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Agile Gov Team for 
the Key Projects

Ref: IBM

Agile concept  focuses on an 
incremental and  iterative approach 

• Clear Mission should be set for the project.
• A project team should be small, cross-

functional, highly-skilled, and able to deliver 
immediate value. 

• Evidence-based and easily tracked success 
metrics should be used.

• New behavior of “frequent interaction” with 
project beneficiaries should be adopted.

• Speed must be encouraged.
• Leaders Should eliminate roadblocks, aggregate 

and assume risk, and empower teams to 
make decisions.



Success Keys for Digital “Business”

Recruit the right 
People 

Adopt the emerging 

Tech
Build the right 

working environment



Agile Gov Team

เน้นความคล่องตัวตอบรับสถานการณ์ที่
รวดเร็วด้วยวัฒนธรรม Start Up

• ใช้ Emerging Technology ในการสร้างนวัตกรรม การ
จัดการ/บริการ

• ไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าของ Services แต่เป็นผู้ Empower 
ใหเ้กิดการสร้าง Services ส าหรับธุรกิจและประชาชน

• ตอบสนองต่อปัญหา อย่างรวดเร็วว่องไว

• คิดนอกกรอบ ใช้จุดแข็งของรัฐ แต่ขับเคลื่อนแบบ Start 
Up

• แก้โจทย์ด้วยแนวคิดบูรณาการ ข้ามหน่วยงาน ข้ามสายงาน

• ก าลังหลักของหน่วยงาน คือ “แนวคิดสมัยใหม่” ท่ีใช้ GEN
Y and Z ขับเคล่ือนด้านดิจิทัล

• สร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ  และความสามารถในการแข่งขัน
แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน



The uses of “Digital Technology” and “Data Analytics” are 
evitable for both government, industries, and citizen

https://www.mckinsey.com/
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Government Big Data Analytics Framework

• เน็ตประชารัฐ
• คลาวด์กลางภาครัฐ
• TDGA, GBDi, สดช
• Data Governance Framework
• GD-Catalog
• Data Linkage Center, GDX 

(Government Data Exchange)
• Cybersecurity, PDPA





The “Agile Gov Team” will serve as the hub of a network that 

will bring together governments, nonprofits, foundations, 
academic institutions and private sector partners to assist in 
developing services.



สปสช.
ส านัก
อนามัย

กรมการ
แพทย์

กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

กรมควบคุมโรค

Co-LabHI/CICo-Novel/DDC สายด่วน สายด่วน

โรงพยาบาลต้องการ
o ไม่ต้องค้นหา lab ซ  า ไม่ต้องซักอาการซ  า ไม่ต้องหาที่ดูแลผู้ป่วยซ  า ไม่ต้องตามคนไปรับส่งผู้ป่วย

ซ  า ไม่ต้องถามว่าเตียงว่างไหม อยากดูจากระบบเดียวได้ เพราะหน้างานยุ่งมากอยู่แล้ว
o รับ-ส่งผู้ป่วย / ย้ายผู้ป่วย จากเบาไปหนัก หรือ จากหนักไปเบา ได้สะดวก
o ให้มีทีมคอยช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ต้องการ รับ-ส่ง ข้อมูลเพ่ือบริการผู้ป่วยทั ง Journey ผ่าน 

APIs
o ให้เอกชนที่อยากเข้ามาช่วย (ที่ได้รับการรับรองจาก สธ) ทั งปัจจุบันและอนาคต สามารถน า

ข้อมูลนี  ไปช่วยกันท างานต่อให้โรงพยาบาลได้

ตัวอย่างความจ าเป็นของการมี Single Portal เพื่อบริหารและบูรณาการข้อมูล



ตัวอย่างความจ าเป็นของการมี Single Portal เพื่อบริหารและบูรณาการข้อมูล



(ก าลังพัฒนา)

(ก าลังพัฒนา ตอนนี้ใช้ colink )

• ผล ตรวจ Covid-19 เน้นกลุ่มที่ ผล เป็น positive
• การจัดการเตียง (ใครมารับใคร ส่งไปที่ไหน)
• ทะเบียนผู้ติดเชื้อ (กรม คร ต้องติดตามเพื่อสอบสวนโรค. รพ หรือ ศูนย์ อื่นๆ 

ต้องมารับตวั)
• การครองเตียง refer/discharge
• ความต้องการวัคซนี



• ไทยรว่มใจ.com
• แอพ/Line Official หมอพรอ้ม
• ปทุมธานีวคัซีน

• นนทพ์รอ้ม.com

• BURIRAM IC
• ...

