
๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ท าเนียบรัฐบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูล
ภาครัฐ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๙ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  
วาระท่ี ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูล

กลางภาครัฐ มีรายละเอียดดังนี้  
 วาระท่ี ๓.๒.๑ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน

และบริการภาครัฐ 
 วาระท่ี ๓.๒.๒ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและ

ภูมิอากาศแห่งชาติ  
 วาระท่ี ๓.๒.๓ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความ

มั่นคง 
 วาระท่ี ๓.๒.๔ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้าน

ทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 วาระท่ี ๔.๑ รายงานความก้าวหน้าการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี ๕.๑ แนวทางการด าเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  
  วาระท่ี ๕.๑.๑ การขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ  
  วาระท่ี ๕.๑.๒ แนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านอ่ืนๆ 
  วาระท่ี ๕.๑.๓  แนวทางการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ภาครัฐ 

รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ   
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ     
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูล 
 ภาครัฐ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๙ 
 
 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙  ฝ่ายเลขาฯ ได้มีการเวียนสรุปผลการประชุมไปเมื่อ
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ทั้งนี้ ไม่มีคณะกรรมการคนใดขอแก้ไข 
 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ 
 
ข้อบังคับ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- 
 
หน่วยงานที่เสนอ/ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙   
 
 
 
มติที่ประชุม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  



๓ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ 
  ไทยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 

๑. ความเป็นมา 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และให้ทุกกระทรวง กรม 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลระยะ ๓ ปี รวมถึงแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการและค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน รวมถึงจัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ ๓ ปี ของหน่วยงานแทนการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม และมอบหมายให้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในปัจจุบัน เป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ดังกล่าว 
 

   ๒. ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
   ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ แล้ว กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ 
จัดท าและสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ได้มีการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการติดตามสถานภาพการด าเนินโครงการต่างๆ ภายใต้แผนดังกล่าวมาโดยตลอด จ านวนทั้งสิ้น ๓ ครั้ง คือ ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑ ครั้ง ในเดือนกันยายน และปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๒ ครั้งคือ เดือนมีนาคม และมิถุนายน 
ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานในครั้งล่าสุดได้ดังนี้  

   ๒.๑ ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล              
ของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐  

  กระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดส่งแบบสอบถามถึงหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ตามแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลฯ จ านวนทั้งหมด ๒๑ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งสามารถสรุปสถานภาพการ
ด าเนินงานโดยภาพรวมได้ ดังนี้  
   โครงการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ประกอบด้วย ๓๔1  โครงการ ซึ่งที่ผ่านมา มีโครงการที่ได้ด าเนินการในปี ๒๕๕๙ จ านวน ๒๔ 
โครงการ และโครงการที่ได้ด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๑๐ โครงการ โดยมีโครงการที่ด าเนินการตาม
แผนฯ แล้ว ทั้งสิ้นจ านวน ๓๔ โครงการ และเมื่อพิจารณาความคืบหน้าแยกตามรายยุทธศาสตร์พบว่า ทั้ง ๔ 
ยุทธศาสตร์มีการด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ แบ่งเป็น โครงการที่
ด าเนินการเสร็จสิ้น ๑๒ โครงการ (๓๕.๓%) และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๒๒ โครงการ (๖๔.๗%) และเมื่อ

                                                 
1 มีการปรับจ านวนโครงการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) จากเดิมจ านวน ๓๖ โครงการเป็น ๓๔ โครงการ 
เนื่องด้วยหน่วยงานภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน อีกทั้ง สรอ. ได้จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔ จึงได้มีการพจิารณาทบทวนความเหมาะสมของโครงการ 



๔ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

พิจารณาความคืบหน้าแยกตามรายยุทธศาสตร์พบว่า ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์มีการด าเนินโครงการในสถานะต่างๆ 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

   
  มิ.ย.60 

64.7% 
(22 โครงการ) 

35.3% 
(12 โครงการ) 

 2558 2559 2560 2561 on process complete 

ยุทธศาสตร ที่ 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) 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ 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 ์

 

 

 

 

 

   

    

   

ยุทธศาสตร ที่ 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) 
 

 

 

   
  มิ.ย.60 

64.7% 
(22 โครงการ) 

35.3% 
(12 โครงการ) 

 2558 2559 2560 2561 on process complete 

ยุทธศาสตร ที่ 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) 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ 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 ์

 

 

 

 

 

   

    

   

ยุทธศาสตร ที่ 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) 
 

 

 



๕ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

๒.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการที่พบจากการติดตาม
โครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ แบ่งได้เป็น ๕ ด้าน โดยสามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินโครงการได ้ดังนี้ 

 
๑) ด้านการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล  

ปัญหาด้านการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นระบบ การน าข้อมูลมาใช้ในแต่ละครั้งจึงต้องมี
การตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าไปใช้ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ และในบาง
กรณีอาจต้องใช้ระยะเวลานาน ตลอดจนความพร้อมด้านระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงานมีความแตกต่างกัน จากข้อจ ากัดด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นอุปสรรคให้การพัฒนาระบบ
เพ่ือแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างเต็มรูปแบบ 
   ๒) ด้านบุคลากร 

  ปัญหาหลักด้านบุคลากร คือ การมีบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่เพียงพอหรือขาดทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาบริการให้เป็นดิจิทัล และขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบ
ด้านการพัฒนากระบวนการท างานที่สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ให้กระบวนการท างานมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรระดับปฏิบัติการขาดทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบต่างๆ ที่เป็น
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มความสามารถ 

 ๓) ด้านกฎหมาย 
 เนื่องจากโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ถือเป็นสิ่งใหม่ มีบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องของการ
ให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และยังขาดแนวทางที่ชัดเจนในการก าหนดรูปแบบของการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสม 

 ๔) ด้านงบประมาณ 
 การได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ หรือถูกลดงบประมาณ ซึ่งส่งผล 

ให้ต้องลดขนาดโครงการ หรือตัดงานบางอย่างออก การขาดงบประมาณในการบ ารุงรักษาระบบ รวมถึง
ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณท่ีมีหลายขั้นตอนและใช้เวลานาน 
 

งบประมาณ
16%

กฎหมาย
16%

บุคลากร
27%

เช่ือมโยงข้อมูล
30%

อื่นๆ
11%

แผนภาพ ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการด า เนินโครงการ

งบประมาณ กฎหมาย บุคลากร เชื่อมโยงข้อมูล อื่นๆ



๖ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

๕) ด้านอ่ืนๆ เช่น  
  - การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการของรัฐไม่เป็นที่แพร่หลาย 

เท่าท่ีควรประชาชนในหลายๆ พ้ืนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ ท าให้มีผู้ใช้งานน้อย  
    - ส าหรับโครงการที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ อาจ
เกิดความล่าช้าจากกระบวนการของระบบราชการ ซึ่งอาจท าให้โครงการไม่เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงบ่อยครั้ง ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการพัฒนา
โครงการ 
  ๒.๓ ข้อเสนอแนะ 

 ๑) ควรเร่งส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรภาครัฐในทุก 
ระดับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บุคลากรในระดับบริหารเพ่ือให้สามารถวางแผนพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ และ
ในระดับปฏิบัติการเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ระบบงานของหน่วยงานเพ่ือเป็นแนวคิดตั้งต้นในการพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานได้ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
เพียงพอ อาจใช้วิธีการจัดจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ข้างต้น 

๒) ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณที่ระบุไว้ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทยฯ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้โครงการประสบผลส าเร็จ และควรก าหนดให้มีหน่วยงานหลักที่ท า
หน้าที่กลั่นกรองการบูรณาการงบประมาณด้านรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ลดความซ้ าซ้อน 

๓) ควรเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....  
เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะกฎระเบียบของแต่ละส่วนราชการที่
เป็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งควรก าหนดมาตรฐานการออกแบบบริการภาครัฐ 
เพ่ือให้การบริการมีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเชื่อมต่อข้อมูล รวมถึงส่งต่อบริการระหว่างหน่วยงานได้
อย่างราบรื่น 

๔) ควรเร่งส่งเสริมการและประชาสัมพันธ์การใช้งานในบริการ 
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของรัฐ รวมถึงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน 
  
  ๓. ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุม    

 รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ 
ประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
 
ข้อบังคับ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- 
 
หน่วยงานที่เสนอ/ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
 
เอกสารประกอบวาระ 
 รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  ระยะ ๓ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 
 



๗ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   



๘ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูล 
  กลางภาครัฐ 

   ในการด าเนินงานของคณะคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูล  
กลางภาครัฐนั้น เป็นไปตามองค์ประกอบดังนี้ 

  ๑. ตามข้อสั่งการพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของ ในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการฐานข้อมูลกลางโดยเชื่อมโยงข้อมูลในการด าเนินงานจากฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็น
ระบบเดียวกัน ในระยะแรกแบ่งการด าเนินการเป็น ๓ ลักษณะ ได้แก่  

๑. ให้มีการบูรณาการใช้ข้อมูล 
๒. ให้มีการก าหนดเจ้าภาพในการรวบรวม จัดเก็บและกลั่นกรองข้อมูลในแต่

ละด้าน 
๓. ให้มีการจัดชั้นความลับและการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือการวางแผนการด าเนินงาน

ของหน่วยงานต่างๆ ให้ชัดเจน  
  ๒. นายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีอ านาจ
หน้าที่  

(๑) ก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ 
น าไปสู่การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(e-Government) อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) ติดตามการด าเนินงานบูรณาการฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง 
ศูนย์ปฏิบัติการกรม สนับสนุนการบริหารราชการของรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง กรมและ
รองรับการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 

(๓) ประสานและติดตามข้อมูลเชิงนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล ข้อมูลตาม
สถานการณ์เร่งด่วนและวิกฤต ข้อมูลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพ่ือสนับสนุนกี่ด าเนินการของรัฐบาลใน
ด้านต่างๆ 

(๔) ก ากับนโยบายและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการ
ใดๆท่ีด าเนินการเกี่ยวกับการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ ให้สามารถด าเนินการได้ตรงตามวัถตุประสงค์ 

(๕) เสนอแนะการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคต่อการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ 

(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือด าเนินการใดๆ ได้ตามความ
จ าเป็น 

(๗) เชิญผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนมาชี้แจงหรือส่งข้อมูลใดๆ มาให้คณะกรรมการได้ และประสานตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนข้อมูล 

(๘) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี มอบหมายและเมื่อ
ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านต่างๆ จ านวน ๔ คณะ  ประกอบด้วย 

  - ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 



๙ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

  - ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

  - ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๙๐/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

  - ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๙๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
  ๓. จากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติที่ประชุมดังนี้  

 ๓.๑ การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ  
 มติที่ประชุม : เห็นชอบตามแนวทางที่กรมการปกครองเสนอ ๔ แนวทาง 

ดังนี้ 
 (๑) ให้ส านักทะเบียนกลาง เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล

ประชาชนของส่วนราชการ(Population Information Linkage Center) และท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล
(Gate Way) ตามท่ีส่วนราชการร้องขอ 
 (๒) ให้ส่วนราชการจัดท าฐานข้อมูลของตนเองตามอ านาจหน้าที่ โดยใช้
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก เป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูลและมีหน้าที่ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็ยปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถใช้ระบบทะเบียนราษฎรในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ด้วยเลข ๑๓ หลัก
รวมทั้งให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ ไม่ว่าข้อมูลจะเป็นเรื่องของการเกณฑ์ทหาร ข้อมูลเรื่องวุฒิ
การศึกษา  และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (๓) ให้ส่วนราชการที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับส านักทะเบียนกลาง
จัดท าระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูล(Services) เพ่ือรองรับการอ่านข้อมูลประชาชน (Read Only) จาก
ระบบคอมพิวเตอร์ของส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 
 (๔) ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนปรับปรุง
ระบบการบริการประชาชน เพ่ือรองรับการใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์  (Smart Card) และ
เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับระบบคอมพิวเตอร์ของส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพ่ือเรียกใช้ข้อมูล
ในการให้บริการประชาชนจากระบบฐานข้อมูลประชาชนของหน่วยงานต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของ
ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทดแทนการใช้ส าเนาเอกสาร 

 เห็นชอบให้กรมการปกครองน าแนวทางทั้ง๔ แนวทางน าเสนอเข้า
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการด าเนินการ 

 ที่ประชุมเห็นชอบให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องค การมหาชน) 
ด าเนินการน าร่องในการเชื่อมข้อมูลระหว่างกระทรวงมหาดทไยกับ ๗ กระทรวง โดยมีหน่วยงานประมาณ 
๓๐ หน่วยงาน เพื่อให้บริการประชาชน ๘๕ บริการ ภายในปี ๒๕๕๙ ประชาชนที่มาติดต่อกับทางราชการ
ไม่จ าเป็นต้องใช้ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน 

 การจัดท าฐานข้อมูลด้านอาชีพและรายได้ประชาชน  
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้กรมสรรพากร กระทรวงการคลังเป็นห

หน่วยงานรับผิดชอบการจัดท าฐานข้อมูลอาชีพและรายได้ของประชาชน โดยให้ตราพระราชบัญญัติ เพ่ือ
ก าหนดให้ประชาชนทุกคนต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐, ภ.ง.ด. ๙๑) เป็น
ประจ าทุกปี จัดเก็บอาชีพและรายได้ของประชาชนทุกคนในฐานข้อมูล และต้องปรับปรุงฐานข้อมูล ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  



๑๐ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

   ๓.๒ คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ  มี
รายละเอียดดังนี้ 

 มติทีป่ระชุม  
 (๑) เห็นชอบให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการบูรณาการ

ฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติโดยแต่งตั้งองค์ประกอบเพ่ิมเติม ได้แก่  
   - ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธาน

กรรมการ 
   - อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ 
   - อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นกรรมการ 
 (๒) เห็นชอบให้สถาบันสารสนเทศน้ าและการเกษตร(องค์การมหาชน)

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ และให้บริการเรื่องดัชนีข้อมูลหรือบัญชี
ข้อมูล(Data Clearing Housing) เรื่องน้ าของประเทศ 

 (๓) เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้ากับ
คัลงข้อมูลน้ าฯ อย่างต่อเนื่องและสม าเสมอ ทั้งข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
และโครงการที่จะเกิดข้ึนในอนาคต รวมทั้งเร่งปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพและเสถียรภาพของข้อมูล  

 (๔) เห็นชอบให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูล อนุญาตให้หน่วยงานที่เชื่อมโยง
ข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ าฯ สามารถน าข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ าฯ ไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้  
   ๓.๓ คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง มีรายละเอียดดังนี้ 

มติที่ประชุม 
    เห็นชอบให้คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงด าเนินการ

ตามที่เสนอและให้รับข้อสังเกตุของประธานกรรมการและที่ประชุมไปด าเนินการปรับแก้ไขให้มีความสมบูรณ์
มากขึ้น  
    โดยมีสาระส าคัญดังนี้ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณา
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวง
ยุติธรรม รับเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลและอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ ซึ่งจะมีการ
จัดท าร่างค าสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและอัตลักษณ์แห่งชาติ โดยจะน าเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใน
ขั้นต้น หลังจากนั้นจะเริ่มด าเนินการระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ และจะมีการ
ทดสอบระบบในระหว่างเดอืนสิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และงานต่อไปที่คณะกรรมการฯจะ
ด าเนินการไปพร้อมกันหรืออาจจะต้องรอโครงการน าร่องของทางจังหวัดชานแดนภาคใต้ก่อน  คืองานที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องการก่อการร้าย งานด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย และด้าน
ผลประโยชน์ทางทะเล ซึ่งเป็นแผนงานที่คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดเป็นงานที่จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น  

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบูรณการ
ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง แบ่งการด าเนินงานออกเป็น ๒ ส่วนคือ ๑) การด าเนินการด้านความมั่นคงของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๒) การด าเนินการด้านความมั่นคงของจังหวัดอ่ืน  โดยให้ด าเนินการพร้อมกัน
หมดทุกเรื่อง ภายในระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน และให้ทันต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน (AEC) เพ่ือจะ
ได้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการพิสูจน์อัตลักษณ์ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ได้อนุมัติงบประมาณไป
ด าเนินการแล้ว ข้อมูลทีจัดเก็บในฐานข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลดังนี้  

   (๑) เป็นข้อมูลที่ใช้ในเชิงบริหารในการป้องปราม ป้องกัน ปราบปราม และ
ฟ้ืนฟ ู



๑๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

   (๒) ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 
   (๓) การต่างประเทศ ต้องมีความร่วมมื่อกับประเทศต่างๆ  

   โดยให้พิจารณาจัดกลุ่มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ 
ในการด าเนินการด้านความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการด าเนินการด้านความมั่นคงของจังหวัด
อ่ืนๆ ทั้งหมดจะต้องด าเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑ ปี ๖ เดือน และหลังจากนั้นจะด าเนินการอย่างไรต่อ ข้อมูล
จะต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง การพิสูจน์อัตลักษณ์ การพัฒนาคนและการพัฒนาเครื่องมือ จะมีแผนอย่างไร 
เพ่ิมขีดความสามารถของคนและเทคโนโลยีต่างๆ และความรู้เรื่องต่างประเทศด้วย เช่น ไอซิส ภัยโลกร้อน ภัย
พิบัติ โดยให้จัดท ากิจกรรมหลักกิจกรรมย่อย และกรอบระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งมีเจ้าภาพด้านความ
มั่นคงคือ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
   ๓.๔ คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้าง
ภาครัฐ มีรายละเอียดดังนี้  

มติที่ประชุม  
เห็นชอบให้ คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากและบริหาร

โครงสร้างภาครัฐมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ดังเดิม  
  



๑๒ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒.๑ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน 
และบริการภาครัฐ 

  ๑. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 ๑.๑) มีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ เชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน กับ ส านัก

ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จ านวน ๑๔๒ หน่วยงาน โดยมีเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ รวม ๑๔๘ หน่วยงาน
 ๑.๒) จัดหาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 
(Linkage Center) ให้ใช้งานได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และมีส่วนราชการหน่วยงานของรัฐเชื่อมโยง
แลกเปลี ่ยนข้อมูลระหว่างกันข้ามหน่วยงานผ่านระบบ Linkage Center แล้ว ๕๔ ฐานข้อมูลจาก ๒๒ 
หน่วยงาน โดยมีเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ รวม ๘๑ ฐานข้อมูล จ านวน ๔๐ หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดข้อมูลดัง
ตาราง 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อฐานข้อมูล สถานะ 
๑ กรมส่งเสริมการเกษตร ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๒ กรมส่งเสริมการเกษตร ข้อมูลแปลงเพาะปลูกข้าว/ปลูก

ยางพารา 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๓ กรมหม่อนไหม ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๔ ส านักงานประกันสังคม ข้อมูลประวัติผู้ประกันตน และ
สถานพยาบาลปัจจุบัน 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๕ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ฐานข้อมูลผลการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกอง
ประจ าการ (สด. ๔๓) 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๖ กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 

ข้อมูลสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๗ กรมการกงสุล ฐานข้อมูลผู้ขอหนังสือเดินทาง ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๘ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฐานข้อมูลผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการ

เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๙ กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

ฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๑๐ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลผู้ขอตรวจสอบทะเบียน
ราษฎร ์

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๑๑ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลบันทึกฐานะครอบครัว ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๑๒ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลภาพถ่ายทางทะเบียน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๑๓ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลที่อยู่บุคคลสัญชาติไทย 

(ทะเบียนบ้าน) 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๑๔ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลที่อยู่บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๑๕ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลที่อยู่บุคคลผู้ไม่มีสถานะทาง

ทะเบียน 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 



๑๓ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อฐานข้อมูล สถานะ 
๑๖ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลที่อยู่บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

(แรงงานต่างด้าว) 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๑๗ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลที่อยู่ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบจาก
เมียนมาร์ 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๑๘ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลการเกิดผู้ไม่มีสัญชาติไทย ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๑๙ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลการตายผู้ไม่มีสัญชาติไทย ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๒๐ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลการเกิดผู้ลี้ภัยจากการสู้รบ

จากเมียนมาร์ 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๒๑ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลการเกิดบุคคลสัญชาติไทย ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๒๒ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลทะเบียนการย้ายเข้า ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๒๓ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลทะเบียนคนบ้านกลาง ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๒๔ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชน

บุคคลสัญชาติไทย 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๒๕ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลบัตรประจ าตัวบุคคลผู้ไม่มี
สัญชาติไทย 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๒๖ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลบัตรประจ าตัวบุคคลผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียน 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๒๗ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลบัตรประจ าตัวบุคคลผู้ไม่มี
สัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว) 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๒๘ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลหนังสือรับรองการเกิดผู้ไม่มี
สัญชาติไทย (ท.ร.๒๐/๑) 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๒๙ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลการตาย ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๓๐ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลทะเบียนการย้ายออก ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๓๑ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลทะเบียนสมรส ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๓๒ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลทะเบียนหย่า ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๓๓ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลทะเบียนรับรองบุตร ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๓๔ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๓๕ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๓๖ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๓๗ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลทะเบียนงานพินัยกรรม ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๓๘ กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลทะเบียนสัตว์พาหนะ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๓๙ การไฟฟ้านครหลวง ฐานข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๔๐ การประปาส่วนภูมิภาค ฐานข้อมูลผู้ใช้น้ า ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๔๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฐานข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๔๒ การประปานครหลวง ฐานข้อมูลผู้ใช้น้ า ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๔๓ กรมการปกครอง ฐานข้อมูลทะเบียนการครอบครอง

ทะเบียนอาวุธปืน 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 



๑๔ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อฐานข้อมูล สถานะ 
๔๔ กรมบังคับคดี ฐานข้อมูลผู้ล้มละลาย ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๔๕ กรมคุมประพฤติ ข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๔๖ กรมราชทัณฑ์ ฐานข้อมูลผู้ต้องหา ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๔๗ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้อมูลผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพิเศษ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๔๘ ส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 
ข้อมูลรายการวุฒิการศึกษา (ตั้งแต่ปี 
๒๕๕๖) 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๔๙ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา (ตั้งแต่ปี 
๒๕๕๔) 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๕๐ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

ฐานข้อมูลระบบตรวจสอบสิทธิประกัน
สุขภาพของ สปสช. 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๕๑ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ฐานข้อมูลหมายจับ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๕๒ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ข้อมูลประวัติผู้กระท าความผิด ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
๕๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฐานข้อมูลผู้ร้องขอให้ถอดถอนบุคคล

ออกจากต าแหน่ง 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๕๔ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ฐานข้อมูลลูกค้าผู้ใช้บริการ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 ๑.๓) จัดหาเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card 
reader) จ านวน ๒๑๔,๗๕๖ เครื่อง และแจกจ่ายส่งมอบให้หน่วยงานของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 
จ านวน ๗๒ หน่วยงาน ทั้งนี้ มีหน่วยงานรอแจกจ่ายที่ยังไม่มารับและขอมาใหม่ ๔ หน่วยงาน 

 ๑.๔) จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ  ทั้งในส่วนการใช้งาน
โปรแกรมควบคุมและแจกจ่ายเครื่องอ่านบัตรฯ ส าหรับหน่วยงานที่ได้รับการแจกจ่าย จ านวน ๗๓ หน่วยงาน ๒๕๔ 
คน  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์รองรับการอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชนหรือฐานข้อมูล
ประชาชนกลาง จ านวน ๘๒ หน่วยงาน ๒๙๑ คน และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในการเชื ่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ linkage center จ านวน ๑๐๗ หน่วยงาน ๔๖๔ คน  

 ๑.๕) มีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนใบเดียว 
เพ่ือขอรับบริการจากภาครัฐแล้ว ๓๐ กระบวนงาน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะแล้วเสร็จ ๔๗ กระบวนงาน  

 ๑.๖) ดศ. ร่วมกับ มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม ๑๙ หน่วยงาน ร่วมลงนาม 
ความร่วมมือในการน าร่องการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ 
เพ่ือเป็นต้นแบบในการปรับปรุงบริการภาครัฐ รองรับการใช้บัตรประจ าตัวประชาชนเพียงใบเดียวในการติดต่อ
ขอรับบริการ และขยายผลไปสู่การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือศูนย์บริการร่วมต่าง ๆ  
ณ จุดเดียว (One Stop Services)  

  ๑.๗) จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน
และการบริการภาครัฐ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน
และการบริการภาครัฐ ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติ
เห็นชอบแผนดังกล่าว ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 ๑.๘) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 



๑๕ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

 ๑.๘.๑) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ แจ้งรายชื่อฐานข้อมูล  
ที่ต้องใช้ในการบริการประชาชนไปยังกระทรวงมหาดไทย (มท.) ภายใน ๓ เดือน และให้ มท. รวบรวมรายชื่อ
ฐานข้อมูลดังกล่าวแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลทราบโดยเร็ว 

 ๑.๘.๒ ให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลจัดเตรียมฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน  
๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งรายชื่อฐานข้อมูลจาก มท. และ ให้ มท. ด าเนินการเชื่อมระบบฐานข้อมูลดังกล่าว 
กับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และเปิดให้หน่วยงานที่ร้องขอใช้งานโดยเร็ว ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ของส่วนราชการฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

 ๑.๘.๓) ให้กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ในการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ให้
บรรลุผลส าเร็จเป็นรูปธรรม รวมทั้งติดตามและประเมินผลการเชื่อมโยงข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐเป็นระยะๆ ต่อไป 

 ๑.๘.๔) ให้ มท. รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการ 

๑.๙) การขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน  โดยมีตัวชี้วัด จ านวน
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนให้หน่วยงานอ่ืนใช้ร่วมกันได้  โดยมีสถานะการ
ด าเนินการของปี ๒๕๖๐ ดังนี้  
ล าดับ ชื่อกระทรวง ชื่อหน่วยงาน ชื่อฐานข้อมูล สถานะ 

๑ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

กรมประมง  ฐานข้อมูลทะเบียนผู้เข้าใช้งานระบบ
เชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต 

  

๒ กรมปศุสัตว์  ฐานข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน   
๓ กรมฝนหลวงและการ

บินเกษตร  
ฐานข้อมูลการร้องขอรับบริการฝนหลวง   

๔ กรมพัฒนาที่ดิน  ฐานข้อมูลหมอดินอาสา   
๕ กรมส่งเสริม

การเกษตร 
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ด าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 
๖ กรมส่งเสริม

การเกษตร 
ข้อมูลแปลงเพาะปลูกข้าว/ปลูกยางพารา ด าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 
๗ กรมส่งเสริมสหกรณ์  ฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตร   
๘ กรมหม่อนไหม  ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ด าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 
๙ การยางแห่งประเทศ

ไทย 
ฐานข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วม
โครงการปลูกยางในที่ว่างเปล่า 4 จังหวัด
ชายแดนใต้(งบไทยเข้มแข็ง) 

  



๑๖ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ล าดับ ชื่อกระทรวง ชื่อหน่วยงาน ชื่อฐานข้อมูล สถานะ 

๑๐ การยางแห่งประเทศ
ไทย 

ฐานข้อมูลเกษตรชาวสวนยางผู้รับการ
ส่งเสริมปลูกแทน 

  

๑๑ การยางแห่งประเทศ
ไทย 

ฐานข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วม
โครงการบ ารุงรักษาสวนและการกรีดยาง
อย่างถูกวิธีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

  

๑๒ การยางแห่งประเทศ
ไทย 

ฐานข้อมูลระบบสถาบันเกษตร   

๑๓ ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 

ฐานข้อมูลระบบการยื่นค าร้องขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก น้ าเข้า 
สินค้าเกษตรตามมารตรฐานบังคับผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ 

  

๑๔ กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  

ฐานข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงาน 

  

๑๕ กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  

ฐานข้อมูลผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

  

๑๖ ส านักงาน
ประกันสังคม 

ข้อมูลประวัติผู้ประกันตน และ
สถานพยาบาลปัจจุบัน 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๑๗ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน  

ฐานข้อมูลผู้ยื่นค าร้อง มาตรา 123 พ.ร.บ.
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

  

๑๘ กระทรวงกลาโหม หน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน 

ฐานข้อมูลผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (สด.
43) 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๑๙ กระทรวงการคลัง กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 

ข้อมูลสมาชิกกองทุบบ าเน็ญบ านาญ
ข้าราชการ กบข. 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๒๐ ส านักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล 

ฐานข้อมูลตัวแทนจ าหน่ายฉลาก   

๒๑ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

กรมการกงสุล ฐานข้อมูลผู้ขอหนังสือเดินทาง ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๒๒ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย  

กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน  

ฐานข้อมูลผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิด 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๒๓ กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ  

ฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม   



๑๗ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ล าดับ ชื่อกระทรวง ชื่อหน่วยงาน ชื่อฐานข้อมูล สถานะ 

๒๔ กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ  

ฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๒๕ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์ 

ฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  

๒๖ กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก  ฐานข้อมูลใบอนุญาตขับรถ   

๒๗ กระทรวงพาณิชย  กรมการค้า
ต่างประเทศ  

ทะเบียนผู้ประกอบการส่งออก และน าเข้า
สินค้า 

  

๒๘ กรมการค้าภายใน  ฐานข้อมูลผู้ประกอบการงานชั่ง ตวง วัด   
๒๙ กรมการค้าภายใน  ฐานข้อมูลผู้ประกอบกิจการ ตลาด 

คลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น 
  

๓๐ กรมการค้าภายใน  ฐานข้อมูลโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภค 

  

๓๑ กระทรวงมหาดไทย ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลผู้ขอตรวจสอบทะเบียนราษฎร  ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๓๒ ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลบันทึกฐานะครอบครัว ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๓๓ ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลภาพถ่ายทางทะเบียน ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๓๔ ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลที่อยู่บุคคลสัญชาติไทย 
(ทะเบียนบ้าน) 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๓๕   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลที่อยู่บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๓๖   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลที่อยู่บุคคลผู้ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๓๗   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลที่อยู่บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
(แรงงานต่างด้าว) 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๓๘   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลที่อยู่ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบจาก
เมียนมาร์ 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 



๑๘ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ล าดับ ชื่อกระทรวง ชื่อหน่วยงาน ชื่อฐานข้อมูล สถานะ 

๓๙   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลการเกิดผู้ไม่มีสัญชาติไทย ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๔๐   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลการตายผู้ไม่มีสัญชาติไทย ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๔๑ กระทรวงมหาดไทย ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลการเกิดผู้ลี้ภัยจากการสู้รบจาก
เมียนมาร์ 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๔๒ (ต่อ) ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลการเกิดบุคคลสัญชาติไทย ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๔๓   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลทะเบียนการย้ายเข้า ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๔๔   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลทะเบียนคนบ้านกลาง ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๔๕   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชนบุคคล
สัญชาติไทย 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๔๖   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลบัตรประจ าตัวบุคคลผู้ไม่มี
สัญชาติไทย 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๔๗   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลบัตรประจ าตัวบุคคลผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียน 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๔๘   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลบัตรประจ าตัวบุคคลผู้ไม่มี
สัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว) 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๔๙   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลหนังสือรับรองการเกิดผู้ไม่มี
สัญชาติไทย (ท.ร.20/1) 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๕๐   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลการตาย ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๕๑   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลทะเบียนการย้ายออก ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๕๒   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลทะเบียนสมรส ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๕๓   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลทะเบียนหย่า ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๕๔   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลทะเบียนรับรองบุตร ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 



๑๙ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ล าดับ ชื่อกระทรวง ชื่อหน่วยงาน ชื่อฐานข้อมูล สถานะ 

๕๕   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๕๖   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๕๗   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๕๘   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลทะเบียนงานพินัยกรรม ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๕๙   ส านักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) 

ฐานข้อมูลทะเบียนสัตว์พาหนะ ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๖๐ กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง ฐานข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๖๑ (ต่อ) การประปาส่วน
ภูมิภาค 

ฐานข้อมูลผู้ใช้น้ า ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๖๒   การไฟฟ้าภูมิภาค ฐานข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๖๓   การประปานครหลวง ฐานข้อมูลผู้ใช้น้ า ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๖๔   กรมการปกครอง  ฐานข้อมูลทะเบียนการครอบครอง
ทะเบียนอาวุธปืน 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๖๕   องค์การตลาด ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนและขอข้อมูล
หน่วยงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
ตลาด 

  

๖๖ กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี  ฐานข้อมูลผู้ล้มละลาย ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๖๗ กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน  

ฐานข้อมูลคดีอาญาเด็กและเยาวชน   

๖๘ กรมคุมประพฤติ 
ข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติ 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๖๙ กรมราชทัณฑ์  ฐานข้อมูลผู้ต้องขัง ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๗๐ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ  

ข้อมูลผู้ต้องหาคดีพิเศษ   



๒๐ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ล าดับ ชื่อกระทรวง ชื่อหน่วยงาน ชื่อฐานข้อมูล สถานะ 

๗๑ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ  

ข้อมูลผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพิเศษ ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๗๒ ส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพติด 

ฐานข้อมูลทะเบียนคดียาเสพติด 
(Narcotics Case Register:NCR) 

  

๗๓ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 

ระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา (TEPIS) 

  

๗๔   ส านักงานปลัด ข้อมูลรายการวุฒิการศึกษา (ตั้งแต่ปี 
2556)  

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๗๕   กระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา (ตั้งแต่ปี 2554)  

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๗๖ กระทรวง
สาธารณสุข 

ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

ฐานข้อมูลระบบตรวจสอบสิทธิประกัน
สุขภาพของส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๗๗ ส านักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้าน
การประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน 

  

๗๘   กรมประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการบุคลากร
กรมประชาสัมพันธ์ (DPIS) 

  

๗๙   กรมประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลทะเบียนอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้านและชุมชน 

  

๘๐   ส านักงาน
คณะกรรมการ 

ฐานข้อมูลผู้ร้องทุกข์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค   

๘๑   คุ้มครองผู้บริโภค ฐานข้อมูลผู้รับมอบอ านาจร้องทุกข์ ด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค 

  

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

๒) แผนการด าเนินงานต่อไป 
๒.๑ ด าเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการ

บริการภาครัฐที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้ส าเร็จตามกรอบแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือ
ขับเคลื่อนตามกรอบทิศทาง การปฏิรูปประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) และการยกระดับสู่
การเป็น Thailand ๔.๐ โดยมีแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
ไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา และด าเนินการตามเป้าหมาย
มาตรการและตัวชี้วัดที่ก าหนด ดังนี้ 



๒๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

 
  - มาตรการที่ ๑ : การขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูล 

  เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลประชาชนที่มีมาตรฐาน สามารถ
เข้าถึง เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนใช้งานร่วมกันได้ ก าหนดตัวชี้วัด คือ จ านวนฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนให้หน่วยงานอ่ืนใช้ร่วมกันได้ เป้าหมายปี ๒๕๖๐ จ านวน ๘๑ ฐานข้อมูล 

 - มาตรการที่ ๒ : การขับเคลื่อนการปรับปรุงการบริการภาครัฐ 
  เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐให้บริการประชาชนแบบลดการใช้ส าเนา

เอกสารอย่างเต็มรูปแบบและสามารถใช้บัตร Smart Card ยืนยันตัวตน ก าหนดตัวชี้วัด คือ 
 (๑) จ านวนหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับระบบ

ฐานข้อมูลประชาชนกลาง  เป้าหมายปี ๒๕๖๐ จ านวน ๑๔๘ หน่วยงาน  
 (๒) จ านวนกระบวนงานภาครัฐที่ใช้ข้อมูลบุคคลจากบัตร Smart Card 

หรือฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center) เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับ
บริการแทนการขอส าเนาเอกสาร (ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน)  เป้าหมายปี 
๒๕๖๐ จ านวน ๒๔๓ กระบวนงาน 

