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แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

บริการหรือโครงการที่ส่งเสรมิการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย

หัวข้อน าเสนอ
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ยอดชม ยูทูบ เตรียมแซงหน้าทีวีในปี 2020

Source : http://www.creditonhand.com/

IT News and Technology Updates
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สมาร์ทแจ็คเก็ตจาก Google และ Levis

Source : http://www.creditonhand.com/

IT News and Technology Updates
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การสร้างบ้านยุคใหม่ ใช้ 3D Printing เสร็จได้ภายใน 24 ชั่วโมง

Source : http://www.creditonhand.com/

IT News and Technology Updates
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11 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2559

วันคนโสด (Singles’ Day) 
ประเทศจีน

ยอดขายของ Alibaba 

Source: http://www.abc.net.au/news/2016-11-12/alibaba-posts-record-singles-day-sales/8019900

120.7 Billion Yuan or 
about

23.39 Billion US Dollars

IT News and Technology Updates
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ท่ีมา : ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

IT News and Technology Updates
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แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย
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Source : https://aseanup.com/southeast-asia-digital-social-mobile/

สถิติการใช้งานดิจิทัลในประเทศไทย
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แนวทางการพัฒนาภาครัฐไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลของ
หน่วยงานต่างๆ ขาดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน

ระบบต่างๆ ถูกพัฒนาในลักษณะ “ต่างคนต่างท า” 
ท าให้ขาดมาตรฐานและไม่สามารถน ามาใช้ร่วมกันได้

งบประมาณที่ได้รับไมต่่อเนื่องจึงไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม

ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IT ท่ีเหมาะสม

กฎหมายรองรับการด าเนินงานอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันยัง
ไม่ได้ถูกน าไปใช้จริง

หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องมีแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับ
ทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศที่สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงาน

• การระบขุีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่
หน่วยงานภาครัฐต้องการจะพัฒนา

• การประเมินช่องว่างระดับขีดความสามารถ
เชิงดิจิทัลที่มีอยู่ปัจจุบันเปรียบเทียบกับที่
ต้องการจะเป็น 

• ข้อเสนอแนะมาตรการและโครงการหลัก
เพื่อให้สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมายภายใน
ระยะเวลา 3 ปี

ปัจจุบันการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลมีอุปสรรค
หลักอยู่ 5 ข้อ

1

2

3

4

5

จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วย…..

การผลักดันโครงการเชิงดิจิทัล

ภาครัฐไทยปัจจุบัน รัฐบาลดิจิทัล

ที่มาและแผนการด าเนินงานของโครงการจัดท าแผนรัฐบาลดิจิทัล



13การจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยกรอบแนวคิด Top-down และ Bottom-up

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (DE)

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DG)

กรอบแนวคิดที่เหมาะสม 
(Maturity Model)

กรณีศึกษาท่ีดีที่สุด
(Best Practice)

นโยบายระดับกระทรวง/กรม

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

การประชุมระดมสมอง และการสัมมนา

Digital Technology Roadmap

GAP
การศึกษาสถานการณ์การ
บริการภาครัฐ 26 ด้าน

BOTTOM-UP

TOP-DOWN

แผนแม่บท ICT ของกระทรวง/กรม

การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2560-2564



14ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

พ.ศ.2558 – 2564
เพื่อเสถียรภาพและความเป็นปึกแผน่

ของชาติและความมั่นคงใน
ชีวิตประจ าวัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564)

ยุทธศาสตร์หลัก 7 ด้านมุ่งสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงและสังคมที่มี

คุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2556-2561
3 มิติ 7 ประเด็น พัฒนาระบบ
ราชการไทยสู่ความเป็นเลิศและ

โปร่งใส

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ให้
ประเทศมีความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ
พ.ศ. 2561

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
6 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการน าเทคโนโลยี 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020)
7 เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สู่ Smart Thailand 2020



15ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ท่ีมา: ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี 
พ.ศ. 2559-2561 (ระยะที่ 1)

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 
5 ปี พ.ศ. 2560-2564
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

มีสาระส าคัญ ดังนี้

• เห็นชอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561) 
เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

• ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี รวมถึงแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน รวมถึงจัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สารเดิม 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย



18แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
นายกรัฐมนตรี แถลงวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทย มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในอีก 5 
ปีข้างหน้า (Thailand Digital 
Government Vision 2017 – 2021)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : 
Thailand Digital Government Vision 2017 – 2021” และ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ส าหรับข้าราชการ และ บุคลากรภาครัฐ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ตึกสันติ
ไมตรี  ท าเนียบรัฐบาล 
โดยสาระส าคัญนั้น กล่าวถึง ในอีก 5  ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน มีการท างานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” โดยอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน (Government Integration) การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม (Smart Operations) ประหยัด และคุ้มค่า การยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Citizen-centric Services) และการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรในขั้นตอนการท างาน 
เทคโนโลยี และกฎระเบียบ (Driven Transformation)



19วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัล

Digital Government

Government Integration
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งการเชื่อมโยง
ข้อมูลและการด าเนินงาน เพ่ือสามารถ
• เห็นข้อมูลประชาชนเป็นภาพเดียวที่สมบูรณ์
• ใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน 
• ให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว 

Smart Operations
การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม
• มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์ 
• มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
• มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) 

Citizen-centric Services
การยกระดับงานบริการภาครัฐให้มีตรงกับความต้องการ
ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยภาครัฐ
จะต้องรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชาชน และการอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการ

Driven Transformation
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัลใน
ทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรในด้านขั้นตอนการท างาน 
เทคโนโลยี และกฎระเบียบ

ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดจิิทัลทีม่ีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการท างานแบบอัจฉริยะ 
ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างแท้จริง



20(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารสินทรัพย์

ทรัพยากรมนุษย์และ
การจ่ายเงินเดือน

การให้ข้อมูล

การรับฟัง
ความคิดเห็น

ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ

การยกระดับความมัน่คงและ
เพิ่มความปลอดภัยของ

ประชาชนความปลอดภัยสาธารณะ

การบริหารจัดการชายแดน

การป้องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต

การยกระดับคณุภาพชีวิต
ของประชาชน

การศึกษา

สวัสดิการประชาชน

การสาธารณสุข

การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

การลงทุน

ภาษีและรายได้

การค้า (น าเข้า / ส่งออก)

การท่องเที่ยว

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตร

การคมนาคม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

สาธารณูปโภค

การยกระดับขีดความสามารถ
การแข่งขันของภาคธุรกิจ

การยืนยันตัวตน และ
การบริหารจัดการสิทธิ

การบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ

การเงินและการใช้จ่าย
โครงสร้างพื้นฐาน
รัฐบาลดิจิทัล

การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดจิิทลั

Government Integration
การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและ
การด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน

Smart Operations
การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม

Citizen-centric Services
การยกระดับบริการภาครัฐให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

Driven Transformation
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาล
ดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ

* ส าหรับการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน มีการด าเนินการในยุทธศาสตร์ท่ี 6 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1 2 3

4 5
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5 ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
26 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ

การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจ

4

1 2

• การเงินและการใช้จ่าย: การบริหารการเงินและการใช้จ่ายภาครัฐผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ เพื่อประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด

• การจัดซ้ือจัดจ้าง: การจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน เพ่ือความโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ สะดวกและทั่วถึงอย่างเท่าเทียม 

• การบริหารสินทรัพย:์ การบริหารสินทรพัย์กลางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อ
ความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน: การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลที่เช่ือมโยงและได้มาตรฐาน

• สวัสดิการประชาชน: การให้บริการความ
ช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก

• การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน: การบูรณา
การตลาดแรงงานแบบครบวงจร

• การศึกษา: การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา 
และการยกระดับการบริการด้านการศึกษา

• การสาธารณสุข: การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการ
บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

• การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร: การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล
ผ่านการบูรณาการ

• การท่องเที่ยว: การบูรณาการด้านการท่องเท่ียวแบบครบวงจร
• การลงทุน: การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
• การค้า (น าเข้า/ส่งออก): การบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: การส่งเสริม SMEs แบบบูรณาการเชิงรุก

