
ต้นแบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
มกราคม ๒๕๖๒

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยนื เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 



ท าไมต้องท า? การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

1. เพราะ ยุทธศาสตร์ชาติ บอกให้ท า
2. เพราะ เป็นรากเหง้าของปัญหาประสิทธิภาพภาครัฐ   

หน่วยงาน

ภา
รก

ิจ

• ความซ ้าซ้อนของภารกิจ หน่วยงาน แผนปฏิบัติการ
• ความเป็นเจ้าของงาน ข้อมูล ฯลฯ (ต่างคนต่างท้า ต่างคน

ต่างเก็บ) ข้อมูลกระจัดกระจาย ขาดความเชื่อมโยง 
• ไม่สามารถเห็นภาพรวมของนโยบายหรือประเด็นได้ 
• ไม่สามารถติดตาม ตรวจสอบ หรือวัดประสิทธิภาพของ

หน่วยงานได้ (      joint target) 

• ประสิทธิภาพของภาครัฐ
• การใชง้บประมาณ 

คุณภาพชีวิตและการรับบริการ



3

สถานการณ์ปัจจุบันและความจ าเป็นในการพัฒนาด้าน Big Data จ าแนกตามมิติตัวขับเคลื่อน Digital Evolution 4 มิติดังนี้

Supply
สภาพของแหล่งข้อมูล

• INEFFICIENCY 
จัดเก็บข้อมูลซ ้าซ้อนกัน

• INCOMPLETENESS
ข้อมูลไม่เป็นปจัจุบันและไม่ต่อเนื่อง

• NO SINGLE SOURCE OF 
TRUTH ขาดแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือเพียงแหลง่เดียว

• INCOMPATABILITY ข้อมูลอยู่ใน
รูปแบบที่น้าไปใช้ต่อยาก

• NO DATA STANDARD
ไม่มีมาตรฐานในการเชื่อมโยงข้อมูล

• LAW & REGULATION 
CONSTRAINTS
ข้อจ้ากัดด้านกฎระเบียบกฎหมายใน
การเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูล

• CONCERN ON SECURITY & 
PRIVACY กังวลเรื่องความ
ปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

• DATA-DRIVEN CULTURE 
วัฒนธรรมองค์กรไม่เอื อต่อการใช้
ข้อมูลเชิงประจักษ์

• INCOMPETENCY บุคลากรยังขาด
ทักษะ ทั งในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
และด้านการใช้เทคโนโลยี

Demand
ความต้องการใช้งานข้อมูล

Institutional
ธรรมาภิบาลและการจัดการ

Innovation
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

• HIGH VALUE DATASETS การ
ก้าหนดชุดข้อมูลที่จ้าเป็นและส้าคัญ

• BETTER GOVERNMENT 
SERVICES ประชาชนต้องการบริการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

• GOVERNMENT TRANSPARENCY 
ภาครัฐต้องการความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบและติดตามการด้าเนินงาน

• UNFULFILLED BUSINESS 
POTENTIAL ภาคธุรกิจต้องการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของทางการ แต่
ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

• OLD TECHNOLOGY
ยังไม่ได้น้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
จัดเก็บข้อมูล เช่น Internet of 
Things (IoT)

• BUSINESS INTELLIGENCE & 
DATA ANALYTICS ยังไม่มี
เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

• NO SHARING PLATFORM
ข้อมูลกระจัดกระจาย ไม่มี
แพลตฟอร์มกลางส้าหรับแบ่งปัน
ข้อมูล

ที่มา NECTEC



ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้ง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ

ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
• ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐมีลกัษณะท่ีเบ็ดเสร็จ ครบวงจร 

และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ รับบริการ 
• มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลท่ีมีความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานและ

แหล่งข้อมลูต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมลูขนาดใหญ่ เพ่ือการ
พัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือให้
สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย 
และตรวจสอบได้

ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
• การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไกส้าคัญในการน้า

ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ 
• มีเป้าหมายร่วมกันทั งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื นท่ี โดยอาศัยข้อมูล

ขนาดใหญ่ 
• มีระบบการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานทั งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ

และพื นท่ี เพ่ือน้าไปสู่การก้าหนดประเด็นการพัฒนา การจัดท้านโยบาย และการ
ติดตามประเมินผลท่ีเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