 (๓) จ านวนกระบวนงานที่ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนใบเดียวในการขอรับ
บริการ โดยการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับบริการจากฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center) แทนการขอ
ส าเนาเอกสาร (ยกเลิกส าเนาเอกสารทุกประเภท) เป้าหมายปี ๒๕๖๐ จ านวน ๔๗ กระบวนงาน 
 ๒.๒ ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดย
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายชื่อฐานข้อมูลที่ต้องใช้ในการบริการประชาชนไป
ยังกระทรวงมหาดไทย (มท.) ภายใน ๓ เดือน และ มท. รวบรวมรายชื่อฐานข้อมูลดังกล่าวแจ้งให้หน่วยงาน
เจ้าของฐานข้อมูลทราบ เพ่ือให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลจัดเตรียมฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งรายชื่อฐานข้อมูลจาก มท.  และ ให้ มท. ด าเนินการเชื่อมระบบฐานข้อมูลดังกล่าว กับ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และเปิดให้หน่วยงานที่ร้องขอใช้งานโดยเร็ว 

๓) ปัญหาอุปสรรค 
๓.๑) กระบวนงานบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันส่วนใหญ ่

ยังก าหนดให้ประชาชนต้องเตรียมเอกสารหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการขอรับบริการให้ครบถ้วน ทั้งที่
เอกสารหลักฐานเหล่านั้นเป็นเอกสารที ่ภาครัฐออกให้ทั ้งสิ ้น (รัฐเป็นผู ้ครอบครองเอกสารต้นฉบับ 
ประชาชนถือส าเนาคู่ฉบับ) ดังนั้น โดยหลักการภาครัฐจึงควรเป็นผู้ท าหน้าที่พิสูจน์ยืนยันความมีอยู่จริงของ
เอกสารต้นฉบับแทนการผลักภาระให้กับประชาชนผู้ขอรับบริการน าเอกสารมาแสดงรับรองคุณสมบัติของตนเอง 

๓.๒) ระบบบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งยังไม่ได้พัฒนา
เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงมีรูปแบบการให้บริการด้วยมือ (Manual) และยึดถือเอกสารในรูปแบบ
กระดาษ (Hard Copy) เป็นสาระส าคัญของการให้บริการประชาชน 

๓.๓) ระบบฐานข้อมูลประชาชนของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังไม่ได้พัฒนาเป็น
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือพัฒนาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่ไม่มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญย่ังไม่มีความพร้อมด้านข้อมูล  

๓.๔) ไม่มีหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งท าหน้าที่ก าหนด
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน บางส่วนราชการใช้วิธีการแลกเปลี่ยนกันเอง 

๓.๕) ไม่มีระบบยืนยันตัวบุคคลด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมู 



๒๒ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

๓.๖) อุปสรรคด้านข้อกฎหมายระเบียบของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งที่ยังไม่ได้
รับการปรับปรุงแก้ไขให้รองรับการใช้เอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ 

ประเด็นเสนอที่ประชุม 
 เพ่ือโปรดพิจารณา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ฝ่ายเลขานุการฯ) 
 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

เอกสารประกอบวาระ 

๑) รายชื่อหน่วยงานที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน กับ ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 

๒) ข้อมูลการจัดสรรเครื่องอ่าน  Smart Card Reader  

๓) การอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
 

ข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 - 
มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................... .........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
  



ล าดบัที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ วันทีอ่นุมตัิ วันทีล่งนาม
1 หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน  กระทรวงกลาโหม  ๑๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๓๘  ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๔๐

2 กรมสรรพากร (ส านักตรวจสอบภาษี/ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ)  ๒ มีนาคม ๒๕๓๗  ๙ มกราคม ๒๕๔๑

3 ส านักงานประกันสังคม (กองทะเบยีนและประมวลผล)  ๑๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๓๘  ๙ มกราคม ๒๕๔๑

4 ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๒  ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๑

5 กรมการส่ือสารทหาร  กองบญัชาการกองทพัไทย  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๓  ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๑

6 กรมโยธาธกิารและผังเมือง (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๙  ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๑

7 ส านักข่าวกรองแหง่ชาติ  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑

8 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๖  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑

9 ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  ๒๒ มกราคม ๒๕๓๓  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑

10 กรมบงัคับคดี (ส านักงานเลขานุการกรม)  ๕ ตุลาคม ๒๕๓๘  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑

11 กรมคุมประพฤติ (กองวชิาการและแผนงาน)  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๖  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑

12 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  ๑๐ กันยายน ๒๕๔๑  ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑

13 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  ๓ สิงหาคม ๒๕๓๗  ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑

14 ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๓๒  ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑

15 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๑  ๑๙ มกราคม ๒๕๔๒

16 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ  ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑  ๑๙ มกราคม ๒๕๔๒

17 ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.)  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๑  ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒

18 ส านักงานเลขานุการศาลแพง่   ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑  ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒

19 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๑  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒

20 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๒

21 กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒  ๓ สิงหาคม ๒๕๔๒

22 กรมก าลังพลทหารอากาศ  กระทรวงกลาโหม  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑  ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๔๒

23 กรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๒  ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๔๒

24 ธนาคารแหง่ประเทศไทย  ๗ กันยายน ๒๕๔๒  ๑๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๓

25 โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  (๗ แหง่)  ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๔๑  ๒๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๓

  - โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

  - โรงพยาบาลราชวถิี

  - โรงพยาบาลศิริราช

  - โรงพยาบาลต ารวจ

  - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

  - โรงพยาบาลภมูิพลอดุลยเดช

26 จังหวดัชลบรีุ  อ าเภอศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา  ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑  ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓

และองค์การบริหารส่วนต าบลบางพระ  (GIS)

27 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ๒๗ เมษายน ๒๕๔๒  ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓

รายชื่อหน่วยงานทีร่่วมท าบันทึกขอ้ตกลงการใชป้ระโยชน์ฐานขอ้มลูทะเบียนกลาง กรมการปกครอง



ล าดบัที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ วันทีอ่นุมตัิ วันทีล่งนาม
28 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)  ๖ มีนาคม ๒๕๔๓  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๓

29 ส านักงานเทศบาลต าบลแหลมฉบงั (GIS)  ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๔๓  ๓๑ มกราคม ๒๕๔๔

30 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๓   ๒๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๔

31 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ๒๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๔  ๙ มีนาคม ๒๕๔๔

32 กรุงเทพมหานคร  ๒๕ เมษายน ๒๕๔๓  ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔

(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล)  ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔  ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

33 บริษทั ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)  ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔

34 ธนาคารออมสิน  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔

35 กรมประชาสัมพนัธ์  ๒๒ ธนัวาคม ๒๕๔๓  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔

36 การประปานครหลวง  ๑๒ มกราคม ๒๕๔๔  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔

37 การไฟฟา้นครหลวง  ๒ มีนาคม ๒๕๔๔  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔

38 ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ๒๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๔  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔

39 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๓  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

40 ส านักงานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

41 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ๖ กันยายน ๒๕๔๔  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

42 กรมพฒันาธรุกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  ๖ กันยายน ๒๕๔๔  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

43 ส านักงานศาลยุติธรรม  ๑๘ กันยายน ๒๕๔๔  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

44 บริษทั การบนิไทย จ ากัด (มหาชน)  ๑๐ กันยายน ๒๕๔๕  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

45 กรมการขนส่งทางบก  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓  ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๔๖

46 บรรษทับริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)  ๕ สิงหาคม ๒๕๔๖  ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗

47 กรมสรรพสามิต  ๕ สิงหาคม ๒๕๔๕  ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗

(เพิ่มเติมวธิกีารใช้ประโยชน์ข้อมูล)  ๒ มกราคม ๒๕๕๗  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

48 กรมสอบสวนคดีพเิศษ  ๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗  ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗

49 กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ  ๑๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗   ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗

50 ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖  ๔ มิถุนายน ๒๕๔๗

51 กรมราชทณัฑ์  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖  ๔ มิถุนายน ๒๕๔๗

52 กรมการจัดหางาน  ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

53 ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๖  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

54 กรมกิจการเด็กและเยาวชน   ๑๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗

55 บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๖  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗

56 การเคหะแหง่ชาติ  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖  ๑ กันยายน ๒๕๔๗

57 ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา  ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗  ๑ กันยายน ๒๕๔๗

58 กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ๑๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

59 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

รายชื่อหน่วยงานทีร่่วมท าบันทึกขอ้ตกลงการใชป้ระโยชน์ฐานขอ้มลูทะเบียนกลาง กรมการปกครอง

 - ๒ - 



ล าดบัที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ วันทีอ่นุมตัิ วันทีล่งนาม
60 องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก  ๑๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗  ๑๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๘

61 กรมการค้าต่างประเทศ  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗  ๑๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๘

62 การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  ๒๒ ธนัวาคม ๒๕๔๘  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙

63 กรมบญัชีกลาง  ๒๒ ธนัวาคม ๒๕๔๘  ๑ กันยายน ๒๕๔๙

(เพิ่มเติมวธิกีารใช้ประโยชน์ข้อมูล)  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑  ๙ มีนาคม ๒๕๕๒

64 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘  ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙

65 โรงพยาบาลศิริราช  ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐

66 กองบญัชาการผสมพลเรือน  ต ารวจ  ทหาร  ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐

67 ส านักงานสถิติแหง่ชาติ  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑   ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑

68 ส านักงานกิจการยุติธรรม  ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑  ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

69 กองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา  ๒๒ ธนัวาคม ๒๕๔๘  ๒๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๑

70 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐  ๗ มีนาคม ๒๕๕๑

71 โรงพยาบาลรามาธบิดี  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑

72 กรมที่ดิน  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑

73 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑

(เพิ่มเติมวธิกีารใช้ประโยชน์ข้อมูล)  ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๙  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

74 กรมสารบรรณทหารบก  ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑

75 ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK  Park)  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑

76 ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑

(เพิ่มเติมวธิกีารใช้ประโยชน์ข้อมูล)  ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

77 บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (บสก.)  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑

78 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน)  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑

79 ศูนย์วจิัยศึกษาและบ าบดัโรคมะเร็ง  สถาบนัวจิัยจุฬาภรณ์  ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

80 ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑  ๑๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๒

81 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒  ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒

82 กรมส่งเสริมการเกษตร  ๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๒  ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒

83 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภยั (คปภ.)  ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒  ๑ กันยายน ๒๕๕๒

84 มหาวทิยาลัยมหดิล  ๙ เมษายน ๒๕๕๒  ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

85 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภเิษก  มหาวทิยาลัยมหดิล  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒  ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

86 กองทพัเรือ (กรมข่าวทหารเรือ)  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒

87 ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒  ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒

88 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์)  ๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๒  ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒

89 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒

90 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(เพิ่มเติมวธิกีารใช้ประโยชน์ข้อมูล)  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ๕ มกราคม ๒๕๕๘

รายชื่อหน่วยงานทีร่่วมท าบันทึกขอ้ตกลงการใชป้ระโยชน์ฐานขอ้มลูทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
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91 สภากาชาดไทย  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐  ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

92 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒  ๑๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๓

93 บริษทั ขนส่ง จ ากัด  ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๒  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓

94 มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

95 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ๙ มีนาคม ๒๕๕๓  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓

96 มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์)  ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓  ๘ กันยายน ๒๕๕๓

97 สภาการพยาบาล  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

98 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.บต.)  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

99 กรมการแพทย์  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓  ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔

100 สถาบนันิติวทิยาศาสตร์  ๒๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๔  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔

101 กองทพับก/ศูนย์ปฏบิติัการกองทพับก  ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔

102 เมืองพทัยา  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔  ๑๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕

103 สถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแหง่ชาติ  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔  ๑๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕

104 ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ๙ มกราคม ๒๕๕๕  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

105 กองทนุการออมแหง่ชาติ  ๖ มีนาคม ๒๕๕๕  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

106 การประปาส่วนภมูิภาค  ๕ มีนาคม ๒๕๕๕  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

107 กรมธนารักษ์  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

108 กองทนุฟื้นฟแูละพฒันาเกษตรกร  ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕  ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖

109 สภาวศิวกร  ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖  ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

110 กรมปศุสัตว์  ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖  ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖

111 ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๖  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ 

112 มหาวทิยาลัยรามค าแหง  ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖  ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๕๖

113 มหาวทิยาลัยขอนแก่น (โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์)  ๒ มีนาคม ๒๕๕๕  ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

114 ส านักงานอัยการสูงสุด  ๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๖  ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗

(เพิ่มเติมวธิกีารใช้ประโยชน์ข้อมูล)  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๗

115 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๗  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

116 กรมปา่ไม้  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖  ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

117 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (จังหวดัล าปาง)  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖  ๑ กันยายน ๒๕๕๗

118 มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

119 กรมการทอ่งเที่ยว  ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  ๓ เมษายน ๒๕๕๘

(เพิ่มเติมวธิกีารใช้ประโยชน์ข้อมูล)  ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

120 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (ส านักงาน กสทช.) (โทรศัพทเ์คล่ือนที่)

(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) (ดิจิตอลทวี ี(คูปองฯ))  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

(เพิ่มเติมภารกิจการใช้ประโยชน์ข้อมูล) (กิจการกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน)์  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
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ล าดบัที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ วันทีอ่นุมตัิ วันทีล่งนาม
121 ส านักงานศาลปกครอง  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘   ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

122 กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔   ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ 

123 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘  ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

124 กรมประมง  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘   ๒ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 

125 กรมการพฒันาชุมชน  ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘  ๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙

126 บริษทั บริหารสินทรัพย์สุขุมวทิ จ ากัด  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  ๑ มีนาคม ๒๕๕๙

127 บรรษทัประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘  ๔ เมษายน ๒๕๕๙

128 กรมเจ้าทา่  ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

129 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น  ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘  ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

130 ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

131 กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตวป์า่ และพนัธุพ์ชื  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

132 กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙  ๘ กันยายน ๒๕๕๙

  - ส านักงานปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    

  - กรมกิจการเด็กและเยาวชน

  - กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว   

  - กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ

  - กรมกิจการผู้สูงอายุ

  - กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร

  - ส านักงานธนานุเคราะห ์

133 กรมพฒันาฝีมือแรงงาน  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

134 การยางแหง่ประเทศไทย  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

135 กรมหม่อนไหม ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๒๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐

136 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

137 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ๗ เมษายน ๒๕๖๐

138 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

139 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

140 กระทรวงพาณิชย์ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

  - ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์    

  - กรมการค้าต่างประเทศ

  - กรมการค้าภายใน   

  - กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ

  - กรมทรัพย์สินทางปญัญา

  - กรมพฒันาธรุกิจการค้า

  - กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ 

  - ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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รายชื่อหน่วยงานทีร่่วมท าบันทึกขอ้ตกลงการใชป้ระโยชน์ฐานขอ้มลูทะเบียนกลาง กรมการปกครอง



ล าดบัที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ วันทีอ่นุมตัิ วันทีล่งนาม
  - องค์การคลังสินค้า   

141 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ กระทรวงสาธารณสุข  ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๙  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

142 กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหต ุ :  รายชื่อหน่วยงาน  ณ วันที ่๒2 กนัยายน ๒๕๖๐

 - ๖ - 

รายชื่อหน่วยงานทีร่่วมท าบันทึกขอ้ตกลงการใชป้ระโยชน์ฐานขอ้มลูทะเบียนกลาง กรมการปกครอง



ล ำดับ ชือ่หน่วยงำน ชือ่ฐำนข้อมูล สถำนะ
1 กรมส่งเสริมการเกษตร ฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
2 กรมส่งเสริมการเกษตร ขอ้มูลแปลงเพาะปลูกขา้ว/ปลูกยางพารา ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
3 กรมหม่อนไหม ฐานขอ้มูลเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเล้ียงไหม ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
4 ส านักงานประกนัสังคม ขอ้มูลประวัติผู้ประกนัตน และสถานพยาบาลปัจจบุัน ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ฐานขอ้มูลผลการตรวจเลือกทหารกองเกนิเขา้รับราชการทหาร

กองประจ าการ (สด.43)
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย

6 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ขอ้มูลสมาชิกกองทุบบ าเน็ญบ านาญขา้ราชการ กบข. ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
7 กรมการกงสุล ฐานขอ้มูลผู้ขอหนังสือเดินทาง ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
8 กรมกจิการเด็กและเยาวชน ฐานขอ้มูลผู้ได้รับเงินอดุหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกดิ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
9 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ
ฐานขอ้มูลทะเบียนกลางคนพิการ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย

10 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมูลผู้ขอตรวจสอบทะเบียนราษฎร ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
11 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลบันทึกฐานะครอบครัว ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
12 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลภาพถา่ยทางทะเบียน ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
13 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลที่อยู่บุคคลสัญชาติไทย (ทะเบียนบ้าน) ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
14 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลที่อยู่บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
15 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลที่อยู่บุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
16 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลที่อยู่บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว) ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
17 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลที่อยู่ผู้ล้ีภัยจากการสู้รบจากเมียนมาร์ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
18 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลการเกดิผู้ไม่มีสัญชาติไทย ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
19 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลการตายผู้ไม่มีสัญชาติไทย ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
20 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลการเกดิผู้ล้ีภัยจากการสู้รบจากเมียนมาร์ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
21 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลการเกดิบุคคลสัญชาติไทย ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
22 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลทะเบียนการยา้ยเขา้ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
23 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลทะเบียนคนบ้านกลาง ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
24 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลบัตรประจ าตัวประชาชนบุคคลสัญชาติไทย ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
25 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลบัตรประจ าตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
26 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลบัตรประจ าตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
27 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานข้อมลูบตัรประจ าตัวบคุคลผู้ไมม่สัีญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว) ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย

28 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลหนังสือรับรองการเกดิผู้ไม่มีสัญชาติไทย (ท.ร.20/1) ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
29 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลการตาย ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
30 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลทะเบียนการยา้ยออก ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
31 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลทะเบียนสมรส ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
32 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลทะเบียนหยา่ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
33 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลทะเบียนรับรองบุตร ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย

มำตรกำรที่ 1 กำรขับเคลือ่นกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชน

จ ำนวน = 54 ฐำนข้อมูล / ปี พ.ศ. 2560 มีเป้ำหมำยทั้งหมด 81 ฐำนข้อมูล 
ตัวชีว้ดั จ านวนฐานขอ้มูลของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปล่ียนให้หน่วยงานอื่นใช้ร่วมกนัได้



ล ำดับ ชือ่หน่วยงำน ชือ่ฐำนข้อมูล สถำนะ

มำตรกำรที่ 1 กำรขับเคลือ่นกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชน

จ ำนวน = 54 ฐำนข้อมูล / ปี พ.ศ. 2560 มีเป้ำหมำยทั้งหมด 81 ฐำนข้อมูล 
ตัวชีว้ดั จ านวนฐานขอ้มูลของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปล่ียนให้หน่วยงานอื่นใช้ร่วมกนัได้

34 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
35 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
36 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลทะเบียนชื่อบุคคล ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
37 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลทะเบียนงานพินัยกรรม ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
38 กรมการปกครอง (สน.บท.) ฐานขอ้มูลทะเบียนสัตว์พาหนะ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
39 การไฟฟ้านครหลวง ฐานขอ้มูลผู้ใช้ไฟฟ้า ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
40 การประปาส่วนภูมิภาค ฐานขอ้มูลผู้ใช้น้ า ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
41 การไฟฟ้าภูมิภาค ฐานขอ้มูลผู้ใช้ไฟฟ้า ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
42 การประปานครหลวง ฐานขอ้มูลผู้ใช้น้ า ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
43 กรมการปกครอง ฐานขอ้มูลทะเบียนการครอบครองทะเบียนอาวุธปืน ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
44 กรมบังคับคดี ฐานขอ้มูลผู้ล้มละลาย ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
45 กรมคุมประพฤติ ขอ้มูลผู้ถกูคุมประพฤติ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
46 กรมราชทัณฑ์ ฐานขอ้มูลผู้ต้องขงั ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
47 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอ้มูลผู้ต้องหาตามหมายจบัคดีพิเศษ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
48 ส านักงานปลัด ขอ้มูลรายการวุฒิการศึกษา (ต้ังแต่ปี 2556) ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
49 กระทรวงศึกษาธิการ ขอ้มูลนักเรียน นักศึกษา (ต้ังแต่ปี 2554) ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
50 ส านักงานหลักประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ
ฐานขอ้มูลระบบตรวจสอบสิทธิประกนัสุขภาพของส านักงาน
หลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย

51 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ฐานขอ้มูลหมายจบั ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
52 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ขอ้มูลประวัติผู้กระท าความผิด ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
53 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฐานขอ้มูลผู้ร้องขอให้ถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
54 บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ฐานขอ้มูลลูกกค้าผู้ใช้บริการของ บมจ. ทีโอที ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย



แจกจ่าย จ านวนที่ รอ หมายเหต/ุ สถานะ ด าเนินการแล้ว จุด/สถานทีน่ าไปใชง้าน
แล้ว แจกจ่าย แจกจ่าย การน าไปใชง้าน หรอืยงัไม่ด าเนินการ

1 ส ำนักงำนหลักประกนัสุขภำพแหง่ชำติ 1 53,185 กำรลงทะเบยีนเลือก/เปล่ียนหน่วยบริกำรประจ ำในระบบ
หลักประกนัสุขภำพแหง่ชำติ

2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพืน้ฐำน

1 50,195 1. กำรใหบ้ริกำรตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ 
2. กำรตรวจสอบกำรมำเรียนของนักเรียน
3. กำรรับสมัครนักเรียน ปกีำรศึกษำ 2561

3 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 1 21,570 กำรใหบ้ริกำรด้ำนสำธำรณสุข ใช้งำนระบบ Smart Health ID 
ร่วมกบัระบบสำรสนเทศของโรงพยำบำล (HIS)

ด ำเนินกำรแล้ว โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป 
116 แหง่ๆละ 10 เคร่ือง และอยู่
ระหว่ำงทยอยส่งมอบให ้ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจงัหวัด ทั้ง 76 จงัหวัดเพือ่
น ำไปแจกต่อใหห้น่วยบริกำรประชำชน
ตำมกลุ่มเปำ้หมำย

4 ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ 1 12,131 กำรรับแจง้เอกสำรหำยโดยใช้ระบบสำรสนเทศสถำนีต ำรวจ (CRIMES)

5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน

1 8,463 ใหบ้ริกำรด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบับตัรประจ ำตัวประชำชน และ
ปอ้งกนักำรปลอมแปลงเลขประจ ำตัวประชำชน รวมถึงใช้งำนระบบ
สำรสนเทศสถำนศึกษำเอกชนของส ำนักคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรยีนเอกชนในระบบ 
ประเภทสามัญศึกษา

6 กรมกจิกำรเด็กและเยำวชน 1 8,018 1. ระบบส่งต่อข้อมูลผู้ใช้บริกำรกรมกจิกำรเด็กและเยำวชน
2. กำรรับเงินอดุหนุนเพือ่กำรเล้ียงดูเด็กแรกเกดิ

7 กรมกำรขนส่งทำงบก 1 5,530 1. กำรออกใบอนุญำตขับรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์
2. กำรออกใบอนุญำตผู้ประจ ำรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
3. กำรรับช ำระภำษีรถประจ ำปี
4. กำรจดทะเบยีนรถ รถใหม่ รถเปล่ียนประเภท รถที่แจง้ไม่ใช้
ตลอดไป
5. กำรโอนรถ
6. กำรเปล่ียนแปลงสำระส ำคัญของรถ
7. กำรเปล่ียนชื่อ, สกลุ หรือเปล่ียนแปลงที่อยู่เจำ้ของรถ
8. กำรขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบยีนรถหรือเคร่ืองหมำยแสดงกำรเสีย
ภำษีประจ ำปี
9. กำรแจง้ไม่ใช้รถชั่วครำวหรือตลอดไป
10. กำรแจง้ใช้รถที่ได้แจง้หยุดใช้ชั่วครำวไว้

กรมกำรขนส่งทำงบก (ต่อ) 11. กำรขอตรวจสอบหรือรับรองส ำเนำข้อมูลทะเบยีนรถ
12. กำรขอผ่อนช ำระภำษีที่ค้ำง13. กำรย้ำยรถเข้ำ-ออก
14. กำรอนุญำตน ำรถที่จดทะเบยีนแล้วออกนอกรำชอำณำจกัร15. 
กำรแปลใบคู่มือจดทะเบยีนรถเปน็ภำษำองักฤษ
16. กำรออกหนังสืออนุญำตรถระหว่ำงประเทศและเคร่ืองหมำย
แสดงประเทศ
17. กำรขอใช้หรือเปล่ียนหมำยเลขทะเบยีนรถ
18. กำรขอควำมเหน็ชอบกำรจดทะเบยีนรถยนต์ส่ีล้อเล็กบรรทุกส่วน
บคุคล
19. กำรขอควำมเหน็ชอบกำรจดทะเบยีนรถยนต์สำมล้อส่วนบคุคล
20. กำรขอแผ่นปำ้ยทะเบยีนรถ กรณีสูญหำย ช ำรุด หรือลบเลือนใน
สำระส ำคัญ

8 หน่วยบญัชำกำรรักษำดินแดน 1 5,299 1. กำรขึ้นทะเบยีนทหำรกองประจ ำกำร
2. กำรลงบญัชีทหำรกองเกนิ
3. กำรรับสมัครนักศึกษำวิชำทหำร

9 กรมสรรพำกร 1 5,200 ระบบงานเลขประจ าตัวประชาชน ด ำเนินกำรแล้ว หน่วยงำนส่วนกลำงภำยในกรมฯ 
ส ำนักงำนสรรพำกรภำค,
ส ำนักงำนสรรพำกรพืน้ที่,
ส ำนักงำนสรรพำกรพืน้ที่สำขำ

10 ส ำนักงำนประกนัสังคม 1 5,104 กำรขึ้นทะเบยีนกองทุนเงินทดแทนและ/หรือกองทุนประกนัสังคม

11 กรมส่งเสริมกำรเกษตร 1 5,000 กำรขึ้นทะเบยีนเกษตรกร กรณีเกษตรกรน ำแปลงเดิมมำขึ้นทะเบยีน
ด้วยตนเอง ณ ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ/ส ำนักงำนเกษตรเขต (กทม.)

ด ำเนินกำรแล้ว
(อยู่ระหว่ำงกำรอบรม)

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ/ส ำนักงำน
เกษตรเขต (กทม.)

12 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ 1 3,704 กำรรับเร่ืองร้องเรียน

13 ส ำนักงำนอยักำรสูงสุด 1 2,184 กำรใหค้ ำปรึกษำและตรวจร่ำงสัญญำหรือเอกสำรทำงกฎหมำย

14 กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 1 2,040 1. กำรขอรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำนของผู้ประกอบอำชีพ
2. ทะเบยีนประวัติผู้เข้ำรับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
3. ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

15 กองทุนกำรออมแหง่ชำติ 1 120 กำรขอสมัครสมำชิกกองทุนกำรออมแหง่ชำติ

16 กรมกำรจดัหำงำน 1 1,500 1. ลงทะเบยีนผู้สมัครงำน  2. ขออนุญำตพำลูกจำ้งไปท ำงำนใน
ต่ำงประเทศ

สรุปการแจกจ่ายเครื่องอ่านบตัรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

ข้อมูล ณ วันที ่26 กันยายน 2560

ล าดับ
ชือ่หน่วยงาน



แจกจ่าย จ านวนที่ รอ หมายเหต/ุ สถานะ ด าเนินการแล้ว จุด/สถานทีน่ าไปใชง้าน
แล้ว แจกจ่าย แจกจ่าย การน าไปใชง้าน หรอืยงัไม่ด าเนินการ

สรุปการแจกจ่ายเครื่องอ่านบตัรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

ข้อมูล ณ วันที ่26 กันยายน 2560

ล าดับ
ชือ่หน่วยงาน

17 กรมปศุสัตว์ 1 1,363 กำรขอใบอนุญำตผลิต น ำเข้ำ ขำยอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะ
กำรเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single  window (NSW) ระยะ๓
กำรจดัเกบ็รำยละเอยีดผู้ขอรับบริกำรด้ำนปศุสัตว์ในหน่วยงำน

อยู่ระหว่ำงพัฒนำระบบ ส ำนักงำนปศุสัตว์จงัหวัด , อ ำเภอและ
ด่ำนกกักนัสัตว์

18 กรมประมง 1 1,360 1. กำรขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู้เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ (ทบ.1) 
จ ำนวน 607 เคร่ือง

ด ำเนินกำรแล้ว ส ำนักงำนประมงจงัหวัดและประมงอ ำเภอ

2. กระบวนงำนและกำรใหบ้ริกำรประชำชนด้ำนอื่นๆ ของกรมประมง
 จ ำนวน 753 เคร่ือง

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรพัฒนำ
ระบบ เพือ่น ำไปใช้ในงำน

หน่วยงำนส่วนกลำงที่ต้ังอยู่ในเขต 
กทม.และต่ำงจงัหวัด

19 กรมกำรกงสุล 1 800 งำนหนังสือเดินทำงอเิล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

20 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 1 1,080 กำรรับนักศึกษำตำมหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้น
พืน้ฐำน

21 กรมกำรพัฒนำชุมชน 1 958 ลงทะเบยีนผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร หนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จงัหวัดและอ ำเภอ

22 กรมบญัชีกลำง 1 800 ลงทะเบยีนเพือ่สวัสดิกำรแหง่รัฐ

23 กรมคุมประพฤติ 1 763 1. งำนสืบเสำะและพินิจ
2. งำนควบคุมและสอดส่อง
3. งำนตรวจพิสูจน์
4. งำนอำสำสมัครคุมประพฤติ

ด ำเนินกำรแล้ว ส ำนักงำนคุมประพฤติทั่วประเทศ 
จ ำนวน 121 แหง่

24 กรมบงัคับคดี 1 645 1. กำรขอต่อใบอนุญำตเปน็ผู้ท ำแผนส ำหรับผู้ยื่นค ำขอเปน็บคุคล
ธรรมดำ
2. กำรยื่นค ำร้อง/ค ำแถลงผ่ำนระบบ e-Filing
3. กำรยื่นค ำร้องขอรับเงินในคดี

25 กรุงเทพมหำนคร 1 900 ใช้ในกำรด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์เพือ่บรูณำกำร
ฐำนข้อมูลประชำชนและบริกำรภำครัฐ

26 กรมสรรพสำมิต 1 528 1. กำรจดทะเบยีนสรรพสำมิต (มำตรำ 25)
2. กำรขอใบอนุญำตขำย สุรำ ยำสูบ ไพ่

27 ส ำนักงำน ป.ป.ท. 1 160 กำรใหบ้ริกำรรับเร่ืองร้องเรียนกล่ำวหำเจำ้หน้ำที่ของรัฐ

28 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน 1 404 ศูนยบริกำรประชำชนกระทรวงแรงงำน น ำเคร่ืองอำนบตัรฯ ไปประ
ยุกตใชกบัระบบตรวจสอบขอมูล
ผูประกนัตนเบือ้งตน (มำตรำ 33,39) เมื่อมำรับบริกำร ณ ศูนยบริกำร
รวม กระทรวงแรงงำนสวนกลำงและภมูิภำค ผำนบตัรประจ ำตัว
ประชำชน

ก ำลังรองบประมำณ
เพือ่พัฒนำระบบศูนย์บริกำร
ประชำชน

ณ ศูนย์บริกำรร่วม กระทรวงแรงงำน
ส่วนกลำง 
และภมูิภำค

29 กำรยำงแหง่ประเทศไทย 1 402 1. กำรขอรับกำรสงเครำะหป์ลูกแทน ส ำหรับบคุคลธรรมดำ
2. กำรขึ้นทะเบยีนเกษตรกรชำวสวนยำง

30 กรมกำรแพทย์ 1 346 กำรใหบ้ริกำรตรวจสอบสิทธิและอนุมัติสิทธิผู้ปว่ย

31 กรมศุลกำกร 1 213 งำนพิธีกำรศุลกำกรและกำรด ำเนินงำนในกระบวนกำรศุลกำกร

32 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 1 210 กำรขอเยี่ยมเด็กและเยำวชนในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยำวชน
(ที่มีสถำนแรกรับเด็กและเยำวชน) ตำมประกำศกำรก ำหนด
ระยะเวลำแล้วเสร็จของงำน พ.ศ. 2556

33 ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 1 200 กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู

34 กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 1 189 กำรจดทะเบยีนที่ปรึกษำด้ำนแรงงำนสัมพันธ์

35 ส ำนักงำนกองทุนฟืน้ฟูและพัฒนำเกษตรกร1 174 1. รับขึ้นทะเบยีนองค์กรเกษตรกรและสมำชิก
2. รับขึ้นทะเบยีนเกษตรกร (ทะเบยีนหนี้)

36 สนง.คณะกรรมกำร สกสค. 1 162 กำรใหบ้ริกำรด้ำนสำธำรณสุข และกำรบริกำรที่พัก สมำชิกครูและ
บคุลำกรทำงกำรศึกษำ

37 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ 1 160 1. กำรใหบ้ริกำรรับค ำขอจดทะเบยีน ค ำร้อง กำรจดแจง้
2. กำรจดทะเบยีนนิติบคุคล

38 ส ำนักงำนธนำนุเครำะห์ 1 120 กำรใหบ้ริกำรรับจ ำน ำแกป่ระชำชนเพือ่ช่วยเหลือประชำชนผู้มีรำยได้
น้อย

39 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 1 110 กำรขอขึ้นทะเบยีนเพือ่รับใบอนุญำตเปน็ผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำ
จติวิทยำคลินิก

40 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 1 107 กำรจดัสวัสดิกำรสังคมแกก่ลุ่มเปำ้หมำย

41 ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 1 100 รับเร่ืองร้องเรียนจำกประชำชน

42 กรมพัฒนำธุรกจิกำรค้ำ 1 100 กำรจดทะเบยีนนิติบคุคล

43 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 1 90 กำรใหบ้ริกำรข้อมูลกำรเงินกำรบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร



แจกจ่าย จ านวนที่ รอ หมายเหต/ุ สถานะ ด าเนินการแล้ว จุด/สถานทีน่ าไปใชง้าน
แล้ว แจกจ่าย แจกจ่าย การน าไปใชง้าน หรอืยงัไม่ด าเนินการ

สรุปการแจกจ่ายเครื่องอ่านบตัรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

ข้อมูล ณ วันที ่26 กันยายน 2560

ล าดับ
ชือ่หน่วยงาน

44 กรมชลประทำน 1 68 1. กำรขอใช้สถำนที่ของกรมชลประทำน
2. กำรช ำระค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัรูปที่ดิน
3. กำรรับประโยชน์ของสมำชิกกำรฌำปนกจิสงเครำะหก์รม
ชลประทำน
4. ตรวจสอบสิทธิในกำรเบกิสวัสดิกำรต่ำง ๆ
5. กำรจดัหำที่ดินเพือ่ประโยชน์ในกำรกอ่สร้ำงโครงกำรชลประทำน
6. กำรขออนุญำตแกไ้ขผังแปลงกรรมสิทธิ ์รวมกรรมสิทธิ ์ที่ดินในเขต
โครงกำรจดัรูปที่ดิน
7. กำรขออนุญำตจ ำหน่ำยหรือกอ่ใหเ้กดิภำระติดพันซ่ึงที่ดินในท้องที่
ที่จะส ำรวจกำรจดัรูปที่ดิน
8. กำรขออนุญำตใหท้ี่ดินกรมชลประทำน
9. กำรขออนุญำตเปล่ียนกำรใช้ที่ดินในเขตโครงกำรจดัรูปที่ดินเพือ่
ประโยชน์อย่ำงอื่นซ่ึงมิใช่เกษตรกรรม
10. กำรขออนุญำตโอนสิทธิที่ดินที่ได้รับเอกสำรสิทธิที่ดินในเขตกำร
จดัรูปที่ดิน
11. ยื่นขอจดทะเบยีนชั้น
12. กำรรับรำยงำนตัวเพือ่บรรจบุคุคลเข้ำรับรำชกำร

