
 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

หน้า | ๑ 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
วันพุธที่ ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐  

 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

วาระท่ี ๓.๑ รายงานส ารวจความพร้อมฐานข้อมูลภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วาระท่ี ๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ(Government Data Center 

Modernization) 
วาระท่ี ๓.๓ รายงาน(ร่าง)ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 

๒๕๖๐ 
วาระท่ี ๓.๔ รายงานความก้าวหน้าการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
วาระท่ี ๓.๕ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูล

กลางภาครัฐ มีรายละเอียดดังนี้  
 วาระท่ี ๓.๕.๑ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน

และบริการภาครัฐ 
 วาระท่ี ๓.๕.๒ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและ

ภูมิอากาศแห่งชาติ  
 วาระท่ี ๓.๕.๓ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความ

มั่นคง 
 วาระท่ี ๓.๕.๔ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้าน

ทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ 
 
 วาระท่ี ๓.๖ รายงานการบูรณาการข้อมูลทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการภัยพิบัติและภัย

ธรรมชาติ  ด้านท่องเที่ยว  ด้านการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  
 

 
 

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

 วาระท่ี ๔.๒ แนวทางการจัดท ากรอบการจัดการและก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ(Data Governance 
Framework)  

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ     



 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

หน้า | ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 

 .....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. . 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ .............. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง

ภาครัฐ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐ 
 

 .....................................................................................................................................
............................................................................................................................................ .................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................... ............................................... 
..............................................................................................................................................................................  
 
ข้อบังคับ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (หากมี) 

- ไม่มี  -  
 
หน่วยงานที่เสนอ/ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ  ส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
เอกสารประกอบวาระ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่ อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐  

 
มติที่ประชุม 

...................................................................................................................................... ............
............................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ...........................................................................................  
 
 
 
 
 
 





































 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

หน้า | ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  :   เรื่องสืบเนื่อง  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ : รายงานผลการส ารวจความพร้อมฐานข้อมูลภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๐  
 ๑. ความเป็นมา 

เนื่องด้วยการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูล กลางภาครัฐ ครั้งที่  
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มตทิี่ประชุมฯ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ เห็นชอบให้ทุกกระทรวง
ตรวจสอบสถานะและระบุความพร้อมของข้อมูล/ฐานข้อมูลที่มีของหน่วยงานภายในสังกัด (รวมรัฐวิสาหกิจ) (Stock 
B) และระบุถึงความต้องการเชื่อมโยงข้อมูล/ฐานข้อมูลของหน่วยงานอ่ืน (Demand Side) รวมทั้งจัดท า
รายละเอียดเพ่ือสรุปสถานะของข้อมูล/ฐานข้อมูล    
  ๒. ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน    
 สรอ. ด าเนินการจัดส่งแบบส ารวจความพร้อมฐานข้อมูลภาครัฐพร้อมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐไทย ปี ๒๕๖๐ ซึ่งครอบคลุมหน่วยงาน
ราชการทั้ง ๒๐ กระทรวง เม่ือวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาเพ่ือชี้แจงแนวทางและความส าคัญใน
การรวบรวมข้อมูลดังกล่าว  
 ซึ่งปัจจุบันได้รับการตอบแบบส ารวจฯ หน่วยงาน ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นจ านวน ๑๙ 
กระทรวง และหน่วยงานอิสระ ๑ หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๑๓๔ หน่วยงาน โดยมีฐานข้อมูลจ านวนรวม ๘๔๙
ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๒,๘๑๒ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน 
๗๒๕ ชุดข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๒,๐๘๗ ชุดข้อมูล โดยมีรายละเอียดของแต่ละกระทรวง ดังนี้ 

กระทรวง 
 

จ านวน
หน่วยงาน 

จ านวน
ฐานข้อมูล 

จ านวน
ชุดข้อมลู 

จ านวนข้อมูล
ที่พร้อม
เชื่อมโยง 

จ านวนข้อมูล
ที่ยังไม่

เชื่อมโยง 
กระทรวงกลาโหม 5 15 81 5 76 
กระทรวงการคลัง 7 52 169 55 114 
กระทรวงการต่างประเทศ 1 1 3 1 2 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 17 109 271 89 182 
กระทรวงคมนาคม 1 8 22 3 19 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 12 96 153 55 98 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 98 203 39 164 
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 3 17 46 12 34 
กระทรวงพลังงาน 4 29 142 28 114 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 9 70 115 46 69 
กระทรวงพาณิชย ์ 9 26 76 24 52 
กระทรวงมหาดไทย 2 10 13 10 3 
กระทรวงยุติธรรม 11 61 106 40 66 
กระทรวงแรงงาน 5 24 105 48 57 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 117 647 153 494 
กระทรวงศึกษาธิการ 5 17 33 11 22 
กระทรวงสาธารณสุข 9 32 91 45 46 
กระทรวงอุตสาหกรรม 5 19 69 29 40 
ส านักนายกรัฐมนตร ี 3 40 455 28 427 
หน่วยงานอิสระ 1 12 12 4 8 
จ านวนรวม 134 849 2,812 725 2,087 



 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

หน้า | ๔ 

 

 
ภาพแสดงสัดส่วนฐานข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยงและไม่พร้อมเชื่อมโยง 

 
๓. ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุม    
             เพ่ือทราบ 
 
ข้อบังคับ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (หากมี) 

- ไม่มี  -  
 
หน่วยงานที่เสนอ/ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(สรอ.) 
 
เอกสารประกอบวาระ 

๑. รายงานผลการส ารวจความพร้อมของฐานข้อมูล ประจ าปี ๒๕๖๐  
     ๒.   Presentation รายงานความก้าวหน้าผลการส ารวจความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐ ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

 
มติที่ประชุม 
 

..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
  



เอกสารแนบระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานการส ารวจความพร้อมฐานข้อมูลภาครัฐ ปี ๒๕๖๐  
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

 

ระดับความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐไทยในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี
ฐานข้อมูลจ านวนรวม ๑๐๙ ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๒๗๑ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่
พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๘๙ ชุดข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๑๘๒ ชุดข้อมูล โดยมีหน่วยงานที่ส่งแบบ
ส ารวจจ านวนทั้งสิ้น ๑๗ หน่วยงาน ได้แก่ ๑.กรมชลประทาน ๒.กรมประมง ๓.กรมปศุสัตว์ ๔.กรมพัฒนาที่ดิน 
๕.กรมวิชาการเกษตร ๖.กรมส่งเสริมการเกษตร ๗.กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ๘.องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย ๙.องค์การสะพานปลา ๑๐.การยางแห่งประเทศไทย ๑๑.ส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ๑๒.กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๑๓.ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ๑๔.ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ๑๕.ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑๖.กรมการข้าว  
๑๗. กรมหม่อนไหม  

ระดับความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐไทยในภาพรวมของกระทรวงคมนาคม มีฐานข้อมูลจ านวน
รวม ๘ ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๒๒ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๓ 
ชุดข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๑๙ ชุดข้อมูล โดยมีหน่วยงานที่ส่งแบบส ารวจจ านวนทั้งสิ้น ๑ 
หน่วยงาน ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  

ระดับความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐไทยในภาพรวมของกระทรวงพาณิชย์ มีฐานข้อมูลจ านวน
รวม ๒๖ ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๗๖ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน 
๒๔ ชุดข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๕๒ ชุดข้อมูล โดยมีหน่วยงานที่ส่งแบบส ารวจจ านวนทั้งสิ้น ๙ 
หน่วยงาน ได้แก่ ๑.กรมการค้าต่างประเทศ ๒.กรมการค้าภายใน ๓.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ๔.กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ๕.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ๖.กรมส่งเสริมการค้า ๗.ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า ๘.ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ๙.องค์การคลังสินค้า  

ระดับความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐไทยในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย มีฐานข้อมูลจ านวน
รวม ๑๐ ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๑๓ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน 
๑๐ ชุดข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๓ ชุดข้อมูล โดยมีหน่วยงานที่ส่งแบบส ารวจจ านวนทั้งสิ้น ๒ 
หน่วยงาน ได้แก่ ๑.ส านักบริหารการปกครองท้องที่ ๒.กรมการปกครอง  

ระดับความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐไทยในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม มีฐานข้อมูลจ านวน
รวม ๖๑ ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๑๐๖ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยง
จ านวน ๔๐ ชุดข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๖๖ ชุดข้อมูล โดยมีหน่วยงานที่ส่งแบบส ารวจจ านวน
ทั้งสิ้น ๑๑ หน่วยงาน ได้แก่ ๑.กรมสอบสวนคดีพิเศษ ๒.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๓.กรมคุมประพฤติ ๔.
กรมบังคับคดี ๕.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๖.กรมราชทัณฑ์ ๗.ส านักงานกิจการยุติธรรม  
๘.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ๙.ส านักงานกองทุนยุติธรรม ๑๐.ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ๑๑.กรมพินิจ  

ระดับความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐไทยในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน มีฐานข้อมูลจ านวน
รวม ๒๔ ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๑๐๕ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยง
จ านวน ๔๘ ชุดข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๕๗ ชุดข้อมูล โดยมีหน่วยงานที่ส่งแบบส ารวจจ านวน
ทั้งสิ้น ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ๑.กรมการจัดหางาน ๒.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓.กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ๔.ส านักงานประกันสังคม ๕.ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

ระดับความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐไทยในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ฐานข้อมูลจ านวนรวม ๑๑๗ ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๖๔๗ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่



พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๑๕๓ ชุดข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๔๙๔ ชุดข้อมูล โดยมีหน่วยงานที่ส่งแบบ
ส ารวจจ านวนทั้งสิ้น ๑๕ หน่วยงาน ได้แก่ ๑.กรมวิทยาศาสตร์บริการ ๒.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน) ๓.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ๔.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า
และการเกษตร ๕.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ๖.สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ๗.
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) ๘.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๙.
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ๑๐.ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ๑๑.ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒.ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ๑๓.ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ๑๔.องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๕.ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

ระดับความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐไทยในภาพรวมของกระทรวงอุตสาหกรรม มีฐานข้อมูล
จ านวนรวม ๑๙ ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๖๙ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยง
จ านวน ๒๙ ชุดข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๔๐ ชุดข้อมูล โดยมีหน่วยงานที่ส่งแบบส ารวจจ านวน
ทั้งสิ้น ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ๑.กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๒.กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ๓.
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๔.ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ๕.ส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม  

ระดับความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐไทยในภาพรวมของกระทรวงพลังงาน มีฐานข้อมูลจ านวน
รวม ๒๙ ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๑๔๒ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยง
จ านวน ๒๘ ชุดข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๑๑๔ ชุดข้อมูล โดยมีหน่วยงานที่ส่งแบบส ารวจจ านวน
ทั้งสิ้น ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑.กรมพลังงานทดแทน ๒.ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๓.กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ ๔.กรมธุรกิจพลังงาน  

ระดับความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐไทยในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข มีฐานข้อมูลจ านวน
รวม ๓๒ ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๙๑ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน 
๔๕ ชุดข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๔๖ ชุดข้อมูล โดยมีหน่วยงานที่ส่งแบบส ารวจจ านวนทั้งสิ้น ๙ 
หน่ วยงาน ได้ แก่  ๑ .กรมการแพทย์  ๒ .กรมควบคุมโรค ๓ .กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ๔ .
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๕.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๖.กรมอนามัย ๗.ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ๘.ส านักงานปลัดสาธารณสุข ๙.ส านักงานหลักประกันสุขภาพ  

ระดับความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐไทยในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม มีฐานข้อมูลจ านวน
รวม ๑๕ ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๘๑ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน 
๕ ชุดข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๗๖ ชุดข้อมูล โดยมีหน่วยงานที่ส่งแบบส ารวจจ านวนทั้งสิ้น ๕ 
หน่วยงาน ได้แก่ ๑.กองทัพอากาศ ๒.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ๓.กรมการสรรพก าลังกลาโหม ๔.องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๕.ส านักนโยบายและแผนกลาโหม  

ระดับความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐไทยในภาพรวมของกระทรวงการคลัง มีฐานข้อมูลจ านวน
รวม ๕๒ ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๑๖๙ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยง
จ านวน ๕๕ ชุดข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๑๑๔ ชุดข้อมูล โดยมีหน่วยงานที่ส่งแบบส ารวจจ านวน
ทั้งสิ้น ๗ หน่วยงาน ได้แก่ ๑.กรมธนารักษ์ ๒.กรมบัญชีกลาง ๓.ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๔.ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ๕.กรมสรรพากร ๖.กรมสรรพสามิต ๗.กรมศุลกากร  

ระดับความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐไทยในภาพรวมของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
มีฐานข้อมูลจ านวนรวม ๙๖ ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๑๕๓ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่



พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๕๕ ชุดข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๙๘ ชุดข้อมูล โดยมีหน่วยงานที่ส่งแบบ
ส ารวจจ านวนทั้งสิ้น ๑๒ หน่วยงาน ได้แก่ ๑.บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ๒.ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) ๓.กรมอุตุนิยมวิทยา ๔.กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม 
๕.กองป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ๗.
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด ๘.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๙.ส านักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ๑๐.ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรนิกส์(องค์การมหาชน) ๑๑.
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ๑๒. ส านักงานสถิติแห่งชาติ  

ระดับความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐไทยในภาพรวมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มี
ฐานข้อมูลจ านวนรวม ๑๗ ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๔๖ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่พร้อม
เชื่อมโยงจ านวน ๑๒ ชุดข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๓๔ ชุดข้อมูล โดยมีหน่วยงานที่ส่งแบบส ารวจ
จ านวนทั้งสิ้น ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑.กรมพลศึกษา ๒.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ๓.ส านักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา  

ระดับความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐไทยในภาพรวมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ มีฐานข้อมูลจ านวนรวม ๗๐ ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๑๑๕ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็น
ชดุข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๔๖ ชุดข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๖๙ ชุดข้อมูล โดยมีหน่วยงานที่
ส่งแบบส ารวจจ านวนทั้งสิ้น ๙ หน่วยงาน ได้แก่ ๑.ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ๒.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ๓.ส านักงานธนานุเคราะห์ ๔.กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๕.การเคหะแห่งชาติ ๖.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ๗.กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ๘.กรมกิจการผู้สูงอายุ ๙.กรมกิจการเด็กและเยาวชน  

ระดับความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐไทยในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานข้อมูลจ านวน
รวม ๑๗ ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๓๓ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน 
๑๑ ชุดข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๒๒ ชุดข้อมูล โดยมีหน่วยงานที่ส่งแบบส ารวจจ านวนทั้งสิ้น ๕ 
หน่วยงาน ได้แก่ ๑.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒.ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ๓.ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๔.ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ๕.ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ระดับความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐไทยในภาพรวมของส านักนายกรัฐมนตรี มีฐานข้อมูลจ านวน
รวม ๔๐ ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๔๕๕ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยง
จ านวน ๒๘ ชุดข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๔๒๗ ชุดข้อมูล โดยมีหน่วยงานที่ส่งแบบส ารวจจ านวน
ทั้งสิ้น ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑.ส านักงบประมาณ ๒.ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ๓.ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี  

ระดับความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐไทยในภาพรวมของกระทรวงการต่างประเทศ มีฐานข้อมูล
จ านวนรวม ๑ ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๓ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยง
จ านวน ๑ ชุดข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๒ ชุดข้อมูล โดยมีหน่วยงานที่ส่งแบบส ารวจจ านวนทั้งสิ้น ๑ 
หน่วยงาน ได้แก่ กรมการกงศุล 

ระดับความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐไทยในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีฐานข้อมูลจ านวนรวม ๙๘ ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๒๐๓ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็น
ชุดข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๓๙ ชุดข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๑๖๔ ชุดข้อมูล โดยมีหน่วยงาน
ที่ส่งแบบส ารวจจ านวนทั้งสิ้น ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่ ๑.กรมควบคุมมลพิษ ๒.กรมทรัพยากรทางทะเลและ



ชายฝั่ง ๓.กรมทรัพยากรธรณี ๔.กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ๕.กรมป่าไม้ ๖.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๗.
กรมอุทยานแห่งชาติ ๘.ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ๙.องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม ้๑๐.กรมทรัพยากรน้ า 

ระดับความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐไทยในภาพรวมของหน่วยงานอิสระ มีฐานข้อมูลจ านวนรวม 
๑๒ ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลจ านวน ๑๒ ชุดข้อมูล ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๔ ชุด
ข้อมูล และไม่พร้อมเชื่อมโยงจ านวน ๘ ชุดข้อมูล โดยมีหน่วยงานที่ส่งแบบส ารวจจ านวนทั้งสิ้น ๑ หน่วยงาน 
ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗  ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี 1

การประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวามคม ๒๕๖๐ ห้องประชุมประชุม

คณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ท าเนียบรัฐบาล



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗  ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี 2

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗  ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานผลการส ารวจความ
พร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ 

3



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี

กรอบระยะเวลาการด าเนินงานการบูรณาการข้อมูลภาครฐั

ก.ค. 2558

20 ก.ค. 58 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบูรณากาฐานข้อมูลภาครัฐ
จ านวน 5 คณะ
- ค าสั่ง (187/2558) คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐ
- ค าสั่ง (188/2558) คณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมลูประชาชนและการ
บริการภาครัฐ
- ค าสั่ง (189/2558) คณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมลูน้ าและภูมิอากาศ
แห่งชาติ
- ค าสั่ง (190/2558) คณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมลูด้านความมั่นคง
- ค าสั่ง (191/2558) คณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมลูด้านทรัพยากรและ
บริหารโครงสร้างภาครัฐ

4 ม.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมลูกลางภาครัฐ (1/59)
- มติคณะ 187 เห็นชอบแนวทางการ
ด าเนินขับเคลื่อนการบูรณาการขอ้มลู
กลางภายใต้กรอบ DG

- มติคณะ 188  สรอ. ด าเนินการน าร่อง
การเชื่อมโยงข้อมูลระหวา่งกท.มท.กับอกี 
7 กท. เพื่อลดส าเนาทะเบียนบา้นและ
บัตรปชช.

3 ต.ค. ประชุมคณะกรรมการบูรณา
การฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (1/60)

5-15 ต.ค. ส ารวจความพร้อมของ
ฐานข้อมูลและชุดข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐ  
- สรอ.ประสานกับกระทรวงท่องเที่ยว, 
กระทรวงพาณิชย์ และกรมป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อจัดท าร่างค าสั่ง
คณะบูรณาการเพิ่มเติมตามมติที่ประชุม
เมื่อวันที่ 3 ต.ค.

