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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
บูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
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วาระที่ ๓.๑  
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
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แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
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3 ต.ค. 60
เสนอต่อคณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมูล

7

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
(Digital Economy : DE)

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 
3 ปี 

พ.ศ. 2559-2561
(Digital Government : DG)

ก.ย. 58
กระทรวง DE และ กระทรวงวิทย์ฯ
ร่วมจัดท าแผน DE แทน ICT Masterplan

5 เม.ย. 59

จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ. 2560 - 2564

((Draft) Digital Government : DG)

ติดตามการด าเนินโครงการตามแผน DG

ครั้งท่ี 1 ก.ย. 59 ครัง้ท่ี 2 มี.ค. 60 ครั้งท่ี 3 มิ.ย. 60

2 พ.ย. 59  รายงานผลการติดตามฯ
แก่คณะกรรมการเตรียมการ DE

ครม. เห็นชอบ 
แผน DE และ แผน DG

ให้ทุกหน่วยงานจัดท า 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ

ส.ค. 59
เริ่มจัดท าแผน โดยขยายระยะเวลา 
และขีดความสามารถให้ครบถ้วน

8 มี.ค. 60
นายกรัฐมนตรี ประกาศ Thailand Digital Government Vision 2021
ใหห้น่วยราชการรับทราบและถอืเป็นแนวทางปฏิบัติ 

ความเป็นมา
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาและยกระดับ

ขีดความสามารถ
รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคธุรกิจ

การยกระดับความม่ันคงและ
เพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน

การบูรณาการข้อมูล:
การบูรณาการข้อมูลผ่าน
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง

การให้ความช่วยเหลือ: 
การให้บริการความช่วยเหลือ

แบบบูรณาการในเชิงรุก

การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร:
การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล

ผ่านการบูรณาการ

ความปลอดภัยสาธารณะ:
การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก

โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ:
การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ

โดยใช้ Smart Card หรือ
ผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง

การให้ข้อมูล:
การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว

โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

การรับฟังความคิดเห็น:
การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึง

ความต้องการในเชิงรุก

การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน:
การบูรณาการตลาดแรงงาน

แบบครบวงจร

การท่องเที่ยว:
การบูรณาการด้านการท่องเที่ยว

แบบครบวงจร

การลงทุน:
การบูรณาการงานบริการ

ด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

การค้า (น าเข้า/ส่งออก):
การบูรณาการการน าเข้าส่งออก

แบบครบวงจร

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม:
การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุก

เพ่ือส่งเสริมการเติบโต

ภาษีและรายได้:
ระบบภาษีบูรณาการ

ข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

การบริหารจัดการชายแดน:
การประเมินความเส่ียงผู้โดยสาร

ข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตน
ผ่านช่องทางอัตโนมัติ

การป้องกันภัยธรรมชาติ:
การบูรณาการข้อมูล

เพ่ือป้องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต:
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์

ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
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ระดบัการพฒันา

1

2

3

ผลการด าเนินการที่ผ่านมา
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วยขีด

ความสามารถด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท้ังหมด 18 ขีดความสามารถ โดยก าหนดโครงการในการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ท้ังสิ้น 
34 โครงการ เป็นโครงการท่ีด าเนินการตามแผนฯ แล้ว ท้ังหมด 100%
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ผลการด าเนินการที่ผ่านมา

   
  มิ.ย.60 

64.7% 
(22 โครงการ) 

35.3% 
(12 โครงการ) 

 2558 2559 2560 2561 on process complete 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาและ
ยกระดับขีด
ความสามารถ
รองรับ 

โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) 
 
โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Act) 
 
บริการ Smart Service 
 
โครงการบูรณาการข้อมูลนิติบุคคล 
 
โครงการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Shared Infrastructure) (Government Data Center Modernization) 
 
โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรของรัฐ 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน (บริการ Gov Channel) 
 

ระบบบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง (Gov ID, E-Citizen and E-Business Single Sign on) 
 

โครงการขยายผลศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ภาครัฐ 1111 (Integrated Complaint Management 
 

ระบบวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในเชิงรุก (Proactive Needs Analysis) 
 

 

 

  

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 
 
โครงการระบบพร้อมเพย ์
 
ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 
 
โครงการก้าวสู่งานที่คนดีมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Worker) 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ภาคธุรกิจ 

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One Data Service) 
 
พัฒนาระบบบริการเกษตรดิจิทัล 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) 
 
ระบบ SME Information Portal 
 
Tourism Intelligence Center 
 
Thailand Tourism Gateway 
 

ระบบการตรวจลงมาตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Visa) 
 

ระบบ National Single Window (NSW) 
 

โครงการจัดท าฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการการจัดเก็บภาษี (National E-Payment) 

 
โครงการพัฒนาระบบจัดหาและน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E-Payment) 

 
โครงการพัฒนาระบบน าเข้าและคัดแยกข้อมูลการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส ์

 

 

 

 

 

   

    

   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การยกระดับความ
มั่นคงและเพิ่ม
ความปลอดภัยของ
ประชาชน 

ติดตั้งระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการการรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว (ภูเก็ตเมืองแห่งสันติสุข) 

 
โครงการพัฒนาการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในรถสายตรวจ 

 
ระบบคัดกรองตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System : APPS) 

 
ระบบพิสูจน์ตัวตนทางชีวภาพ (Automated Gate Expansion) 

 
ระบบสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศระบบข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ าในระดับพื้นที ่
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งของส ารองจ่าย (E-Stock) 
 

ระบบรายงานสาธารณภัยผ่าน Mobile Application “DPM Reporter” 
 

ระบบแจ้งเตือนการปฏิบัติการกู้ภัย (Rescue Alerts) 
 

 

 

ผลการด าเนินการรายโครงการ โครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 -2561) ประกอบด้วย 34  
โครงการ ใน 4 ยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น 12 โครงการ (35.29%) อยู่ระหว่างด าเนินการ 22 โครงการ (64.7%)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาและ
ยกระดับขีด
ความสามารถ
รองรับ 

โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) 
 
โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Act) 
 
บริการ Smart Service 
 
โครงการบูรณาการข้อมูลนิติบุคคล 
 
โครงการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Shared Infrastructure) (Government Data Center Modernization) 
 
โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรของรัฐ 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน (บริการ Gov Channel) 
 

ระบบบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง (Gov ID, E-Citizen and E-Business Single Sign on) 
 

โครงการขยายผลศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ภาครัฐ 1111 (Integrated Complaint Management 
 

ระบบวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในเชิงรุก (Proactive Needs Analysis) 
 

 

 

  

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 
 
โครงการระบบพร้อมเพย ์
 
ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 
 
โครงการก้าวสู่งานที่คนดีมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Worker) 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ภาคธุรกิจ 

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One Data Service) 
 
พัฒนาระบบบริการเกษตรดิจิทัล 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) 
 
ระบบ SME Information Portal 
 
Tourism Intelligence Center 
 
Thailand Tourism Gateway 
 

ระบบการตรวจลงมาตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Visa) 
 

ระบบ National Single Window (NSW) 
 

โครงการจัดท าฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการการจัดเก็บภาษี (National E-Payment) 

 
โครงการพัฒนาระบบจัดหาและน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E-Payment) 

 
โครงการพัฒนาระบบน าเข้าและคัดแยกข้อมูลการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส ์

 

 

 

 

 

   

    

   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การยกระดับความ
มั่นคงและเพิ่ม
ความปลอดภัยของ
ประชาชน 

ติดตั้งระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการการรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว (ภูเก็ตเมืองแห่งสันติสุข) 

 
โครงการพัฒนาการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในรถสายตรวจ 

 
ระบบคัดกรองตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System : APPS) 

 
ระบบพิสูจน์ตัวตนทางชีวภาพ (Automated Gate Expansion) 

 
ระบบสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศระบบข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ าในระดับพื้นที ่
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งของส ารองจ่าย (E-Stock) 
 

ระบบรายงานสาธารณภัยผ่าน Mobile Application “DPM Reporter” 
 

ระบบแจ้งเตือนการปฏิบัติการกู้ภัย (Rescue Alerts) 
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2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาและยกระดบัขีด
ความสามารถรองรับการ
ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การยกระดับความมั่นคง
และเพิ่มความปลอดภัยของ
ประชาชน

2560

บริการ Smart Service 
น าร่องระบบบริการโดยไม่ต้องใช้
ส าเนาเอกสารจากประชาชน

ระบบพร้อมเพย์
โอนเงินรับสวัสดิการภาครัฐต่างๆ 
อย่างเป็นทางการ

แจกจ่าย Smart Card Reader
เพื่อการบูรณาการบริการประชาชนไป
แล้วจ านวน 214,756 เครื่อง

ศูนยข์อ้มูลแรงงานแห่งชาติ 
ก าหนดนโยบายและทิศทางแรงงาน
ไทย

บูรณาการฐานขอ้มูล
สวสัดิการสงัคมภาครัฐ 
44 สวัสดิการ

Biz portal เปิดให้บริการศูนย์กลาง
บริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ เปิดให้บริการ
แล้ว จ านวน 5 บริการ

ระบบ NSW
เช่ือมโยงข้อมูลผ่านพธิีศุลกาการแบบ
ไร้เอกสาร 33 หน่วยงาน

App “DOAE Smart Check”
ระบบบริการเกษตรกรดิจิทลั

APPS
เปิดใช้ระบบตรวจสอบและคัดกรอง
ผู้โดยสารล่วงหน้า

App “DPM Reporter
ระบบรายงานแจง้เหตุสาธารณภัย

Rescue Alerts
ระบบแจ้งเตือนการปฏบิัติการกู้ภัย

2559

มีธุรกรโอนเงินผา่น
ระบบพร้อมเพย์กวา่ 
14.27 ล้านรายการ

Smart Job Center 
บรรจุงานแล้วกว่า 175,000 คน

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง 
Farmer ONE มีการบูรณาการ
ฐานข้อมูลแล้ว จ านวน  3 ฐานข้อมูล

TIC เช่ือมโยงฐานขอ้มูล
ด้านการท่องเท่ียว 7 ฐานขอ้มูล 

เช่ือมต่อระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในรถสายตรวจ

Automated Gate Expansion 
พิสูจน์ตัวตนทางชีวภาพในการตรวจ
คนเข้าเมือง

ระบบขอ้มูลสาธารณภยัแห่งชาติ เพ่ือ
การบริหารจดัการภยัพิบติัดา้นน ้าในระดบั
พ้ืนท่ี

Linkage Center
บูรณาการฐานข้อมลูประชาชน
และบริการภาครัฐ จ านวน 54 ฐานข้อมูล

GovChannel 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับ
ประชาชน

GIN, Cloud
โครงสร้างพื้นฐาน
กลางภาครัฐ

PSC 1111
ร้องเรียน ร้องทุกข์ 
หรือติดตามข่าวสารรัฐบาล

TDGA
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านดิจิทัลภาครัฐ

2558

ตัวอย่างผลการด าเนนิการที่ผา่นมา
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ปัญหาและอุปสรรคที่พบจาการด าเนินการ 
ด้านการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล (30%)
- หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานการจัดเกบ็ข้อมูลทีแ่ตกต่างกนัท าให้ต้องมีการ cleaning data 

ก่อนน าไปใช้
- ความพร้อมด้านระบบการเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมีความแตกตา่งกัน

กฎหมาย (16%)
- กฎหมายไม่สอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบัน
- ขาดแนวทางท่ีชัดเจนในการก าหนดรูปแบบของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

ด้านบุคลากร (27%)
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ
- บุคลากรขาดทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาบริการให้เป็นดิจิทัล 

งบประมาณ (16%)
- การได้รับงบประมาณไม่เพียงพอหรือถูกปรับลดงบประมาณ
- ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณทีม่ีหลายขั้นตอนและใชเ้วลานาน
อื่นๆ (11%)
- การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการของรัฐไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควร
- ประชาชนในหลายๆ พื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ ท าให้มีผู้ใช้งานน้อย 
- การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงบอ่ยครั้ง ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการพัฒนาโครงการ
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ข้อเสนอแนะ

ควรเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล 
พ.ศ. .... เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะกฎระเบียบของแต่ละส่วน
ราชการที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล รวมทั้งควรก าหนดมาตรฐานการออกแบบบริการ
ภาครัฐ เพื่อให้การบริการมีมาตรฐานเดียวกัน

ควรเร่งส่งเสริมการและประชาสัมพันธ์การใช้งานใน
บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของรัฐ รวมถึงการสร้างโอกาส

ในการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน

ควรเร่งส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีของบุคลากร
ภาครัฐในทุกระดับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บุคลากรในระดับ
บริหารเพื่อให้สามารถวางแผนพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ จนมาถึงระดับปฏิบัติการ

ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณที่ระบุไว้ในแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยฯ อย่างต่อเนื่อง และควร
ก าหนดให้มีหน่วยงานหลักที่ท าหน้าท่ีกลั่นกรองการบูร
ณาการงบประมาณด้านรัฐบาลดิจิทัล เพื่อจัดสรร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความซ้ าซ้อน
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เมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2560
งาน Thailand Digital Government Vision 
2017 – 2021 
ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 

“ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
มีการท างานแบบอัจฉริยะให้บริการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง”
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ประเด็นน าเสนอที่ประชุม

รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
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วาระที่  ๓.๒

รายงานผลการด าเนินงาน
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการ

ฐานข้อมูลกลางภาครัฐ



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี 18

วาระที่ ๓.๒.๑ การด าเนินงาน
ของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน

และบริการภาครัฐ
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ผลการด าเนินงานที่ผา่นมา

๑.๑) มีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ เชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน กับ ส านัก
ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จ านวน ๑๔๒ หน่วยงาน โดยมีเป้าหมายในปี 
๒๕๖๐ รวม ๑๔๘ หน่วยงาน
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ผลการด าเนินงานที่ผา่นมา

๑.๒) จัดหาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 
(Linkage Center) ให้ใช้งานได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และมีส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันข้ามหน่วยงานผ่านระบบ 
Linkage Center แล้ว 22 หน่วยงาน 54 ฐานข้อมูล โดยมีเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ 
จ านวน ๔๐ หน่วยงาน ๘๑ ฐานข้อมูล 

