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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล 
 
 

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง   ประธานกรรมการ 

รองนายกรัฐมนตรี (แทนนายกรัฐมนตรี) 
๒. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์    รองประธานกรรมการ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๓. นางประภาศรี บุญวิเศษ    กรรมการ 

  ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (แทนปลัดส านักนายกรัฐมนตรี) 
๔. พล.ต.วีระวุฒิ ผันนภานุกูล    กรรมการ 

  รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม (แทนปลัดกระทรวงกลาโหม) 
๕. นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร    กรรมการ 

  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แทนปลัดกระทรวงการคลัง) 
๖. นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์    กรรมการ 

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) 
๗. นายมงคล วิมลรัตน์     กรรมการ 

ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา  
(แทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 

๘. นางจารุชา ลิ้มแหลมทอง    กรรมการ 
  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

๙. นายคมสัน จ ารูญพงษ์    กรรมการ 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๑๐. นางสาวดุจดาว  เจริญผล    กรรมการ 
  ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก (แทนปลัดกระทรวงคมนาคม) 

๑๑. นายอุบล มุสิกวัตร     กรรมการ 
  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๒. นางสาวเพ็ญศรี  แผ่นเทอดไทย   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แทนปลัดกระทรวงพลังงาน) 

๑๓. นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์    กรรมการ 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์) 
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๑๔. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร    กรรมการ 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

๑๕. นายวัลลภ นาคบัว     กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม (แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม) 

๑๖. พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร   กรรมการ 
ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน (แทนปลัดกระทรวงแรงงาน) 

๑๗. นางสาววันทนีย์ มงคลทรัพย์กุล   กรรมการ 
ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศ (แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) 

๑๘. ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ    กรรมการ 
  รองผู้อ านวยการ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
  (แทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

๑๙. นายสุรินทร์ แก้วมณี     กรรมการ 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

๒๐. นายแพทย์ พลวรรธน์ วิทูรกลชิต   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 

๒๑. นางสาวชนากานต์ อนุรักษ์ทรัพย์    กรรมการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)                            

๒๒. นายพัลลภ  ศักดิ์โสภณกุล    กรรมการ 
  รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ (แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ) 

๒๓. นางธิดา พัทธธรรม     กรรมการ 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน  
(แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒๔. พล.ต.ต.สัญชัย สุนทรบุระ    กรรมการ 
รอง ผบช.สกบ.รรท.ผบช.สทส (แทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ) 

๒๕. นายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ    กรรมการ 
  รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ (แทนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ) 

๒๖. นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข    กรรมการ 
  ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ 

๒๗. นายแพทย์ สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล   กรรมการ 
ผู้ช่วยเลขาธิการ (แทนเลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 

๒๘. นายสัญชัย  เตชนิมิตวัช    กรรมการ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล (แทนอธิบดีกรมการปกครอง) 

๒๙. นายสุทัศน์  วีสกุล     กรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 

๓๐. นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย   กรรมการและเลขานุการ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

๓๑. นายศักดิ์  เสกขุนทด     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
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๓๒. นายประกิจ  ธนะเลิศสมบูรณ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้แทนส านักเลขาธิการนายกรัฐมตรี ) 
 

คณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี     ติดราชการ 
๒.  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี     ติดราชการ 
๓.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา       ติดราชการ 
๔.  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ติดราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง

ภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
 

ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (นายศักดิ์ เสกขุนทด) ในฐานะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ น าเสนอที่ประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้จัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา 
ตรวจสอบ แก้ไข โดยมีรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งไปให้แต่ละกระทรวง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับรองรายงานการ
ประชุมโดยไม่มกีารแก้ไข 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  รายงานส ารวจความพร้อมฐานข้อมูลภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 
  ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (นายศักดิ์ เสกขุนทด) ในฐานะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากมตกิารประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มีมติให้ส ารวจฐานข้อมูลภาครัฐของแต่ละกระทรวง และได้รับกลับจาก
หน่วยงาน ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นจ านวน ๑๙ กระทรวง และหน่วยงานอิสระ ๑ หน่วยงาน มีฐานข้อมูล
รวม ๘๔๙ ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๒,๘๑๒ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยง
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จ านวน ๗๒๕ ชุดข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๒,๐๘๗ ชุดข้อมูล พร้อมทั้งได้น าข้อมูลจากแบบส ารวจมา
จัดกลุ่มเพ่ือน าเสนอเป็นมิติในการใช้ข้อมูล ตัวอย่างเช่น มิติในการใช้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับคน และนิติบุคคล 
  ปัญหาและอุปสรรคที่ติดขัดในการพัฒนาฐานข้อมูลหรือชุดข้อมูล 
  ด้านบุคลากร 

๑.  ผู้ใช้ไม่อยากกรอกข้อมูลเพื่อจัดเก็บ ท าให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปได้ยาก 
๒.  ในการน าชุดฐานข้อมูลไปใช้งานต้องพ่ึงความสามารถของโปรแกรมเมอร์ในการเขียน

ชุดค าสั่ง 
ด้านมาตรฐานข้อมูล 
๑. จ าเป็นต้องใช้ชุดข้อมูลของหน่วยงานอื่น ร่วมในการวิเคราะห์และยังขาดการเชื่อมโยง 
๒. จ าเป็นต้องใช้ชุดข้อมูลจากระบบงานอื่นภายในหน่วยงาน 
๓. ข้อมูลมีการปรับปรุงตลอดเวลาการปรับปรุงฐานข้อมูลเพ่ือให้บริการประชาชน ยังไม่

สามารถปรับปรุงตามได้ตลอดเวลา 
๔. ยังไม่เป็น Format มาตรฐาน 
๕. ปัญหาโครงสร้างภายในของชุดฐานข้อมูลยังขาดความสอดคล้องกันในแต่ระบบที่เชื่อมต่อ

กัน 
๖. ชุดข้อมูลยังมีความซ้ าซ้อนกับข้อมูล และระบบอ่ืนๆ ซึ่งยังขาดการเชื่อมโยง 
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล 
๑. ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเชื่อมโยงแบบ Web Service ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ 
๒. สร้าง web service รองรับโครงการรถยนต์คันแรก เชื่อมโยงกับกรม สรรพสามิต แต่กรม

สรรสามิตไม่ได้พัฒนาต่อ 
๓. ต้องใช้เวลาในการสอบถามความต้องการผู้ใช้ข้อมูลหลายหน่วยงาน และข้อมูลมีความ

หลากหลาย 
๔. ปัญหาโครงสร้างภายในของชุดฐานข้อมูลยังขาดความสอดคล้องกันในแต่ระบบที่เชื่อมต่อ

กัน 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
  รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานในที่ประชุม ให้สรอ. ตรวจสอบข้อมูล
แบบส ารวจฐานข้อมูลภาครัฐไทยประจ าปี ๒๕๖๐ ที่จะเผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ Excel นั้น ติดประเด็นเรื่อง
กฎหมายหรือไม่ 
  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย) ชี้แจงว่า ข้อมูลที่
รวบรวมในแบบส ารวจฐานข้อมูลภาครัฐไทยประจ าปี ๒๕๖๐ เป็นเพียงรายชื่อฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
เท่านั้น 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) มีข้อเสนอแนะ 
ให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการจัดกลุ่มของมิติการใช้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการวางแผนการเชื่อมโยงข้อมูล
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ต่อไป  
 