1-10 พ.ย. รวบรวมแบบส ารวจ
ความพร้อมของฐานข้อมูลและชุด
ข้อมูลจากแต่ละส่วนราชการเพื่อท า
รายงานสรุปเพื่อน าเสนอกลับไปยงั
แต่ละหน่วยงาน

13 พ.ย. ส ารวจสถานะขีด
ความสามารถการใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูล (Maturity Model)
เพื่อจัดท าแผนการขับเคลื่อน Big 

data ภาครัฐกลับมาเสนอต่อคณะ
ภายใน 3 เดือน

ม.ค. 2559 ต.ค. 2560 พ.ย. 2560 ธ.ค. 2560

1 ธ.ค. ประชุมร่วมกับหน่วยงาน
เพื่อเตรียมความพร้อมประชุมคณะ
บูรณาการฐานข้อมลูกลางภาครัฐ

6 ธ.ค. ประชุมคณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมลูกลางภาครัฐ 
(2/60)
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี

คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครฐั

คณะกรรมการขบัเคล่ือนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

ประธานกรรมการ : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา           นายกรัฐมนตรี
เลขานุการ        : นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย        ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประธาน

การบูรณาการ 
ฐานข้อมูลประชาชน
และการบริการภาครัฐ

การบูรณาการ 
ฐานข้อมูลน า้และ       
ภูมอิาการแห่งชาติ

การบูรณาการ 
ฐานข้อมูลด้าน       
ความมั่นคง

การบูรณาการ
ฐานข้อมูลด้าน

ทรัพยากรและบริหาร
โครงสร้างภาครัฐ

รมว.มท. รมว.วท.
รอง นรม.

(พลเอก ประวิตร วงษสุ์วรรณ) รมว.ทส.

กรรมการ
และ

เลขานุการ
อธิบดีกรมการปกครอง ผูอ้  านวยการ สสนก. เลขาธิการ สมช. ปทก. ทส.

การบูรณาการข้อมูลด้าน 
Doing Business

การบูรณาการข้อมูลด้านท่องเที่ยว

การบูรณาการข้อมูลด้านภัยพบัิติ

5



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธค 2560

ข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยง ประกอบด้วยรูปแบบการเชื่อมโยง ดังนี้
1. API (Application Programming Interface) คือ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลผ่านโปรแกรม Application
2. Web Service คือ ระบบที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ XML

ผลส ารวจความพร้อมฐานข้อมูลและชุดข้อมูลของหน่วยงานภาครฐั

6

กระทรวง จ านวนหน่วยงาน จ านวนฐานข้อมูล จ านวนชุดข้อมูล จ านวนข้อมูลที่พร้อม
เชื่อมโยง

จ านวนข้อมูลที่ยังไม่
เชื่อมโยง

กระทรวงกลาโหม 5 15 81 5 76
กระทรวงการคลัง 7 52 169 55 114
กระทรวงการต่างประเทศ 1 1 3 1 2
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 109 271 89 182
กระทรวงคมนาคม 1 8 22 3 19
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 12 96 153 55 98
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 98 203 39 164
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 3 17 46 12 34
กระทรวงพลังงาน 4 29 142 28 114
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 9 70 115 46 69
กระทรวงพาณิชย์ 9 26 76 24 52
กระทรวงมหาดไทย 2 10 13 10 3
กระทรวงยุติธรรม 11 61 106 40 66
กระทรวงแรงงาน 5 24 105 48 57
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 117 647 153 494
กระทรวงศึกษาธิการ 5 17 33 11 22
กระทรวงสาธารณสุข 9 32 91 45 46
กระทรวงอุตสาหกรรม 5 19 69 29 40
ส านักนายกรัฐมนตรี 3 40 455 28 427
หน่วยงานอิสระ 1 12 12 4 8
จ านวนรวม 134 849 2,812 725 2,087



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี

ผลส ารวจความพร้อมฐานข้อมูลและชุดข้อมูลของหน่วยงานภาครฐั

แสดงสัดส่วนชุดฐานข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยงและไม่พร้อมเชื่อมโยง

875

1,940
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ภาพแสดงสัดส่วนชุดฐานข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยงและไม่พร้อมเชื่อมโยงตามกระทรวง

ผลส ารวจความพร้อมฐานข้อมูลและชุดข้อมูลของหน่วยงานภาครฐั
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มิติในการใช้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับคน
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ข้อมูลการลงทะเบียนรับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
(กระทรวงการคลัง)

ข้อมูลการศึกษา 
(กระทรวง

ศึกษาธิการ)

ข้อมูลความจ าเป็น
พืน้ฐาน เช่น การ

เดินทางโดยรถสาธารณะ

ข้อมูลการใช้
โทรศัพท์เคล่ือนที่

(กสทช.)

ฐานข้อมูลประชาชน
(มท.)

ข้อมูลการเสียภาษี
(กรมสรรพากร)

มิติในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคน

ข้อมูลคนพิการ
(กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ

คนพิการ)

ข้อมูลสาธารณสุขการ
ได้รับสิทธิการรักษา  

(กระทรวง
สาธารณสุข)

ข้อมูลแผนท่ี 
(GISDA)

ข้อมูลภัยพิบัติ เพื่อ
ส าหรับการให้ความ
ช่วยเหลือระดับพืน้ที่ 

(ปภ.)

ข้อมูลรายการเงิน
ฝากตามบัญชี

ธนาคาร 
(ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)

ข้อมูลอาชีพ
(กท.เกษตร, 
กท.แรงงาน)

ข้อมูลการศึกษาของ
บุคคลในครอบครัว
(กท.ศึกษาธิการ)

ข้อมูลปริมาณการ
ใช้น า้, ไฟ

(การประปา, การ
ไฟฟ้า)

ข้อมูลสวัสดิการ
ของรัฐ

(กท.พม.)

ข้อมูล SME
(ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด

ย่อม)

วิเคราะห์
ข้อมูลเร่ือง 

คน
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี

- ผู้ผลิตทั้งรายเล็กและ
ใหญ่ สามารถด าเนินการ
ประกอบธุรกิจได้อยา่ง
สะดวกขึ้น ทั้ง
อุตสาหกรรมการประมง 
การเกษตร เป็นต้น

- เกษตรกร
สามารถใช้ข้อมลู
เพื่อทราบราคา
วัตถุดิบในตลาด
- เกษตรรู้ข้อมูล
การพยากรณ์
อากาศเพื่อจัดท า
แผนการเพาะปลูก
ประจ าวัน

มิติในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคน

การศึกษาสาธารณสุ
ข

แรงงาน เศรษฐกจิ ภัยพิบัติ สังคม

-การได้รับวัคซีนในช่วงวัยเด็ก
และทารกเพื่อป้องกนัโรค

การใช้ข้อมูลในมิติต่าง ๆ ตามช่วงชีวิต

- การให้ความรู้กับแม่
ในช่วงตั้ งครรภ์ เพื่อวาง
แผนการด ารงชีวิตในระยะ
ยาว
- การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี เพื่ อแจ้ ง เตือน
ป้องกันโรคล่วงหน้าในช่วง
วัยท างาน
- การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี เพื่ อแจ้ ง เตือน
ป้องกันโรคล่วงหน้าในช่วง
วัยท างาน

- การให้สิทธิการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างเท่าเทยีม

137 
ฐานข้อมูล 

449 ฐานข้อมูล 53 ฐานข้อมูล 405 
ฐานข้อมูล 

106

ฐานข้อมูล 
342 ฐานข้อมูล

- สร้างการรับรู้
สถานการณ์ที่จะเกดิขึ้น
เพื่อให้สามารถเตรียม
รับมือต่อเหตุการณ์ ได้
อย่างทันท่วงที 

- รัฐให้สิทธิ์เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือความเป็นอยู่
ขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนได้อย่างเท่า
เทียม

- ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือทุกชนดิตาม
สิทธิที่พึงจะได้และ
เหมาะสม

- การจัดหลักสูตรของภาค
การศึกษามีความสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศ
และระดับสากล

- รัฐให้สิทธิ์เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือความเป็นอยู่
ขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนได้อย่างเท่า
เทียม

- การประเมินคุณภาพ
สถาบันการศึกษาเพือ่ให้
เป็นไปตามมาตรฐานระดับ
สากล- การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

- การพัฒนาความ
เป็นอยู่ของประชนใน
พื้นที่ชุมชนเพื่อสร้าง
ความแข็งแข็งของ
สภาวะแวดล้อมความ
เป็นอยู่

- สามารถรู้ Demand 
และ Supply

- ผู้ประกอบการสามารถ
ได้รับข้อมูลด้านต่างๆ 
เพื่อวางแผนได้ล่วงหน้า

- ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยา
หลังจากเกิดเหตุการณ์
ตามสิทธิที่พึงได้รับ
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี

มิติในการใช้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับนิติบุคคล
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี

มิติในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล

เริ่มต้นธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ ขยายธุรกิจ ยกเลิกธุรกิจ

- จดทะเบียนนิติบุคคล
- จดทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง
- ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ขอติดต้ังสาธารณูปโภค
- จดทะเบียนใบอนุญาตอ่ืนๆ
- ฯลฯ 

1) ผลิต/น าเข้า-ส่งออก
2) จ าหน่ายสินค้า/ให้บริการ

- ขยายกิจการ/ต้ังบริษัทย่อย
- ควบรวมกิจการ
- เพิ่มหุ้น/เพิ่มทุน
- ฯลฯ 

วางแผนธุรกิจ

- ศึกษาและวางแผนการด าเนิน
ธุรกิจจากสถิติการค้าย้อนหลัง

- ศึกษาภาวะเศรษฐกิจไทยใน
ภาพรวม

- ฯลฯ

- ฟ้องร้องคดี
- ล้มละลาย
- ปิดกิจการ
- ฯลฯ 

- ชุดข้อมูลสถติกิารค้าระหว่าง
ประเทศของไทย

- ชุดข้อมูลสถติกิารยื่นค าขอ
และจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา

- ชุดข้อมูลการยื่นค าขอและจด
ทะเบียนธุรกิจ

- ชุดข้อมูลการ หกัภาษี ณ ที่จ่าย
- ชุดข้อมูลการจ่ายเงนิสมทบ

มาตรา 39

- ชุดข้อมูลการน าเช้าส่งออก
สินค้าเกษตรและผลติภัณฑ์

- ชุดข้อมูลการผลิตปศุสัตว์/
ประมง

- ชุดข้อมูลโรงงานผลิตเชือ้เพลิง
และพลังงาน

- ชุดข้อมูลโรงงานผลิตอาหาร
- ชุดข้อมูลจ าหน่ายสินค้า

ไปรษณีย์ผ่านมือถือ

- ชุดข้อมูลมูลค่าความ
เสียหายที่เกิดขึน้ในการ
ด าเนินคดีเพ่ง

- ชุดข้อมูลยุทธศาสตร์การ
สร้างโอกาสการค้าการ
ลงทนุ

- การลงทนุโดยตรงจาก
ต่างประเทศในภาคธุรกิจ
ต่างๆ

ตัวอย่างชุดข้อมูล

ตัวอย่างชุดข้อมูล

ตัวอย่างชุดข้อมูล
ตัวอย่างชุดข้อมูล

ตัวอย่างชุดข้อมูล

มิติในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี

ตัวอย่างความคิดเห็นจากหน่วยงาน

ปัญหาและอุปสรรคที่ติดขัดในการพัฒนาฐานข้อมลูหรือชุดข้อมูล

ด้านบุคลากร

1. ผู้ใช้ไม่อยากกรอกข้อมูลเพื่อจัดเก็บ ท าให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปได้ยาก
2. ในการน าชุดฐานข้อมูลไปใช้งานต้องพึ่งความสามารถของโปรแกรมเมอร์ในการเขียนชุดค าสั่ง
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี

ตัวอย่างความคิดเห็นจากหน่วยงาน

ปัญหาและอุปสรรคที่ติดขัดในการพัฒนาฐานข้อมลูหรือชุดข้อมูล

ด้านมาตรฐานข้อมูล

1. จ าเป็นต้องใช้ชุดข้อมูลของหน่วยงานอ่ืน ร่วมในการวิเคราะห์และยังขาดการเชื่อมโยง
2. จ าเป็นต้องใช้ชุดข้อมูลจากระบบงานอื่นภายในหน่วยงาน
3. ข้อมูลมีการปรับปรุงตลอดเวลาการปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชน ยังไม่สามารถปรับปรุงตาม
ได้ตลอดเวลา
4. ยังไม่เป็น format มาตราฐาน
5. ปัญหาโครงสร้างภายในของชุดฐานข้อมูลยังขาดความสอดคล้องกันในแต่ระบบที่เชื่อมต่อกัน
6. ชุดข้อมูลยังมีความซ้ าซ้อนกับข้อมูล และระบบอื่นๆ ซึ่งยังขาดการเชื่อมโยง

ตัวอย่างความคิดเห็นจากหน่วยงาน
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี

ตัวอย่างความคิดเห็นจากหน่วยงาน

ปัญหาและอุปสรรคที่ติดขัดในการพัฒนาฐานข้อมลูหรือชุดข้อมูล

เรื่องการเชื่อมโยง

1. ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเชื่อมโยงแบบ Web Service ตั้งแต่ปี 2561
2. สร้าง web service รองรับโครงการรถยนต์คันแรก เชื่อมโยงกับกรม สรรพสามิต แต่กรมสรรสามิตไม่ได้
พัฒนาต่อ
3. ต้องใช้เวลาในการสอบถามความต้องการผู้ใช้ข้อมูลหลายหน่วยงาน และข้อมูลมีความหลากหลาย
4. ปัญหาโครงสร้างภายในของชุดฐานข้อมูลยังขาดความสอดคล้องกันในแต่ระบบที่เชื่อมต่อกัน

ตัวอย่างความคิดเห็นจากหน่วยงาน
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

หน้า | ๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ : รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data 
Center Modernization) 
 ๑. ความเป็นมา 

  ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) เพ่ือพัฒนาแนวทางและมาตรฐานในการบริหาร
จัดการศูนย์ข้อมูลภาครัฐให้สามารถรองรับข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่ขยายตัวและมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน
มากขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ 
  ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) และ (ร่าง) มาตรฐานบริการ
ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ซึ่งได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นจ านวน ๒๒๕ คน จาก ๑๗๙ หนว่ยงาน  
  ๒. ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 

                       จากที่ได้มีมติเห็นชอบในหลักการกรอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ภาครัฐ และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐนั้น ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
จึงด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานในระยะ ๓ เดือน ดังนี้ 

    เดือนที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐) ท าความเข้าใจกับทุกกระทรวงเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐทั้ง ๖ รูปแบบ และมาตรฐานการให้บริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ  
    เดือนที่ ๒-๓ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๐) ทุกกระทรวงรวมทั้งหน่วยงานตาม
รายชื่อแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร หรือ
ส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศซึ่งต้องกระท าตามวิธีการแบบ
ปลอดภัยในระดับเคร่งครัด พ.ศ. ๒๕๕๙ ด าเนินการประเมินรูปแบบและจ านวนศูนย์ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินงานในอนาคต รวมทั้งงบประมาณท่ีจ าเป็นต้องใช้  
 เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ และการตอบแบบส ารวจการพัฒนาศูนย์ข้อมูล จ านวน ๓ รอบ ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ชั้น ๓๐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) โดยได้เชิญหน่วยงานทั้งสิ้น ๑๓๖ หน่วยงาน 
(ทุกกระทรวงและหน่วยงานตามรายชื่อประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง รายชื่อ



 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

หน้า | ๖ 

หน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศซึ่ง
ต้องกระท าตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด พ.ศ. ๒๕๕๙) ทั้งนี้ มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด ๑๐๙ 
หน่วยงาน  

 อีกทั้งในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลภาครัฐและตอบแบบส ารวจการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกับกระทรวงพาณิชย์ ที่ห้องประชุมวิมวาทิตย์ ชั้น ๓
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมคือ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้า
ต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ และองค์การคลังสินค้า  

   
  
 
 
 
 
 
 
 
  

                      จากการตอบแบบส ารวจของหน่วยงานต่างๆ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น
มีหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๕ หน่วยงานโดยมี Data Center ในปัจจุบัน (As Is) รวมทั้งหมด ๒๕ 
แห่ง ซึ่งสามารถแบ่งเป็นแบ่งเป็นรูปแบบ Agency own DC จ านวน ๒๓ แห่ง และรูปแบบ 3rd Party 
Colocation/Hosting จ านวน ๒ แห่ง 

                      อีกทั้งจ านวน Data Center รูปแบบต่างๆ ในอนาคต (To Be) รวมทั้งหมด ๔๐ 
แห่ ง  จ า แนก เป็ น  Agency own DC จ า น วน  ๒๖  แห่ ง  Ministry DCs จ า น วน  ๒  แห่ ง  3 rd Party 
Colocation/Hosting จ านวน ๔ แห่ง 3rd Party Cloud จ านวน ๔ แห่ง และ G-Services จ านวน ๔ แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประมาณการงบประมาณ ๕ ปี ส าหรับการพัฒนา Data Center ในรูปแบบต่างๆ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
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ของหน่วยงานที่ตอบแบบส ารวจ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑,๖๗๒ ล้านบาท โดยการใช้งบประมาณส าหรับ Data 
Center รูปแบบ Agency Own DC เป็นเงิน ๒๔๐ ล้านบาท 3rd Party Colocation/Hosting เป็นเงิน ๔.๖ 
ล้านบาท 3rd Party Cloud เป็นเงิน ๕๘.๕ ล้านบาท และ G-Services เป็นเงิน ๑,๓๖๙ ล้านบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีแผนในการด าเนินการด้าน     
G-Services เพ่ือรองรับการให้บริการ Colocation จ านวน ๑๕๐ ตู้แร็ค ระบบ Cloud จ านวน ๑,๕๐๐ VM 
และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเฝ้าระวัง 24 x 7 (NOC & SOC) ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยจะ
สามารถด าเนินการได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนการด าเนินงานและห้วงเวลา
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓. ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุม    

  แจ้งเพ่ือทราบ 
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ข้อบังคับ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (หากมี) 
  นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ด้านบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืนๆ 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)  

          เอกสารประกอบการน าเสนอวาระการประชุม (Presentation) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ ๓.๒  รายงานความก้าวหน้าการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center 
Modernization)

หน้าท่ี ๑การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 



เดือนที่ ๑ 
(ตุลาคม ๒๕๖๐)

เดือนที่ ๒
(พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

เดือนที่ ๓
(ธันวาคม ๒๕๖๐)

ท าความเข้าใจกับทุก
กระทรวง ในเรื่องแนวทางใน
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 
ทั้ง ๖ รูปแบบ และมาตรฐาน
การให้บริการศูนย์ข้อมูล
ภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวง และ หน่วยงานตามรายชื่อ 
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อ
หน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่
ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญของประเทศซึ่งต้องกระท าตาม
วิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด พ.ศ. ๒๕๕๙
ด าเนินการประเมินรูปแบบและจ านวนศนูย์ข้อมลูที่จ าเปน็
ส าหรับการด าเนินงานในอนาคต รวมทั้งงบประมาณที่ต้องใช้

มติการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓

หน้าท่ี ๒การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 



ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐและตอบแบบส ารวจการพัฒนาศูนย์ข้อมูลในวันท่ี ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพการประชุมกลุ่มย่อยที่กระทรวงพาณิชย์ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

หน้าท่ี ๓

ภาพการประชุมในวันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐



หน้าท่ี ๔

จ านวนหน่วยงานที่ตอบแบบส ารวจแยกรายกระทรวงทั้งหมด ๑๕ หน่วยงานจากทั้งหมด ๑๓๖ หน่วยงาน 

ผลการตอบแบบส ารวจการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆ

ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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จ านวน Data Center รูปแบบต่างๆ ในอนาคต  (To Be)
รวมทั้งหมด ๔๐ แห่ง

Data Center ในปัจจุบัน (As Is)
รวมทั้งหมด ๒๕ แห่ง

หมายเหตุ: ในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเลือกรูปแบบที่จะน า Data Center ไปอยู่ที่ Cross-Agency DC

ผลการตอบแบบส ารวจการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆ

ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐



ศูนย์ข้อมูลหลัก (Main Site) จ านวน ๑๖ แห่ง Backup Site หรือ DR Site จ านวน ๙ แห่ง

กรุงเทพมหานคร ๑๑ แห่ง

นนทบุรี ๔ แห่ง

ชลบุรี ๔ แห่ง

นครราชสีมา ๑ แห่ง

รองรับ ๔๕๒ ตู้แร็ค

พื้นที่รวม ๒,๘๕๖ ตร.ม.