เพื่อส่งเสริมการเติบโต
• ภาษีและรายได้: ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร
• คมนาคม: การพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลคมนาคมขนส่งส่วนกลาง โดย

ยกระดับไปสู่การให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
• สาธารณูปโภค: การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานด้าน

สาธารณูปโภคและการยกระดับการบริการด้านสาธารณูปโภค

การยกระดับความมั่นคง
และเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน3

• ความปลอดภัยสาธารณะ: การรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

• การบริหารจัดการชายแดน: การประเมินความ
เสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตน
ผ่านช่องทางอัตโนมัติ

• การป้องกันภัยธรรมชาติ: การบูรณาการข้อมูล 
เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ

• การจัดการในภาวะวิกฤต: การบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการ
ในภาวะวิกฤต

การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล5
• การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ: การบูรณาการผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง

• การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ: การยืนยันตัวตนโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้
อิเล็กทรอนิกส์กลาง

• การให้ข้อมูล: การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว โดยให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

• การรับฟังความคิดเห็น: การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก

• โครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล: การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานรัฐด้วยการสนับสนุน
การท างานบนโครงสร้างพื้นฐานกลาง

• ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ: การเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะและความเช่ียวชาญดิจิทัล
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(ตัวอย่าง) ยุทธศาสตรท์ี่ 2
การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
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ปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกว่า 16 ล้านคน 
ซึ่งคิดเป็น 40% ของการจ้างงานทั้งหมด

ภาคการเกษตรมสีัดส่วนตอ่ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ถึง 12%

เชิงสังคมเชิงเศรษฐกิจ

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรมีมลูค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาท 
(17% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด)

ภาครัฐสามารถช่วยเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรได้อย่างไร?

ทั้งนี้ ปัญหาเกษตรกรยากจนยังเป็นประเด็นส าคัญทีต่้องรีบแกไ้ข

ภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตรกร

จนธรรมดา

จนมาก

เสีย่งทีจ่ะจน

พน้ความยากจน

0.6 ล้าน (11%)

1.0 ล้าน (17%)

0.5 ล้าน (8%)

3.8 ล้าน 
(64%)

36% ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด
อยู่ในภาวะยากจนหรือเสี่ยงท่ีจะจน

*ที่มา ธนาคารโลก (World Bank) และ สถิติการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลปี 2557 *ที่มา ข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2554

*ที่มา สถิติเกษตรกรยากจนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2555

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนรฐับาลดิจิทัล
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร
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บริการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตรในปัจจุบัน

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

กรมที่ดิน

กระทรวงพาณิชย์

การยางแห่งประเทศไทย

กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว

กรมชลประทาน กรมประมง

กรมหม่อนไหม

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

เกษตรกร

ผู้บริหารภาครัฐประชาชน ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สายด่วนปัญหาเกษตรกร    1170

ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร

ข้อมูลสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อมูลพืช GAP

Gisblog กรมส่งเสริมการเกษตร

สื่อเกษตรครบวงจร

หน่วยงานผู้เกี่ยวขอ้งและผู้รบับรกิารจากดิจิทัลภาครัฐ
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร (Stakeholders) 
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การเกษตรแบบครบ
วงจรรายบุคคลผ่าน

การบูรณาการ

การเกษตรด้วยการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูล

ทั่วไป

การเกษตรแบบดั้งเดิม

เวียดนาม: เว็บไซต์ Agritrade
รัฐบาลเวียดนามได้จดัท าเว็บไซต์ Agritrade ส าหรับ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารและราคาผลิตผลทางการเกษตร
ชนิดต่างๆ แก่เกษตรกร

อินเดีย: โครงการ Digital Green
จัดท าข้ึนระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรเพื่อการกศุล
โดยเกษตรกรสามารถถ่ายและเผยแพร่วีดีโอเพื่อให้
ความรู้ด้านการท าเกษตรแกเ่กษตรกรในพ้ืนท่ี โดย
สามารถดูได้ผา่นท้ังช่องทางออนไลน์หรือท่ีศูนยบ์ริการ