มติที่ประชุม ๑.  ที่ประชุมเห็นชอบให้ สรอ. ส่งสรุปแบบส ารวจฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐไทยประจ าปี 

๒๕๖๐ ในรูปแบบไฟล์ Excel ให้ทุกกระทรวง เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนเชื่อมโยงข้อมูล
ต่อไป 

 
 ๒.  ที่ประชุมมีมติให้ สรอ. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับหน่วยงาน                

๒๐ กระทรวง เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในพัฒนาฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างกัน เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center 

Modernization) 
 
  ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (นายศักดิ์ เสกขุนทด) ในฐานะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า  รูปแบบการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ในอนาคต 
(Road Map) จะประกอบด้วย ๖ แบบ ดังนี้ 
 

 
 

 โดย สรอ. ได้ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆ และ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ซึ่งจากการตอบแบบส ารวจของหน่วยงานต่างๆ ณ วันที่               
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น มีหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๕ หน่วยงานโดยมี Data Center ใน
ปัจจุบัน (As Is) รวมทั้งหมด ๒๕ แห่ง ซึ่งสามารถแบ่งเป็นรูปแบบ Agency own DC จ านวน ๒๓ แห่ง และ
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รูปแบบ 3rd Party Colocation/Hosting จ านวน ๒ แห่ง อีกทั้งจ านวน Data Center รูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต 
(To Be) รวมทั้งหมด ๔๐ แห่ง จ าแนกเป็น Agency own DC จ านวน ๒๖ แห่ง Ministry DCs จ านวน ๒ แห่ง 
3rd Party Colocation/Hosting จ านวน ๔ แห่ง และ G-Services จ านวน ๔ แห่ง 

  ส าหรับแผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ  (Government Data Center Modernization) 
ประกอบด้วย 

 

  
  ทั้งนี้ในบทบาทของ สรอ. เรื่องการด าเนินการ G-Services ที่ออกแบบไว้จะเตรียมไว้ส าหรับ
หน่วยงานที่มีลักษณะ ดังนี้ 

๑. หน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณ  
๒. หน่วยงานที่ไม่พร้อมในการดูแลและบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล 
๓. มีระบบหรือข้อมูลที่ต้องใช้งานร่วมกัน หรือเป็น Agenda Based 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ส่งแบบส ารวจการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data 

Center) ส่งกลับ สรอ. ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ รายงาน (ร่าง) ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (นายศักดิ์ เสกขุนทด)  ในฐานะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่มาของ “โครงการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ”  ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ โดย สรอ. 
ได้ท าการส ารวจเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือท าการส ารวจความพร้อมของรัฐบาลดิจิทัลของทุก
กระทรวง โดยแบ่งการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ เป็น ๒ ระดับ คือ 
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง (ระดับกรม) และหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค (ระดับจังหวัด) 

โดยกรอบการประเมินความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ จะ
ประเมินทั้งหมด ๖ มิติ มีรายละเอียดดังนี้  

 

จากการประเมินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล น าไปสู่การพัฒนาแบบส ารวจและสรอ. ได้ด าเนินการส ารวจ
กับหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๐ ซึ่งจากข้อมูลหน่วยงานที่ตอบแบบส ารวจกลับ ณ วันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น มหีน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า ตอบแบบส ารวจกลับมา ๒๗๔ หน่วยงาน (คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑) และมหีน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ตอบแบบส ารวจกลับมา ๑,๑๗๙ หน่วยงาน (ร้อยละ ๘๒) 

ภาพรวมระดับกรมหรือเทียบเท่า มีคะแนนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลเท่ากับ ๕๗.๘ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยมีตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure 
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and Efficient Infrastructure) มีระดับความพร้อมมากที่สุด ๖๗.๐ คะแนน รองลงมาคือ ด้านศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) ๖๖.๐ คะแนน ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ (Policies/ Practices) ๕๗.๙ 
คะแนน ด้านบริการภาครัฐที่สะดวกเข้าถึงง่าย (Public Services) ๕๐.๓ คะแนน ด้านระบบบริหารจัดการภายใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Back Office Practices) ๔๙.๓ คะแนน และด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและการน ามาใช้ 
(Smart Technological Practices) มีคะแนนน้อยที่สุด ๔๗.๐ คะแนน 

ภาพรวมระดับจังหวัด มีคะแนนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลเท่ากับ ๓๔.๔ คะแนน จากคะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยมตีัวชี้วัดด้านระบบบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Back Office Practices) 
มีระดับความพร้อมมากที่สุด ๔๑.๖ คะแนน รองลงมาคือ ด้านศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital 
Capabilities) ๓๖.๕ คะแนน ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ (Policies/ Practices) ๓๔.๒ คะแนน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) ๓๒.๘ คะแนน และด้านบริการ
ภาครัฐที่สะดวกเข้าถึงง่าย (Public Services) มีคะแนนน้อยที่สุด ๓๑.๐ คะแนน 

สรอ. จะด าเนินการจัดส่งข้อมูลภาพรวมของแต่ละกรม ให้ทุกกรมได้ทราบระดับความพร้อมรัฐบาล
ดิจิทัลของหน่วยงานตนเอง 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานในที่ประชุม มีข้อห่วงใยเรื่องการตอบ
แบบส ารวจของระดับจังหวัด เนื่องจากมีภาพรวมคะแนนค่อนข้างต่ า โดยอยากให้แบ่งกลุ่มคะแนนระดับความพร้อม
รัฐบาลดิจิทัลของระดับจังหวัดเป็นรายภูมิภาค   

รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ) 
ผู้แทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอแนะเรื่องการน าเสนอผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลใน
ภาพรวมของหน่วยงานระดับจังหวัด ควรน าเสนอจังหวัดที่มีคะแนนต่ าสุด และสูงสุดในแต่ละกรอบการประเมินการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ รวมทั้งน าเสนอคะแนนแบ่งตามภูมิภาค 
  
มติที่ประชุม รับทราบรายงาน (ร่าง) ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 

๒๕๖๐ ที่น าเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ รายงานความก้าวหน้าการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
 

ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (นายศักดิ์ เสกขุนทด) ในฐานะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่มาของการจัดท าร่างฯ คือ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) ได้มีการน าเสนอที่จะมีกฎหมายฉบับนี้ และมีมติจากคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สรอ. และส านักงาน ก.พ.ร. ไปด าเนินการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ร่วมกันต่อไป และ
ประจวบกับการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ซึ่งเชิญทั้ง ๓ หน่วยงานไปหารือ จึงเห็นตรงกันที่จะ
จัดท าร่างพระราชบัญญัติฯ นี้ โดยขณะนี้อยู่ในข้ันพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  
  โดย สรอ. ได้จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นและความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายและกฎระเบียบ
ของหน่วยงานภาครัฐกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... กับทุกกระทรวงจ านวน ๓๐๖ หน่วยงาน 
ซึ่งผลจากการส ารวจพบว่า หน่วยงานรัฐที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด ๗๗ หน่วยงาน เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงในการท างานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
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โดยความเห็นที่เห็นว่าช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงในการท างานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนเรียง
ตามล าดับคือ 