รองรับ ๒๔๓ ตูแ้ร็ค

พื้นที่รวม ๑,๑๓๐ ตร.ม.

หน้าท่ี ๖

Data Center ในปัจจุบัน 
(As Is) รวมทั้งหมด ๒๕ แห่ง

กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง

เอกชน ๒ แห่ง

หมายเหตุ: หน่วยงานท่ีไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลขนาดพื้นท่ีและจ านวนตู้แร็คคือตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ผลการตอบแบบส ารวจการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆ

ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สมุทรสาคร ๑ แห่ง

นนทบุรี ๑ แห่ง
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ผลการตอบแบบส ารวจการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆ

ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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จ านวน Data Center ปัจจุบัน Agency own DC Ministry DC 3rd Party
Colocation/Hosting

3rd Party
Cloud

G-Service

เปรียบเทียบจ านวน Data Center ปัจจุบัน (As Is) และรูปแบบต่างๆ ในอนาคต (To Be) เป็นรายกระทรวง

G-Services



หมายเหตุ
 เมื่อหน่วยงานเลือก Data Center รูปแบบ Ministry DCs และ G-Services จะไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นกับหน่วยงาน
 หน่วยงานท่ีให้ข้อมูลด้านงบประมาณที่จะใช้ ๕ ปี จ านวน ๗ หน่วยงาน คือ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, กรมราชทัณฑ์,

กรมประมง, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว, กรมขนส่งทางบก และ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 หน่วยงานท่ีใหไ้ม่สะดวกให้ข้อมูลด้านงบประมาณที่จะใช้ ๕ ปีจ านวน ๘ หน่วยงาน คือ บมจ.ปตท., ส านักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด, ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม,้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประมาณการงบประมาณที่จะใช้ ๕ ปี ของ Data Center 
รูปแบบต่างๆ (To Be) เป็นเงิน ๑,๖๗๒.๑ ล้านบาท 

หน้าท่ี ๘

ประมาณการงบประมาณที่จะใช้ ๕ ปี ของ Data Center ของแต่ละ
กระทรวงแยกรายปี (To Be) เป็นเงิน ๑,๖๗๒.๑ ล้านบาท 

ผลการตอบแบบส ารวจการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆ

ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

t 58.5 ล้านบาท
t 240.0 ล้านบาท

t 4.6 ล้านบาท

t 1,369.0 ล้านบาท
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หน้าท่ี ๙

ความพร้อมของ Data Center เทียบกับมาตรฐานอยูใ่นช่วง ๗๕ ถึง 100 % 

ความพร้อมของ Data Center (As Is) เทียบกับมาตรฐาน แยกตามมาตรฐานท้ัง ๕ หมวด

ความพร้อมของ Data Center เทียบกับมาตรฐานอยูใ่นช่วง 50% ถึง 7๔ % 

ความพร้อมของ Data Center เทียบกับมาตรฐานอยูใ่นช่วง 25% ถึง 49 % 

ผลการตอบแบบส ารวจการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆ

ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ความพร้อมของ Data Center เทียบกับมาตรฐานอยูใ่นช่วง 0% ถึง 24 % 

กระทรวง

พลังงานและไฟฟ้า
การออกแบบ

และโครงสรา้ง

เครือ่งแม่ข่าย อุปกรณจ์ดัเก็บข้อมูล
และการใช้งาน (Server , Storage

 and Utilization)

ท าเลทีต่ั้งและสถานที ่
(Location and Site)

ข้อตกลงระดับ
การใช้บรกิาร 

(SLA)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงอตุสาหกรรม
รัฐวิสาหกจิ
หน่วยงานอืน่ของรัฐ
องค์การมหาชน
กระทรวงคมนาคม
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ความพร้อมของ Data Center เทียบกับมาตรฐานอยู่ 0%



ความพร้อมของ Data Center (As Is) เทียบกับมาตรฐาน แยกตามกระทรวง

หน้าท่ี ๑๐

ผลการตอบแบบส ารวจการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆ

ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานอื่นของรัฐ

องค์การมหาชน

กระทรวงคมนาคม

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ



แผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization)

หน้าท่ี ๑๑
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ส ารวจ วิเคราะห์ และ จัดหางบประมาณ

พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง (G-Services)

พัฒนาบุคลากร

ติดตามสถานะและรายงานความก้าวหน้า

ก าหนดระดับการให้บริการ

ส ารวจ วิเคราะห์ และ จัดหางบประมาณ

พัฒนาศูนย์ข้อมูลตามรูปแบบที่ก าหนด
จัดเตรียมและโอนย้ายข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเดิม ไปสู่ศูนย์ข้อมูลรูปแบบที่เหมาะสม

จัดสรรบุคลากรในหน่วยงานและศูนย์ขอ้มูลในรปูแบบ
ที่เหมาะสมกับความต้องการ

การน าแนวทางและมาตรฐานที่ก าหนดมาใช้งาน

ยอมรับระดับการให้บริการ

ให้บริการตามมาตรฐานและระดับการให้บริการที่ก าหนด

ท าความเข้าใจกับทุกกระทรวง ในเรื่องแนวทางในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ทั้ง ๖ รูปแบบ และ
มาตรฐานการให้บริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ 

มกราคม ๒๕๖๑ 
มีนาคม ๒๕๖๑ 

เมษายน ๒๕๖๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
กันยายน ๒๕๖๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

คว
าม

ก้า
วห

น้า
ใน

ปัจ
จุบ

ัน

ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐



การด าเนินการ G-Services

ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ
Government Data Center 

Agency Own DCs Cross-Agency DCs

Ministry DCs

G-Cloud
Data Sharing
Data Exchange

G-Services เป็นศูนย์ข้อมูลกลางของรัฐ เพื่อให้บริการทั้ง Cloud, Colocation และบริการอื่น  
โดยเป็นศูนย์ข้อมลูรองรับหลายหน่วยงาน โดยลักษณะที่เหมาะสมได้แก่

 หน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณ 
 หน่วยงานที่ไม่พร้อมในการดูแลและบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล
 มีระบบหรือข้อมูลที่ต้องใช้งานร่วมกัน หรือเป็น Agenda Based

หน้าท่ี ๑๒



การด าเนินการ G-Services*
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ให้บริการ Colocation จ านวน ๑๕๐ ตู้แร็ค **

ให้บริการ Cloud จ านวน ๑๕๐๐ VM **

ด าเนินการด้านงบประมาณ
และการจัดซ้ือจัดจ้าง

เจ้าหน้าตรวจสอบเฝ้าระวัง 24x7 (NOC & SOC) **

หน้าท่ี ๑๓

Implementation Network 
& Cloud

เดือนที่ ๑ ถึง เดือนที่ ๓ เดือนที่ ๔ ถึง เดือนที่ ๖ เดือนที่ ๗ ถึง เดือนที่ ๙ เดือนที่ ๑๐ ถึง เดือนที่ ๑๒

หมายเหตุ : * ปัจจุบันยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยจะสามารถด าเนินการได้เมื่อได้รับการจดัสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
** ภายใต้งบลงทุนประมาณ ๓๕๐ ล้านบาทในปีแรก



ขอบคุณมากครับ

หน้าท่ี ๑๔



ภาคผนวก



 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization)
เป็นการด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์ขอมูลภาครัฐโดยส านักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เพื่อพัฒนาแนวทาง 
และมาตรฐานในการด าเนินการในเรื่องบริการศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบต่างๆ ซึ่งได้มีการจัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ(Government Data Center Modernization) และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ แล้ว

รูปแสดงงานประชุมกลุ่มย่อย และ การประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ
(Government Data Center Modernization) และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 



รูปแบบการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

หน่วยงานจัดต้ังศูนย์ข้อมูลภายในหน่วยงาน 
โมเดลนี้ครอบคลุมต้ังแต่ห้องเคร่ืองแม่ข่าย
ขนาดเล็กไปจนถึงศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่

(1) Agency own DCs

ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ถูกดัดแปลงเป็นศูนย์
ข้อมูลระดับกระทรวง เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเดียวกัน

(2) Ministry Data Centers

ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ถูกดัดแปลงเป็นศูนย์
ข้อมูลรองรับหลายหน่วยงาน เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
ของหลากหลายกระทรวงและหน่วยงาน 
ครอบคลุมถึงหน่วยงานอิสระ

(3) Cross-Agency Data Centers

จัดเก็บเคร่ืองแม่ข่ายไว้กับหน่วยงานภายนอก
หรือผู้ให้บริการภาคเอกชนดูแล

(4) 3rd Party Colocation/Hosting

จัดเก็บข้อมูลไว้กับหน่วยงานภายนอกหรือผู้
ให้บริการภาคเอกชน โดยใช้เทคโนโลยี Cloud 
Computing

(5) 3rd Party Services

โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐที่สามารถ
ให้บริการในลักษณะเดียวกับบริการของ
หน่วยงานภายนอกแบบครบวงจรและให้บริการ
ในระดับประเทศ

(6) G-Services 



Server, Storage 
and Utilization

Design and 
Structure

Service Level 
Agreements

Location and 
Site Space

Redundancy

Cooling UPS

Cabling

Design
Monitoring Security

Accessible & Expansion

Energy & Power
Lighting 

Energy

Power

Utilization

Help Desk Backup

Monitoring
Security

Power and Network Availability

Tier & Response timeDisaster Recovery

1

2

3

4

5

มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Data Center)
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รายชื่อหน่วยงานที่ตอบแบบส ารวจ
ล าดับที กระทรวง หน่วยงาน

1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง
2 กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก
3 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด
4 กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ
5 กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 
6 กระทรวงยุติธรรม ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
7 กระทรวงวัฒนธรรม ส านักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
8 กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
9 รัฐวิสาหกิจ บมจ.ปตท.

10 รัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
11 หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
13 องค์การมหาชน ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
14 องค์การมหาชน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
15 องค์การมหาชน ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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หน่วยงานที่เข้าร่วม หน่วยงานที่ไม่เข้าร่วม

รอบที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. 

จ านวน 36 หน่วยงาน เข้าร่วม 29 หน่วยงาน (61 คน) ไม่เข้าร่วม 7 หน่วยงาน

รอบที่ 2 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-13.00 น.

จ านวน 50 หน่วยงาน เข้าร่วม 41 หน่วยงาน (86 คน) ไม่เข้าร่วม 9 หน่วยงาน

รอบที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00

จ านวน 50 หน่วยงาน เข้าร่วม 38 หน่วยงาน (77 คน) ไม่เข้าร่วม 12 หน่วยงานโดย
ขาดส านักงานปลัดกระทรวง  3 กระทรวง คือ กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และ 
กระทรวงคมนาคม

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 136 หน่วยงาน

หน่วยงานเป้าหมายท่ีเชิญเข้าร่วมประชุม
 ส านักปลัดทุกกระทรวง
 หน่วยงานตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐและตอบแบบส ารวจการพัฒนาศูนย์ข้อมูล             

วันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐



ประมาณการงบประมาณที่จะใช้ ๕ ปี ของ Data Center ของแต่ละ
กระทรวงแยกรายปี (To Be) เป็นเงิน ๑,๖๗๒.๑ ล้านบาท 

กระทรวง 2561 2562 2563 2564 2565
รวมแต่ละ
กระทรวง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5.0 18.0 8.5 8.5 8.5 48.5
กระทรวงยุติธรรม 8.5 10.6 8.5 8.5 8.5 44.6
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
กระทรวงวัฒนธรรม 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
กระทรวงอุตสาหกรรม 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
รัฐวิสาหกิจ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
หน่วยงานอื่นของรัฐ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
องค์การมหาชน 2.0 1,011.0 122.0 122.0 122.0 1,379.0
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
กระทรวงคมนาคม 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0

รวมแต่ละปี (ล้านบาท) 15.5 1,039.6 139.0 139.0 339.0 1,672.1



ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕
ระยะที่ ๒

การน ามาใช้
ระยะที่ ๓
การพัฒนา

ระยะที่ ๑
การก าหนดรูปแบบ
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ส ารวจ วิเคราะห์ และ จัดหางบประมาณ

พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง

พัฒนาบุคลากร

ติดตามสถานะและรายงานความก้าวหน้า

กระบวนการและบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

ก าหนดระดับการให้บริการ

ส ารวจ วิเคราะห์ และ จัดหางบประมาณ

พัฒนาศูนย์ข้อมูลตามรูปแบบที่ก าหนด
จัดเตรียมและโอนย้ายข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเดิม ไปสู่ศูนย์ข้อมูลรูปแบบที่เหมาะสม

จัดสรรบุคลากรในหน่วยงานและศูนย์ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการ

การน าแนวทางและมาตรฐานที่ก าหนดมาใช้งาน

ยอมรับระดับการให้บริการ

ให้บริการตามมาตรฐานและระดับการให้บริการที่ก าหนด

ท าความเข้าใจกับทุกกระทรวง ในเรื่องแนวทางในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ทั้ง ๖ รูปแบบ และมาตรฐานการให้บริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

แผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization)

คว
าม

ก้า
วห

น้า
ใน

ปัจ
จุบ

ัน
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1
พลังงานและไฟฟ้า 

การออกแบบและโครงสร้าง 

เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและการใช้
งาน

ท าเลที่ตั้งและสถานที่

ข้อตกลงระดับการใช้บริการ (SLA) 

เปรียบเทียบตามมาตรฐานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (As Is)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการท าประมง (FMC)  กรมประมง 
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พลังงานและไฟฟ้า 

การออกแบบและโครงสร้าง 

เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและการใช้
งาน

ท าเลที่ตั้งและสถานที่

ข้อตกลงระดับการใช้บริการ (SLA) 

เปรียบเทียบตามมาตรฐานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (As Is)
กระทรวงคมนาคม

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

กรมการขนส่งทางบก
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พลังงานและไฟฟ้า 

การออกแบบและโครงสร้าง 

เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและการใช้
งาน

ท าเลที่ตั้งและสถานที่

ข้อตกลงระดับการใช้บริการ (SLA) 

เปรียบเทียบตามมาตรฐานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (As Is)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด
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พลังงานและไฟฟ้า 

การออกแบบและโครงสร้าง 

เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและการใช้งานท าเลที่ตั้งและสถานที่

ข้อตกลงระดับการใช้บริการ (SLA) 

เปรียบเทียบตามมาตรฐานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (As Is)
กระทรวงยุติธรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ
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พลังงานและไฟฟ้า 

การออกแบบและโครงสร้าง 

เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและการใช้งานท าเลที่ตั้งและสถานที่

ข้อตกลงระดับการใช้บริการ (SLA) 

เปรียบเทียบตามมาตรฐานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (As Is)
กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

ส านักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
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พลังงานและไฟฟ้า 

การออกแบบและโครงสร้าง 

เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและการใช้งานท าเลที่ตั้งและสถานที่

ข้อตกลงระดับการใช้บริการ (SLA) 

เปรียบเทียบตามมาตรฐานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (As Is)
กระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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พลังงานและไฟฟ้า 

การออกแบบและโครงสร้าง 

เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและการใช้งานท าเลที่ตั้งและสถานที่

ข้อตกลงระดับการใช้บริการ (SLA) 

เปรียบเทียบตามมาตรฐานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (As Is)
รัฐวิสาหกิจ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

บมจ.ปตท. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
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การออกแบบและโครงสร้าง 

เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและการใช้งานท าเลที่ตั้งและสถานที่

ข้อตกลงระดับการใช้บริการ (SLA) 

เปรียบเทียบตามมาตรฐานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (As Is)
หน่วยงานอื่นของรัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย DR ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Main Site
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พลังงานและไฟฟ้า 

