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Evolution of data-driven decision making
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Big Data สําหรับหนวยงานภาครัฐ



3

ขอมูลท่ีมีปริมาณ มหาศาล

อยูในรูปแบบท่ี หลากหลาย และ

เปล่ียนแปลงอยาง รวดเร็ว

+ VOLUME

+ VARIETY 

+ VELOCITY

...สามารถนํามาใชวิเคราะหสังเคราะหสนับสนุนการตัดสินใจวางแผน

ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดิน อยางอัจฉริยะ

...และตอบสนองความตองการในการยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน อยางรวดเร็ว ตรงจุด และยั่งยืน    

• สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน (Openness & Accountability)

• ปรับปรุงประสิทธิภาพและความโปรงใสของการทํางานของภาครัฐ (Efficiency & Transparency)

• สนับสนุนนโยบายการทํางานในเชิงรุกท่ีมุงสูผลลัพธ (Result-Oriented Proactivity)

• ตอบสนองไดตรงตามความตองการของประชาชน (Citizen Centricity)

• สงเสริมการใหบริการประชาชน (Service Excellence)

Big Data สําคัญอยางไรสําหรับภาครัฐ

คําจํากัดความของ Big Data
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ตัวอยางการใชงาน Big Data ในตางประเทศ 1/2

เกาหลีใต
ใช Big Data เพ่ือแนะนําการเพ่ิม/ยายจุดจอดรถ

ประจําทาง ใหเหมาะสมตามสภาพของเมืองท่ี

เปลีย่นแปลงไป

ขอมูลที่ไดจากระบบคือ

• พ้ืนท่ีท่ีรถประจําทางเขาไมถึง

• ขอมูลการใชรถประจําทาง

ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห

• ขอมูลพิกัดผูเดินทางจากโทรศัพทมือถือ

• ขอมูลการใชบัตรเครดิต

• ขอมูลจากบัตรโดยสารรถประจําทาง

• ขอมูลจาก Social Network
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ออสเตรเลีย

การประเมินความถูกตองของการย่ืนขอคืนภาษี

การเดินทางโดยรถไฟในนคร Sydney เพ่ือวางแผน

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบรางเพ่ือรองรับปริมาณ

ผูโดยสารตามชวงเวลาและสถานที่

ตัวอยางการใชงาน Big Data ในตางประเทศ 2/2
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Four Analytics Capabilities
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การบริหารจัดการและพัฒนา Big Data สําหรับหนวยงานภาครัฐใน

ประเทศไทย



8

DXC

ขอเสนอการขับเคลือ่น Big Data ภาครัฐ
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Business 
Understanding

• มีการนําขอมูลมา
วิเคราะหในรูปแบบ
รายงานหรือสถิติ

Transaction-
Based

• มีการวิเคราะห
พฤติกรรมของ
transaction ซึ่ง
จัดเก็บขอมูลเปน
รายวันหรือราย
ช่ัวโมง

Variety of 
Sources

• มีการเช่ือมโยงขอมูล
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือการ
วิเคราะหจาก                     
หลายแหลง หลาย
หนวยงาน ซึ่งขอมูล
จากแตละแหลงอาจมี
รูปแบบขอมูลที่
แตกตางกันไป

Time-Sensitive 
Analytics

• มีเคร่ืองมือในการ
วิเคราะหขอมูลแบบ
on demand, real 
time

Predictive 
Analytics

• มีเคร่ืองมือที่ใชขอมูล
ในการจําลองอนาคต
หรือการพยากรณ

Traditional Analytics Advanced Analytics

Business 

Monitoring &

Reporting

Business Insights & 

Optimization

Business Metamorphosis

ผลการสํารวจ

• รายงานภาพรวมตอ นรม.