๑. มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน ร้อยละ ๕๓.๒ (๔๑ แห่ง)  
๒. ไม่มีความเห็นหรือมีความเห็นอื่น ๆ ร้อยละ ๒๖ (๒๐ แห่ง) 
๓. ลดความซ้ าซ้อนและข้ันตอนการท างาน ร้อยละ ๑๑.๗ (๙ แห่ง)  
๔. มีมาตรการด าเนินงานเดียวกัน ร้อยละ ๖.๕  (๕ แห่ง) 
๕. เกิดบริการแบบ one stop service ร้อยละ ๒.๖ (๒ แห่ง) 
 

โดยยังมีบางหน่วยงานที่กฎหมายยังไม่รองรับให้น าข้อมูลไปใช้งาน ซึ่งหน่วยงานได้ให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ดังนี้ 

๑. ควรก าหนดการแก้ไขปัญหาในกรณีที่การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานของรัฐไม่สามารถด าเนินการได้ให้ชัดเจน 

๒. ต้องมีการศึกษาโครงสร้างข้อมูลก่อนการเชื่อมโยง และก าหนดการจัดเก็บให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

๓. ต้องบังคับใช้กฎหมายให้ได้และกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการเผยแพร่และ
เชื่อมโยงข้อมูลให้ตรงกัน 

๔. ต้องเพ่ิมมาตรการของการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูลให้มากขึ้น 
 

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย) ในฐานะ
กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอต่อที่ประชุม เรื่องหลักการส าคัญของร่างพระราชบัญญติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล 
พ.ศ. ....  ดังนี้ 

๑. การจัดท าแผนระดับชาติ : ให้มีการจัดท าแผนระดับชาติ ว่าด้วยการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government Plan) 

๒. การปฏิรูปการท างานและการให้บริการ : ให้หน่วยงานรัฐปฏิรูปการท างานและการ
ให้บริการให้สอดคล้องกับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์และรองรับการด าเนินงาน
รัฐบาลดิจิทัล 

๓. ความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย : กรณีที่มีกฎหมายอ่ืนก าหนดให้การด าเนินงานหรือการ
ให้บริการ (ภาครัฐ) มีขั้นตอนหรือรูปแบบเอกสารที่แตกต่างจากการท างานและการ
ให้บริการทางดิจิทัล หากหน่วยงานใดได้มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในกฎหมายนี้ ให้
ถือว่ามีการด าเนินงานตามกฎหมายเช่นว่านั้นแล้ว 

๔. มีความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูล : ให้หน่วยงานรัฐมีนโยบายด้านความมั่นคง
ปลอดภัย (security) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection) หรือนโยบาย
อ่ืนที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงหากต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้
เปิดเท่าที่จ าเป็นที่หน่วยงานรัฐอีกแห่งต้องใช้ 

๕. การแลกเปลี่ยนข้อมูล : ให้หน่วยงานรัฐมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และลดการท า
ข้อมูลซ้ าซ้อน โดยให้ใช้ข้อมูลที่หน่วยงานรัฐอ่ืนจัดท าและครอบครองข้อมูลนั้นมาเป็น
ฐานข้อมูลก่อนจัดท าข้อมูลใหม่ นอกจากนั้นให้มีการก าหนดมาตรฐาน/ช่องทางการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ (มีศูนย์การแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ) 
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๖. การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานรัฐรวบรวม ปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องทันสมัยและมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบของข้อมูลที่
สามารถประมวลผลต่อได้และเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มี
บริการตรวจดูเอกสารและข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับประชาชน 

๗. มีศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐ ให้มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางส าหรับข้อมูล
เปิดภาครัฐ (Open Government Data) เพ่ือให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 
ของภาครัฐ และร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ รวมถึงน าข้อมูลไปพัฒนา
ต่อยอดได้ 

๘. รับช าระผ่าน e-Payment และจัดเก็บเงินแทนกัน ให้หน่วยงานรัฐมีบริการรับช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)  และสามารถจัดเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียมแทน
หน่วยงานรัฐเจ้าของบริการได้ 

๙. การติดตามและประเมินผล ให้มีการติดตามและประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าใน
การด าเนินงานของหน่วยงานรัฐตามแผนชาติและแผนปฏิบัติการ  

๑๐. บทก าหนดโทษ กรณีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่งดเว้นหรือฝ่าฝืนข้อก าหนดตาม
กฎหมายนี้ ให้คณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน และก าหนดมาตรการด าเนินการกับหน่วยงานนั้น  เช่น การสนับสนุน
งบประมาณ เป็นต้น   

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) ให้ข้อสังเกตว่า 
การมีกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานรัฐต้องดูแลรับผิดชอบ นอกจากนี้ กฎหมายควรจะต้องลดภาระของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินงานด้านดิจิทัลของภาครัฐ เช่น การลดการใช้กระดาษ การบังคับให้หน่วยงาน
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ กฎหมายฉบับนี้ต้องดูแลเรื่องใหญ่ ๆ ที่เป็นปัญหากับภาครัฐ 

 
มติที่ประชุม รับทราบกรอบรายงานความก้าวหน้าการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ.......

  
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูล

กลางภาครัฐ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕.๑ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ 
 
  ผู้แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
บูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ กล่าวรายงานการด าเนินงานดังนี้ 
  สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ที่เทียบสัดส่วน ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๑. การเชื่อมโยงกับกรมการปกครอง ส านักทะเบียนกลาง เป้าหมายในปี ๖๐ เชื่อมโยง ๑๔๘ 
หน่วยราชการ ขณะนี้เชื่อมโยงได้ ๑๔๕ หนว่ยราชการ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๗  

๒. การบูรณาการข้อมูลผ่าน Linkage Center ปัจจุบันเป้าหมาย ๘๑ ฐานข้อมูลในการที่จะ
เชื่อมโยงกัน แต่เชื่อมโยงแล้ว ๗๒ ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๘ 
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๓. การบริการใช้บัตรประชาชนใบเดียวตามนโยบายรัฐบาลที่จะลดส าเนาเอกสารต่างๆ 
ปัจจุบันเป้าหมาย ๔๗ กระบวนงาน แต่การด าเนินงานในปี ๖๐ ได้ ๓๗ กระบวนงาน           
คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๓๔  

๔. การด าเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลเอกสารทางราชการ มีการส ารวจตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ส ารวจแล้วมีทั้งหมด ๑๑๖ เอกสารที่เป็นเอกสารทาง
ราชการ เช่น หนังสือรับรอง หนังสือมอบอ านาจ ไม่รวมเอกสารที่ไม่ใช้เอกสารที่เป็น
ราชการ และเอกสารที่ใช้ภายในกระทรวง จาก ๑๑๖ เอกสารที่เข้าระบบแล้ว ๒๓ รายการ
เอกสาร คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๒  

๕. จัดหาเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์  (Smart Card Reader) 
จ านวน ๒๑๔,๗๕๖ เครื่อง และแจกจ่ายส่งมอบให้หน่วยงานของรัฐที่ขอรับการสนับสนุน
ทั้งสิ้นจ านวน ๗๕ หน่วยงาน ทั้งนี้ มีหน่วยงานรอแจกจ่ายที่ยังไม่มารับและขอมาใหม่ ๔ 
หน่วยงาน 