อินเดีย: ระบบให้ข้อมูลรายบุคคล Reuters Market 
Light
ระบบให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร
แบบรายบุคคลผ่านข้อความมือ ตั้งแต่ขั้นตอนการ
วางแผนการเพาะปลูก จนถึงการดูแลในสภาพอากาศ
แต่ละวันและราคารับซือ้ผลผลิตในพ้ืนท่ีใกล้เคียง ซึ่ง
ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นถึง 15% ปัจจุบัน มีผู้ใช้
กว่า 1.4 ล้านคนในกว่า 50,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ

สหรัฐอเมริกา: การเกษตรดิจิทัลแบบครบวงจร
เกษตรกรในสหรัฐอเมรกิาได้น าเซ็นเซอร์และโดรน มาใช้เก็บ
ข้อมูลสภาพแวดล้อมเพื่อน ามาวิเคราะห์และปรบัวิธีการปลูก
ให้สอดคล้องกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการใช้เซ็นเซอร์
ร่วมกับเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
มากไปกว่านั้นรัฐบาลยังไดจ้ัดท าเว็บไซต์รวมข้อมูลวิจัย
เชิงการเกษตร OpenFDA ที่เกษตรกรและภาคเอกชน
สามารถเข้าไปศึกษานวัตกรรมทางการเกษตรและน ามา
ประยุกต์ใช้ โดยปัจจุบันมีผู้เข้ามาใช้บริการกว่า 4.5 ล้านคน
ต่อปี

Best Practice: การเพ่ิมประสิทธิภาพของเกษตรกรในประเทศเชิงเกษตรกรรมต่างๆ

Video/Connected Farming_2.mp4
Video/Connected Farming_2.mp4
Video/Connected Farming_2.mp4
Video/Connected Farming_2.mp4
Video/Precision Agriculture Service.mp4
Video/Precision Agriculture Service.mp4


27

วางแผน รวบรวมปัจจัยการผลิต ปลูกและดูแลรักษา การรับมือภัยธรรมชาติ เก็บเกี่ยวและขาย

 มีการบูรณาการขอ้มลูเพื่อน ามา
วิเคราะห์ความต้องการของ
ผลผลิตทางการเกษตรทั้ง
ปัจจุบันและในอนาคตตัง้แต่
ต้นน้ าถึงปลายน้ า (End-to-
end Value Chain Planning)

 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ
เกษตรกรรายบุคคลเพื่อระบุ
ชนิดเกษตรกรรมทีเ่หมาะสมใน
แต่ละพื้นที่และสอดคล้องกบั
ความต้องการของตลาด 
(Personalized Advice on 
Agricultural Zoning)

 มีระบบบูรณาการข้อมูล
ความต้องการปัจจัยการผลิต
ในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกร
สามารถร่วมกันซ้ือในปริมาณมาก
ในราคาที่ถูกลง (Bulk 
Purchasing)

 มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อาทิ 
พืชที่ปลูก คุณภาพที่ดิน จ านวน
ไร่ เพื่อระบุจ านวนปัจจัยการผลิต
ที่เกษตรกรแต่ละรายต้อง
จัดเตรียม (Inputs Calculation)

 มีระบบวิเคราะห์และให้
ค าแนะน าสิ่งที่เกษตรกร
แต่ละรายควรจะท าในแต่ละวัน
(Personalized Daily 
Recommendations) เช่น 

- ปริมาณน้ าและสารเคมี
ที่ควรจะใชภ้ายใต้สภาพ
อากาศของวันนั้น

- เคล็ดลับการดูแลรักษา
ในแต่ละช่วง 

- ฯลฯ

 มีการบูรณาการข้อมูลการจัดการ
น้ าและภัยธรรมชาติอื่นๆ แบบ
คาดการณ์ล่วงหน้า (Predictive 
Disaster Data Integration)

 มีระบบแจ้งเตือนเกษตรกร
แต่ละรายล่วงหน้าถึงภัยธรรมชาติ
ที่จะเกิดขึ้นและวิธีการรับมือ 
(Personalized Disaster Push 
Notifications)