การออกแบบและโครงสร้าง 

เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและการใช้งานท าเลที่ตั้งและสถานที่

ข้อตกลงระดับการใช้บริการ (SLA) 

เปรียบเทียบตามมาตรฐานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (As Is)
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ
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พลังงานและไฟฟ้า 

การออกแบบและโครงสร้าง 

เคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและ
การใช้งาน

ท าเลท่ีตั้งและสถานที่

ข้อตกลงระดับการใช้บริการ (SLA) 

เปรียบเทียบตามมาตรฐานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (As Is)
องค์การมหาชน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)



๕๒๐ ๑๒๑

หน่วยงานตามประกาศธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ส านักปลัดทุกกระทรวง 

หน่วยงานตามประกาศ

รวมทั้งหมด ๑๓๖ หน่วยงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐและตอบแบบส ารวจการพัฒนาศูนย์ข้อมูล

• ทุกกระทรวง 
• หน่วยงานตามรายชื่อ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงาน

ของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญของประเทศซึง่ต้องกระท าตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับ
เคร่งครัด พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

หน้า | ๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ : รายงาน(ร่าง)ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย 
ประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเล็งเห็นว่าประเทศไทยควรมีข้อมูลกลางเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและ
กฎระเบียบของรัฐบาลดิจิทัล การบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ และสภาพแวดล้อมในการ
ส่งเสริมให้เกิดรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือสะท้อนสถานภาพการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ และใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผน การก าหนดนโยบาย ตลอดจนการด าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 
อีกทั้ง หน่วยงานภาครัฐสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ภายในหน่วยงาน เพ่ือรองรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ สรอ. จึงได้จัดท า “โครงการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ” ขึ้นเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแบ่งการส ารวจระดับความ
พร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ เป็น ๒ ระดับ คือ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง (ระดับกรม) 
และหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค (ระดับจังหวัด) และได้ก าหนดกรอบการส ารวจและเกณฑ์การประเมินระดับ
ความพร้อมของรัฐบาลดิจิทัลที่แตกต่างกันตามบริบทและความเหมาะสมของหน่วยงาน  

ส าหรับโครงการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจ าปี 
๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นให้ผลการส ารวจสามารถสะท้อนระดับความพร้อมของรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวม
ของประเทศ และแสดงถึงความเชื่อมโยงของการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่ วนกลางกับหน่วยงาน
ภาครัฐส่วนภูมิภาค จึงได้มีการพัฒนากรอบการส ารวจและเกณฑ์การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล
ของหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับกรมและระดับจังหวัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน    
๒. ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน    
การพัฒนากรอบการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๐   

การพัฒนากรอบการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๐  
ได้มีการศึกษาและทบทวนกรอบการประเมินฯ ที่ใช้ในปี ๒๕๕๙ ร่วมกับการศึกษาแผนนโยบายระดับชาติที่
เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔, แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๑) และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นอกจากนี้ ยังมีการ
ทบทวนแนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศต้นแบบ เช่น ประเทศเอสโตเนีย ประเทศสหราช
อาณาจักร ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศสิงคโปร์ รวมถึงได้มีการศึกษาทบทวนการจัดอันดับของหน่วยงาน
ต่างประเทศ เช่น UN, Waseda, WJP, OKI, และ World Wide Web Foundation รวมถึงน ามาตรฐานการ
ให้บริการดิจิทัลและมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากรอบการส ารวจฯ และตัวชี้วัด
ประจ าปี ๒๕๖๐ ซึ่งในช่วงของการพัฒนากรอบการส ารวจฯ ตัวชี้วัด และแบบส ารวจนั้น ได้มีการจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือสร้างความเข้าใจ การยอมรับ  และน า
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงกรอบการส ารวจฯ ตัวชี้วัด และแบบส ารวจ ก่อนด าเนินการส ารวจ 

การพัฒนากรอบการประเมินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ แบ่ง
ออกเป็นทั้งหมด ๖ มิติ และมีค่าน้ าหนักที่แตกต่างกัน โดยมีรายะเอียดดังนี้  
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รูปที ่๑ กรอบการประเมินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 
มิติที่ ๑ แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies / Practices) ค่าน้ าหนักร้อยละ ๒๐ โดยวัดความพร้อมใน
การจัดท าแผนรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลและความสอดคล้องของแผนต่อนโยบายระดับชาติ พร้อมทั้งแผน
ความมั่นคงผลอดภัยและแนวทางการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว รวมถึงงบประมาณด้านสารสนเทศ  
มิติที่ ๒ ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) ค่าน้ าหนักร้อยละ ๒๐ โดยวัดความ
เพียงพอของเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความรับผิดชอบและความต่อเนื่องของประธานฝ่าย
สารสนเทศ (CIO) และส่งเสริมเรื่อง Digital Literacy ของหน่วยงาน 
มิติที่ ๓ บริการภาครัฐที่สะดวกเข้าถึงง่าย (Public Services) ค่าน้ าหนักร้อยละ ๓๐ โดยวัดสัดส่วนจ านวน
บริการดิจิทัล และการให้ความรู้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการเข้าถึงและแนวทางการสนับสนุนบริการของ
ภาครัฐ  
มิติที่ ๔ การบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Back Office Practices) ค่าน้ าหนักร้อย
ละ ๑๐ โดยวัดการน าระบบดิจิทัลและ ERP เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกการบริหารงานภายใน พร้อมทั้ง
การเชื่อโยงประสานงานกับหน่อยงานอ่ืน  ๆ  
มิติที่  ๕ โครงสร้างพื้นฐานที่ มีความม่ันคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient 
Infrastructure) ค่าน้ าหนักร้อยละ ๑๕ โดยวัดความเพียงพอและความต่อเนื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
พร้อมทั้งการตรวจสอบ อัพเดทฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เก็บไว้ 
มิติที่ ๖ เทคโนโลยีอัจฉริยะและการน าไปใช้ (Smart Technological Practices) ค่าน้ าหนักร้อยละ ๕ 
โดยวัดแนวทางการประยุกต์ใช้ IoT, Big Data และ Mobile Technology ของหน่วยงาน  
 จากกรอบการประเมินและตัวชี้วัดระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลนี้ น าไปสู่การพัฒนาแบบส ารวจ 
และสรอ. ได้ด าเนินการส ารวจกับหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม – ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
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ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 
ผลการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ 

จากข้อมูลการตอบแบบส ารวจ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จากการส ารวจหน่วยงานภาครัฐระดับกรม
หรือเทียบเท่า จ านวน ๓๐๒ หน่วยงาน มีหน่วยงานตอบแบบส ารวจฯ กลับมา ๒๗๔ หน่วยงาน (คิดเป็นร้อย
ละ ๙๑) มีคะแนนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า มีค่า
เท่ากับ ๕๗.๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า ตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความมั่นคง

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) มีระดับความพร้อมมากที่สุด ๖๗.๐ 
คะแนน รองลงมาคือ ด้านศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) ๖๖.๐ คะแนน 
ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ (Policies/ Practices) ๕๗.๙ คะแนน ด้านบริการภาครัฐที่สะดวกเข้าถึงง่าย 
(Public Services) ๕๐.๓ คะแนน ด้านระบบบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Back 
Office Practices) ๔๙.๓ คะแนน และด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและการน ามาใช้ (Smart Technological 
Practices) มีคะแนนน้อยที่สุด ๔๗.๐ คะแนน (รายละเอียดน าเสนอในที่ประชุม) 

 

ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหน่วยงานระดับจังหวัด 
จากการส ารวจหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ และพัทยา) โดยเลือก

ส ารวจจังหวัดละ ๑๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานจังหวัด ส านักงานคลังจังหวัด ส านักงานจัดหางาน
จังหวัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัด ส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่จังหวัด ส านักงานขนส่งจังหวัด ส านักงานพลังงานจังหวัด ส านักงานที่ดินจังหวัด ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ส านักงานสถิติจังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัด ส านักงานศึกษาจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมส่งแบบส ารวจออกทั้งสิ้น ๑,๔๔๔ หน่วยงาน และได้รับแบบ
ส ารวจกลับมาจ านวนทั้งสิ้น ๑,๑๗๙ หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ ๘๒) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐) โดยการส ารวจหน่วยงานระดับจังหวัดจะยังไม่มีการส ารวจด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและการน ามาใช้ 
(Smart Technological Practices) ซึ่งมีคะแนนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหน่วยงาน
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ระดับจังหวัด มีค่าเทา่กับ ๓๔.๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 ตัวชี้วัดด้านระบบบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Back Office Practices) มี
ระดับความพร้อมมากที่สุด ๔๑.๖ คะแนน รองลงมาคือ ด้านศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital 
Capabilities) ๓๖.๕ คะแนน ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ (Policies/ Practices) ๓๔.๒ คะแนน ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความม่ันคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) ๓๒.๘ 
คะแนน และด้านบริการภาครัฐที่สะดวกเข้าถึงง่าย (Public Services) มีคะแนนน้อยที่สุด ๓๑.๐ คะแนน 
(รายละเอียดน าเสนอในที่ประชุม) 

ขณะนี้ สรอ. ได้ด าเนินการส ารวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้โครงการดังกล่าวประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ สรอ. จะจัดงานสัมมนา "ผลการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปี ๒๕๖๐" เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐรับทราบผลการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปี 
๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องบอลรูม ๑ ชั้น ๕ โรงแรม
เอส ๓๑  สุุขุมวิท ๓๑ กรุงเทพฯ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานภาครัฐจะใช้ข้อมูลจากผลการส ารวจเป็น
ข้อมูลที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป  
 

๓. ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุม    
เพ่ือทราบ 

 

ข้อบังคับ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (หากมี) 
- ไม่มี - 

 

หน่วยงานที่เสนอ/ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 

เอกสารประกอบวาระ (หากมี)  
- ไม่มี - 

มติที่ประชุม 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

(ร่าง) ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจทิัลหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปี 2560 (ฉบับย่อ) 

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ร่าง) ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจทิัลหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2560 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560) 

 

บทน า 

ด้วยส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.) ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เล็งเห็นว่ำข้อมูลส ำคัญในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลที่ประเทศไทยควรจะมี 
ประกอบด้วย กำรก ำหนดนโยบำยและกฎระเบียบของรัฐบำลดิจิทัล กำรบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำน
ภำครัฐ และสภำพแวดล้อมในกำรส่งเสริมให้เกิดรัฐบำลดิจิทัล เพ่ือสะท้อนสถำนภำพกำรพัฒนำด้ำนรัฐบำล
ดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐ และใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผน กำรก ำหนดนโยบำย ตลอดจนกำรด ำเนิน
โครงกำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ อีกทั้ง หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถน ำข้อมูลไปพัฒนำและยกระดับขีด
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลภำยในหน่วยงำน เพ่ือรองรับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลตำมแผนพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2559 สรอ. จึงได้จัดท ำ “โครงการส ารวจระดับ
ความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ” ขึ้นเป็นประจ ำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 โดยแบ่ง
กำรส ำรวจระดับควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐ เป็น 2 ระดับ คือ หน่วยงำนภำครัฐ
ส่วนกลำง (ระดับกรม) และหน่วยงำนภำครัฐส่วนภูมิภำค (ระดับจังหวัด) และได้ก ำหนดกรอบกำรส ำรวจและ
เกณฑ์กำรประเมินระดับควำมพร้อมของรัฐบำลดิจิทัลที่แตกต่ำงกันตำมบริบทและควำมเหมำะสมของ
หน่วยงำน  

ส ำหรับโครงกำรส ำรวจระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัลหน่วยงำนภำครัฐของประเทศไทย ประจ ำปี 
2560 มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นให้ผลกำรส ำรวจสำมำรถสะท้อนระดับควำมพร้อมของรัฐบำลดิจิทัลในภำพรวม
ของประเทศ และแสดงถึงควำมเชื่อมโยงของกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐส่วนกลำงกับหน่วยงำน
ภำครัฐส่วนภูมิภำค จึงได้มีกำรพัฒนำกรอบกำรส ำรวจและเกณฑ์กำรประเมินระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัล
ของหน่วยงำนภำครัฐทั้งระดับกรมและระดับจังหวัดให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

นอกจำกนี้ โครงกำรส ำรวจฯ ดังกล่ำว ยังมีควำมสอดคล้องกับหนังสือของส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 494 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560 เรื่อง ข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี 
เมื่อครำวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2560 นำยกรัฐมนตรี มีข้อสั่งกำรด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินและอ่ืนๆ ข้อ 6.1 ให้ทุกหน่วยงำนภำครัฐส ำรวจกำรน ำดิจิทัลมำใช้ประโยชน์ในภำรกิจของหน่วยงำน 
และภำรกิจเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน แล้วรำยงำนต่อคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ภำยในเดือนธันวำคม 2560 

 

 



การพัฒนากรอบการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2560   

กำรพัฒนำกรอบกำรประเมินระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 2560  ได้
มีกำรศึกษำและทบทวนกรอบกำรประเมินฯ ที่ใช้ในปีที่ผ่ำนมำ ร่วมกับกำรศึกษำแผนนโยบำยระดับชำติที่
เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี , แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-
2564, แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2559-2561) และ (ร่ำง) แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 นอกจำกนี้ ยังมีกำร
ทบทวนแนวทำงกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์จำกประเทศต้นแบบ เช่น ประเทศเอสโตเนีย ประเทศสหรำช
อำณำจักร ประเทศเกำหลีใต้ และประเทศสิงคโปร์ รวมถึงได้มีกำรศึกษำทบทวนกำรจัดอันดับของหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ เช่น UN, Waseda, WJP, OKI, และ World Wide Web Foundation รวมถึงน ำมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรดิจิทัลและมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ มำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกรอบกำรส ำรวจฯ และตัวชี้วัด
ประจ ำปี 2560 ซึ่งในช่วงของกำรพัฒนำกรอบกำรส ำรวจฯ ตัวชี้วัด และแบบส ำรวจนั้น ได้มีกำรจัดประชุ ม
ระดมควำมคิดเห็นจำกกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ กำรยอมรับ และน ำ
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มำปรับปรุงกรอบกำรส ำรวจฯ ตัวชี้วัด และแบบส ำรวจ ก่อนด ำเนินกำรส ำรวจ 

กำรพัฒนำกรอบกำรประเมินกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐไทย ประจ ำปี 2560 แบ่ง
ออกเป็นทั้งหมด 6 มิติ และมีค่ำน้ ำหนักท่ีแตกต่ำงกัน โดยมีรำยะเอียด ดังนี้  

 

 

รูปที่ 1 กรอบการประเมินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย ประจ าปี 2560 

 



มิติที่ 1 แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies / Practices) ค่ำน้ ำหนักร้อยละ 20 โดยวัดควำมพร้อมใน
กำรจัดท ำแผนรองรับกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลและควำมสอดคล้องของแผนต่อนโยบำยระดับชำติ พร้อมทั้งแผน
ควำมมั่นคงผลอดภัยและแนวทำงกำรคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัว รวมถึงงบประมำณด้ำนสำรสนเทศ  

มิติที่ 2 ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) ค่ำน้ ำหนักร้อยละ 20 โดยวัดควำม
เพียงพอของเจ้ำหน้ำที่ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ควำมรับผิดชอบและควำมต่อเนื่องของประธำนฝ่ำย
สำรสนเทศ (CIO) และส่งเสริมเรื่อง Digital Literacy ของหน่วยงำน 

มิติที่ 3 บริการภาครัฐที่สะดวกเข้าถึงง่าย (Public Services) ค่ำน้ ำหนักร้อยละ 30 โดยวัดสัดส่วนจ ำนวน
บริกำรดิจิทัล และกำรให้ควำมรู้กับผู้ใช้บริกำร รวมถึงช่องทำงกำรเข้ำถึงและแนวทำงกำรสนับสนุนบริกำรของ
ภำครัฐ  

มิติที่ 4 การบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Back Office Practices) ค่ำน้ ำหนักร้อย
ละ 10 โดยวัดกำรน ำระบบดิจิทัลและ ERP เข้ำมำช่วยอ ำนวยควำมสะดวกกำรบริหำรงำนภำยใน พร้อมทั้งกำร
เชื่อโยงประสำนงำนกับหน่อยงำนอ่ืน  ๆ  

มิติที่  5 โครงสร้างพื้นฐานที่ มีความม่ันคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ( Secure and Efficient 
Infrastructure) ค่ำน้ ำหนักร้อยละ 15 โดยวัดควำมเพียงพอและควำมต่อเนื่องของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัล 
พร้อมทั้งกำรตรวจสอบ อัพเดทฐำนข้อมูลของหน่วยงำนที่เก็บไว้ 

มิติที่ 6 เทคโนโลยีอัจฉริยะและการน าไปใช้ (Smart Technological Practices) ค่ำน้ ำหนักร้อยละ 5 โดย
วัดแนวทำงกำรประยุกต์ใช้ IoT, Big Data และ Mobile Technology ของหน่วยงำน  

 

จำกกรอบกำรประเมินและตัวชี้วัดระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัลนี้ น ำไปสู่กำรพัฒนำแบบส ำรวจ 
และสรอ. ได้ด ำเนินกำรส ำรวจกับหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศในระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎำคม – 20 
พฤศจิกำยน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 

ผลกำรส ำรวจระดับควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลในภำพรวมของประเทศไทย ประจ ำปี 2560 
จำกข้อมูลกำรตอบแบบส ำรวจ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จำกกำรส ำรวจหน่วยงำนภำครัฐระดับกรม
หรือเทียบเท่ำ จ ำนวน 302 หน่วยงำน มีหน่วยงำนตอบแบบส ำรวจฯ กลับมำ 274 หน่วยงำน (คิดเป็นร้อยละ 
91) มีคะแนนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า มีค่าเท่ากับ 
57.8 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

 

ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่ำ ตัวชี้วัดด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีควำมมั่นคง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ (Secure and Efficient Infrastructure) มีระดับควำมพร้อมมำกที่สุด 67.0 
คะแนน รองลงมำคือ ด้ำนศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐด้ำนดิจิทัล (Digital Capabilities) 66.0 คะแนน  
ด้ำนนโยบำยและแนวปฏิบัติ (Policies/ Practices) 57.9 คะแนน ด้ำนบริกำรภำครัฐที่สะดวกเข้ำถึงง่ำย 
(Public Services) 50.3 คะแนน ด้ำนระบบบริหำรจัดกำรภำยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Back Office 
Practices) 49.3 คะแนน และด้ำนเทคโนโลยีอัจฉริยะและกำรน ำมำใช้ (Smart Technological Practices)  
มีคะแนนน้อยที่สุด 47.0 คะแนน  

 

ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหน่วยงานระดับจังหวัด 

จำกกำรส ำรวจหน่วยงำนภำครัฐระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ และพัทยำ) โดยเลือก
ส ำรวจจังหวัดละ 19 หน่วยงำน ประกอบด้วย ส ำนักงำนจังหวัด ส ำนักงำนคลังจังหวัด ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัด ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวจังหวัด ส ำนักงำน



สรรพำกรพ้ืนที่จังหวัด ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัด ส ำนักงำนที่ดินจังหวัด ส ำนักงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด ส ำนักงำนสถิติจังหวัด ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด ส ำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัด ส ำนักงำนศึกษำจังหวัด ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ศูนย์ด ำรง
ธรรมจังหวัด และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รวมส่งแบบส ำรวจออกทั้งสิ้น 1,444 หน่วยงำน และได้รับแบบ
ส ำรวจกลับมำจ ำนวนทั้งสิ้น 1,179 หน่วยงำน (คิดเป็นร้อยละ 82) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560) 
โดยกำรส ำรวจหน่วยงำนระดับจังหวัดจะยังไม่มีกำรส ำรวจด้ำนเทคโนโลยีอัจฉริยะและกำรน ำมำใช้ (Smart 
Technological Practices) ซึ่งมีคะแนนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหน่วยงานระดับ
จังหวัด มีค่าเท่ากับ 34.4 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

 

 ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐระดับจังหวัด มิติด้ำนระบบบริหำรจัดกำรภำยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Smart Back Office Practices) มีระดับควำมพร้อมมำกที่สุด 41.6 คะแนน รองลงมำคือ ด้ำนศักยภำพของ
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐด้ำนดิจิทัล (Digital Capabilities) 36.5 คะแนน ด้ำนนโยบำยและแนวปฏิบัติ (Policies/ 
Practices) 34.2 คะแนน ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ (Secure and 
Efficient Infrastructure) 32.8 คะแนน และด้ำนบริกำรภำครัฐที่สะดวกเข้ำถึงง่ำย (Public Services)  
มีคะแนนน้อยที่สุด 31.0 คะแนน 
 
จากผลการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2560 สำมำรถสรุป
สำระส ำคัญได้ดังนี ้

1) กำรจัดท ำแผนดิจิทัลหรือกำรด ำเนินงำนเชิงนโยบำยที่เกี่ยวกับแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของแต่ละ
หน่วยงำนภำครัฐยังเป็นประเด็นควำมท้ำทำยที่เกิดขึ้น เนื่องจำกมีหน่วยงำนระดับกรมเพียงร้อยละ 22 เท่ำนั้น
ที่จัดท ำแผนดังกล่ำวเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคในกำรส่งผ่ำนนโยบำยระดับชำติลงสู่
หน่วยงำนระดับกรมเพ่ือลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้ หน่วยงำนกลำงควรจัดท ำแนวทำง ประสำนงำน และสื่อสำรให้



ชัดเจนต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนดิจิทัล เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐทรำบถึงกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของ
ประเทศให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  

2) หน่วยงำนภำครัฐระดับกรม ร้อยละ 89 ตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญด้ำนดิจิทัล โดยมีกำรส่งเสริมกำร
อบรมด้ำน Digital Literacy ให้แก่บุคลำกร  ในขณะที่หน่วยงำนภำครัฐระดับจังหวัด ร้อยละ 46.7 เริ่มมีกำร
จัดอบรมในลักษณะดังกล่ำว แต่ยังมีจ ำนวนและควำมถี่ในกำรอบรมด้ำนดิจิทัลน้อยกว่ำหน่วยงำนระดับกรม 
ดังนั้น หน่วยงำนภำครัฐไทยควรให้ควำมส ำคัญในกำรจัดอบรมและให้ควำมรู้ด้ำนดิจิทัล เพ่ือกำรรองรับกำร
ท ำงำนที่จะเปลี่ยนแปลงไปภำยใต้สภำพแวดล้อมที่เป็นดิจิทัลมำกขึ้น  

3) หน่วยงำนภำครัฐที่มีหน้ำที่ก ำกับดูแลหรือหน่วยงำนด้ำนนโยบำยควรให้ควำมส ำคัญในกำรก ำหนด
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (CIO) และพัฒนำภำวะควำมเป็น
ผู้น ำกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (e-Government Leadership) เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำและขับเคลื่อน
รัฐบำลดิจิทัลในหน่วยงำน อีกทั้งสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรสื่อสำรเกี่ยวกับนโยบำยและประสำนงำนให้เกิดกำร
ปฏิบัติได้อย่ำงสอดคล้องและต่อเนื่อง  

4) จำกกำรส ำรวจ  พบว่ำ หน่วยงำนระดับกรม 218 หน่วยงำน จำก 274 หน่วย มีกำรให้บริกำร
รวมทั้งสิ้น 270 บริกำร ในจ ำนวนนี้ ให้บริกำรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 223 บริกำร ซึ่งกำรพัฒนำบริกำรของ
ภำครัฐยังไม่สำมำรถให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เต็มรูปแบบ กล่ำวคือ กำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนมำกยังคงใช้แบบฟอร์มกระดำษและร้องขอส ำเนำเอกสำรประกอบเพ่ือยืนยันตัวตน ดังนั้น จึงควรมีกำร
ก ำหนดนโยบำยและกำรใช้กฎหมำยเพ่ือแก้ไขข้อจ ำกัดในกำรเปิดเผยข้อมูลหรือยินยอมให้หน่วยงำนอ่ืนใช้
ข้อมูลร่วมกัน ให้เกิดกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน  

 นอกจำกนี้ ควรมีกำรอบรมให้ควำมรู้แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริกำรดิจิทัลที่มีคุณภำพให้แก่หน่วยงำน 
โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรกำรใช้บริกำรของประชำชนก่อนกำรพัฒนำบริกำร (Citizen Centric Service) และ
ค ำนึงถึงรูปแบบกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรที่ควำมสะดวกเป็นส ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรส ำรวจภำคประชำชน
ในเขต กทม. ต่อกำรใช้บริกำรดิจิทัลของภำครัฐ พบว่ำ ประชำชนถึงร้อยละ 87 ต้องกำรให้ภำครัฐปรับเปลี่ยน
กำรให้บริกำรเป็นรูปแบบดิจิทัลมำกขึ้น ทั้งในด้ำนปริมำณ คือ มีจ ำนวนบริกำรดิจิทัลที่มำกขึ้น และด้ำน
คุณภำพ คือ สำมำรถใช้บริกำรดิจิทัลโดยไม่ร้องขอส ำเนำเอกสำร 

5) หน่วยงำนภำครัฐมีควำมสำมำรถในกำรใช้ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ในกำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำน
และกำรให้บริกำรของหน่วยงำนผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) โดยหน่วยงำนภำครัฐระดับกรมมี
กำรใช้ Facebook 192 หน่วยงำน (ร้อยละ 70) และใช้ YouTube 109 หน่วยงำน (ร้อยละ 40)  ส่วน
หน่วยงำนระดับจังหวัดมีกำรใช้ Facebook 708 หน่วยงำน (ร้อยละ 49) และใช้ YouTube 534 หน่วยงำน 
(ร้อยละ 37)  

6) ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) หรือระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบูรณำกำรข้อมูล
และกระบวนงำนกำรท ำงำนภำยในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งจ ำเป็นในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล แต่จำกกำรส ำรวจพบว่ำ
มีหน่วยงำนระดับกรมเพียงร้อยละ 7 เท่ำนั้น ที่ใช้แนวคิด ERP ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกกระบวนงำน และ
หน่วยงำนระดับกรมร้อยละ 44 ไม่มีกำรปรับใช้ระบบ ERP เลย ยิ่งไปกว่ำนั้น หน่วยงำนในระดับจังหวัด ไม่มี



หน่วยงำนใดที่มีกำรใช้ ERP โดยสมบูรณ์ โดยมีหน่วยงำนเพียงร้อยละ 29 ที่น ำแนวคิด ERP มำประยุกต์ใช้ใน
ระบบงำนเป็นบำงส่วน จำกผลส ำรวจเชิงปริมำณข้ำงต้น สะท้อนให้เห็นว่ำ หน่วยงำนภำครัฐยังไม่ได้ให้
ควำมส ำคัญในกำรน ำแนวคิดเรื่อง ERP มำใช้ในหน่วยงำน ทั้งนี้ หน่วยงำนในระดับนโยบำยอำจก ำหนด
มำตรฐำน ERP ที่ต้องมีในหน่วยงำนภำครัฐ หรือพัฒนำกำรให้บริกำร ERP เป็นบริกำรกลำงส ำหรับภำครัฐใช้
ร่วมกัน 

7) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนมีควำมมั่นคงปลอดภัย จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ หน่วยงำนภำครัฐระดับกรม
ร้อยละ 92 และหน่วยงำนระดับจังหวัด ร้อยละ 59 มีกำรส ำรองข้อมูลในภำวะฉุกเฉิน ซึ่งหน่วยงำนต้องลงทุน
ด้ำนทรัพยำกรและก ำลังคนในกำรดูแล ดังนั้นภำครัฐควรบูรณำกำรกำรใช้ทรัพยำกรดังกล่ำว โดยใช้บริกำร  
G-Cloud และ data center ของหน่วยงำนกลำงเพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำของกำรจัดสรรทรัพยำกรต่ำง ๆ มำก
ยิ่งขึ้น  

8) กำรเปิดเผยข้อมูล หน่วยงำนภำครัฐเริ่มมีกำรเปิดเผยข้อมูลในลักษณะ Machine readable ที่
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ทั้งภำครัฐและเอกชน ที่จะสำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำวไปขยำยต่อยอดได้ โดยมี
หน่วยงำนระดับกรม ร้อยละ 64 และ หน่วยงำนระดับจังหวัดร้อยละ 50 ที่เปิดเผยข้อมูลในลักษณะข้ำงต้นแล้ว 
นอกจำกนี้หน่วยงำนระดับกรมและระดับจังหวัดมีควำมพร้อมที่จะบูรณำกำรข้ อมูลกำรท ำงำนระหว่ำง
หน่วยงำนมำกถึงร้อยละ 74 และร้อยละ 71 ตำมล ำดับ 

9) กำรยืนยันตัวตน เพ่ือเข้ำสู่ระบบงำนที่ส ำคัญและมีควำมผลอดภัยสูงของหน่วยงำนภำครัฐไทย 
พนักงำนต้องมีกลไกกำรยืนยันตัวตนที่สำมำรถระบุตัวบุคคลได้ชัดเจน โดยกลไกที่ได้รับควำมนิยมสูงสุด 3 
อันดับ 1) Password 2) Biometric และ 3) Token key 

10) กำรใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยงำนระดับกรมร้อยละ 52 มีกำรปรับใช้เทคโนโลยี
ดังกล่ำว แต่กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Big Data (ร้อยละ 36) และ IoT (ร้อยละ 11) ส ำหรับ
ภำครัฐยังคงมีสัดส่วนที่ค่อนข้ำงต่ ำ อย่ำงไรก็ตำมเทคโนโลยีเหล่ำนี้ เป็นเทคโนโลยีที่ส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อน
รัฐบำลดิจิทัล จึงควรมีกำรส่งเสริมให้หน่วยงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะเหล่ำนี้ และส่งเสริม
ให้เกิดกำรน ำมำใช้อย่ำงแท้จริง หำกเข้ำกับบริบทกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
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ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ (Policy/Practices) โดยมีรำยละเอียดแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 

หัวข้อ ค าจ ากัดความในการวัด ประเด็นการส ารวจ 
1. Digital 

Government 
Policy  

วั ด ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ใ น ก ำ ร เ ป็ น รั ฐ บ ำ ล
อิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องของกำรเปิดเผย
ข้อมูล สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล กำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนและช่องทำงกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน 

1) กำ ร เปิ ด เ ผ ยข้ อมู ล ภ ำครั ฐ  ( Open 
Government Data) 

2) สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลภำครัฐ (Right to 
Information)  

3) ควำมมีส่วนร่วมจำกประชำชน (Civic 
Participation) 

4) กำรแจ้ ง  ร้ อ ง เ รี ยนจำกประชำชน 
(Complaint Mechanisms) 

2. Policy 
Harmonization 
with National 
Policy Level 

วัดควำมสอดคล้องของนโยบำยด้ำนดิจิทัล
ในมิติต่ำงๆ 

1) ควำมสอดคล้องนโยบำยดิจิทัลในระดับ
กรมที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกันในแผน
ระดับชำติต่ำงๆ 

2) ควำม เชื่ อม โ ย ง ในกำรจั ดท ำ แผน
ยุทธศำสตร์ดิจิทัลของหน่วยงำนกับแผน
ระดับชำติอื่นๆ 

3) กำรมีแผนกำรปรับเปลี่ยนเ พ่ือไปสู่
องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ รวมทั้งวัดกำร
ก ำหนดเป้ ำหมำยระยะทำงในกำร
ปรับเปลี่ยน 

4) ควำมสอดคล้องเรื่องกำรใช้นโยบำย
ขยำยผลไปในส่วนของจังหวัด 

3. Cyber Security 
Policy 

วัดแผนป้องกัน บรรเทำ ร่วมมือและกำรกู้
คืนระบบสำรสนเทศหลักของหน่วยงำนกับ
ภัยคุกคำมไซเบอร์ 

1) กำรจัดท ำแนวนโยบำย/แนวปฏิบัติด้ำน
คว ำมมั่ น ค งปลอดภั ยส ำ รสน เ ทศ 
(Information Security Policy) 

2) กำรด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยด้ำน
ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

4. Data Privacy and 
Sharing 

วัดเรื่องกำรป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล รวมทั้งกำรวัดเรื่องแนวนโยบำย
พร้อมวิธีกำรปฏิบัติในกำรแบ่งปันข้อมูลกับ
หน่วยงำนภำยนอก 

1) กำรมีนโยบำยในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลไวเปนลำยลักษณ์อักษร 

2) กำรด ำเนินกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บนเว็บไซต์ 

3) ควำมสอดคล้องของนโยบำยในกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับประกำศ
คณะกรรมกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 



หัวข้อ ค าจ ากัดความในการวัด ประเด็นการส ารวจ 
4) กำรด ำเนินกำรตำม พรบ. ข้อมูลข่ำวสำร

ของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 
5) กำรปฏิบัติตำมมำตรำ 9 ของ พ.ร.บ. 

ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.
2540 

6) กำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรฯ 
มำตรำ 25 

7) กำรเปิดเผยข้อมูลที่ อนุญำตให้ผู้ ใช้
น ำไปใช้อย่ำงไม่มีเงื่อนไข และอยู่ใน
รูปแบบดิจิทัลที่สำมำรถน ำไปใช้ต่อ
ดัดแปลงได ้

5. Effective 
Allocation of the 
Budgets 

วัดกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือรองรับ
แนวนโยบำยและแผนปฏิบัติงำนเพ่ือกำร
ไปสู่รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 

1) กำรจัดท ำแผนงบประมำณเพ่ือรองรับ
แนวนโยบำยและแผนงำนปฏิบัติงำน
เพ่ือไปสู่รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 

2) กำรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับ
กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3) กำรใช้จ่ำยในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ด้านศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) โดยมีรำยละเอียดแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 

หัวข้อ ค าจ ากัดความในการวัด ประเด็นการส ารวจ 
1. Public Personnel 

Capabilities 
กำรวัดกำรจัดสรรทรัพยำกรบุคคลที่มี
หน้ำที่รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินกำร
เพ่ือให้เกิดระบบบริหำรจัดกำรภำยใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1) จ ำนวนบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2) กำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ 

ก ำ ร วั ด ค ว ำ ม รู้ ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ  แ ล ะ
ประสบกำรณ์ด้ำนดิจิทัลของเจ้ำหน้ำที่ 
ที่จ ำเป็นต่อหน่วยงำนที่จะปรับตัวเข้ำสู่
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งแผนกำร
พัฒนำทักษะ และเส้นทำงอำชีพ 

1) กำรก ำหนดเส้นทำงอำชีพ ของบุคลำกรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2) กำรวำงแผนรองรับด้ำนบุคลำกร เมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงภำยในหน่วยงำนด้วยกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ แทนกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

2. Digital Leadership ป ร ะ เ มิ น ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ
ควำมสำมำรถของผู้น ำในกำรริเริ่มรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ 

กำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนภำยใต้
สภำวะดิ จิ ทั ล ของผู้ บ ริ ห ำ รสู ง สุ ด  ( Chief 
Executive Officer :  CEO)  ห รื อ ผู้ บ ริ ห ำ ร
เทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (CIO)  



หัวข้อ ค าจ ากัดความในการวัด ประเด็นการส ารวจ 
3. Leadership 

Continuity Plan 
ประเมินแผนควำมต่อเนื่องของบทบำท
หน้ำที่ประธำนฝ่ำยสำรสนเทศ 

กำรเตรียมบุคลำกรเพ่ือสำนต่อภำรกิจ/อ ำนำจ
หน้ำที่ของผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระดับสูง (CIO) ที่จะหมดวำระลง 

4. Digital Literacy กำรวัดกำรส่งเสริมเรื่อง Digital Literacy 
ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 

1) กำรส่งเสริมและให้ควำมรู้ เกี่ยวกับเรื่อง 
Digital Literacy 

2) กำรจั ดอบรมควำมรู้ ด้ ำ น เทค โน โลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) 

 
ด้านการบริการภาครัฐท่ีสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย (Public Services) โดยมีรำยละเอียดแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 

หัวข้อ ค าจ ากัดความในการวัด ประเด็นการส ารวจ 
1. Proportion of 

Digital Service 
กำรวัดสัดส่วนจ ำนวนบริกำรดิจิทัลต่อ 
กำรให้บริกำรหลักของหน่วยงำนทั้งหมด 