๖. จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ทั้งในส่วนการใช้งานโปรแกรมควบคุมและ
แจกจ่ายเครื่องอ่านบัตรฯ ส าหรับหน่วยงานที่ได้รับการแจกจ่าย จ านวน ๗๓ หน่วยงาน 
๒๕๔ คน  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์รองรับการอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือฐานข้อมูลประชาชนกลาง จ านวน ๘๒ หน่วยงาน ๒๙๑ คน และการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ Linkage Center จ านวน 
๑๒๗ หน่วยงาน ๒๙๑ คน 
 

  แผนการด าเนินงานต่อไป 
๑. ทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ  

แผนระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีการปรับปรุงแผนใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙  
   มาตราการที่ ๑ : การขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูล 
 เป้าหมาย : เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ก าหนด
ตัวชี้วัด คือ จ านวนฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนให้หน่วยงานอื่นใช้ร่วมกันได้ 
 มาตราการที่ ๒ : การขับเคลื่อนการปรับปรุงการบริการภาครัฐ 
   เป้าหมาย : เพ่ือลดส าเนาเอกสารต่างๆ โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็นตัวยืนยัน ผ่าน
บัตร Smart Card ก าหนดตัวชี้วัด คือ 
    (๑) จ านวนหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับระบบฐานข้อมูล
ประชาชนกลาง   
    (๒) จ านวนกระบวนงานภาครัฐที่ใช้ข้อมูลบุคคลจากบัตร Smart Card หรือ
ฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center) เพ่ือยืนยันตัวตนและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับบริการแทน
การขอส าเนาเอกสาร (ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน)  
    (๓) จ านวนกระบวนงานที่ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนใบเดียวในการขอรับ
บริการ โดยการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับบริการจากฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center) แทนการขอ
ส าเนาเอกสาร 
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๒. ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ของหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลในการจัดเตรียมฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี เพ่ือรวบรวมผล ปัญหา
อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และระดับความส าเร็จ รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ  
  ปัญหาอุปสรรค 

๑. หน่วยบริการยังเรียกส าเนาเอกสารเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งยังไม่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขให้รองรับการใช้เอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และยังไม่ได้แก้ระเบียบ กฎหมาย  

๒. ระบบบริการบางหน่วยงานยังไม่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงมีรูปแบบการให้บริการด้วย
มือ (Manual) และยึดถือเอกสารในรูปแบบกระดาษ (Hard Copy) เป็นสาระส าคัญของการให้บริการประชาชน 

๓. ระบบฐานข้อมูลประชาชนของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังไม่ได้พัฒนาเป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือพัฒนาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่ไม่มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หน่วยงาน
ภาครัฐส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมด้านข้อมูล 

๔. ไม่มีกฎหมายกลางในการที่จะอนุญาตให้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้  
ซึ่งท าให้แต่ละหน่วยงานต้องมีการท าบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานเพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
  รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานในที่ประชุม ให้ผู้แทนจากกรมการ
ปกครอง ยกตัวอย่างข้อมูลบริการภาครัฐที่ใช้ร่วมกันในกรณีที่บริการประชาชน 
  ผู้แทนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงต่อประธานดังนี้ 
  ตัวอย่างข้อมูลบริการภาครัฐที่ใช้ร่วมกัน  

๑. หน่วยงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(กบข.) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่าน Linkage Center  

๒. การตรวจสอบข้อมูลหมายจับจากส านักงานต ารวจแห่งชาติในการออก Border Pass 
ให้แก่ประชาชน 
 ตัวอย่างข้อมูลที่ให้บริการประชาชน 

๑. เปิดให้เอกชนสามารถตรวจสอบบัตรประชาชนว่าเป็นบัตรประชาชนจริงหรือบัตรปลอม 
เพ่ือลดความเสียหายของธุรกิจกลุ่มธนาคาร 

๒. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ประกันสุขภาพได้จากบัตรประชาชน เพ่ือทางโรงพยาบาลจะได้
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว  
 
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบแนวทางการด าเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕.๒ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ  

 
ผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (ดร.สุทัศน์ วีสกุล) ได้น าเสนอต่อที่

ประชุม ดังนี้ 
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๑. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ  ปัจจุบันข้อมูลที่จะ

เชื่อมโยงเข้าคลังข้อมูลทั้งหมด ๓๙๐ รายการ จาก ๓๕ หน่วยงาน ประกอบด้วยข้อมูล
เชื่อมโยงแล้ว ๒๔๖ รายการ โดยมีรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูล ประกอบด้วย เชื่อมโยง
ด้วย Text file เชื่อมโยงผ่าน FTP เชื่อมโยงผ่าน Web Service ดึงข้อมูลจากหน้า
เว็บไซต์ และข้อมูล Static จากแผ่นเก็บข้อมูล 

 โครงการภายใต้คณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าโครงการออนไลน์ได้ที่ http://pmoc.thaiwater.net โดยมี
โครงการทั้งหมด ๓๕ โครงการ งบประมาณรวม ๔,๓๘๙.๘๕ ล้านบาท งบจากแหล่ง
เงินกู้ของรัฐบาล ๓,๙๒๒.๐๕ ล้านบาท งบอ่ืนๆ ๔๖๗.๘๐ ล้านบาท ปัจจุบันด าเนินการ
แล้วเสร็จ ๑๘ โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ ๑๓ โครงการ โครงการของศูนย์เตือน
ภัยพิบัติแห่งชาติ ยกเลิก ๓ โครงการ และโครงการของกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (ปภ.) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑ โครงการ เมื่อโครงการทั้งหมดเสร็จ การ
เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ าจะสามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามไปด้วยซึ่งมี
ก าหนดเสร็จในอีก ๑ – ๒ ปีข้างหน้า 

 ระบบคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ  เป็นระบบใช้ในการติดตามวิเคราะห์
สถานการณ์น้ าได้ที่ http://www.nhc.in.th 

 ระบบ  Thaiwater Mobile Application ให้ ประชาชนทั่ ว ไปสามารถติ ด ตาม
สถานการณ์น้ าได้ด้วยตนเองดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ Android 

 ระบบติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง – น้ าท่วม ซึ่งเริ่มด าเนินการเมื่อปี ๒๕๕๙ สามารถ
ติดตามสถานการณ์ได้ที่ http://watersituation.thaiwater.net โดยจะแสดงข้อมูล
เป็นเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้หน่วยงานหรือจังหวัด เห็นข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้ง – น้ าท่วมใน
พ้ืนที่ตนเองได้ 

 ระบบศูนย์บริหารจัดการน้ าระดับจังหวัด (http://provinces.nhc.in.th) ซึ่ง สสนก. 
ร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และใช้งบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งศูนย์
บริหารจัดการน้ า ๒๔ จังหวัด โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ Hardware แล้ว พร้อมทั้งมีการ
จัดฝึกอบรมบุคลากรในการวิเคราะห์และใช้ข้อมูล 