ปัญหาหลัก: คนจองซ า้ซอ้น!!

บูรณาการข้อมูลการจองวัคซีน (สป สธ + GBDi)



• การใช้เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่ม 
(Data Platform, Analytics Dashboard)

• ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้สะดวก
ข้ึน

• ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนด้านการฟื้นฟู
ธุรกิจ เช่นธุรกิจท่องเท่ียว



ปรมิาณผูย้งัไมไ่ดร้บัความชว่ยเหลอื

งบประมาณตอ่

รายการความ

ชว่ยเหลอื

งบประมาณที่ใช ้

จ านวนผู้ได้รบัความช่วยเหลอืหลงัสถานการณ ์COVID-19 จากหน่วยงานต่าง ๆ ตัวอย่าง Dashboard แสดงปริมาณผู้ได้รับสทิธิซ์้ าซ้อน 
ผู้ที่ยังไม่ได้ความช่วยเหลือ รวมถึงงบประมาณที่ใช้ในการเยียวยาของผูไ้ด้รับสทิธิต์่าง ๆ  และแสดงสทิธิท์ี่บุคคลได้รบัจากเลขประจ าตัว



การเชื่อมโยงข้อมูลเด็ก 
(เด็กปฐมวัย)

Youth Link



ข้อมูลรายบุคคล (ระบุเลขประจ าตัวประชาชน)
• ชุดข้อมูลเด็กแรกเกิด
• ชุดข้อมูลสุขภาพเด็ก
• ชุดข้อมูลเด็กท่ีประสบปัญหา/ต้องการความ

ช่วยเหลือ
• ชุดข้อมูลเด็กในสถานศึกษา

ข้อมูลรายสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการเด็ก

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการเช่ือมโยงข้อมูลเด็กปฐมวัย

• ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

• ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• กรมกิจการเด็กและเยาวชน (พม.)

• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (มท.)

• กรมการปกครอง (มท.) 

• กรุงเทพมหานคร

• กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พม.)

• ศูนย์อ านวยการบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)

Data Sources

Youth Link The Data Platform on Thai Children

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้วยการเชื่อมโยงขอ้มูลข้ามหน่วยงาน
หน่วยงานภาครฐั: มีเครื่องมือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อน (Implement) นโยบายการพัฒนาคน

ประชาชน: สามารถสืบค้นข้อมูลของตนเองเพ่ือ
ตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการท่ีพึงได้รับจากรัฐ

เด็กปฐมวยั

ภายใต้ความร่วมมือหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูล



ข้อมูลรายบุคคล (ระบุเลขประจ าตัวประชาชน)
• ชุดข้อมูลเด็กแรกเกิด
• ชุดข้อมูลสุขภาพเด็ก
• ชุดข้อมูลเด็กท่ีประสบปัญหา/ต้องการความ

ช่วยเหลือ
• ชุดข้อมูลเด็กในสถานศึกษา

ข้อมูลรายสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการเด็ก

เว็บไซตบ์รกิารขอ้มูล
• ระบบบัญชีข้อมูล
• API Data Services
• แดชบอร์ดข้อมูลเด็ก

แพลตฟอรม์บรกิารขอ้มลูด้านเด็ก

แอปพลเิคชนั
ตรวจสอบ

สิทธิที่พึงได้รับ

Data Sources Action Plan

Expected Outcomes

Youth Link The Data Platform on Thai Children

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้วยการเชื่อมโยงขอ้มูลข้ามหน่วยงาน

แดชบอรด์และโมเดลวเิคราะหข์อ้มลู
(Analytic Dashboards and Models)