๑.๓) จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ทั้งในส่วนการใช้งาน
โปรแกรมควบคุมและแจกจ่ายเครื่องอ่านบัตรฯ ส าหรับหน่วยงานที่ได้รับการ
แจกจ่าย จ านวน 73 หน่วยงาน 254 คน  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์รองรับการ
อ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชนหรือฐานข้อมูลประชาชนกลาง จ านวน 82 
หน่วยงาน 291 คน และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลผ่านระบบ linkage center จ านวน 107 หน่วยงาน 464 คน
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ผลการด าเนินงานที่ผา่นมา

๑.๔) มีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนใบเดียว

เพื่อขอรับบริการจากภาครัฐแล้ว ๓๐  กระบวนงาน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะ
แล้วเสร็จ ๔๗ กระบวนงาน 
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การช่วยเหลือด้านการเงิน (3)

การสาธารณสุข (2)

การศึกษา (6)งานทะเบียนบุคคล (6)

1. การแจ้งเกิด
2. การขึ้นทะเบียนและแก้ไขทะเบียนบ้าน
3. การท าบัตรประจ าตัวประชาชน
4. การแจ้งการตาย
5. การขึ้นทะเบียน เกษตรกร
6. การขอใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ

18. การรับนักเรยีนระดบัประถมศึกษา
19. การออกใบรับรองการส าเรจ็การศึกษาระดับประถมศึกษา
20. การรับนักเรยีนระดบัมัธยมศึกษาและ ปวช.
21. การขอใบรับรองการส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษา และ 

ปวช.
22. การรับนักเรยีนระดบั ปวส. และอุดมศึกษา
23. การขอใบรับรองการส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. และ

อุดมศึกษา

9. การขอรับเงินชว่ยเหลือผู้ประสบภัย
10. การขอรับเงินชว่ยเหลือผู้สูงอายุ
11. การขอรับเงินชว่ยเหลือผู้ว่างงาน

24. การลงทะเบียนท าบัตรประกนัสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
25. การขอรับประโยชนใ์นกรณีคลอดบุตร (กองทุนประกันสังคม)

การจ้างงาน/สมัครงาน (2)

26. การจัดหาแรงงาน (ให้ผู้ประกอบการ)
27. การรับบริการจดัหางาน

ภาษี (2)

12. การช าระภาษีเงินได้ (บุคคลธรรมดา)
13. การช าระภาษีรถยนต์

งานทะเบียนที่ดิน (2)

7. การจดทะเบียนที่ดินแกบุ่คคล (โอนที่ดิน)
8. การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดนิ

ความปลอดภัย (4)

14. สายด่วน 1111
15. การแจ้งเหตุฉุกเฉนิ
16. การแจ้งความ
17. การจ่ายค่าปรับ

28. การให้ค าปรึกษาและขอ้มลูด้านการเงิน
29. การบริการข้อมูลเตือนภัย
30. การให้ข้อมูลและค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ
31. การให้ข้อมูลและค าปรึกษาเกี่ยวกบัสุขภาพจติ

งานบริการข้อมูล (4)

งานบริการประชาชนที่มีล าดับความส าคัญสูง ๓๑ งานบริการ

งานบริการหลัก
63 งานบริการ

ภาคธุรกิจ

28 งานบริการ

ประชาชน

31 งานบริการ

นักท่องเท่ียว

4 งานบริการ

3,000+
งานบริการภาครัฐ

จากการศึกษาวิเคราะห์งานบริการภาครัฐกว่า 3,000 งานบริการ พบว่า มีทั้งสิ้น 63 งานบริการหลักที่ควร
ได้รับการยกระดับการให้บริการ โดยเป็นงานบริการประชาชน 31 งานบริการ

งานบริการประชาชน
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ผลการด าเนินงานที่ผา่นมา

๑.๕) ดศ. ร่วมกับ มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม ๑๙ หน่วยงาน ร่วมลง
นามความร่วมมือในการน าร่องการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อเป็นต้นแบบในการปรับปรุงบริการ
ภาครัฐ รองรับการใช้บัตรประจ าตัวประชาชนเพียงใบเดียวในการติดต่อขอรับ
บริการ และขยายผลไปสู่การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ
ศูนย์บริการร่วมต่าง ๆ ณ จุดเดียว (One Stop Services) 

๑.๖) จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและ
การบริการภาครัฐ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยคณะกรรมการบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘๘/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบแผนดังกล่าว ในคราวการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
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๑.๗) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

๑.๗.๑) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ แจ้งรายชื่อฐานข้อมูลที่ต้องใช้ในการบริการประชาชนไป
ยังกระทรวงมหาดไทย (มท.) ภายใน ๓ เดือน และให้ มท. รวบรวมรายชื่อฐานข้อมูลดังกล่าวแจ้งให้หน่วยงาน
เจ้าของฐานข้อมูลทราบโดยเร็ว
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๑.๗.๒) ให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลจัดเตรียมฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่

ได้รับแจ้งรายชื่อฐานข้อมูลจาก มท. และ ให้ มท. ด าเนินการเชื่อมระบบฐานข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร และเปิดให้หน่วยงานที่ร้องขอใช้งานโดยเร็ว ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของส่วน
ราชการฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ
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๑.๗.๓) ให้กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
ในการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ให้บรรลุผลส าเร็จเป็น
รูปธรรม รวมทั้งติดตามและประเมินผลการเชื่อมโยงข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเป็น
ระยะๆ ต่อไป

๑.๗.๔) ให้ มท. รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการ
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๒.๑ ด าเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้ส าเร็จตามกรอบ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ระยะ ๕ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) เพื่อขับเคลื่อนตามกรอบทิศทาง การปฏิรูปประเทศสู่ดิจิทัลไทย
แลนด์ (Digital Thailand) และการยกระดับสู่การเป็น Thailand ๔.๐ โดยมีแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ –๒๕๖๑) เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา และด าเนินการตามเป้าหมาย
มาตรการและตัวชี้วัดที่ก าหนด ดังนี้
- มาตรการที่ ๑ : การขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูล
เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลประชาชนที่มีมาตรฐาน สามารถเข้าถึง เชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนใช้งานร่วมกันได้ ก าหนดตัวชี้วัด คือ จ านวนฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่
สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนให้หน่วยงานอื่นใช้ร่วมกันได้ เป้าหมายปี ๒๕๖๐ จ านวน ๘๑ 
ฐานข้อมูล
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แผนการด าเนินงานต่อไป

- มาตรการที่ ๒ : การขับเคลื่อนการปรับปรุงการบริการภาครัฐ
เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐให้บริการประชาชนแบบลดการใช้ส าเนาเอกสารอย่างเต็ม
รูปแบบและสามารถใช้บัตร Smart Card ยืนยันตัวตน ก าหนดตัวชี้วัด คือ
(๑) จ านวนหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับระบบฐานข้อมูลประชาชน
กลางเป้าหมายปี ๒๕๖๐ จ านวน ๑๔๘ หน่วยงาน 
(๒) จ านวนกระบวนงานภาครัฐที่ใช้ข้อมูลบุคคลจากบัตร Smart Card หรือฐานข้อมูล
ประชาชนกลาง (Linkage Center) เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับ
บริการแทนการขอส าเนาเอกสาร (ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน) เป้าหมายปี ๒๕๖๐ จ านวน ๒๔๓ กระบวนงาน
(๓) จ านวนกระบวนงานที่ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนใบเดียวในการขอรับบริการ โดยการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับบริการจากฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center)
แทนการขอส าเนาเอกสาร (ยกเลิกส าเนาเอกสารทุกประเภท) เป้าหมายปี ๒๕๖๐ จ านวน 
๔๗ กระบวนงาน
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แผนการด าเนินงานต่อไป

๒.๒ ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
โดยประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายชื่อฐานข้อมูลที่
ต้องใช้ในการบริการประชาชนไปยังกระทรวงมหาดไทย (มท.) ภายใน ๓ เดือน 
และ มท. รวบรวมรายชื่อฐานข้อมูลดังกล่าวแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของ
ฐานข้อมูลทราบ เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลจัดเตรียมฐานข้อมูลให้
แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งรายชื่อฐานข้อมูลจาก มท. และ ให้ 
มท. ด าเนินการเชื่อมระบบฐานข้อมูลดังกล่าว กับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 
และเปิดให้หน่วยงานที่ร้องขอใช้งานโดยเร็ว
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ปัญหาอุปสรรค

๓.๑) กระบวนงานบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันส่วนใหญ่ ยังก าหนดให้ประชาชน
ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการขอรับบริการให้ครบถ้วน ทั้งที่เอกสารหลักฐาน
เหล่านั้นเป็นเอกสารที่ภาครัฐออกให้ทั้งสิ้น (รัฐเป็นผู้ครอบครองเอกสารต้นฉบับ ประชาชนถือส าเนาคู่
ฉบับ) ดังนั้น โดยหลักการภาครัฐจึงควรเป็นผู้ท าหน้าที่พิสูจน์ยืนยันความมีอยู่จริงของเอกสารต้นฉบับ
แทนการผลักภาระให้กับประชาชนผู้ขอรับบริการน าเอกสารมาแสดงรับรองคุณสมบัติของตนเอง

๓.๒) ระบบบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งยังไม่ได้พัฒนาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ยังคงมีรูปแบบการให้บริการด้วยมือ (Manual) และยึดถือเอกสารในรูปแบบกระดาษ (Hard Copy) เป็น
สาระส าคัญของการให้บริการประชาชน

๓.๓) ระบบฐานข้อมูลประชาชนของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังไม่ได้พัฒนาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือพัฒนาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่ไม่มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐ
ส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมด้านข้อมูล 
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๓.๔) ไม่มีหน่วยงานกลางในการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งท าหน้าที่ก าหนด
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน บางส่วนราชการใช้วิธีการ
แลกเปลี่ยนกันเอง

๓.๕) ไม่มีระบบยืนยันตัวบุคคลด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือก าหนดสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูล

๓.๖) อุปสรรคด้านข้อกฎหมายระเบียบของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งที่ยัง
ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้รองรับการใช้เอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งผลให้ไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ
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วาระที่ ๓.๒.๒ การด าเนินงานของคณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ
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หัวข้อน าเสนอ 

๑. ผลการด าเนินงานที่ผา่นมา

๒. การน าไปใช้ประโยชน์

๓. แผนการด าเนินการต่อไป

๔. ปัญหาอุปสรรค
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ผลการด าเนินงานที่ผา่นมา

• การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าคลงัข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ 
• โครงการภายใต้ “แผนแม่บทระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ”
• ระบบรายงานสถานการณ์น้ า
• ระบบติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง – น้ าท่วม แบบ realtime
• ระบบแผนที่ Water Situation Map
• Thai Water Mobile Application
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

13 หน่วยงาน

ปี 2555 - 2558 ปี 2560

ปัจจุบันข้อมูลที่เชื่อมโยงเข้าคลังข้อมูลทั้งหมด 390 รายการ จาก 35 หน่วยงาน
+ 22 หน่วยงาน

เชื่อมโยงแล้ว 238 รายการ
อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล 130 รายการ 
รอหน่วยงานปรับปรุงข้อมูล  22 รายการ

สถานะการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คลังขอ้มูลน้ าฯ
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

อนุมัติ  35  โครงการงบประมาณรวม  4,189.0915 ล้านบาท
• งบประมาณประจ าปี 2558 (เพิ่มเติม)        467.8000   ล้านบาท 
• งบประมาณจากแหล่งเงินกู้ของรัฐบาล 3,721.2915 ล้านบาท

ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่
http://pmoc.thaiwater.net

โครงการภายใต้คณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
หน่วยงานที่น าเสนอ
แผนงาน/โครงการ

จ านวน
โครงการ

ได้รับอนุมัติตามมติ ครม. 30/12/2557
(ล้านบาท)

งบฯ กู้
งบฯ 58 

(เพิ่มเติม)
รวม

1 กรมชลประทาน 1 1,416.4892 - 1,416.4892
2 กรมทรัพยากรน้ า 6 115.0000 - 115.0000
3 กรมอุตุนิยมวิทยา 2 253.7607 - 253.7607
4 กรุงเทพมหานคร 1 - 200.0000 200.0000
5 สสนก. 6 416.9307 - 416.9307
6 กรมควบคุมมลพิษ 1 25.0000 - 25.0000
7 สทอภ. 1 94.9000 - 94.9000
8 กรมแผนที่ทหาร 3 621.4690 - 621.4690
9 กรมโยธาธิการและผังเมือง 1 13.4590 - 13.4590
10 กรมทรัพยากรธรณี 1 5.0000 - 5.0000
11 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 1 15.0000 - 15.0000

12
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

6 - 267.8000 267.8000

13 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 3 48.1439 - 48.1439
14 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 1 689.8190 - 689.8190
15 สวทช. 1 6.3200 - 6.3200

รวม 35 3,721.2915 467.8000 4,189.0915
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

ระบบรายงานสถานการณ์น้ าจากคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ

ความถ่ี ชื่อรายงาน
รูปแบบ

การน าเสนอ
เผยแพร่ ผู้รับ

รายวัน

รายงานสถานการณ์
(Water_Situtation)

PDF

E-mail ,URL
กนช., ปภ., ชป.,
ศภช., ทน., ทบ.