• วิเคราะหเพื่อกําหนดแผน

และกลยุทธในการดําเนินการ 

Big Data ภาครัฐ

Government Big Data Analytics Maturity Model
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Level 1: 
Awareness

มีมติหรือคําสั่งให
ดําเนินการ

Level 2: 
Planning

มีการเตรียมการและ
วางแผนในการ
ดําเนินการ

Level 3:
Utilizing

มีการใชงานอยูใน
บางโครงการ

Level 4: 
Transformative

มีการใชงานอยูเปน
ประจํา แทรกซึมอยูใน
กระบวนการทํางาน
ทั่วไป

เกณฑการประเมิน Maturity ของแตละมิติในการสํารวจ

10
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Business Understanding

มีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และ
นําขอมูลมาวิเคราะหในรูปแบบรายงานหรือสถิติ

• Static Report

• Business Intelligence

ประโยชน

• รายงานภาพรวม

• ทําความเขาใจอดีต

ระบบภาษีไปไหน? เปนระบบบูรณาการขอมูลการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ เพ่ือเผยแพรขอมูล

และสรางความรูความเขาใจดานงบประมาณรายรับ-รายจายของประเทศ พรอมเพ่ิมเติมการ

นําเสนอขอมูลในมิติตาง ๆ ใหประชาชนทําความเขาใจไดงายข้ึน

โครงการความรวมมือเกี่ยวกับการเผยแพรชุดขอมูลการเลือกตั้งของ กกต.

Awareness

Planning

Utilizing

Transformative 11
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Transaction-Based

มีการวิเคราะหพฤติกรรมของ transaction ที่
เกิดขึ้น ซ่ึงจัดเก็บในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส
เปนรายวันหรือรายชั่วโมง

• Log Monitoring

• Alert System

ประโยชน

• รายงานสถานการณปจจุบัน

• สามารถแจงเตือนเพ่ือนําไปสูการดําเนินการ
อยางทันทวงที

ระบบแผนท่ี Water Situation Map แสดงขอมูลสถานการณน้ํารายวัน โดยสามารถติดตาม

ไดท้ังสถานการณภัยแลง และภัยน้ําทวม
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Variety of Sources

มีการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการ
วิเคราะหจากหลายแหลง หลายหนวยงาน ซ่ึง
อาจมีรูปแบบขอมูลที่แตกตางกันไป

• Inter-Organizational Data Exchange

• Social Network Integration

ประโยชน

• ทําใหเห็นภาพรวมและการเชื่อมโยงมากขึ้น

• นําไปสูผลการวิเคราะหท่ีเปนประโยชนมากขึ้น

ระบบ National Single Window เชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ

นําเขา-สงออก นํามาวิเคราะหและแสดงผล

คลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาติ เชื่อมโยงขอมูลน้ําและภูมิอากาศจากหนวยงาน

กระทรวงตาง ๆ
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Time-Sensitive Analytics

มีเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลที่

• ผูใชขอมูลสามารถเรียกใชไดเองเม่ือตองการ
(On Demand)

• ประมวลผลการวิเคราะหขอมูลไดภายใน
หวงเวลาท่ีเหมาะสมกับภารกิจของ
หนวยงาน (Time Sensitive)

ประโยชน

• ขับเคลื่อนการตัดสินใจดวยขอมูล

• ยกระดับขีดความสามารถใหบริการของ
หนวยงาน

ระบบ Tourism Intelligence Center มุงยกระดับการบริหารจัดการภาคการ ทองเท่ียวดวย

เทคโนโลยี พลิกโฉมการทํางานโดยนําขอมูลมาใช ใหเกิดความเขาใจ นําไปสูการลงมือปฏิบัติ 

และกอใหเกิดผลลัพธท่ีเปนรูปธรรม

คลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาติ สรุปสถานการณน้ําประเทศไทยรายวัน
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Predictive Analytics

มีเครื่องมือที่ใชขอมูลในการจําลองอนาคตหรือ
การพยากรณ

• Forecasting

• Predictive Modeling

ประโยชน

• นําไปสูการวางแผนและการดําเนินการท่ีแมนยํา
และมีประสิทธิภาพ

• ขับเคลื่อนการดําเนินงานเชิงรุกของหนวยงาน
ภาครัฐ

การคาดการณปริมาณจราจรในชวงเทศกาลสงกรานตจากจุดสํารวจในความรับผิดชอบ

ของกรมทางหลวง

คลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาติ การวิเคราะหแนวโนมระดับน้ําในแมน้ําท่ีสําคัญ