 ระบบรายงานสถานการณ์น้ าจากคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ มีความถี่ในการ
น าส่งรายวัน ให้หน่วยงานผู้รับและผู้ใช้งาน เช่น คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
(กนช.), กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.), กรมชลประทาน (ชป.), ศูนย์เตือน
ภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.), กรมทรัพยากรน้ า (ทน.), กองทัพบก (ทบ.) โดยรายงานที่ส่ง
ได้ แก่  ร ายงานสถานการณ์  (Water_Situtation) รายงานสรุ ปสถานการณ์
(PMOC_Report) และรายงานสถานการณ์ส าคัญ (PMOC_DAM) 

๒. การน าไปใช้ประโยชน์  
 สนับสนุนข้อมูลให้กับศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน โดยมีการ

ประชุมทุกวันจันทร์ เพ่ือติดตามสถานการณ์น้ า 



ห น้ า | ๑๔ 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

เอกสารปกปิดส าหรับใช้ในการประชุมฯ เท่านั้น หา้มน าไปเปิดเผยหรือเผยแพร ่
 

 ปฏิบัติการร่วมเตรียมพร้อมรับมือหย่อมความกดอากาศต่ าเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคใต้
ระหว่าง ๓๑ ต.ค. – ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐ ระหว่าง คลังข้อมูลน้ าฯ โดย สสนก. ร่วมกับกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลาง จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี 

 ระบบคาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วมฉับพลัน – น้ าป่าไหลหลาก 
 ระบบประเมินปริมาณน้ าฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ 
 ระบบคาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วมฉับพลัน - น้ าป่าไหลหลาก ด้วย Radar Composite 

ฝนคาดการณ์ล่วงหน้า ๓ ชั่วโมง 
 ระบบคาดการณ์และเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย 

๓. แผนการด าเนินการต่อไป 
 ก าหนดรูปแบบรายงานวิเคราะห์ข้อมูล ๙ ด้าน ในคลังข้อมูลน้ า ได้แก่ (๑) การ

คาดการณ์ลักษณะอากาศระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (๒) การบริหารจัดการ
น้ าพื้นที่ในเขตชลประทาน (๓) การบริหารจัดการน้ าพื้นที่นอกเขตชลประทาน (๔) การ
บริหารจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรม (๕) การรักษาระบบนิเวศ
และคุณภาพน้ า (๖) การเตือนภัยและบริหารจัดการภัยพิบัติ (๗) ปริมาณน้ าเพ่ือการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า (๘) กรอบการวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม และ (๙) 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบข้อมูล 

 พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการน้ าของประเทศ 
โดยใช้เทคโนโลยี Big Data โดยจะด าเนินการต่อยอดจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการน้ าจาก ๓๕ หน่วยงาน ที่ได้รวบรวมแล้วให้ได้ประโยชน์สูงสุดและ
ทันเวลาฉับพลัน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความสามารถในการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนและ
สมรรถภาพสูงของเทคโนโลยี Big Data เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาและค้นหาค าตอบใหม่ๆ 
เกิดเป็นคลังความรู้ส าหรับการบริหารจัดการน้ าของประเทศ ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี 
Big Data มาวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงลึกเพ่ือคาดการณ์ฝน - ภัยแล้ง 
โดยค้นหาเหตุการณ์ในอดีตที่คล้ายกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

๔. ปัญหาอุปสรรค 
 สสนก. ใช้งานระบบ Cloud ค่อนข้างเยอะ อยากให้ปรับปรุงเสถียรภาพและ

ประสิทธิภาพของระบบให้สูงขึ้น 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานในที่ประชุม ได้สอบถามช่องทาง

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน ThaiWater Mobile Application นั้น มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางใดบ้าง และมีการ
ติดตามการใช้งานอย่างไร 
 ผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (ดร.สุทัศน์ วีสกุล) ชี้แจงต่อประธาน
ว่าได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน ThaiWater Mobile Application ด้วยการออกบูธตามสถานที่จัด
นิทรรศการต่างๆ และการติดตามจะดูจากยอดดาวน์โหลด (Download) แอปพลิเคชัน 
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ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (นายศักดิ์ เสกขุนทด) ชี้แจงต่อ
ประธานเพ่ิมเติมว่าปัจจุบันได้ด าเนินการจัดท า VDO เรื่อง e-Gov ภาครัฐแล้วโดยเรื่องน้ าเป็นหนึ่งเรื่องที่อยู่ใน 
VOD โดยสรอ. จะประสานกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร และกรมประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์เรื่องน้ าโดยเฉพาะเพ่ิมเติมต่อไป 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามกรอบการน าเสนอการด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ และ เห็นชอบให้ สรอ. พิจารณาขยายทรัพยากรคลาวด์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของ 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร ที่จะน ามาใช้งานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการฐานข้อมูลน้ า
และภูมิอากาศแห่งชาติ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕.๓ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง 
   
  ผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคง กล่าวรายงาน โดยมีผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้ของส านักงาน                
สภาความมั่นคงแห่งชาติชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ 

๑. ความคืบหน้าการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง 
๑.๑ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางด้านความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ๒ โครงการ 
 การปรับปรุงพัฒนาและต่อยอดระบบสารสนเทศข่าวกรอง (SMIC) มี

การออกแบบระบบใหม่ รวมทั้งปรับปรุงระบบ รปภ. ข้อมูล คาดว่าใน
เดือน พ.ค. ๖๑ จะแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๕๐ – ๖๐ 

 การพัฒนาระบบการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล ( IDA) จะสามารถ
ทดแทนระบบเดิมได้ภายในปี งบประมาณ ๖๑   

นอกจานี้ยังได้จัดท า ระบบสารสนเทศส าหรับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาค ใต้  www.pd-it-solution.com/open/index2 . php ส า ห รั บ ให้ บ ริ ก า ร
ประชาชน เช่น รถหายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๑.๒  โครงการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศสนับสนุนการบูรณาการฐานข้อมูล ด้าน                  
ความมั่นคง จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกองทัพอากาศ ประกอบด้วย ๒ โครงการ 

 การถ่ายภาพถ่ายทางอากาศ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๙,๖๒๖.๘๒ ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒๐ ตามแผน 

 การประมวลภาพถ่ าย  (Ortho Photo) ด า เนิ นการแล้ ว เ ส ร็ จ 
๔,๒๖๑.๕๐ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๑ ตามแผน  ทั้งนี้ 
จะได้ทยอยน าผลการประมวลภาพถ่ายเข้าสู่ระบบแสดงผลคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงต้นปี ๒๕๖๒ 

๑.๓  ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 
 การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางด้ าน               

ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีความถูกต้องตามระเบียบ 
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 งบประมาณโครงการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศถูกปรับลด กระทบต่อ
การจัดซื้ออุปกรณ์ประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศที่มีสมรรถนะสูง 

 การขาดแคลนทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
๑.๔  ข้อคิดเห็นทีเ่สนอต่อที่ประชุม 

 เห็นสมควรก าหนดให้มีแผนแม่บทพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูล
ด้านความมั่นคง จชต. วงรอบ ๓ - ๕ ปี เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานในระยะต่อไป 

 เห็นสมควรพัฒนาฐานข้อมูลในระบบ SMIC ให้สนับสนุนงานในระดับ
ยุทธศาสตร์ด้วย 

 ควรเพ่ิมระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ควบคู่ไปกับการถ่าย
ภาพถ่ายทางอากาศ  

 ให้กองทัพอากาศเสนอความต้องการ งบประมาณที่ถูกปรับลด เพ่ือเป็น
ข้อมูลให้ สมช. (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ -สล.คปต.) น าไปพิจารณาหารือกับ 
ส านักงบประมาณ ต่อไป 

๒. ความก้าวหน้าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ระหว่าง สมช. กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะไม่ได้เอาข้อมูลปลายทางมาเก็บไว้ แต่จะขอเข้าเรียกดูเพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องส าคัญๆ 
เป็นครั้งคราว โดยการด าเนินการ ประกอบด้วย ๒ ส่วน 

๒.๑ ภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ระหว่าง สมช. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม ๒๗ หน่วยงาน  ปัจจุบัน  สมช. อยู่ระหว่างรอรับทราบความเห็นอย่าง
เป็นทางการจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยได้มีหนังสือขอให้ ช่วยเร่งรัดการพิจารณาและแจ้งผลให้ สมช. 
โดยเร็ว เพ่ือ สมช. จะได้น าไปประมวลร่วมกับความเห็น ที่ได้รับจากหน่วยงานอ่ืน และเสนอคณะอนุกรรมการ
พิจารณาแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน
พิจารณาให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและเหมาะสม ก่อนเสนอคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

๒.๒ การจัดท าระบบน าร่องการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงในระยะแรก สรอ. 
ได้ติดตั้งระบบที ่สมช. แล้ว / สมช. อยู่ระหว่างพิจารณาจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง 
  
ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุม 

๑. สถานภาพการด าเนินงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลด้านความมั่นคงโดยรวมในปัจจุบัน โดยจะน า
เรื่องเสนอคณะกรรมการใหญ่ เบื้องต้นก าหนดประชุมคณะกรรมการใหญ่ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑  

๒. ส าหรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคง สมช. จะด าเนินการกับหน่วยงานที่ให้ความ
เห็นชอบร่าง MOU ภายหลังที่ได้ลงนาม MOU ร่วมกันแล้ว น าไปสู่การก าหนดแผนการด าเนินงานและ
รายละเอียดในทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวต่อไป 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานในที่ประชุม มีข้อคิดเห็นและค าแนะน า
ดังนี้ 

๑. ให้ สมช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร์ (GIS) พ้ืนที่ จชต. ณ กองบิน ๕๖ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือน ามาช่วยแก้ไขปัญหา จชต. 
ควบคู่ไปกับโครงการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศสนับสนุนการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง  จชต. ของ
กองทัพอากาศ โดยไม่ต้องจัดท าฐานข้อมูล GIS พ้ืนที่  จชต. ขึ้นใหม่ รวมทั้งให้กระทรวงกลาโหมสั่งการ
กองทัพอากาศวางก าลัง และก าหนดเงินค่าล่วงเวลาสนับสนุนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือลดข้อจ ากัดที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว 

๒. ให้ สมช. เร่งรัดการด าเนินงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ และเสนอรองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพิจารณาเห็นชอบใน
เรื่องท่ีมีความส าคัญโดยเร็ว  ทั้งนี ้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จะรับทราบและเหน็ชอบเรื่องดังกล่าวในเชิงหลักการ 
ทั้งนีใ้ห ้สมช. ด าเนินงานในระบบคู่ขนานผ่านสองคณะกรรมการตามแนวทางข้างต้น 
 
มติที่ประชุม รับทราบและให้รับข้อเสนอแนะไปด าเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕.๔ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหาร

โครงสร้างภาครัฐ 
   
  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (นายอุบล มุสิกวัตร) ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น าเสนอต่อที่ประชุม 
ดังนี้ 

๑. ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน จากการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไดด้ าเนินการทบทวนชุดข้อมูล เพ่ือตัดชุดข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้องออก 
โดยแบ่งข้อมูล ออกเป็น ๒ กลุ่ม  จ านวนรวม ๑๗๙ ชุดข้อมูลดังนี้ 

 ด้านทรัพยากร  

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ตัวอย่างที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เช่น น าข้อมูล

ประชาชนที่ได้รับการผ่อนผันให้ที่ดินท ากินของรัฐ ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ราย ไปเชื่อมโยง กับข้อมูลทะเบียนคนจน
ของกระทรวงการคลัง ว่าตรงกับข้อมูลคนจนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่ 

๒. ปัญหาอุปสรรค 
๒.๑ ขอบเขตข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐกว้างมากท าให้มีความยากล าบากใน

การก าหนดรายการข้อมูลที่จะพิจารณาด าเนินการให้ครอบคลุมครบถ้วน 
๒.๒ ขาดผู้วิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถระบุความต้องการของข้อมูลได้ว่าข้อมูลใดที่มีความ

จ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องน ามาใช้ และจะน าเสนอข้อมูลรูปแบบใด ข้อมูลที่น าเสนอ
เพียงพอหรือไม ่
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๒.๓ เนื่องจากบางหน่วยงานมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล/การรั่วไหลของ
ข้อมูล/กฎ ระเบียบ นโยบายของผู้บริหารหน่วยงานในการให้บริการข้อมูลจึงท าให้
ไม่สามารถให้บริการข้อมูลได้ 

๒.๔ ระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ ขาดข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ  

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานในที่ประชุม ขอให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทบทวนและท าความเข้าใจ กับนิยามของทรัพยากรและบริหารโครงสร้าง
ภาครัฐให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะน ามาเจาะว่าประเทศไทยมีทรัพยากรอะไรบ้างที่อยู่บนดิน ใต้ดิน และในน้ าเพ่ือจะ
น ามาวางแผนการใช้ประโยชน์ และจัดล าดับความส าคัญว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง รัฐได้ประโยชน์
อะไรบ้าง รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญของประเด็นที่ต้องการบูรณาการข้อมูล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน 
การบุกรุกป่า เป็นต้น และขอให้ฝ่ายเลขานุการนัดคณะกรรมการบูรณาการด้านทรัพยากรฯ มาหารือกันนอกรอบ 
โดยนัดหารือกับรองนายกรัฐมนตรีด้วย เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานต่อไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบและให้รับข้อเสนอและไปด าเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ รายงานการบูรณาการข้อมูลทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการภัยพิบัติและภัย

ธรรมชาติ ด้านท่องเที่ยว ด้านการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
 

  ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(นายมงคล วิมลรัตน์) ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบมอบหมายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานและร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  
กระทรวงการท่องเที่ยวได้ร่างค าสั่งขึ้นมา โดยมี ประธานกรรมการ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา รองประธานกรรมการคือปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขานุการคือผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งหมดอีก ๒๔ หน่วยงาน โดย (ร่าง) ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐด้านการท่องเที่ยว ทั้ง ๒๗ รายชื่อ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเห็นชอบ โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

๑. ก าหนดนโยบายและบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐด้านการท่องเที่ยวของประเทศให้มี
เอกภาพ สนับสนุนการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลกลางภาครัฐด้านการท่องเที่ยวร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐด้านการ
ท่องเที่ยว พร้อมรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ 

๓. เชิญผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนมาชี้แจง 
หรือส่งข้อมูลใดๆ ให้คณะกรรมการ และประสานงานตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอรับการสนับสนุนข้อมูล 
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๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือด าเนินการใดๆ ได้ตามความจ าเป็น และ
เหมาะสม 

