
Data as a Service: Open Public Data
นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ 

รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ระบบเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ในอดีต การสร้างมูลค่าจากข้อมูลมักถูกมองว่าเป็นปัญหาเฉพาะส าหรับผู้เชี่ยวชาญ ทุกวันน้ี           
การแลกเปลี่ยนข้อมูลแทรกซึมอยู่ในแทบทกุสิ่งและทุกที ่ในขณะเดียวกัน การใช้ข้อมูลก็มี           
ความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นตามแต่ละหน้าที่ของรัฐบาล ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประสานงาน              
และการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพมากขึน้เช่นเดียวกัน

แนวโน้มการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปัจจบุัน
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รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคต่างๆ

ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม ยุคข้อมูล

“1+1 = 2”: เอาต์พุต
เชิงเส้นที่เกี่ยวข้องกับ
ก าลังการผลติหลัก 

(ที่ดิน)

“1+1 > 2” ยุคแรงงาน
และการพฒันาการคา้

ประสิทธิภาพ
ก าไรและการเตบิโต

มากกว่าเชิงเส้น

“1+1 > 4”: การเพิ่มขีดความสามารถของข้อมูลและ
ซอฟต์แวร์ ความเข้าใจในความต้องการ ซอฟต์แวร์ขับเคลื่อน

เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างเตม็ที่ ผลลัพธ์แสดงการ
เติบโตเชิงเสน้หลายเท่าตวั

ที่มา "Civilization, Modernization, Value Investment and China"; Lu Qi's speech at MIRACLEPLUS; Desktop research; BCG analysis

เมื่อโลกเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการปฏิวัตดิิจิทัลด้านข้อมูล ได้มีการพัฒนาการใช้ข้อมูลในรูปแบบ
multi-superlinear ในลักษณะ "1+1 >4" ซึ่งกล่าวเป็นนัยหมายถึง ความส าคัญของการใช้ข้อมูล และภาครัฐก็มี  
บทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลงนั้น
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การใช้ข้อมูล: การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ส าคัญ

ยุคดิจิทัลก าลังสร้างข้อมูลจ านวนมหาศาลทุกวินาที อุปกรณ์และผู้คนแบ่งปันข้อมูลของตนในทุกๆ 
ที่และทิ้งไว้เบื้องหลัง ตลาดข้อมูลกลายเป็นทรัพยากรห่วงโซ่ที่มีคุณค่า

การเจริญเติบโตของข้อมูลในอนาคต

การลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านระบบสู่ดิจิทัลในปี 2023
710 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อุปกรณ์ IoT 7.5 หมื่นล้าน ช้ิน
มากกว่าจ านวนประชากรโลก 10 เท่า

ขนาดเศรษฐกิจ 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ประเทศท่ีมีอันดับเศรษฐกิจข้อมูลสูงท่ีสุด
สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร

ที่มา Measuring Digital Growth 2019, 2020 United Nations e-Government Survey Report
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การใช้ข้อมูลก าลังเปลี่ยนโฉมภมูิทัศน์ของอุตสาหกรรมแบบด้ังเดิมและแนวโน้มนี้
ก าลังแพร่กระจายไปยังสภาพแวดล้อมอื่นๆ

เทคโนโลยีดิจิทัลช้ันน าก าลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมดั้งเดิม สถานการณ์ Covid-19 การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลกลายเป็น
วาระเร่งด่วนมากข้ึน

อุตสาหกรรมท้ังหมด

พลังงาน

ภาคสาธารณะ

ประกันภัย

สถาบันการเงิน
เทคโนโลยี สื่อ โทรคมนาคม

การบริโภค

การผลิต

สาธารณสุข

เร่งด่วนมาก

ไม่มีความส าคัญ

ส าคัญน้อย

ที่มา Source:  BCG Global Digital Transformation Survey 2020 (April−June, 2020). Note: N = 825; Embracing the Digital Revolution, 
GSMA & BCG, 2017; Digital Transformation Initiative, World Economic Forum & Accenture, 2018; BCG analysis
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ข้อมูลมีความส าคัญต่อการตอบสนองความต้องการใช้งานหลายประเภท

การใช้งาน

รับรู้ คัดกรอง และแยกค่า
จากข้อมูลนโยบาย โปรแกรม การด าเนินงาน และการจัดการการตัดสินใจทีด่ีข้ึน
ออกแบบแดชบอร์ด
ด้วยข้อมูลที่ปรับให้เหมาะสมและทันเวลาเพื่อวัดความส าเร็จและขับเคลื่อนกลยุทธ์