45 กรมปำ่ไม้ 1 64 1. ขอออกใบเบกิทำงน ำไม้หรือของปำ่เคล่ือนที่
2. ขึ้นทะเบยีนที่ดินเปน็สวนปำ่
3. ใหบ้ริกำรทำงด้ำนวิชำกำร กำรแปรรูปไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ และ
อตุสำหกรรมวัสดุทดแทนไม้
4. แจกจ่ายกล้าไม้*

ระหว่ำงด ำเนินกำรพัฒนำระบบ 
เพือ่น ำไปใช้ในงำนขอออก
ใบเบกิทำง ขึ้นทะเบยีนสวนปำ่ 
และใหบ้ริกำรด้ำนวิชำกำร แต่ได้
น ำไปใช้เพิม่ในงำนแจกจำ่ยกล้ำไม้

 

46 กรมส่งเสริมอตุสำหกรรม 1 50 สมัครเข้ำร่วมกจิกรรมฝึกอบรมและปรึกษำแนะน ำ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแจกจำ่ย
อปุกรณ์

สำขำส่วนภมูิภำค 12 ศูนย์ และ
กรุงเทพมหำนคร 
พระรำม 6 และกล้วยน้ ำไท 2 ศูนย์

47 กรมเจำ้ท่ำ 1 40 1. กำรจดทะเบยีนเปน็ผู้ประกอบกจิกำรอู่เรือ
2. กำรออกประกำศนียบตัรแสดงควำมรู้ควำมสำมำรถผู้ท ำกำรในเรือ
3. กำรออกประกำศนียบตัรรับรองผู้ท ำกำรในเรือ
4. กำรออกประกำศนียบตัรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญ
5. กำรออกประกำศนียบตัรรับรองประกำศนียบตัรของรัฐภำคีอื่น
6. พิจำรณำค ำขอกอ่นกำรออกหนังสือรับรองสถำนศึกษำฝึกอบรม
   และหนังสือรับรองหลักสูตรกำรศึกษำฝึกอบรม
7. กำรออกหนังสือคนประจ ำเรือ/คนประจ ำเรือประมง
8. กำรขอต่ออำย/ุช ำรุด/สูญหำย/แกไ้ขรำยกำรหนังสือคนประจ ำเรือ
9. ขอขึ้นทะเบยีนแพทย์คนประจ ำเรือ/คนประจ ำเรือ
10. งำนบริกำรส ำหรับนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ และประชำชน
11. กำรแจง้ส่ังหรือน ำเข้ำของซ่ึงก ำหนดใหบ้รรทุกโดยเรือไทย 9 
เส้นทำง

12. กำรขออนุญำตบรรทุกของที่ส่ัง หรือน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศโดย
เรืออื่นที่มิใช้เรือไทย
13. กำรช ำระค่ำธรรมเนียมพิเศษกรณีผู้ส่งของไม่ส่งของตำมก ำหนด
โดยเรือไทยตำม พรบ.ส่งเสริมพำณิชยนำวี พศ. 2521
14. กำรจดทะเบยีนผู้ประกอบกำรขนส่งทำงทะเลตำมมำตรำ 25 ของ
 พรบ.ส่งเสริมพำณิชยนำวี พ.ศ. 2521 และที่แกไ้ขเพิม่เติม

กรมเจำ้ท่ำ (ต่อ) 15. กำรรับจดทะเบยีน/จดแจง้เปน็ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำย
รูปแบบ
16. กำรรับจดทะเบยีนแต่งต้ังตัวแทน
17. กำรรับอนุญำตกำรต้ังสำขำในกำรประกอบกจิกำรของ
ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
18. กำรต่ออำยุใบทะเบยีน/ใบจดแจง้เปน็ผู้ประกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
19. กำรต่ออำยุใบทะเบยีนกำรต้ังตัวแทน
20. กำรเปล่ียนแปลงสำระส ำคัญในใบทะเบยีน

21. กำรออกใบแทนใบทะเบยีน22. กำรยกเลิกใบทะเบยีน
23. กำรส่งรำยงำนกำรประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ/กำร
ด ำรงหลักประกนัควำมรับผิด/กำรส่งส ำเนำบญัชีงบดุลแสดงสินทรัพย์
24. กำรขอรับและออกหนังสือรับรองขีดควำมสำมำรถของอู่เรือ
25. กำรเปล่ียนแปลงรำยกำรจดทะเบยีนเปน็ผู้ประกอบกจิกำรอู่เรือ
26. กำรใหบ้ริกำรตรวจตัวเรือ เคร่ืองจกัร เคร่ืองใช้ และอปุกรณ์
ประจ ำเรือ รวมทั้งตรวจสอบสถำนีบริกำรบริษัทบริหำรเรือและออก
ใบส ำคัญรับรองตำมกฎหมำย



แจกจ่าย จ านวนที่ รอ หมายเหต/ุ สถานะ ด าเนินการแล้ว จุด/สถานทีน่ าไปใชง้าน
แล้ว แจกจ่าย แจกจ่าย การน าไปใชง้าน หรอืยงัไม่ด าเนินการ

สรุปการแจกจ่ายเครื่องอ่านบตัรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

ข้อมูล ณ วันที ่26 กันยายน 2560

ล าดับ
ชือ่หน่วยงาน

กรมเจำ้ท่ำ (ต่อ) 27. ใหบ้ริกำรเจำ้หน้ำที่ของรัฐที่ท ำงำนเปน็เจำ้หน้ำที่น ำร่อง และ
ประชำขนทั่วไปที่ท ำงำนในเรือสินค้ำระดับนำยเรือของเรือกลเดิน
ทะเลใกล้ฝ่ัง และมีควำมประสงค์จะเปน็ผู้น ำร่อง
28. ก ำกบัดูแลกำรจรำจรและควำมปลอดภยัในกำรเดินเรือเข้ำ - ออก
ในเขตท่ำเรือต่ำงๆ
29. บริกำรจดักำร ก ำกบัดูแล เขตจอดเรือในพืน้ที่เขตเรือศรีรำชำ
30. ประสำนงำนและปฏบิติักำรร่วมกบัหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำน
ควำมมั่นคงปลอดภยัของเรือและท่ำเรือและกำรรักษำผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเล
31. ประสำนงำนและปฏบิติักำรร่วมในกำรช่วยเหลือเรือประสบภยั
และฉุกเฉินทำงทะเล
32. พิจำรณำอนุญำตส่ิงล่วงล้ ำล ำน้ ำ ฯลฯ
33. ใหบ้ริกำรงำนด้ำนทะเบยีนเรือ ต้ังแต่กำรรับค ำร้อง กำรตรวจ
เอกสำรประกอบค ำร้องเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียม กำรบนัทึกข้อมูลลง
ฐำนข้อมูล ตลอดจนกำรส่งมอบทะเบยีนเรือไทยและใบอนุญำตใช้เรือ
ใหก้บัผู้รับบริกำร
34. กำรออกใบอนุญำตใหท้ ำกำรงำนในเรือประมง

48 กรมกำรท่องเที่ยว 1 40 1. กำรออกใบอนุญำตประกอบธุรกจิน ำเที่ยว ประเภทบคุคลธรรมดำ 
(กรณีทั่วไป)
2. กำรออใบอนุญำตประกอบธุรกจิน ำเที่ยว ใบอนุญำตเปน็มัคคุเทศก์
 และกำรขึ้นทะเบยีนเปน็ผู้น ำเที่ยว

49 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 1 29 1. ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค
2. กำรจดทะเบยีนกำรประกอบธุรกจิขำยตรงและตลำดแบบตรง

50 สถำบนันิติวิทยำศำสตร์ 1 22 1. กำรบริกำรด้ำนกำรตรวจพิสูจน์เพือ่หำสำเหตุกำรเสียชีวิตและ
ยืนยันตัวบคุคลศพ
2. กำรบริกำรตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บคุคล
3. กำรบริกำรรับแจง้บคุคลสูญหำย
4. กำรบริกำรตรวจพิสูจน์ศพนิรนำม
5. กำรบริกำรด้ำนนิติจติเวช

6. กำรบริกำรรับแจง้เร่ืองรำวร้องทุกข์
7. กำรบริกำรด้ำนนิติเวชคลินิก
8. กำรบริกำรรับ-ส่งวัตถุพยำน

51 ส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ 1 180 1. ผู้รับบริกำรของส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ
2. จดัซ้ือจดัจำ้ง

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร

52 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกจิกำร
กระจำยเสียง กจิกำรโทรทัศน์และ
กจิกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ หรือ 
กสทช.

1 10 1. กำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตส ำหรับกจิกำรกระจำยเสียงหรือ
โทรทัศน์ ส ำหรับกจิกำรที่ไม่ใช้คล่ืนควำมถี่ 
2. กำรใหบ้ริกำรประชำชนแบบเบด็เสร็จที่เดียว (One Stop Service)
 ของส ำนักงำน กสทช. ระยะที่ 3

53 กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 1 9 1. กำรขอรับบริกำรในด้ำนกำรยื่นเร่ืองร้องเรียน
2. กำรขอรับบริกำรข้อมูล กรณีบคุคลธรรมดำ

54 ธ.เพือ่กำรส่งออกและน ำเข้ำแหง่
ประเทศไทย

1 8 1. กำรใหบ้ริกำรทำงกำรเงินแกลู่กค้ำที่เปน็บคุคลทั่วไป
2. กำรท ำธุรกรรมของธนำคำร

55 สภำกำชำดไทย 1 8 กำรใหบ้ริกำรตรวจรักษำผู้ปว่ยเฉพำะด้ำนและกำรปกปดิชื่อ-สกลุของ
ผู้ปว่ย

56 กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 1 7 กำรขอรับเงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร

57 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 1 6 1. กำรขอขึ้นทะเบยีนผู้ตรวจสอบอำคำร (กรณีบคุคลธรรมดำ)
2. กำรขอขึ้นทะเบยีนผู้ตรวจสอบอำคำร (กรณีนิติบคุคล)
3. กำรขอต่ออำยุหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบยีนผู้ตรวจสอบอำคำร 
(กรณีบคุคลธรรมดำ)
4. กำรขอต่ออำยุหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบยีนผู้ตรวจสอบอำคำร 
(กรณีนิติบคุคล)
5. กำรขอรับใบอนุญำตใหใ้ช้อำคำรเพือ่ประกอบกจิกำรโรงมหรสพ 
(กรณีบคุคลธรรมดำ)
6. กำรขอรับใบอนุญำตใหใ้ช้อำคำรเพือ่ประกอบกจิกำรโรงมหรสพ
(กรณีนิติบคุคล)
7. กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตใหใ้ช้อำคำรเพือ่ประกอบกจิกำรโรง
มหรสพ (กรณีนิติบคุคล)
8. กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตใหใ้ช้อำคำรเพือ่ประกอบกจิกำรโรง
มหรสพ (กรณีบคุคลธรรมดำ)
9. กำรขอจดทะเบยีนผู้รับจำ้งงำนกอ่สร้ำงของกรมโยธำธิกำรและผัง
เมือง

ด ำเนินกำรแล้ว
ด ำเนินกำรแล้ว
ด ำเนินกำรแล้ว
ด ำเนินกำรแล้ว
ก ำลังด ำเนินกำรพัฒนำระบบ   
ก ำลังด ำเนินกำรพัฒนำระบบ
ก ำลังด ำเนินกำรพัฒนำระบบ
ก ำลังด ำเนินกำรพัฒนำระบบ
ก ำลังด ำเนินกำรพัฒนำระบบ

ส ำนักควบคุมอำคำร

58 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชำติ

1 5 กำรรับรององค์กำรเอกชนด้ำนสิทธิมนุษยชนตำมพระรำชบญัญัติ
คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแหง่ชำติ พ.ศ. 2542



แจกจ่าย จ านวนที่ รอ หมายเหต/ุ สถานะ ด าเนินการแล้ว จุด/สถานทีน่ าไปใชง้าน
แล้ว แจกจ่าย แจกจ่าย การน าไปใชง้าน หรอืยงัไม่ด าเนินการ

สรุปการแจกจ่ายเครื่องอ่านบตัรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

ข้อมูล ณ วันที ่26 กันยายน 2560

ล าดับ
ชือ่หน่วยงาน

59 สถำบนัทดสอบทำงกำรศึกษำ
แหง่ชำติ
(องค์กำรมหำชน)

1 4 1. ค ำร้องขอดูกระดำษค ำตอบในกำรทดสอบ GAT/PAT
2. ค ำร้องขอดูกระดำษค ำตอบในกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพืน้ฐำน
   (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ ๖
3. ค ำร้องขอดูกระดำษค ำตอบในกำรทดสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ

60 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1 4 กำรบริหำรกำรจดักำรเร่ืองร้องเรียน

61 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแหง่ชำติ 1 4 1. กำรขอหนังสือน ำวีซ่ำส ำหรับพระภกิษุสำมเณรชำวไทย
2. จดัท ำสัญญำเช่ำที่ดิน-อำคำรของวัดต่ำงๆ

62 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำสถำปนิก 1 4 กำรยื่นสมัครสมำชิกสภำสถำปนิก

63 กรมกำรค้ำภำยใน 1 3 1. ระบบงำนชั่งตวงวัด
2. ระบบฐำนข้อมูลตรวจสอบเเละปฎบิติักำรและระบบฐำนข้อมูลร้อง
ทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค

64 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร สป.มท.

1 10 ลงทะเบยีนแทนกำรแลกบตัรผู้มำติดต่อรำชกำร

65 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 1 500 กำรตรวจสอบสถำนะบตัรประจ ำตัวปนะชำชนของผู้สมัครสอบแข่งขัน
และยืนยันว่ำเปน็บคุคลเดียวกนักบัผู้ถือบตัรประจ ำตัวประชำชน

66 กรมประชำสัมพันธ์ 1 100 กำรใหบ้ริกำรจดัท ำบตัรประจ ำตัวส่ือมวลชนในประเทศ ยังไม่ได้ด ำเนินกำร

67 กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
คนพิกำร

1 200 1. กำรบริกำรออกบตัรกระจ ำตัวผู้พิกำร
2. กำรรับสิทธิประโยชน์ของผู้พิกำร

68 กรมการปกครอง* 1 11,582 แจกจ่ายหน่วยงานภายใน

ส ำนักอ ำนวยกำรกองอำสำรักษำดินแดน (340) พัฒนำระบบข้อมูลกำรบ ำบดัรักษำและฟืน้ฟูผู้ติดยำเสพติด

ส ำนักกจิกำรควำมมั่นคงภำยใน 
(530+15)

1. กำรขออนุญำตออกนอกเขตพืน้ที่ควบคุมของบคุคลต่ำงด้ำวบำง
จ ำพวกที่เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจกัร
   เปน็กำรชั่วครำว (กรณีออกนอกเขตกรุงเทพมหำนคร จงัหวัด หรือ
อ ำเภอ)
2. กำรขออนุญำตออกนอกเขตพืน้ที่ควบคุมของบคุคลต่ำงด้ำวบำง
จ ำพวกที่เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจกัร
   เปน็กำรชั่วครำว (กรณีออกนอกเขตในกำรพิจำรณำของ
ปลัดกระทรวงมหำดไทย)
3. กำรรับแจง้รำยงำนตัวส ำหรับบคุคลที่ได้รับอนุญำตออกนอกเขต
พืน้ที่ควบคุมของบคุคลต่ำงด้ำว
   บำงจ ำพวกที่เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจกัรเปน็กำรชั่วครำว
4. กำรขออนุญำตใหบ้คุคลซ่ึงไม่มีสัญชำติไทยออกนอกเขตควบคุม
เปน็กำรชั่วครำวเพือ่เข้ำเรียนใน
   สถำนศึกษำ (กรณีออกนอกเขตกรุงเทพมหำนครหรือเขตจงัหวัด)
5. กำรขออนุญำตใหบ้คุคลซ่ึงไม่มีสัญชำติไทยออกนอกเขตควบคุม
เปน็กำรชั่วครำวเพือ่เข้ำเรียนใน
   สถำนศึกษำ (กรณีออกนอกเขตอ ำเภอ)
6. กำรรับแจง้รำยงำนตัวของบคุคลซ่ึงไม่มีสัญชำติไทยออกนอกเขต
ควบคุมเปน็กำรชั่วครำวเพือ่
   เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ
7. กำรขออนุญำตเปล่ียนแปลงสถำนที่พักอำศัยของบคุคลซ่ึงไม่มี
สัญชำติไทยที่ได้รับอนุญำต
   ออกนอกเขตควบคุมเปน็กำรชั่วครำวเพือ่เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ
8. กำรออกหรือต่ออำยุหนังสือผ่ำนแดนด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ 
(E-Border Pass)

ส ำนักกำรสอบสวนและนิติกำร (1000+3200) ตรวจสอบสิทธิผู้ใช้งำนระบบ e-DOPA License
ส ำนักบริหำรกำรปกครองท้องที่ (1,100) ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพือ่กำรบริหำรงำนก ำนัน ผู้ใหญ่บำ้น
ศูนย์บริหำรกำรทะเบยีนภำค จ.พิษณุโลก (6) ใช้ปฏบิติังำนใหบ้ริกำร ณ ศูนย์บริกำร่วมจดุเคำน์เตอร์บริกำรอ ำเภอ ..

ยิ้ม

69 ส ำนักงำนปรมำณูเพือ่สันติ 20 1. กำรตรวจสอบข้อมูลบคุคลประกอบค ำขอในอนุญำตฯ
2. กำรขอรับในอนุญำตเจำ้หน้ำที่ควำมปลอดภยัทำงรังสี

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร

70 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 65 กำรใหบ้ริกำรนักศึกษำและประชำชนที่มำติดต่อขอรับกำรบริกำรกบั
มหำวิทยำลัย

71 สถำบนับณัฑิตพัฒนำศิลป์ 1 19 รับสมัครนักเรียนนักศึกษำในสังกดัสถำบนับณัฑิตพัฒนศิลป์

72 กรมฝนหลวงและกำรบนิเกษตร 1 8 กำรขอรับบริกำรฝนหลวง

รวม 68 214,756 0

1 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 20 พัฒนำและทดสอบระบบลงทะเบยีนเพือ่สัวสดิกำรแหง่รัฐ (เสร็จส้ิน
ภำรกจิ)

2 กรมหม่อนไหม 120 กำรขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเล้ียงไหม (จดัหำเองได้แล้ว)

1 ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม 144 ไม่รับ จดัหำเรียบร้อยแล้ว

ไม่ขอรบั 5 หน่วยงาน (เดิมเคยแจ้งขอมา)

รบั และ ส่งคืนแล้ว



แจกจ่าย จ านวนที่ รอ หมายเหต/ุ สถานะ ด าเนินการแล้ว จุด/สถานทีน่ าไปใชง้าน
แล้ว แจกจ่าย แจกจ่าย การน าไปใชง้าน หรอืยงัไม่ด าเนินการ

สรุปการแจกจ่ายเครื่องอ่านบตัรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

ข้อมูล ณ วันที ่26 กันยายน 2560

ล าดับ
ชือ่หน่วยงาน

2 องค์กำรสงเครำะหท์หำรผ่ำนศึก 70 ไม่รับ จดัหำเรียบร้อยแล้ว

3 กรมอทุยำนแหง่ชำติ สัตว์ปำ่ และพันธุพ์ืช 51 ไม่รับ จดัหำเรียบร้อยแล้ว

4 กรมอนำมัย 48 ไม่รับ รับจำก สธ.

5 ส ำนักงำนศำลปกครอง 11 ไม่รับ ที่ใช้อยู่มีเพียงพอ

1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 80 ภำยใน ต.ค. 60 (ที่ขอมำเดิม)

2 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 200 ภำยใน ต.ค. 60 (ที่ขอมำเดิม)

3 ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 45 ภำยใน ต.ค.60 (ที่ขอมำใหม่)

4 กรมสุขภำพจติ 38 ภำยใน ต.ค.60 (ที่ขอมำใหม่)

รวม 363 ขอ้มูล ณ 26 ก.ย. 60

รอแจกจ่าย 4 หน่วยงาน (ทีข่อมาเดิมและขอมาใหม่)



๒๓ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒.๒ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ 

  ๑. ความเป็นมา 

คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ แต่งตั้งขึ้นเมื่อ 
วันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘๙/๒๕๕๘  มีคณะอนุกรรมการ ๑ คณะ 
ได้แก่ คณะอนุกรรมการรวบรวม ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลน้ าและภูมิอากาศ  และมีคณะท างาน ๙ คณะ ได้แก่  
คณะท างานชุดที่ ๑ ด้านการคาดการณ์ลักษณะอากาศระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว คณะท างานชุดที่ ๒ 
ด้านการบริหารจัดการน้ าพ้ืนที่ในเขตชลประทาน คณะท างานชุดที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการน้ าพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน คณะท างานชุดที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรม 
คณะท างานชุดที่ ๕ ด้านการรักษาระบบนิเวศและคุณภาพน้ า คณะท างานชุดที่ ๖ ด้านการเตือนภัยและ
บริหารจัดการภัยพิบัติ คณะท างานชุดที่ ๗ ด้านปริมาณน้ าเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ้า คณะท างานชุดที่ ๘ ด้าน
กรอบการวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม และ คณะท างานชุดที่ ๙ ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ระบบข้อมูล 

คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ ใช้แผนแม่บทการ
พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งจัดท าขึ้นโดยคณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ในคณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  เป็นกรอบการด าเนินงาน  
โดยมีเป้าหมายส าคัญ ๓ ข้อ คือ (๑) เกิดระบบคลังข้อมูลน้ าแห่งชาติและระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่รวบรวม
และเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง  (๒) เกิดระบบติดตาม เฝ้าระวัง 
และคาดการณ สถานการณ น้ าในภาวะปกติ และตัดสินใจ แก้ไข บรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง ในภาวะวิกฤต ที่
เป็นเอกภาพ และ (๓) เกิดกระบวนการก าหนดทิศทางการพัฒนา อนุรักษ  และซ่อมบ ารุง อย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง   

ในคราวประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไมตรี หลังใน ท าเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบประเด็นส าคัญ ๔ ข้อ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้    

๑)  เห็นชอบให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการบูรณาการ
ฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติโดยแต่งตั้งองค์ประกอบเพ่ิมเติม ได้แก่  ๑) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการ  ๒) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ และ 
๓) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นกรรมการ 

๒)  เห็นชอบให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ และให้บริการเรื่องดัชนีข้อมูลหรือบัญชี
ข้อมูล (Data Clearing Housing) เรื่องน้ าของประเทศ 

๓)  เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ าฯ อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  ทั้งข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน  โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  และโครงการที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต รวมทั้งเร่งปรับปรุงข้อมูลในเรื่องคุณภาพและเสถียรภาพ  

๔)  เห็นชอบให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูล อนุญาตให้ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูล
เข้าสู่คลังข้อมูลน้ าฯ สามารถน าข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ าฯ ไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้ 
  
   



๒๔ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

 ๒. ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน    

๑) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ ปัจจุบันได้เข้า

พบหน่วยงานเพ่ือหารือถึงข้อมูลและวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ าฯ แล้ว ๓๕ หน่วยงาน มีข้อมูล
ทั้งหมดจ านวน ๓๙๐ รายการ ประกอบด้วยข้อมูลเชื่อมโยงแล้ว ๒๓๘ รายการ ข้อมูลที่อยู่ระหว่างการ
จัดเตรียมข้อมูล ๑๒๑ รายการ และข้อมูลที่รอหน่วยงานปรับปรุงข้อมูล  ๓๑ รายการ รายละเอียดดังแสดงใน
ตาราง 
 

ล าดับ หน่วยงาน 

จ านวนข้อมูล (รายการ) 

เชื่อมโยงแล้ว 
อยู่ระหว่าง
จัดเตรียม

ข้อมูล 

รอหน่วยงาน
ปรับปรุง
ข้อมูล 

1 กรมเจ้าท่า 6 1 - 
2 กรมแผนที่ทหาร 3 2 - 
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 8 - - 
4 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3 6 - 
5 กรมควบคุมมลพิษ 9 3 - 
6 กรมชลประทาน 8 43 22 
7 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 3 1 - 
8 กรมทรัพยากรธรณี 8 1 - 
9 กรมทรัพยากรน้ า 8 2 4 
10 กรมทางหลวง 3 5 - 
11 กรมทางหลวงชนบท 5 1 - 
12 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 6 5 
13 กรมป่าไม ้ 3 4 - 
14 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 5 - - 
15 กรมพัฒนาที่ดนิ 19 - - 
16 กรมอุตุนิยมวิทยา 12 8 - 
17 กรมอุทกศาสตร์ 10 - - 
18 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช 3 4 - 
19 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 14 1 - 
20 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5 2 - 
21 การประปานครหลวง 5 3 - 
22 การประปาส่วนภูมิภาค 3 4 - 
23 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 1 8 - 
24 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ฯ 2 4 - 
25 สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร  33 - - 
26 กรุงเทพมหานคร (ส านักการระบายน้ า) 15 9 - 
27 ส านักงบประมาณ 1 - - 
28 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 - - 
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ล าดับ หน่วยงาน 

จ านวนข้อมูล (รายการ) 

เชื่อมโยงแล้ว 
อยู่ระหว่าง
จัดเตรียม

ข้อมูล 

รอหน่วยงาน
ปรับปรุง
ข้อมูล 

29 ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย 1 - - 
30 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ
2 - - 

31 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 - - 
32 ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ  
11 3 - 

33 ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 1 - - 
34 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 20 - - 
35 องค์การก๊าซเรือนกระจก  2 - - 
  รวม 238 121 31 

 
 โครงการภายใต้ “แผนแม่บทระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ”

ความก้าวหน้าสถานะโครงการภายใต้คณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ระยะเร่งด่วน ประจ าปี ๒๕๕๘ 
(เพ่ิมเติม) แล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และได้รับงบประมาณจัดสรรแล้ว ๔,๑๘๙.๐๙ ล้านบาท มี ๓๕ 
โครงการ จาก ๑๕ หน่วยงาน ปัจจุบันสามารถติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าของงานได้ที่ 
http://pmoc.thaiwater.net/project       

 ระบบรายงานสถานการณ์น้ า คลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ โดย 
สสนก. ได้จัดท ารายงานสถานการณ์น้ าเพ่ือน าส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบสถานการณ์น้ าทั้ง
ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ๓ รูปแบบ ได้แก่ (๑) รายงานสถานการณ   เป็นรายงานสถานการณ์ฉบับเต็มที่
น าส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกองทัพบก โดยใน
ภาวะปกติจะรายงานทุกสัปดาห์ ส่วนในภาวะวิกฤตจะรายงานทุกวัน สามารถดูรายงานย้อนหลังทั้งหมดได้ที่ 
https://hdrive.haii.or.th/WaterSituation/  (๒) รายงานสรุปสถานการณ  เป็นบทสรุปส าหรับผู้บริหาร
ประจ าวันเพ่ือน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านทางอีเมล์ของผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
(PMOC) สามารถดูรายงานทั้งหมดได้ที่ https://hdrive.haii.or.th/PmocReport/ (๓) รายงานสถานการณ 
ส าคัญ เป็นรายงานเฉพาะกิจที่จัดท าเพ่ือใช้ในสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าของรัฐบาล หรือเมื่อเกิด
เหตุการณ์ส าคัญ 

 ระบบติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง – น้ าท่วม แบบ Real time จากข้อมูล
ของทุกหน่วยงานที่รวบรวมเข้ามาสู่คลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ 
http://watersituation.thaiwater.net 

๒) การน าไปใช้ประโยชน  
 ขยายผลไปสู่การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด โดย สสนก. ร่วมกับ

จังหวัดแพร่ สุโขทัย พิจิตร และพะเยา น าร่องจัดตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการน้ าระดับจังหวัด” เพ่ือเป็นต้นแบบ 
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับจังหวัด ให้หน่วยงานท้องถิ่นมีระบบข้อมูล ส าหรับติดตามสถานการณ์ 
คาดการณ์ และวางแผนบริหารจัดการน้ าเชิงพ้ืนที่ ทั้งในสภาวะปกติและภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ภายในปี ๒๕๖๐ สสนก. มีแผนจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ าระดับจังหวัด 
ร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๒๕ จังหวัด  โดยในปัจจุบัน
ด าเนินการจัดตั้งเสร็จพร้อมใช้งานแล้ว ๑๘ จังหวัด 

 ปฏิบัติการร่วมเตรียมพร้อมรับมือหย่อมความกดอากาศต่ าเคลื่อนตัว
เข้าปกคลุมภาคใต้ ระหว่าง คลังข้อมูลน้ าฯ โดย สสนก. ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐  ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์น้ าอย่างต่อเนื่อง ท าให้ตรวจพบ
สัญญาณการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ าฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงได้น าชุดอุปกรณ์
ระบบติดตามสถานการณ์น้ าและเจ้าหน้าที่ไปประจ าการ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๑ จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์น้ า ให้แก่ ปภ. ในการเตรียมรับ
สถานการณ์  

ผลการปฏิบัติการร่วมฯ สามารถสนับสนุนการท างานของ ปภ. ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม ท าให้การเตรียมความพร้อม (Preparedness) ก่อนเกิด
เหตุการณ์น้ าท่วมเป็นไปอย่างเหมาะสมและทันเวลา เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบบรเทาสาธารณภัย สามารถ
เข้าถึงพ้ืนที่ประสบภัยได้ก่อนเกิดเหตุ สามารถจัดเตรียมเครื่องมือและเครื่องจักรส าหรับบรรเทาอุทกภัยไปยัง
พ้ืนที่เป้าหมายล่วงหน้า เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ในพ้ืนที่ที่จะเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง 

๓) แผนการด าเนินการต่อไป 
 เตรียมจัดการประชุมคณะท างาน ๙ ด้าน เพ่ือรวบรวม จัดท าบัญชี 

วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการน้ า ทั้งนี้ ข้อมูล ๙ ด้าน คือ (๑) การคาดการณ์ลักษณะอากาศ
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (๒) การบริหารจัดการน้ าพื้นที่ในเขตชลประทาน (๓) การบริหารจัดการน้ า
พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน (๔) การบริหารจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรม (๕) การรักษา
ระบบนิเวศและคุณภาพน้ า (๖) การเตือนภัยและบริหารจัดการภัยพิบัติ (๗) ปริมาณน้ าเพ่ือการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า (๘) กรอบการวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม และ (๙) ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบข้อมูล 

 ก าหนดรูปแบบรายงานวิ เคราะห์ข้ อมูล  ๙  ด้ าน  เ พ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ฉบับกลาง (Single report) 

 ด าเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร ในโอกาสตรวจเยี่ยมการด าเนินงนของคลังข้อมูลน้ าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ ดังนี้ ข้อมูลต้องมีความพร้อม โดยให้บูรณาการปฏิบัติ ระบบสนับสนุนข้อมูลขอให้จัดเป็น
ภาค เป็นจังหวัด และขยายผลการด าเนินงานของคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติให้ประชาชนเข้าถึงได้
ง่าย รวมทั้งสามารถขยายผลไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือยกระดับจาก “คลังข้อมูล” เป็น “คลังความรู้” 
ต่อไป 

 ขยายโครงข่ายสถานีฐานอ้างอิงรับสัญญาณจากระบบดาวเทียมน าทาง
สากลแบบต่ อ เนื่ อ ง  (GNSS CORS) ให้ ครอบคลุ มทั้ งประ เทศ   ในวั นที่  ๑ -๓  สิ งหาคม ๒๕๖๐ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ งาน
โครงข่ายสถานีฐานอ้างอิงรับสัญญาณจากระบบดาวเทียมน าทางสากลแบบต่อเนื่อง เพ่ือการบริหารจัดการน้ า
และภัยพิบัติ รวมถึงการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๔๐ คน จาก ๑๐ หน่วยงาน การจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้
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โครงการจัดตั้งสถานีด้านพิกัดและระดับความสูงเพื่อประเมินความเสียหายในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของแผนแม่บทระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ  มีวัตถุประสงค์ใน
การเพ่ิมศักยภาพให้บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานโครงข่าย GNSS CORS ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าไปประยุกต์ใช้ในงานส ารวจและจัดท าแผนที่ความแม่นย าสูงได้ ดังนั้น ควรขยายโครงข่าย
สถานีฐานอ้างอิงรับสัญญาณจากระบบดาวเทียมน าทางสากลแบบต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่ง
ปัจจุบันผู้ด าเนินการหลักคือ กรมแผนที่ทหาร และกรมที่ดิน และควรเร่งส ารวจและจัดท าแผนที่ระดับความสูง
รายละเอียดสูงด้วยเทคโนโลยี LiDAR (Light Detection and Ranging) เพ่ิมเติมให้สมบูรณ์ครอบคลุมทั้ง
ประเทศต่อไป เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานใช้สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

๔) ปัญหาอุปสรรค 
โครงการพัฒนามาตรฐานระบบโทรมาตรไทย ที่เสนอภายใต้แผนแม่บท

ระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการบูรณาการฐานข้อมูลจากระบบโทรมาตร 

มาตรฐานระบบโทรมาตร เป็นข้อก าหนดของคุณลักษณะขั้นต่ าที่ต้องการ 
ส าหรับระบบโทรมาตรที่มีวัตถุประสงค์จะให้ใช้งานในประเทศไทยที่เป็นประเทศเขตร้อนชื้น และถือเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคนิคที่ส าคัญ ที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปใช้อ้างอิง เพ่ือการจัดซื้อ
จัดหา หรือวิจัยพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้งานในกิจการที่เกี่ยวข้องได้  ซึ่งการมีมาตรฐานระบบโทรมาตรไว้อ้างอิงนี้ 
นอกจากจะช่วยคัดกรองอุปกรณ์หรือระบบที่มีคุณสมบัติต่ ากว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ออกไปจากระบบ และช่วย
ลดจ านวนแบบรุ่นที่แตกต่างกันให้เหลือน้อยลงแล้ว ยังช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ซ่อมบ ารุง หรือการขยาย
เพ่ิมเติมระบบ รวมถึงการบูรณาการระบบเข้าด้วยกันในอนาคตลดลงได้อีกด้วย 

ปัจจุบัน ระบบโทรมาตรไทย ยังไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ
มาตรฐานของหน่วยงานระดับชาติใดๆ ที่ประกาศเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้
อ้างอิงได้  ทั้งในส่วนของคุณสมบัติของระบบโทรมาตรและโปรโตคอลส าหรับการใช้สื่อสารในระบบโทรมาตร 
  
 ๓. ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุม    

 ผลักดันให้เกิดโครงการพัฒนามาตรฐานระบบโทรมาตรไทย 
 
ข้อบังคับ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (หากมี) 

- 
 
หน่วยงานที่เสนอ/ผู้รับผิดชอบ 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 
เอกสารประกอบวาระ  

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลด้านน้ าและภูมิอากาศ 
  



๒๘ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  



๒๙ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒.๓ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง 

 ๑. เรื่องเดิม   
  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙  ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความ
มั่นคง รวมถึงคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องใน ๒ ประเด็นหลัก ดังนี้ 

     ๑.๑ เห็นชอบแนวทางการด าเนินการ ตามที่พลเอก ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการ                                
สภาความมั่นคงแห่งชาติ/เลขานุการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ในขณะนั้นเสนอ                                           
โดยล าดับ คือ 

   ๑.๑.๑ ให้การจัดท าฐานข้อมูลด้านความม่ันคงในการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) เป็นโครงการน าร่องการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง  โดยเริ่มจาก
ข้อมูลที่                                 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มีอยู่แล้ว  
ทั้งนี้ ก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินงานแล้วเสร็จจนสามารถเปิดการทดสอบระบบได้ภายใน ๖ เดือน (เดือน
มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙) 