สรุปสถานการณรายวัน



ตัวอยางการบูรณาการ Big Data ภาครัฐ
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Leadership
Policy / Strategy 

/ Regulation / 
Standard

Process+ + Technology / 
Infrastructure+

Data+ + Qualified 
workforce 

Citizen 
Engagement+ + Cyber 

Security

Adapted from https://www.ionology.com/wp-content/uploads/2017/01/Digital-Transformation-Blocks-Equation.jpeg

Digital Government 
Transformation

Culture and 
Mindset+

องคประกอบของการเปลี่ยนผานสูรัฐบาลดิจิทัล 

(Digital Transformation Components)
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วิสัยทัศนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

18

Digital Government

Government Integration
การบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งการ
เช่ือมโยงขอมูลและการดําเนินงาน เพื่อสามารถ
• เห็นขอมูลประชาชนเปนภาพเดียวที่สมบูรณ
• ใชบริการทางเทคโนโลยีรวมกัน 
• ใหบริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว 

Smart Operations
การนําเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัลมาสนับสนุน
การปฏิบัติงานที่มีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม
• มีการเช่ือมตอระหวางเครื่องมืออุปกรณ 
• มีระบบการจัดการขอมลูขนาดใหญ (Big Data)
• มีเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Analytics) 

Citizen-centric Services
การยกระดับงานบริการภาครฐัใหตรงกับความตองการ
ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยภาครัฐ
จะตองรักษาสมดุลระหวางความปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพยสิน ขอมูลของประชาชน และการอํานวย                         
ความสะดวกแกผูรับบริการ

Driven Transformation
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสูรัฐบาลดิจิทัลใน
ทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ซ่ึงรวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงองคกรในดานข้ันตอนการทํางาน 
เทคโนโลยี และกฎระเบียบ

ยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีการบูรณาการระหวางหนวยงาน มีการทํางานแบบอัจฉริยะ 

ใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง
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(ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ

การจัดซื้อจัดจาง

การบริหารสินทรัพย

ทรัพยากรมนุษยและ

การจายเงินเดือน

การใหขอมูล

การรับฟง

ความคิดเห็น

ศักยภาพบุคลากร

ภาครัฐ

การยกระดับความมั่นคงและ

เพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน

ความปลอดภัยสาธารณะ

การบริหารจัดการชายแดน

การปองกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต

การยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

การศึกษา

สวัสดิการประชาชน

การสาธารณสุข

การเพ่ิมประสิทธภิาพแรงงาน

การลงทุน

ภาษีและรายได

การคา (นําเขา / สงออก)

การทองเที่ยว

การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ภาคการเกษตร

การคมนาคม

วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม

สาธารณูปโภค

การยกระดับขีดความสามารถการแขงขันของภาคธุรกิจ

การยืนยันตัวตน และ

การบริหารจัดการสิทธิ

การบูรณาการขอมูล

ภาครัฐเพ่ือยกระดับบริการ
การเงินและการใชจาย โครงสรางพ้ืนฐาน

รัฐบาลดิจิทัล

การบูรณาการและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล

Government Integration
การบูรณาการเช่ือมโยงขอมูลและ                     

การดาํเนินงานระหวางหนวยงาน

Smart Operations
การนําเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัล                      

มาสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีมีการ                  

ใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม

Citizen-centric Services
การยกระดับบริการภาครัฐใหตรงกับความ

ตองการของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา

Driven Transformation
ขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงสูรัฐบาลดิจิทัล                 
ทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ

10
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ตัวอยางขีดความสามารถการบูรณาการขอมูล: ประสิทธิภาพแรงงาน
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ตัวอยางขีดความสามารถการบูรณาการขอมูล: การทองเที่ยว
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ตัวอยางขีดความสามารถการบูรณาการขอมูล: การนําเขาและสงออก
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ตัวอยางขีดความสามารถการบูรณาการขอมูล: การลงทุน
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ตัวอยางขีดความสามารถการบูรณาการขอมูล: การบริหารจัดการภัยพิบัติ
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ตัวอยางขีดความสามารถการบูรณาการขอมูล: การบริหารจัดการชายแดน
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ตัวอยางขีดความสามารถการบูรณาการขอมูล: ภาวะวิกฤติ
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โครงการนํารอง: การยกระดับคุณภาพชีวิตของผูมีรายไดนอย

การบริการสาธารณสุข, การสงเสริม

และปองกันโรค,การบริการจัดการและ

ปญหาดานสุขภาพ 

การใชขอมูลดานแรงงานแบบรายบุคคล 

เชน ขอมูลดานอาชีพ, ขอมูลโรคระบาด, 

การปองกันโรค, ขอมูลสภาพแวดลอม 

(ดิน ฟา อากาศและความช้ืน)

การใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแก

สมาชิกในครอบครัว เพ่ือเพ่ิมโอกาส

และชองทางในการทํางานในอนาคต

การวิเคราะหขอมูลในการจัดสรร

สาธารณูปโภคใหเพียงพอตอการ

วางแผนในแตละชวงฤดูกาล เชน

การคมนาคม เปนตน

บัตรสวัสดิการแหงรัฐเพ่ือลดภาระ

คาใชจายในการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคท่ี

จําเปนในครัวเรือน

จัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะฝมือแรงงาน และเพ่ิม

มูลคาสินคาและบริการใหสูงข้ึน
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มิติผูมีรายไดนอย: ปจจุบันยังไมไดนําขอมูลมาสนับสนุน                   

การตัดสินใจเชิงนโยบายใหครอบคลุมทุกมิติ

• หลายหนวยงานเก็บขอมูลความ

ยากจน เชน สํามะโน (สถิติ) จปฐ. 

(มท.) ขอมูลผูมีรายไดนอย (กค.)

• สวนใหญใชวิธีสํารวจตามชวงเวลา 

ทําใหขอมูลไมเปนปจจุบันและไม

ตอเน่ือง

• ไมทราบแหลงขอมูลหลักท่ี

นาเช่ือถือคือของหนวยงานใด

• บางหนวยงานใชเทคโนโลยีเกาทําให

เก็บขอมลูไดไมละเอยีดเพียงพอ

Supply

สภาพของแหลงขอมูล

• ไมมีมาตรฐานกลางในการเช่ือมโยง

ขอมูลทําใหการเช่ือมโยงเปนไปไดยาก

• ไมมีการกําหนดแนวทางการบูรณาการ

ขอมูลดานความยากจน เชน จพฐ. เก็บ

เปนครัวเรือน แต ก.คลังสํารวจเปน

บุคคล ทําใหบูรณาการขอมูลไมได

• มีขอจํากัดดานกฎระเบียบกฎหมาย 

เชน ขอมูลภาษีไมสามารถนํามาใชได

เพราะติดประมวลรัษฎากร ขอ 10

• ยังขาดมาตรการรักษาความเปน

สวนตัวของขอมูล เชน การกําหนดสิทธิ์

การเขาถึงขอมูลสวนบุคคล

Institutional

ธรรมาภิบาลและการจัดการ

ไมสามารถเขาถึงขอมูลเพื่อตอ

ยอดการชวยเหลือผูยากจน เชน 

ธนาคารไมสามารถปลอยกูราย

ยอยเน่ืองจากมีขอมูลพฤติกรรมไม

เพียงพอ ทําใหประชาชนยังตอง

หันไปพึ่งหน้ีนอกระบบ

• ไมสามารถตรวจสอบไดวาใครคือ

ผูยากจนจริง/ไมจริง

• ไมสามารถใหความชวยเหลือราย

คนไดอยางตรงจุด

• ไมสามารถติดตามผลการ

ชวยเหลือ เพื่อวางนโยบายในการ

แกไขในระยะยาว

Demand

ความตองการใชงานขอมูล

ภาครัฐ ภาคเอกชน
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หนวยงานและขอมูลที่มีความจําเปนในการวิเคราะหขอมูลผูมีรายไดนอย

ฐานขอมูล

ทะเบียนราษฎร

สํานักงาน
สถิติแหงชาติ

ก.การพัฒนา
สังคมฯ (พม.)