รูปแบบกำรให้บริ กำรกับประชำชนของ
หน่วยงำน 

2. Customer 
Experience 

กำรวัดกำรสร้ำงเครื่องมือหรือกลไก เพ่ือ
ช่วยแนะน ำ (Guideline) ให้ผู้ใช้สำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรภำครัฐของหน่วยงำนผ่ำน
ช่องทำงดิจิทัลด้วยตนเอง 

1) กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร
ออนไลน์ 

2) กำรใช้วิดีโอในกำรแนะน ำกำรใช้งำนเพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรภำครัฐ
ของหน่วยงำนผ่ำนช่องทำงดิจิทัลด้วย
ตนเอง 

3) ช่องทำงกำรให้บริกำรดิจิทัล 
3. Promote for using 

Digital Service 
กำรวัดกำรส่งเสริมให้ภำคส่วนต่ำงๆ ใน
กำรใช้บริกำรของหน่วยงำนผ่ำนช่องทำง
ดิจิทัล 

1) กำรประชำสัมพันธ์ในกำรให้ประชำชนเข้ำ
มำใช้ งำนเมื่ อมีกำรพัฒนำบริกำรผ่ำน
ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

2) กำรใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social media) 
เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์บริกำรผ่ำนช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

3) กำรประกำศแนวนโยบำย/ แนวปฏิบัติใน
กำรใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ให้
บุคลำกรรับทรำบ 

4. Service Support กำรวัดกำรรองรับกำรสนับสนุนให้ผู้ ใช้
สำมำรถเข้ำถึงบริกำรภำครัฐผ่ำนช่องทำง
ดิจิทัลด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลำ เช่น 
Call Center, E-Payment 

1) กำรมีบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
ช่วยเหลือประชำชนในกำรเข้ำถึงบริกำร
ภำครัฐผ่ำนช่องทำงดิจิทัล 

2) บริกำรอ ำนวยควำมสะดวกและช่วยเหลือ 
สำมำรถใช้บริกำรได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง
ช่องทำงออนไลน์ และออฟไลน์ 

 

 



ด้านระบบบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Back Office Practices) โดยมี
รำยละเอียดแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 

หัวข้อ ค าจ ากัดความในการวัด ประเด็นการส ารวจ 
1. Operational 

Efficiency 
กำรวัดประสิทธิภำพในกำรน ำเอำระบบ
ดิ จิ ทั ล ม ำบ ริ ห ำ ร ง ำนด้ ำ นต่ ำ ง ๆ  ใ น
หน่วยงำน 

กำรบริหำรจัดกำรภำยใน (Back office) ที่
ด ำเนินกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

กำรวัดควำมเพียงพอของทรัพยำกรต่อกำร
ด ำ เนิ น งำนของหน่ วยงำนได้ อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/Notebook 

2. ERP Development กำรวัดพัฒนำกำรในกำรน ำ เอำ ERP 
( Enterprise Resource Planning)  ม ำ
บริ ห ำ รจั ดกำรทรัพยำกรต่ ำ ง  ๆ  ให้
สอดคล้องและสร้ำงประสิทธิภำพสูงสุดแก่
องค์กร 

1) กำรน ำเอำระบบ Enterprise Resource 
Planning (ERP) หรือแนวคิดของระบบ 
ERP มำใช้ในหน่วยงำน 

2) กำ รปรั บป รุ ง  กฎ  ร ะ เบี ยบ ใน ก ำ ร
ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกำรน ำเอำ
ระบบ ERP มำใช้ในหน่วยงำน 

3. Interoperability กำรวัดกำรเชื่อมโยงและประสำนกำร
ท ำงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องผ่ำนกำร
เชื่อมโยงของระบบเข้ำด้วยกัน 

รูปแบบกำรส่ง เอกสำรติดต่อรำชกำรกับ
หน่วยงำนอ่ืน ๆ หรือส่งผ่ำนข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนอย่ำงเป็นทำงกำร 

 

 

ด้ าน โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ มี ค วาม ม่ันคงปลอดภั ยและประสิ ทธิ ภาพ ( Secure and Efficient 
Infrastructure) โดยมีรำยละเอียดแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 

หัวข้อ ค าจ ากัดความในการวัด ประเด็นการส ารวจ 
1. Reliability 

Infrastructure 
กำรวัดควำมเพียงพอของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
/ กำรมีโครงสร้ำงพื้นฐำนไว้ใช้งำน 

ควำมเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ใช้เชื่อมต่อเครื่องแม่
ข่ำยที่ให้บริกำรในกำรอัพโหลด และกำรดำวน์
โหลด 

กำรวัดควำมมั่นคงของโครงข่ำยในกำร
ให้บริกำรดิจิทัลภำครัฐ โดยมีกำรวัดถึง
แน วปฏิ บั ติ ต่ ำ ง ๆ  เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด ค ว ำ ม
น่ำเชื่อถือของกำรให้บริกำร 

1) กำรดูแลและติดตำมกำรบ ำรุงรักษำระบบ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(ICT maintenance) 

2) กำรจัดท ำรำยงำนอุบัติกำรณ์ ( Incident 
Report) ข อ ง ร ะ บ บ ด้ ำ น เ ท ค โ น โ ล ยี
ส ำ ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร  ( ICT 
maintenance) 

3) กำรบริหำรระบบส ำรองข้อมูลสำรสนเทศใน
ยำมเหตุฉุกเฉิน 



หัวข้อ ค าจ ากัดความในการวัด ประเด็นการส ารวจ 
4) กลไกกำรยืนยันตัวตนของพนักงำน เพ่ือเข้ำ

สู่ระบบที่ส ำคัญของหน่วยงำน 
กำรวัดควำมต่อเนื่องของกำรให้บริกำร
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงไม่มีกำร
สะดุดหยุดลง ไม่ว่ำจะเกิดกำรชะงักงันของ
โครงข่ำยกำรให้บริกำร [ตำมแนวคิดของ 
Business Continuity Plan] 

1) แผนกำรบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่ อง
ท ำ ง ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น  ( BCP: Business 
Continuity Plan) 

2) กำรก ำหนดหัวข้อ และกำรปฏิบัติตำม
แผนกำรบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่ อง
ท ำ ง ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น  ( BCP: Business 
Continuity Plan) ที่หน่วยงำนก ำหนด 

กำรวัดกำรใช้โปรแกรมที่ได้รับอนุญำต
ถูกต้องตำมกฎหมำย ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร 
[Software License] 

1) มำตรกำรสุ่มตรวจกำรใช้งำนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญำตถูกต้องตำม
กฎหมำย ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร 

2) กล ไกกำรยื นยั นตั ว ตนของพนั ก ง ำน
ผู้รับผิดชอบ ในกำรติดตั้ง อัพเดท หรือถอด
ถ อ น โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  กั บ
คอมพิวเตอร์ในหน่วยงำน 

ประเมินกำรยอมรับกำรใช้งำนศูนย์ข้อมูล
และกำรส ำรองฐำนข้อมูลในพื้นท่ีห่ำงไกล 

ประเภทข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ และกำรบริหำร
จัดกำรระบบส ำรองข้อมูลสำรสนเทศในยำมเหตุ
ฉุกเฉิน 

กำรวัดกำรด ำเนินกำรในกำรย้ำยเข้ำสู่  
Cloud Based Organization 

กำรใช้งำนระบบคลำวด์คอมพิวติ้ ง (Cloud 
Computing) ของหน่วยงำน 

2. Data Management กำรวัดกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ อัพเดท
ฐำนข้อมูลของหน่วยงำนที่เก็บไว้ 

รูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูล และกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูล 

 

ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและการน ามาใช้ (Smart Technological Practices) โดยมีรำยละเอียดแต่ละ
หัวข้อ ดังนี้ 

หัวข้อ ค าจ ากัดความในการวัด ประเด็นการส ารวจ 
1. Big Data Analytic/ 

Predictive Analytic 
กำรวัดกำรน ำเอำข้อมูลที่มีอยู่มำวิเครำะห์
เพ่ือใช้ในกำรคำดกำรณ์และเตรียมพร้อม
รองรับควำมต้องกำรจำกภำคส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับ Big Data 

2. IoT, AI or other 
advanced 
Technologies 

กำรวัดกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำใช้
ในองค์กร 

กำรริเริ่มใช้ IoT, AI หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆที่
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน 

3. Social and Mobile 
Technologies 

แ น ว ท ำ ง ก ำ ร ป รั บ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
โทรศัพท์มือถือ 

กำรน ำเอำเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่มำใช้ 



ผลการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลรายกระทรวง 

 

กระทรวงกลาโหม 

 

 

กระทรวงกลำโหมมีคะแนนสูงที่สุดในเสำที่ 5 Secure and Efficient Infrastructure ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 63.5 
และเสำที่คะแนนน้อยที่สุดคือเสำที่ 3 Public Services ที่มีคะแนนอยู่ที่ 35.5 

  

55.8

62.8

35.5

49.7

63.5

42.4

Policies/Practices

Digital Capabilities

Public Services

Smart Back Office

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Technological
Practices

คะแนนภาพรวม 53.2



กระทรวงการคลัง 

 

กระทรวงกำรคลังมีคะแนนสูงที่สุดในเสำที่ 5 Secure and Efficient Infrastructure ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 75.1 
และเสำที่คะแนนน้อยที่สุดคือเสำที่ 6 Smart Technological Practices ที่มีคะแนนอยู่ที่ 50.3 
 
 
 
  

55.6

70.6

54.6

56.9

75.1

50.3

Policies/Practices

Digital Capabilities

Public Services

Smart Back Office

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Technological
Practices

คะแนนภาพรวม 61.3



กระทรวงการต่างประเทศ 

 
 

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ มีคะแนนสูงที่สุดในเสำที่ 5 Secure and Efficient Infrastructure ซึ่งมีคะแนนอยู่
ที่ 85.0 และเสำที่คะแนนน้อยที่สุดคือเสำที่ 2 Digtal Capabilities ที่มีคะแนนอยู่ที่ 45.0 
 
  

57.1

45.0

65.3

66.3

85.0

70.0

Policies/Practices

Digital Capabilities

Public Services

Smart Back Office

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Technological
Practices

คะแนนภาพรวม 62.9



กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 
 
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ มีคะแนนสูงที่สุดในเสำที่ 5 Secure and Efficient Infrastructure ซึ่งมี
คะแนนอยู่ที่ 61.2 และเสำที่คะแนนน้อยที่สุดคือเสำที่ 6 Smart Technological Practices ที่มีคะแนนอยู่ที่ 
19.7 

 
 
  

59.1

60.1

54.2

37.8
61.2

19.7

Policies/Practices

Digital Capabilities

Public Services

Smart Back Office

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Technological
Practices

คะแนนภาพรวม 53.7



กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 
 
กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ มีคะแนนสูงที่สุดในเสำที่ 5 Secure and Efficient 
Infrastructure  

ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 66.6 และเสำที่คะแนนน้อยที่สุดคือเสำที่ 4 Smart Back office  ที่มีคะแนนอยู่ที่ 42.0 
 

  

64.0

68.7

54.4

42.0
66.6

51.9

Policies/Practices

Digital Capabilities

Public Services

Smart Back Office

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Technological
Practices

คะแนนภาพรวม 59.5



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคะแนนสูงที่สุดในเสำที่ 5 Secure and Efficient Infrastructure ซึ่งมีคะแนน
อยู่ที่ 70.6 และเสำที่คะแนนน้อยที่สุดคือเสำที่ 4 Smart Back office  ที่มีคะแนนอยู่ที่ 46.5 

  

62.0

68.8

52.9

46.5
70.6

50.7

Policies/Practices

Digital Capabilities

Public Services

Smart Back Office

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Technological
Practices

คะแนนภาพรวม 59.8



กระทรวงคมนาคม 

 
 
กระทรวงคมนำคม มีคะแนนสูงที่สุดในเสำที่ 5 Secure and Efficient Infrastructure ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 67.6 
และเสำที่คะแนนน้อยที่สุดคือเสำที่ 6 Smart Technological Practices ที่มีคะแนนอยู่ที่ 50.9 

 

  

59.9

64.1

53.6

52.7

67.6

50.9

Policies/Practices

Digital Capabilities

Public Services

Smart Back Office

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Technological
Practices

คะแนนภาพรวม 59.1



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีคะแนนสูงที่สุดในเสำที่ 5 Secure and Efficient Infrastructure 
ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 80.5 และเสำที่คะแนนน้อยที่สุดคือเสำที่ 4 Smart Back Office ที่มีคะแนนอยู่ที่ 56.1 

 

  

66.5

71.8

62.4

56.1

80.5

56.9

Policies/Practices

Digital Capabilities

Public Services

Smart Back Office

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Technological
Practices

คะแนนภาพรวม 67



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีคะแนนสูงที่สุดในเสำที่ 2 Digital Capabilities ซึ่งมีคะแนน
อยู่ที่ 67.2 และเสำที่คะแนนน้อยที่สุดคือเสำที่ 3 Public Services ที่มีคะแนนอยู่ที่ 42.1 

 
  

61.9

67.2

42.1

50.8

60.5

51.1

Policies/Practices

Digital Capabilities

Public Services

Smart Back Office

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Technological
Practices

คะแนนภาพรวม 56.7



กระทรวงพลังงาน 

 
 
กระทรวงพลังงำน มีคะแนนสูงที่สุดในเสำที่ 2 Digital Capabilities ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 71.2 และเสำที่คะแนน
น้อยที่สุด คือเสำที่ 6 Smart Technological Practices ที่มีคะแนนอยู่ที่ 42.5 
 
 
  

64.8

71.2

56.7

48.4

69.8

42.5

Policies/Practices

Digital Capabilities

Public Services

Smart Back Office

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Technological
Practices

คะแนนภาพรวม 62.3



กระทรวงพาณิชย์ 

 
 
กระทรวงพำณิชย์ มีคะแนนสูงที่สุดในเสำที่ 5 Secure and Efficient Infrastructure ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 73.1 
และเสำที่คะแนนน้อยที่สุดคือเสำที่ 4 Smart Back Office ที่มีคะแนนอยู่ที่ 48.4 
 
  

69.2

68.4

59.5

48.4
73.1

52.5

Policies/Practices

Digital Capabilities

Public Services

Smart Back Office

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Technological
Practices

คะแนนภาพรวม 63.8



กระทรวงมหาดไทย 

 
 
กระทรวงมหำดไทย มีคะแนนสูงที่สุดในเสำที่ 5 Secure and Efficient Infrastructure ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 
71.9 และเสำที่คะแนนน้อยที่สุด คือเสำที่ 3 Public Services ที่มีคะแนนอยู่ที่ 48.3 
 
 
 
  

62.2

60.6

48.3

50.2

71.9

60.6

Policies/Practices

Digital Capabilities

Public Services

Smart Back Office

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Technological
Practices

คะแนนภาพรวม 58.9



กระทรวงยุติธรรม 

 
 
กระทรวงยุติธรรม มีคะแนนสูงที่สุดในเสำที่ 2 Digital Capabilities ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 61.9 และเสำที่คะแนน
น้อยที่สุด 
คือเสำที่ 4 Smart Back office ที่มีคะแนนอยู่ที่ 41.4 
 
  

54.1

61.9

55.3

41.4
59.1

47.0

Policies/Practices

Digital Capabilities

Public Services

Smart Back Office

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Technological
Practices

คะแนนภาพรวม 55.3



กระทรวงแรงงาน 

 
 
กระทรวงแรงงำน มีคะแนนสูงที่สุดในเสำที่ 2 Digital Capabilities ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 65.8 และเสำที่คะแนน
น้อยที่สุด 
คือเสำที่ 6 Smart Technological Practices ที่มีคะแนนอยู่ที่ 44.2 

 

 

  

54.3

65.8

43.5

51.5

65.1

44.2

Policies/Practices

Digital Capabilities

Public Services

Smart Back Office

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Technological
Practices

คะแนนภาพรวม 57.2



กระทรวงวัฒนธรรม 

 

กระทรวงวัฒนธรรม มีคะแนนสูงที่สุดในเสำที่ 5 Secure and Efficient Infrastructure ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 
60.2 และเสำที่คะแนนน้อยที่สุดคือเสำที่ 6 Smart Technological Practices ที่มีคะแนนอยู่ที่ 33.0 

  

55.3

55.4

36.3

47.1

60.2

33.0

Policies/Practices

Digital Capabilities

Public Services

Smart Back Office

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Technological
Practices

คะแนนภาพรวม 50.2



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนสูงที่สุดในเสำที่ 5 Secure and Efficient Infrastructure 
และ Digital Capabilities ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 68.8 และเสำที่คะแนนน้อยที่สุดคือเสำที่ Public Services ที่มี
คะแนนอยู่ที่ 46.1 

 

  

  

56.5

68.8

46.1

50.5

68.8

46.3

Policies/Practices

Digital Capabilities

Public Services

Smart Back Office

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Technological
Practices

คะแนนภาพรวม 56.9



กระทรวงศึกษาธิการ 

 

กระทรวงศึกษำธิกำร มีคะแนนสูงที่สุดในเสำที่ 2 Digital Capabilities ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 65.5 และเสำที่
คะแนนน้อยที่สุดคือเสำที่ 6 Smart Technological Practices ที่มีคะแนนอยู่ที่ 41.0 

  

53.2

65.5

49.9

54.8

64.4

41.0

Policies/Practices

Digital Capabilities

Public Services

Smart Back Office

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Technological
Practices

คะแนนภาพรวม 57.2



กระทรวงสาธารณสุข 

 

กระทรวงสำธำรณสุข มีคะแนนสูงที่สุดในเสำที่ Secure and Efficient Infrastructure ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 69.3 
และเสำที่คะแนนน้อยที่สุดคือเสำที่ 3 Public Services ที่มีคะแนนอยู่ที่ 55.2 

  

58.4

63.0

55.2

55.7

69.3

56.2

Policies/Practices

Digital Capabilities

Public Services

Smart Back Office

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Technological
Practices

คะแนนภาพรวม 59.7



กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

กระทรวงอุตสำหกรรม มีคะแนนสูงที่สุดในเสำที่ 2 Digital Capabilities ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 64.8 และเสำที่
คะแนนน้อยที่สุดคือเสำที่ 4 Smart Back office ที่มีคะแนนอยู่ที่ 41.4 

  

51.7

64.8

50.7

41.4
60.2

49.0

Policies/Practices

Digital Capabilities

Public Services

Smart Back Office

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Technological
Practices

คะแนนภาพรวม 54.4



ส านักนายกรัฐมนตรี 

 
 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี มีคะแนนสูงที่สุดในเสำที่ 5 Secure and Efficient Infrastructure ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 
71.3 และเสำที่คะแนนน้อยที่สุดคือเสำที่ 6 Smart Technological Practices ที่มีคะแนนอยู่ที่ 37.4 
 
 
  

58.8

69.3

47.1

50.2

71.3

37.4

Policies/Practices

Digital Capabilities

Public Services

Smart Back Office

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Technological
Practices

คะแนนภาพรวม 58.4



หน่วยงานนอกสังกัดส านักนายกและสังกัดกระทรวง หน่วยงานอิสระ และอ่ืน ๆ 

 
 
หน่วยงำนนอกสังกัดส ำนักนำยกและสังกัดกระทรวง หน่วยงำนอิสระ และอ่ืน ๆ มีคะแนนสูงที่สุดในเสำที่ 2 
Digital Capabilities ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 63.4 และเสำที่คะแนนน้อยที่สุดคือเสำที่ 6 Smart Technological 
Practices ที่มีคะแนนอยู่ที่ 40.2 
 

 

 

 

หมายเหตุ  

1. ผลส ำรวจนี้เป็นกำรรวบรวมข้อมูลแบบส ำรวจที่ตอบกลับ และปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จนถึง ณ วันที่ 
30 พฤศจิกำยน 2560  

2. ผลส ำรวจมีข้อจ ำกัดในกำรเปรียบเทียบผลคะแนนระหว่ำงกระทรวง เนื่องจำกหน่วยงำนมีควำม
แตกต่ำงด้ำนภำรกิจ และงบประมำณที่ได้รับ 

 

48.4

63.4

43.6

44.3

56.5

40.2

Policies/Practices

Digital Capabilities

Public Services

Smart Back Office

Secure and Efficient
Infrastructure

Smart Technological
Practices

คะแนนภาพรวม 51.1



 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

หน้า | ๑๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ : รายงานความก้าวหน้าการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ..... 
 