   ๑.๑.๒ ให้การจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ บุคคลแห่งชาติช่วยสนับสนุน
การแก้ไขปัญหา จชต. โดยด าเนินการคู่ขนานไปกับการจัดท าฐานข้อมูลด้านความม่ันคงในการแก้ไข
ปัญหา จชต. เริ่มจากการจัดท าค าสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติเพ่ือน าเรียนพลเอก ประวิตร                        
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพิจารณาภายในเดือน
มกราคม ๒๕๕๙  ทั้งนี้ ก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จจนสามารถเปิดการทดสอบระบบได้ภายใน 
๑๐ เดือน (เดือนมีนาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙) 

   ๑.๑.๓ ให้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ โดยพิจารณา
ว่าจ าเป็นต้องรอโครงการจัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา จชต. ที่ก าหนดเป็นโครงการ                          
น าร่องด าเนินการแล้วเสร็จก่อนหรือไม่ อาทิ ข้อมูลงานเกี่ยวกับการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ                                  
ผู้หลบหนีเข้าเมือง และผลประโยชน์ทางทะเล เป็นต้น 

     ๑.๒ ให้รับข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการและที่ประชุม                                
ไปพิจารณาปรับปรุงแนวทางการด าเนินการตามข้อ ๑.๑ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

   ๑.๒.๑ แบ่งการด าเนินการออกเป็นสองส่วน คือ ๑) การด าเนินการด้าน
ความมั่นคงของ จชต. และ ๒) การด าเนินการด้านความมั่นคงของจังหวัดอ่ืน ๆ โดยให้ด าเนินการพร้อมกัน
หมดทุกเรื่องภายในกรอบระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน และให้ทันต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
เพ่ือที่จะได้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการพิสูจน์อัตลักษณ์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ได้อนุมัติงบประมาณให้
ไปด าเนินการแล้ว 

   ๑.๒.๒ ก าหนดลักษณะข้อมูลที่จะจัดเก็บในฐานข้อมูล โดยเป็นข้อมูล                         
ที่ ๑) ใช้ในเชิงบริหารเกี่ยวกับการป้องปราม ป้องกัน ปราบปราม และฟ้ืนฟู ๒) ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวังโดยเฉพาะที่ส่งผลกระทบด้านความมั่นคง และ ๓) เกี่ยวกับการต่างประเทศ ต้องมีความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ 

   ๑.๒.๓ อ่ืนๆ คือ ๑) ให้พิจารณาจัดกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วย                              
ที่เป็นเจ้าภาพ ๒) ก าหนดแนวทางการด าเนินการด้านความมั่นคงของ จชต. และจังหวัดอ่ืน ๆ ภายในกรอบ



๓๐ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน รวมทั้งแนวทางการด าเนินการภายหลังครบก าหนดดังกล่าว ๓) จัดเก็บข้อมูลให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง ๔) ก าหนดแผนรองรับการพิสูจน์อัตลักษณ์ รวมทั้งการพัฒนาคนและเครื่องมือ                                  
๕) พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงกับเศรษฐกิจ รวมถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่และประชาชน และ 
๖) เพ่ิมขีดความสามารถของคนและเทคโนโลยีเชื่อมโยงต่าง ๆ รวมทั้งความรู้เรื่องต่างประเทศ เช่น ภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่จากขบวนการ ISIS ภัยโรคร้อน ภัยพิบัติ โดยให้จัดท ากิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย และกรอบ
ระยะเวลาด าเนินการ ซึ่งมีเจ้าภาพด้านความมั่นคง คือ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 
กระทรวงกลาโหม และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 ๒. ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 

     ๒.๑ การจัดท าฐานข้อมูลด้านความม่ันคงในการแก้ไขปัญหา จชต. ภายใต้
ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการจัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา จชต.                                       
มีรองเลขาธิการ ฯ ที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมายเป็นประธาน  และส านักยุทธศาสตร์                                     
ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม สมช. เป็นฝ่ายเลขานุการ สรุปผลการด าเนินงาน                                            
ที่ผ่านมาดังนี้ 

   ๒.๑.๑ การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    ๑)  การประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าฐานข้อ มูลด้าน                                         
ความม่ันคงในการแก้ไขปัญหา จชต. เม่ือวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้น าระบบ
ฐานข้อมูลกลางสารสนเทศข่าวกรองของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ (กอ.รมน.ภาค ๔)                      
มาพัฒนาต่อยอดจัดท าเป็นฐานข้อมูลด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา จชต. โดยให้ กอ.รมน.ภาค ๔ เตรียม
ความพร้อมในการจัดท าฐานข้อมูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือน าเข้าสู่ระบบ  นอกจากนี้                                    
ให้มีการแต่งตั้งคณะท างานระดับเจ้าหน้าที่ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของ กอ.รมน.ภาค ๔ 

    ๒) การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าฐานข้อมูลด้านความม่ันคง                                                
ในการแก้ไขปัญหา จชต. รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/ประธานอนุกรรมการ ฯ ได้ลงนามค าสั่ง
คณะอนุกรรมการ ฯ ที่ ๑/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะท างาน ฯ โดยมีผู้อ านวยการส านักส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม สมช. เป็นประธาน 

    ๓) การประชุมคณะท างานจัดท าฐานข้อมูลด้านความม่ันคงใน
การแก้ไขปัญหา จชต. เม่ือวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติให้ (๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                       
ลงรายละเอียดข้อมูลของหน่วยงานที่จัดเก็บลงในตารางฐานข้อมูลที่ สมช. ก าหนด เพ่ือน าไปประมวลจัดท า
ระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคง จชต. และในภาพรวมต่อไป (๒) ให้ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาในต่างประเทศ 
และจัดท าความตกลงร่วมระหว่างหน่วยงาน เพ่ือรวบรวมข้อมูลนักศึกษาไทยมุสลิมที่ก าลังศึกษาใน
ต่างประเทศ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการด าเนินการของ ศอ.บต. รวมทั้งให้ ศอ.บต. รายงานผล
การด าเนินการให้คณะท างาน ฯ ทราบ ซึ่ง ศอ.บต. ในขณะนั้นอยู่ระหว่างจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาไทยมุสลิม                                       
ที่ศึกษาในต่างประเทศ โดยสามารถรวบรวมข้อมูลบุคคลเป้าหมายได้กว่า ๓,๐๐๐ คน 

   ๒.๑.๒ การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    ๑)  การประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าฐานข้อ มูลด้าน                         
ความม่ันคงในการแก้ไขปัญหา จชต. เม่ือวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติในประเด็นส าคัญ                                    



๓๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

๓ ประเด็น ดังนี้ 

        (๑) รับทราบความคืบหน้าในการพัฒนาต่อยอดระบบ
ฐานข้อมูลกลางสารสนเทศข่าวกรองของ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า ตามมติคณะอนุกรรมการ ฯ เมื่อวันที่ 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่ง กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้าในขณะนั้น ได้จัดท าระบบฐานข้อมูลกลางสารสนเทศ                     
ข่าวกรอง (SMIC) ประกอบด้วย ๑๔ ฐานข้อมูลย่อย เพ่ือสนับสนุนการใช้งานในพ้ืนที่ โดยมีการจัดระบบ                                       
การเข้าถึงชั้นความลับ และแจกจ่ายรหัสเข้าถึงข้อมูลแก่หน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ รวมทั้งมี                                     
การประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง 

        (๒) แนวทางการจัดท าระบบสารสนเทศรองรับการเชื่อมโยง
และบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง จชต. มอบหมายให้ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า ด าเนินการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล SMIC ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) จัดท า /
ออกแบบโครงสร้างเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลของ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อ่ืน ๆ โดยใช้การเชื่อมโยงในรูปแบบลิงค์ (Link) ให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ ตลอดจนให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง จชต. พิจารณาแปลงระบบการจัดเก็บข้อมูล
ในระบบ Freeware มาใช้ทรัพยากรและระบบของ ดศ. เพ่ือความปลอดภัยและประหยัด 

        (๓) ข้อเสนอโครงการของ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า เพื่อ
บูรณาการฐานข้อมูลตามมติคณะอนุกรรมการ ฯ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบหลักการโครงการ
การจัดท าฐานข้อมูลกลางด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ จชต. และโครงการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศสนับสนุน                                           
การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง จชต. ของ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า โดยให้ สมช. ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส านักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของโครงการ                                     
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณางบประมาณสนับสนุน 

    ๒) การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณารายละเอียด
โครงการ และงบประมาณสนับสนุนการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง จชต. เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๖๐ โดยมีผู้แทนจาก กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า กองทัพอากาศ (ทอ.) และ สงป. ได้มีข้อสรุปร่วมกัน คือ 
มอบหมายให้ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า และ ทอ. น าข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุงรายละเอียด
โครงการ งบประมาณ และผลผลิตรายกิจกรรม ก่อนจัดส่งมายังฝ่ายเลขานุการเพ่ือเสนอในการของบประมาณ
พร้อมทั้งให้น าข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบการด าเนินงานบูรณาการฐานข้อมูลในพื้นที่ต่อไป 

    ๓) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. 
(คปต.) เม่ือวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติในเรื่องการขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการ                                 
บูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงในพื้นที่ จชต. ดังนี้ 

        (๑) เห็นชอบให้ กอ.รมน. โดย กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า 
ด า เนิน โครงการบู รณาการจัดท าฐานข้ อมูลกลางด้ านความมั่ นคง  จชต .  ภายในกรอบวง เ งิ น                         
๒๓,๒๔๕,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ขอรับการสนับสนุนจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายในกรอบวงเงิน 
๑๑,๒๓๖,๐๐๐ บาท ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. ภายในกรอบวงเงิน ๑๒,๐๐๙,๐๐๐ บาท 

        (๒) เห็นชอบให้ ทอ. โดยกองก าลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ 
(กกล.ทอ.ฉก ๙) ด าเนินโครงการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศสนับสนุนการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง 



๓๒ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

จชต. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอรับการสนับสนุนจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๙,๖๒๕,๗๐๐ บาท 

    ๔) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบ                      
การสนับสนุนงบกลางรายงานเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตาม
มติ คปต. ดังนี้ 

        (๑) อนุมัติตามความเห็นของ สงป. โดยอนุมัติโครงการตาม                            
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รวม ๒ โครงการ จ านวน ๒๐,๘๖๑,๗๐๐ บาท ประกอบด้วย 

     - โครงการบูรณาการจัดท าฐานข้อมูลกลางความม่ันคง 
จชต. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ หน่วยงาน กอ.รมน. จ านวน ๑๑,๒๓๖,๐๐๐ บาท 

     - โ ค ร งก า รถ่ า ยภาพถ่ า ยทางอากาศสนับสนุ น                      
การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง จชต. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงาน ทอ. จ านวน 
๙,๖๒๕,๗๐๐ บาท 

        (๒) ให้ คปต. ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ                        
ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และหากโครงการ/กิจกรรมใดสามารถลดภาระและก าลังคนภาครัฐ โดยให้ประชาชนใน
พ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการแทนได้ ก็ให้ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว 

    ๕) การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้า
การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง จชต. เม่ือวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมรับทราบ                                     
ความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานบูรณาการฐานข้อมูลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนี้ 

        (๑) โครงการบูรณาการจัดท าฐานข้อมูลกลางความม่ันคง 
จชต. แบ่งการด าเนินงาน ๒ ส่วน ส่วนแรกคือ การออกแบบพัฒนาระบบและต่อยอดระบบสารสนเทศ                       
ข่าวกรอง (SMIC) จ านวนเงิน ๓,๓๕๙,๐๐๐ บาท โดยว่าจ้างบริษัทโปรแกรมดี จ ากัด ส่วนที่สอง คือ                                         
การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห ผลการซักถามเชื่อมโยงข้อมูลความม่ันคง  จ านวนเงิน                                
๗,๘๗๗,๐๐๐ บาท โดยว่าจ้างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ทั้งสองส่วน
นี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาของส านักบริหารงานทั่วไป กอ.รมน.  อย่างไรก็ตาม ในห้วงที่ผ่านมา กอ.รมน. 
ภาค ๔ ส่วนหน้า ได้ด าเนินการโดยใช้งบประมาณปกติไปพลางก่อน สรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน ดังนี้ 
(ข้อมูลถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐) 

     - งานปรับปรุงระบบ SMIC ที่ผ่านมาได้ด าเนินงานจัดตั้ง
คณะท างานจัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคง จชต. เพ่ือบูรณาการในระดับพ้ืนที่ ประสานงานและหารือ                                     
แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล ปรับปรุงส่วนระบบการควบคุมความปลอดภัย
ของข้อมูล และออกแบบการแสดงผลข้อมูล ทั้งข้อมูลเปิดและข้อมูลปิด รวมทั้งได้เพ่ิมเติมฐานข้อมูล                                         
ภัยแทรกซ้อน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลน้ ามันเถื่อน ข้อมูลยาเสพติด เป็นต้น ขณะนี้ก าลังด าเนินการปรับปรุง/
ออกแบบส่วนการแสดงผลสรุปผลการซักถาม (แยกเป็นรายบุคคล/แสดงจ านวนคนที่ถูกซักถาม                                        
ผลการซักถามเบื้องต้น และผลการซักถามหลักได้) ส่วนการแสดงผลสรุปความเคลื่อนไหว (แยกเป็น
รายบุคคล/แสดงจ านวนบุคคลที่เคลื่อนไหว และจ านวนการเคลื่อนไหวทั้งหมดได้) โครงสร้างฐานข้อมูล                          
ความเคลื่อนไหว (เพ่ิมฟีลด์การบันทึกจัดเก็บข้อมูล) โครงสร้างฐานข้อมูลหมาย พ.ร.ก.การบริหารราชการ



๓๓ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ในสถานการณ ฉุกเฉิน ฯ (เพ่ิมฟีลด์การบันทึกจัดเก็บข้อมูล) และหน้าเว็บระบบสารสนเทศข่าวกรอง (รองรับ                              
การเข้าถึงข้อมูลที่มีการจัดชั้นความลับ) 

     - งานพัฒนาระบบการวิเคราะห เชื่อมโยงข้อมูล (IDA) 
เพื่อทดแทนระบบวิเคราะห ข้อมูลเดิม (Project X) ได้ศึกษาข้อมูลเพ่ือสกัดข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์
เชื่อมโยงระหว่างข้อมูล DNA ข้อมูลทางคดีและวัตถุพยาน รวมทั้งออกแบบระบบในการติดต่อกับผู้ใช้งาน                                
ที่สามารถสืบค้นความเชื่อมโยงข้ามฐานข้อมูลที่มีข้อมูลต่างประเภท ปัจจุบันก าลังด าเนินการรวบรวมข้อมูล
และศึกษาท าความเข้าใจข้อมูลบุคคลจากระบบ SMIC เพ่ือสร้างผังท าเนียบก าลังรบ และเชื่อมโยงข้อมูล
เหตุการณ์ระหว่างฐานข้อมูล 

        (๒ )  โ ค ร งก า รถ่ า ยภ า พถ่ า ยท า ง อ ากา ศสนั บ สนุ น                              
การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง จชต. ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ มีพ้ืนที่เป้าหมาย
โดยรวม ๒๘,๗๗๘ ตารางกิโลเมตร ขณะนี้ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน ๑๘,๖๔๕.๒๒ ตารางกิโลเมตร                       
(ร้อยละ ๖๔.๗๙) คาดว่าจะด าเนินการถ่ายภาพถ่ายในพ้ืนที่ที่เหลือ รวมถึงการประมวลผลภาพถ่ายที่ได้
ทั้งหมด มีก าหนดแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ 

     ๒.๒ การจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ บุคคลแห่งชาติ ภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแนวทางการจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ มีเลขาธิการ                      
สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน และส านักประเมินภัยคุกคาม สมช. เป็นฝ่ายเลขานุการ สรุปผล                                 
การด าเนนิงานที่ผ่านมาดังนี้ 

   ๒.๒.๑ การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    ๑) การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ฯ เ ม่ือวันที่                     
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวง
ดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประเมินความพร้อมของแต่ละกระทรวงในการเป็นเจ้าภาพดูแล                    
การจัดตั้งศูนย์บริหารข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ 

    ๒) การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ฯ เ ม่ือวันที่                             
๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้งศูนย์ ฯ และ
พิจารณาแนวทางการด าเนินงานของศูนย์ ฯ เพ่ือให้การบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๒.๒.๒ การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    ๑) การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ  ฯ เ ม่ือวันที่                         
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ กระทรวงยุติธรรมได้เสนอแนวทางการด าเนินการบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
ระยะเวลา ๕ ปี และแนวทางการจัดตั้งศูนย์ ฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการด าเนินงานและกรอบ
ระยะเวลาในการจัดตั้งศูนย  ฯ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยให้ปรับปรุงร่างค าสั่งการจัดตั้งศูนย์ ฯ ตาม
ความเห็นของที่ประชุมก่อนเสนอคณะอนุกรรมการ ฯ อีกครั้ง ก่อนเสนอคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล
ด้านความมั่นคง มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

    ๒) ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ฯ โดยส านักประเมินภัย
คุกคาม สมช. ได้รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขร่างค าสั่งการจัดตั้งศูนย์ ฯ ข้างต้น และได้แจ้งผลให้                               



๓๔ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

อนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา  ทั้งนี้ อนุกรรมการทุกหน่วยงานให้ความเห็นชอบ  
อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมประสงค จะปรับปรุงแก้ไขร่างค าสั่ง ฯ เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ                                 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ และสถาบัน                                    
นิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ได้หารือร่วมกับฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ และเห็นควรให้มีการปรับปรุงร่างค าสั่งการจัดตั้งศูนย์ฯ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม ถูกต้อง 
และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ฯ จึงได้มีหนังสือขอให้อนุกรรมการฯ ช่วยพิจารณา
ปรับปรุงร่างค าสั่งดังกล่าว โดยขอให้แจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ น าไปสู่การจัดท าร่าง
ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การบริหารข้อมูลอัตลักษณ บุคคลแห่งชาติ พ.ศ. .... เพ่ือรองรับการจัดตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ รวมทั้งศูนย์บริหารข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
แห่งชาติ  ทั้งนี้ สมช. อยู่ระหว่างเตรียมการเสนอคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพิจารณา
ต่อไป 

     ๒ .๓  การจัดท าฐานข้อมูลความม่ันคงด้าน อ่ืน ๆ  ตามข้อสั ง เกตของ
นายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐในข้อ ๑.๒ ภายใต้                          
ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคง  มีเลขาธิการ                                  
สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน และกลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคงเป็นฝ่ายเลขานุการ สรุปผล                             
การด าเนินงานที่ผ่านมาดังนี้ 

   ๒.๓.๑ การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    ๑) การจัดท าบัญชีฐานข้อมูลด้านความม่ันคงของประเทศ รวม 
๘ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ด้านการบริหารจัดการชายแดน ด้านการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ด้านอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย ด้านการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง ด้านการเข้าร่วมการเป็นประชาคมอาเซียน ด้านอัตลักษณ์บุคคล และด้านการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่  ๓ 
จชต. ดังข้อมูลในตาราง 

รายชื่อฐานข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ปัญหาและอุปสรรค 
๑ ฐานข้อมูล 

ด้านการเตรียมพร้อม
แห่งชาต ิ

 กองบัญชาการกองทัพไทย 
 กองทัพอากาศ 
 กรมการสรรพก าลังกลาโหม 
 กระทรวงยุติธรรม 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงคมนาคม 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
 กรมทรัพยากรธรณี 
 กรมสรรพสามิต 
 กรมอุทยานแห่งชาติฯ 
 สทอภ. (GISTDA) 
 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

ส่วนใหญ่มี
ฐานข้อมูลแล้วแต่ยงั
ไม่มีการเชื่อมโยงกับ 
สมช. 

๑) บางฐานข้อมูลมี
การก าหนดชั้น
ความลับ 
 
๒) ข้อจ ากัดด้าน
เทคนิคการเชื่อมโยง
ระหว่างฐานข้อมูล
ของ สมช. กับส่วน
ราชการ/หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

๒ ฐานข้อมูลด้าน  กระทรวงการต่างประเทศ 



๓๕ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

รายชื่อฐานข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ปัญหาและอุปสรรค 
การบริหารจัดการ
ชายแดน 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ
 กรมแผนที่ทหาร 
 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 กอ.รมน. 
 กรมทางหลวง 
 กรมศุลกากร 
 กรมการจัดหางาน 
 กรมอุทยานแห่งชาติฯ 

๓ ฐานข้อมูล 
ด้านการรักษา
ผลประโยชน ์
แห่งชาติทางทะเล 

 กองทัพอากาศ 
 กระทรวงการต่างประเทศ 
 กรมประมง 
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 กรมเจ้าท่า 
 กรมอุทยานแห่งชาติฯ 

๔ ฐานข้อมูล 
ด้านอาชญากรรมข้าม
ชาต ิ
และการก่อการร้าย 

 กองทัพอากาศ 
 กระทรวงการต่างประเทศ 
 กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กระทรวงพาณิชย ์
 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 กรมแผนที่ทหาร 
 ส านักงานอัยการสงูสุด 
 กอ.รมน. 
 กรมทางหลวง 
 การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนฯ 
 กรมศุลกากร 
 ส านักงาน ป.ป.ง. 
 ส านักงาน ป.ป.ส. 

๕ ฐานข้อมูล 
ด้านปัญหา 
ผู้หลบหนีเข้าเมือง 

 กระทรวงการต่างประเทศ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กรมแผนที่ทหาร 
 กรมการปกครอง 
 ส านักงานอัยการสงูสุด 
 กอ.รมน. 
 กรมทางหลวง 
 กรมการจัดหางาน 

๖ ฐานข้อมูล 
ด้านการเข้าร่วมเป็น
ประชาคมอาเซียน 

 กระทรวงกลาโหม 
 กระทรวงการต่างประเทศ 
 กระทรวงยุติธรรม 



๓๖ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

รายชื่อฐานข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ปัญหาและอุปสรรค 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ

๗ ฐานข้อมูล 
ด้านอัตลักษณ ์

 กระทรวงยุติธรรม 
 ส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ
 กรมการปกครอง 
 กรมราชทัณฑ ์
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 สถาบนันิติวทิยาศาสตร ์
 กรมการจัดหางาน 

๘ ฐานข้อมูล 
ด้านการแก้ไขปญัหา
พื้นที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต ้

 กองทัพอากาศ 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 กระทรวงการต่างประเทศ 
 กระทรวงยุติธรรม 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 สถาบนันิติวทิยาศาสตร ์
 ส านักงานอัยการสงูสุด 
 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต ้
 ที่มา : สภาความมั่นคงแห่งชาติ 

โดยข้อมูลดังกล่าวใช้เป็นกรอบก าหนดขอบเขตฐานข้อมูลด้านความมั่นคงในปัจจุบันและระยะต่อไป  ทั้งนี้ 
สมช. ได้ร่วมด าเนินการกับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าบัญชีฐานข้อมูลดังกล่าวแล้วเมื่อช่วงเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

    ๒) การก าหนดกรอบระยะการด าเนินการ (Phase) เชื่อมโยง
ฐานข้อมูล ระหว่าง สมช. กับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม ๓ ระยะ คือ 

        ระยะแรก (Phase 1) ด าเนินการกับข้อมูลเปิดเผยและยังไม่
ก าหนดชั้นความลับในระบบ Internet ของส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

        ระยะที่สอง (Phase 2) ด าเนินการกับข้อมูลส าคัญที่ใช้ภายใน
หน่วยงานและยังไม่ก าหนดชั้นความลับในระบบ Intranet ของส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

        ระยะที่สาม (Phase 3) ด าเนินการกับข้อมูลที่มีการก าหนด                        
ชั้นความลับในระบบ Intranet ของส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
  



๓๗ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

   ๒.๓.๒ การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    ๑) การจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) การแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงข้อมูลด้านความม่ันคงของประเทศ โดยเน้นการท าความเข้าใจร่วมกันในประเด็นเรื่อง ๑) การ
บริหารจัดการข้อมูลให้ครบถ้วนและทันสมัย ๒) การมีระบบในการรักษาความลับของข้อมูลอย่างเหมาะสม 
และ                          ๓) การมีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สามารถน าไปใช้งานได้โดยทันที 
(real time) ซึ่ง สมช. ได้ขอให้ส านักงานอัยการสูงสุดช่วยตรวจพิจารณาความเหมาะสมร่าง MOU รวมทั้งได้
ส่งร่าง MOU ดังกล่าวให้                          ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม ๒๗ หน่วยงาน
พิจารณาแล้วเม่ือช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐  ทั้งนี้ สมช. ได้รับหนังสือแจ้งความเห็นจากหน่วยงานข้างต้น 
และอยู่ระหว่างประมวลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
แนวทางการจัดท าฐานข้อมูลด้าน                          ความม่ันคงพิจารณาต่อไป 

    ๒) การก าหนดแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลตามผลการ
หารือด้านเทคนิคร่วมกันระหว่างผู้บริหาร สมช. (นางสาวชลิดา โชไชย ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์                            
ความมั่นคง) กับผู้บริหารของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ สรอ. (นางไอรดา เหลืองวิไล                                
รองผู้อ านวยการ สรอ.) เม่ือวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สมช. ท าเนียบรัฐบาล  ทั้งนี้ สมช. จะเชิญ                                     
ส่วนราชการ/หน่วยงานที่มีความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลมาหารือในรายละเอียดของการด าเนินการร่วมกัน 
โดย สรอ. จะสนับสนุนออกแบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมของหน่วยงานดังกล่าวว่ามีความพร้อมใน                               
ด้านใดบ้าง รวมถึงจัดตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาเนื้อหาหรือรูปแบบรายงานที่จะน าเสนอผู้บริหารพิจารณา                                         
ตกลงใจ โดย สรอ. จะรับความต้องการของรูปแบบรายงานไปด าเนินการวิเคราห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าเป็นรายงาน
ต่อไป 

    ๓) การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความพร้อม
ของหน่วยงานในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความม่ันคง เม่ือวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนางสาว                            
ชลิดา โชไชย ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นประธาน  ทั้งนี้ ที่ประชุมไม่ขัดข้องแนวคิด/หลักการ
ของ สมช. ที่จะขอเข้าไปเรียกดูข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ าเป็น  เพ่ือน ามาประกอบ                                   
การพิจารณาตกลงใจในเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งคราว โดยจะไม่
น าข้อมูลดังกล่าวมาเก็บที่ สมช. รวมทั้งมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของ สรอ. ที่เสนอกรมราชทัณฑ์
และส านักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานตัวอย่างในการจัดท าระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
ของประเทศโดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพร้อมที่ได้รับ เนื่องจากทั้งสองหน่วยงานมี
ลักษณะงานและข้อมูลใกล้เคียงกัน  ทั้งนี้ ให้ สมช. และ สรอ. จัดคณะเจ้าหน้าที่เข้าหารือในรายละเ อียดของ
การด าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบฐานข้อมูลของทั้งสองหน่วยงานข้างต้น ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเมื่อ
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยล าดับ 

    ๔) การหารือด้านเทคนิคระหว่างคณะเจ้าหน้าที่ของ สมช. และ 
สรอ. เม่ือวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้ข้อสรุปแนวทางการด าเนินการเบื้องต้น คือ (๑) สมช. จะประสาน               
กรมราชทัณฑ์ขอเปิดระบบทดสอบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเป็นหน่วยงานแรก ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 
๒๕๖๐ เนื่องจากมีระบบ Intranet และ Data field ที่เอ้ือต่อการเชื่อมโยงกับ สมช. โดยจะเป็นการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลในระยะที่สอง (Phase 2) แล้วจึงค่อยขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่นต่อไป  ทั้งนี้ สรอ. จะช่วยสนับสนุน
การเชื่อมโยงดังกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ที่รับผิดชอบ และ                                    
(๒) สมช. จะขอเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระยะที่สาม (Phase 3) กับหน่วยงานที่มีความพร้อมผ่านระบบ                                 
Web service โดย สรอ. จะช่วยสนับสนุนการเขียน Web service และ API เพ่ือส่งข้อมูลไปที่  สมช.                               



๓๘ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ในช่วงแรกให้ 

 ๓. ประเด็นที่เสนอที่ประชุม 

     ๓.๑ ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดส าคัญในการด าเนินงานผ่านมา ส่งผลให้
การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงโดยรวมยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน                      
ที่นายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ก าหนดในการประชุม
คณะกรรมการ ฯ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

   ๓.๑.๑ กรณีการจัดท าฐานข้อมูลด้านความม่ันคงในการแก้ไขปัญหา 
จชต. กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้าจ าเป็นต้องรอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณรองรับการด าเนิน
โครงการที่ก าหนดทั้งหมด ซึ่งที่ผ่านมาได้เจียดจ่ายงบประมาณในระบบปกติจ านวนหนึ่งรองรับการด าเนินงาน
ระยะแรกไปพลางก่อน รวมถึงมีข้อจ ากัดการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศในความรับผิดชอบของ ทอ.ที่ส าคัญคือ  
อาทิ ก าลังพลถูกปรับลด สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย และขาดข้อมูลสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   ๓.๑.๒ กรณีการจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ บุคคลแห่งชาติ กระทรวง
ยุติธรรมจ าเป็นต้องด าเนินการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาหน่วยงานที่ท าหน้าที่
พิสูจน์หลักฐานประกอบการสืบสวนสอบสวนด าเนินคดีต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย รวมถึงพิจารณาความเป็น                 
ไปได้ในการเก็บอัตลักษณ์บุคคลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงด้วย ซึ่งเรื่องนี้จะมีความเชื่อมโยงกับบุคคลใน
ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการ
ต่างประเทศ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลบุคคลในประเทศ  และอยู่ภายใต้การ
บริหารข้อมูล                                        อัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติในร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีที่
ก าหนด 

   ๓.๑.๓ กรณีการจัดท าฐานข้อมูลด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะ                          
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง สมช. กับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีความแตกต่างด้าน
เทคนิครวมทั้งรูปแบบ/มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลสูง นอกจากนี้บางหน่วยงานมีกฎหมายและระเบียบก าหนด
เงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเป็นการเฉพาะ ทั้งในส่วนของข้อมูลส าคัญที่ยังไม่ก าหนด                       
ชั้นความลับ และที่ก าหนดชั้นความลับแล้ว 

     ๓.๒ ข้อเสนอแนวทางการด าเนินการในระยะต่อไป 

   ๓.๒.๑ สมช. จะน าผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการบูรณาการฐานข้อมูลด้าน
ความมั่นคงที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่พบ รวมทั้งความเห็นของที่ประชุมครั้งนี้                 
เสนอคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานพิจารณา
ต่อไป 

   ๓.๒.๒ อย่างไรก็ตาม  การขับเคลื่อนงานบูรณาการฐานข้อมูลด้าน                        
ความมั่นคงในภาพรวมของประเทศนั้น สมช. จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับ สรอ. ช่วยด าเนินการใน                      
ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลด าเนินการปรับปรุงสถานภาพข้อมูลที่มีอยู่
ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับงานความม่ันคงของประเทศมีความทันสมัย และทันต่อการแก้ไข
ปัญหาที่ส่งผลกระทบขนาดใหญ่ต่อประเทศ โดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นปัญหาระดับสากล 

ข้อบังคับ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 



๓๙ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

 - 
 
หน่วยงานที่เสนอ/ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการ
ฐานข้อมูลด้านความม่ันคง 
 
เอกสารประกอบวาระ 
  
 
มติที่ประชุม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
 
   
   



๔๐ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒.๔ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหาร 
  โครงสร้างภาครัฐ 
   
   
 
 
 
ข้อบังคับ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (หากมี) 
  
 
หน่วยงานที่เสนอ/ผู้รับผิดชอบ 

กระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
เอกสารประกอบวาระ (ถ้ามี)  
 
 

 
มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



๔๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ รายงานความก้าวหน้าการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
 
  ๑. ความเป็นมา 

  ตามที่ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีอ านาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า
แนวทางแผนการปฏิรูปและวิธีการปฏิรูป พร้อมก าหนดเวลาการปฏิรูปและข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อน  
การปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดินให้สัมฤทธิผล คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐจึงได้
จัดท ารายงานการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล และร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... และน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการด าเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่อง การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและ
บริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ..... และให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณาขับเคลื่อนการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ต่อไป (คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๓ ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจสังคม) 
นั้น 
  ๒. ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน    
  เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการบูรณาการจัดท ากฎหมายว่า
ด้วยการบูรณาการการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ได้เชิญส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของ สรอ. กับการบูรณาการแบบ e-Government 
ซึ่งในที่ประชุม สรอ. ได้น าเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ต่อคณะอนุกรรมการฯ       
ซึ่งอนุกรรมการฯ รับทราบและเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....     
โดยจะพิจารณาร่างและน าเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือก ากับการปฏิรูปกฎหมาย เพ่ือพิจารณาต่อไป 
ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ สรอ. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรี ได้แก่ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... โดยให้จัดตั้งคณะท างานร่วมขึ้นมาเพ่ือ
พิจารณาจัดท าร่างพระราชบัญญัติฯ และให้น าเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
การบรูณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 ๓. ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุม    
  เพ่ือทราบความก้าวหน้าการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล  
พ.ศ. ....  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
  



๔๒ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ข้อบังคับ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
หน่วยงานที่เสนอ/ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจสังคม และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 
เอกสารประกอบวาระ 

Presentation สรุปความเป็นมาและสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล 
พ.ศ. .... 