รายงานสรุปสถานการณ์ 
(PMOC_Report)

E-mail ,URL PMOC

รายงานสถานการณ์ส าคัญ
(PMOC_DAM)

E-mail PMOC

Water_Situtation : https://hdrive.haii.or.th/WaterSituation/
PMOC_Report : https://hdrive.haii.or.th/PmocReport/
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

ตัวอย่างรายงานจากระบบรายงาน
ตัวอย่างรายงานสถานการณ์น้ า

https://hdrive.haii.or.th/PmocReport/
latest_PmocReport.pdf

https://hdrive.haii.or.th/WaterSituati
on/
latest_WaterSituation.pdf
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

http://watersituation.thaiwater.net/

ใช้งานในปี 2559 ทั้งฤดูแล้ง และ ฤดูฝน

ระบบติดตามสถานการณ์ ภัยแล้ง/ภัยน้ าท่วม
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

http://watersituation.thaiwater.net/v1/public/igis

สามารถเปิดทุกข้อมูลน้ าได้บนแผนที่เดียวกัน

ระบบแผนที่ Water Situation Map
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

ThaiWater Mobile Application 

ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามสถานการณ์น้ าได้ด้วยตนเอง
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

การน าไปใช้ประโยชน์

• ศูนย์บริหารจัดการน้ าระดับจังหวัด 

• ภารกิจ “ปฏิบัติการร่วมเตรียมพร้อมรับมือหย่อมความกดอากาศต่ า

เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคใต้” ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ – มกราคม 

๒๕๖๐
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

ศูนย์บริหารจัดการน้ าระดับจังหวัด

 บริหารจัดการ น้ าในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต 
 วางแผน โครงการพัฒนาแหล่งน้ า และจัดสรร

งบประมาณพัฒนาแหล่งน้ า 
 ติดตาม ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ า 

ระบบข้อมูลเพื่อการติดตามสถานการณ์น้ า

พร้อมรับมือสถานการณ์น้ า ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต

 เชื่อมโยงข้อมูลจากท้องถิ่นเข้าสู่ส่วนกลาง 
พร้อมส าหรับปฏิบัติการในทุกสถานการณ์ 

 เริ่มต้นน าร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ สุโขทัย 
พะเยา และพิจิตร

จัดตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการ
น้ าระดับจังหวัด”
ใหค้รอบคลุมพื้นที่จังหวัด
เสี่ยงภัยน้ าท่วม – น้ าแล้ง

http://nhc.in.th/phrae.html

พิจิตรพะเยาสุโขทัยแพร่

http://nhc.in.th/sukhothai.html http://nhc.in.th/phayao.html http://nhc.in.th/phichit.html 43



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

ขยายความร่วมมือสู่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ อบจ. และหน่วยงานทอ้งถิ่น

คลังข้อมูลน้ าฯ สภาเกษตรกรแห่งชาติ

แผนที่น้ าระดับต าบล 

เทคโนโลยี GIS

ข้อมูลแหล่งน้ า,ข้อมูลชุดดิน

วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อสรุปแผนพัฒนา

ข้อมูลการใช้ที่ดิน

ข้อมูลการเพาะปลูก      

ข้อมูลใช้น้ าทางการเกษตร

ข้อมูลการถือครองที่ดินเกษตรกรข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ า

ข้อมูลแหล่งน้ า /บ่อน้ า 

อบจ. และหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐ

ข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ า
จากหน่วยงานถิ่น

แผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ า

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต 
ThaiChote /Google Earth 

แผนที่ภูมิประเทศและ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

แผนที่เพาะปลูก 
เพื่อใช้วางแผน

ทางการเกษตรได้
อย่างเหมาะสม

แผนโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ า 

แผนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม-แล้ง

ศูนย์น้ า
จังหวัด
บริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าอย่าง
ยั่งยืน
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

พื้นที่จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ าจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนด าเนินงานรวม 25 จังหวัด (26 ศูนย์ฯ)
ปัจจุบัน ด าเนินการแล้วเสร็จ 18 จังหวัด

สภาเกษตกรจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1. พระนครศรีอยุธยา
2. สระแก้ว
3. นครราชสีมา
4. บุรีรัมย์
5. ยโสธร
6. หนองบัวล าภู
7. ขอนแก่น
8. มหาสารคาม
9. ร้อยเอ็ด
10. สกลนคร
11. มุกดาหาร
12. ล าปาง
13. น่าน
14. ก าแพงเพชร
15. สุพรรณบุรี
16. ชุมพร
17. ตรัง
18. ปัตตานี
19. ยะลา
20. พิษณุโลก

21. จันทบุรี
22.. สุรินทร์ 
23. ล าพูน
24. นครสวรรค์
25. พิษณุโลก
26. สุราษฎร์ธานี

• ปี 2556 – 2559  สสนก. 
ด าเนินงานจัดตั้งศูนย์บริหาร
จัดการน้ าจังหวัดน าร่องจ านวน  
4 พ้ืนที่ ได้แก่ จังหวัดแพร่ 
จังหวัดพิจิตร จังหวัดพะเยา และ
จังหวัดสุโขทัย

• ต่อมา ในปี 2560 ศูนย์บริหาร
จัดการน้ าจังหวัดแพร่ และ 
จังหวัดพิจิตร ได้ร่วมท างาน
กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภา
เกษตรกรจังหวัด 

หมายถึง ด าเนินการแล้วเสร็จ

/20
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

http://nhc.in.th/phrae.html

แบบอย่างความส าเร็จ : ศูนย์บริหารจัดการน้ าจังหวัดแพร่
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

ตัวอย่างเว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการน้ าจังหวัดล าปาง
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

การท างานร่วมกันของคลงัข้อมูลน้ าฯ ปภ. และศูนย์น้ าจังหวัด

คลังข้อมูลน้ าฯ พบพายุ
ทกซูรี แนวโน้มเคลื่อนตัว
เข้าสู่ประเทศไทย

ก่อนเกิดภัย

แจ้งเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงวันที่ 15-17 
กันยายน 2560 ไปยัง PMOC ปภ. ชป. 
ศูนย์บริหารจัดการน้ าจังหวัดและ
ย้ าเรื่องเตรียมการรับมือพายุทกซูรี

ระหว่างเกิดภัย

คลังข้อมูลน้ าฯ เฝ้าติดตาม 
ปริมาณฝนและระดับน้ า 
ที่เกิดจากพายุ 

แจ้งสถานการณ์ ระบุพื้นที่ที่มีฝนตกหนักท าให้
เกิดน้ าหลาก และระบุพื้นที่ระดับน้ าเพิ่มขึ้นและ
อาจล้นตลิ่ง ของแต่ละจังหวัด 
ไปยัง ปภ. และ ศูนย์บริหารจัดการน้ าจังหวัด

ทั้งนี้ คลังข้อมูลน้ าฯ จัดท ารายงานสถานการณ์น้ าประจ าวัน เวลา 10.00 น.  
ส่งให้กับ ปภ. และ ศูนย์บริหารจัดการน้ าจังหวัดเป็นประจ าทุกวัน
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

การท างานร่วมกันของคลงัข้อมูลน้ าฯ และ ปภ. 

ก่อนเกิดภัย
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

ระหว่างเกิดภัย

การท างานร่วมกันของคลงัข้อมูลน้ าฯ และ ปภ. 
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

การท างานร่วมกันของคลงัข้อมูลน้ าฯ และศูนย์น้ าจังหวัด

ก่อนเกิดภัย
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

ระหว่างเกิดภัย

การท างานร่วมกันของคลงัข้อมูลน้ าฯ และศูนย์น้ าจังหวัด
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ด้วยความพร้อมของคลังข้อมูลน้ าฯ และศูนย์น้ าจังหวัด
ซึ่งเป็นการท างานในระดับพื้นที่ ท าให้การจัดการภัยท าได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที

ร่วมกันบริหารจัดการระดับพื้นที่

ตัวอย่างการประสานงานของศนูย์น้ าแพร่ กับ ผวจ.แพร่
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ปฏิบัติการร่วมเตรียมพร้อมรับมือ
หย่อมความกดอากาศต่ าเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคใต้

ธนัวาคม 2559 – มกราคม  2560
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1-10 ธ.ค. 59
31 ธ.ค. 59 
– 16 ม.ค. 60

16-29 ม.ค. 60

ปฏบิตักิารรว่ม

เตรยีมพรอ้ม
รบัมอืหยอ่มความกด
อากาศต า่เคลือ่นตวั
เขา้ปกคลมุภาคใต้

ตดิตามสถานการณ์น า้
อยา่งตอ่เนือ่ง และ
สนบัสนุน

การบรหิารจดัการใน
ภาวะวกิฤต

ลงพืน้ทีส่ ารวจ ตดิตาม
สถานการณ์ รว่มวเิคราะห์

แนวทางบรรเทาอทุกภยั 
สนบัสนุนขอ้มลู
สถานการณ์น า้ บก.ปภ.ช.
สว่นหนา้ 

และหาแนวทางการ
แกไ้ขปญัหา
ในระยะยาว

ภยัขนาดกลาง
(ระดบั 2)

คลงัขอ้มลูน า้และภมูอิากาศแหง่ชาติ
โดย คณะกรรมการบรูณาการฐานขอ้มลูน า้และภมูอิากาศแหง่ชาติ

ภาพรวมปฏบิตักิาร 

ภยัขนาดใหญ่
(ระดบั 3)

ภยัขนาดใหญ่
(ระดบั 3)

ใหก้ารสนบัสนนุขอ้มลูต ัง้แต ่25 พ.ย. 2559 จนถงึปจัจบุนั
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ประชุม VDO Conference กองบัญชาการส่วนกลาง กับส่วนหน้า

ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ

สนับสนุนข้อมูลสถานการณน์้ า
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

ประชุม VDO Conference ร่วมกับ ปภ.

สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์น้ า

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม และสนับสนุนข้อมูลสถานการณ์น้ า

57
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ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์สนับสนุนส่วนหนา้
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ติดตามน้ าท่วม 
น้ าท่วมภาคใต้ ธ.ค.59

ปริมาณฝน พื้นที่ประสบภัย

2 ธ.ค. 3 ธ.ค. 4 ธ.ค. 5 ธ.ค.

ระดับน้ า
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แผนการด าเนินการต่อไป

• เตรียมจัดการประชุมคณะท างาน 9 ด้าน เพื่อรวบรวม จัดท าบัญชี 
วิเคราะห์ จัดท างานงานเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการน้ า

• ก าหนดรูปแบบรายงานวิเคราะห์ข้อมูล 9 ด้าน เพื่อสนับสนุน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ฉบับกลาง (Single report)

• ด าเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
• ขยายโครงข่ายสถานีฐานอ้างอิงรับสัญญาณจากระบบดาวเทียมน าทาง

สากลแบบต่อเน่ือง (GNSS CORS) ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ
• ระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจ (BI-DSS) การบริหารจัดการน้ า
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ด้านที่ การใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน หน่วยงานรับผิดชอบ (หมายเหตุ: อักษรสีแดง หมายถึง หัวหน้ากลุ่ม)

1 การคาดการณ์ลักษณะอากาศระยะส้ัน
ระยะกลาง และระยะยาว

กรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สสนก. กรมอุทกศาสตร์

2 การบริหารจัดการน้ าพ้ืนทีใ่นเขตชลประทาน กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 การบริหารจัดการน้ าพ้ืนท่ีนอกเขต
ชลประทาน

กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า 
กรมพัฒนาท่ีดิน

4 การบริหารจัดการน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และอุตสาหกรรม

การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กระทรวงอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5 การรักษาระบบนิเวศและคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ า กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร 
การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุทกศาสตร์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

6 การเตือนภัยและบริหารจัดการภัยพิบัติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  
กรมทรัพยากรธรณี

7 ปริมาณน้ าเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน

8 กรอบการวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการพัฒนา
ชุมชน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกระทรวงอุตสาหกรรม

9 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบข้อมูล สสนก. สรอ. กรมโยธาธิการฯ สทอภ. มว. กรมแผนที่ทหาร กรมที่ดิน สวทช. กรมเจ้าท่า

หน่วยงานรับผิดชอบหลักฐานข้อมูลเพื่อสนบัสนุนการปฏิบัติงาน 9 ด้าน
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สนับสนุน
การด าเนินงานของ 
กนช. และ PMOC 

รวบรวมและ
วิเคราะห์

ความเพียงพอของ
ข้อมูลในแต่ละด้าน

ให้สมบูรณ์ 
ประสานกับ สสนก. 
ในการออกแบบและ
จัดท าระบบรายงาน

ผลวิเคราะห์
สถานการณ์น้ าในแต่

ละด้าน

พิจารณา
ความเพียงพอของ

ระบบวิเคราะห์
เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละ

ด้าน 

หน้าที่ของคณะท างาน ๙ ด้าน
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ความเชื่อมโยงระหว่างคลังขอ้มูลน้ าฯ  - ข้อมูล 9 ด้าน  - กนช.

คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล
น้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ

High Performance
Computers

Data 
Warehouse

ข้อมูล 9 ด้าน
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ า

• รวบรวมและวิเคราะห์ความ
พอเพียงของข้อมูล

• รายงานวิเคราะห์ข้อมูล 9 ด้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

35 หน่วยงานรัฐบาล

Distributed functions,
Integrated use

การคาดการณ์ลักษณะอากาศ

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตาม
สถานการณ์และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า

รายงานวิเคราะห์
ฉบับกลาง

• ประกาศสถานการณ์ แจ้งเตือนภัย
• บริหารจัดการในภาวะปกติ
• บริหารจัดการในภาวะวิกฤต

ประธาน: รมว.วท.    เลขาฯ: สสนก., สรอ. ประธาน: รมว.มท.      เลขาฯ: ปภ.

พื้นที่ในเขตชลประทาน

พื้นที่นอกเขตชลประทาน

น้ าอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม

ระบบนิเวศและคุณภาพน้ า

โครงสร้างพ้ืนฐานระบบข้อมูล

การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ/สังคม

น้ าเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า

การบริหารจัดการภัยพิบัติ
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1. ข้อมูลพร้อม ขอให้บูรณาการการปฏิบัติ
• ให้คลังข้อมูลน้ าฯ เป็นหน่วยหลักในการเชื่อมโยงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลท างานในระดับประเทศ 

• ใหบู้รณาการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน และกระจายข้อมูลให้ถึงผู้ใช้งานอย่างครบถ้วน

2. ระบบสนับสนุนข้อมูลขอใหจ้ัดเป็นภาค เป็นจังหวัด
• จัดท าข้อมูลแบบหลายมิติและข้อมูลเชิงลึกให้สนองตอบการใช้งานและบริหารงานของผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ

• เสนอแนะทางเลือกในการบริหารจัดการทั้งในภาวะปกติและภาวะไมป่กติ

3. การขยายผลการด าเนนิงานของคลงัข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ
• ในประเทศ : ประชาชนเข้าถึงการติดตามสถานการณ์น้ าผ่าน ThaiWater Mobile Application

• ต่างประเทศ : ขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ในโอกาสตรวจเยี่ยมการท างานของคลังข้อมูลน้ าฯ ณ สสนก.
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การท างานของคลังขอ้มูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ 

ศนูยบ์รหิาร
จดัการน า้

คณะกรรมการ
บรูณาการฐานขอ้มลูน า้
และภมูอิากาศแหง่ชาติ

ศนูยป์ฏบิตักิารนายกรฐัมนตรี

รายงานวเิคราะห์
ฉบบักลาง

• ประกาศสถานการณ์ 
แจง้เตอืนภยั

• บรหิารจดัการในภาวะ
ปกต/ิวกิฤต

ประธาน: รมว.วท.    เลขาฯ: สสนก., สรอ.