๑. ความเป็นมา 
    ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอรายงานความก้าวหน้าการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่  
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติรับทราบและขอให้ผู้แทนของทุกหน่วยงาน
ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐส่งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... กลับมายังส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ภายใน ๒ สัปดาห์ เพ่ือส่งมอบข้อเสนอแนะและความคิดเห็นให้แก่คณะท างานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะแต่งตั้งเพ่ือจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ.....ด าเนินการ
ตามข้ันตอนต่อไป 
 
๒. ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน    

๒.๑ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ใน
ฐานะผู้ช่วยเลขานุการ ได้จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นและความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายและกฎระเบียบ
ของหน่วยงานภาครัฐกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ.  .... และจัดส่งให้หน่วยงานภายใต้
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ประกอบด้วย หนว่ยงานระดับกระทรวงทั้งหมด 
และหน่วยงานที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็น และให้ส่งกลับมายังส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ โดยปัจจุบัน (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) มีหน่วยงานระดับกรมจ านวน ๗๗ หน่วยงาน ส่งแบบส ารวจฯ 
กลับมายังส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  

๒.๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการจัดท ากฎหมายว่า
ด้วยการบูรณาการการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เชิญผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. และผู้แทน สรอ. เข้าร่วมหารือนอกรอบเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... และเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการบูรณาการ
ฯ เชิญผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. และผู้แทน สรอ. เข้าร่วมประชุม
กับคณะอนุกรรมการบูรณาการฯ เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....  

๒.๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จัดส่งรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการขับเคลื่อน
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  

๒.๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เชิญผู้แทน
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. และผู้แทน สรอ. เข้าร่วมพิจารณาร่างผลอัน
พึงประสงค์ของการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือประกอบการจัดท าแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย โดยในร่างผลอัน
พึงประสงค์ฯ ได้ก าหนดให้มีการจัดท ากฎหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล และมอบหมายให้คณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน ส านักงาน ก.พ.ร. และ สรอ. เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการด้วย  

 
๓. ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุม    

เพ่ือทราบความก้าวหน้าการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... และ ผล
ส ารวจความคิดเห็นและความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐกับร่าง
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พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....  โดยสรุปผลการส ารวจที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
 ๓.๑ ความเชื่อมโยงหรือซ้ าซ้อนของกฎหมายอ่ืนๆ กับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย

รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
  ผลจากการส ารวจพบว่า หน่วยงานรัฐที่ตอบแบบส ารวจโดยส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๑ 

(๗๐ หน่วยงาน) ระบุว่าไม่มีกฎหมายของหน่วยงานรัฐที่เชื่อมโยงหรือซ้ าซ้อนกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....   และหน่วยงานรัฐบางส่วนร้อยละ ๕ (๔ หน่วยงาน) ระบุว่ามีกฎหมายของหน่วยงานรัฐที่
เชื่อมโยงหรือซ้ าซ้อนกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... และหน่วยงานร้อยละ ๔ ( ๓ หน่วยงาน) 
ไม่มีการแสดงความเห็น 

 ๓.๒ ความเชื่อมโยงหรือซ้ าซ้อนของกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนใดกับร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 

 ผลจากการส ารวจพบว่า หน่วยงานรัฐที่ตอบแบบส ารวจโดยส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๘ (๖๘ 
หน่วยงาน) ระบุว่าไม่มีกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนใดของหน่วยงานรัฐที่ เชื่อมโยงหรือซ้ าซ้อนกับร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....  และหน่วยงานรัฐบางส่วนร้อยละ ๘ (๖ หน่วยงาน) ระบุว่ามีกฎ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนใดของหน่วยงานรัฐที่เชื่อมโยงหรือซ้ าซ้อนกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล 
พ.ศ. .... และหน่วยงานร้อยละ ๔ (๓ หน่วยงาน) ไม่มีการแสดงความเห็น 

 ๓.๓ ความสอดคล้องหรือขัดแย้งของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล  
พ.ศ. .... กับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนใดของหน่วยงานรัฐ 

 ผลจากการส ารวจพบว่า หน่วยงานรัฐที่ตอบแบบส ารวจโดยส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๗ 
(๕๙ หน่วยงาน) เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... มีความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานรัฐ ส่วนหน่วยงานรัฐบางส่วนร้อยละ ๘ (๖ หน่วยงาน) เห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... มีความขัดแย้งกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของ
หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานร้อยละ ๑๕ (๑๒ หน่วยงาน) ไม่มีการแสดงความเห็น 

 ๓.๔ การบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนจากการมีร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 

    ผลจากการส ารวจพบว่า หน่วยงานรัฐที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด ร้อยละ ๑๐๐ (๗๗ 
หน่วยงาน) เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงในการท างาน
และบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน โดยความเห็นที่เห็นว่าช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงในการท างาน
และบูรณากรการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นเรียงตามล าดับคือ  
    (๑) มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน ร้อยละ ๕๓.๒ (๔๑ หน่วยงาน) 
    (๒) ไม่มีความเห็นหรือมีความเห็นอื่นๆ ร้อยละ ๒๖ (๒๐ หน่วยงาน) 
    (๓) ลดความซ้ าซ้อนและขั้นตอนการท างาน ร้อยละ ๑๑.๗ (๙ หน่วยงาน)  
    (๔) มีมาตรการด าเนินงานเดียวกัน ร้อยละ ๖.๕ (๕ หน่วยงาน) 

 (๕) เกิดบริการแบบ one stop service ร้อยละ ๒.๖ (๒ หน่วยงาน) 
 ๕. ข้อเสนอแนะ 
  หน่วยงานรัฐร้อยละ ๒๒ (๑๗ หน่วยงาน) ของหน่วยงานที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมดได้

ให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ.  .... ที่ส าคัญ เช่น ควรก าหนดการ
แก้ไขปัญหาในกรณีที่การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐไม่สามารถด าเนินการได้ให้
ชัดเจน ในทางปฏิบัติรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในเรื่องเดียวกันอาจไม่ตรงกัน ต้องมีการศึกษาโครงสร้างข้อมูล
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ก่อนการเชื่อมโยง และก าหนดการจัดเก็บให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และต้องเพ่ิมมาตรการของการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบและข้อมูลให้มากขึ้น  

       ส าหรับแนวทางการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... นั้น  สรอ. 
จะด าเนินการร่วมกับ “คณะอนุกรรมการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการบูรณาการการปฏิบัติราชการระหว่างส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน” ซึ่งเป็นแนวทางที่
มีความเหมาะสมในการจัดท ากฎหมายนี้ อีกทั้งคณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติ 
ครม. เข้าร่วมให้ข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ซึ่งเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมติ 
ครม. แล้ว และเมื่อมีการพิจารณาและจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... แล้วเสร็จ สรอ. 
จะด าเนินการรายงานต่อคณะกรรมการการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับทราบต่อไป 

 
ข้อบังคับ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (หากมี) 
           ไม่มี 
 
หน่วยงานที่เสนอ/ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจสังคม และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 
เอกสารประกอบวาระ (หากมี)  

๑. รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นและความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายและกฎระเบียบ
ของหน่วยงานภาครัฐกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ..... 

๒. Presentation สรุปความก้าวหน้าการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 
.... และผลการส ารวจความคิดเห็นและความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ
กับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 

 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔ 

 

 

รายงานผลการส ารวจ 

ความคิดเห็นและความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ
กับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

www.ega.or.th 

 

http://www.ega.or.th/


 

๒ 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

การส ารวจความคิดเห็นและความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ         
กับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....  

 
การส ารวจความคิดเห็นและความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐกับ

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นของ
หน่วยงานรัฐที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... เพ่ือประกอบการจัดท ากฎหมาย โดยการ
ส ารวจครั้งนี้ครอบคลุมความเชื่อมโยงและความซ้ าซ้อน รวมถึงความความสอดคล้องหรือความขัดแย้งของร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... กับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนใดของหน่วยงานรัฐ 
ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานรัฐที่มีต่อประโยชน์ของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาล
ดิจิทัล พ.ศ. ....ที่จะช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานรัฐต่างๆ ทั้งนี้ 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ได้รับแบบส ารวจความคิดเห็นจากหน่วยงานรัฐระดับกรมภายใต้
กระทรวงต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๗๗ หน่วยงาน ซึ่งในการส ารวจนี้มีการเก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปผลการส ารวจที่ส าคัญดังนี้ 

 ๑. ความเชื่อมโยงหรือซ  าซ้อนของกฎหมายอ่ืนๆ กับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 

 ผลจากการส ารวจพบว่า หน่วยงานรัฐที่ตอบแบบส ารวจโดยส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๑ (๗๐ หน่วยงาน) 
ระบุว่าไม่มีกฎหมายของหน่วยงานรัฐที่เชื่อมโยงหรือซ้ าซ้อนกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....   
และหน่วยงานรัฐบางส่วนร้อยละ ๕ (๔ หน่วยงาน) ระบุว่ามีกฎหมายของหน่วยงานรัฐที่เชื่อมโยงหรือซ้ าซ้อน
กับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... และหน่วยงานร้อยละ ๔ ( ๓ หน่วยงาน) ไม่มีการแสดงความเห็น 

 ๒. ความเชื่อมโยงหรือซ  าซ้อนของกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนใดกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาล
ดิจิทัล พ.ศ. .... 

 ผลจากการส ารวจพบว่า หน่วยงานรัฐที่ตอบแบบส ารวจโดยส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๘ (๖๘ หน่วยงาน) ระบุว่า
ไม่มีกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนใดของหน่วยงานรัฐที่เชื่อมโยงหรือซ้ าซ้อนกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาล
ดิจิทัล พ.ศ. ....   และหน่วยงานรัฐบางส่วนร้อยละ ๘ (๖ หน่วยงาน) ระบุว่ามีกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนใดของ
หน่วยงานรัฐที่เชื่อมโยงหรือซ้ าซ้อนกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... และหน่วยงานร้อยละ ๔ (๓ 
หน่วยงาน) ไม่มีการแสดงความเห็น 

 ๓. ความสอดคล้องหรือขัดแย้งของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... กับกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนใด 

ผลจากการส ารวจพบว่า หน่วยงานรัฐที่ตอบแบบส ารวจโดยส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๗ (๕๙ หน่วยงาน) 
เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... มคีวามสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของหน่วยงานรัฐ ส่วนหน่วยงานรัฐบางส่วนร้อยละ ๘ (๖ หน่วยงาน) เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... มคีวามขัดแย้งกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานรัฐ และ
หน่วยงานร้อยละ ๑๕ (๑๒ หน่วยงาน) ไม่มีการแสดงความเห็น 

 



 

๓ 
 

๔. การบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนจากการมีร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาล
ดิจิทัล พ.ศ. .... 

 ผลจากการส ารวจพบว่า หน่วยงานรัฐที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ (๗๗ หน่วยงาน) 
เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงในการท างานและบูรณาการ
การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน โดยความเห็นที่เห็นว่าช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงในการท างานและบูรณากร
การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นเรียงตามล าดับคือ  
 ๑. มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน ร้อยละ ๕๓.๒ (๔๑ หน่วยงาน) 
 ๒. ไม่มีความเห็นหรือมีความเห็นอื่นๆ ร้อยละ ๒๖ (๒๐ หน่วยงาน) 
 ๓. ลดความซ้ าซ้อนและขั้นตอนการท างาน ร้อยละ ๑๑.๗ (๙ หน่วยงาน)  
 ๔. มีมาตรการด าเนินงานเดียวกัน ร้อยละ ๖.๕ (๕ หน่วยงาน) 
 ๕. เกิดบริการแบบ one stop service ร้อยละ ๒.๖ (๒ หน่วยงาน)  

๕. ข้อเสนอแนะ 

 หน่วยงานรัฐที่ตอบแบบส ารวจร้อยละ ๒๒ (๑๗ หน่วยงาน) ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ที่ส าคัญ เช่น ควรก าหนดการแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีการ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐไม่สามารถด าเนินการได้ให้ชัดเจน ในทางปฏิบัติ
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในเรื่องเดียวกันอาจไม่ตรงกัน ต้องมีการศึกษาโครงสร้างข้อมูลก่อนการเชื่อมโยง
และก าหนดการจัดเก็บให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ต้องเพ่ิมมาตรการของการรักษาความปลอดภัยของระบบ
และข้อมูลให้มากข้ึน 

 

.......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

๔ 
 

ผลการส ารวจความคิดเห็นและความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายและกฎระเบียบ 
ของหน่วยงานภาครัฐกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 

 

             ๑. ความเชื่อมโยงหรือซ  าซ้อนของกฎหมายอ่ืนๆ กับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ผลจากการส ารวจพบว่า หน่วยงานรัฐที่ตอบแบบส ารวจโดยส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๑ (๗๐ หน่วยงาน) 
ระบุว่าไม่มีกฎหมายของหน่วยงานรัฐที่เชื่อมโยงหรือซ้ าซ้อนกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....   
และหน่วยงานรัฐบางส่วนร้อยละ ๕ (๔ หน่วยงาน) ระบุว่ามีกฎหมายของหน่วยงานรัฐที่เชื่อมโยงหรือซ้ าซ้อน
กับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... และหน่วยงานร้อยละ ๔ ( ๓ หน่วยงาน) ไม่มีการแสดงความเห็น 

 ส าหรับหน่วยงานรฐัที่มีความเหน็ว่ามีกฎหมายทีเ่ชื่อมโยงหรือซ้ าซ้อนกับร่างพระราชบัญญัตวิ่าด้วย
รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... จ านวน ๔ หนว่ยงาน ได้แก ่ 

 ๑. กรมกิจการผู้สูงอายุ (พระราชบัญญัติว่าด้วยผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๒) 

 ๒. ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พระราชบัญญัติการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 ๓. ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๔. กรมการค้าต่างประเทศ (ไม่ระบุชื่อกฏหมายที่เชื่อมโยงหรือซ้ าซ้อน)  

 

 

 

 

     แผนภูมิที่ ๑ แสดงจ านวนหน่วยงานที่มีความเห็นว่ากฎหมายมีความเชื่อมโยงหรือซ้ าซ้อนกับร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 

 

 

 

ไม่ซ  าซ้อน, 70, 91%

ซ  าซ้อน, 4, 5% ไม่แสดงความเห็น, 3, 4%



 

๕ 
 

 

     ๒. ความเชื่อมโยงหรือซ  าซ้อนของกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนใดกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 ผลจากการส ารวจพบว่า หน่วยงานรัฐที่ตอบแบบส ารวจโดยส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๘ (๖๘ หน่วยงาน) ระบุว่า
ไม่มีกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนใดของหน่วยงานรัฐที่เชื่อมโยงหรือซ้ าซ้อนกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาล
ดิจิทัล พ.ศ. ....   และหน่วยงานรัฐบางส่วนร้อยละ ๘ (๖ หน่วยงาน) ระบุว่ามีกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนใดของ
หน่วยงานรัฐที่เชื่อมโยงหรือซ้ าซ้อนกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... และหน่วยงานร้อยละ ๔ (๓ 
หน่วยงาน) ไม่มีการแสดงความเห็น 

     ส าหรับหน่วยงานรัฐที่มีความเห็นว่ามีกฎ ระเบยีบ หรือข้อบังคับอ่ืนใดของหน่วยงานรัฐที่เชื่อมโยงหรือ
ซ้ าซ้อนกับร่างพระราชบัญญัตวิ่าด้วยรฐับาลดิจิทัล พ.ศ. .... จ านวน ๖ หนว่ยงาน ได้แก่  

 ๑. การยางแห่งประเทศไทย (ไม่ระบุชื่อกฏ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เชื่อมโยงหรือซ้ าซ้อน) 

 ๒. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ค าสั่งที่ ๐๐๒๖.(๑๒)๐๓/๑๓๔๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการต ารวจด้านการสืบสวนสอบสวน
และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) 

 ๓. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ระเบียบ ปณท ฉบับท่ี ๑๘๒ ว่าด้วย การรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยในการใช้ข้อมูลและระบบเทคโลโลยีสารสนเทศ ของปณท พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 ๔. ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการน าเข้า การส่งออก    การน าผ่านและโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗)    