 
มติที่ประชุม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  



๔๓ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ แนวทางการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อน 

การด าเนินงานในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 

 ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ นร. ๐๕๐๖/ว ๔๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๐ ด้านการบริหาราชการแผ่นดินและอ่ืนๆ ๒. ........ให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) 
ขับเคลื่อนการด าเนินการในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) และศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว(One 
Stop Service )ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั้น  รวมทั้งให้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ภาครัฐ(Government Data Center) โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่างๆ น าข้อมูลที่พร้อมให้บริการมา
ด าเนินการเป็นโครงการน าร่องให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ ด้วย โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ การขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ     

  มีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้  
    

๑. ในกรณีที่ฐานข้อมูลประเภทใดๆ ที่ไม่มีหน่วยงานกลางในการแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงข้อมูลนั้น ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเสนอแนวทางการด าเนินการต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน 
การบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐพิจารณา และให้คณะกรรมการบูรณาการทั้ง ๔ คณะ เร่งด าเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมและน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ 
ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ นี้ 

๒. ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีและข้อสั่ งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้น 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการส ารวจและศึกษารายชื่อกลุ่มข้อมูล/ฐานข้อมูล
ของหน่วยงานต่างๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนและนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
แผนพัฒนาสถิติรายสาขา แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และผลการศึกษา
เกี่ยวกับชุดข้อมูลเปิดที่มีคุณค่าสูง (High Value Datasets) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ดังมีรายละเอียดตามตาราง 
  

 
กระทรวง 

รายช่ือกลุ่มข้อมูล / ฐานข้อมูลที่จัดแบ่งตามแผนต่าง ๆ 
แผนพัฒนาสถิติ 

รายสาขา 
แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย 
ชุดข้อมูลเปิดที่มีคุณค่าสูง 
(High Value Dataset) 

ส านักนายกรัฐมนตรี สถิติประชากรศาสตร์ 
ประชากรและเคหะ 
สถิติแรงงาน 
สถิติสวัสดิการสังคม 
สถิติสาขาหญิงและชาย 
สถิติรายได้และรายจ่าย
ของครัวเรือน 

ด้านสวัสดิการประชาชน 
การลงทุน การค้า 
(น าเข้า / ส่งออก)  ด้าน
การเงินและการใช้จ่าย 
ทรัพยากรมนุษย์และการ
จ่ายเงินเดือน การับฟัง
ความคิดเห็น 

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) 
และรายได้ประชาชาติ  
๒. การลงทุนและการ
ส่งเสริมการลงทุน 
๓. เศรษฐกิจครัวเรือน 
๔. การจัดสรร
งบประมาณให้แก่
หน่วยงานของรัฐ 



๔๔ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

 
กระทรวง 

รายช่ือกลุ่มข้อมูล / ฐานข้อมูลที่จัดแบ่งตามแผนต่าง ๆ 
แผนพัฒนาสถิติ 

รายสาขา 
แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย 
ชุดข้อมูลเปิดที่มีคุณค่าสูง 
(High Value Dataset) 

สถิติยุติธรรม ความมั่นคง 
การเมืองและการ
ปกครอง 
สถิติเกษตรและประมง 
สถิติอุตสาหกรรม 
สถิติการค้า และราคา 
สถิติการขนส่งและโลจิ
สติกส์ 
สถิติทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๔. ข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมายของประเทศไทย 
๕. แผนที่พรมแดนของ
ประเทศ 
๖. โครงสร้างองค์กร
ภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ 

กระทรวงกลาโหม สถิติวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ด้านการบริหารจัดการ
ชายแดน การจัดการใน
ภาวะวิกฤต 

๑. แผนที่พรมแดนของ
ประเทศ 
๒. การศึกษาเฉพาะทาง 
(สถานศึกษาในสังกัด) 

กระทรวงการคลัง สถิติยุติธรรม ความมั่นคง 
การเมืองและการ
ปกครอง 
สถิติเกษตรและประมง 
สถิติอุตสาหกรรม 
สถิติการค้า และราคา 
สถิติการขนส่งและโลจิ
สติกส์ 
สถิติเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
สถิติการเงิน การธนาคาร
และการประกันภัย 
สถิติการคลัง 

ด้านสวัสดิการประชาชน 
การลงทุน ด้านภาษีและ
รายได ้ด้านการเงินและ
การใช้จ่าย ด้านการ
บริหารสินทรัพย์ การ
จัดซื้อจัดจ้าง ทรัพยากร
มนุษย์และการจ่าย
เงินเดือน 

๑. การใช้จ่ายงบประมาณ 
และการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 
๒. การเงินการคลัง 
๓. การจ่ายเงินสวัสดิการ
ให้แก่ประชาชน 
๔. บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

- ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงาน   
ด้านการท่องเที่ยว 
การค้า (น าเข้า / ส่งออก) 
ด้านการบริหารจัดการ
ชายแดน 

- 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

สถิติการท่องเที่ยวและ
กีฬา 

ด้านการท่องเที่ยว ๑. การศึกษาเฉพาะทาง 
(สถานศึกษาในสังกัด) 



๔๕ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

 
กระทรวง 

รายช่ือกลุ่มข้อมูล / ฐานข้อมูลที่จัดแบ่งตามแผนต่าง ๆ 
แผนพัฒนาสถิติ 

รายสาขา 
แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย 
ชุดข้อมูลเปิดที่มีคุณค่าสูง 
(High Value Dataset) 

สถิติบัญชีประชาชาติ ๒. สถิตินักท่องเที่ยว 
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

สถิติประชากรศาสตร์ 
ประชากรและเคหะ 
สถิติแรงงาน 
สถิติสวัสดิการสังคม 
สถิติสาขาหญิงและชาย 
สถิติการขนส่งและโลจิ
สติกส์ 

ด้านสวัสดิการประชาชน ๑. ข้อมูลชุมชนและท่ีอยู่
อาศัย 
๒. การจัดสวัสดิการด้าน
ที่อยู่อาศัย  

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

สถิติรายได้และรายจ่าย
ของครัวเรือน 
สถิติบัญชีประชาชาติ 
สถิติเกษตรและประมง 
สถิติการค้า และราคา 
สถิติการเงิน การธนาคาร
และการประกันภัย 

ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพภาค
การเกษตร การค้า 
(น าเข้า / ส่งออก) 

๑. เกษตรกร  
๒. ทรัพยากรและปัจจัย
การผลิตด้านการเกษตร 
เช่น การชลประทาน 

กระทรวงคมนาคม สถิติการขนส่งและโลจิ
สติกส์ 
สถิติการท่องเที่ยวและ
กีฬา 

ด้านคมนาคม ๑. สถิตินักท่องเที่ยว
ต่างชาติ 
๒. ยานพาหนะท่ี
นักท่องเที่ยวใช้ใน
ประเทศไทย 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

สถิติประชากรศาสตร์ 
ประชากรและเคหะ 
สถิติแรงงาน 
สถิติศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
สถิติสุขภาพ 
สถิติสวัสดิการสังคม 
สถิติสาขาหญิงและชาย 
สถิติรายได้และรายจ่าย
ของครัวเรือน 
สถิติบัญชีประชาชาติ 
สถิติเกษตรและประมง 
สถิติอุตสาหกรรม 
สถิติพลังงาน 
สถิติการค้า และราคา 

ด้านสาธารณสุข ด้านการ
เพ่ิมประสิทธิภาพภาค
การเกษตร การลงทุน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล ด้านศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ 

๑. ข้อมูลสถิติด้านต่าง ๆ  
๒. ข้อมูลที่อยู่และ
รหัสไปรษณีย์ 
๓. ข้อมูลที่ท าการ
ไปรษณีย์ 
๔. ข้อมูลการพยากรณ์
อากาศและภูมิอากาศ 
๕. โครงสร้างพื้นฐานด้าน
ดิจิทัล และการเข้าถึงของ
ประชาชน  



๔๖ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

 
กระทรวง 

รายช่ือกลุ่มข้อมูล / ฐานข้อมูลที่จัดแบ่งตามแผนต่าง ๆ 
แผนพัฒนาสถิติ 

รายสาขา 
แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย 
ชุดข้อมูลเปิดที่มีคุณค่าสูง 
(High Value Dataset) 

สถิติเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
สถิติการท่องเที่ยวและ
กีฬา 
สถิติวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สถิติทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สถิติการท่องเที่ยวและ
กีฬา 
สถิติวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สถิติทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ๑. ข้อมูลป่าไม้ อุทยาน
แห่งชาติทั้งทางบกและ
ทางทะเล 
๒. ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ของสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติของประเทศ
ไทย 
๓. คุณภาพน้ า  
๔. มลพิษ 
๕. น้ าบาดาล 
๖. ขยะมูลฝอย 
๗. สถิตินักท่องเที่ยวของ
อุทยานแห่งชาติทั้งทาง
บกและทางทะเล 

กระทรวงพลังงาน สถิติพลังงาน 
สถิติการค้า และราคา 

ด้านสาธารณูปโภค สถิติการใช้พลังงาน
จ าแนกตามสาขาต่าง ๆ  

กระทรวงพาณิชย์ สถิติบัญชีประชาชาติ 
สถิติอุตสาหกรรม 
สถิติการค้า และราคา 
สถิติเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
สถิติการท่องเที่ยวและ
กีฬา 
สถิติการเงิน การธนาคาร
และการประกันภัย 
 

การค้า (น าเข้า / ส่งออก) 
ด้านวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

๑. การค้าระหว่าง
ประเทศ 
๒. เศรษฐกิจในประเทศ 
เช่น ราคาสินค้า เงินเฟ้อ   
๓. นิติบุคคล  
๔. สิทธิบัตร 



๔๗ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

 
กระทรวง 

รายช่ือกลุ่มข้อมูล / ฐานข้อมูลที่จัดแบ่งตามแผนต่าง ๆ 
แผนพัฒนาสถิติ 

รายสาขา 
แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย 
ชุดข้อมูลเปิดที่มีคุณค่าสูง 
(High Value Dataset) 

กระทรวงมหาดไทย สถิติประชากรศาสตร์ 
ประชากรและเคหะ 
สถิติศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
สถิติสวัสดิการสังคม 
สถิติสาขาหญิงและชาย 
สถิติยุติธรรม ความมั่นคง 
การเมืองและการ
ปกครอง 
สถิติเกษตรและประมง 
สถิติการท่องเที่ยวและ
กีฬา 
สถิติการเงิน การธนาคาร
และการประกันภัย 
สถิติการคลัง 
สถิติวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สถิติทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการศึกษา ด้าน
สาธารณสุข การค้า 
(น าเข้า / ส่งออก) ด้าน
สาธารณูปโภค ความ
ปลอดภัยสาธารณะ การ
ป้องกันภัยธรรมชาติ การ
จัดการในภาวะวิกฤต กา
รับฟังความคิดเห็น 

๑. ข้อมูลภูมิประเทศ เช่น 
พ้ืนที่และขนาดของ
ประเทศ พ้ืนที่ของแต่ละ
จังหวัด เป็นต้น  
๒. ข้อมูลเมืองต้นแบบ อี
โคสกูล เทศบาลน่าอยู่  
๓. ข้อมูลการใช้พลังงาน
ในสาขาต่าง ๆ  
๔. ข้อมูลการถือครอง
ที่ดิน  
๕. การศึกษา 
(สถานศึกษาในสังกัด) 
๖. ภัยพิบัติ  

กระทรวงยุติธรรม สถิติสวัสดิการสังคม 
สถิติยุติธรรม ความมั่นคง 
การเมืองและการ
ปกครอง 
สถิติวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

- ๑. สถิติอาชญากรรม  
๒. ข้อมูลการล้มละลาย  
๓. สถานที่ตั้งของ 
เรือนจ า  

กระทรวงแรงงาน สถิติแรงงาน 
สถิติสวัสดิการสังคม 
สถิติอุตสาหกรรม 
สถิติการท่องเที่ยวและ
กีฬา 
สถิติวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

ด้านสวัสดิการประชาชน 
ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงาน   
ด้านการศึกษา 

๑. ข้อมูลด้าน
ตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศ เช่น การจ้าง
งาน และการวางงาน การ
ประกอบอาชีพอิสระ              
การส่งแรงงานไทยไป
ท างานยังต่างประเทศ 
๒. สวัสดิการ 
(ประกันสังคม) 



๔๘ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

 
กระทรวง 

รายช่ือกลุ่มข้อมูล / ฐานข้อมูลที่จัดแบ่งตามแผนต่าง ๆ 
แผนพัฒนาสถิติ 

รายสาขา 
แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย 
ชุดข้อมูลเปิดที่มีคุณค่าสูง 
(High Value Dataset) 

กระทรวงวัฒนธรรม สถิติศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
 

- ๑. สถานที่ตั้งมัสยิด 
สถานที่ตั้งของ  
๒. การศึกษา 
(สถานศึกษาในสังกัด) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

สถิติเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพภาค
การเกษตร 

๑. การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
๒. นักวิจัย 
๓. คุณภาพน้ า 
๔. ภัยพิบัติท่ีเกี่ยวกับน้ า 

กระทรวงศึกษาธิการ สถิติแรงงาน 
สถิติการศึกษา 
สถิติศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
สถิติสุขภาพ 
สถิติสวัสดิการสังคม 
สถิติการท่องเที่ยวและ
กีฬา 
สถิติวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงาน   
ด้านการศึกษา 

๑. การศึกษา 
(สถานศึกษาในสังกัด) 
๒. การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม  

กระทรวงสาธารณสุข สถิติประชากรศาสตร์ 
ประชากรและเคหะ 
สถิติการศึกษา 
สถิติศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
สถิติสุขภาพ 
สถิติสวัสดิการสังคม 
สถิติสาขาหญิงและชาย 
สถิติยุติธรรม ความมั่นคง 
การเมืองและการ
ปกครอง 
สถิติการท่องเที่ยวและ
กีฬา 

ด้านสาธารณสุข ๑. สถานที่ตั้งของหน่วย
บริการด้านสาธารณสุข  
๒. ข้อมูลสุขภาพของ
ประชาชน 
๓. การวิจัยทางการแพทย์  
๔. ข้อมูลหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า  
๕. บัญชียาหลักรวมทั้ง
บัญชียาสมุนไพร 

กระทรวงอุตสาหกรรม สถิติแรงงาน 
สถิติบัญชีประชาชาติ 
สถิติอุตสาหกรรม 

ด้านสวัสดิการประชาชน 
ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงาน   

ข้อมูลการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม  



๔๙ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

 
กระทรวง 

รายช่ือกลุ่มข้อมูล / ฐานข้อมูลที่จัดแบ่งตามแผนต่าง ๆ 
แผนพัฒนาสถิติ 

รายสาขา 
แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย 
ชุดข้อมูลเปิดที่มีคุณค่าสูง 
(High Value Dataset) 

สถิติวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

ด้านการศึกษา  การค้า 
(น าเข้า / ส่งออก) 

ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

สถิติอุตสาหกรรม 
สถิติรายได้และรายจ่าย
ของครัวเรือน 
สถิติเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
สถิติการเงิน การธนาคาร
และการประกันภัย 
สถิติการคลัง 

ด้านสวัสดิการประชาชน 
ด้านวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

การเงิน เช่น อัตรา
ดอกเบี้ย การระดมทุน
ของธนาคารพาณิชย์ การ
ออมของครัวเรือน เป็น
ต้น  

ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

สถิติยุติธรรม ความมั่นคง 
การเมืองและการ
ปกครอง 
สถิติการท่องเที่ยวและ
กีฬา 
 

ด้านคมนาคม ความ
ปลอดภัยสาธารณะ ด้าน
การบริหารจัดการ
ชายแดน 

๑. สถิติอาชญากรรม 
๒. ฐานข้อมูล DNA 
๓. สถานที่ตั้งสถานี
ต ารวจ 
๔. ข้อมูลเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
๕. การศึกษาเฉพาะทาง 
(สถานศึกษาในสังกัด) 
๖. สถิตินักท่องเที่ยวที่
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง 

ส านักงานศาลยุติธรรม สถิติยุติธรรม ความมั่นคง 
การเมืองและการ
ปกครอง 

- ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับศาล
ยุติธรรม เช่น สถิติคดี
ความ ค าพิพากษา ผู้
พิพากษา ที่ตั้งของศาล
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็น
ต้น   

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

สถิติศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
 

- ที่ตั้งวัดทั่วประเทศ 

หมายเหตุ : ตาม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในด้านการบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐ การให้ข้อมูล และการยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ จะเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 
ที่มา : ข้อมูลแผนพัฒนาสถิติรายสาขา http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/index.aspx 

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/index.aspx


๕๐ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ทั้งนี้ สรอ. ไดจ้ัดท าร่างโครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูล/ฐานข้อมูลของชาติไว้เบื้องต้น ดังนี้ 
 

   

 ๓. ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุม    
  ๓.๑  มอบหมายให้คณะกรรมการบูรณาการทั้ง ๔ คณะเร่งด าเนินการให้การบูร
ณาการฐานข้อมูลภาครัฐด้านต่างๆ เห็นผลเป็นรูปธรรมและน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
การบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ นี้ 
 ๓.๒  มอบหมายให้ทุกกระทรวง ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
รวมทั้งหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลตามตารางที่ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) น าเสนอ 

  ๓.๓ มอบหมายให้ทุกกระทรวง ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
รวมทั้งหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ส ารวจสถานภาพความพร้อมของฐานข้อมูลของหน่วยงานของตน และส่งผล 
การส ารวจให้แก่ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

  ๓.๔ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินงานและการบริการประชาชน ให้แจ้งความต้องการดังกล่าวมายังส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพ่ือรวบรวมข้อมูลน าเสนอตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไป 
 
ข้อบังคับ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 - 
 
หน่วยงานที่เสนอ/ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
 

เอกสารประกอบวาระ 
 

มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๕๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ แนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านอ่ืนๆ 
 
   ๑. ความเป็นมา 

  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ ระยะที่ 
๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งประกอบไปด้วย ๑๘ ขีดความสามารถ ใน ๔ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และการยกระดับความม่ันคงและ
เพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน  
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐมีแนวทางการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน จึงขอน าเสนอข้อมูลด้านที่ส าคัญ 3 ด้าน ซึ่งมีสถานการณ์ด าเนินงาน ดังนี้ 

  ด้านการจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ  
  การป้องกันภัยธรรมการชาติและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ 
เป็นการน าข้อมูล เครื่องมือ และเทคโนโลยีต่างๆ มาสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ภัยต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน จึงได้จัดท าระบบสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศระบบข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ และ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสิ่งของส ารองจ่าย ทั้งนี้ ได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
แนวทางที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการอ านวยการและการ
บริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้มีหน้าที่ ดังนี้  
  ๑. ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
  ๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 
  ๓. บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
  ๔. ให้ค าแนะน า ปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
  ๕. วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
 โดยมีตัวอย่างข้อมูลส าคัญที่ต้องใช้ในการบูรณาการข้อมูลด้านสาธารณภัย
สามารถจัดแบ่งข้อมูลออกเป็น ๙ กลุ่มดังนี้ 

กลุ่มมาตรฐานข้อมูล ค านิยาม 
ข้อมูลก าลังคน ข้อมูลก าลังคนภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และข้อมูล

อ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับก าลังคนเพ่ือใช้ในการบริหารสาธารณภัย  
ข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักรและ
สิ่งของ 

เครื่องมือเครื่องจักรและสิ่งของของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และ ข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานภายนอก เพื่อใช้ในการบริหาร
สาธารณภัย 

ข้อมูลแผนและงบประมาณ ข้อมูลแผนและงบประมาณด้านบรรเทาสาธารณภัยจากส่วนกลางหรือ
ท้องถิ่น 

ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย หมายถึงสภาพอากาศ, พ้ืนที่เสี่ยง, พ้ืนที่ที่ประสบภัยพิบัติซ้ าซาก รวม
ไปถึงข้อมูล สถิติการเกิดภัยที่มีการเก็บรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ 



๕๒ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

กลุ่มมาตรฐานข้อมูล ค านิยาม 
ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพแล้ว
สิ่งแวดล้อม 

เขตการปกครอง พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ า, ข้อมูลบ่อน้ าธรรมชาติ, ข้อมูล
แม่น้ า ล าคลอง, ข้อมูลสภาพดิน, โดยเป็นข้อมูลทางกายภาพเช่น ขนาด
ความยาว ความลึก และความจุ และพิกัดที่ตั้ง เป็นต้น 

ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อมูลบ่อน้ าบาดาล, ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน, ข้อมูลแหล่งน้าที่มนุษย์
สร้าง, ระบบประปา, ข้อมูลเขื่อน อ่างเก็บน้ า และฝ่ายเก็บน้ า, ระบบ
คมนาคม, ระบบสื่อสาร ระบบเตือนภัย 

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ข้อมูลพ้ืนที่ที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศเมื่อเกิดภัยพิบัติได้แก่ 
ข้อมูล โรงงานอุตสาหกรรม, ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ, 
ข้อมูลการเพาะปลูกพืช , ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน, เป็นต้น 

ข้อมูลสถานที่ส าคัญ สถานที่ที่เม่ือเกิดภัยพิบัติจะต้องมีการเฝ้าระวังสถานที่เหล่านี้เป็นพิเศษ 
เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล เขตพระราชฐาน ปูชนียสถาน วัด 
โรงเรียน เป็นต้น 

ข้อมูลประชากร ข้อมูลประชากรที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก เช่น ข้อมูลคน
พิการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ข้อมูลประชากรตามช่วงอายุ 
อาชีพ เพศและ ศาสนา และสถิติประชากร 

ตัวอย่างตารางมาตรฐานข้อมูลทั่วไปด้านสาธารณภัย  

ล าดับ ชื่อรายการข้อมูล 
ชนิดของ
ข้อมูล 

ค าอธิบาย 
หน่วยงาน

เจ้าของข้อมูล 
๑ รหัสประเภทเครื่องจักร

และเครื่องมือกู้ภัย 
AN4 หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดรหัส

ประเภท เครื่องจักร และเครื่องมือ
กู้ภัย ประกอบด้วย ตัวเลข 4 หลัก 
(XXXX) หลักท่ี 1 – 3 หมายถึง รหัส
กลุ่มประเภท เครื่องจักร และ
เครื่องมือกู้ภัย หลักท่ี 4 หมายถึง 
รหัสประเภทย่อยเครื่องจักร และ
เครื่องมือกู้ภัย 

กองมาตรการ
ป้องกัน สา
ธารณภัย 

 ๑.๑ รหัสกลุ่มประเภท 
เครื่องจักร และ 
เครื่องมือกู้ภัย 

AN3 หลักท่ี 1 – 3 ของ รหัสประเภท
เครื่องจักร และ เครื่องมือกู้ภัย 

 

 ๑.๒ ชื่อกลุ่มประเภท 
เครื่องจักร และ 
เครื่องมือกู้ภัย 

AN50   

 ๑.๓ รหัสประเภทย่อย 
เครื่องจักร และ 
เครื่องมือกู้ภัย 

AN1 หลักท่ี 4 ของ รหัสประเภท
เครื่องจักร และ เครื่องมือกู้ภัย 

 



๕๓ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ล าดับ ชื่อรายการข้อมูล 
ชนิดของ
ข้อมูล 

ค าอธิบาย 
หน่วยงาน

เจ้าของข้อมูล 
 ๑.๔ ชื่อประเภทย่อย 

เครื่องจักร และ 
เครื่องมือกู้ภัย 
(ภาษาไทย) 

AN50   

 ๑.๕ ชื่อประเภทย่อย 
เครื่องจักร และ 
เครื่องมือกู้ภัย 
(ภาษาอังกฤษ) 

AN50   

 ๑.๖ รายละเอียด 
ประเภทเครื่องจักร และ 
เครื่องมือกู้ภัย 

AN500   

 ๑.๗ รหัสประเภทการใช้ 
งานของเครื่องจักร และ 
เครื่องมือกู้ภัย 

AN1 หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดรหัส
ประเภทการ ใช้งานของเครื่องจักร 
และเครื่องมือกู้ภัย ประกอบด้วย
ตัวเลข  
1 หลัก (X) 1 = เครื่องมือซ่อมบ ารุง 
2 = เครื่องมือสาธารณภัย  
3 = ด้านสาธารณภัย  
4 = สนับสนุนงานสาธารณภยั 

 

๒ รหัสหน่วยงานภายใน/ 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

AN12  กรมป้องกัน
และ บรรเทา
สาธารณภัย 

๓ สถานะของเครื่องจักร 
และเครื่องมือกู้ภัย 

AN1 หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดรหัส
สถานะของเครื่องจักร และเครื่องมือ
กู้ภัย ประกอบด้วย ตัวเลข 1 หลัก 
(X) 
1 = ใช้งานได้ - อยู่ระหว่าง
ปฏิบัติงาน  
2 = ใช้งานได้ - ยังไม่ได้ปฏิบัติงาน  
3 = ใช้งานไม่ได้ - อยู่ระหว่าง
ซ่อมแซม  
4 = ใช้งานไม่ได้ - เสียหายไม่
สามารถซ่อมแซม ได้ 

กองมาตรการ
ป้องกัน สา
ธารณภัย 

๔ วันที่ปรับปรุงข้อมูล N8 ใช้รูปแบบ ปี พ.ศ. เดือน วัน 
(YYYYMMDD) 

 

๕ จ านวนเครื่องจักร และ 
เครื่องมือกู้ภัย 

N   



๕๔ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

  ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็น
หน่วยงานหลักในการด าเนินงานด้านภัยพิบัติ ผ่านคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ดังนั้น อาจเสนอให้คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ประสาน
ข้อมูลสถานะการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคของการป้องกัยภัยธรรมชาติ กับคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐเป็น
ข้อมูลความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องได้อีกทางหนึ่ง 
  ด้านการอ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจ(Ease Of Doing Business) 
  การบูรณาการงานข้อมูลด้านธุรกิจและการลงทุนข้ามหน่วยงาน เป็นการน าข้อมูล
ด้านธุรกิจและการลงทุนที่เป็นประโยชน์มาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการจัดท านโยบายและมาตรการ ตลอดจน
แผนระดับชาติต่างๆ ของภาครัฐ และเพ่ือให้หน่วยงานภาคเอกชนสามารถจัดท านโยบายที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนธุรกิจได้อย่างแม่นย า ปัจจุบันภาครัฐ (ส านักงาน ก.พ.ร. และ สรอ.) ได้ด าเนินโครงการศูนย์กลาง
บริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ (Biz Portal) เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการการประกอบธุรกิจ และเพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถด้านธุรกิจและการลงทุนของประเทศ 
  โดยคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/
๖๐ ได้มีมติอนุมัติหลักการแนวทางการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 
(Doing Business Portal) และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเตรียมการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร เพ่ือให้ด าเนินการตามมติของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ 
โดยมีอ านาจหน้าที่  
  ๑. ออกแบบและจัดท ารายละเอียดโครงสร้างการบริหารจัดการของระบบอ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 
  ๒. ก าหนดเป้าหมายงานบริการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และจัดล าดับ
ความส าคัญของงาน เพ่ือน ามาวางแผนการด าเนินงานในแต่ละระยะ  
  ๓. จัดท ารายละเ อียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครอบคลุมถึ งการออกแบบ
สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
  ๔. ด าเนินการพัฒนาระบบต้นแบบ  
  ๕. เชิญผู้แทนจากหน่วยงาน หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้ อง เ พ่ือให้ข้อมูลหรือ
ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม 
  ดังนั้น การจัดท าโครงการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
แบบครบวงจร หรือ Doing Business Portal ให้ประสบความส าเร็จ จ าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูล/
ฐานข้อมูลจากหลายหน่วยงาน อาทิ 
  - กระทรวงพาณิชย์ 
  - กระทรวงการคลัง 
  - กระทรวงแรงงาน และ 
  - ส านักนายกรัฐมนตรี 
  ทั้งนี้ การบูรณาการข้อมูลด้านธุรกิจและการลงทุนยังไม่มีคณะกรรมการที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ 
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  ด้านการท่องเที่ยว 

  ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้แก่ประเทศเป็น
จ านวนมหาศาล ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไปโดยมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ตลอดช่วงประสบการณ์         
การท่องเที่ยว อาทิ การเปลี่ยนพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลในรูปแบบเอกสารและการแบ่งปันข้อมูลโดยตรงจาก
การพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ สู่รูปแบบการค้นหาข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทั้งเว็บไซต์ (Website) และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ดังนั้น การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและการให้บริการนักท่องเที่ยวสู่รูปแบบดิจิทัล (Digital Tourism)                
ที่มีการบูรณาการข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบันจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป  
  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ขึ้น เพ่ือให้การบริการและพัฒนาการท่องเที่ยว
เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีทิศทางท่ีชัดเจน โดยคณะกรรมการ ท.ท.ช. มีอ านาจหน้าที่ 
  ๑. จัดท าและเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการเพ่ือส่งเสริมการบริหาร
และพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดท าแผนและนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ และแนวทางการจัดท าความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว 
  ๒. ด าเนินการเพื่อให้มีการก าหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
  ๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบและก ากับดูแลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
  ๔. ก าหนดและจัดให้มีการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  ๕. อ านวยการ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ และนโยบายหรือมาตรการเพ่ือการส่งเสริมการบริหาร
และพัฒนาการท่องเที่ยว 
  ๖. ก ากับการจัดการและบริหารกองทุน 
  โดยคณะกรรมการ ท.ท.ช. ไม่มีอ านาจหน้าที่ด้านการบูรณาการข้อมูล แต่
สามารถปฏิบัติหน้าที่อ่ืนได้ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  ๒. ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน    

  ด้านการจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ 
 มีการจัดท าระบบสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศระบบข้อมูลสาธารณ

ภัยแห่งชาติ และระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสิ่งของส ารองจ่าย (e-Stock) 
 มีกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือสร้างแนวทางที่ชัดเจนใน

การบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติภายใต้

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  ด้านธุรกิจและการลงทุน 
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 มีการจัดท าโครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ (Biz Portal) 
และพัฒนาเป็นระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) 

 มีคณะท างานเตรียมการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ที่ท าหน้าที่ออกแบบ ก าหนดเป้าหมาย และพัฒนาระบบต้นแบบ 

  ด้านการท่องเที่ยว 
 โครงการ Tourism Intelligence Center (TIC) เป็นการบูรณาการ

ข้อมูลการท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดจาก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นต้น รวมทั้งงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว น าเสนอผ่านโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูล และจะพัฒนาการเชื่อมโยงให้เป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น 

 โครงการ Thailand Tourism Directory เป็นระบบบริการข้อมูลดิจิทัล
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศส าคัญด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
จากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มาให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ณ จุดเดียวเพ่ือความสะดวก ใน
การใช้บริการ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจของทั้ง ๗๗ 
จังหวัดได้ที่ http://thailandtourismdirectory.go.th/new-home.html  
  
 ๓. ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุม    
  เพ่ือพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านอ่ืนๆ ต่อไป 
 
หน่วยงานที่เสนอ/ผู้รับผิดชอบ 

กระทรวงพาณิชย์ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 
เอกสารประกอบวาระ 

 
 

มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ แนวทางการบริหารจัดการศูนย ข้อมูล (Data Center) ภาครัฐ รวมทั้งการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย ข้อมูลต่างๆ  

 
  ๑. ความเป็นมา 

  ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) เพ่ือพัฒนาแนวทางและมาตรฐานในการบริหาร
จัดการศูนย์ข้อมูลภาครัฐให้สามารถรองรับข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น และมีรูปแบบที่
สลับซับซ้อนมากขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได ้
  ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) และ (ร่าง) 
มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ซึ่งได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ๒๒๕ คน จาก ๑๗๙ หน่วยงาน  
  
  ๒. ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  

  ๒.๑ (ร่าง) ยุทธศาสตร การพัฒนาศูนย ข้อมูลภาครัฐ คือ แนวทางในการปรับ
รูปแบบศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ๖ รูปแบบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

   - ศูนย์ข้อมูลภายในหน่วยงาน (Agency-owned Data Centers) โดยเป็น
หน่วยงานภาครัฐที่มีข้อมูลส าคัญ เช่น กรมการปกครอง กรมสรรพากร รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินของรัฐ 
เป็นต้น 
               - ศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง (Ministry Data Centers) เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
ของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเดียวกันและมีลักษณะที่เหมาะสม อาทิ กรมตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่เดียวกัน 
หรือใกล้กัน ส านักปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานภายในมีความพร้อมในการบริหารจัดการ หรือหน่วยงานภายใน
ต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงต่างประเทศ เป็นต้น 
               - ศูนย์ข้อมูลรองรับหลายหน่วยงาน (Cross-Agency Data Centers) การ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในรูปแบบนี้จะเป็นลักษณะของการรวมศูนย์ราชการตามภูมิภาค ทั้งนี้หน่วยงานอาจไม่
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จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้กระทรวงเดียวกันแต่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันหรือใกล้กัน เช่น ศูนย์ราชการประจ าจังหวัด 
ศาลากลางจังหวัด เป็นต้น 
               - 3rd Party Co-location/Hosting หน่วยงานภาครัฐสามารถน าเครื่องแม่
ข่าย (Server) หรือข้อมูลฝากไว้กับผู้ให้บริการภาคเอกชนที่ได้มาตรฐาน 
               - 3rd Party Services หน่วยงานรัฐสามารถใช้บริการ Cloud Computing 
กับผู้ให้บริการภาคเอกชนที่ได้มาตรฐาน 
               - G-Services โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐที่สามารถให้บริการในลักษณะ
เดียวกับบริการของหน่วยงานภายนอกแบบครบวงจรและให้บริการในระดับประเทศ 

  ๒.๒ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย ข้อมูลภาครัฐ ซึ่งแนวทางในการยกระดับ
มาตรฐานศูนย์ข้อมูลส าหรับหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วย ๕ ด้านหลัก ๑๙ เรื่องย่อยดังนี้ 
 

 
                - ด้านที่ 1 Energy and Power ประกอบด้วยเรื่อง Energy, Cooling,  
UPS, Power, Redundancy และ Lighting 
                - ด้านที่ 2 Design and Structure ประกอบด้วยเรื่อง Cabling, Design, 
Monitoring, และ Security 
                - ด้ านที่  3  Server, Storage, and Utilization ประกอบด้ วย เ รื่ อ ง 
Utilization, Monitoring, Help Desk, Back up และ Security 
                 - ด้านที่ 4 Location and Site Space ประกอบด้วยเรื่อง Accessible 
& Expansion และ Power and Network Availability 
                 - ด้านที่ 5 Service Level Agreements ประกอบด้วยเรื่อง Disaster 
Recovery และ Tier & Response time  
   ส าหรับรายละเอียดมาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐทั้งหมดนั้นสามารถ 



๕๙ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

download ได้ที่ https://www.ega.or.th//th/contentlist/931/11843/ 
                 ในด้านรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลนั้น ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานสามารถ
เชื่อมโยงมายังศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ระหว่างกัน อีกท้ังยังสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลเอกชนภายนอกได้ ดังรูปต่อไปนี้ 

 
 
                 โดยมีแผนการด าเนินงานพัฒนาศูนย ข้อมูลภาครัฐระยะ ๓ เดือน คือ  

 

 
   - เดือนที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐) ท าความเข้าใจกับทุกกระทรวง ในเรื่อง
แนวทางในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ทั้ง ๖ รูปแบบ และมาตรฐานการให้บริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ  
   - เดือนที่ ๒-๓ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) ทุกกระทรวง รวมทั้ง
หน่วยงานตามรายชื่อ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร 
หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศซึ่งต้องกระท าตามวิธีการ
แบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด พ.ศ. ๒๕๕๙ ด าเนินการประเมินรูปแบบและจ านวนศูนย์ข้อมูลที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงานในอนาคต รวมทั้งงบประมาณท่ีจ าเป็นต้องใช้  

https://www.ega.or.th/th/contentlist/931/11843/


๖๐ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

 

 ๓. ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุม    

  เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ และ (ร่าง) 
มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ และมอบหมายให้ส านักงานรัฐบาล อิ เล็ กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน ) 
ร่วมกับทุกหน่วยงานด าเนินการตามแผนการด าเนินงานพฒันาศูนย์ข้อมูลภาครัฐระยะ ๓ เดือน 
 
ข้อบังคับ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (หากมี) 
 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่ งการ ด้านบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ ในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) โดยให้ประสานหน่วยงานภาครัฐต่างๆ น าข้อมูลที่
พร้อมให้บริการมาด าเนินการเป็นโครงการน าร่องให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในปี ๒๕๖๐ ด้วย 
 
หน่วยงานที่เสนอ/ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
 
เอกสารประกอบวาระ (มี)  

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร หรือ
ส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศซึ่งต้องกระท าตามวิธีการแบบ
ปลอดภัยในระดับเคร่งครัด พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



๖๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

 
 
 

เอกสารแนบ 
  



๖๒ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

วันจันทร ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ตึกสันติไมตรี หลังใน ท าเนียบรัฐบาล 

-------------------------------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 ๑. พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ประธานกรรมการ 
 นายกรัฐมนตรี 
 ๒. ดร.อุตตม  สาวนายน รองประธานกรรมการ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
 ๓. พลเอกวิลาศ  อรุณศรี กรรมการ 
  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 ๔. พลเอกสกล  ชื่นตระกูล กรรมการ 
  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
 ๕. นางพัชราภรณ์อินทรพยงค์ กรรมการ 
  รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
  แทนปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ๖. พลเอกปรีชาจันทร์โอชา  กรรมการ 
  ปลัดกระทรวงกลาโหม 
 ๗. นายอ านวยปรีมนวงศ์ กรรมการ 
  รองปลัดกระทรวงการคลัง 
  แทนปลัดกระทรวงการคลัง 
 ๘. นายพีรวัช  สวุรรณประเทศ กรรมการ 
  เอกอัคราชทูตประจ ากระทรวง 
  แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
 ๙. นางสาววรรณสิริ  โมรากุล กรรมการ 
  รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  แทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

๑๐. นายวิทัศน์  เตชะบุญ กรรมการ 
   รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
   แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 ๑๑. นายโอภาส  กลั่นบุศย์กรรมการ 
   รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ๑๒.นายชาติชาย  ทิพย์สุนาวี กรรมการ 
   ปลัดกระทรวงคมนาคม 
 ๑๓. นายฉลอง  ของเดิม กรรมการ 
   ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๔. นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม กรรมการ 
   ปลัดกระทรวงพลังงาน 