มีเหตุผล
ข้อมูลที่หลากหลายและน าความรูน้ั้นไปใช้ในการวิเคราะห ์การวางแผน
การส่งมอบและการประเมินผล
ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
องค์กรต้องด าเนินการเพือ่จัดการกบัความเสี่ยงและมองหาโอกาสใหม่

บูรณาการข้อมูล
ภายในและทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้การตอบสนองมปีระสิทธิภาพมากข้ึนต่อการ
ตัดสินใจ
สามารถเข้าถึงได้
เพื่อความโปร่งใสและการแสดงผลลพัธ์ตามความต้องการใช้งาน และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ในทุกๆ ที่ 

ระบุโอกาส
เพื่อสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยบรกิาร ผลิตภัณฑ์ ที่ปรับแต่งได้รวดเร็ว
และเพิ่มมูลค่า
การพยากรณ์
เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกดิข้ึน โดยอ้างอิงจากรูปแบบข้อมูลทีซ่ับซ้อน
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การก ากับดูแลข้อมูลเป็นกระบวนการในการจัดการความพร้อมใช้งาน การใช้งาน ความสมบูรณ์ 
และความปลอดภัยของข้อมูลในฟังก์ชันต่างๆ ตามมาตรฐานและนโยบายที่ควบคุมการใชข้้อมูลน้ัน

ไม่ใช่แค่ทีมไอทีเท่านั้น แต่ทั้งองค์กรตอ้งมีส่วนรว่มเนื่องจากการใช้ข้อมูลแทรกซึมอยู่ในทุกๆ ที่ และทุกภาคส่วนของหนว่ยงานภาครฐั การใช้งานข้อมูลต้องมี
กลยุทธ์ มีเป้าหมายการใช้งานเพื่อให้บรรลวัุตถุประสงค์ มีการวางแผนการใช้งานข้อมูลที่ซับซ้อน ซ่ึงการด าเนินงานทั้งหมดนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย

ยุทธศาสตร์ข้อมูล

เศรษฐกิจ
ดิจิทัล

รัฐบาล
ดิจิทัล

สังคม  
ดิจิทัล

การใช้งาน
นโยบาย/โปรแกรม
• วิเคราะห์ข้อมูล
• วางแผน
• ให้บริการข้อมูล
• ประเมิน
การบริหารจัดการ
• ยุทธศาสตร์ข้อมูล
• บูรณาการข้อมูล
• การแลกเปลี่ยน
การน าไปใช้
• การเงิน
• ทรัพยากรบุคคล
• IT
• …

ความสามารถการวิเคราะห์
• เกิดอะไรขึ้น?
• เหตุใดจึงเกิดขึ้น?
• อะไรจะเกิดขึ้นตอ่ไป?
• หนทางการแกป้ัญหา?

การใช้งานข้อมูล

7



ข้อมูลมีความส าคัญมากขึน้เร่ือย ๆ เนื่องจากรัฐบาลต้องเผชิญกับกฎระเบียบด้านข้อมูลใหม ่ๆ 
และระบบเศรษฐกิจซ่ึงขับเคลื่อนด้วยข้อมลูในบริบทระหว่างประเทศ

เนื่องจากนโยบายการตกลงร่วมกันและระเบยีบที่อิงตามกฎ ตลอดจนการค้าโลกที่มีความเสรีและเท่าเทียมกันไดเ้ปลีย่นแปลงไป ประเทศตา่งๆ จ านวนมากขึ้น
ตระหนักถึงความเปราะบางภายในของตนเนือ่งจากแรงกดดันจากภายนอก ซ่ึงคุกคามความม่ันคงของชาติ เสรีภาพในการด าเนินการทางการทูต และอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจ ประเทศชาติไม่สามารถปกปอ้งตนเองไดห้ากไม่มีการป้องกนัข้อมูล

แรงกดดันระหว่างประเทศ
• การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลก ตลอดจน

ข้อพิพาทระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาทวีความ
รุนแรงข้ึน

• ระบบการค้าเสรีที่เปลี่ยนแปลงไป
• การแพร่กระจายของโรคระบาด

การเปลี่ยนผา่นสุ่ยุคดิจิทัล
• เทคโนโลยีท่ีพัฒนาสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล
• ความเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองในห่วงโซ่อุตสาหกรรม
• แสวงหาการแลกเปลี่ยนกลไกตลาด