ระดบัภาค

ระดบัจงัหวดั

• รวบรวมและวเิคราะหค์วามพอเพยีงของขอ้มลู

• รายงานวเิคราะหข์อ้มลู 9 ดา้น
เพือ่สนับสนุนการบรหิารจัดการน ้า

คณะอนกุรรมการ
วเิคราะหต์ดิตามสถานการณ์
และแกไ้ขปญัหาเรือ่งน า้

ประธาน: รมว.มท.      เลขาฯ: ปภ.

ระหวา่งด าเนนิการ

กนช.
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สมุทรปราการสถาบันมาตรวิทยาปราจีนบุรี

อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครปฐม

โครงการบูรณาการรว่มกนัระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
และ สถาบันสารสนเทศน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ติดตั้งสถานีถาวร ทั้งหมด 
6 สถานี ปัจจุบันตดิตัง้แลว้เสร็จ

Purpose of use Research, survey, development, disaster, 
agriculture 

Distribution data Temporary CORS observation data (RRS 
method)
Virtual Reference Station (VRS)
Flächen Korrektur Parameter (FKP)

Satellite system GPS, GLONASS, QZSS, BeiDou

Coordinate system ITRF2008 epoch 2013.11

Method Ntrip system
RTCM 2x
RTCM 3x

Post – processing 
data

Provided in Rinex 3x, 1 – hour increments 1 
second 

โครงการจัดตั้งสถานีด้านพกิัดและระดับความสูง เพื่อประเมินความ
เสียหายในพื้นที่เสีย่งภัย 
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CORS Network in THAILAND
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แผนด าเนินการ CORS Network in THAILAND
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• ต่อยอดจากระบบคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติที่ได้รวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าจาก 35 หน่วยงาน

• ใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติที่ได้รวบรวมแล้วและ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ได้ประโยชนส์ูงสุดและทนัเวลาฉับพลัน

• ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนและ
สมรรถภาพสูงของเทคโนโลยี Big Data เพื่อตอบโจทย์ปัญหาและ
ค้นหาค าตอบใหม่ๆ เกิดเป็นคลังความรู้ส าหรับการบริหารจัดการน้ า
ของประเทศ
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ระบบข้อมูลสนับสนนุการตัดสินใจเพือ่การบริหารจัดการน้ าของ
ประเทศโดยใช้เทคโนโลยี Big Data
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ภาพรวมระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจ (BI-DSS) การบริหารจัดการน้ า
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ปัญหาอุปสรรค

โครงการพัฒนามาตรฐานระบบโทรมาตรไทย ที่เสนอภายใต้แผนแม่บท
ระบบข้อมูลสนับสนนุการตัดสินใจ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

•มาตรฐานระบบโทรมาตร เป็นข้อก าหนดของคุณลักษณะขั้นต่ าที่ต้องการ 
ส าหรับระบบโทรมาตรที่มีวัตถุประสงค์จะให้ใช้งานในประเทศไทยที่เป็น
ประเทศเขตร้อนชื้น เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่ส าคัญ ที่
หน่วยงานต่างๆ สามารถน าไปใช้อ้างอิง เพื่อการจัดซื้อจัดหา หรือวิจัย
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในกิจการที่เกี่ยวข้องได้

•ช่วยคัดกรองอุปกรณ์หรือระบบที่มีคุณสมบัติต่ ากว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ออกไปจากระบบ และช่วยลดจ านวนแบบรุ่นที่แตกต่างกันให้เหลือน้อยลง
แล้ว ช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ซ่อมบ ารุง หรือการขยายเพิ่มเติม
ระบบ รวมถึงการบูรณาการระบบเข้าด้วยกันในอนาคตลดลงได้

71



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี

ประเด็นเพือ่พิจารณา

เพื่อพิจารณาผลักดันให้เกิดโครงการพัฒนามาตรฐาน
ระบบโทรมาตรไทย
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ภาคผนวก
วาระที่ ๓.๒.๒

การด าเนินงานของคณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ
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กรอบแนวคิดแผนแม่บทการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนนุการตัดสินใจ

ปกติ วิกฤต พัฒนา/อนุรักษ/์ซ่อมบ ารุง

หน่วยงานปฏิบัติงานและใช้ข้อมูล
อต.  ชป.  ทน.  กฟผ.  ประปา  วท. โยธา          กองทัพเรือ กทม.  ศภช.  ปภ.  มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยอปท.  สภาพัฒน์   สงป.

D

ก าหนดแผนการบริหารจัดการน้ า เตือนภัย และบริหารสถานการณ์
ก าหนดทิศทางการพัฒนา

เพ่ือสร้างความมั่นคง

C

วิเคราะห์และคาดการณ์ ประเมินความเสี่ยง
และแนวโน้มในอนาคต

N

ติดตามและเฝ้าระวัง วิเคราะห์ข้อเท็จจริง
และสภาพปัญหา

โครงสร้างพ้ืนฐาน
อุตุนิยมวิทยา
อุทกวิทยา

สาธารณูปโภค

แผนที่ฐานสังคม
ภัยพิบัติ

เศรษฐกิจ/การลงทุน/โครงการ
มาตรฐาน/กฎ ระเบียบ/เกณฑ์

คลังข้อมูลน้ า
การวิเคราะห์เบื้องต้น

I

ดัชนีชี้วัด เครื่องมือ

ชั้นข้อมูลแผนที่
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เป้าหมาย

 เกิดระบบคลังข้อมูลน้ าแหง่ชาติ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวบรวม 
และเชื่อมโยงข้อมูล จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกว่า 30 หน่วยงาน ด้วย
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง 

 เกิดระบบในการติดตาม เฝ้าระวัง และคาดการณ์สถานการณน์้ าใน
ภาวะปกติ และ ตัดสินใจ แก้ไข บรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง ในภาวะวิกฤต 
ได้อย่างเป็นเอกภาพ

 เกิดกระบวนการในการก าหนดทิศทางการพัฒนา อนุรักษ์ และ
ซ่อมบ ารุง อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
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แผนแม่บทการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
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วาระที่ ๓.๒.๓ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณา
การฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
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๑. งานภายใต้คณะอนุกรรมการจัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคงในการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)

๑.๑ โครงการบูรณาการจัดท าฐานข้อมูลกลางความมั่นคง จชต. 
๑.๒  โครงการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศสนับสนุนการบูรณาการฐานข้อมูล

ด้านความมั่นคง จชต.

ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน
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๑.๑  ส่วนการออกแบบพัฒนาระบบและต่อยอดระบบสารสนเทศข่าวกรอง (SMIC)
โดยบริษัทด้าน software ขณะนี้ก าลังปรับปรุง/ออกแบบ

- ส่วนการแสดงผลสรุปผลการซักถาม / สรุปความเคลื่อนไหว
- โครงสร้างฐานข้อมูลความเคลื่อนไหว / ข้อมูลหมาย พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน
- หน้าเว็บระบบ SMIC (รองรับการเข้าถึงข้อมูลที่มีการจัดชั้นความลับ)

๑.๒   ส่วนการพัฒนาระบบวิเคราะห์ผลการซักถามเชื่อมโยงข้อมูลความมั่นคง (IDA) 
โดย NECTEC 

- ปัจจุบันก าลังด าเนินการรวบรวมข้อมูลและศึกษาท าความเข้าใจข้อมูลบุคคลจาก
ระบบ SMIC เพื่อสร้างผังท าเนียบก าลังรบ และเชื่อมโยงข้อมูลเหตุการณ์ระหว่างฐานข้อมูล

โครงการบูรณาการจัดท าฐานข้อมูลกลางความม่ันคง จชต. โดยกอ.รมน.ภาค ๔
ส่วนหน้า (ข้อมูลเมื่อ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐)
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- ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 1.86 หมื่นตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 64.79 จาก
พื้นที่เป้าหมาย 2.87 หมื่นตารางกิโลเมตร )

- คาดว่าจะด าเนินการในพื้นที่เป้าหมายที่เหลือ รวมถึงการประมวล  ผล
ภาพถ่ายที่ได้ทั้งหมดภายในปี 2562

๑. ๒ โครงการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศสนับสนุนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง จชต. โดย ทอ.
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- การจัดท าร่างค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การบริหารข้อมูล      
อัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ พ.ศ. .... โดย สมช. กระทรวงยุติธรรม และส่วน
ร า ช ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร จั ด ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร                   
อ านวยการบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ และศูนย์บริหาร
ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ

- สมช. อยู่ระหว่างเตรียมน าร่างค าสั่งเสนอคณะกรรมการบูรณาการ
ฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพิจารณา

ง านภาย ใต้ คณะอนุ ก ร รมการ เฉพาะกิ จ พิ จ า รณาแนวทางการจั ดตั้ ง
ฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ 
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๓.๑ การจัดท าบัญชีฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ
๓.๒ การจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
ความมั่นคงของประเทศระหว่าง สมช. กับส่วนราชการ/หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
๓.๓  การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง สมช. กับส่วนราชการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

งานภายใต้คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
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 ด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ /การบริหารจัดการชายแดน /การรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล /อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย /
การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง /การเข้าร่วมการเป็นประชาคมอาเซียน 
/ อัตลักษณ์บุคคล / การแก้ไขปัญหาพื้นที่ ๓ จชต.

 สมช. ร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าแล้วเมื่อ
ช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

การจัดท าบัญชีฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ( ๘ ด้าน)
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 สมช. ขอให้ส านักงานอัยการสูงสุดช่วยตรวจพิจารณาความเหมาะสมร่าง 
MOU และ สมช. ได้ส่งร่าง MOUให้ ๒๗ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแล้วเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 

 สมช. อยู่ระหว่างเตรียมเสนอความเห็นเกี่ยวกับ MOU ที่ ได้รับและ
ข้อ เท็ จจริ งที่ เ กี่ ย วข้ อง ในปั จจุ บันต่ อคณะอนุกรรมการพิจารณา              
แนวทางการจัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

การจัดท าบันทึกความเขา้ใจ (MOU) การแลกเปลี่ยนเชือ่มโยงข้อมูลด้านความ
มั่นคงของประเทศ
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- แนวคิด/หลักการ คือ สมช. จะขอเข้าไปเรียกดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่าทีจ่ าเป็น
เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตกลงใจของผู้บริหารระดับสูงด้าน             
ความมั่นคงเป็นครั้งคราว โดยจะไม่น าข้อมูลมาเก็บที่ สมช. 

- สรอ. จะช่วยเหลือ สมช. ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
- แบ่งระยะด าเนินการ (Phase) เป็น ๓ ระยะ

Phase ๑ ด าเนินการกับข้อมูลเปิดเผยทั่วไป
Phase ๒ ด าเนินการกับข้อมูลส าคัญที่ใช้ภายในหน่วยงาน/ยังไม่

ก าหนดชั้นความลับ
Phase ๓ ด าเนินการกับข้อมูลที่ก าหนดช้ันความลับ

- ปัจจุบัน อยู่ระหว่างด าเนินการ Phase ๒ และ ๓

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง สมช. กับส่วนราชการ
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ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินงานที่ผ่านมา
๑. การจัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา จชต.

๑.๑ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า จ าเป็นต้องรอ ครม. พิจารณาอนุมัตงิบประมาณด าเนิน
โครงการทั้งหมด (ที่ผ่านมาใช้งบปกติของหน่วยจน ครม. มีมติอนุมัติเมื่อ 20 มิถุนายน 2560)

๑.๒ การถ่ายภาพถ่ายทางอากาศโดย ทอ. มีข้อจ ากัดด้านก าลงัพล สภาพภูมิอากาศ          ที่
เปลี่ยนแปลงบ่อย และขาดข้อมูลส าคัญสนับสนุนการด าเนินงาน
๒. การจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณบ์ุคคลแห่งชาติ    

๒.๑ กระทรวงยุติธรรมจ าเป็นต้องด าเนินการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ                 
อัตลักษณ์บุคคลตามข้อสั่งการของ นรม. ในการประชุม ครม. เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560

๒.๒ ข้อสั่งการของ นรม. มีความเชื่อมโยงกับบุคคลในฐานข้อมูลของส่วนราชการที่อยู่ภายใต้
การบริหารข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติในร่างระเบียบ ฯ ที่ก าหนด
๓. การจัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคงอื่น ๆ 

๓.๑ แต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างด้านเทคนิค และรูปแบบ/มาตรฐานการจัดเกบ็ข้อมูลสงู 
๓.๒ บางหน่วยงานมีกฎหมายและระเบียบก าหนดเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลเป็นการเฉพาะ
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การด าเนินการในระยะต่อไป

๑. สมช. จะน าผลการด าเนินงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด และ
ความเห็นของที่ประชุมครั้งนี้เสนอคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล
ด้านความมั่นคงมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานพิจารณา
ต่อไป

๒. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ สมช. จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับ สรอ. 
ช่วยด าเนินการในด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เป็น
เจ้าของข้อมูลด าเนินการปรับปรุงสถานภาพข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน
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วาระที่ ๓.๒.๔ การด าเนินงานของคณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและ

บริหารโครงสร้างภาครัฐ



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี 88

การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรฯ

1. นายกรัฐมนตรี ลงนามค าสั่ง แต่งต้ังคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล
ด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ เมื่อ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558
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การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรฯ
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ล ำดับที่ วัน/เดือน/ปี กจิกรรม หมำยเหตุ

1 20/ก.ค./2558 นรม.ลงนามแต่งตัง้ คก.บรูณาการ
ฐานข้อมลูด้านทรัพยากรและบริหาร
โครงสร้างภาครัฐ

2 29/ก.ย./2558 รมว.ทส.ประชมุ คก.ครัง้ท่ี 1

3 29/ม.ค./2559 ปกท.เทคโนฯ ประชมุเพ่ือขบัเคล่ือน
การบรูณาการฐานข้อมลูภาครัฐ

4 9/มี.ค./2559 รมว.ทส.ประชมุครัง้ท่ี 2 เพ่ือก าหนดกรอบ
การท างาน

5 2/มิ.ย./2560 ประชมุคณะอนกุรรมการบรูณาการฯ



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี 91

1. ข้อมูลต้องถูกน าไปใช้ 3 ระดับ
1) ให้ราชการใช้ประโยชน์

2) ให้ประชาชนใช้ประโยชน์

3) เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ เพิ่มโอกาส และเพิ่มทางเลือกให้กับทุกกลุ่ม