API Data Services
• สืบค้นข้อมูลรายบุคคล ผ่านระบบยืนยันตัว

บุคคลเพ่ือตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูล

ทบทวนค  านยิาม ว่าด้วย 
เด็กปฐมวัย

ทบทวน กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั ว่าด้วย
พัฒนาการ การศึกษา สวัสดิการเด็ก

ระบบบญัชขี้อมลู (Data Catalog)

หน่วยงานภาครฐั: มีเครื่องมือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อน (Implement) นโยบายการพัฒนาคน

ประชาชน: สามารถสืบค้นข้อมูลของตนเองเพ่ือ
ตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการท่ีพึงได้รับจากรัฐ

เด็กปฐมวยั

ภายใต้ความร่วมมือหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูล





The Health Information 
Exchange System



How do we …
• ท าอย่างไรให้ประชาชนประหยัดเวลาและ

ค่าใช้จ่าย ไม่ต้องตรวจซ้ า และไม่ต้องเดินทาง
ไปขอประวัติการรักษา

• ท าอย่างไรให้ประชาชนสามารถรักษาทางไกล
โดยแพทย์เห็นข้อมูลส าคัญเช่น วัคซีน ยาท่ีใช้ ยา
ท่ีแพ้

• ท าอย่างไรให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพประกอบการดูแลตนเอง

• แพทย์ไม่มีข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยจาก
โรงพยาบาลอ่ืน และผู้ป่วยไม่สามารถให้ข้อมูล
ส าคัญได้ในบางกรณี 

• ประชาชนต้องตรวจ (LAB/MRI/CT) ซ้ า กรณีย้าย
โรงพยาบาลหรือขอความเห็นคิดเห็นท่ี 2 ท่ีต่าง
โรงพยาบาล

• ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่าย/เวลา ในการเดินทาง
ไปขอประวัติท่ีโรงพยาบาล

ภารกิจ GBDi / Output / Outcome

3. สร้างแพลทฟอรม์เพือ่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ขอ้มลูเชิงวิเคราะห์: Health Link 



Patient Records

A1C Abnormal 
9%

Last visit Feb 2

Hospital

Diabetes

Metformin

Mild 
Condition

DATA 

ประหยัดเวลาเดินทางไป
ขอประวัติ และค่าใช้จ่าย
ในการตรวจซ้ าโดยไม่
จ าเป็น

ส่งขอ้มลูผูป่้วยถึงมือแพทยท์กุท่ีอย่าง
รวดเร็ว

รวบรวมขอ้มลูผูป่้วยจากโรงพยาบาล

ลดความเสี่ยงในการไป
โรงพยาบาล โดยรับ
ค าปรึกษาผ่าน  
Telemedicine ซึ่งแพทย์
สามารถเปิดดูประวัติการ
รักษาได้อย่างสะดวก

ลดความเสี่ยงโดย
แพทย์ตรวจสอบประวัติ
เบื้องต้นคนไข้ได้ทันที 
กรณีรักษาฉุกเฉิน

ประชาชนจะ ….

100 hospitals 2564
+ 100 in 2565



Hospital Network
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (10)
• รพ.ศิริราช
• รพ.รามาธิบดี
• รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
• รพ.วชิรพยาบาล
• รพ.จุฬาภรณ์
• รพ.ศรีนครินทร์ (มข.)
• รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (มช.)
• รพ.สงขลานครินทร์ (มอ.)
• รพ.ศิริราชปิยมหาราชการณุย์
• รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน
• โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพ และสตช. (3)
• รพ.พระมงกุฎเกล้า
• รพ.ภูมิพล
• รพ.ต ารวจ

โรงพยาบาลเอกชน (18)
• รพ.กรุงเทพและเครือ (5 รพ.)
• รพ.แพทย์รังสิต
• รพ.ราชพฤกษ์
• โรงพยาบาลพญาไท 2
• รพ.เครือพรินซ์ (9 รพ.)
• รพ.ธนบุรี บ ารุงเมือง