 มีการบูรณาการข้อมูลราคาซ้ือ-
ขายแบบ real-time และผู้รับซ้ือ
ผลผลิตทั่วประเทศ

 มีระบบให้ข้อมูลการขายผลผลิต
แก่เกษตรกรรายบุคคลเมื่อใกล้จะ
ถึงช่วงเก็บเกี่ยว (Farm Produce 
Sale Recommendation)

 มีระบบรวบรวมผลผลิตในระดับ
พื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
ร่วมกันขายเพื่อลดต้นทุนใน
การขนส่ง (Bulk Selling)

 ภาครัฐมีข้อมลูเกษตรกรรายบุคคลแบบครบวงจร (Single View of Farmer) เช่น ข้อมูลบุคคล พื้นที่ปลูก/เก็บเกี่ยว รายได้ หนี้สิน ต้นทุน ฯลฯ 
เพื่อออกนโยบายที่ตรงจุด และมีช่องทางตดิตอ่กบัเกษตรกรรายบุคคล เช่น เบอร์มือถือ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลขา่วสารเชิงรกุโดยตรง (Connected Farmer)

 มีการน าเซ็นเซอรม์าใชเ้กบ็ข้อมลูสภาพแวดล้อมการผลิต สภาพอากาศ สภาพดิน ระดับน้ า ฯลฯ และน าโดรนมาใช้เกบ็ข้อมูลภาพถา่ยทางอากาศเพื่อน ามาวเิคราะห์

 มีข้อมูลรายพื้นที่และสถติิ
ย้อนหลังให้เกษตรกรน าไป
วางแผนท าการเกษตรอย่าง
สมบูรณ์ (Historical Area-
based Agricultural Data)

 สามารถเข้าถึงระบบรวบรวม
ข้อมูลผู้จ าหน่วยและราคา
ปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้ผ่าน
หลายช่องทาง เพื่อน ามา
เปรียบเทียบ (Farm Input 
Supplier Database)

 สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกบัวิธี
และขั้นตอนการเพาะปลูกใน
ภาพรวมผ่านหลายช่องทาง 
(Best Practices Knowledge 
Base)

 สามารถหาข้อมูลภัย
ธรรมชาติที่ก าลังจะเกดิขึน้
รายพื้นที่ผ่านหลายช่องทาง 
(Area-based Disaster 
Warning)

 สามารถหาข้อมูลราคาผลผลิต
และผู้รับซ้ือในแต่ละพื้นที่
ผ่านหลายช่องทาง (Farm 
Produce Buyer & Price 
Database)

 ข้อมูลการเกษตรจดัเก็บใน
รูปแบบเอกสารท าให้ยากต่อ
การน ามาวางแผนการผลิต

 ข้อมูลผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต
จัดเก็บในรูปแบบเอกสารท าให้
ยากต่อการน ามาวางแผน
การผลิต

 ข้อมูลเกี่ยวกับวิธแีละขัน้ตอน
การเพาะปลูกกระจดักระจาย
ตามพ้ืนที่และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ท าให้ยากต่อการเข้าถงึและ
เผยแพร่ข้อมูล

 สามารถหาข้อมูลภัยธรรมชาติ
ที่ก าลังจะเกิดขึ้นรายพื้นที่ผ่าน
ช่องทางดั้งเดิม เช่น หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ

 ข้อมูลราคาผลผลิตและผู้รับซ้ือ
ถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
ท าให้ยากต่อการน ามาวางแผน
การจ าหน่าย

เป้าประสงค:์ การให้ข้อมูล งานบริการ และความช่วยเหลือเชิงบูรณาการแก่เกษตรกรรายบุคคล

การเกษตรแบบดั้งเดิม

การเกษตรด้วยการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลทั่วไป

การเกษตร
แบบครบวงจร
รายบุคคลผ่าน
การบูรณาการ

Maturity Model ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกร
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ฉบับเต็ม 
https://www.ega.or.th//upload/downloa
d/file_27e10c57b074745911de3e6eaa36
c9a6.pdf