2. ท าให้เกิดการบูรณาการงบประมาณ แผนงานโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กัน ตอบสนองยุทธศาสตร์ 6 ด้านของรัฐบาล และตอบสนองแผนพัฒนาฯ 12

3. ท าให้สังคมเกิดการพัฒนา เกิดความปลอดภัยสันติสุข น าไปสู่การพัฒนา
ตนเอง และสร้างรายได้กับทุกกลุ่ม

นโยบายการบูรณาการฐานขอ้มูลกลางภาครฐั
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Roadmap การด าเนินงาน

๑. บูรณาการเรื่องส าคัญ : เพื่อตอบสนองความเร่งด่วนของรัฐบาล โดย
ก าหนดไว้ 3 ระยะ ดังนี้
๑)   มกราคม – มีนาคม 2559 น าเสนอเรื่องเศรษฐกิจพิเศษ ใน สองจังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดตาก และจังหวัดสระแก้ว

๒)    เมษายน – มิถุนายน 2559 น าเสนอเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
พร้อมมีการเชื่อมโยงข้อมูล

๒. การบูรณาการข้อมูลระยะยาว : เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระบบเดียวกัน โดยให้แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่
๑)   ด้านทรัพยากร

๒)   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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มติที่ประชุม แบ่งข้อมูลออกเป็น ๓ ประเภท

๑. ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบไปด้วยภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ 
เขตการปกครอง แปลงที่ดิน เป็นต้น

๒. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้ แหล่งน้ า ดิน แร่ ฯลฯ

๓. ข้อมูลโครงสร้างภาครัฐ หมายถึงสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชน ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ เช่น ถนน สายส่ง
ไฟฟ้า สถานที่ราชการ ท่าเรือ โรงพยาบาล เป็นต้น

การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรฯ
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ภาคผนวก
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ผลการด าเนินงานตามค าสั่ง 191/2558
คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากร

และบริหารโครงสร้างภาครัฐ



ชั้นแผนที่ที่มีการเรียกใช้งานมากที่สุด 5 อันดับ 
(ณ วันที่ 23 พ.ค. 2560)
1. ภาพถ่ายทางอากาศออรโ์ธ (กรมพัฒนาท่ีดิน) 319 ครั้ง
2. รูปแปลงที่ดิน (กรมที่ดิน) 165 ครั้ง
3. การใช้ประโยชน์ท่ีดินปี 2551-2552 (กรมพัฒนาท่ีดิน)   

66 ครั้ง
4. ภาพถ่ายทางอากาศออรโ์ธ (กรมแผนที่ทหาร) 38 ครั้ง
5. ข้อมูลด้านธรณีวิทยา/แร่ (กรมทรัพยากรธรณี) 33 ครั้ง

3. การพัฒนา 
Application และ Solution

1. ลดความสูญเสีย
จากภัยพิบัติ

2. เพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ

Values

ระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ
ความเป็นมา

จากการประชุมหารือฝ่ายเลขา (ทส. สทอภ. สรอ. 
และ สงป.) เห็นควรให้ระบบบูรณาการฐานข้อมูล
ด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบ NGIS Portal

โดยด าเนินการปรับหน้าเพจให้สอดคล้องกับการ
น าเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมการ 191

โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของระบบ NGIS Portal ใน
การเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหาร
โครงสร้างภาครัฐ

ระบบ NGIS Portal จัดสรรพื้นที่ส าหรับสนับสนุน
ระบบฯ เพื่อประหยัดงบประมาณ ลดความซ้ าซ้อน
ในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อ/จัดหาระบบบริการ 
แ ล ะ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ข้ อ มู ล ร่ ว ม กั น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

ระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
และบริหารโครงสร้างภาครัฐ

ฝึกอบรม “การเตรียมความพรอ้มให้กับเจ้าหน้าท่ี ทส. สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลดา้นทรพัยากรและบริหาร
โครงสร้างภาครัฐ และระบบ NGIS Portal” เมื่อวันท่ี 13-14 มิถุนายน 2559

กลุ่มแผนที่ในระบบ NGIS Portal
1. แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ 9 ช้ัน
2. แผนท่ีภาพดาวเทียมดัดแก้   8 ช้ัน
3. แผนท่ีหมุดหลักฐาน (ไม่มี)
4. แผนท่ีความสูงภูมิประเทศเชิงเลข  4  ช้ัน
5. แผนท่ีเขตการปกครอง  11  ช้ัน
6. แผนท่ีเส้นทางคมนาคม  20 ช้ัน
7. แผนท่ีแหล่งน้ า  23 ชั้น
8. แผนท่ีเขตชุมชนอาคาร   7 ช้ัน
9. แผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  17  ช้ัน
10. แผนท่ีป่าไม้  17 ช้ัน
11. แผนท่ีภูมิประเทศ (ไม่มี)
12. แผนท่ีแปลงที่ดิน  8  ช้ัน
13. แผนท่ีอุทกศาสตร์ 14 ชั้น
14. แผนท่ีอื่นๆ  173 ช้ัน
15. แผนท่ีเพื่อการติดตามสถานการณ์   6 ช้ัน

16. กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

NGIS Portal

พัฒนา Application และ Solution 
ต่อยอดจาก NGIS Portal

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลบนระบบได้

ให้บริการผ่านผ่านเครือข่าย GIN และ Internet 

ข้อมูลทันสมัย มีมาตรฐาน FGDS

ฝึกอบรม “การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศส าหรับหน่วยงานท้องถิ่น” เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้แก่บุคลากรในส่วนท้องถิ่น 
เพื่อเข้าถึงและใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศกบัหน่วยงานอื่นๆ

การด าเนินงานท่ีผ่านมา
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ระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ ให้บริการ 131 ชั้นแผนที่
ด้านทรัพยากร จ านวน 3 ชั้นข้อมูลหลัก 42 ชั้นข้อมูลย่อย ได้แก่ แผนที่แหล่งน้ า แผนที่ป่าไม้ และแผนที่อุทกศาสตร์ เป็นต้น 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 8 ชั้นข้อมูลหลัก 89 ชั้นข้อมูลย่อย ได้แก่ แผนที่ภาพดาวเทียมดัดแก้, แผนที่ภาพทางอากาศ, แผนที่
ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM), แผนที่เขตการปกครอง, แผนที่เส้นทางคมนาคม, แผนที่เขตชุมชนอาคาร, แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน, 
แผนที่แปลงที่ดิน เป็นต้น 
ระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ บริการชั้นข้อมูล/แผนที่
- ในรูปแบบ  DATA จ านวน 3 ชั้นข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลขอบเขต 25 ลุ่มน้ าหลัก 254 ลุ่มน้ าสาขา, ข้อมูลขอบเขตสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, 
ข้อมูลที่ตั้งสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
- ในรูปแบบ WMS จ านวน 128 ชั้นแผนที่ ได้แก่ เส้นทางคมนาคม, เส้นทางรถไฟ, ต าแหน่งบ่อน้ าบาดาล, เส้นทางน้ า, การใช้ประโยชน์ที่ดิน,
แนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์, รูปแปลงที่ดิน, แนวปะการัง, หญ้าทะเล, ป่าชายเลน, แนวกัดเซาะชายฝั่ง, ชั้นแผนที่ด้านธรณีวิทยา/แร่ เป็นต้น

ชั้นข้อมูลที่ยังไม่มีในระบบบูรณาการฐานข้อมูลดา้นทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ
ด้านทรัพยากรจ านวน 6 ชั้นข้อมูล ได้แก่ พ้ืนทีป่่าปกคลุม, ที่ดินเขตป่า, ตัวเลขน้ า, สายน้ าไหลขึ้นมีอัตรา, บริเวณทรายและโคลนกับหย่อม
ของก้อนหินหรือกรวด, ค่าเส้นความลึกเท่า
ด้านโครงสร้างพื้นฐานจ านวน 42 ชั้นข้อมูล ได้แก่ หมุดหลักฐานแผนที่, หมุดหลักฐานทางราบ, หมุดหลักฐานทางดิ่ง, หมุดหลักฐานสามมิติ,
จุดบังคับภาพถ่าย, หมุดหลักเขตการปกครอง, พ้ืนทีข่อบเขตประเทศ, พ้ืนที่ขอบเขตหมู่บ้าน, จุดตัวแทนพ้ืนที่การปกครอง, ขอบถนน, อุโมงค์และทาง
ลอด, จุดกลับรถ, จุดต าแหน่งสถานที่คมนาคม, เส้นทางเดินเรือ, จุดอาณัติสัญญาณ, พ้ืนที่สถานที่คมนาคม, เส้นสมมุติของแหล่งน้ า, อ่างเก็บน้ า, 
พ้ืนที่แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น, สถานีตรวจวัดในล าน้ า, ประตูระบายน้ า, เขื่อน/ฝาย, พ้ืนที่รับน้ าท่วม, สิ่งปลูกสร้างหลัก, ต าแหน่งสถานีให้บริการ, 
สายส่งแรงสูงและแรงกลาง, ต าแหน่งสถานีไฟฟ้า, ต าแหน่งสถานีจ่ายน้ า, เขตชุมชน/เมือง, พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินระดับที่ 2, แผนที่ภูมิประเทศ,
แปลงที่ดินโฉนดที่ดิน, แปลงที่ดิน นส.3ก, หมุดหลักเขตที่ดิน, ที่ราชพัสดุ, แนวสายเหนือพื้นดิน, ที่ทอดสมอ, กระโจมไฟ, ทุ่น, ภาพถ่ายดาวเทียม
รายละเอียดสูง, พ้ืนที่ สปก, เขตนิคมอุตสาหกรรม

ช่องทางการเข้าสู่
ระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหาร
โครงสร้างภาครัฐ 

ปัญหาอุปสรรค
- อุปสรรคในเรื่องของกฎระเบียบ กฎหมาย และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน 
- อุปสรรคเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลที่ให้บริการผ่านระบบ

ระบบบูรณาการฐานข้อมูล
ด้านทรัพยากรและบริหาร

โครงสร้างภาครัฐ

- อุปสรรคเกี่ยวกับข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐกว้างมาก 
ท าให้มีความยากล าบากในการก าหนดรายการชั้นข้อมูล

- ขาดความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ
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กรมโยธาธิการและผังเมือง ภารกิจการประกอบการวางผังเมือง

ชั้นแผนที่ที่ใช้
•ภาพถ่ายดาวเทียม
•ภาพถ่ายทางอากาศ
• การใช้ประโยชน์ที่ดินในนาคต

สลน. ภารกิจพัฒนาระบบตรวจราชการ/ระบบการจัดการขยะมูลฝอย

ชั้นแผนที่ที่ใช้
•ภาพถ่ายดาวเทียม

ต าแหน่งโรงไฟฟ้า
•ต าแหน่งบ่อขยะ

• ลุ่มน้ า
ชั้นแผนที่ที่ใช้
•ป่าไม้
• การใช้ประโยชน์ที่ดิน
• เส้นทางคมนาคม
• แผนที่ภูมิประเทศ
• เขตการปกครอง

• แหล่งน้ า

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่
ภารกิจพิจารณาอนุญาต ก ากับ ดูแล การท าเหมืองแร่/ส ารวจแร่

กรมอุทกศาสตร์ ภารกิจวางแผนการส ารวจ

ชั้นแผนที่ที่ใช้

กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ภารกิจจัดการพื้นท่ีข้างเคียงพื้นท่ีอนุรักษ์

ชั้นแผนที่ที่ใช้
•ภาพถ่ายดาวเทียม
• ขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์

ระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
และบริหารโครงสร้างภาครัฐ

ส านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ภารกิจการปรับปรุงผังเมืองรวม กทม.

• ขอบเขตการปกครอง • เส้นทางคมนาคมชั้นแผนที่ที่ใช้

หน่วยงานที่น าแผนที่ใระบบไปใช้ประโยชน์
1.กรมทรัพยากรธรณี 2.กรมทางหลวงชนบท 3.กรมโยธาธิการและผังเมือง 4.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช 5.ส านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ 6.มหาวิทยาลัยนเรศวร 7.สถานีฯจุฬาภรณ์
8.สป.สท. 9.ส านักงานผังเมืองกทม. 10.สลน. 11.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 12.กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 13.กรมอุทกศาสตร์ 14.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ

• เส้นทางคมนาคม ขอบเขตการปกครอง
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วัตถุประสงค์
• เพื่อพัฒนาระบบติดตามสภาพพื้นที่ป่าไม้แบบบูรณาการของประเทศไทย ใน

ลักษณะพร้อมใช้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็

• เพื่อเป็นระบบสนบัสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ของ ทส. และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงพื้นทีป่่าไม้รายจังหวัด

ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่บุกรุก

4

• ประหยัดงบประมาณและเวลาในการจัดก าลังพลลงไปส ารวจข้อมูลภาคพื้นดิน โดยไม่
มีเป้าหมาย 

• เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการติดตามเฝ้าระวังและรักษาป่าไม้ของประเทศ
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เครือข่ายและ
หน่วยงานต่างๆ

ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่บุกรุก น่าเชื่อถือ

ข้อมูลทันสมัย

ช่วยในการ
ตัดสินใจ

การปฏิบัติงาน

เข้าถึงง่าย

สะดวก

ความร่วมมือ/เครือข่าย

กรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรฯ

ท้องถิ่น
ส่วนภูมิภาค

ชุมชน

มูลนิธิ

กรมอุทยานฯ
ทช.

5

หน่วยงานทีน่ าระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้และพื้นท่ีบุกรุกไปใช้ประโยชน์

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการพัฒนา Application
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ก.ย. 60



กิจกรรม ปี 2560 ปี 2561
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค.

แผนระยะสั้น ไตรมาสที่ 4 ปี 2560

1. พัฒนาระบบบริการภูมิสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พร้อมใช้งานเบื้องต้นสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ

สทอภ./ทส. 3,000,000

1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เรื่อง การจัดเตรียมชั้นข้อมูล Vector และ Raster เพ่ือให้บริการในรูปแบบ WMS
ส าหรับเจ้าหน้าที่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

1.2 พัฒนา Interface ส าหรับการอ้างอิงกับข้อมูลและระบบที่มีอยู่ปัจจุบันของหน่วยงานภายใต้กระทรวง
(ไฟป่า,ป่าไม,้ทะเล)

1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบฯ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาครัฐ

2. ส่งเสริม การประยุกต์ใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐเพ่ือให้เกิดการบูรณา
การใช้ประโยชน์ร่วมกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ฝ่ายเลขานุการ/
สทอภ.