OSS Big Data IoT
Digital Government ฯลฯ
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“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

23

ความม่ันคง

1
2

การบูรณาการความร่วมมอื
ด้านความมั่นคงกับนานาชาติ

การพัฒนาบริการ
ประชาชน และการพัฒนา

ประสิทธิภาพภาครัฐ

การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

การพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

20

22

21
การสร้างการเติบโต

อย่างย่ังยืน

18

โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล

7EEC
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกการบริหารจัดการ

น้ าทั้งระบบ

9

19
การพัฒนาความเสมอภาค 

และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

16
การสร้างหลักประกัน

ทางสังคม

17
การเสริมสร้างให้

คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

ศักยภาพการกีฬา

14

13
การพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต การเสริมสร้างพลังทางสังคม

11 15

การพัฒนาเมือง

6

การพัฒนาการเรียนรู้

12
การพัฒนาการเกษตร

อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต การท่องเท่ียว

การพัฒนาเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานผู้ประกอบการ
ยุคใหม่และวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม

5 8

3

4

การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม

10

1

4





ตัวอย่าง การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ



ตัวอย่าง การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ



ตัวอย่าง การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ



Big Data in Action – TPMAP กับสวัสดิการสังคมของประเทศไทย

ตัวอย่าง การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ



Big Data in Action – eMENSCR กับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพภาครฐั 

1 การตัง้โจทย์
• บูรณาการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

นโยบาย แผนงาน โครงการภาครัฐ (One Report)
• เห็นภาพรวมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่

ระดับพื้นที่ จนระดับนโยบาย 
• เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ นโยบาย (ทุก

ขั้นตอน policy cycle) 
• เป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเช่ือมโยงข้อมลูที่

เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นบูรณาการ
• ลดขั้นตอนระหว่างหน่วยงาน
• ลดการใช้กระดาษ มุ่งสู่ e-Government และ 

digital government 
• สามารถประเมินประสิทธิภาพได้ (performance

assessment)  

2 การรวบรวมขอ้มลู
• Primary Data – ข้อมูลแผนงาน โครงการ 
• Secondary Data – ข้อมูล ตัวชี้วัด ต่าง ๆ 
• ข้อมูลพื้นฐาน – ยุทศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 

2 – 3 นโยบายรัฐบาล ฯลฯ 
• ข้อมูลเชื่อมโยง – งบประมาณ GFMIS ระบบ

ของส่วนราชการ
• ข้อมูลอื่น ๆ

3 Big Data Processing
• eMENSCR ++

ตัวอย่าง การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

• รายงานการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินการของภาครัฐ
• การประเมินผลของการพัฒนา

4 Big Data Analysis
• ช่องว่างของนโยบาย
• ประสิทธิภาพ

5 Reporting
• eMENSCR
• nscr.nesdb.go.th
• Media

6 Solutions
• จัดท าค าของบประมาณ
• การประเมินประสิทธิภาพ
• การปรับนโยบาย โครงการ

ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน 
และประโยน์ส่วนรวม

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



แนวทาง การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ



แนวทาง การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ระดับนโยบาย 

ระดับปฏิบัติ

ขยายการ

บรูณาการ
Finalisationทดลองจริง

จดัท าแผนปฏิบติั
การ ด าเนินการ
สร้างตวัแบบ

วิเคราะห์ประเดน็
การพฒันา/ข้อมลู

วิเคราะห์โจทย์

ก้าหนดเป้าหมาย Policy Labs

ประเมิน เพ่ือปรับ
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาประเทศ

ด าเนินการ
รับข้อเสนอปรับ
รูปแบบการบริหาร
จดัการภาครัฐ

ก ากบัการ

บรูณาการ

ก าหนดโจทย์
การบรูณาการ

(เปา้หมาย)



สรุป การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

เชื่อมโยง สู่ แผนปฏิบัติการ ของหนว่ยงาน

หน่วยงานเปลี่ยนแปลงกระบวนงานรองรบั 

Digital Transformation

1
2

3 การบรหิารจัดการเชิง บูรณาการ
• วางแผน
• ถ่ายทอดภารกิจ
• ระบบขอ้มลู
• การก ากับ ดูแล และติดตาม ประเมินผล