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
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บริการหรือโครงการที่ส่งเสริม
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ของประเทศไทย
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ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่ต้องใช้ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง / หรือ
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้วยตนเอง (Self-Service) ผ่านช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phones) หรือตู้เอนกประสงค์ (Kiosk)

         A          B

                                     
                           

                                          
                                                        

                              
                               

                       C

                       D

                       E

        

     

                           (Data Integrated Platform)

          A          B          C          D

                    ID Smart Card                                    
                

การลดส าเนากระดาษเพื่อบรกิารประชาชน น าร่อง 7 กระทรวง (Smart Service)
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ปัจจุบัน อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาบริการภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่ต้องใช้ส าเนาบัตรประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 30 บริการจาก 5 หน่วยงาน เช่น

ชื่อหน่วยงาน ชื่อบริการ

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(1) การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลติสินค้าเกษตร (4) การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตร
(2) การออกใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร     (5) แบบฟอร์มค าขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตร

การประปาส่วนภูมิภาค  
กระทรวงมหาดไทย

(7) ค าร้องการขอติดตั้งใหม่/ขยาย (11) ค าร้องโอนสิทธิ์
(8) ค าร้องการแจ้งการลักน้ า (12) ค าร้องขอหักผ่านบัญชีธนาคาร
(9) ค าร้องขอผ่อนค่าปรับลักใช้น้ า (13) รับช าระรายได้อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับผู้ใช้น้ า
(10) ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น้ า กรณีผู้ใช้น้ ายื่นค าร้อง

กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(15) (16) กระบวนการบันทึกผลการตรวจแปลง ส าหรับการยื่นขอแบบรายเดี่ยว / รายกลุ่ม ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 
(25) กระบวนการบันทึกผลการตรวจติดตาม-แจง้เตือน ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต
(26) หน้าจอ ขอต่ออายุใบรับรอง   ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต

องค์การตลาด 
กระทรวงมหาดไทย

(27) ระบบบริการต่อสัญญาการเช่า
(28) ระบบบริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การตลาด (website)
(29) ระบบบริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การตลาด (mobile)

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

(30) ระบบการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคเุทศก์

การลดส าเนากระดาษเพื่อบรกิารประชาชน น าร่อง 7 กระทรวง (Smart Service)



32ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน GOVCHANNEL
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บริการภายใต้แนวคิด “ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึง และ เท่าเทียม ทุกที่  ทุกเวลา” 
ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ 

เว็บไซต์ www.govchannel.go.th
 เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ www.egov.go.th 
 ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
 ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ www.data.go.th
 ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ www.apps.go.th
 ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ biz.govchannel.go.th
 ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ govspending.data.go.th

Mobile Application 
 ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (GAC) 
 ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (G-News) 

Government Kiosk/Government Smart Box 
 Government Kiosk
 Government Smart Box 

(ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2559) 

คู่มือ

ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน GOVCHANNEL
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www.apps.go.th

ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (GAC)

Mobile Application



35ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (GAC)



36ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ biz.govchannel.go.th



37ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ biz.govchannel.go.th



38ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ biz.govchannel.go.th
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ตัวอย่างประเทศที่เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

Data.gov

Data.gov.uk
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ตัวอย่างประเทศที่เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

Data.gov.sg

Data.go.jp



41DATA.GO.TH

873 ชุดข้อมูล (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีค. 2560)



42ดัชนีชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล

Source: http://index.okfn.org/place/



43ดัชนีชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล

Source: http://index.okfn.org/place/thailand/



44ดัชนีชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
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•Open Data Barometer
Thailand: 15.99  

Source: http://opendatabarometer.org/data-explorer/?_year=2015&indicator=ODB

ดัชนีชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล



46ดัชนีชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล



47ดัชนีชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล



48ดัชนีชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
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1. Complete :  ข้อมูลสาธารณะทั้งหมดต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน ยกเว้น 
ความมั่นคง ความเป็นส่วนตัว

2. Primary :  เปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานที่ ไม่ใช่การวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้ว