๖๓ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

 ๑๕. นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์ กรรมการ 
   ที่ปรึกษาการพาณิชย์ 
  แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 ๑๖. นายกฤษฎา  บุญราช กรรมการ 
   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ๑๗. นายกอบเกียรติ  กสิวิวัฒน์ กรรมการ 
  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
   แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม    
 ๑๘. หม่อมหลวงปุณฑริก  สมิติ กรรมการ 
  ปลัดกระทรวงแรงงาน 
 ๑๙. นางสาววิมลลักษณ์  ชูชาติ กรรมการ 
  รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
   แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 ๒๐. นายวีระพงษ์  แพสุวรรณ กรรมการ 
   ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒๑. นายสุภัทร  จ าปาทอง กรรมการ 
   รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒๒. นายสุวรรณชัย  วัฒนายิง่เจริญชัย กรรมการ 
   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ๒๓. นายปณิธาน  จินดาภ ู กรรมการ 
   รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
   แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 ๒๔. นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ กรรมการ 
   ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
 ๒๕. นายดิสทัตโหตระกิตย์ กรรมการ 
   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒๖. นายปรเมธี  วิมลศิร ิ กรรมการ 
   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ๒๗. พล.ต.อ.สุพรพันธ์เสือ กรรมการ 
   รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
 แทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ   
 ๒๘. พลเอกประทีปเนตรนิยม กรรมการ 
  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 ๒๙. นางทรงพร  โกมลสุรเดช กรรมการและเลขานุการ 
   ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 ๓๐. ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓๑. นายธารธรรม  อุประวงศา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 



๖๔ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

  และพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓๒. นายประกิจ  ธนะเลิศสมบูรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๑๐๐ คน ปรากฏตามเอกสารแนบ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 การบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐเป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานได้มีการเตรียมการมาโดยตลอด
อย่างต่อเนื่อง ประเด็นส าคัญคือ จะท าอย่างไรให้ประเทศไทยไปสู่ความทันสมัย ไปสู่การเข้าถึงข้อมูลอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม เพ่ิมการเรียนรู้ และมีการบูรณาการเกิดขึ้นจากข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหลักในการพิจารณาร่วมกับกระทรวงอ่ืนๆในการด าเนินการเพ่ื อให้
เกิดการขับเคลื่อนที่เร็วขึ้น และแล้วเสร็จในระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน ภายใต้การด าเนินงานของรัฐบาลชุดนี้  
เห็นควรให้ด าเนินการเป็นขั้นตอน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ และแบ่งการด าเนินการออกเป็น ๒ ส่วน คือส่วน
ที่ต้องด าเนินการแล้วเสร็จเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา๑ ปี ๖ เดือน และส่วนที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ต้องมี
ความชัดเจน เพ่ือจะได้ทราบว่าจะส่งมอบอะไรต่อให้รัฐบาลชุดต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพื่อทราบ 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ ๕ คณะ 

 นางทรงพร  โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการ 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการฐานข้อมูลกลาง โดยเชื่อมโยง
ข้อมูลในการด าเนินงานจากฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบเดียวกัน และได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘จ านวน ๕ คณะ ดังนี้ 

๑) ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘๗/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลกลางภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นรองประธานกรรมการปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

๒) ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘๘/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ  

๓) ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘๙/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล
น้ าและภูมิอากาศแห่งชาติโดยมีนายวีระ วงศ์แสงนาคเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ 



๖๕ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

๔) ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๙๐/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล
ด้านความมั่นคงโดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมเป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ 

๕) ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๙๑/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล
ด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ  ได้มอบนโยบายในการ
ด าเนินการของคณะกรรมการทั้ง ๕ คณะโดยให้ด าเนินการให้ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ 

๑. นโยบายขับเคลื่อนและการก าหนดผลสัมฤทธิ์ มีการขับเคลื่อนแปลงไปสู่การปฏิบัติใน
ระดับกระทรวงต่างๆ ฝ่ายเลขานุการฯในคณะกรรมการแต่ละคณะต้องด าเนินการ
รวบรวมและจัดกลุ่มข้อมูลเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูล
กลางภาครัฐพิจารณาอนุมัติทั้งนี้ให้ด าเนินการไปพร้อมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์กับข้าราชการ ประชาชน และเป็นการเพ่ิมกระบวนการส าหรับการเรียนรู้ คือ ให้
โอกาส ให้ช่องทาง ให้ทางเลือกกับประชาชนทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มSME 

๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการฯ
ด าเนินการหากต้องมีการปรับปรุงแก้ไขค าสั่งเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยก็สามารถน าเสนอได้   

๓. การบูรณาการ ต้องบูรณาการร่วมกันในเรื่องของการท างาน งบประมาณ และแผนงาน
โครงการที่มีความสืบเนื่องไปถึงยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านของรัฐบาล และการปฏิรูปทั้งหมดที่
รัฐบาลจะด าเนินการต่อไป การบูรณาการนั้น รวมความไปถึงเรื่องการบูรณาการงบประมาณ 
แผนงานโครงการกิจกรรมเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การบริหารจัดการน้ า กระทรวงที่
เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการไปพร้อมๆ กันซึ่งจะช่วยผลักดันและสะท้อนกลับไปสู่การจัดท า
งบประมาณและการขับเคลื่อนงบประมาณรายไตรมาสและรัฐบาลได้มีการสั่งการไปยัง
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณแล้ว   

๔. เรื่องของเกษตรกร ต้องมีการเก็บข้อมูลของเกษตรกรเพ่ือให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ก็เช่นกันเนื่องจากประชาชน
ไม่เข้าใจถึงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล จึงท าให้ขาดความไว้วางใจและขาด
ความเชื่อมั่นในข้าราชการรัฐบาลต้องการสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับระบบ
ข้าราชการ ส าหรับการเมืองก็เช่นกัน ประชาชนต้องรับรู้เรื่องการเมืองของประเทศไทย
ด้วย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ต้องอยู่ในหัวข้อกระบวนการเรียนรู้ควรมีการจัดท ากรอบในการ
ด าเนินการให้ชัดเจน 

๕. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการทุกคณะ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับที่ ๑๒ และฉบับต่อไป ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวเป็นการตอบค าถามใน
เรื่องของ พ.ร.บ.อ านวยความสะดวก พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารซึ่งถือเป็นประเด็นหลักในการ
จัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าว  

๖. เพ่ือให้เกิดความส าคัญ และเกิดกระบวนการเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูล วิธีการเข้าถึงข้อมูล
ต้องมีการจัดหมวดหมู่ และจัดกลุ่มของข้อมูลให้ได้ โดยควรจัดแบ่งออกเป็นระดับชั้นของ
ข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง 



๖๖ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

ภายใต้กรอบแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(Digital Government Development Plan) 

 นางทรงพร  โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จึงขอน าเสนอแนวทางการด าเนินงานของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ในการที่จะเชื่อมโยงกับคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลทั้ง ๔ คณะ  
 ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ น าเสนอแผนการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นในภาพรวม
ของการใช้แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในการขับเคลื่อนในเรื่องของการบูรณาการฐานข้อมูลดังนี้ 
  ๑. ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติได้น านโยบายของ
คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาเป็นกรอบในการด าเนินการตามนโยบาย ๑๑ ด้าน มั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืน มีกรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยพ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑ เป็นตัวก าหนด โดยมีกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ (ICT2020)เป็นพ้ืนฐานในการสนับสนุนด้านเทคนิค และ
มีนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นแผนที่ขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยี 
 ที่ผ่านมาได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถก าหนดขีดความสามารถ
เชิงดิจิทัลหลักของภาครัฐไทยเป็น ๒๖ ด้าน โดยในระยะที่ ๑ จะเริ่มด าเนินการก่อน ๑๘ ด้านดังนี้ 

๑) ด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพ่ือยกระดับบริการมีการบูรณาการข้อมูลผ่าน
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง (Central Data Sharing Platform)โดยใช้เลขบัตร
ประชาชน ๑๓ หลัก 

๒) ด้านการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิใช้ Smart Card หรือบัญชีผู้ ใช้
อิ เล็ กทรอนิ กส์ กลาง  (Smart Card & Single Electronic User Account 
forAuthentication) ในการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ เมื่อเข้ารับ
บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ หรือเปิดบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ 
(Single Electronic User Account) โดย ๑ account สามารถใช้ได้กับทุก
บริการและทุกหน่วยงาน 

๓) ด้านการให้ข้อมูลผู้รับบริการสามารถเข้าถึงทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว 
โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง(Customer Centric Information Portal)  

๔) ด้านการรับฟังความคิดเห็นระบบรับเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการ
ในเชิงรุก(Integrated & Proactive Case Management System)  

๕) ด้านการให้ความช่วยเหลือระบบการให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการใน
เชิงรุก(Integrated & Proactive Social Service) 

๖) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานการบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 
(IntegratedVirtual Labor Market) 

๗) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรมีการเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล
ผ่านการบูรณาการ(Connected Farmer with Real Time Analytics) 

๘) ด้านการท่องเที่ยวระบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร(Digital Tourism) 
๙) ด้านการลงทุนระบบบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน 

(IntegratedBusiness Licensing System) 



๖๗ 
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๑๐) ด้านการค้า (น าเข้า/ส่งออก)ระบบบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร 
(SingleWindow for B2B & B2G)ผู้ประกอบการสามารถท าธุรกรรมออนไลน์
ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจรกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ณ จุดเดียว  

๑๑) ด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการส่งเสริม SME แบบบูรณาการ
เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการเติบโต (Integrated & Proactive SME Support) 

๑๒) ด้านภาษีและรายได้ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร 
๑๓) ด้านความปลอดภัยสาธารณะการรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุก 

โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Proactive Public Safety) 
๑๔) ด้านการบริหารจัดการชายแดนการประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดน

ล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติส าหรับพลเมืองและผู้โดยสาร
ชาวต่างชาติที่ผ่านเกณฑ ์(Integrated & Automated Border Management) 

๑๕) ด้านการป้องกันภัยธรรมชาติมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (DataSharing for Natural Disaster Management) 

๑๖) ด้านการจัดการในภาวะวิกฤตมีการบูรณาการข้อมูลทั้งภายในหน่วยงานและ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Data Sharing for Crisis Management) 

๑๗) ด้านโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์  
๑๘) ด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ  

  เพ่ือให้การขับเคลื่อนสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะท างานอยู่ระหว่าง
ด าเนินการน าเสนอแนวทางการพัฒนา ๑๘ ด้านนี้ ให้คณะกรรมการซึ่งดูแลนโยบายด้านดิจิทัลในภาพรวม
ระดับประเทศเป็นผู้พิจารณา คัดกรอง และจัดล าดับความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดแผนการด าเนินงาน ๓ ระยะ 
ได้แก่ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือให้คณะท างานได้แนวทางในการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลต่อไป  
  ๒. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายใน ๓ ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะ
ยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการด าเนินงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการ
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง จึงต้องมีแผนรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละปีว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรโดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลออกเป็น ๔ 
เรื่องดังนี้ 

๑) เรื่องการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ 
๒) เรื่องการน าเทคโนโลยีมาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ 
๓) เรื่องของบุคลากรภาครัฐ กฎระเบียบต่างๆที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและ

ปรับปรุงเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
๔) ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางอ านวยความสะดวกให้ประชาชนมากที่สุด  

  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ ให้ข้อสังเกตดังนี้  
   ๑. การด าเนินการต้องมีแนวทางในการบริหาร ๓ ปี และภายในระยะเวลา๑ ปี ๖ เดือน 
ของรัฐบาลชุดนี้อะไรบ้างที่จะด าเนินการแล้วเสร็จเห็นควรให้มีการก าหนดกิจกรรมหลักที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และ ๑๘ มาตรการ  และมีผลการด าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ภายในระยะเวลา ๓ เดือน 
  ๒. ให้จัดท าแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยให้เสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
และช่วงต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๙ให้น าเสนอผลการปฏิบัติเพ่ือพิจารณา 
   ๓. ระดับของข้อมูลต่างๆ ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลควรมี ๓ ระดับ คือ ๑) ระดับข้อมูลกลาง 
คือข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดที่จัดเป็นกลุ่ม รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ๒) ข้อมูลอีกขั้นหนึ่งควรอยู่ที่กระทรวง
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หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งข้อมูลในระดับนี้เป็นข้อมูลส าหรับข้าราชการใช้ใน
การบูรณาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ เพราะฉะนั้นประชาชนไม่ควรเข้าถึงข้อมูลและ ๓) ข้อมูลด้านความมั่นคง 
   ๔.ทุกกระทรวงต้องมีแผนยุทธศาสตร์กระทรวงที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มี 
๖ ด้าน ๒๐ ปี บรรจุทุกกิจกรรมไว้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ และให้ทบทวนหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทุก ๕ ปี 
   ๕. ในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินในลักษณะที่เป็น ๕ กลุ่มงานคือ ๑) เรื่องของ
ความมั่นคง ๒) เศรษฐกิจ ๓) สังคม ๔) กฎหมายกระบวนการยุติธรรม และ ๕) การต่างประเทศ โดยให้แบ่ง
ระดับการจัดกลุ่มของข้อมูลออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ ๑) กลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานของข้าราชการและ
ประชาชน ๒) กลุ่มข้อมูลที่อยู่ที่กระทรวง ๓)กลุ่มข้อมูลที่เข้าถึงเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร  
  ๖. เห็นชอบในการด าเนินการเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก และ
การรับฟังความคิดเห็น  
  ๗. เรื่องแรงงานเป็นเรื่องที่ส าคัญและต้องลงรายละเอียดให้มาก ข้อมูลต้องเริ่มต้นที่
กระทรวงแรงงาน ความต้องการมาจากกระทรวงอุตสาหกรรม BOI และหน่วยงานอ่ืนๆในเรื่องของการวิจัย
และพัฒนา ควรก าหนดว่าจะต้องด าเนินการอะไรบ้างที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อนแรงงานที่มีอยู่แล้ว ในแต่ละปีที่
สามารถน าเข้าสู่การผลิตได้ โดยสรุปในแต่ละปี ฐานข้อมูลแรงงานทั้งหมดรวมถึงความต้องการแรงงานของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การผลิตแรงงานออกสู่ความต้องการของตลาด ทั้งหมดนี้จะต้อง
ด าเนินการภายในระยะแรกของระยะเวลาของรัฐบาลชุดนี้  
   ๘. ทุกกระทรวงต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการ ทั้งหมดต้องด าเนินการ ภายใน
ระยะเวลาของรัฐบาลชุดนี้ 
   ๙. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้องไปศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวของต่างประเทศ 
และมองการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๑๐. ภาคเกษตรกร ต้องแบ่งแยกเป็นรายบุคคล กล่าวคือ ต้นทางเกษตรกรต้องท า
อะไรบ้าง ต้องการข้อมูลอะไรกลางทางจะแปรรูปหรือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าได้อย่างไรต้องการข้อมูลอะไรบ้าง
เพ่ือน ามาใช้ประกอบการพิจารณาในการสร้างมูลค่าในการผลิตปลายทาง การตลาด ให้ดูความต้องการของแต่
ละกลุ่มว่าต้องการอะไร 
  ๑๑. Single Windowsต้องระบุให้ได้ว่าระบบ Single Windowsจะเกิดขึ้นที่ไหน 
และมีการด าเนินการครบทุกกิจกรรมหรือไม่ อย่างไร 
  ๑๒. ทั้งหมดที่กล่าวมา หากจะต้องด าเนินการให้ส าเร็จจะต้องมีกฎหมายหรือระเบียบ
อะไรบ้างที่ต้องเรียนรู้  
 ดร.อุตตม สาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอง
ประธานกรรมการ แจ้งว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดท าแผนแม่บทพัฒนาดิจิทัล
เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายใน ๑ เดือนพร้อมกับแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ที่ได้น าเสนอในวันนี้ โดยจะน าเสนอคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งท่านนายกเป็นประธานในครั้งเดียวกัน การน าเสนอในครั้งนี้เพื่อให้ที่ประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณากรอบในการด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการฯทั ้ง ๔ คณะ ภายใต้คณะ
กรรมการฯ ชุดนี้ อย่างไรก็ดี การด าเนินการควรจะต้องสอดรับกับแผนใหญ่ในเรื่องของรัฐบาลดิจิทัลและ
สอดรับกับแผนแม่บทดิจิทัลของประเทศ หากคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในฐานะฝ่ายเลขานุการจะได้ประสานกับคณะกรรมการบูรณาการฯทั้ง๔ คณะให้
ด าเนินการตามแนวทางนี้  
 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า
ประเทศไทยต้องพัฒนาให้ทันคู่แข่งอย่างประเทศมาเลเซีย ให้ระบุในยุทธศาสตร์เป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว โดยใน ๓ ปีแรกอาจก าหนดเป็นแผนระยะสั้นเพราะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ซึ่งแต่
ละกระทรวงต้องไปด าเนินการ เพราะฉะนั้นต้องเขียนกรอบให้ชัดเจนในรายละเอียดและระบุหน่วยงาน
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ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 ดร.อุตตม สาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอง
ประธานกรรมการ น าเรียนนายกรัฐมนตรีว่า แผนที่น าเสนอจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน ปัจจุบันได้
มีการปรับแผนเรียบร้อยแล้ว จากเดิมที่น าเสนอแผน ๕ ปี ได้ปรับเป็นแผน ๒๐ ปี ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้สั่งการ 
และแบ่งการด าเนินงานออกเป็นระยะแต่ละระยะใช้เวลา๕ ปี โดยเน้นในส่วนที่ต้องด าเนินการภายใน ๑ ปี ๖ 
เดือน ใน ๒ ส่วนคือส่วนที่ต้องเสร็จเป็นรูปธรรม และส่วนที่ยังไม่เสร็จแต่จะต้องมีความชัดเจนว่าจะส่งมอบอะไรต่อให้
รัฐบาลชุดต่อไป 

มติที่ประชุม   
เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูล
กลางภาครัฐภายใต้กรอบแผนการพัฒนาร ัฐบาลดิจ ิทัล (Digital Government 
Development Plan) เพื่อให้เชื่อมโยงกับคณะกรรมการบูรณาการอีก ๔ คณะ และให้
รับข้อสังเกตของท่านประธานกรรมการและที่ประชุมไปด าเนินการปรับแก้ให้มีความ
สมบูรณ มากขึ้น 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒.๑ ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 

 นางทรงพร  โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการ 
เชิญผู้แทนกรมการปกครองในฐานะกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน
และการบริการภาครัฐ น าเสนอผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนฯ 
 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง น าเสนอความก้าวหน้าพร้อมข้อเสนอเพ่ือ
พิจารณาในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ๒ เรื่อง คือ ๑) เรื่องการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ และ
๒) การจัดท าฐานข้อมูลทางด้านอาชีพและรายได้ของประชาชน  
 ๑. เรื่องการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 
  เนื่องจากกฎหมายเช่น พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร พ.ร.บ.บัตรประจ าตัวประชาชน 
พ.ร.บ.ทะเบียนครอบครัว หรือพ.ร.บ. ทะเบียนชื่อบุคคลได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมการปกครองในการ
จัดท าข้อมูลทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนกลางกรมการปกครองได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลประชาชนคน
ไทยทั้งสิ้น ๖๕.๓ ล้านคน และมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแบบ Realtimeโดยส านักทะเบียนต่างๆ เช่น 
ส านักทะเบียนอ าเภอ ส านักทะเบียนท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 
๒,๕๑๗ แห่ง ส านักทะเบียนมีหน้าที่ในการ Update ข้อมูล ซึ่งในการจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ปัจจุบัน
มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ในการที่จะ
ตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ จ านวน ๑๒๔ หน่วยงาน ที่ผ่านมาคณะ
กรรมการฯ ได้มีการจัดการประชุม โดยมีข้อสรุป ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือให้การบริการของส านักทะเบียนกลางกรมการปกครองมีความครอบคลุม
ฐานข้อมูลประชาชนในเรื่องอ่ืนๆ ในทุกมิติจึงเห็นควรให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของประชาชนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการอื่นๆ ขณะนี้มีหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ
กับข้อมูลของทะเบียนราษฎร ๙ หน่วยงาน คือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ส านักทะเบียนอ าเภอ ส านักทะเบียนท้องถิ่น และสถานเอกอัครราชทูต/กงสุล 
   สิ่งที่กรมการปกครองน าเสนอ เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมในการปฏิบัตินั้นขณะนี้
สามารถด าเนินการได้แล้ว และหากจะเริ่มด าเนินการให้ได้ทั้งหมดภายในปีพ.ศ.๒๕๖๐เห็นควรเสนอแนว
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ทางการด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนฯ เข้าสู่คณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
และเพ่ือเป็นมติให้ทุกส่วนราชการด าเนินการดังนี้ 

๑)ให้ส านักทะเบียนกลาง เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ประชาชนของส่วนราชการ (Population Information Linkage Center) 
และท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล (Gate Way) ตามท่ีส่วนราชการร้องขอ  

๒) ให้ส่วนราชการจัดท าฐานข้อมูลของตนเองตามอ านาจหน้าที่ โดยใช้เลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก เป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูลและมีหน้าที่
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันเพ่ือให้สามารถใช้ระบบ
ทะเบียนราษฎรในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยเลข ๑๓ หลักรวมทั้งให้มี
การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

๓) ให้ส่วนราชการที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับส านักทะเบียนกลาง จัดท า
ระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูล (Services) เพ่ือรองรับการอ่านข้อมูล
ประชาชน (Read Only) จากระบบคอมพิวเตอร์ของส านักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง 

๔) ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนปรับปรุงระบบ
การบริการประชาชน เพ่ือรองรับการใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card)และเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับระบบคอมพิวเตอร์ของ
ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพ่ือเรียกใช้ข้อมูลในการให้บริการ
ประชาชนจากระบบฐานข้อมูลประชาชนของหน่วยงานต่างๆ ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ ของส านักทะเบียนกลางกรมการปกครอง ทดแทนการใช้
ส าเนาเอกสาร  

ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่เรื่องของการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้
บริการผ่านบัตรประชาชนได้ทุกหน่วยงาน หากที่ประชุมเห็นชอบ กรมการปกครองจะได้ตั้งเรื่องเพ่ือเสนอต่อ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือเสนอขอมติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและน าไปสู่การด าเนินการให้เป็นรูปธรรม 
    ในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลพร้อมแล้ว ขณะนี้กรมการกงสุลและส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน และปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันแล้ว โดยใช้เลข
บัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักเป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูล 
 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเห็นชอบให้ใช้เลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักเป็นดัชนีในการจัดเก็บและให้ทุกกระทรวงไปด าเนินการตามข้อสั่งการใน
เรื่องของการบูรณาการข้อมูล โดยให้แยกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้ ๑) ข้อมูลของข้าราชการ ๒) ข้อมูลของ
ประชาชน ๓) ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และ ๔) ข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร ทุกกระทรวงมีข้อมูลลับ
อยู่แล้วก็ให้แบ่งระดับชั้นของความลับโดยให้ระดับชั้นที่ ๒ อยู่ที่หน่วยงาน  

มติที่ประชุม 
  ๑. เห็นชอบตามท่ีกรมการปกครองเสนอ ๔ แนวทาง ดังนี้ 

๑) ให้ส านักทะเบียนกลาง เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน
ของส่วนราชการ (Population Information Linkage Center) และท าหน้าที่
เป็นผู้ให้บริการข้อมูล (Gate Way) ตามที่ส่วนราชการร้องขอ  

๒)  ให้ส่วนราชการจัดท าฐานข้อมูลของตนเองตามอ านาจหน้าที่ โดยใช้ เลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก เป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูลและมีหน้าที่ปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันเพื่อให้สามารถใช้ระบบทะเบียน
ราษฎรในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ด้วยเลข ๑๓ หลักรวมทั้งให้มีการปรับปรุง
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องของการเกณฑ ทหาร ข้อมูล
เรื่องวุฒิการศึกษา และข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

๓) ให้ส่วนราชการที่ เชื่ อมโยงระบบคอมพิวเตอร กับส านักทะเบียนกลาง  
จัดท าระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูล (Services) เพื่อรองรับการอ่านข้อมูล
ประชาชน (Read Only) จากระบบคอมพิวเตอร ของส านักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง 

๔)  ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนปรับปรุงระบบการ
บริการประชาชน เพื่อรองรับการใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค  
(Smart Card) และเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร กับระบบคอมพิวเตอร ของส านัก
ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่อเรียกใช้ข้อมูลในการให้บริการประชาชนจาก
ระบบฐานข้อมูลประชาชนของหน่วยงานต่างๆผ่านระบบคอมพิวเตอร ของส านัก
ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทดแทนการใช้ส าเนาเอกสาร  

๒. เห็นชอบให้กรมการปกครองน าแนวทางทั้ง ๔ แนวทางน าเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการด าเนินการ 

๓. ที่ประชุมเห็นชอบให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  (องค การมหาชน) ด าเนินการน า
ร่องในการเชื่อมข้อมูลระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ ๗ กระทรวง โดยมีหน่วยงาน
ประมาณ ๓๐ หน่วยงาน เพื่อให้บริการประมาณ ๘๕ บริการ ภายในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประชาชนที่มาติดต่อกับทางราชการไม่จ าเป็นต้องใช้ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนา
บัตรประชาชน 
 

 ๒. จัดท าฐานข้อมูลด้านอาชีพ และรายได้ของประชาชน  
  นายวิเชียรชิดชนกนาถ ผู้อ านวยการส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองแจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่ากรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการจ านวน ๗ ส่วนราชการ 
ที่มีข้อมูลประชาชนในส่วนที่รับผิดชอบรวมจ านวนทั้งสิ้น ๘๗,๘๗๙,๒๗๒ รายการ เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลและ
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล่าวว่า ท าอย่างไรให้
ข้อมูลของประชากรทั้งหมดในประเทศไทยอยู่ในฐานข้อมูลของรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐ 
และ ภ.ง.ด. ๙๑) ของกระทรวงการคลัง เพ่ือติดตามรายได้ของประชาชน เนื่องจากประชาชนที่มีรายได้น้อย 
เช่นรายได้ ๘๓,๐๐๐ บาทต่อปี เฉลี่ย ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน ถ้ามีข้อมูล
ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทยอยู่ในฐานข้อมูลของรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่ได้มีไว้เพ่ือจะ
ไปเก็บภาษีจะเกิดปัญหาหรือไม่ให้พิจารณาหาวิธีการมาเสนอต่อไป  
  นายวิเชียร ชิดชนกนาถ ผู้อ านวยการส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองเสนอ
แนวทางในการจัดเก็บข้อมูลอาชีพและรายได้ของประชากรที่ยังไม่มีข้อมูล ใน ๒ แนวทาง คือ  

๑. มอบหมายกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง รับผิดชอบในการจัดท าฐานข้อมูล
ดังกล่าว โดยให้ประชาชนแจ้งยื่นแบบภาษีเงินได้แต่ไม่ต้องเสียภาษี เป็นเรื่องของ
กฎหมายที่ให้กรมสรรพากรเป็นผู้ด าเนินการ เมื่อประชาชนด าเนินการแจ้ง ทุกปี
จะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย หรือ 

๒. มอบหมายให้หน่วยงานราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าฐานข้อมูลด้านอาชีพ
และรายได้ของประชาชน อาจจะให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพเป็นผู้รวบรวม
ข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากประชาชนจะต้องแจ้งข้อมูลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลอยู่
แล้ว ซึ่งอาจจะแจ้งเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อมูลอาชีพและรายได้ ข้อเสียก็คือต้องมีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทุกปี และมีค่าใช้จ่ายในการเริ่มส ารวจสูง 
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ทั้งนี้คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนฯ เสนอให้กรมสรรพากรเป็นเจ้าภาพ
เนื่องจากกรมสรรพากรมีระบบการแจ้งรายได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพียงแต่ก าหนดกลุ่มคนเพ่ิมเติมจากผู้ที่มี
รายได้พึงประเมินเป็นประชาชนทุกคน ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. ๙๐ และ ภ.ง.ด. ๙๑ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตการ
ด าเนินการดังกล่าวไม่มีต้นทุนในการด าเนินการ หากใช้วิธีการส ารวจจะท าให้เกิดต้นทุนในการด าเนินการสูง 
และต้องด าเนินการทุกปี ข้อมูลที่ได้ในปัจจุบันเป็นข้อมูลจากการบอกเล่า ซึ่งไม่สามารถน ามาใช้ได้เนื่องจากไม่
มีกฎหมายรองรับกรมสรรพากรซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าเรื่องอาชีพและรายได้ของประชาชนจึงเป็นหน่วยงานที่
เหมาะสมที่สุด 

ปลั ดกระทรวงมหาด ไทย  กล่ า วว่ า  ข้ อมู ลอาชีพและราย ได้ ของประช าชน
กระทรวงมหาดไทยไม่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการบังคับเห็นควรให้หน่วยงานที่ถือกฎหมายหรือมี
อ านาจโดยตรงเป็นผู้จัดท าฐานข้อมูลดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็น
ผู้จัดท าฐานข้อมูลอาชีพและรายได้ของประชาชน 

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ มอบหมายให้กระทรวงการ
คลังไปด าเนินการตามที่คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนฯ เสนอ 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดท าฐานข้อมูล

อาชีพและรายได้ของประชาชน โดยให้ตราพระราชบัญญัติ เพื่อก าหนดให้ประชาชน
ทุกคนต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐,ภ.ง.ด. ๙๑) เป็น
ประจ าทุกปี จัดเก็บอาชีพและรายได้ของประชาชนทุกคนในฐานข้อมูล และต้อง
ปรับปรุงฐานข้อมูล ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒.๒ ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ 

 นางทรงพร  โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและ
เลขานุการ เชิญผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร(องค์การมหาชน)  (สสนก.)ในฐานะ
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ น าเสนอผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ 
 นายรอยล  จิตรดอนผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
น าเสนอผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ าฯ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนดังนี้ 
  ๑. ผลการด าเนินการที่ผ่านมาคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ าฯ มีการประชุมเมื่อ
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่
ประชุมได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ก าหนดกรอบการด า เน ินงานโดยให ้ใช ้กรอบแผนแม่บทที ่จ ัดท า โดย
คณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ (กลุ ่ม ๓) 
ภายใต้คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่
มีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ เป็นประธาน 

๒)  ทบทวนสถานะการบูรณาการข้อมูลในปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันมีการบูรณาการ
ข้อมูลไปแล้ว ๑๓ หน่วยงาน จะขยายให้ครบ ๓๒ หน่วยงาน  

๓)  เรื่องการใช้งานของข้อมูล ได้มีการจัดกลุ่มของข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์และตอบโจทย์ในการท างานประกอบด้วย ๙ ด้าน คือ 

๓.๑) การคาดการณ์ในระดับอากาศระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ให้กรม
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อุตุนิยมวิทยายืนยันข้อมูลว่ามีเพียงพอหรือไม่ หรือต้องการข้อมูลใดเพ่ิม 
๓.๒)  การบริหารจัดการน้ าในเขตพ้ืนที่กรมชลประทาน ซึ่งกรมชลประทานเป็น

เจ้าภาพ (พ้ืนที่ร้อยละ ๒๐) 
๓.๓) การบริหารจัดการน้ านอกเขตพ้ืนที่กรมชลประทาน (พ้ืนที่ร้อยละ ๘๐) 

   ซึ่งเป็นรากฐานของความยากจน โดยมีกรมทรัพยากรน้ า และกรมทรัพยากร
   น้ าบาดาล เป็นหน่วยงานที่ดูแลข้อมูล  

๓.๔)  การบริหารจัดการน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
- การประปาส่วนภูมิภาค ร้อยละ ๒๑  
- การประปานครหลวง ร้อยละ ๙  
- กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ร้อยละ ๙ 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งดูแลระบบน้ าประปา ร้อยละ ๕๘  

๓.๕) การรักษาระบบนิเวศและคุณภาพ กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีปัญหา
ค่อนข้างมากในเรื่องของน้ าเสีย ปัจจุบันบ าบัดน้ าเสียได้เพียง ๑ ใน ๓ ส่วน
เท่านั้น ที่เหลือระบบบ าบัดน้ าเสียยังไม่มีขีดความสามารถที่จะดูแล 

๓.๖)  การเตือนภัยและการบริหารจัดการภัยพิบัติ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
กรมป้องกันสาธารณภัย มีแผนด าเนินการอยู่ในกลุ่ม ๓ 

๓.๗)ปริมาณน้ าเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ้า หน่วยงานรับผิดชอบ คือ การไฟฟ้า 
 ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
๓.๘) กรอบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม คือข้อมูลที่จะรองรับแผนการ

พัฒนาเรื่องน้ า ทั้งในเขตและนอกเขต ในเรื ่องของการอุปโภคบริโภค 
โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมด้วย
ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

๓.๙)  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบข้อมูล หน่วยงานหลักคือ สรอ.หรือส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือกรม
โยธาธิการและผังเมือง หรือสสนก. 