กท.สาธารณสุข

กท.ทรัพยากรฯ การไฟฟา
สวนภูมิภาค

เครดิตบูโร

กท.ยุติธรรม ปภ.

กลุมชอมูลท่ีจําเปนตองใชในการวิเคราะหในระยะยาว 

กลุมขอมูลท่ีจําเปนท่ีใชในการวิเคราะหในชวง ธ.ค. 60

โครงสรางพ้ืนฐาน + Innovation technology  (สรอ., สสช, NECTEC)

Security and  Privacy (สพธอ.) 

กท.แรงงาน

ฐานขอมูลลงทะเบียน

ผูมีรายไดนอย

ฐานขอมูลสถิติ

แหงชาติ

กลุมขอมูลหลักของประเทศ

กท.คลัง

กท. คมนาคม กท. วิทย กท. อุตสาห กท. เกษตรฯ

การติดตาม

ขับเคลื่อนและ

ประเมินผล

- สภาพัฒน
- กพร.
- กท.DE
- สํานักงบฯ

นโยบาย/กลยุทธ (นายกรัฐมนตรี)
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ขอมูลการลงทะเบียน
รับบัตรสวัสดิการแหง
รัฐ (กระทรวงการคลัง)

Model การคํานวณ
เชิงสถิติ, ดัชนีชี้วัดผู

มีรายไดนอย
(สสช)

ขอมูลความ
จําเปนพ้ืนฐาน 

เชน การเดินทาง
โดยรถสาธารณะ

ขอมูลการใช
โทรศัพทเคลื่อนท่ี

(กสทช.)

ฐานขอมูลประชาชน
(มท.)

ขอมูลการเสียภาษี
(กรมสรรพากร)

มิติในการใชขอมูลเพ่ือยกระดับผูมีรายไดนอย

ขอมูลคนพิการ

(กรมสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ)

ขอมูลสาธารณสุข

การไดรับสิทธิการ

รักษา  (กระทรวง
สาธารณสุข)

ขอมูลแผนท่ี 

(GISDA)
ขอมูลภัยพิบัติ เพื่อ

สําหรับการให

ความชวยเหลือ

ระดับพื้นท่ี 

(ปภ.)

ขอมูลรายการ

เงินฝากตามบัญชี

ธนาคาร 

(ธนาคารแหง

ประเทศไทย)

ขอมูลอาชีพ

(กท.เกษตร, 

กท.แรงงาน)

ขอมูลการศึกษา

ของบุคคลใน

ครอบครัว

(กท.ศึกษาธิการ)

ขอมูลปริมาณการ

ใชน้ํา, ไฟ

(การประปา, 

การไฟฟา)

ขอมูลสวัสดิการ

ของรัฐ

(กท.พม.)

ขอมูล SME
(สํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาด

กลางและขนาด

ยอม)

การวิเคราะหขอมูล

ผูมีรายไดนอย

30
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กท.คลัง

- สํารวจผูมีรายไดนอยป 

2560

เลขบัตรประชาชน + กําหนด criteria “ผูมีรายไดนอย” 

“อยูที่ไหน”

สํานักงาน
สถิติแหงชาติ

- ขอมูลสถิติของประเทศ

- ขอมูลสถิติเชิงพ้ืนท่ี 21 

สาขา

- ขอมูลผูพิการ 

คนชรา ขอมูล

ผูดอยโอกาส

ก.การพัฒนา
สังคมฯ (พม.)