3. Timely :  เปิดเผยข้อมูลเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้เพื่อรักษาคุณค่าของข้อมูล

4. Accessible : ต้องเปิดเผยอย่างกว้างขวางที่สุดให้แก่ประชาชน

หลักการของ Open Government Data 8 ประการ

Source: https://opengovdata.org/
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5. Machine Processable : อยู่ในรูปแบบที่สามารถน าไปวิเคราะห์ได้เชิง
อิเล็กทรอนิกส์

6. Non-Discriminatory :  เปิดเผยข้อมูลใหใ้ครก็ได้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง 

7. Non-Proprietary : ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่ไม่ท าให้ใครเป็นเจ้าของหรือควบคุม
ได้แต่เพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียว

8. License-free : ข้อมูลต้องไม่มีข้อห้ามในเรื่องสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย
การค้า หรือข้อจ ากัดในเชิงการค้า ผ่อนผันได้ในเรื่องเกี่ยวกับความลับทางการค้า
หรือความมั่นคงบางประการ 

หลักการของ Open Government Data 8 ประการ

Source: https://opengovdata.org/
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การเปิดเผยข้อมูลในแบบรายงาน

การเปิดเผยข้อมูลใน
รูปแบบรายงาน (pdf)

ข้อมูลอยู่ในแบบที่
น าไปใช้ซ้ าได้ยาก (non 
machine-readable)

การเปิดเผยข้อมูลต่างจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์อย่างไร 

Source: เอกสารบรรยายหลักสูตร CIO รุ่นท่ี 27, ดร.มารุต บูรณรัช
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การเปิดเผยข้อมูลในแบบหน้าเว็บ (web page)

HTML

• น าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้สืบค้นและเข้าถึง 
Web browser ได้

ข้อมูลอยู่ในแบบที่น าไปใช้ซ้ าได้ยาก ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีต้องการน าข้อมูลนี้ไปใช้ 
(non machine-readable)

การเปิดเผยข้อมูลต่างจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์อย่างไร 

Source: เอกสารบรรยายหลักสูตร CIO รุ่นท่ี 27, ดร.มารุต บูรณรัช
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การเปิดเผยข้อมูลในแบบชดุข้อมูล (dataset)

การเปิดเผยข้อมูลดิบ (raw data) ในแบบไฟล์ตารางค านวณ (spreadsheet)

ข้อมูลอยู่ในแบบที่น าไปใช้ซ้ าได้ง่าย ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องการน าข้อมูลนี้ไปใช้ (machine-readable)

การเปิดเผยข้อมูลต่างจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์อย่างไร 

Source: เอกสารบรรยายหลักสูตร CIO รุ่นท่ี 27, ดร.มารุต บูรณรัช
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การเปิดเผยข้อมูลในแบบชดุข้อมูล (dataset) (2)

Open Data - เผยแพร่ข้อมูลดิบในแบบชุดข้อมูล (dataset) ที่
น าออกจากฐานข้อมูล (Database) เพิ่มเติมจากท่ีให้เข้าถึงผ่าน
หน้าเว็บได้

HTML

Export

การเปิดเผยข้อมูลต่างจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์อย่างไร 

Source: เอกสารบรรยายหลักสูตร CIO รุ่นท่ี 27, ดร.มารุต บูรณรัช
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คว
าม

ซับ
ซ้อ

นข
อง

คว
าม

ต้อ
งก

าร
ใช
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รูปแบบ (format) ของการเปิดเผยข้อมูล

Source: เอกสารบรรยายหลักสูตร CIO รุ่นท่ี 27, ดร.มารุต บูรณรัช
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• รูปแบบของไฟล์ที่เหมาะสมส าหรับการเปิดเผยข้อมูลพิจารณาจาก
• เป็นมาตรฐานเปิด (open standard)
• โปรแกรมคอมพิวเตอร์น าไปใช้งานได้ง่าย (machine readable/ reusability)

รูปแบบของไฟล์ (file format) ส าหรับการเปิดเผยข้อมูล

มาตรฐานเปิด

การน าไปใช้ซ้ าได้ง่าย

รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลตาม
ความง่ายต่อการน าไปใช้งาน