ภัยคุกคามทางไซเบอร์
• รูปแบบการก ากับดูแลอินเทอร์เน็ตท่ีมีรัฐเป็น

ศูนย์กลาง
• ข้อมูลกลายเป็นปัจจัยส าคัญด้านความมั่นคง
• หลายประเทศก าลังปรับปรุงถ่ินท่ีอยู่ของข้อมูล

และการปกป้องข้อมูล
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รัฐบาลหลายแห่งเร่งรัดวาระการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เพ่ือการเพ่ิมมูลค่าของระบบเศรษฐกิจด้วยข้อมูล
และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน
รัฐบาลลดช่องว่างด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น สถานีฐาน 5G
ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ และโครงสร้างพื้นฐานใหม่ประเภทอ่ืนๆ

พัฒนานโยบาย
ก าหนดล าดับความส าคัญของนโยบายท่ีสอดคล้องกัน เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะและสิ่งจูงใจทางภาษี
ความร่วมมือกับสถาบันการเงินโดยเฉพาะ ส าหรับหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ AI

ส่งเสริมระบบนิเวศตัง้แตต่น้จนจบ 
ความส าเร็จของการท าให้เป็นดิจิทัลน้ันต้องการระบบนิเวศท่ีเอื้ออ านวย เช่น โครงการน าร่องท่ีประสบ
ความส าเร็จโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน

ส่งเสริมการใช้คลาวด์
ชี้แจงกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้คลาวด์และความปลอดภัยของข้อมูล/ความส าคัญของข้อมูลเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการท างานระยะไกล

สร้างสมดุลระหว่างนโยบายข้อมูลแบบเปิดและอธิปไตยดิจิทัล
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลก าลังเปลี่ยนไป ผู้ก ากับดูแลจ าเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองข้อมูล 
อธิปไตยของข้อมูล และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data)

จุดประกายดิจิทัลผ่านการระดมทุน
การจัดหาทรัพยากร (การเงินและไม่ใช่การเงิน) ท่ีจ าเป็นในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
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การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศต่างๆ

รัฐบาลเร่งการลงทุนโครงข่าย 5G และคลาวด์
ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ มีการให้บริการคลาวด์
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ือ SMEs

การสร้างข้อตกลงความร่วมมือการวิจัย
ระดับปริญญาโทเพ่ือสร้างมาตรฐาน
ข้อบังคับด้านทรัพย์สินทางปัญญา

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านจริยธรรมข้อมูล
เพ่ือจัดท านโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
และการใช้งานข้อมูล

มีการจัดหาสิ่งจูงใจทางการเงินเพือ่ดงึดดู        
นักลงทุนที่เกีย่วข้องกับอุตสาหกรรมอจัฉริยะ

นโยบาย “เงินกู้เพ่ือเพ่ิมพลังองค์กร” ช่วยให้บริษัทพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต

การให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล
ของทุกภาคส่วน ท้ัง Front-end และ Back-end
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1
ยุทธศาสตร์

2
การจัดการ

3
การด าเนินงาน

• เป้าหมาย
• แนวทางด าเนินการ
• การประสานงานภายในและภายนอก
• โครงสร้างพ้ืนฐาน
• งบประมาณ

• หน่วยงานกับกับดูแล
• หน่วยงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้บริหาร CIO/CTO

• แหล่งก าเนิดข้อมูล
• วงจรมูลค่าของข้อมูล
• คุณภาพข้อมูล
• มาตรฐานข้อมูล
• ความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูล

• หน่วยงานบูรณาการข้อมูล
• การก าหนดผู้รับผิดชอบ

ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

• วัฒนธรรมและทักษะ
• ธรรมาภิบาลขององค์กร
• แนวทางด าเนินการ
• ความพร้อมการให้บริการ 

Digital Market

• หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
• ผู้ดูแลข้อมูล
• การใช้งานข้อมูล

1. กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนผ่านสู่การให้บริการระบบข้อมูล (Data as a Service) 
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2. การสร้างวงจรมูลค่าข้อมูลตามพื้นฐานของข้อมูล (Data Value Cycle)

แหล่งข้อมูล
(Data Source)

เข้าถึง
(Data Access)

ประมวลผลข้อมูล
(Data Processing)