กรอบการด าเนินงานที่คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ าฯ ก าหนดไว้ คือ 
๑. การด าเนินการในเรื่องของข้อมูลน้ าจะด าเนินการโดยใช้วิธีแยกกันท างาน 

(Distributed function) และร่วมกันใช้ (Intregrateduses) คือมีผลประโยชน์
ร่วมกันในการใช้งาน  

๒. ขยายการเชื่อมโยงจาก ๑๓ หน่วยงานเป็น ๓๒ หน่วยงาน โดยมีการน าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เรื่อง Big Data เข้ามาใช้ รวมทั้งท าอย่างไรให้ข้อมูลน้ าไปถึงประชาชน
ทั่วไป  

  ๒. ความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา จากสถานการณ์น้ าท่วมใหญ่ได้มีการรวม
ข้อมูลจากเดิม ๖ หน่วยงานเป็น ๑๓ หน่วยงานตามล าดับและในปีพ.ศ. ๒๕๕๙จะขยายเป็น ๓๒ หน่วยงาน 
โดยจะเริ่มด าเนินการในเรื่องของการปรับระบบให้รองรับข้อมูลจาก ๓๒ หน่วยงานและเปลี่ยนแปลง
สถาปัตยกรรมทั้งด้านเครือข่ายและด้านระบบเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงไปยังระบบ Cloud ของภาครัฐ ที่สรอ.
ซึ่งในปัจจุบันได้มีการย้ายข้อมูลบางส่วนแล้ว ส่วนที่จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙คือ การเชื่อมโยงข้อมูลจาก ๓๒ หน่วยงาน เข้าสู่คลังข้อมูลน้ า 

ขณะนี้ได้ประสานงานเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ิมเติมแล้วกับ ๗ หน่วยงาน ได้แก่ กรมฝน
หลวงและการบินเกษตร กรมควบคุมมลพิษ ส านักงานสถิติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมปา่ไม้ และ สรอ.  
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ข้อมูลทั้งหมดเชื่อมโยงมาที่Cloudของภาครัฐ ซึ่งอยู่ที่สรอ. และเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี(PMOC)เพ่ือใช้ในการรายงานข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

๑) รายงานสถานการณ์เชื่อมโยงข้อมูลกว่า๒๐๐ รายการว่าปกติหรือไม่ปริมาณข้อมูล
ความครบถ้วนของข้อมูล และสถานะการอัพเดทข้อมูล 

๒) รายงานสถานการณ์ต่างๆ ทุกสัปดาห์ 
๓) การเก็บเอกสารรายงานต่างๆ สามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังด้วยวิธี tag search 
๔) รายงานข้อมูลน้ า ข้อมูลฝน ระดับน้ า ปริมาณน้ าในเข่ือนฯลฯ 
๕) รายงานสถานะโครงการด้านข้อมูลน้ า สรุปความก้าวหน้ารายเดือน 

ระบบงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓-๖ เดือนของปีพ.ศ. ๒๕๕๙คือ 
๑) ระบบจัดการภัย ระบบวิเคราะห์/ติดตามสถานการณ์ เน้นการใช้ข้อมูล 
๒) ระบบแบบจ าลอง ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน 

และจะขยายเป็นภาคตะวันออกภาคใต้ และภาคตะวันตก 
๓) ระบบคลังข้อมูลน้ า เน้นในเรื่องของการให้บริการข้อมูลหน่วยงานต่างๆ  
๔) ระบบตรวจวัด เน้นเรื่องความเสถียรภาพ  
๕) ระบบแผนที่ ที่นายกรัฐมนตรีได้ท าความร่วมมือกับญี่ปุ่น ซึ่งแผนที่ดังกล่าวจะมี

ความแม่นย าในเรื่องของระดับความสูง อยู่ที่+๑๐ เซนติเมตร และส าหรับใน
เขตเมือง จะมีระดับความแม่นย าอยู่ที่+๕ เซนติเมตร 

๖) มีระบบองค์ความรู้ และระบบวิจัย 
ข้อมูลที่จะได้ภายในระยะเวลา๓-๖ เดือนของปีพ.ศ. ๒๕๕๙ มีดังนี้ 

๑) ข้อมูลน้ าที่เชื่อมโยงให้ทราบถึงข้อมูลปัญหาภัยแล้งสิ่งที่ต้องทราบคือข้อมูลอ่าง
เก็บน้ าขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการด าเนินการทดลองระบบเซ็นเซอร์ตัวใหม่ ของบริษัททรูคอร์
ปอเรชั่นจ ากัด(มหาชน) ในบางพ้ืนที่ ซึ่งมีต้นทุนในการด าเนินการประมาณ
๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาทต่อจุดทั้งนี้บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจ ากัด(มหาชน) เป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดลองระบบดังกล่าว 

๒) ข้อมูลสภาพอากาศ ภาพเรดาร์ต่างๆ แผนที่ฐานเรื่อง GNSS แผนที่ชั้นข้อมูล 
เรื่องของภัยพิบัติของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย รวมถึงเรื่องคลังข้อมูลดัชนีชี้วัดต่างๆ ซึ่งส านักงานสถิติแห่งชาติ
เป็นผู้ด าเนินการ โดยเน้นไปยังพื้นท่ียากจน พ้ืนที่ภาคอีสาน และเรื่องของข้อมูล
โครงการต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต้องมีการเตรียมการเรื่องน้ า 
เครื่องมือข้อมูลหน่วยงานต่างๆ และเรื่องส าคัญที่สุดคือ ยังไม่มีประมวล
กฎหมายด้านน้ า ซ่ึงต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

   ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ จากข้อมูลน้ าในเขื่อน ในบริเวณที่มีฝนน้อย และมีระดับน้ าน้อยการ
จ่ายน้ าของการประปาส่วนภูมิภาคจะจ่ายน้ าเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมามีความพร้อมของข้อมูลในการใช้งานในกรณี
เกิดภัยพิบัติหรือเกิดน้ าท่วม แต่ในเรื่องของภัยแล้งจากการประสบปัญหาที่ผ่านมาท าให้ต้องปรับเปลี่ยนการ
ท างาน และท าให้ทราบข้อมูลที่ต้องการ คือ ข้อมูลระดับไมโครซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความพร้อมของข้อมูลหากแต่
เพียงพอที่จะชี้พ้ืนที่ได้สามารถที่จะก าหนดมาตรการในระดับพ้ืนที่ได้ทั้งหมดคือแผนที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จใน
ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกล่าวว่า ต้องการให้เรื่องน้ า
เชื่อมโยงกับการเกษตรต้องรีบด าเนินการเพราะในขณะนี้น้ าเริ่มขาดแคลนแล้ว ไม่สามารถปลูกข้าวนาปรังได้ 
 นายรอยล จิตรดอนผู้อ านวยการสสนก.แจ้งว่า ในเรื่องการเกษตรที่ผ่านมาได้ร่วมท างานกับมูลนิธิ
อุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวนกว่า๕๓๐ ชุมชนที่ด าเนินการไปแล้ว ชุมชนเหล่านี้ประสบปัญหาน้อยมาก 



๗๕ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

สามารถน ามาเป็นตัวอย่างในการขยายผลได้ 
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกล่าวว่า ชุมชนจ านวนดังกล่าว ขอให้
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปเผยแพร่ ตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของการบริหาร
จัดการน้ า คือ มีน้ าให้ไปแล้ว แต่ใช้น้ าอย่างไม่ประหยัด และไม่มีน้ าให้ ดังนั้น มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องสภาวะอากาศ เรื่องน้ าเพ่ือน าไปสู่การได้ข้อมูลของ
พ้ืนที่ที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใด ลงในระดับชุมชน เพ่ือจะได้รู้ว่าพ้ืนที่นี้ควรปลูกพืชแบบใด พ้ืนที่ใด
ต้องขุดบ่อบาดาลเพิ่ม 
 นายรอยล จิตรดอนผู้อ านวยการสสนก.แจ้งว่า ชุมชนที่ด าเนินการไปแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๕ 
ต่างจากชุมชนอ่ืนคือเป็นชุมชนที่มีแหล่งน้ าและมีการบริหารจัดการน้ าเป็นของตนเอง ซึ่งในภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาลหากจะสร้างความมั่นคงเรื่องน้ า จ าเป็นต้องสร้างระบบการ
บริหารจัดการน้ าในระดับท้องถิ่นให้เกิดขึ้นก่อน 
พล เอกประยุ ทธ์  จั นทร์ โ อช า  นายกรั ฐ มนตรี  ป ระธ านกรรมการ  แจ้ ง ให้ ที่ ป ร ะชุ มทราบว่ า 
ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการแล้ว ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการมีหมู่บ้านจ านวนทั้งหมด ๗๖,๐๐๐ กว่าหมู่บ้าน ตอนนี้ด าเนินการไปแล้วจ านวน ๕๐๐ หมู่บ้าน และ
ต้องด าเนินการต่ออีกจ านวน ๗๕,๕๐๐ กว่าหมู่บ้าน โดยด าเนินการสร้างแหล่งน้ าที่มีอยู่แล้ว และสร้างแหล่ง
น้ าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ขอให้คณะกรรมการฯ ชุดนี้ดำเนินการจัดท าข้อมูลแบ่งเขตพื้นที่ในการเพาะปลูก
เพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดเพื่อสนับสนุนนโยบายปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืช
ในระยะยาว และส่งเสริมให้มีการปลูกพืชที่สมดุลระหว่างความต้องการกับผลผลิตที่ได ้
 
 นายรอยล จิตรดอนผู้อ านวยการสสนก.แจ้งว่า เรื่องที่จะต้องขยายผลการท างานมี ๔ เรื่อง ดังนี้ 

๑.การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศ
แห่งชาติโดยแต่งตั้งองค์ประกอบเพิ่มเติม ได้แก่   

๑) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการ   
๒) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ    
๓) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นกรรมการ 

๒.ให้สสนก. เป็นผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติและ
ให้บริการเรื่องดัชนีข้อมูลหรือบัญชีข้อมูล (Data Clearing Housing) เรื่องน้ าของประเทศ 

๓.เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ าฯ อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ ทั้งข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ และโครงการ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเร่งปรับปรุงในเรื่องคุณภาพและเสถียรภาพของข้อมูล 

๔. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เสนอให้
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล อนุญาตให้ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ าฯ
สามารถน าข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ าฯ ไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได ้

มติที่ประชุม 
๑) เห็นชอบให้มีการปรับปรุงองค ประกอบของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ า

ภูมิอากาศแห่งชาติโดยแต่งตั้งองค ประกอบเพิ่มเติม ได้แก่   
 ๑.ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการ   
 ๒. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ  
 ๓. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นกรรมการ 



๗๖ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

๒) เห็นชอบให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค การมหาชน)เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบเรื่องคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ และให้บริการเรื่องดัชนี
ข้อมูลหรือบัญชีข้อมูล (Data Clearing Housing) เรื่องน้ าของประเทศ 

๓) เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ าฯ อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ ทั้งข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการและโครงการที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งเร่งปรับปรุงในเรื่องคุณภาพและเสถียรภาพของข้อมูล 

๔) เห็นชอบให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูล อนุญาตให้ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่
คลังข้อมูลน้ าฯ สามารถน าข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ าฯ ไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒.๓ ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง 

 นางทรงพร  โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการ 
เชิญผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้าน
ความมั่นคง น าเสนอผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
 พลเอกทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ น าเสนอผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ และผลการประชุม
คือ การจัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคงต้องมีรูปแบบและแนวทางที่น าไปใช้ได้จริงอย่างสะดวก โดยจ าแนก
ฐานข้อมูลด้านความมั่นคงออกเป็น ๒ ส่วนคือ 
 ๑. ฐานข้อมูลระดับนโยบายเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ภาพรวมของรัฐ เช่น ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการด้านความม่ันคงข้อมูลในระดับนโยบายจะเป็นข้อมูลในระดับที่
ไม่มีชั้นความลับเป็นข้อมูลทีป่ระชาชนสามารถเข้าถึงได้  
 ๒. ข้อมูลระดับปฏิบัติการ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ  

๑) ข้อมูลที่ไม่มีชั้นความลับ ซึ่งเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน ในเรื่องของแนว
ทางการปฏิบัติด้านความมั่นคงที่ไม่ได้มีชั้นความลับ ในเรื่องของมติสภาความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่ไม่มีชั้น
ความลับ และเรื่องของกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน  

๒) ข้อมูลที่มีชั้นความลับ เป็นข้อมูลการปฎิบัติการในด้านการติดตามจับกุมผู้กระท า
ความผิด เป็นข้อมูลในเรื่องของการป้องกันป้องปรามการกระท าความผิดต่างๆ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคาม และเป็นเรื่องของกลไกในการพัฒนามาตรการรักษาความมั่นคง ข้อมูล
ทั้ง ๔ ประเภทเป็นข้อมูลที่มีชั้นความลับ และมีการก าหนดชั้นความลับในการเข้าถึงที่แตกต่างกันตามระดับ
ของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
  โดยให้ทุกส่วนราชการที่มีข้อมูลด้านความม่ันคงเริ่มด าเนินการบูรณาการข้อมูลของตนเอง
และจัดล าดับชั้นความลับอย่างเหมาะสมโดยมีสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาในการให้ค าแนะน าในเรื่อง
ของการก าหนดชั้นความลับของข้อมูล และให้เตรียมในเรื่องของการจัดท าระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
จัดท าฐานข้อมูลไว้ใช้ร่วมกันซึ่งต้องมีการก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และเจ้าหน้าที่เหล่านั้น
จะต้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องให้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการบัญญัติกฎหมาย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ด าเนินการในเรื่องของการจัดเก็บฐานข้อมูลที่เป็นชั้นความลับหรือที่ไม่มีชั้นความลับส าหรับในการเริ่มต้นใน
การท างานจะใช้ข้อมูลด้านความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัด ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในขณะนี้ทางกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)มีระบบข้อมูลเหล่านี้อยู่บ้างแล้วโดยจะได้จัดท าเป็นโครงการน า
ร่อง ให้ทุกส่วนราชการตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนให้ถือเป็นเรื่องของความมั่นคงและเป็นเรื่อง
ส าคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม 
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๒๕๕๘ ไดน้ าเสนอแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคงต่อสภาความม่ันคงแห่งชาติซ่ึงสภาความมั่นคง
แห่งชาติได้ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมว่า จะต้องแสวงหาแนวทางให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับมิติด้านความ
มั่นคงให้มากขึ้น และให้มีการจัดประเภทข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยประชาชนต้องได้รับประโยชน์ และต้อง
ตอบสนองต่อการด าเนินการใน ๕ ฝ่าย ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งคณะกรรมการบูรณา
การฐานข้อมูลด้านความมั่นคงได้ก าหนดกลไกในการด าเนินงานขึ้น โดยตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าฐานข้อมูล
ด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาก่อน และในขณะเดียวกันได้มีการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ เพราะข้อมูลเหล่านี้จะมี
ส่วนเสริมในเรื่องของการท างานในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานในส่วนของ
คณะอนุกรรมการจัดท าฐานข้อมูลด้านความม่ันคงในการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้  

 เดือนมกราคม ๒๕๕๙ จะมีการประชุมเพ่ือก าหนดหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ 
โดยได้มีการประสานกับกอ.รมน.เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง กอ.รมน. ยินดีที่จะเป็น
หน่วยงานเจ้าภาพ เนื่องจากมีข้อมูลเริ่มต้นอยู่แล้ว 

 เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จะมีการจัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติ ก าหนดชั้น
ความลับของผู้ใช้ และมีการก าหนดประเภทของข้อมูล รวมทั้งจัดท าตัวชี้วัด 
เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 

 เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จะมีการทบทวน โดยคณะอนุกรรมการฯ จะท าการ
ตรวจสอบคู่มือแนวทางปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง  

 เดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๕๙ เมื่อเห็นชอบแล้ว คณะท างานจะเริ่มท า
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  

 เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการฯ จะท าการทดสอบระบบ เพ่ือให้มั่นใจ
ว่า ฐานข้อมูลด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี
ความครบถ้วน สะดวกในการใช้งาน และสามารถดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลของ
หน่วยงานด้านความมั่นคงต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง  

 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและอัตลักษณ์บุคคล
แห่งชาติในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รับเป็นหน่วยงานเจ้าภาพใน
การด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลและอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ ซึ่งจะมีการจัดท าร่างค าสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
และอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ โดยจะน าเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาในขั้นต้นหลังจากนั้นจะเริ่ม
ด าเนินการระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙และจะมีการทดสอบระบบในระหว่างเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๙ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙และงานต่อไปที่คณะกรรมการฯ จะด าเนินการไปพร้อมกัน หรือ
อาจจะต้องรอโครงการน าร่องของทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อน คือ งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อการ
ร้าย งานด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย และด้านผลประโยชน์ทางทะเล ซึ่งเป็น
แผนงานที่คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดเป็นงานที่จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น 
 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

  ให้คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง แบ่งการด าเนินการออกเป็น ๒ ส่วน 
คือ ๑) การด าเนินการด้านความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๒) การด าเนินการ
ด้านความมั่นคงของจังหวัดอ่ืนๆ โดยให้ด าเนินการพร้อมกันหมดทุกเรื่องภายในระยะเวลา 
๑ ปี ๖ เดือน และให้ทันต่อการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) เพ่ือจะได้เชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบการพิสูจน์อัตลักษณ์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ได้อนุมัติงบประมาณให้
ไปด าเนินการแล้ว ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลดังนี้ 
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 ๑. เป็นข้อมูลทีใ่ช้ในเชิงบริหารในการป้องปราม ป้องกัน ปราบปราม และฟ้ืนฟู  
 ๒. ประชาชนมีส่วนรวมในการเฝ้าระวัง 
 ๓. การต่างประเทศ ต้องมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆ  
 โดยให้พิจารณาจัดกลุ่มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการด าเนินการ
ด้านความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการด าเนินการด้านความมั่นคงของจังหวัดอ่ืนๆ ทั้งหมดจะ
ด าเนินการอย่างไรใน ๑ ปี ๖ เดือน และหลังจากนั้นจะด าเนินการอย่างไรต่อ ข้อมูลจะต้องทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงการพิสูจน์อัตลักษณ์ การพัฒนาคนและการพัฒนาเครื่องมือ จะมีแผนอย่างไร ความมั่นคงจะ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจตรงไหน เจ้าหน้าที่ต้องท าอย่างไร ประชาชนต้องท าอย่างไร เพ่ิมขีดความสามารถของคน
และเทคโนโลยีเชื่อมโยงต่างๆ และความรู้เรื่องต่างประเทศด้วย เช่น ไอซิส ภัยโลกร้อน ภัยพิบัติ โดยให้จัดท า
กิจกรรมหลักกิจกรรมย่อย และกรอบระยะเวลาในการด าเนินการซึ่งมีเจ้าภาพด้านความมั่นคง คือสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

มติที่ประชุม   
   เห็นชอบให้คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคงด าเนินการตามที่เสนอและ 

ให้รับข้อสังเกตของประธานกรรมการและที่ประชุมไปด าเนินการปรับแก้ให้มีความ
สมบูรณ มากขึ้น 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒.๔ ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและ

บริหารโครงสร้างภาครัฐ 
 นางทรงพร  โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการ
เชิญผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ น าเสนอผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
 นายฉลอง  ของเดิม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น าเสนอผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการฯดังนี้คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมของข้อมูลที่จะ
น ามาบูรณาการเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับใช้สนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี ใน ๕ ด้าน คือ 
 ๑. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการบริหารจัดการเรื่องที่ดินท ากิน ปกป้องผืนป่าทวงคืน
ผืนป่า ซึ่งจะมีข้อมูลในเรื่องของพ้ืนที่ป่าในภาพรวมทั้งประเทศ ข้อมูลป่ารายภาค และรายจังหวัด ซึ่งจะมีทั้ง
ข้อมูลของพ้ืนที่ป่ารักษ์ พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ข้อมูลเหล่านี้จะใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรที่ดินท ากินให้กับราษฎร
 ๒.ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการในเรื่องของขยะมูลฝอยรวมทั้งเรื่องของน้ าเสียซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลของ
จังหวัดต่างๆ ที่มีข้อมูลในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลและในท้องถิ่นต่างๆ ที่ไหน
บ้างควรจะมีระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 ๓. ด้านทรัพยากรน้ า เพ่ือการบริหารจัดการน้ าของลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าสาขา 
 ๔. ด้านพิบัติภัย เพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงภัย ลดความสูญเสีย และการแจ้งเตือนภัย
 ๕. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (Climate Change) เพ่ือการบริหารจัดการ
สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
  การบูรณาการข้อมูลในเขตที่ดินของรัฐจากทุกหน่วยงาน และจัดท าหลักเกณฑ์การ
ปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการซึ่งแต่ละหน่วยงานมีฐานข้อมูลแผนที่ที่มีมาตราส่วนที่แตกต่างกัน 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงทรัพยากรฯ ได้มีการน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าฐานข้อมูลใหม่ โดยปรับให้ข้อมูลแผนที่
อยู่ในมาตราส่วนเดียวกันคือมาตราส่วน๑ : ๔๐๐๐ และได้มีการเชื่อมต่อกับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
(PMOC) ในการใช้ข้อมูลแล้ว 
  สิ่งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จะต้องด าเนินการภายในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ คือ 
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  ๑.บูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรระหว่างกระทรวงทรัพยากรฯ (MOC)กับศูนย์
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)  
  ๒. ก ากับการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐในระดับจังหวัดให้ได้เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐที่
ถูกต้องตามกฏหมาย เป็นเส้นเดียวไม่ทับซ้อน บนแผนที่มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐โดยให้แล้วเสร็จภายในปีพ.ศ. 
๒๕๕๙ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรฯ ที่มีฐานข้อมูล ๑๓๕รายการใน ๕ด้าน 
  คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑.เห็นควรให้แยกคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหาร
โครงสร้างภาครัฐออกเป็น ๒คณะ คือ  

   ๑)คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานและบริหารโครงสร้างภาครัฐ 
  ๒) คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  ๒. มอบหมายให้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาโครงสร้าง 
องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานและบริหาร
โครงสร้างภาครัฐและมอบหมายให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาโครงสร้าง 
องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ  ให้ข้อสังเกตในเรื่องของ
เหตุผลและความจ าเป็นในการขอให้แยกคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหาร
โครงสร้างภาครัฐ เนื่องจากงานทั้งหมดเป็นงานที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน อีกทั้งมีบุคลากรที่เพียงพอในการ
ด าเนินการ หากแต่เพียงคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐจะต้อง
มอบภารกิจให้คณะอนุกรรมการไปด าเนินการให้ได้โดยควรมีการจัดท ากรอบการด าเนินงานให้ชัดเจนและเห็น
ว่าไม่ควรแยกคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ เพราะจะท าให้
การด าเนินการล่าช้า  

มติที่ประชุม  
เห็นชอบให้ คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐมี
องค ประกอบและอ านาจหน้าที่ดังเดิม 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
 นางทรงพร  โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการ 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในรายละเอียดปลีกย่อยในเรื่องของการขอความเห็นชอบเช่น เรื่องของการปรับปรุง
องค์ประกอบ เรื่องของการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม หรือคณะกรรมการฯหรือคณะอนุกรรมการย่อย ฝ่ายเลขานุการ
ฯ ขอรับไปประสานงานกับคณะกรรมการต่างๆ และน าเสนอท่านประธานเพ่ือพิจารณาลงนาม 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปประสานงานกับคณะกรรมการต่างๆ และด าเนินการใน

ส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยในเรื่องของการขอความเห็นชอบเช่น เรื่องของการ
 ปรับปรุงองค ประกอบ เรื่องของการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมหรือคณะกรรมการฯ หรือ
 อนุกรรมการย่อย และน าเสนอประธานกรรมการเพื่อพจิารณาลงนามต่อไป 

 
  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ ได้สั่งการให้คณะกรรมการ
เพ่ือการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐทุกคณะจัดท า Timeline และ Roadmap ให้ครบทุก
กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย และด าเนินการตาม Timeline ที่ได้ก าหนดไว้ โดยให้ก าหนดไว้ในระยะที่ ๑ มี
อะไรบ้างที่จะด าเนินการแล้วเสร็จ หรือด าเนินการได้เป็นบางส่วน และสามารถน าที่ด าเนินการแล้วเสร็จไปใช้
งานได้อย่างไร และในอีก ๓ เดือนข้างหน้าจะมีอะไรให้เห็นเป็นรูปธรรมบ้าง และมองไปถึงอนาคตอีก ๒๐ ปี
ข้างหน้า ทุกๆ ๕ ปี จะเกิดอะไรขึ้น และให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัจจัยภายนอก เช่น ลมฟ้า
อากาศ สถานการณ์โลก การสู้รบ เป็นต้นก่อนกล่าวปิดการประชุม 
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เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

นายธีรยุทธพูลรอด 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

นางสาวณฐพัชร์ก้อนค า 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

นายธีรวุฒิ  ธงภักดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

นางทรงพร  โกมลสุรเดช 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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เอกสารแนบวาระ ๓.๒.๒ 
คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมลูน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ 
หน่วยงานรับผดิชอบ  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ล าดับ ชื่อฐานข้อมลู ชื่อหน่วยงาน สถานะ 

  ข้อมูลอุทกวิทยา 76 รายการ     
1 ระดับน้ า  กรมเจ้าท่า พร้อมใช้งาน 
2 ข้อมูลความช้ืนในดิน  กรมทรัพยากรธรณ ี ก าลังด าเนินการ 
3 ข้อมูลระดับน้ า จากโทรมาตรเตือนภัย กรมทรัพยากรน้ า พร้อมใช้งาน 
4 ข้อมูลความช้ืนในดิน จากโทรมาตรเตือนภยั กรมทรัพยากรน้ า พร้อมใช้งาน 
5 รายงานการศึกษา/ข้อมูลพื้นฐานลุม่น้ า กรมทรัพยากรน้ า พร้อมใช้งาน 
6 ข้อมูลสถิติอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ า ก าลังด าเนินการ 
7 ข้อมูลคุณภาพน้ าบาดาล (เกณฑ์น้ าอุปโภคบรโิภค) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล พร้อมใช้งาน 
8 ระดับความสูงน้ าทะเล กรมอุทกศาสตร ์ พร้อมใช้งาน 
9 ข้อมูลการพยากรณค์ลื่นเชิงตัวเลข กรมอุทกศาสตร ์ พร้อมใช้งาน 
10 ข้อมูลการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ าทะเล กรมอุทกศาสตร ์ พร้อมใช้งาน 
11 ระดับน้ า ปริมาณน้ าของแหล่งน้ าดิบ 1 วัน การประปาส่วนภมูิภาค ก าลังด าเนินการ 
12 ข้อมูลอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ (1 วัน) การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง

ประเทศไทย 
พร้อมใช้งาน 

13 ข้อมูลอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ (รายชัวโมง) การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

พร้อมใช้งาน 

14 ระดับน้ า จากระบบโทรมาตร การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

พร้อมใช้งาน 

15 Rule Curve การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

พร้อมใช้งาน 

16 ระดับน้ า ราย 10 นาที จากข้อมูลโทรมาตร สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

17 ผลคาดการณ์น้ าท่วม ลุม่น้ าเจา้พระยา (CPY) สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

18 ผลคาดการณ์น้ าท่วม ลุม่น้ า ชี มูล สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

19 ผลคาดการณ์น้ าท่วม ลุม่น้ าภาคตะวันออก สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

20 การคาดการณค์วามสูงคลื่น SWAN Model สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

21 คาดการณ์สมดลุน้ านอกเขตชลประทานรายสัปดาห์ สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 
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22 คาดการณ์สมดลุน้ า นอกเขตชลประทาน รายเดือน สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

23 ข้อมูลแหล่งน้ าเครือข่ายชุมชน สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

24 ข้อมูลตรวจอัตโนมตัิระดับน้ า ส านักการระบายน้ า พร้อมใช้งาน 
25 ข้อมูลตรวจวัดอัตโนมัติ ระดับน้ าในคลองสายหลัก   ส านักการระบายน้ า พร้อมใช้งาน 
26 ข้อมูลตรวจวัดอัตโนมัติข้อมลูคณุภาพน้ า ส านักการระบายน้ า ก าลังด าเนินการ 
27 ข้อมูลตรวจวัดอัตโนมัติอัตราการไหล ส านักการระบายน้ า พร้อมใช้งาน 
28 ข้อมูลพื้นฐานแก้มลิงของต าแหน่งและขอบเขตความจ ุ ส านักการระบายน้ า พร้อมใช้งาน 

29 ข้อมูลคลื่นชายฝั่งและข้อมูลเรด้าตรวจวัดบรเิวณอ่าวไทย 
(CODAR) 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศ  

พร้อมใช้งาน 

30 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ าปิง กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
31 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ าวัง กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
32 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ ายม กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

33 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ าน่าน กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

34 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ า
เจ้าพระยา 

กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

35 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ าป่าสัก กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

36 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ าท่าจีน กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

37 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ าบางปะกง กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

38 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ าสะแกกรัง กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

39 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ าโขง 1 กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

40 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ าโขง 2 กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

41 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตรลุ่มแม่น้ าแม่
กลอง 

กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

42 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ าชี กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

43 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ ามูล กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

44 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ าชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก 

กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

45 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ าเพชรบุร ี กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

46 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา 

กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
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47 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าสาละวิน กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

48 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ ากก กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
49 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าโตนเล

สาป 
กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

50 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าชายฝั่ง
ทะเลประจวบครีีขันธ์ 

กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

51 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าภาคใต้
ฝั่งตะวันออก 

กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

52 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าตาป ี กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

53 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าปตัตาน ี กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

54 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าภาคใต้
ฝั่งตะวันตก 

กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

55 ข้อมูลปริมาณระดับน้ าจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ า
ปราจีนบุร ี

กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

56 ข้อมูลน้ าในเขื่อนใหญ่ 33 เขื่อน กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
57 ข้อมูลน้ าในเขื่อนขนาดกลาง กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
58 ข้อมูลน้ าในเขื่อนขนาดเล็ก กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
59 ข้อมูลการพยากรณ์น้ าในล าน้ า กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
60 ข้อมูลการพยากรณ์น้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ ่ กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
61 ข้อมูลระดับและอัตราการไหลของประตรูะบายน้ า ฝาย 

และสถานสีูบน้ า 
กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

62 ข้อมูลตรวจวัดคณุภาพน้ าแม่กลอง ท่าจีน เจ้าพระยา 
ปราจีน บางปะกง 

กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

63 แผนที่แสดงดรรชนีความช้ืนท่ีเป็นประโยชนส์ าหรับพืช 
(Moisture Available Index: MAI) 

กรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมใช้งาน 

64 ข้อมูลคุณภาพน้ าของสถานีตรวจวดัคุณภาพน้ าอัตโนมัติ 5 
พารามิเตอร ์

กรมควบคุมมลพิษ พร้อมใช้งาน 

65 ข้อมูลคุณภาพน้ าของสถานีตรวจวดัคุณภาพน้ าผิวดิน 28 
พารามิเตอร์* 

กรมควบคุมมลพิษ พร้อมใช้งาน 

66 ข้อมูลคุณภาพน้ าของสถานีตรวจวดัคุณภาพน้ าทะเล
ชายฝั่ง 35 พารามเิตอร์* 

กรมควบคุมมลพิษ พร้อมใช้งาน 

67 ข้อมูลคุณภาพอากาศ (ปริมาณฝุ่น PM10) กรมควบคุมมลพิษ พร้อมใช้งาน 
68 ข้อมูลคุณภาพและปรมิาณน้ าท้ิง การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 
ก าลังด าเนินการ 

69 ข้อมูลจากสถานตีรวจวดัคุณภาพน้ า   การประปานครหลวง พร้อมใช้งาน 
70 ระบบ scada ของท่อส่งน้ า   การประปานครหลวง ก าลังด าเนินการ 
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71 เรดาร์วัดระดับน้ า ศูนย์เตือนภยัพิบัติแห่งชาต ิ ก าลังด าเนินการ 
72 แบบจ าลองอุทกพลศาสตร ์ ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ

พร้อมใช้งาน 

73 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการรุกล้ าของน้ าเค็ม (เฉพาะเจ้าพระยา) ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ

พร้อมใช้งาน 

74 คุณภาพน้ าและปริมาณน้ าท้ิงของโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ก าลังด าเนินการ 

75 คุณภาพน้ าและปริมาณน้ าท้ิงของเขตประกอบการ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ก าลังด าเนินการ 
76 ข้อมูลตรวจวัดมลพิษระยะไกล ระบบออนไลน์ (น้ าทิ้ง ราย

โรงงาน) 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ก าลังด าเนินการ 

  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 83 รายการ     
77 ข้อมูลฝน จากโทรมาตรเตือนภัย (early warning) กรมทรัพยากรน้ า พร้อมใช้งาน 
78 แผนที่อากาศผิวพื้น กรมอุทกศาสตร ์ พร้อมใช้งาน 
79 ฝน จากสถานตีรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร ์ พร้อมใช้งาน 
80 อุณหภูมิ จากสถานีตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร ์ พร้อมใช้งาน 
81 ลม จากสถานีตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร ์ พร้อมใช้งาน 
82 ความช้ืน จากสถานีตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร ์ พร้อมใช้งาน 
83 ความกดอากาศ จากสถานีตรวจสารประกอบ

อุตุนิยมวิทยา 
กรมอุทกศาสตร ์ พร้อมใช้งาน 

84 ฝน จากระบบโทรมาตร การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

พร้อมใช้งาน 

85 แผนภาพการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมิผิวน้ าทะเล  สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

86 แผนที่แสดงการกระจายตัวอุณหภมูิ สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

87 แผนที่แสดงการกระจายตัวความชื้น สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

88 แผนที่แสดงการกระจายตัวความกดอากาศ สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

89 แผนที่คาดการณฝ์น สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

90 ฝน 1 วัน จากข้อมูลโทรมาตร สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 
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91 ฝน รายชั่วโมง จากข้อมลูโทรมาตร  สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

92 อุณหภูมิ รายชั่วโมง จากข้อมลูโทรมาตร สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

93 ความกดอากาศ รายชั่วโมง จากข้อมูลโทรมาตร สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

94 ความช้ืนสัมพัทธ์ รายชั่วโมง จากข้อมูลโทรมาตร สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

95 ความเข้มแสง รายชั่วโมง จากข้อมูลโทรมาตร สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

96 ลม รายช่ัวโมง จากข้อมูลโทรมาตร สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

97 แผนที่คาดการณล์มแนวดิ่ง 5 km สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

98 แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมท่ีระดับความสูง 
0.6 km 

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

99 แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมท่ีระดับความสูง 
1.5 km 

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

100 ข้อมูลตรวจอัตโนมตัิฝน ส านักการระบายน้ า พร้อมใช้งาน 
101 ข้อมูลตรวจอัตโนมตัิฝนเขต  ส านักการระบายน้ า พร้อมใช้งาน 
102 อุณหภูมิ จากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ 

(weatherstations)  
ส านักการระบายน้ า ก าลังด าเนินการ 

103 ความช้ืน จากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ 
(weatherstations)  

ส านักการระบายน้ า ก าลังด าเนินการ 

104 ความกดอากาศ จากสถานีตรวจวดัสภาพอากาศ 
(weatherstations)  

ส านักการระบายน้ า ก าลังด าเนินการ 

105 ความเร็วลม  จากสถานีตรวจวดัสภาพอากาศ 
(weatherstations)  

ส านักการระบายน้ า ก าลังด าเนินการ 

106 เรดาร์ตรวจอากาศ ส านักการระบายน้ า พร้อมใช้งาน 
107 ข้อมูลพื้นฐานของเรดาร์ตรวจอากาศ 3 จุด ประกอบด้วย 

หนองจอก หนองแขม 
ส านักการระบายน้ า พร้อมใช้งาน 

หนองบอน 
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108 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากภาพถ่ายดาวเทียม COMS ภาพ
กว้าง, ภาพประเทศไทย eo.gistda.or.th:8090 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศ  

ก าลังด าเนินการ 

109 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ าโขง1 กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
110 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าโขง2 กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
111 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าปิง กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
112 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าวัง กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
113 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ ายม กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
114 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าน่าน กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
115 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตร ลุ่มแม่น้ าแม่กลอง กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

116 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าชี กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
117 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ ามลู กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
118 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ าเจ้าพระยา กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

119 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ าสะแกกรัง กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

120 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าป่าสัก กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
121 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าท่าจีน กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
122 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าบางปะกง กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

123 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก 

กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

124 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าเพชรบรุี กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

125 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา 

กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

126 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าสาละวิน กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

127 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ ากก กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
128 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ าโตนเลสาป กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

129 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าชายฝั่ง
ทะเลประจวบครีีขันธ์ 

กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

130 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

131 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าตาป ี กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
132 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าปตัตานี กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
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133 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตร ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก 

กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

134 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ าปราจีนบรุี กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

135 ข้อมูลฝนจากสถานีวัดน้ าฝนอัตโนมัต ิ กรมอุตุนิยมวิทยา ก าลังด าเนินการ 
136 ข้อมูล ฝน,อุณหภูม,ิความช้ืน, ความกดอากาศและลม กรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมใช้งาน 

จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ (WMO) 
137 ข้อมูลฝนสะสม1วัน,อุณหภูมสิูงสดุ,อุณหภูมิต่ าสุดจาก

สถานีโทรมาตรอตัโนมตั ิ(WMO) 
กรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมใช้งาน 

138 ข้อมูลเส้นทางพาย ุ กรมอุตุนิยมวิทยา ก าลังด าเนินการ 
139 ข้อมูลเรดารต์รวจอากาศเรดารร์ัศมี 240 กม. กรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมใช้งาน 
140 ข้อมูลแผนที่อากาศ แผนท่ีอากาศผิวพ้ืน ภาพ ณ เวลา 

01.00 07.00 13.00 19.00 
กรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมใช้งาน 

141 แผนที่ลมช้ันบน ระดับ 925 hPa ภาพ ณ เวลา 01.00 
07.00 13.00 19.00 

กรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมใช้งาน 

142 แผนที่ลมช้ันบน กรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมใช้งาน 
ระดับ 850 hPa ภาพ ณ เวลา 01.00 07.00 13.00 
19.00 