Source: เอกสารบรรยายหลักสูตร CIO รุ่นท่ี 27, ดร.มารุต บูรณรัช



57ตัวอย่างการน า Open Data ไปใช้

ข้อมูลแผนที่               ข้อมูลจราจร        ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Source: https://citymapper.com/, https://www.waze.com/, http://www.zillow.com/
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คู่มือ / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐของประเทศไทย 

การด าเนินการในประเทศไทย
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โครงการประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจ าปี 2558 

(Mega 2015: Mobile Enterprise d-Government Awards 2015)

การด าเนินการในประเทศไทย



62โครงการชุมชนผู้ใช้ข้อมูล (Data Community Engagement)

01
CORRUPTION

02
URBAN 
DEVELOPMENT & 
TRANSPORTATION

03
AGRICULTURE

04
DISASTER 
RISK 
REDUCTION

เพื่อน าผลความคิดเห็นจาก Focus Group โดยผู้ที่เป็นฝั่ง Demand Side มาวิเคราะห์
แนวคิดและวิธีน าข้อมูลที่ภาครัฐเปิดสู่สาธารณะมาใช้งานจริง โดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา
เกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดการสร้างชุมชนผู้ใช้ข้อมูล (Data Community Engagement) และให้มีส่วนร่วม
ในการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการน าข้อมูลภาครัฐไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชน



63โครงการชุมชนผู้ใช้ข้อมูล (Data Community Engagement)

ปัญหาการไม่มีกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินของเกษตรรายย่อย และการขาดเงินทุน

ปัญหาการพัฒนา SUPPLY CHAIN และระบบ LOGISTIC

ปัญหาภัยพิบัติและสภาพแวดล้อม

ปัญหาการขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการผลิต

ฐานข้อมูลองค์ความรู้และงานวิจัยต่าง ๆ

ข้อมูลการจัดกรรมสิทธิ์, การแก้กฎหมาย, ภาพถ่ายดาวเทียม, ข้อมูลการรับรอง,
พื้นที่ทับซ้อน

ที่มาของสินค้า Raw material, การเจริญเตบิโต, การเพาะปลูก, โรคระบาดการ
และการป้องกัน

ข้อมูลน้ า, สภาพดิน ฟ้า อากาศ ความชื้น

ด้านการเกษตร : ปัญหา กับ ข้อมูลสนับสนุนการแก้ปัญหาที่ควรเปิดเผย



64โครงการชุมชนผู้ใช้ข้อมูล (Data Community Engagement)

ด้านการเกษตร : แนวคิดของผู้เขา้แขง่ขัน HACKATHON : PROWIDE



65โครงการชุมชนผู้ใช้ข้อมูล (Data Community Engagement)

ด้านการเกษตร : แนวคิดของผู้เขา้แขง่ขัน HACKATHON : PROWIDE



66โครงการชุมชนผู้ใช้ข้อมูล (Data Community Engagement)

ด้านการเกษตร : แนวคิดของผู้เขา้แขง่ขัน HACKATHON : FARM IS HERE



67โครงการชุมชนผู้ใช้ข้อมูล (Data Community Engagement)

ด้านการเกษตร : แนวคิดของผู้เขา้แขง่ขัน HACKATHON : FARM IS HERE
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 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐท่ัวประเทศ
 สร้างความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

https://govspending.data.go.th/
ภาษีไปไหน (Thailand Government Spending)
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น าเสนอข้อมูลได้หลากหลาย
มิติ เช่น
- ภาพรวมข้อมูลการใช้

จ่ายงบประมาณ  
- ข้อมูลเปรียบเทียบ การ

ใช้จ่ายงบประมาณ
ตามหน่วยงาน  
ตามมูลค่า  
ตามจ านวนโครงการ    
ตามพื้นที่ลงถึงระดับ    
ต าบล เป็นต้น

ภาษีไปไหน (Thailand Government Spending)
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ตัวอย่างการเปิดเผยรายละเอียดโครงการก่อสร้างภาครัฐ (อุทยานราชภักดิ์)

ภาษีไปไหน (Thailand Government Spending)



73ภาษีไปไหน (Thailand Government Spending)
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ขอบคุณค่ะ