3. พัฒนาApplication/Solution สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล อาทิเช่น ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน
บริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร (Zoning) และด้านภัยพิบัติ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ

ฝ่าย
เลขานุการ/
สทอภ./ทส.

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ เพื่อการพัฒนาและ
บริหารจัดการประเทศ

ฝ่ายเลขานุการ/
สทอภ.

2,000,000
ฝ่ายเลขานุการกภช.

แผนการด าเนินงานปี 2561

2. ส่งเสริมและสระบบบริการฐานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเก่า 5 ชั้นปีและตรวจสอบแนวเขตที่ดินป่าไม้ ส าหรับประชาชน 
เพ่ือสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ
3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนา Application/Solution สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล อาทิเช่น ด้านบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านบริหารจัดการพ้ืนที่ทางการเกษตร (Zoning) และด้านภัยพิบัติ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
4. สร้างความตระหนักและถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ และการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้าง
ภาครัฐ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
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2. แผนการด าเนินงาน



3. ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข และข้อสั่งการที่ต้องการได้รับการสนับสนุน

ล าดับ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
ข้อสั่งการที่ต้องการได้รับการ

สนับสนุน
1. ขอบเขตข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐกว้างมากท าให้มีความยากล าบากใน

การก าหนดรายการข้อมูลท่ีจะพิจารณาด าเนินการให้ครอบคลุมครบถ้วน
- เลือกข้อมูลท่ีหน่วยงานมีความพร้อมท่ีสามารถตอบ

ความต้องการท่ีจะใช้ใน
การบริหารประเทศได้

2. ขาดผู้วิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถระบุความต้องการของข้อมูลได้ว่าข้อมูลใดที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องน ามาใช้ และจะน าเสนอข้อมูลรูปแบบใด ข้อมูลท่ีน าเสนอ
เพียงพอหรือไม่

- จัดหาเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม โดยเฉพาะ
การวิเคราะห์ ออกแบบข้อมูลเฉพาะเพ่ือใช้ในการ
น าเสนอ

3. ขาดความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง - สร้างความตระหนักในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน เพื่อให้รับทราบภาระหน้าท่ี บทบาทของ
หน่วยงานตนเอง

ในกรณีท่ีไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
โดยตรง จ าเป็นต้องให้
ผู้มีอ านาจสั่งการลงนามถึงหน่วยงานนั้น
โดยตรง

4. อื่นๆ ได้แก่ 
- การก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรง (กรณีท่ีข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ เป็น

ข้อมูลใหม่ และ/หรือ ยังไม่มี หน่วยงานใดรับผิดชอบ) 
กฎระเบียบ พรบ. ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เช่น การเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร  เป็นต้น

- ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

- จัดท า ปรับปรุง แก้ไข กฎระเบียบ พรบ. พรก. และ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี 97

วาระที่ ๔.๑
รายงานความก้าวหน้าการจัดท าร่าง

พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี 98

รายงานความก้าวหน้าการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2560
1. รับทราบการด าเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 266 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องการ
ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล และร่าง 
พ.ร.บ.ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 

2. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณาขับเคลื่อนการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (คกก.ขับเคลื่อนและปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 3 ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สรอ.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี 99

มติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี100

ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศตามมาตรา 
๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี101

รายงานการปฏิรูประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
และการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล 
และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล
พ.ศ. ....
www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_par
cy/download/usergroup_disaster/2-17.pdf



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
โครงสร้างองค์กรภาครัฐ 

การด าเนินการต้ังแต่เมษายน ๒๕๕๙ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจ

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ - สปท.

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เศรษฐกิจกระแสใหม่

“รายงานการปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล”
หลักการกฎหมายรัฐบาลดิจิทัล

“รายงานการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและ
การบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล”

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....

น าหลักการ
กฎหมายมายกร่าง 

พ.ร.บ.

ความเป็นมาการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ สปท.

คณะอนุกรรมาธิการฯ 
เศรษฐกิจกระแสใหม่

จัดท ารายงานการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล

เสนอวาระการปฏิรูปเพื่อให้
เกิด
• Connected and Open 

Government
• ตรากฎหมายรัฐบาลดิจิทัล  

(มีการก าหนดหลักการ
ส าคัญของกฎหมาย)

คณะกรรมาธิการฯ 
ด้านเศรษฐกิจ

เสนอรายงานฯ 
ต่อ สปท

4 เม.ย. 2559 12 พ.ค. 2559

• สปท มีมติเห็นชอบ
รายงานฯ

เสนอรายงานฯ  
ต่อ ครม.

กระทรวง ICT

• ท าหนังสือเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อขอ
เสนอรายงานฯ ต่อ ครม. 

เห็นชอบรายงานและมี
ข้อเสนอแนะ
• เพิ่มเติมกฎหมายรัฐบาลดิจิทัล

ในกฎหมาย DE
• จัดท าเป็นกฎหมายล าดับรอง
• จัดท าเป็น พ.ร.บ. ต่างหาก

• มีการประชุม 2 คร้ัง และ
อยู่ระหว่างหาแนว
ทางการด าเนินงาน

รับทราบมติ คกก. 3 
ฝ่ายและมีการประชุม

หารือนอกรอบ

พิจารณารายงานฯ 
ร่วมกัน 3 ฝ่าย

คณะกรรมการประสานงาน 
3 ฝ่าย (ครม. สปท. สนช.) 

1 มิ.ย. 2559
(ประชุมล่าสุด) 
14 ก.ย. 2559

สปท.

ความเป็นมาการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... (ต่อ)

การด าเนินการต้ังแต่ เมษายน - กันยายน ๒๕๕๙  
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ สปท.

คณะอนุกรรมาธิการฯ 
โครงสร้างองค์กรภาครัฐ

เชิญ สรอ. เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมาธิการฯ 
ด้านบริหารราชการแผ่นดิน

เสนอรายงานฯ ต่อ 
คณะกรรมาธิการฯ

27 ก.พ. 2560 25 เม.ย. 2560

• คณะกรรมาธิการฯ ด้าน
บริหารราชการแผ่นดิน 
มีมติเห็นชอบรายงานฯ 
และให้เสนอต่อ สปท.

เสนอรายงานฯ ต่อ 
สปท.

• สรอ. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการ กม. 
รัฐบาลดิจิทัล

• ที่ประชุมมีมติจัดท ารายงานการ
ปฏิรูปการบรหิารราชการแผ่นดิน
และการบริการประชาชนด้วยระบบ
ดิจิทัล และให้ยกร่าง พ.ร.บ. รัฐบาล
ดิจิทัล

• เพื่อพิจารณาเสนอ
รายงานนี้ต่อ ครม.

• เชิญผู้แทนหน่วยงานรัฐ
ประมาณ 150-200 คน

จัดสัมมนาประชา
พิจารณ์รายงานฯ

เสนอรายงานฯ 
ถึงนายกรัฐมนตรี

22 พ.ค. 2560 26 พ.ค. 2560

สปท.
คณะอนุกรรมาธิการฯ 

โครงสร้างองค์กรภาครัฐ

4 เม.ย. 2560

• สปท. มีมติเห็นชอบ และมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับค าให้
สอดคล้องกัน 
(อิเล็กทรอนิกส์เป็นดิจิทัล)

คณะกรรมาธิการฯ 
ด้านบริหารราชการแผ่นดิน

ความเป็นมาการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... (ต่อ)

การด าเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ สปท.

พิจารณารายงานฯ และร่าง 
พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล

พิจารณาข้อเสนอ
คกก. 3 ฝ่าย

2 มิ.ย. 2560 16, 21 มิ.ย. 2560

• เห็นชอบตามข้อเสนอ 
(สรอ. ได้รับหนังสือ
นายกรัฐมนตรีรับทราบ
และมีบัญชาตามมติ คกก. 
3 ฝ่าย เม่ือวันที่ 20 มิ.ย. 
2560)

จัดประชาพิจารณ์ 
ร่าง พ.ร.บ. รัฐบาล

ดิจิทัล

มีมติเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา
• ส่งรายงานฯ ให้ คณะฯ ขับเคลื่อน

ด้านกฎหมาย (คขป.3) ของรอง
นายกวิษณุฯ และ ให้ สรอ. ก.พ.ร. 
และ ก.ดศ. ด าเนินการ

• เสนอ ครม. รับทราบ

• แจ้งเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอ 
ครม. รับทราบรายงานฯ 

• ครม. มีมติรับทราบ ราย
งานฯ สปท.

• ให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเร่งรัด
พิจารณาตามรายงาน 
สปท. (สรอ. ก.พ.ร. 
และ ก.ดศ.)

รับทราบ 
รายงานฯ

เสนอรายงานฯ 
ถึง ครม.

19 มิ.ย. 2560 27 มิ.ย. 25609 มิ.ย. 2560

• เชิญผู้แทนหน่วยงาน 60 
หน่วยงานๆ ละ 2 ท่าน (วันละ 
30 หน่วยงาน)

• ส่วนใหญ่เห็นชอบกับร่าง 
พ.ร.บ.ฯ

คณะกรรมาธิการฯ 
ด้านบริหารราชการแผ่นดินนายกรัฐมนตรี ครม.คณะกรรมการประสานงาน 

3 ฝ่าย (ครม. สปท. สนช.) 
คณะกรรมการประสานงาน 
3 ฝ่าย (ครม. สปท. สนช.) 

ความเป็นมาการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... (ต่อ)

การด าเนินการในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี106

การประชุมวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้
• เห็นชอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาล

ดิจิทัล พ.ศ. .... 
• ให้จัดตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาจัดท าร่างพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... และขับเคลื่อนการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศตาม
มติ ครม.

• ให้น าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๓ ตุลาคม 
๒๕๖๐

การจัดท าพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... (Digital Government Act)

หน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรี
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม 
• ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ข้าราชการ
• ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน)

การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อก ากับการปฏิรูปกฎหมาย

เชิญ สรอ.เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของ สรอ. กับการบูรณาการ

แบบ e-Government

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐ 

• เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล
• พิจารณาร่าง พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล• รับทราบการด าเนินงานของ สรอ.

• เห็นชอบในหลักการร่าง พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล
• เชิญผู้แทน สปท. และ สรอ. เข้าร่วมประชุมใน

คร้ังถัดไป เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.รัฐบาล
ดิจิทัล

ตามก าหนดการคือ  2 ต.ค. 2560ตามก าหนดการคือ 29 ก.ย. 2560

คณะอนุกรรมการบูรณาการจัดท ากฎหมายว่า
ด้วยการบูรณาการการปฏิบัตริาชการระหว่าง

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อ
ก ากับการปฏิรูปกฎหมาย

พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. รัฐบาล
ดิจิทัล

พิจารณาหลักการ
ร่าง พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล

• พิจารณาร่าง พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล

คณะอนุกรรมการบูรณาการจัดท ากฎหมายว่า
ด้วยการบูรณาการการปฏิบัตริาชการระหว่าง

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

การด าเนินการของคณะกรรมการทีเ่กี่ยวขอ้งกับการปฏิรูปกฎหมาย
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
มาตรา 257 การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี 
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ

(2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า
(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาตรา 258 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ 
ข.  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

(1) ให้มีการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

(2) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
และการบริการประชาชน

Connected Government : มีการบูรณาการการท างานและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวก

เป้าหมายของกฎหมายรัฐบาลดิจิทัล Open & Connected Government

รัฐธรรมนูญ 2560 : กฎหมายรัฐบาลดิจิทัล

108

เป้าหมายของกฎหมายรัฐบาลดิจิทัล



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

เหตุผลและความจ าเป็น

1. เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (มาตรา 257 และ มาตรา 258 ข. (1) และ (2) ที่มุ่งให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการ
แผ่นดินและการจัดท าบริการส าหรับประชาชน ลดความซ้ าซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็ว และสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

2. ลดภาระทางด้านเวลา ค่าใช้จ่าย การจัดเตรียมเอกสารของประชาชนท่ีต้องติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ (ให้หน่วยงานรัฐ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลหรือเอกสารระหว่างกัน โดยต้องไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายระหว่างกัน)

3. ให้เกิดการพัฒนาระบบ One Stop Service เทียบเท่ากับประเทศที่เจริญแล้วซึ่งเน้นการบริการของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ให้เกิด ease of doing business 

4. เพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาคอรัปช่ัน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลราชการเป็นไปตามมาตรฐานสากล ที่ไม่มีผลต่อความมั่นคง 
และความเป็นส่วนบุคคล 

5. ให้มีการยกระดับทักษะความรู้ของบุคลากรภาครัฐรองรับการด าเนินงานรัฐบาลดิจิทัล

Digital 
Gov
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เหตุผลและความจ าเป็นของกฎหมายรัฐบาลดิจิทัล
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1.แผนระดับชาติ

ให้มีการจัดท าแผนระดับชาติ ว่า
ด้วยการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(Digital Government Plan) 

ให้หน่วยงานรัฐปฏิรูปการท างาน
และการให้บริการให้สอดคล้อง
กับกระบวนการทาง
อิเล็กทรอนิกส์และรองรับการ
ด าเนินงานรัฐบาลดิจิทัล

2. ปฏิรูปการท างานและ
การให้บริการ

กรณีที่มีกฎหมายอื่นก าหนดให้การ
ด าเนินงานหรือการให้บริการ 
(ภาครัฐ) มีขั้นตอนหรือรูปแบบ
เอกสารที่แตกต่างจากการท างานและ
การให้บริการทางดิจิทัล หาก
หน่วยงานใดได้มีการด าเนนิการตาม
หลักเกณฑ์ในกฎหมายนี้ ให้ถือว่ามี
การด าเนินงานตามกฎหมายเช่นว่า
นั้นแล้ว