๕. ด าเนินการอื่นใดตามท่ีนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย  
 

  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
  ระยะที่ ๑ ศีกษากรอบแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว เพ่ือหา
องค์ประกอบของข้อมูล ซึ่งได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภายใน ดังนี้ 

๑. ส านักงานปลัดการท่องเที่ยว  
๒. กรมการท่องเที่ยว  
๓. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

  ระยะที่ ๒ เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก ๘ หน่วยงาน  ดังนี้  
๑. ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
๒. ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
๓. กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว 
๔. กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
๕. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
๖. ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ  นิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
๗. องค์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
๘. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

  ระยะที่ ๓ เป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและอัตโนมัติมาก
ยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงข้อมูลด้านท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานอื่น 
 

  ปัญหาและอุปสรรค 

๑. ไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ Advance Passenger Processing System:APPS ของ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องกฏหมาย ซึ่งหากเชื่อมโยงได้จะสามารถน า
ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์พฤติกรรม วางแผนเชิงรุก และปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดได้ 

๒. ไม่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลการใช้ประโยชน์สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เนื่องจากติดปัญหาเรื่องกฏหมาย เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
ลักษณะของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว ความหนาแน่นของแหล่งท่องเที่ยว และ
ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) ได้ให้ค าแนะน าเรื่อง
การเชื่อมโยงกับข้อมูลของ กสทช. ให้ระวังเรื่อง Data Privacy ในส่วนของข้อมูลนักท่องเที่ยวรายบุคคล 

 นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจ้งเพ่ิมเติมเรื่องข้อมูลที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้องการจะน ามาเชื่อมโยงนั้นเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ เช่น ความหนาแน่นของ
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นักท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ เพ่ือการจัดการเรื่องความปลดอภัยในการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะท าให้การ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย) แนะน าเรื่องการ
ด าเนินการในระยะที่ ๓ อยากให้เพ่ิมเรื่อง Supply Side เช่น การใช้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การเข้าพักที่โรงแรม เพ่ือดู
เรื่องความหนาแน่น 

 รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานในที่ประชุม มีความคิดเห็นว่าหากเรา
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบถ้วนทุก ๆ ด้านในภาพรวมของประเทศไทยได้แล้วนั้น รวมถึงท่านนายก (พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ฝากค าแนะน าว่าควรจะเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในระยะต่อไป เพ่ือจัดท าข้อมูลให้ครบ
ทุกด้านเพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ) 
ผู้แทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้ค าแนะน าเรื่องสัญญาญโทรศัพท์มือถือจากนักท่องเที่ยวมี
ข้อเสนอแนะให้ท าแอฟพลิเคชั่นส าหรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ โดยการค้นหาร้านอาหาร หรือ สถานที่
ท่องเที่ยว ผ่านแอฟพลิเคชั่นโดยอาจจะมีคูปองของร้านอาหารแจกไปด้ วย สิ่งที่จะได้ก็คือสัญญาณโทรศัพท์ของ
นักท่องเที่ยวและได้ข้อมูลของนักท่องเที่ยว เพ่ือมาท าสถิติความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ โครงการน าร่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data) 

 
  ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (นายศักดิ์ เสกขุนทด)  ในฐานะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สรอ. ได้มีการด าเนินโครงการน าร่องการจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ภาครัฐ (Big Data) ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑. เข้าหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการด าเนินการเรื่อง Big Data เช่น สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
สาธารณสุข 

๒. พัฒนาระบบ Government Data and Analytics Center ซึ่งมีข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบ
ชุดข้อมูลและ API รวมถึงสามารถน าเสนอข้อมูลเป็นแผนภาพที่เข้าใจง่าย (Visualization) 

๓. ท างานร่วมกับส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ เพ่ือให้มีการน าข้อมูลผู้มีรายได้น้อยมาบูรณาการกันเป็นโครงการ
น าร่อง โดยกระทรวงสาธารณสุขใช้ข้อมูลผู้มีรายได้น้อยวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลการรับการ
รักษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแสดงสุขภาวะของผู้มีรายได้น้อย รวมถึงสภาพ
ความเป็นอยู่ เช่น เป็นคุณแม่วัยใส หรือเป็นผู้สูงอายุจ านวนเท่าใด ในส่วนของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่ามีประชาชนมากกว่า  ๒ ล้านคนซึ่งอยู่ใน
ฐานข้อมูลผู้เข้ารับบริการทางสังคมของ พม. แต่ไม่ได้อยู่ในข้อมูลลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 
ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นกัน 

๔. ส ารวจความพร้อม Big Data รายกระทรวง โดยมี ๒ กระทรวงที่ยังไม่ได้ส่งแบบส ารวจคือ 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๕. น าเสนอกรอบการขับเคลื่อน Big Data ใน ๔ มิติได้แก่ การก ากับดูแลและการจัดการ 
(Governance) อุ ป ส ง ค์  (Demand) อุ ป ท า น  (Supply) แ ล ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น 
(Infrastructure) รวมถึงแผนการขับเคลื่อน Big Data ในระยะต่อไป ๑ ปี ผ่านโครงการ
ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ Big Data ๗ โครงการ คือ 

 การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 
 การเกษตร 
 การศึกษาและตลาดแรงงาน 
 การท่องเที่ยวและคมนาคม 
 สาธารณสุข 
 การบริหารจัดการน้ า 
 การบริหารจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม  

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการ
ด าเนินโครงการน าร่องเรื่องผู้มีรายได้น้อยนั้น มุ่งผลให้เกิดการปรับปรุงนโยบายและมาตรการในการช่วยเหลือ เพ่ือท า
ให้เกิดความทั่วถึง เท่าเทียม หากมีประเด็นใดที่เป็นปัญหาในการพัฒนาที่เป็นคอขวด ก็ขอให้แจ้งมาด้วย 
  นายแพทย์ พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อเสนอต่อที่ประชุมว่าควรจัดท าเกณฑ์ที่ก าหนดว่า
โครงการใดถือเป็น Big Data และโครงการใดที่ไม่ใช่ เนื่องจากเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้นั้นจะมีลักษณะ
แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณและการวางแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน 
 พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน ผู้แทนปลัดกระทรวงแรงงาน ให้
ข้อเสนอแนะว่าการด าเนินการเรื่อง Big Data สามารถท าได้ในอีกลักษณะหนึ่งคือการเก็บข้อมูลจากโลก Social มา
วิเคราะห์ เช่น สิ่งที่คนพูดถึงในโลก Social เกี่ยวกับเรื่องแรงงานคืออะไร ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งนอกเหนือจากการใช้
ฐานข้อมูลของหน่วยงานเองในการวิเคราะห์ รวมถึงได้ให้รายงานว่า กระทรวงแรงงานได้รับข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจาก
กระทรวงการคลังมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากระบบประกันสังคม พบว่าผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ประกันสังคม กระทรวงแรงงานจึงจะด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนอกระบบเหล่านี้ ให้มีอาชีพและ
รายได้เพ่ือหาเลี้ยงตนเองได้ 
 ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อ านวยการ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ผู้แทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับโครงการขับเคลื่อน Big Data ด้าน
การเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มีระบบ AgriMap Online ซึ่งเชื่อมโยง
ข้อมูลจากหลายหน่วยงานแสดงเป็น Visualization เพ่ือการวิเคราะห์เช่น พ้ืนที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ชนิดใดบ้าง หากปลูกจะมีก าไรเท่าใด ซึ่งระบบพร้อมต่อการน าข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น ข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ข้อมูลสาธารณสุข 
ข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาแสดงในครั้งเดียวกันได้เลย 
 