วิเคราะหและแสดงผลผูมีรายไดนอย “อยูที่ไหน ตองการอะไร และเปนใคร”

“ตองการอะไร”

“เปนใคร”

กท.สาธารณสุข กท.ทรัพยากรฯ

- การใชไฟ (มิเตอร)

- เลขบัตร ปชช เจาของ

มิเตอร

- ขอมูลเชิงพฤติกรรม

การไฟฟา
สวนภูมิภาค

- ขอมูลสวัสดิการ

ประชาชน (สิทธิ

ขาราชการ,สิทธิ

ประกันสังคม)

เครดิตบูโร

- ขอมูลภาระหนี้สิน

ในครัวเรือน

กท.ยุติธรรม ปภ.

- ขอมูลกองทุนยุติธรรม

เพ่ือชวยเหลือประชาชน

- ขอมูลผูพนโทษเพ่ือ

ชวยเหลือสวัสดิการ

- ขอมูลการปองกัน

และการจัดการภัย

พิบัติ

- ขอมูลเก่ียวกับมลพิษ

และสิ่งแวดลอมเพ่ือ

การจัดการเชิงพ้ืนท่ี 
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Simulation /

Applying Policies

*    ขอมูลจากการลงทะเบียนคนจนและสํานักงานสถิติแหงชาติไดลงพื้นท่ีสํารวจ

ภาพรวมการบูรณาการขอมูลหลายแหลงเพือ่ชี้เปาและศึกษาลกัษณะผูมีรายไดนอย

Model การวิเคราะหตาม MPI + ลักษณะ และความตองการของ “คนจน” + ในมิติอ่ืน ๆ 

“คนจนอยูที่ไหน ตองการอะไร

และเปนใคร”

ขอมูลในการวิเคราะหในปจจุบัน

Model การวิเคราะหตาม MPI **

(การศึกษา, การเงิน, สุขภาพและสภาพแวดลอม)

ก.คลัง

ขอมูลผูมีรายไดนอย*

กท.
สาธารณสุข

สํานักงาน
สถิติแหงชาติ

ก.การพัฒนา
สังคมฯ (พม.)

เครดิตบูโร กท.
ยุติธรรม

ปภ.
กท.

ทรัพยากรฯ
การไฟฟา

สวนภูมิภาค

บูรณาการขอมูลจากหลายหนวยงาน

เพ่ือช้ีเปาผูมีรายไดนอยได “ถูกตอง”

ผูมีรายไดนอย

ผูมีรายไดนอย (แฝง)
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ประสานงาน 5 กระทรวงเพื่อบูรณาการขอมูลเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงพาณิชย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา
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ประสานงานกับกระทรวงยุติธรรมเพือ่บูรณาการขอมูล                   

เพื่อชวยเหลอืผูมีรายไดนอย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม ไดมีการทํางานรวมกับ สรอ. และ สสช. ในการสงขอมูลผูท่ีขอความ

ชวยเหลือดานคดีความ จากกองทุนยุติธรรม และสํานักงานกิจการยุติธรรม เพ่ือวิเคราะหรวมกับ

ขอมูลผูมีรายไดนอยของ สสช. ขณะนี้อยูในขั้นกําหนดรูปแบบการนําเสนอ 

นอกจากนี้กระทรวงฯ จะใชฐานขอมูลกระทําผิดซํ้า ซ่ึงสํานักงานกิจการยุติธรรมเปน

ผูดําเนินการพัฒนาระบบ เนื่องจากเขาหลักเกณฑในการเชื่อมโยงขอมูลและการบูรณาการ

ฐานขอมูลภาครัฐ เพ่ือใชรายงานผลการดําเนินงานตอคณะรัฐมนตรีในรอบเดือนธันวาคม 2560 

และจะนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหหาสาเหตุแนวโนมในการกระทําความผิด และแนวทางการใน