3. ความเท่าเทียมกันทาง
กฎหมาย

ให้หน่วยงานรัฐมีนโยบายด้านความ
มั่นคงปลอดภัย (security) และ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Protection) หรือนโยบาย
อื่นท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน
รัฐบาลดิจิทัล รวมถึงหากต้อง
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เปิด
เท่าท่ีจ าเป็นท่ีหน่วยงานรัฐอีกแห่ง
ต้องใช้

4. มีความม่ันคงปลอดภัย
และคุ้มครองข้อมูล

หลักการส าคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี111

- ให้หน่วยงานรัฐมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกัน และลดการท า
ข้อมูลซ้ าซ้อน โดยให้ใช้ข้อมูลที่
หน่วยงานรัฐอื่นจัดท าและ
ครอบครองข้อมูลนั้นมาเปน็
ฐานข้อมูลก่อนจัดท าขอ้มูลใหม่

- ก าหนดมาตรฐาน/ชอ่งทางการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานรัฐ (มีศูนย์การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ) 

5. การแลกเปลี่ยนข้อมูล
6. มีการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

- ให้หน่วยงานรัฐรวบรวม ปรับปรุง
ข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัยและมีการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบของข้อมูลที่
สามารถประมวลผลต่อได้ 
- เผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีบริการ
ตรวจดูเอกสารและข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับประชาชน

7. มีศูนย์ข้อมูลกลางของ
ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ให้มีการจัดท าระบบฐานข้อมูล
กลางส าหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ 
(Open Government Data) 
เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ของภาครัฐ และร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงานรัฐ รวมถึงน าข้อมูลไป
พัฒนาต่อยอดได้

หลักการส าคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... (ต่อ)
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- ให้มีการติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการ
ด าเนินงานของหนว่ยงานรัฐตามแผน
ชาติ แผนปฏิบัติการ 
- ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจ การ
ให้รางวัลหรือ Incentive กับ
หน่วยงานรัฐที่มีแลกเปลี่ยนหรือ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหนว่ยงานได้
อย่างสัมฤทธิ์ผล (ลดการเก็บ
ค่าธรรมเนียมระหว่างหน่วยงาน)

9. ติดตามและประเมินผล

กรณีหน่วยงานหรือเจ้าหนา้ที่รัฐ
ที่งดเว้นหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด
ตามกฎหมายนี้ ให้
คณะกรรมการเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาผล
การประเมินการปฏิบัติงาน และ
ก าหนดมาตรการด าเนินการกับ
หน่วยงานนัน้ เช่น การสนับสนนุ
งบประมาณ เป็นต้น 

10. บทก าหนดโทษ

1. ให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่ม ี        
การเรียกเอกสารส าเนา ID Card ทะเบียนบ้าน 
หนังสือรับรองนิติบุคคล TAX ID, VAT Certificate

2. จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ 
(Government Data Exchange Center)
• ดูแลบัญชีการเข้าถึงข้อมูล (Access Control list)
• สารบรรณกลางของข้อมูลการแลกเปลี่ยน 
• รับฝากส าเนาเอกสาร (Doc Archive)

บทเฉพาะกาล

3. โอนกิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณของ 
สรอ. ไปเป็นของส านักงานรัฐบาลดจิิทัล

สรอ. ส านักงาน
รัฐบาล
ดิจิทัล

หลักการส าคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... (ต่อ)
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โครงสร้างองค์กรที่บงัคบัใช้กฎหมาย 

- จัดท านโยบายและแผนชาติว่าด้วยการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
- ก ากับดูแลเพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมาย
- จัดท ามาตรฐานและกฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
- ก าหนดหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรับรองมาตรฐาน

ส านักงานรัฐบาลดจิิทัล

คณะกรรมการ
ส านักงานรัฐบาลดจิิทัล

คณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) “สรอ.”

- ก ากับดูแลการด าเนินงานภายในของส านักงาน
- ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลท่ีส านักงานจัดท า

โอน
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เพ่ือทราบความก้าวหน้าการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 

ประเด็นเพือ่ทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
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วาระที่ ๕.๑ แนวทางการด าเนินงาน
ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อน

การด าเนินงานในเรื่องการจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ 
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 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ นร. ๐๕๐๖/ว 
๔๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

ด้านการบริหาราชการแผ่นดินและอื่นๆ ๒. ........ให้
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) 
ขับเคลื่อนการด าเนินการในเรื่องการจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ(่Big Data) และศูนย์บริการร่วม ณ จุด
เดียว(One Stop Service )ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั้น  รวมท้ังให้
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ(Government 
Data Center) โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 
น าข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาด าเนินการเป็น
โครงการน าร่องให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ ด้วย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
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วาระที่ ๕.๑.๑ การขับเคลื่อนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลกลางภาครัฐ 
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แนวทางการด าเนินงาน 

๑. เสนอที่ประชุมฯ พิจารณาแนวทางการด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐ ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ นี้

๒. ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี สรอ .ได้
ด าเนินการส ารวจและศึกษารายชื่อกลุ่มข้อมูล/ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนและนโยบายระดับชาติที่ เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยแผนพัฒนาสถิติรายสาขา แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และผลการศึกษาเกี่ยวกับชุดข้อมูลเปิดที่มีคุณค่า
สูง (High Value Datasets)วาระที่ ๕.๑.๑ 
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การศึกษาเกี่ยวกับชุดข้อมูลเปิดที่มีคุณค่าสูง (High Value Datasets)

อุปสรรคและความท้าทายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านการบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐ

ข้อมูลปริมาณมากที่หลากหลายและซับซ้อน

ถูกจัดเก็บอยู่ในหลายหน่วยงานที่มีมาตรฐานต่างกัน ท าให้ยากต่อการเชื่อมโยงข้อมูล

มีกฎระเบียบที่จ ากัดการบูรณาการข้อมูลในเชิงปฏิบัติ ที่ต้องได้รับการแก้ไข

ผู้รับบริการ
นิติบุคคล
~ 3 ล้านองค์กร

บุคคลธรรมดา
~ 63 ล้านคน

ชาวต่างชาติ
~ 28 ล้านคน

เสียชีวิต

กระทรวง
ศึกษาธิการ

กระทรวง
สาธารณสุข

กระทรวง
คมนาคม

กระทรวง
แรงงาน

กระทรวง 
มหาดไทย

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

รวมทั้งสิ้น 20 กระทรวง 
146 กรม และมากกว่า 
~6,000 งานบริการ

กระทรวง
พัฒนาสังคมฯ

กระทรวง
การคลัง

ล าดับ
ประสบการณ์ ก าเนิด

การศึกษา

อาชีพ

ครอบครัว

ทรัพย์สิน คดีความ

สุขภาพ

กฎหมายหรือ 
กฎระเบียบ

ตัวอย่างกฎหมาย

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ

พระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

… และอื่นๆกฎหมายประมวล
รัษฎากร (มาตรา 10 )
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หน่วยงานผู้เกี่ยวขอ้งและผู้รบับริการจากดิจิทัลภาครัฐด้านการบูรณา
การข้อมูลภาครัฐ
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กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสูร่ัฐบาลดิจิทัลด้านการบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐ
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แผนการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการบูรณาการข้อมูลภาครฐั
รายโครงการพฒันาส าคัญ
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สรอ. ได้จัดท าร่างโครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูล/ฐานข้อมูลของชาติ
ไว้เบื้องต้น 
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ประเด็นที่เสนอที่ประชุม
๑. มอบหมายให้คณะกรรมการบูรณาการทั้ง ๔ คณะเร่งด าเนินการให้การบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐด้าน

ต่างๆ เห็นผลเป็นรูปธรรมและน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐ ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ นี้

๒. มอบหมายให้ทุกกระทรวง ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหน่วยงานของรัฐอื่นๆ 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลตามตารางที่ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
น าเสนอ

๓. มอบหมายให้ทุกกระทรวง ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหน่วยงานของรัฐอื่นๆ 
ส า ร ว จ ส ถ า น ภ า พ ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง ฐ า น ข้ อ มู ล ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ข อ ง ต น  แ ล ะ ส่ ง ผ ล
การส ารวจให้แก่ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๔. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานและ
การบริการประชาชน ให้แจ้งความต้องการดังกล่าวมายังส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
เพื่อรวบรวมข้อมูลน าเสนอตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไป
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วาระที่ ๕.๑.๒ 
แนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการ

ข้อมูลด้านอื่น ๆ
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ที่มาและความส าคัญ 

ตามทีค่ณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
ซึ่งประกอบไปด้วย ๑๘ ขีดความสามารถ ใน ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนา
และยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคธุรกิจ และการยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน 

ขอน าเสนอข้อมูลด้านที่ส าคัญ ๓ ด้าน ซึ่งมีสถานการณ์ด าเนินงาน ดังนี้
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การด าเนินงานในปัจจบุนั 

ด้านการจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ 
หน

่วย
งา

นห
ลัก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย

ระบบสนับสนุนการใช้ข้อมูล
สารสนเทศระบบข้อมูลสาธารณภัย
แห่งชาติ เพื่อการบริหารจัดการภัย
พิบัติด้านน้ าในระดับพ้ืนที่

การพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อการบริหาร
จัดการภัยพิบัติด้านน้ าในระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
และระบบข้อมลูสาธารณภัยแหง่ชาติ ในการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ าใน
ภูมิภาคหรือพื้นที่ต่างๆ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สิ่งของ
ส ารองจ่าย (E-Stock)

ระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมลูขา้มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งในเชิง
สภาพแวดล้อมและเชิงประชากร เช่น จ านวนผู้อยู่อาศัยรายพื้นที่ ข้อมูล
ภูมิศาสตร์ ข้อมูลน้ า หรือข้อมูลดิบจากเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการติดตามและ
บริหารจัดการภัยพิบัติ โดยต้องมีมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถน าไปเช่ือมโยงและใช้ได้จริง
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ด้านธุรกิจและการลงทุน
หน

่วย
งา

นห
ลัก กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย

ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ การจัดท าศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ โดยรวบรวมข้อมูลธุรกรรม
ด้านการลงทุนจากการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการติดต่อราชการเพื่อเริ่มธุรกิจ หรือ
ขอใบอนุญาต/อนุมัติ หรือการยื่นค าขอหรือเอกสารต่างๆ โดยด าเนินการ
ผ่านจุดเดียว นอกจากนี้ ศูนย์ดังกล่าวยังบูรณาการข้อมูลนิติบุคคลและ
เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลมี
ความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถน าไปใช้งานได้

การด าเนินงานในปจัจุบัน 
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ด้านการท่องเที่ยว 
หน

่วย
งา

นห
ลัก

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โครงการพัฒนาส าคัญ ค าอธิบาย

โครงการ Tourism Intelligence Center
(TIC)

เป็นการบูรณาการข้อมูลการท่องเท่ียวจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยรวบรวมและเช่ือมโยงข้อมูล
ท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวทั้งหมดจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและ
หน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) องค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นต้น รวมท้ังงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 
น าเสนอผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล และจะพัฒนาการเชื่อมโยงให้เป็นแบบอัตโนมัติมาก
ขึ้น

โครงการ Thailand Tourism Directory เป็นระบบบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเท่ียวของประเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ
ส าคัญด้านการท่องเท่ียวจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน มาให้บริการแก่นักท่องเท่ียว ณ จุดเดียวเพื่อความสะดวกในการใช้บริการ โดยในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจของท้ัง ๗๗ 
จังหวัดได้ที่ http://thailandtourismdirectory.go.th/new-home.html

การด าเนินงานในปจัจุบัน 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
ตุลาคม 2560
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มุ่งยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำคกำร
ท่องเท่ียวด้วยเทคโนโลยี น ำไปสู่ ที่สอดรับกับ 

2

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

มั่งคั่งมั่นคง ยั่งยืน
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ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยวตามบทบาทและภารกิจท่ีแตกต่างกันไป 
ข้อมูลจึงกระจายและไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เท่าท่ีควร

รวบรวมข้อมูลด้านการท่องเท่ียวจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย ใช้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผน
ตัดสินใจ และขับเคล่ือนนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนของภาคการท่องเท่ียวไทย

ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ในภำครัฐ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ในภำคเอกชน

พลิกโฉมกำรท ำงำนโดยน ำข้อมูลมำใช้
ให้เกิดควำมเข้ำใจ น ำไปสู่กำรลงมือปฏิบัติ และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
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• วำงแนวทำงการพัฒนาระบบ

• วิเครำะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ

• เชื่อมข้อมูลจากภำยใน
กระทรวงฯ

ระยะที่ 1 วำงแผนและน ำร่อง
• พัฒนาข้อมูลในระบบให้เป็น

ปัจจุบันมำกขึ้น

• ขยายผลการเชื่อมข้อมูลกับ
หน่วยงานส าคัญ

• ขยายผลการใช้งำนภำยใน
กระทรวงฯ

ระยะที่ 2 ขยำยผล
• ทดลองกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อ

พยำกรณ์อนำคต

• ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็น
อัตโนมัติที่สมบูรณ์มากข้ึน

• ขยายผลกำรใช้งำนสู่กลุ่มผู้ใช้งำน
ที่หลำกหลำย (ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
และบุคคลทั่วไป)

ระยะที่ 3 ยกระดับสู่ขั้นสูง

14 ชุดกำรแสดงผลจำก 3 หน่วยงำน

17 ชุดกำรแสดงผลจำก 8 หน่วยงำน

กำรพัฒนำระบบ แบ่งเป็น 3 ระยะ

ปัจจุบัน
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สิ่งที่ต้องกำรกำรสนับสนุนเพื่อยกระดับระบบ TIC สู่ขั้นสูง

5

เช่ือมผ่าน Excel File เช่ือมผ่าน Web Service

เช่ือมรายป/ีเดือน/วัน เช่ือมแบบ real time

เช่ือมไม่ได้
เพราะติดกฎหมาย

เช่ือมข้อมูลกันได้
ไม่ติดขัด

ต่อยอดกำรเชื่อมข้อมูลให้เป็นอัตโนมัติ

เพิ่มควำมถ่ีของข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ผลักกฎหมำยให้หน่วยงำนเชื่อมข้อมูลกันได้

ปัจจุบัน อนำคต
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ตัวอย่ำงหน้ำจอ TIC
ระบบ TIC สามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหารได้อย่างไร?