จัดหมวดหมู่ข้อมูล
(Data Organization)

ให้บริการข้อมูล
(Data Service)

มาตรฐานข้อมูล คุณภาพของข้อมูล
• Metadata
• ความปลอดภัย
• วงจรชีวิตข้อมูล

การบริหารจัดการ

ธรรมาภิบาลข้อมูล

การเปลี่ยนผ่านสู่การให้บริการระบบข้อมูล (Data as a Service) 
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3. การตอบสนองของรัฐบาลต่ออ านาจอธิปไตยและความปลอดภัยของข้อมูล

ที่อยู่ของข้อมูล
• การก าหนดประเภท

ของข้อมูลท่ีต้องเก็บ
ไว้ภายในประเทศ

มาตรฐานคลาวด์
• การเก็บข้อมูลบน    

ผู้ให้บริการคลาวด์ท่ี
ได้รับใบรับรอง
มาตรฐาน

การเข้าถึงข้อมูล
• โครงข่ายของ        

ผู้ให้บริการคลาวด์   
มีความน่าเช่ือถือ 

การจัดประเภทข้อมูล
• จัดล าดับความ

ปลอดภัยของข้อมูล
ตามล าดับ
ความส าคัญ

การปกปิดข้อมูล
• ข้อมูลท่ีส าคัญมาก 

อาจเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลภายใน

อธิปไตยข้อมูล
• รัฐสามารถเข้าถึง

ข้อมูลในระบบคลาวด์
ต่างประเทศได้

การเปลี่ยนผ่านสู่การให้บริการระบบข้อมูล (Data as a Service) 
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การเปลี่ยนผ่านสู่การให้บริการระบบข้อมูล (Data as a Service) 

4. การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนทักษะ ความสามารถ วัฒนธรรมองค์กร

การสร้างส่วนผสมของการท างานร่วมกันแบบรวมศูนย์และแบบกระจาย เพื่อสร้างองค์ความรู้ไปยังส่วนต่างๆ ขององค์กร

หน่วยวิเคราะห์

หน่วยย่อยขององค์กร

ศูนย์กลางการบริหารจัดการ

ทุกๆ คนและทุกๆ ท่ี
• ทุกๆ ในองค์กรสามารถใช้งานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างความรับรู้ การบูรณาการ และผลลัพธ์จากการใช้ข้อมูล
• ความสามารถและประสบการณ์การใช้งานข้อมูลจะเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆ หน้าที่
• การฝึกฝนและสร้างองค์ความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลจ าเป็นส าหรับทุกคน
• ทุกคนมีความรับผิดชอบด้านข้อมูล

14



ประเทศสหรัฐอเมริกา Walmart 
Vendor-managed inventory 

program ที่ให้ vendor สามรถเข้าถึง 

inventory level ของสินค้าตัวเองในทุก 

5,000 สาขาของ Walmart เพื่อใช้ในการ

เติมขนส่งสินค้าอัตโนมัติ

ประเทศ Canada 
Service Transformation of 
Employment and Social 

Development Canada (ESDC) 
ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลและแบ่งปันข้อมูล

ในการประเมินประสิทธิผลของนโยบาย

มาตรการ

ประเทศอังกฤษ            
ยารักษาโควิด

บูรณาการข้อมูล electronic health 

records (EHRs) ทั่วประเทศ เพื่อหา

คนไข้ 12,000 คน เข้าร่วม clinical trial 

ยารักษาโควิดภายใน 2 สัปดาห์ และพบ

ยารักษาโควิด สูตรแรก 

Dexamethasone ภายใน 100 วัน 

ประเทศ Estonia Information 
Sharing Data Sheet (X-Road) 

เพื่อแชร์ข้อมูลภาครัฐกันเองและให้

ประชาชน ช่วยส่งเสริม “once-only” 

principle ในการเก็บข้อมูลภาครัฐ

ที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน

ประเทศ New Zealand –
Ministry of Social Development

ใช้เงินในการปกป้องเด็กและครอบครัว 

แก่ 1 ล้านคน กว่า 1 แสนครอบครัว ผลของ

การเชื่อมข้อมูลชี้ว่า กว่า 13% 

ของคนท างาน ได้รับเงินสนับสนุน

ที่ไม่ควรได้

ประเทศ Israel 
“only once policy” 

เก็บข้อมูลครั้งเดียวโดยหนึ่งส่วนงาน

ภาครัฐ แต่ต้องแบ่งปันส่วนงานอื่น  

ICT Authority and the Digital 

Israel Bureau เพื่อสร้าง 

technological innovation

ตัวอย่าง Success Stories ของ Data Integration
15
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Data Governance (สพร.)