การบําบัดแกไขผูกระทําความผิดใหสามารถกลับคืนสูสังคมได และสามารถไปศึกษาตอและมีงาน

ทําในระยะตอไป 
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ประสานงานกับกระทรวงพาณิชยเพือ่บูรณาการขอมูล                      

เพื่อชวยเหลอืผูมีรายไดนอย

มีการรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญ เกี่ยวกับกระทรวงเชน

- ขอมูลสินคาเกษตร 

- ขอมูลการคาระหวางประเทศ 

- ขอมูลธุรกิจและผูประกอบการ

- ขอมูลพาณิชยสวนภูมิภาค

- ขอมูลรานธงฟาประชารัฐ ซ่ึงอาจสามารถนํามาใชในการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภค 

และการใชจายผานบัตรสวัสดิการของรัฐได

กระทรวงพาณิชย



36

กระทรวงฯ มีขอมูลระบบสารสนเทศสุขภาพ

โดยมี ก า รจั ด เก็ บข อ มูลสุ ขภาพส วนบุ คคลของ

ผู รั บบริ กา รจากโร งพยาบาล ในสั งกั ดกระทรวง

สาธารณสุขท่ัวประเทศจานวนกวา 10,600 แหง ปจจุบัน

มีขอมูลสะสม 4 ป จํานวนมากกวา 10,270 ลาน

รายการ 

อยูในระหวางการสํารวจและยืนยันวาจะมี

ขอมูลในสวนใดสามารถสนับสนุนการใหความชวยเหลือผู

มีรายไดนอย ในดานสุขภาพไดหรือไม

กระทรวงสาธารณสุข

36

ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือบูรณาการขอมูล

เพ่ือชวยเหลือผูมีรายไดนอย
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มีระบขอมูล Tourism Intelligence Center 

(TIC) ซ่ึงสามารถแสดงจํานวนนักทองเท่ียว ท่ีเขามาใน

ประเทศ รวมถึงขอมูลนักทองเท่ียวท่ีประสบอุบัติภัย/

อุบัติเหตุ ในแบบ Online ได 

ซ่ึงขณะนี้อยูในขั้นสํารวจเพ่ิมเติมวาจะมีขอมูล

ในสวนใดบาง จะสามารถนํามาสนับสนุนการวิเคราะห

เรื่องผูมีรายไดนอยได

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา

ประสานงานกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

เพ่ือบูรณาการขอมูลเพ่ือชวยเหลือผูมีรายไดนอย
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ทส. มีขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเรื่อง Big Data ไดแก 

๑) ท่ีดินทํากิน 

๒) ท่ีสงวนหวงหาม 

๓) ปาอนุรักษ 

ตัวอยาง

กรมควบคุมมลพิษจะมีเรื่องของการควบคุมคุณภาพอากาศ สามารถทํา Predictive Analytics 

เรื่องมลพิษทางอากาศได 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มีการทํานายเรื่องสารตกคางในเกษตรกรรมและแหลงน้ําและมี

การรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการใชผลเลือดเรื่องการเจ็บปวยของประชาชน และมี

โครงการ One Map เพ่ือแกไขปญหาเรื่องท่ีดินทํากิน

กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เพ่ือบูรณาการขอมูลเพ่ือชวยเหลือผูมีรายไดนอย
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Peak Break-Up Times according to 
Facebook status updates
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URL สําหรับดาวนโหลดเอกสารตาง ๆ 

1. แนวปฏิบัติและมาตรฐานเชิงเทคนิคสําหรับศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ

https://www.ega.or.th//upload/download/file_8341def396b3fe55dbca5e8e81f53e85.pdf

2. (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

https://www.ega.or.th//upload/download/file_c7f2557a32faf38dd8f867bd02447600.pdf

3. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเม่ือวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2559

https://www.ega.or.th//upload/download/file_b21ebd51798c2737de0c85735a7f39c4.pdf
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Thank you

www.ega.or.th

contact@ega.or.th

https://www.facebook.com/EGAThailand

https://www.youtube.com/user/eGovernmentAgency
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