มติที่ประชุม  

๑. เห็นชอบหลักการและกรอบแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ 
(Government Big Data) โดยให้ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) ไป
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ด าเนินการตามแผนที่เสนอมา ซึ่งทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องให้การสนับสนุนร่วมด าเนินการ 
และน าข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาด าเนินการตามแผนภายในปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ส านัก
งบประมาณสนับสนุนด้านงบประมาณ และน าเสนอความคืบหน้าทุก ๓ เดือน 

๒. ให้ด าเนินโครงการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบบูรณาการระหว่างกระทรวง 
จ านวน ๗ โครงการ ได้แก่ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย การเกษตร การศึกษาและตลาดแรงงาน 
การท่องเที่ยวและคมนาคม สาธารณสุข การบริหารจัดการน้ า และการบริหารจัดการมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ส านักงบประมาณสนับสนุนด้าน
งบประมาณ และให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกับส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
ในการด าเนินการหาวิธีปกปิดตัวตนมาใช้งานเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้เกิด Data Pool 
ส าหรับแต่ละโจทย์ภายใน ๓ เดือน 

๓. ให้ทุกกระทรวงจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐให้
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และภารกิจเพ่ือการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึง
ตั้งโจทย์ที่ต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว มา ๓ ข้อ ให้แล้วเสร็จภายใน 
๓ เดือน โดยให้ส านักงบประมาณสนับสนุนด้านงบประมาณ 

๔. ขอให้กระทรวงที่ยังไม่ ได้ส่งผลส ารวจการใช้ประโยชน์ Big Data ในหน่วยงานภาครัฐ 
(กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ตอบแบบส ารวจส่งกลับ
มาภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕. ให้ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก Big Data ที่พร้อมแล้วเช่น สาธารณสุข การบริหารจัดการน้ า 
การท่องเที่ยว ผู้มีรายได้น้อย ภัยพิบัติ ขึ้นมาเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมนี้ 
โดยขอรบกวนกระทรวงที่เกี่ยวข้องจัดท า Infographic เพ่ือการประชาสัมพันธ์ส่งมารวบรวมที่ 
สรอ. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ แนวทางการจัดท ากรอบการจัดการและก ากับดูแลข้อ มูลภาครั ฐ  (Data 

Governance Framework) 
 

ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (นายศักดิ์ เสกขุนทด)  ในฐานะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้น าเสนอหลักการและกรอบแนวทางการก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ  (Data 
Governance) ต่อที่ประชุม โดยเสนอให้จัดตั้งคณะท างานเพ่ือร่างแนวทางการจัดการและก ากับดูแลข้อมูล  เพ่ือ
น าเสนอเห็นชอบภายใน ๓ เดือน 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดท าข้อเสนอการด าเนินงาน โดยมี
หลักการ ดังนี้ 

๑. กรอบการจัดการและก ากับดูแลข้อมูลที่น าเสนอในเบื้องต้นเป็นกรอบที่ใช้กับหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นหลัก ซึ่งในอนาคตอาจพิจารณาขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้กรอบดังกล่าวกับ
ภาคส่วนอื่น ๆ อาท ิภาคเอกชน ภาคประชาชน 

๒. จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือก าหนดนโยบายและกรอบการจัดการและก ากับดูแล
ข้อมูลภาครัฐทุกขั้นตอน รวมทั้งติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับกรอบดังกล่าว (ใช้เวลา ๓ เดือน) 



ห น้ า | ๒๓ 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

เอกสารปกปิดส าหรับใช้ในการประชุมฯ เท่านั้น หา้มน าไปเปิดเผยหรือเผยแพร ่
 

๓. มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐในการ
ด าเนินงานตามกรอบการจัดการและก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

๔. มีกรอบการจัดการและก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐเกี่ยวข้องกับข้อมูลสาธารณะ (สามารถ
เปิดเผยได้) ข้อมูลความมั่นคง ข้อมูลความลับทางราชการ และข้อมูลส่วนบุคคล 

๕. เป้าหมายส าคัญของการก าหนดกรอบการจัดการและก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ เพ่ือให้การ
ได้มาและการน าไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
สามารถรักษาความเป็นส่วนบุคคล เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัย และเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ส าหรับประชาชนและการตัดสินใจเชิงนโยบายและ
การบริหารราชการแผ่นดิน 

๖. ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานภาครัฐมีเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูล โดยมีการก าหนดสิทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

๗. มีหลักการขององค์ประกอบหลักของการจัดการและก ากับดูแลข้อมูลที่ดี ซึ่งประกอบด้วย 
 ป้องกันการเก็บข้อมูลซ้ า 
 สามารถควบคุมวงจรชีวิตของข้อมูลได้ 
 มีนโยบายการใช้ข้อมูลที่ชัดเจน 
 มีการก าหนดบทบาทของเจ้าของข้อมูล 
 ข้อมูลมี Metadata 
 ข้อมูลมีคุณภาพ 

๘. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานตามกรอบการจัดการและก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ 
ตัวอย่างเช่น เกิดความแน่นอนและความโปร่งใสในกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลทุก
ขั้นตอน น าไปสู่ธรรมาภิบาลในการใช้ข้อมูล ลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล ลดความ
เสี่ยงและลดการใช้ข้อมูลโดยมิชอบอันก่อให้เกิดความเสียหาย สามารถน าข้อมูลไป
เสริมสร้างนวัตกรรมหรือบริการใหม่ ๆ ได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานในที่ประชุม  เสนอให้คณะท างาน
ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) และมีทั้งภาครัฐและเอกชน แต่พิจารณาให้มีจ านวนที่เหมาะสมเพ่ือให้ท างานได้สะดวก ขอให้เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการบูรณาการ ๔ ด้าน และ ๗ เรื่องที่เร่งด่วนมาเป็นคณะท างานด้วย ต้องตรวจประวัติบุคคลรวมทั้ง
ผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะท างาน และอาจพิจารณาเชิญนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถครอบคลุมและมี
ทัศนคติที่ดีเข้ามาร่วมท างานด้วย 
  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย) ให้ข้อเสนอแนะต่อ
ที่ประชุมว่าไม่ควรให้บริษัทเอกชนเป็นสมาชิกของคณะท างาน แต่ควรเชิญในลักษณะสมาคม เช่น สมาคมธนาคารไทย 
จะเหมาะสมกว่า 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

เอกสารปกปิดส าหรับใช้ในการประชุมฯ เท่านั้น หา้มน าไปเปิดเผยหรือเผยแพร ่
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดตั้งคณะท างานเพ่ือร่างแนวทางการจัดการและก ากับดูแลข้อมูล  เพ่ือน าเสนอ
เห็นชอบภายใน ๓ เดือน 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๑๕ น. 
 
 
 
 
 
 
 
(นางไอรดา เหลืองวิไล) 
รองผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
(นายศักดิ์ เสกขุนทด) 
ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย) 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