Cyber Security (สกมช.)

PDPA (สคส.)

• หน่วยงานรัฐมีการจัดท าขอ้มูลของตนเองแบบตา่งคนต่างท า (Data Silos)

• ต่างคนต่างเกบ็ ต่างมาตรฐาน ต่างเผยแพร ่

• มีการเก็บข้อมูลซ ้าซ้อน หรือไม่รู้ว่ามีข้อมูลอยู่แล้ว

• ไม่พร้อมในการเชือ่มโยงและบูรณาการเพ่ือการวิเคราะห์

• ไม่มี mandate ให้มีการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานรฐัอ่ืน

• หน่วยงานรัฐปฏเิสธการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลเพราะตดิขดัในข้อกฎหมาย

• GDCC ยังถูกใช้เป็นการบรกิารดา้น IT infrastructure มากกว่าการบรกิารข้อมูลแบบเต็มรปูแบบ

Ad hoc Analytics
(GBDI)

หน่วยงานภาครฐั

Data Exchange 

G
D
C
C

(สดช.)

(GDX) – สพร.Government

IT Infra-
structure 
as a Service

Government Data Catalog (สสช.)

ระบบ
Core IT

ระบบ
Core IT

ระบบ
Core IT

ระบบ
Core IT

ระบบ
Core IT

ขาดยุทธศาสตรแ์ละนโยบาย และ

คณะกรรมการขบัเคลือ่นดา้นการใชป้ระโยชน์

ขอ้มูลภาครฐัทีช่ดัเจน

หน่วยงานภาครฐั

17

Government Data Landscape: Pain Points
17
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Data Governance (สพร.)

Cyber Security (สกมช.)

PDPA (สคส.)

Ad hoc Analytics
(GBDI)

หน่วยงานภาครัฐ

Data Exchange 

G
D
C
C

(สดช.)

(GDX) – สพร.Government

IT Infra-
structure 
as a Service

Government Data Catalog (สสช.)

ระบบ
Core IT

ระบบ
Core IT

ระบบ
Core IT

ระบบ
Core IT

ระบบ
Core IT

หน่วยงานภาครัฐ

คณะกรรมการเฉพาะด้านเพ่ือวาง Roadmap และผลักดัน
National Data Strategy

1

สร้าง Government Data Re-Use and Sharing Platform ด้วยเทคโนโลยีข้อมูลสมัยใหม่

Data Services Platform 
เพื่อประชาชน

Analytics Platform 
เพื่อภาคธุรกิจ

Data and Analytics as a Service 
เพื่อภาครัฐ

2

3

4

แก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบของส่วนราชการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูล

ออกแบบโครงสร้างและแบบจ าลองข้อมูลภาครัฐแบบรวมศูนย์ และก าหนดหนว่ยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการข้อมูล

กลางของ key sectors

18

Government Data Landscape: Fill the Gap
18
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คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะกรรมการเฉพาะดา้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตรข์้อมูล 

อ านาจหน้าท่ี
๑. จัดท า เสนอแนะ และติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติตามมาตรา ๖(๑) และนโยบายและแผนระดับชาติอื่น
ที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด 
๒. มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
(๑) รวบรวมข้อมูลและจัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พร้อมทั้งแนวทางและมาตรการในการสง่เสริมและพฒันาด้านเศรษฐกจิและสังคมดิจิทลัทีค่ณะกรรมการเฉพาะด้านน้ันรับผดิชอบ และ
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๒) เสนอขอความเห็นชอบต่อนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม 
พร้อมทั้งแนวทางและมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่คณะกรรมการฯ รับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบายและแผนเฉพาะด้านการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ข้อมูล รวมทั้งเสนอมาตรการในการด าเนินการและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนเฉพาะ
ด้านดังกล่าว เสนอแผนการด าเนินการให้ท าตามนโยบายและแผนเฉพาะด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้อมูล รวมถึงการปฏิรูประบบ
ช้ันข้อมูล (Data Classification) การจัดซื้อจัดจ้างระบบคลาวด์ของหน่วยงาน (Cloud Procurement) การก าหนดเงื่อนไขการ
จัดเก็บข้อมูลไว้ในประเทศไทย (Data Localization) และการเข้าถึงข้อมูลตามกฎหมาย (Government Access to Data) เพื่อเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศเป็นนโยบายและแผนเฉพาะด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้อมูลต่อไป
(๓) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรข้์อมูลด้านต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต่อการพฒันาดิจทิัลเพื่อเศรษกิจ
และสังคม นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายและแผนเฉพาะด้านในความ
รับผิดชอบแล้วรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๔) ก ากับดูแลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานเฉพาะด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้อมูลของหน่วยงานของรัฐและ
การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามหมวด ๕ ภายในขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการเฉพาะด้านนั้น ๆ

การขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์ข้อมูลของประเทศไทย
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แนวทาง ระยะเวลา การด าเนินการ

สดช.

สดช. สพร. และ
หน่วยงานที่มหีนา้ที่
ดูแล Key Sectors

สดช. สพร. และทุก
หน่วยงานภาครัฐ

สดช. และ Cloud 
Service 

Providers

จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้อมูล 

• วาง roadmap และขับเคลื่อน action plans เพื่อให้เกิด integration ที่สมบูรณ์ 

ศึกษากฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคและแก้ไขกฎหมายเพ่ือปลดล็อคการแบ่งปันข้ามหน่วยงาน 

• แก้ไขกฎหมายให้สามารถแบ่งปันข้อมูลภาครัฐส าหรับการน ามาใช้และใช้ร่วมกัน  

• ปรับปรุงกฎกระทรวงให้การเผยแพร่ต่อประชาชนเป็น KPI 

• สร้างกฎหมายที่จะเข้ามาคุม data governance 

สร้างแบบจ าลองข้อมูลหลักกลางภาครัฐ 

• สร้างข้อมูลกลางภาครัฐที่สามารถน ามาใช้ข้ามหน่วยงาน

• สร้างแนวทางที่ไม่เก็บข้อมูลซ้ าซ้อน 

• ก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน key sectors : พลังงาน ขนส่ง แรงงาน เกษตร อุตสาหกรรม 

การเงิน และสุขภาพ

สร้าง Government Data Reuse & Sharing Platform กลางท่ีได้มาตรฐานสากล 

• มีความพร้อมให้บริการภาครัฐ (G2G) ภาคธุรกิจ (G2B) และ ประชาชน (G2P) 

• ช่วยภาครัฐในการตัดสินใจเชิงนโยบายในกรณีวิกฤติ เช่น (1) เหตุฉุกเฉิน (2) โรคอุบัตใหม่ (3) น้ าท่วม ภัยแล้ง        

รวมไปถึงการวัดผลแบบ 360 องศาของมาตรการช่วยเหลือ

2564

2564

2564

2565-2567

ต้องรับประกัน Maximum Data Sharing 

และต้องมีการควบคุมการใช้งานโดยใช้

กระบวนการด้านธรรมาภิบาลข้อมูล

ควรมีการก าหนดชุดข้อมูลที่ไม่อนุญาต     

ให้น าออกนอกประเทศ โดยพิจารณาให้

สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ควรก าหนดให้มีการใช้กระบวนการด้าน

ธรรมาภิบาลข้อมูลที่เคร่งครัดในข้อมูล

ที่ต้องน าไปไว้ในต่างประเทศ

การใช้ข้อมูลที่อยู่ในหลายหน่วยงานที่

จ าเป็นต้องมีการบูรณาการร่วมกัน

เพื่อการออกนโยบาย
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ

การจัดเก็บภาษีท่ีดิน

• ข้อมูลทะเบียน

• ข้อมูลแผนท่ี

• ข้อมูลราคาประเมินทุนทรพัย์

• ข้อมูลทะเบียนราษฎร

• ข้อมูลนิติบุคคล

• ข้อมูลสินทรัพย์ติดคดี

และหน่วยงานอ่ืนๆ
ท่ีเกี่ยวข้อง

• ข้อมูลคนพิการ

• ข้อมูลผู้ประกนัสุขภาพ

• ข้อมูลผู้สูงอายุ

• ข้อมูลผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี

• ข้อมูลทะเบียนราษฎร

• ข้อมูลแรงงาน

• ข้อมูลผู้เสียภาษี

การจ่ายสวัสดิการ

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

และหน่วยงานอ่ืนๆ
ท่ีเกี่ยวข้อง
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National Data Strategy Framework (with use cases)
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