Highly Confidential. Copyright © 2017  FRONTIS  All rights reserved. 7

TIC ระยะที่ 1 เปิดมุมมองกำรวิเครำะห์ข้อมูลให้สำมำรถลงลึกได้ภำยในไม่ก่ีคลิก

เช่น เมื่อกดดูสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดน่านจากแผนที่ประเทศไทย...
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TIC ระยะที่ 1 เปิดมุมมองกำรวิเครำะห์ข้อมูลให้สำมำรถลงลึกได้ภำยในไม่ก่ีคลิก

...ระบบก็จะแสดงข้อมูลต่างๆ ของจังหวัดน่านทันที
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TIC ระยะที่ 2 มุ่งพัฒนำให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมำกขึ้น รวมทั้งเชื่อมกับหน่วยงำนส ำคัญ

เช่น เชื่อมข้อมูลจากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อน ามาวิเคราะห์สถานการณ์จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายวัน...



Highly Confidential. Copyright © 2017  FRONTIS  All rights reserved. 10

TIC ระยะที่ 2 มุ่งพัฒนำให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมำกขึ้น รวมทั้งเชื่อมกับหน่วยงำนส ำคัญ

...พัฒนาช่องทางให้ต ารวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ศูนย์ TAC ส่งข้อมูลนักท่องเที่ยวประสบภัยเขา้มายังระบบแบบ real time



Highly Confidential. Copyright © 2017  FRONTIS  All rights reserved. 11

TIC ระยะที่ 2 มุ่งพัฒนำให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมำกขึ้น รวมทั้งเชื่อมกับหน่วยงำนส ำคัญ

...ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์และตรงจุด

พื้นที่ที่ต้องเร่งแก้ไข

พื้นที่ที่ต้องจับตำมอง



ข้อมูลที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตอ้งการเชื่อมโยงเพิ่มเตมิ 

ข้อมูลจากระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า 
 (APPS) จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

ข้อมูลคลื่นความถ่ีที่ใช้ในการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
จาก ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 



ระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า 
Advance Passenger Processing System: APPS  

 ร ะ บ บ  APPS คื อ  ค ร อ บ ค ลุ ม ผู้ ท่ี เ ดิ น ท า ง โ ด ย อ า ก า ศ ย า น ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท ก า ร เ ดิ น ท า ง  
(Inbound/Outbound Transit or Transfer) ทางสายการบินจะส่งข้อมูลผู้โดยสาร และลูกเรือ 
ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิ ชื่อผู้โดยสาร วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ ประเภทวีซ่า เป็นต้น ท้ังท่ีเดิน
ทางเข้า/ออก หรือผ่านราชอาณาจักรไทยให้ฐานข้อมูลของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  

 ข้อ มูล ท่ี เป็ นปร ะ โยช น์ต่อกา ร วา งแ ผนด้านกา รท่องเ ท่ียว  “ท่ี ไม่ กระทบข้ อ มูล ส่ วนบุ คคล ”  
ได้แก่ จ านวน สัญชาติ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ เมืองท่ีอาศัยอยู่ และประเภทสถานพักแรม  

 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ พัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเท่ียวของประเทศ พัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการบริหารจัดการฝั่ง Supply ด้านท่องเท่ียว พัฒนาการเตรียมความพร้อม 
ในการรองรับรับท่องเท่ียว และพัฒนาการวางแผนการตลาดท่องเท่ียว 



คล่ืนความถี่ท่ีใช้ในการประกอบกิจการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 กสทช.  มีภารกิจในการจัดสรรค ล่ืนความถ่ีส าหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์ เค ล่ือนที่  
ให้แก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคม อาทิ AIS/ TRUE Move H/ DTAC/ TOT/ CAT  

 ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนด้านการท่องเท่ียว “ท่ีไม่กระทบข้อมูลส่วนบุคคล” คลื่นความถี่
โทรศัพท์มือถือ จะช่วยบอกพิกัดความหนาแน่นของ นักท่องเท่ียว แสดงการกระจุกและกระจายตัวของ
นักท่องเท่ียวในแต่ละพื้นท่ีท่องเท่ียว 

 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว วางแผนเตรียมความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเท่ียว พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว และพัฒนาการวางแผนทางการตลาดท่องเท่ียว  



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ี

ประเด็นน าเสนอ 

เพื่อพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านอื่นๆ ต่อไป
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วาระที่ ๕.๑.๓
แนวทางการบริหารจัดการ

ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ภาครัฐ 
รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 หน้าท่ีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี133

ความเป็นมา

 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization)
เป็นการด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์ขอมูลภาครัฐโดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
(สรอ.) เพื่อพัฒนาแนวทาง และมาตรฐานในการด าเนินการในเรื่องบริการศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐในรูปแบบต่างๆ ซึ่งได้มีการจัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ(Government 
Data Center Modernization) และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ แล้ว

รูปแสดงงานประชุมกลุ่มย่อย และ การประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ(Government Data Center Modernization) และ (ร่าง) มาตรฐานบริการ
ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 
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ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ใน
คราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ด้าน
บริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ ให้
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government 
Data Center) โดยให้ประสาน
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ น าข้อมูลที่
พร้อมให้บริการมาด าเนินการเป็น
โครงการน าร่องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ภายในปี ๒๕๖๐ ด้วย
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

หน่วยงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภายในหน่วยงาน โมเดลน้ี
ครอบคลุมตั้งแต่ห้องเครื่องแม่ข่ายขนาดเล็กไปจนถึง
ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่

(1) Agency own DCs

ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ถูกดัดแปลงเป็นศูนย์ข้อมูลระดับ
กระทรวง เพื่อจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้
กระทรวงเดียวกัน

(2) Ministry  Data Centers

ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ถูกดัดแปลงเป็นศูนย์ข้อมูลรองรับ
หลายหน่วยงาน เพื่อจัดเก็บข้อมูลของหลากหลาย
กระทรวงและหน่วยงาน ครอบคลุมถึงหน่วยงานอิสระ

(3) Cross-Agency Data Centers

จัดเก็บเครื่องแม่ข่ายไว้กับหน่วยงานภายนอกหรือผู้
ให้บริการภาคเอกชนดูแล

(4) 3rd Party Colocation/Hosting

จัดเก็บข้อมูลไว้กับหน่วยงานภายนอกหรือผู้ให้บริการ
ภาคเอกชน โดยใช้เทคโนโลยี Cloud Computing

(5) 3rd Party Services

โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่สามารถให้บริการใน
ลักษณะเดียวกับบริการของหน่วยงานภายนอกแบบ
ครบวงจรและให้บริการในระดับประเทศ

(6) G-Services 
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มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 

Server, Storage and 
Utilization

Design and 
Structure

Service Level 
Agreements

Location and Site 
Space

Redundancy

Cooling UPS

Cabling

Design
Monitoring Security

Accessible & Expansion

Energy & Power
Lighting 

Energy

Power

Utilization

Help Desk Backup

Monitoring
Security

Power and Network Availability

Tier & Response timeDisaster Recovery

1

2

3

4

5
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Agency own DCs หน่วยงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภายในหน่วยงาน โดยเป็น
หน่วยงานหรือกรมที่มีข้อมูลส าคัญ เช่น

- กรมการปกครอง 
- กรมสรรพากร
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และธนาคารของรัฐ

Data Center ของ
ส านักทะเบียน

กรมการปกครอง

Data Center ของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ 

และธนาคารของรัฐ

Data Center ของ
กรมสรรพากร

Agency own DCs
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Ministry  Data Centers ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง เพื่อจัดเกบ็ข้อมลูของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเดียวกนั โดยลักษณะท่ีเหมาะสมได้แก่

- กรมตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เดยีวกัน หรือใกล้กนั
- ส านักปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานภายในมีความพร้อมในการบริหาร

จัดการ
- หน่วยงานภายในตอ้งใช้ข้อมูลร่วมกนั

โดยหน่วยงานที่มีความเหมาะสม เช่น กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงต่างประเทศ เป็นต้น

Data Center ระดับกระทรวง

กรม
กรม

กรม

Ministry  Data Centers
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Cross-Agency Data Centers ศูนย์ข้อมูลรองรับหลายหน่วยงาน โดย
ลักษณะที่เหมาะสมได้แก่

- หน่วยงานตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกัน หรือใกล้กัน
- หน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน

โดยหน่วยงานที่มีความเหมาะสม เช่น ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัด เป็น
ต้น

Data Center รองรับหลายหน่วยงาน

หน่วยงานภายใต้กระทรวง ก หน่วยงานภายใต้กระทรวง ค

หน่วยงานภายใต้กระทรวง ข

Cross-Agency Data Centers 
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ศูนย์ข้อมูลกลางภาครฐั
Government Data Center 

Agency Own DCs Cross-Agency DCs

Ministry DCs

-G-Cloud
-Data Sharing
-Data Exchange

G-Services เป็นศูนย์ข้อมูลกลางของรัฐ เพื่อให้บริการทั้ง Cloud, Co-Location
ศูนย์ข้อมูลรองรับหลายหน่วยงาน โดยลักษณะที่เหมาะสมได้แก่

- หน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณ 
- หน่วยงานที่ไม่พร้อมในการดูแลบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล
- มีระบบหรือข้อมูลที่ต้องใช้งานร่วมกัน หรือเป็น Agenda Base

G-Services
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รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูล

Main/Backup/
DR Site

ข้อมูลส าคัญ

ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ

Government 
Data and 
Service 

catalogue

Main Site
ข้อมูลส าคัญ

Main/Backu
p/DR Site
ข้อมูลมั่นคง

ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน

Main/Backup
/DR Site

ศูนย์ข้อมูลเอกชน/รัฐวิสาหกิจ

ระบบบริการ
ประชาชน

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)

ข้อมูลส าคัญ

ข้อมูลด้าน
ความมั่นคง

ข้อมูลทั่วไป

ระบบเฉพาะ
ทางตาม
ภารกิจ

หน่วยงานที่ 1 
หน่วยงานที่ 2 

หน่วยงานที่ 3 
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แผนการด าเนินงานพัฒนาศนูย์ข้อมูลภาครัฐระยะ ๓ เดือน

เดือนที่ ๑ 
(ตุลาคม ๒๕๖๐)

เดือนที่ ๒
(พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

เดือนที่ ๓
(ธันวาคม ๒๕๖๐)

ท าความเข้าใจกับทุกกระทรวง 
ในเร่ืองแนวทางในการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ทั้ง ๖ รูปแบบ 
และมาตรฐานการให้บริการศูนย์
ข้อมูลภาครัฐ

• ทุกกระทรวง 
• หน่วยงานตามรายชื่อ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงาน
ของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญของ
ประเทศซึ่งต้องกระท าตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับ
เคร่งครัด พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ด าเนินการประเมินรูปแบบและจ านวนศูนย์ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนินงานในอนาคต รวมทั้งงบประมาณที่จ าเปน็ต้องใช้
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หน่วยงานตามรายชื่อประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

(๑) ส านักนายกรัฐมนตรี เฉพาะ
(๑) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
(๒) กรมประชาสัมพันธ์
(๓) ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ
(๔) ส านักงบประมาณ
(๕) ส านักงานข้าราชการพลเรือน
(๖) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

(๒) กระทรวงกลาโหม เฉพาะ
(๑) ส านักงานปลัดกลาโหม
(๒) กองบัญชาการกองทัพไทย
(๓) กองทัพบก
(๔) กองทัพเรือ
(๕) กองทัพอากาศ

(๓) กระทรวงการคลัง เฉพาะ
(๑) กรมธนารักษ์
(๒) กรมบัญชีกลาง
(๓) กรมศุลกากร
(๔) กรมสรรพสามิตร
(๕) กรมสรรพากร
(๖) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(๗) ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

(๔) กระทรวงต่างประเทศ
(๕) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะ

(๑) กรมชลประทาน
(๒) กรมประมง
(๓) กรมปศุสัตว์
(๔) กรมวิชาการเกษตร
(๕) กรมส่งเสริมสหกรณ์

(๖) กระทรวงคมนาคม เฉพาะ
(๑) กรมเจ้าท่า
(๒) กรมขนส่งทางบก
(๓) กรมท่าอากาศยาน
(๔) กรมทางหลวง
(๕) กรมทางหลวงชนบท
(๖) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง

จราจร
(๗) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉพาะ

กรมควบคุมมลพิษ
(๘) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะ

(๑) ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

(๒) กรมอุตุนิยมวิทยา
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หน่วยงานตามรายชื่อประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส(์ต่อ)

(๙) กระทรวงพลังงาน เฉพาะ
(๑) กรมธุรกิจพลังงาน
(๒) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

(๑๐) กระทรวงพาณิชย์ เฉพาะ
(๑) กรมการค้าภายใน
(๒) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(๑๑) กระทรวงมหาดไทย เฉพาะ
(๑) กรมการปกครอง
(๒) กรมที่ดิน
(๓) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๔) กรมโยธาธิการและผังเมือง

(๑๒) กระทรวงยุติธรรม เฉพาะ
(๑) กรมบังคับคดี
(๒) กรมราชทัณฑ์
(๓) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(๔) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
(๕) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด
(๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(๑๓) กระทรวงแรงงาน เฉพาะ

(๑) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(๒) ส านักงานประกันสังคม

(๑๔) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เฉพาะ
(๑) ส านักงานปรมณูเพื่อสันติ

(๑๕) กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะ
(๑) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(๒) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(๓) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(๔) มหาวิทยาลัยนเรศวร
(๕) มหาวิทยาลัยมหิดล
(๖) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(๗) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(๑๖) กระทรวงสาธารณสุข เฉพาะ
(๑) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) กรมการแพทย์
(๓) กรมควบคุมโรค
(๔) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๕) กรมอนามัย
(๖) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(๑๗) กระทรวงอุตสาหกรรม เฉพาะ
(๑) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๒) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย

(๑๘) ส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง

เฉพาะ
(๑) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
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หน่วยงานตามรายชื่อประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

องค์การตามรัฐธรรมนูญ (๑) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

(๒) ส านักงานอัยการสูงสุด

หน่วยงานอื่นของรัฐ (๑) กองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา
(๒) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
(๓) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(๔) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(๕) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
(๖) สภากาชาดไทย
(๗) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
(๘) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสิรมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย
(๙) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์
องค์การมหาชน (๑) โรงพญาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

(๒) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)

(๓) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน)

(๔) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพจิารณา

๑. เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ และมาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ
๒. เห็นชอบให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับทุกหน่วยงาน
ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐระยะ ๓ เดือน
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ