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (69)
เครือบุรีรัมย์ (20) เครือสมุทรปราการ (6) ราชวิถี  ขอนแก่น  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี 
ตรัง ร้อยเอ็ด เครือยุพราช (8)  ก าแพงเพชร  ทรายทองวัฒนา  สวรรคป์ระชารักษ์  ชลบุรี  พุทธโสธร 
ระยอง อุดรธานี  พระปกเกล้า  เจ้าพระยาอภัยภูเบศร  มหาราชนครศรีธรรมราช  วชิระภูเก็ต ล าพูนพ่อ
ท่านคล้ายวาจาสิทธิ์  นบพิต า  เฉลิมพระเกียรติ  ถลาง  ป่าตอง  สุไหงโกลก  สุรินทร์ กาฬสินธุ์  ศรีสะเกษ  
นครพิงค์  สวนปรุง สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มะเร็งแห่งชาติ สถาบันประสาทวิทยา

ปัจจุบันมีเครือโรงพยาบาล แสดงความจ านงเข้าร่วมรวมแล้ว 100 รพ. 

http://bit.ly/hietableau-map

http://bit.ly/hietableau-map


Health Link
Thailand 

Health Information Exchange

ศูนย์เทคฯ สธ. ปฐมภูมิ (สสป.) กรมการแพทย์

HIE
FHIR Client/server

HIE
Document Management System (DMS)

KYC
Citizen

Doctors 
Authentication

HIE linkage: เชื่อมโยง Deployment of FHIR Client/server

throughwave



TRAVEL LINK
Thai tourism data platform



• ชุดข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียว (สป.ก.ท่องเท่ียว,
ททท, กรมการท่องเท่ียว, อพท, ก.
วัฒนธรรม, ฯลฯ)

• ชุดข้อมูลโรงแรม ท่ีพัก (กรมการปกครอง 
และ ส านักงานสถิติแห่งชาติ)

• ชุดข้อมูลการเดินทางโดยสารสาธารณะ
• ชุดข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเท่ียว

• ชุดข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว จาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น Google, Reddit, 
Pantip.com, Social Media

MoU 22 หน่วยงาน
Provided by
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AI Service APIs
• ระบบค้นหาสถานท่ีท่องเท่ียว
• ระบบแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว

มาตรฐานขอ้มูล
(Data Standard)

Data Catalog

Open Data Service APIs

Data Analytics Dashboards

Data Analytics Models

Travel Link Website
• Data Catalog
• Data and AI service API
• Dashboard ข้อมูลท่องเท่ียว

3rd Party Applications
(หน่วยงานภายใต้ MOU, SMEs, Startups)

Data Sources Data Integration and Analytics Services Presentations

* Developed by GBDi

Travel Link The Thai Tourism Data Platform
ขับเคลื่อนเศรษฐกจิการท่องเที่ยวด้วยข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)

หน่วยงานภาครฐั: มีเครื่องมือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อน (Implement) นโยบาย

ภาคเอกชน: มีข้อมูลและระบบปัญญาประดิษฐ์
ช่วยกระตุ้นธุรกิจ

ประชาชน: ได้รับความสะดวกสบายจากข้อมูล
และระบบปัญญาประดิษฐ์



MOU in Supply Chain

Inspiration

Tour

Transportation Attraction Hotel

Purchase

Safety Supporter



Attractions

Geolocation Fee Operating Time

Contact Description

มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว



Tourism data catalog



Hotel occupancy
International News 

on Thailand

Dashboards
ภาษีท้องถิ่น สถานท่ีท่องเท่ียว พฤติกรรมนักท่องเท่ียว News / Sentiment  ฯลฯ



Covid Impact on Tourism

Tourists Social Media Sentiment Analysis

Tourists and revenue projecting

CHINA

ASEAN + TAIWAN

Change in tourists behaviors



บริการค้นหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอจัฉรยิะ (Smart Search)

• ค้นหาด้วยค าส าคัญ (Keyword Search) 

• ค้นหาด้วยสถานที่ที่คล้ายกัน (Similar Search)

บริการแนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วและประมาณคา่ใช้จ่าย
(Attraction Recommendation and Budget Estimation)

Attraction data and AI services



To Support Life in the New 
Normal
• จัดหา/พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตที่ ประหยัดและแพร่หลาย 

(Pervasive)
• เอกชนกลุ่ม Telco ต่อยอดเน็ตประชารัฐ เพื่อให้บริการ

อินเทอร์เน็ตที่เสถียร พร้อมใช้งาน เพื่อส่งเสริมการศึกษา การ
สาธารณสุข การซ้ือ-ขาย แบบออนไลน์ในพื้นที่ห่างไกล

• หน่วยงานรัฐใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์กลางภาครัฐเพื่อลด
งบประมาณโดยรวม และขยายก าลังเคร่ืองแม่ข่าย อย่าง
ปลอดภัย พร้อมใช้แบบ (24x7) ไม่เป็นภาระในการดูแล

• จัดหา/พัฒนา Platform and Tools เพื่อ
• พัฒนาเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลและข้อมูลและบุคลากรภาครัฐ 

และ ประชาชน
• จัดหา ระบบงานเพื่อ Work From Home ที่เหมาะสม คุ้มค่า



1. วางแผนการ WFH
• ตรวจสอบการท างานของพนักงานอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น Output-based หรือ Time-Sheet-

based ต้องมกีารบันทึกการท างานท่ีตรวจสอบได้ รายงานหัวหน้าได้: Jira, Asana, slack, 
etc.

• ตรวจสอบว่าพนักงานมีอุปกรณ์พร้อมหรือไม่ ต้องจัดสรรอุปกรณ์ ชดเชย ค่าเน็ต ค่าไฟ 
หรือไม่อย่างไร

• วางแผนงบประมาณ โยกงบ/เปลี่ยนหมวด เพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
• วางแผนการจัดสรรค่าตอบแทน ผลประโยชน์ใหม่ อย่างไรให้เหมาะสม

2. เลือกแพลตฟอรม์การท างานทีเ่ปน็มาตรฐาน 
• Office Tools: Word, Sheet, Presentations, Calendar
• Collaboration Tools : Email, Live Chat, Inbox, Wiki, Blog
• Meeting tools: Team, Zoom, WebEx

3. บรหิารจดัการเอกสารทีจ่  าเปน็และกระบวนงานส าคญัแบบออนไลน์
• ปรับ Workflow การท างานให้เหมาะกับระบบดิจิทัล (Digitalization)
• สามารถจัดเก็บ เวียน สืบค้น เอกสารโดยควบคุมการเข้าถึง : Document Management 

System
• สามารถจัดการธุรกรรมด้าน Backoffice ด้วยระบบ IT : งบประมาณ บัญชี  จัดซ้ือ บริหาร

โครงการ บริหารบุคคล (Enterprise Resource Planning)

4. อนุมตังิานแบบออนไลน์
• อนุมัติได้ด้วยระบบ E-Signature ท่ีปลอดภัยและเป็นส่วนตัว

WFH



พันธมิตรมหาวิทยาลัย (16 แห่ง) และพันธมิตรภาคเอกชนร่วมสร้าง Self Learning Platform

ส่งเสริมศักยภาพประเทศดว้ยขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data)

Workforce Develop Platforms

• Sandbox
• Example Data 
• Materials/ Guidelines

• Community
• Practice Models
• Data Hackathon Self Learning Platforms

Provide Practical Experience 
in Data Science / AI 

Community 
Learning

Skill-based Courses by 
Partner Univs  

• นักศึกษาจบใหม่
• คนตกงานจาก COVID
• พนักงานบริษัท

&

SELF LEARNING PLATFORM



เพ่ิมความโปรง่ใสและคุม้คา่ในการใชง้บประมาณ



การติดตามการ
จัดสรรและใช้จ่าย

งบประมาณ

EMENSCR

E-budgeting

GFMISPADME

E-Plan

EGP

E-SAR

E-LAAS



• โครงการบูรณาการข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายรัฐบาล
• ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

SPM Portal 