143 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสภาพภูมอิากาศ Himawarii  กรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมใช้งาน 

144 การพยากรณ์อากาศระยะสั้นจากแบบจ าลอง WRF และ 
WRFDA 

กรมอุตุนิยมวิทยา ก าลังด าเนินการ 

145 การพยากรณ์อากาศรายฤดูกาล / 3 เดือน (CPT) กรมอุตุนิยมวิทยา ก าลังด าเนินการ 
146 ภาพแผนที่ฝนสะสม กรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมใช้งาน 
147 แผนที่แสดงดรรชนีความแห้งแล้งของฝนท่ีต่างจากค่าปกติ 

(Standardized Precipitation Index: SPI) 
กรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมใช้งาน 

148 ข้อมูลฝน (อ าเภอ) กรมอุตุนิยมวิทยา ก าลังด าเนินการ 
149 สถานีเรดาร์แบบประจ าที่ กรมฝนหลวง พร้อมใช้งาน 

ชนิด S Band  
150 สถานีเรดาร์แบบเคลื่อนที ่ กรมฝนหลวง พร้อมใช้งาน 

ชนิด C Band 
151 ภาพฝนสะสม1 วันจากเรดาร ์ กรมฝนหลวง พร้อมใช้งาน 
152 การประมาณค่าฝน 1 วันจากเรดาร์ กรมฝนหลวง พร้อมใช้งาน 
153 ข้อมูลอากาศช้ันบนแบบคลื่นสั้น (Upper Air 

Observation) ประกอบ อุณหภูม ิความชื้น ความกด
อากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ลม 

กรมฝนหลวง พร้อมใช้งาน 
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154 ข้อมูลปริมาณน้ าฝน และสภาพอากาศ (online 33 
offline 16 ปรับปรุงทุกเดือน) 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ  พร้อมใช้งาน 

155 แบบจ าลองสภาพอากาศ WRF ศูนย์เตือนภยัพิบัติแห่งชาต ิ ก าลังด าเนินการ 
156 ข้อมูลโทรมาตรสถานีตรวจอากาศ ศูนย์เตือนภยัพิบัติแห่งชาต ิ พร้อมใช้งาน 
157 ข้อมูลโทรมาตร ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ

ก าลังด าเนินการ 

158 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับฝน (ผลการวิเคราะห์ข้อมลู) ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ

ก าลังด าเนินการ 

159 ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศ องค์การก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) 

พร้อมใช้งาน 

  ข้อมูลภัยพิบัติ 55 รายการ     
160 แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide Hazard map) (ศูนย์

เตือนภัย) 
กรมทรัพยากรธรณ ี พร้อมใช้งาน 

161 หมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณ ี พร้อมใช้งาน 
162 พื้นที่เสี่ยงภัยระดับชุมชน กรมทรัพยากรธรณ ี พร้อมใช้งาน 
163 ข้อมูลจุดปลอดภยัดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณ ี พร้อมใช้งาน 
164 ระบบเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มล่วงหน้า  กรมทรัพยากรธรณ ี พร้อมใช้งาน 

165 ประกาศเตือนภัย RSS ให้บริการผา่นหน้าเว็บ  กรมทรัพยากรธรณ ี พร้อมใช้งาน 
166 หมู่บ้านที่เสีย่งต่อดินถลม่และน้ าปา่ไหลหลาก กรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมใช้งาน 
167 พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก กรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมใช้งาน 
168 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม กรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมใช้งาน 
169 คาดการณ์พื้นที่น้ าท่วมในพ้ืนท่ีเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมใช้งาน 
170 สถิติการเกิดดินถล่มปี 55 ส่ง GIS มาด้วยแต่ในบญัชีข้อมูล

เขียน Excel 
กรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมใช้งาน 

171 รายงานสถานการณ์ ภัยแล้ง น้ าท่วม การประปาส่วนภมูิภาค ก าลังด าเนินการ 
172 ประกาศเตือนภัยจาก กฟผ. การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง

ประเทศไทย 
พร้อมใช้งาน 

173 เกณฑ์เตือนภัยของสถานโีทรมาตร การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

ก าลังด าเนินการ 

174 ปริมาณการใช้น้ าจากเขื่อนในแตล่ะฤดูกาล การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

พร้อมใช้งาน 

175 ผลกระทบจากการกักเก็บน้ าท่ีผ่านมา การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

พร้อมใช้งาน 

176 รายงานสถานการณ์น้ า1 วัน สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

177 รายงานสถานการณ์น้ ารายสัปดาห์ สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ

พร้อมใช้งาน 
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การเกษตร 

178 รายงานสถานการณ์น้ ารายเดือน สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

179 รายงานสถานการณ์น้ า1 ปี สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

180 ข้อมูลตรวจวัดอัตโนมัติน้ าท่วมผิวจราจร  ส านักการระบายน้ า พร้อมใช้งาน 
181 ข้อมูลพื้นที่น้ าท่วมปี 2548-2554  ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศ 
พร้อมใช้งาน 

และภมูิสารสนเทศ  
182 ข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่ง ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศ 
พร้อมใช้งาน 

และภมูิสารสนเทศ  
183 แผนและผลการใช้น้ า กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
184 รายงานสรุปลักษณะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมใช้งาน 
185 สถิติภมูิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ก าลังด าเนินการ 
186 สถิติพายุหมุนเขตร้อนท่ีเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา ก าลังด าเนินการ 
187 รายงานสถานการณค์ุณภาพน้ าผิวดินจากสถานตีรวจวัด

อัตโนมัต ิ
กรมควบคุมมลพิษ ก าลังด าเนินการ 

188 รายงานสถานการณค์ุณภาพน้ าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ ก าลังด าเนินการ 
189 รายงานสถานการณค์ุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ ก าลังด าเนินการ 
190 ข้อมูลพื้นฐานแหล่งก าเนดิมลพิษทางน้ าในชุมชน  

(ต าแหน่งพิกัดและสถานท่ีตั้ง)** 
กรมควบคุมมลพิษ พร้อมใช้งาน 

191 รายงานเหตุการณ์น้ าท่วม Emergency mgmt. System 
(EMS) 

กรมทางหลวง ก าลังด าเนินการ 

192 สรุปสาธารณภยั กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ก าลังด าเนินการ 

193 โครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมลูสาธารณภัยด้านน้ า กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ก าลังด าเนินการ 

194 โครงการแจ้งเตือนการปฏิบัติการกู้ภัย (Rescue Alerts) กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ก าลังด าเนินการ 

195 ข้อมูลจากระบบ E-STOCK กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ก าลังด าเนินการ 

196 ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถล่ม ย้อนหลังอดตี-
ปัจจุบัน 

กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

พร้อมใช้งาน 

197 ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง (เชิงพื้นที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด) กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

พร้อมใช้งาน 
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198 ข้อมูลระบบเตือนภยั/จดุอพยพ/จดุปลอดภัย และการ
จัดการภัยพิบัต ิ

กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ก าลังด าเนินการ 

199 ข้อมูลสถิตคิวามเสียหายที่เกิดจากภัยต่างๆ รายงานทั้งใน
เชิงพื้นที่ และเวลา ย้อนหลังอดีต-ปัจจุบัน 

กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ก าลังด าเนินการ 

200 ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัและภยัแล้ง ย้อนหลัง
อดีต-ปัจจุบัน 

กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ก าลังด าเนินการ 

201 ฐานข้อมูลหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพภัย กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ก าลังด าเนินการ 

202 ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงสึนาม ิ กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

พร้อมใช้งาน 

203 โครงการสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศระบบข้อมลูสา
ธารณภัยแห่งชาต ิเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติดา้นน้ า
ในระดับพื้นท่ี 

กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ก าลังด าเนินการ 

204 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูและรูปแบบการประเมิน
ความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภยัจากภัยพิบัต ิ

กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ก าลังด าเนินการ 

205 โครงการจดัท ามาตรฐานการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และการประเมินสถานการณ์อุทกภัย 

กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ก าลังด าเนนิการ 

206 ข้อมูลไฟป่า  กรมป่าไม ้ ก าลังด าเนินการ 
207 ข้อมูลสถิตผิลกระทบจากภัยพิบัตดิ้านต่างๆ เช่น อุทกภัย

และภยัแล้ง 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

พร้อมใช้งาน 

208 สถานการณ์น้ าของนิคมอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

พร้อมใช้งาน 

209 รายงานสถานการณภ์ัยพิบัติ (น้ าทว่ม / น้ าแล้ง) ศูนย์เตือนภยัพิบัติแห่งชาต ิ ก าลังด าเนินการ 
210 สรุปสถานการณ์ประจ าวัน ศูนย์เตือนภยัพิบัติแห่งชาต ิ ก าลังด าเนินการ 
211 ข่าวแจ้งเตือนภัย ศูนย์เตือนภยัพิบัติแห่งชาต ิ ก าลังด าเนินการ 
212 แผนที่แสดงภาวะคุกคามที่อาจเกดิภัยพิบัติ / แผนท่ีเสี่ยง

ภัย (สึนาม,ิ อุทกภัย, ดินโคลนถลม่, แผนดินไหว, อาคาร
ถล่ม, พาย,ุ สารเคม,ี ฯลฯ) 

ศูนย์เตือนภยัพิบัติแห่งชาต ิ ก าลังด าเนินการ 

213 สถานการณ์น้ าของโรงงานอุตสาหกรรม (กรณีวิกฤต (ขาด
แคลนน้ า น้ าท่วม คุณภาพน้ า) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ก าลังด าเนินการ 

214 รายงานผลกระทบจากภัยพิบตัิด้านต่างๆ เช่น อุทกภัย
และภยัแล้ง  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ก าลังด าเนินการ 

  ข้อมูลแผนที ่ 58 รายการ     
215 แผนที่แม่น้ าส าคัญในประเทศท่ีกรมเจ้าท่าดูแล  กรมเจ้าท่า พร้อมใช้งาน 
216 ข้อมูลร่องน้ าหลังการขุดลอก 16 ร่องน้ าเศรษฐกิจ กรมเจ้าท่า พร้อมใช้งาน 
217 แผนที่ธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:250,000  กรมทรัพยากรธรณ ี พร้อมใช้งาน 
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218 แผนที่ธรณีวิทยา มาตราส่วน  1:50,000  กรมทรัพยากรธรณ ี พร้อมใช้งาน 
219 ขอบเขตลุ่มน้ าย่อยมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ า พร้อมใช้งาน 
220 พื้นที่ชุ่มน้ าและแหล่งน้ า กรมทรัพยากรน้ า ก าลังด าเนินการ 
221 ต าแหน่งบ่อน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล พร้อมใช้งาน 
222 ข้อมูลบ่อน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล พร้อมใช้งาน 
223 ข้อมูลอุทกธรณี (ข้อมลูช้ันหิน Hydro geo) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล พร้อมใช้งาน 
224 ข้อมูลแหล่งน้ าขนาดเล็กท่ีอยู่ในความรับผดิชอบ กรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมใช้งาน 
225 สภาพการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมใช้งาน 
226 คาดการณ์พื้นที่ภัยแล้งในพื้นที่เกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมใช้งาน 
227 แผนที่ชุดดิน (soil series) มาตราส่วน 1:100,000 กรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมใช้งาน 
228 แผนที่ดินเคม็ กรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมใช้งาน 
229 แผนที่กลุ่มชุดดิน (soil group) มาตราส่วน 1:50,000  กรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมใช้งาน 

230 แผนที่กลุ่มชุดดิน (soil group) มาตราส่วน  1:25,000 กรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมใช้งาน 

231 รายงานชุดดินจดัตั้ง กรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมใช้งาน 
232 แผนที่การชะลา้งพังทลายของดิน กรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมใช้งาน 
233 เขตการใช้ที่ดินระดับต าบล กรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมใช้งาน 
234 แผนที่พ้ืนท่ีชุ่มน้ า กรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมใช้งาน 
235 แผนการใช้ที่ดินลุม่น้ าระดับสาขา กรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมใช้งาน 
236 ข้อมูลเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ กรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมใช้งาน 
237 ข้อมูลเขตเหมาะสมส าหรับการปลกูพืชเศรษฐกิจ กรมพัฒนาท่ีดิน พร้อมใช้งาน 
238 แหล่งน้ าดิบ (ข้อมูลแหล่งน้ า) การประปาส่วนภมูิภาค พร้อมใช้งาน 
239 ภาพตัดล าน้ า การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง

ประเทศไทย 
พร้อมใช้งาน 

240 ผลส ารวจหนา้ตัดและสภาพล าน้ า สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

241 ข้อมูลพื้นฐาน 25 ลุ่มน้ า สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

242 ข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ าจังหวัด สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

243 ข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ าต าบล สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

244 แผนที่น้ าท่วมภาพถ่ายดาวเทียม Thaichote ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศ 

พร้อมใช้งาน 

และภมูิสารสนเทศ  
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245 แผนที่น้ าท่วมภาพถ่ายดาวเทียม Radarsat 1 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศ 

พร้อมใช้งาน 

และภมูิสารสนเทศ  
246 แผนที่น้ าท่วมภาพถ่ายดาวเทียม Radarsat 2 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศ 
พร้อมใช้งาน 

และภมูิสารสนเทศ  
247 แผนที่น้ าท่วมภาพถ่ายดาวเทียม Cosmos SkyMed ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศ 
พร้อมใช้งาน 

และภมูิสารสนเทศ  
248 แผนที่น้ าท่วมภาพถ่ายดาวเทียม Modis Ndvi ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศ 
พร้อมใช้งาน 

และภมูิสารสนเทศ  
249 LIDAR ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศ 
พร้อมใช้งาน 

และภมูิสารสนเทศ  
250 Thaichote (ให้ระบุต าแหน่งของพื้นที่ ที่ต้องการ) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศ 
พร้อมใช้งาน 

และภมูิสารสนเทศ  
251 ข้อมูล Gistda Disster Uav (tms.gistda.or.th) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศ 
พร้อมใช้งาน 

และภมูิสารสนเทศ  
252 ระบบตดิตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว 

rice.gistda.or.th (ข้าว) 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศ  

พร้อมใช้งาน 

253 ข้อมูลหน้าตดัล าน้ าของประเทศไทย กรมชลประทาน พร้อมใช้งาน 
254 พื้นที่เขตชลประทาน กรมชลประทาน พร้อมใช้งาน 
255 ข้อมูลตารางกราฟความสัมพันธ์ของระดับน้ าและอัตรการ

ไหล 
กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

256 ข้อมูลขอบเขตพื้นท่ีป่าตามกฎหมาย / แนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติ 

กรมป่าไม ้ พร้อมใช้งาน 

257 ข้อมูลการแปลภาพถ่ายดาวเทียม บริเวณทีเ่ป็น กรมป่าไม ้ พร้อมใช้งาน 
สภาพป่า / บริเวณที่ไมเ่ป็นสภาพป่า ซึ่งมีงานวิจัยรองรับ 
สามารถดูข้อมูลสถิติป่าไมย้้อนหลงัได้ (ปี 43, 47, 51, 56, 
57) 

258 ข้อมูลพื้นที่ใช้ประโยชน์ท่ีอยู่ในเขตป่า (การอนุญาต) และ
ถูกต้องตามกฎหมาย (Land Used) 

กรมป่าไม ้ ก าลังด าเนินการ 

259 ข้อมูลแปลงท่ีดินที่จดัให้ราษฎรอยูอ่าศัยหรือท าการเกษตร 
(ป่าชุมชน) ค่อนข้างละเอียดและเล็กมาก ข้อมูลจะอัพเดต
เมื่อมีการอนญุาตหรือการจดัการสทิธ์ิให้บุคคลเข้าไปใช้
ประโยชน ์(นานๆครั้ง) 

กรมป่าไม ้ ก าลังด าเนินการ 
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260 ข้อมูลแปลงท่ีดินที่เกษตรกร (ภาคเอกชน) และภาครัฐ
ปลูกป่าเพื่อเป็นการฟื้นฟู (*อยากให้ช่วยผลักดันเรื่องการ
ปลูกป่าเพิ่มด้วย เพราะป่าคือต้นน้ า) 

กรมป่าไม ้ ก าลังด าเนินการ 

261 ข้อมูลประเภทของป่า (ป่าเบญจพรรณ, ป่าดิบชื้น, ป่าดิบ
แล้ง) 

กรมป่าไม ้ พร้อมใช้งาน 

262 แผนที่ลักษณะภมูิประเทศ (TOPOGRAPHIC) 1:50000, 
1:250000 (ก าลังด าเนินการเปลี่ยนเป็นระบบฐานข้อมลู) 

กรมแผนที่ทหาร พร้อมใช้งาน 

263 ข้อมูลแผนที่ เช่น DEM 30m ส าหรับ 1:50000, contour 
20m 

กรมแผนที่ทหาร พร้อมใช้งาน 

264 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ orthophoto (NGIS-สทอภ.) กรมแผนที่ทหาร พร้อมใช้งาน 

265 แผนที่ผังเมืองรวมจังหวัด กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมใช้งาน 
266 แผนที่ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมใช้งาน 
267 ข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์ป่า(one map) ประกอบด้วย ข้อมูล

เนื้อท่ีอุทยานแห่งชาติ ข้อมูลเนื้อท่ีวนอุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสตัวป์่า 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ  พร้อมใช้งาน 

268 ข้อมูลพื้นที่บุกรุกและป่าเสื่อมโทรม กรมอุทยานแห่งชาติฯ  ก าลังด าเนินการ 
269 การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ  ก าลังด าเนินการ 
270 พื้นที่ป่าในเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ีถูกไฟไหม้ พ.ศ. 2553 - 

2557 
กรมอุทยานแห่งชาติฯ  ก าลังด าเนินการ 

271 แนวคลองและความสูงคลอง  การประปานครหลวง พร้อมใช้งาน 
272 Zoning Optimization การเพาะปลูกทางการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ

ก าลังด าเนินการ 

  ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  68 รายการ     
273 GNSS (DGPS) กรมเจ้าท่า ก าลังด าเนินการ 
274 ข้อมูลท่าเทียบเรือ กรมเจ้าท่า พร้อมใช้งาน 
275 ข้อมูลพื้นฐานของสถานีวัด ระดับน้ า กรมเจ้าท่า พร้อมใช้งาน 
276 โทรมาตรลุม่น้ าหลัก (7 ลุ่ม) เพิ่มบางปะกง กรมทรัพยากรน้ า ก าลังด าเนินการ 
277 ข้อมูล CCTV ติดตามสถานการณน์้ า กรมทรัพยากรน้ า พร้อมใช้งาน 
278 หน้าตัดล าน้ า (เจ้าพระยา กรมทรัพยากรน้ า ก าลังด าเนินการ 

บางปะกง ปราจีน) 
279 ข้อมูลพื้นฐานของโทรมาตรเตือนภัย กรมทรัพยากรน้ า พร้อมใช้งาน 
280 ข้อมูลพื้นฐานของสถานีตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร ์ พร้อมใช้งาน 

281 ข้อมูลขอบเขตพื้นท่ีให้บริการ การประปาส่วนภมูิภาค พร้อมใช้งาน 
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282 ข้อมูลพื้นฐานสถานีประปา การประปาส่วนภมูิภาค พร้อมใช้งาน 
283 ข้อมูลจากสถานีวดัคณุภาพน้ า การประปาส่วนภมูิภาค ก าลังด าเนินการ 
284 ภาพจาก  CCTV การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง

ประเทศไทย 
พร้อมใช้งาน 

285 ข้อมูลพื้นฐานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

พร้อมใช้งาน 

286 ข้อมูลพื้นฐาน CCTV การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

พร้อมใช้งาน 

287 ข้อมูลพื้นฐานโทรมาตร การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

พร้อมใช้งาน 

288 ข้อมูลพื้นฐานเขื่อน การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

พร้อมใช้งาน 

289 ข้อมูลพื้นฐานของสถานีโทรมาตร เช่น รหัส,ช่ือ,พิกัด สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

290 CCTV ประตูระบายน้ า  สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร 

พร้อมใช้งาน 

291 ข้อมูลพื้นฐานของสถานีตรวจวดัอตัโนมัติ SCADA เช่น 
ต าแหน่งท่ีตั้ง 

ส านักการระบายน้ า พร้อมใช้งาน 

292 ข้อมูลพื้นฐานของสถานีตรวจวดัอตัโนมัตฝินเขต 53 สถานี 
เช่น ต าแหน่งท่ีตั้ง 

ส านักการระบายน้ า พร้อมใช้งาน 

293 ข้อมูลพื้นฐานของจุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตโนมัตริะดับน้ า
ในคลองสายหลัก 40 จุด 

ส านักการระบายน้ า พร้อมใช้งาน 

294 ข้อมูลพื้นฐานของจุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตโนมัติวัดน้ า
ท่วมผิวจราจร 113 จุด 

ส านักการระบายน้ า พร้อมใช้งาน 

295 ข้อมูลพื้นฐานสถานตีรวจวัดอัตโนมัติอัตราการไหลของ
แม่น้ าเจ้าพระยา 2 จุด (พระราม 8) และ บางกอกน้อย 1 
จุด และจดุตดิตั้งในคลองหลัก 20 จุด 

ส านักการระบายน้ า พร้อมใช้งาน 

296 ข้อมูลพื้นฐานจุดติดตั้งต าแหน่งสถานีสูบน้ า และข้อมูล
ประสิทธิภาพการสูบน้ า (นอกระบบ SCADA) 

ส านักการระบายน้ า พร้อมใช้งาน 

297 ข้อมูลพื้นฐานสถานตีรวจวัดสภาพอากาศ 
(weatherstations) 52 สถาน ี

ส านักการระบายน้ า ก าลังด าเนินการ 

298 ข้อมูลพื้นฐานสถานตีรวจวัดอัตโนมัติข้อมูลคณุภาพน้ า 16 
สถาน ี

ส านักการระบายน้ า ก าลังด าเนินการ 

299 ข้อมูลพื้นฐานของต าแหน่งประตูระบายน้ า (นอกระบบ 
SCADA) 

ส านักการระบายน้ า ก าลังด าเนินการ 

300 ข้อมูลแผนที่ท่อระบายน้ า+ขนาด+ระดับท่อ+อุโมงค์ยักษ์+
คลอง 

ส านักการระบายน้ า ก าลังด าเนินการ 

301 ข้อมูล Mobile Mapping System ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี ก าลังด าเนินการ 
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อวกาศ 
และภมูิสารสนเทศ  

302 ภาพCCTV ระดับน้ า กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
303 สถานีวัดน้ าท่าจากศูนย์อุทกวิทยา ภาค 1-8 กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
304 ข้อมูลพื้นฐานของคลองชลประทาน เช่น รหัส,ช่ือ,พิกัด 

ฯลฯ 
กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

305 ข้อมูลพื้นฐานของสถานีโทรมาตร เช่น รหัส,ช่ือ,พิกัด ฯลฯ กรมชลประทาน พร้อมใช้งาน 

306 ข้อมูลพื้นฐานของสถานีวัดระดับน้ า เช่น รหัส,ช่ือ,พิกัด,
ระดับตลิ่ง,ระดับท้องน้ า 

กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

307 ข้อมูลพื้นฐานของเขื่อน เช่น รหัส,ช่ือ,พิกัด ฯลฯ กรมชลประทาน พร้อมใช้งาน 
308 ข้อมูลพื้นฐานของฝาย, สถานีสูบน้ าและประตรูะบายน้ า 

เช่น รหัส, ช่ือ, พิกัด ฯลฯ 
กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

309 จุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ า กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 
310 ข้อมูลพื้นฐานของสถานีวัดน้ าฝนอัตโนมัติ เช่น รหัส, ช่ือ, 

พิกัด เป็นต้น 
กรมอุตุนิยมวิทยา ก าลังด าเนินการ 

311 ข้อมูลพื้นฐานของสถานีวัดสภาพอากาศ เช่น รหัส,ช่ือ,
พิกัด เป็นต้น 

กรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมใช้งาน 

312 ข้อมูลพื้นฐานสถานตีรวจวัดคณุภาพน้ าอัตโนมัติ 71 สถาน ี กรมควบคุมมลพิษ พร้อมใช้งาน 

313 ข้อมูลพื้นฐานสถานตีรวจวัดคณุภาพน้ าผิวดิน 445 จุด  กรมควบคุมมลพิษ พร้อมใช้งาน 

314 ข้อมูลพื้นฐานสถานตีรวจวัดคณุภาพน้ าทะเลชายฝั่ง 203 
จุด 

กรมควบคุมมลพิษ พร้อมใช้งาน 

315 ข้อมูลพื้นฐานสถานตีรวจวัดคณุภาพอากาศ (ต าแหน่งพิกัด
และสถานท่ีตั้ง) 60 สถาน ี

กรมควบคุมมลพิษ พร้อมใช้งาน 

316 เส้นทางหลวง (roadnet) กรมทางหลวง พร้อมใช้งาน 
317 ระดับความสูงถนน กรมทางหลวง ก าลังด าเนินการ 
318 ภาพจากกล้อง CCTV กรมทางหลวง ก าลังด าเนินการ 
319 Motorway (สาย7 & 9) กรมทางหลวง ก าลังด าเนินการ 
320 ข้อมูลพื้นฐาน ต าแหน่งท่ีตั้งศูนย์กรมป้องกันฯ กรมป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
พร้อมใช้งาน 

321 ข้อมูลพื้นฐานสถานี GNSS กรมแผนที่ทหาร ก าลังด าเนินการ 
322 ข้อมูลพื้นฐานของหมุดหลักฐาน กรมแผนที่ทหาร ก าลังด าเนินการ 
323 ข้อมูลพื้นฐานสถานีของสญัญาณสถานีโครงข่าย GNSS  กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมใช้งาน 

324 ข้อมูลพื้นฐานโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคม การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

พร้อมใช้งาน 

325 ข้อมูลพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ก ากับดูแล (แผนที่) การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง พร้อมใช้งาน 



๙๖ 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ประเทศไทย 
326 โรงผลิตน้ าประปาและข้อมลูก าลังการผลิต ข้อมูลพื้นฐาน

และ Capacity  ข้อมูลการผลิต และข้อมลูคุณภาพน้ าท่ี
ผลิต   

การประปานครหลวง ก าลังด าเนินการ 

327 ข้อมูลการสูบน้ าเข้าระบบผลติ   การประปานครหลวง ก าลังด าเนินการ 
328 ข้อมูลขอบเขตพื้นท่ีให้บริการ  กปน. การประปานครหลวง พร้อมใช้งาน 
329 ข้อมูลพื้นฐานจากสถานตีรวจวดัคณุภาพน้ า   การประปานครหลวง พร้อมใช้งาน 
330 ต าแหน่งท่ีตั้งหอเตือนภยั ศูนย์เตือนภยัพิบัติแห่งชาต ิ ก าลังด าเนินการ 
331 CCTV เฝ้าระวังระดับน้ า ระยะที่ 1 และ 2 ศูนย์เตือนภยัพิบัติแห่งชาต ิ ก าลังด าเนินการ 
332 ข้อมูลการจราจร(APP) ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ

ก าลังด าเนินการ 

333 ข้อมูลการติดตั้งโครงข่าย GIN ภายใต้โครงการ NHC ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์(องค์การ
มหาชน) 

พร้อมใช้งาน 

334 แผนที่และขอบเขตเขตประกอบการอุตสาหกรรมรายเขต
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมใช้งาน 

335 ข้อมูลพื้นฐานของโรงงานอุตสาหกรรมในแตล่ะจังหวดั (จุด
ต าแหน่งท่ีตั้ง ประเภทโรงงาน เปน็ต้น) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ก าลังด าเนินการ 

336 แนวเส้นทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท พร้อมใช้งาน 
337 ระดับความสูงถนน หมดุหลักฐาน (รทก) ทั้งประเทศ  กรมทางหลวงชนบท พร้อมใช้งาน 

338 ต าแหน่งและขนาดของสะพานและท่อลอดเหลี่ยม กรมทางหลวงชนบท พร้อมใช้งาน 
339 รายงานเหตุการณ์น้ าท่วม ( มีระบบFlood Mgmt 

System) 
กรมทางหลวงชนบท พร้อมใช้งาน 

340 ข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ องค์การก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) 

พร้อมใช้งาน 

  ข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  42 รายการ     
341 แผนการขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าภายในประเทศ กรมเจ้าท่า พร้อมใช้งาน 

342 แผนที่ข้อมูลพื้นฐานอ่ืนๆ ของลุ่มน้ า กรมทรัพยากรน้ า พร้อมใช้งาน 
343 โครงพัฒนาแหล่งน้ าท่ีมีอยู่ในปัจจบุัน กรมทรัพยากรน้ า ก าลังด าเนินการ 
344 แผนการพัฒนาแหล่งน้ าและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า กรมทรัพยากรน้ า ก าลังด าเนินการ 
345 แผนขยายก าลังการผลิต การประปาส่วนภมูิภาค ก าลังด าเนินการ 
346 แผนผลการเพาะปลูกข้าวพืชไร่ พืชผัก พืชอื่นๆ และบ่อ

ปลา บ่อกุ้ง ในเขตชลประทาน ขนาดใหญ่และกลาง 
กรมชลประทาน ก าลังด าเนินการ 

347 แผนก่อสร้างเส้นทางในอนาคต กรมทางหลวง ก าลังด าเนินการ 
348 การวิเคราะห์จดุอ่อนทางหลวง VI กรมทางหลวง พร้อมใช้งาน 
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349 การจัดท าแผนแม่บท กรมทางหลวง พร้อมใช้งาน 
350 ข้อมูลโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เช่น ต าแหน่ง 

คันกั้นน้ า เขื่อนป้องกันตลิ่ง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมใช้งาน 

351 แผนการฟื้นฟูป่าอนุรักษ ์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ  พร้อมใช้งาน 
352 ข้อมูลสถิตจิ านวนนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่อุทยานฯ กรมอุทยานแห่งชาติฯ  พร้อมใช้งาน 
353 ข้อมูลการใช้น้ าของนิคมอุตสาหกรรม (รายงานสถิติ) การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 
พร้อมใช้งาน 

354 แผนการคาดการณ์การใช้น้ า การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

ก าลังด าเนินการ 

355 แผนการขยายพื้นท่ีให้บริการ   การประปานครหลวง พร้อมใช้งาน 
356 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม1-ปัจจุบัน  ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

พร้อมใช้งาน 

357 รายได้ประชาชาติของประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

พร้อมใช้งาน 

358 ข้อมูลของโครงการที่เกีย่วข้องกับน้ า ส านักงบประมาณ พร้อมใช้งาน 
359 จ านวนประชากร (คนที่อาศัยอยูจ่ริง) จ าแนกตามเพศ 

ภาค จังหวัด  และเขตการปกครอง 
ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ พร้อมใช้งาน 

360 จ านวนครัวเรือน จ าแนกตามประเภทของที่อยู่อาศัย ภาค 
และจังหวัด 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ พร้อมใช้งาน 

361 จ านวนครัวเรือน จ าแนกตามลักษณะการครอบครองที่อยู่
อาศัย ภาค  และจังหวัด 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ พร้อมใช้งาน 

362 จ านวนครัวเรือน จ าแนกตามแหลง่ที่มาของน้ าดื่ม จ าแนก
ตามภาค และจังหวัด 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ พร้อมใช้งาน 

363 จ านวนครัวเรือน จ าแนกตามแหลง่ที่มาของน้ าใช้ จ าแนก
ตามภาค และจังหวัด 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ พร้อมใช้งาน 

364 จ านวนประชากรที่ย้ายถิ่นในช่วง 1 ปี จ าแนกตามภาค 
และจังหวัด 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ พร้อมใช้งาน 

365 จ านวนผู้ถือครองท าการเกษตร จ าแนกตามการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน1/ ภาค และจังหวัด 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ พร้อมใช้งาน 

366 จ านวนเนื้อท่ีท าการเกษตร จ าแนกตามการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ภาค และจังหวัด 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ พร้อมใช้งาน 

367 จ านวนเนื้อท่ีท าการเกษตร จ าแนกตามลักษณะการ ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ พร้อมใช้งาน 
ถือครองท่ีดิน ภาค  และจังหวัด 

368 จ านวนผู้ถือครองท าการเกษตรที่ปลูกข้าว จ าแนกตามรอบ
การเพาะปลูก (ข้าวนาปี/นาปรัง) ชนิดข้าวท่ีปลูก (ข้าว
เจ้า/ข้าวเหนียว) ภาค  และจังหวัด 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ พร้อมใช้งาน 
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369 จ านวนเนื้อท่ีเพาะปลูกข้าว จ าแนกตามรอบการเพาะปลูก 
(ข้าวนาปี/นาปรัง) ชนิดข้าวท่ีปลูก (ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว) 
ภาค  และจังหวัด 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ พร้อมใช้งาน 

370 จ านวนเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวข้าว จ าแนกตามรอบการเพาะปลูก 
(ข้าวนาปี/นาปรัง) ชนิดข้าวท่ีปลูก (ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว) 
ภาค  และจังหวัด 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ พร้อมใช้งาน 

371 ปริมาณผลผลิตข้าว จ าแนกตามรอบการเพาะปลูก (ข้าว
นาปี/นาปรัง) ชนิดข้าวท่ีปลูก (ข้าวเจ้า/ข้าวเหนยีว) ภาค  
และจังหวัด 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ พร้อมใช้งาน 

372 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของสถาน
ประกอบการ ภาค  และจังหวัด 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ พร้อมใช้งาน 

373 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามประเภทกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ภาค  และจังหวัด 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ พร้อมใช้งาน 

374 จ านวนคนท างานของสถานประกอบการ จ าแนกตาม
ขนาดของสถานประกอบการ ภาค  และจังหวัด 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ พร้อมใช้งาน 

375 จ านวนคนท างานของสถานประกอบการ จ าแนกตาม
ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภาค  และจังหวัด 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ พร้อมใช้งาน 

376 จ านวนโรงแรม/เกสตเ์ฮ้าส์ จ าแนกตามขนาดของกิจการ 
และภาค 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ พร้อมใช้งาน 

377 จ านวนห้องพักของโรงแรม/เกสต์เฮ้าส์ จ าแนกตามขนาด
ของกิจการ และภาค 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ พร้อมใช้งาน 

378 จ านวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ พร้อมใช้งาน 
จ าแนกตามประเภทและ 
ขนาดของโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และภาค  

379 ปริมาณการใช้น้ าของโรงงานอุตสาหกรรมแยกเป็นพื้นที่ 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ก าลังด าเนินการ 

380 ปริมาณการใช้น้ าของเขตประกอบการ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมใช้งาน 
381 แผนก่อสร้างเส้นทางในอนาคต กรมทางหลวงชนบท ก าลังด าเนินการ 

ปัจจุบันมีรายชื่อเส้นทาง  
382 การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท 

แผนระยะกลาง 4 ปี เป็นแผนยุทธศาสตร์ จะแสดงว่ามี
จ านวนกี่สายและกี่กิโลเมตร 

กรมทางหลวงชนบท พร้อมใช้งาน 

  ข้อมูลมาตรฐานหรือกฏเกณฑ ์ 6 รายการ     
383 เกณฑ์การเตือนภัยฝน 24 ชม กรมชลประทาน พร้อมใช้งาน 
384 พรบการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมใช้งาน 
385 กฎกระทรวงผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมใช้งาน 
386 พรบ. ควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมใช้งาน 
387 พรบ. ขุดดินถมดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมใช้งาน 
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388 ข้อมูลกฏหมายที่เกี่ยวกับน้ า ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

พร้อมใช้งาน 

  ข้อมูลงานวิจัย  2 รายการ     
389 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับน้ าและภูมิอากาศ ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 
พร้อมใช้งาน 

390 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับน้ าและภูมิอากาศ ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

พร้อมใช้งาน 

 