  ๕. กรมการค้าต่างประเทศ (ไม่ระบุชื่อกฏ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เชื่อมโยงหรือซ้ าซ้อน) 

   ๖. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสถาบันวิจัยวิทยาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐) 

     แผนภูมิที่ ๒ แสดงจ านวนหน่วยงานที่มีความเห็นว่ากฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับมีความเชื่อมโยงหรือ
ซ้ าซ้อนกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 

 

 

 

ไม่ซ  าซ้อน, 68, 88%

ซ  าซ้อน, 6, 8% ไม่แสดงความเห็น, 3, 4%



 

๖ 
 

 ๓. ความสอดคล้องหรือขัดแย้งของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... กับกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนใด 

 

 ผลจากการส ารวจพบว่า หน่วยงานรัฐโดยส่วนใหญ่ร้อยละ....... (...หน่วยงาน) เห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... มีความสอดคล้อง ส่วนหน่วยงานรัฐบางส่วนร้อยละ.... (...
หน่วยงาน) เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... มีความขัดแย้งกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือข้อบังคับของหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานร้อยละ.... (....หน่วยงาน) ไม่มีการแสดงความเห็น 

ส าหรับหน่วยงานที่เห็นว่าร่างพระราชบัญญัตวิ่าด้วยรฐับาลดิจิทัล พ.ศ. .... ขัดแย้งกับกฎหมาย กฎ  

 

 

 

 

ผลจากการส ารวจพบว่า หน่วยงานรัฐที่ตอบแบบส ารวจโดยส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๗ (๕๙ หน่วยงาน) 
เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... มคีวามสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของหน่วยงานรัฐ ส่วนหน่วยงานรัฐบางส่วนร้อยละ ๘ (๖ หน่วยงาน) เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... มคีวามขัดแย้งกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานรัฐ และ
หน่วยงานร้อยละ ๑๕ (๑๒ หน่วยงาน) ไม่มีการแสดงความเห็น 

ส าหรับหน่วยงานรัฐที่เห็นว่าร่างพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ขัดแย้งกับกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนของรัฐ จ านวน ๖ หน่วยงาน ได้แก ่ 

๑. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  

    โดยให้เหตุผลว่า “ตามมาตรา ๑๒ ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดก าหนดให้ผู้ขอรับ
อนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารราชการที่
หน่วยงานของรัฐออกให้แก่ผู้นั้น เพ่ือประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้งนั้น ที่จะต้องด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐที่ออกเอกสาร
ราชการเช่นว่านั้น ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารดังกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์มาเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือ
ด าเนินการ” โดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีระบบการให้บริการยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า และการแจ้งการน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรตาม
มาตรฐานบังคับ ให้การรับรองระบบงานส าหรับหน่วยรับรองและหน่วยตรวจด้านสินค้าเกษตรและอาหาร ขอ
ใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐาน และการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ ซึ่งก าหนดให้ผู้รับอนุมัติ อนุญาต 
หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องน าเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่หน่วยงานของรัฐออกให้แก่ผู้นั้น
มาแสดงเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้ มกอช. ก าลังด าเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการให้บริการต่างๆ ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๒ ของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาล

     แผนภูมิที่ ๓ แสดงจ านวนหน่วยงานที่มีความเห็นว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับมีความ
สอดคล้องหรือขัดแย้งกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 

 

 

 

สอดคล้อง, 59, 77%

ขัดแย้ง, 6, 8%

ไม่แสดงความเห็น, 12, 15%
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ดิจิทัล พ.ศ. .... แต่จะต้องใช้เวลาด าเนินการระยะหนึ่ง และอาจจะไม่ทันกับพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาล
ดิจิทัล พ.ศ. .... ที่จะมีผลบังคับใช้” 

๒. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

โดยให้เหตุผลว่า “การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐ
รวมทั้งสามารถน าไปเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ถือเป็นประโยชน์ในการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบูรณา
การฐานข้อมูลร่วมกัน หากแต่ข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ ดังนั้น ควรมี
การก าหนดไว้เป็นเรื่องเฉพาะต่างหากหรือไม่” 

๓. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  (ไม่ระบุเหตุผล)  

๔. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

โดยให้เหตุผลว่า “เนื่องจากกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมส่วน
ใหญ่ได้ประกาศใช้นานแล้วก่อนที่รัฐบาลจะมีนโยบายรัฐบาลดิจิทัล และหน่วยงานจะด าเนินการปรับ
กฎหมาย ให้สอดคล้องกับร่าง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....” 

๕. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

โดยให้เหตุผลว่า “ตาม ป.วิอาญา หลายๆ มาตรา เช่น มาตรา ๑๑, ๑๒, ๑๒๓, ๑๕๘ ก าหนดให้
เอกสารที่จัดท าขึ้นจะต้องลงลายมือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทย์ จ าเลย พยาน ผู้เรียง 
เขียน ผู้พิมพ์ เป็นต้น ซึ่งจะต้องน าเอกสารที่มีการลงลายมือไปใช้ในการพิจารณาคดีในชั้นศาล หากน า
บทบัญญัติใน พรบ. ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... มาใช้บังคับโดยก าหนดเอกสารที่จัดท าขึ้นต้องลงลายมือชื่อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เมื่อมีการอ้างอิงเอกสารประกอบการพิจารณาคดีในชั้นศาล อาจท าให้
พยานเอกสารดังกล่าวมิอาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาได้” 

๖. ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

โดยให้เหตุผลว่า “การจัดท าเอกสาร ลงลายมือชื่อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศ 
(Critical Infrastructure ) ได้มีการบัญญัติไว้ใน พรบ. ธุรกรรมฯ แล้ว หากมีการบัญญัติไว้ในร่าง พรบ. ว่า
ด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... อาจท าให้เกิดความซ้ าซ้อนได้” 
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 ๔. การบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนจากการมีร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลจากการส ารวจพบว่า หน่วยงานรัฐที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ (๗๗ หน่วยงาน) เห็น
ว่าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงในการท างานและบูรณาการการ
ท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน โดยความเห็นที่เห็นว่าช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงในการท างานและบูรณากรการ
ท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นเรียงตามล าดับคือ  
 ๑. มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน ร้อยละ ๕๓.๒ (๔๑ หน่วยงาน) 
 ๒. ไม่มีความเห็นหรือมีความเห็นอื่นๆ ร้อยละ ๒๖ (๒๐ หน่วยงาน) 
 ๓. ลดความซ้ าซ้อนและขั้นตอนการท างาน ร้อยละ ๑๑.๗ (๙ หน่วยงาน)  
 ๔. มีมาตรการด าเนินงานเดียวกัน ร้อยละ ๖.๕ (๕ หน่วยงาน) 
 ๕. เกิดบริการแบบ one stop service ร้อยละ ๒.๖ (๒ หน่วยงาน)  
 

 

 

 

  แผนภูมที่ ๔ แสดงจ านวนหน่วยงานจ าแนกตามความเห็นว่าร่างพระราชบัญญัว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ช่วยให้เกิด
ความเชื่อมโยงและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
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๕. ข้อเสนอแนะ 

ตารางที่ ๑ จ านวนและร้อยละของหน่วยงานรัฐที่ให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 

ข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ 

หน่วยงานที่ตอบแบบส ารวจ ๗๗ ๑๐๐ 

ไม่แสดงความเห็น ๖๐ ๗๘ 

แสดงความเห็น ๑๗ ๒๒ 

  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ควรระวังเรื่องมาตรฐานข้อมูล ค าจ ากัดความ นิยามของข้อมูล ซึ่งอาจมีความแตกต่าง
ตามเงื่อนไขภารกิจของหน่วยงาน 
 ควรก าหนดการแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานของรัฐไม่สามารถด าเนินการได้ให้ชัดเจน 
 หากกฎหมายใช้บังคับแล้วควรบังคับใช้ให้ได้และกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการ

เผยแพร่และเชื่อมโยงข้อมูลให้ตรงกัน 
 ควรมกีารก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่รฐัเก็บจากประชาชนอย่างเป็นธรรม 
 ควรก าหนดว่าข้อมูลใดที่รัฐเปิดเผยได้หรือเปิดเผยไม่ได้ให้ชัดเจนกว่านี้ 
 ควรมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ 
 หากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือ ใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียน รับจดแจ้งหรือรับ

แจ้งนั้น ไม่มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ก็จะไม่สามารถด าเนินการได้ 
 ในทางปฏิบัติรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในเรื่องเดียวกันอาจไม่ตรงกัน ต้องมีการศึกษา

โครงสร้างข้อมูลก่อนการเชื่อมโยง และก าหนดการจัดเก็บให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 หากต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจะขัดกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 ถ้ากฎหมายใช้บังคับต้องเร่งด าเนินการตามมาตรา ๑๙ ก่อน เพราะแต่ละหน่วยงานมี

หน้าที่และภารกิจต่างกันมาก 
 ควรมีการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นให้เป็นไปตาม มาตรา ๗๗ ของแห่งรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ภาครัฐควรมีการสอบถามความต้องการของประชาชน เพ่ือจัดท านโยบาย โครงการ 

หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
 มาตรา ๖ (๕) ค าว่า “นวัตกรรมใหม่” ใช้เพียง “นวัตกรรม” ก็เพียงพอ 
 ต้องเพ่ิมมาตรการของการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูลให้มากข้ึน 
 ต้องมีสิ่งจูงใจหรือค่าตอบแทนพิเศษ เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงที่จะท าให้

บุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีไม่ออกไปท างานภาคเอกชน 
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๑๑ 
 

จ านวนและรายชื่อหน่วยงานรัฐท่ีตอบแบบส ารวจความคิดเห็นและความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายและ
กฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 

 
หน่วยงานระดับกระทรวง ชื่อหน่วยงาน รวม 

๑. กระทรวงกลาโหม ๑. กองทัพบก  ๑ 
๒. กระทรวงการคลัง ๑. กรมสรรพสามิต ๑ 
๓. กระทรวงการต่างประเทศ ๑. กรมการกงสลุ ๑ 
๔.. กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

๑. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ๑ 

๕. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ 

๑. ส านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  
๒. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
๓. กรมกิจการผูสู้งอาย ุ
๔. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
๕. กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ 
๖. กรมส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 
๗. การเคหะแห่งชาต ิ
๘. ส านักงานธนานุเคราะห ์
๙. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

๙ 

๖. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

๑. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
๒. กรมการข้าว 
๓. กรมชลประทาน 
๔. กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์
๕. กรมประมง 
๖. กรมปศสุัตว ์
๗. กรมพัฒนาท่ีดิน 
๘. กรมวิชาการเกษตร 
๙. กรมส่งเสริมการเกษตร 
๑๐. กรมส่งเสรมิสหกรณ ์
๑๑. ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
๑๒. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
๑๓. ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
๑๔. กรมหม่อนไหม 
๑๕. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
๑๖. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
๑๗. องค์การสะพานปลา 
๑๘. องค์การตลาดเพื่อการเกษตร 
๑๙. การยางแห่งประเทศไทย 

๑๙ 

๗. กระทรวงคมนาคม ๑. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
๒. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 
๓. กรมการขนส่งทางบก 

๓ 



 

๑๒ 
 

หน่วยงานระดับกระทรวง ชื่อหน่วยงาน รวม 
๘. กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

๑. ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๒. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิัล 
๓. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  
๔. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
๕. บริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด 

๖. ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
๗. ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

๘. กรมอุตุนยิมวิทยา 

๘ 

๙. กระทรวงพาณิชย์ ๑. ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
๒. กรมการค้าตา่งประเทศ 
๓. กรมการค้าภายใน 
๔. กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศ 
๕. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
๖. กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 
๗. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
๘. ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
๙. องค์การคลังสินค้า 

๙ 

๑๐. กระทรวงมหาดไทย ๑. กรมการปกครอง ๑ 
๑๑. กระทรวงแรงงาน ๑. ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

๒. กรมจดัหางาน 
๓. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
๔. ส านักงานประกันสังคม 

๔ 

๑๒. กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๑. ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๒. ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
๓. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ
๔. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
๕. ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 
๖. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๗. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
๘. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
๙. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 
๑๐. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
๑๑. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ 
๑๒. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
๑๓. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) 

๑๓ 

๑๓. กระทรวงสาธารณสุข ๑. ส านักงานหลักประกันสุขภาพ ๑ 
๑๔. กระทรวงอุตสาหกรรม ๑. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๒. ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
๔ 



 

๑๓ 
 

หน่วยงานระดับกระทรวง ชื่อหน่วยงาน รวม 
๓. ส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
๔. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

๑๕. ส านักนายกรัฐมนตรี ๑. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 

๑ 

๑๖. ส่วนราชการไม่สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง 

๑. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 

๑ 

รวม ๗๗ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๔ 

 

- ตัวอย่าง-  

แบบส ารวจความคิดเห็นและความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐกับ 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อหน่วยงาน  

กระทรวง             
หน่วยงานในสังกัด/หน่วยงานในก ากับ         
             
บุคคลติดต่อหรือสอบถามเพ่ิมเติม :    
      ๑. ชื่อ      นามสกุล      
ต าแหน่ง             
เบอร์โทรศัพท์      โทรสาร       
อีเมล์             
      ๒. ชื่อ      นามสกุล      
ต าแหน่ง             
เบอร์โทรศัพท์      โทรสาร       
อีเมล์             

ตอนที่ ๒  ความเชื่อมโยงหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน  

 ๒.๑ มีกฎหมายอื่นใดของหน่วยงานของท่านก าหนดในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกันกับร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....  หรือไม่ อย่างไร 

   มี    ไม่มี

หากมี โปรดระบุชื่อกฎหมายและบทบัญญัติหรือเนื้อหาของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๑) ชื่อกฎหมาย      
บทบัญญัติหรือเนื้อหาของกฎหมาย  
๑.            

             
๒.           

             
๓.            

             



 

๑๔ 

 

 ๒.๒ มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใดของหน่วยงานของท่านก าหนดในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกันกับ
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... หรือไม่ อย่างไร 

   มี    ไม่มี

๑. ชื่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ        
บทบัญญัติหรือเนื้อหาของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
๑.            

             
๒.            

             
๓.            

             
๒.๓ ท่านเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... มีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดของหน่วยงานของท่าน หรือไม่ อย่างไร 

   สอดคล้อง    ขัดแย้ง

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

           
             

ตอนที่ ๓ การบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  

ท่านเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงในการท างาน
และบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร  

           
            
             

ตอนที่ ๔  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
           

            
              

ตอนที่ ๕ การส่งแบบส ารวจ 

ขอความกรุณาส่งกลับแบบส ารวจในรูปแบบไฟล์ อิ เล็กทรอนิกส์มาที่  contact@ega.or.th  
ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :  
ส่วนกฎหมาย ฝ่ายอ านวยการ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ ๐๒-๖๑๒๖๐๐๐ 
ต่อ ๑๔๐๑ (ดวงกมล) ๑๔๐๖ (สรวิชญ์) หรืออีเมล์ contact@ega.or.th 

เอกสารอ้างอิง : สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  https://www.ega.or.th 



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี 1

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
การบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี 2

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ 
รายงานความก้าวหน้าการจัดท า

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี 3

หัวข้อน าเสนอ  รายงานความก้าวหน้าการจัดท าร่าง พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....

1. ความก้าวหน้าการจัดท าร่าง พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....

2. ผลสรุปแบบส ารวจความคดิเห็นและความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายและ
กฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐกับร่าง พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....



การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าท่ี 4

วันท่ี 5 ต.ค. 2560

สรอ.จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นและใหห้น่วยงาน
ภายใต้ คกก.ขับเคลื่อนการบูรณาการฯ ให้ความ
คิดเห็นและส่งกลับ สรอ. ภายใน ๑ พ.ย. ๒๕๖๐

วันท่ี 27 ต.ค. 2560
คณะอนุกรรมการบูรณาการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการ 
บูรณาการการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ เชิญผู้แทน ดศ. ผู้แทน ก.พ.ร. และ

ผู้แทน สรอ. หารือนอกรอบเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.

วันท่ี 7 พ.ย. 2560
คณะอนุกรรมการบูรณา
การฯ เชิญผู้แทน ดศ.

ผู้แทน ก.พ.ร. และผู้แทน 
สรอ. เข้าร่วมประชุม
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.

วันท่ี 8 พ.ย. 2560
คกก.ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เชิญผู้แทน ดศ.
ผู้แทน ก.พ.ร. และผู้แทน สรอ. เข้าร่วมประชุม

พิจารณาร่างผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปกฎหมาย
โดยในร่างผลอันพึงประสงค์ฯ ได้ก าหนดให้มีการ

จัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัลด้วย

วันท่ี 3 พ.ย. 2560
สรอ.จัดท าหนังสือถึง รมว. 
ดศ. ผ่านปลัดกระทรวง ดศ. 
เพื่อรายงานความก้าวหน้า
การด าเนินการขับเคลื่อน

ร่าง พ.ร.บ.

คกก.ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ มีมติรับทราบและขอให้ผู้แทนของทุกหน่วยงานภายใต้ 
คกก.ขับเคลื่อนการบูรณาการฯ ส่งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
กลับมายัง สนง.ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมภายใน ๒ สัปดาห์ เพื่อส่งมอบข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นให้แก่คณะท างานที่ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะแต่งตั้งเพื่อจัดท าร่าง พ.ร.บ.
ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป (การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๐) 

ประเด็นเพือ่ทราบ   ความก้าวหน้าการจัดท าร่าง พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....
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การขับเคลื่อนการด าเนินการจดัท า พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล
พ.ศ. .... ร่วมกันระหว่าง “หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติ
คณะรัฐมนตรี ได้แก่ ดศ. ส านักงาน ก.พ.ร. และ สรอ.” และ 
“คณะอนุกรรมการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการบรูณาการการ
ปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการ และ คกก.ด าเนินการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน” เป็นแนวทางที่มคีวาม
เหมาะสมในการจัดท ากฎหมายฉบับนี้ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ
เป็นรูปธรรมได้อย่างเร่งด่วนตามทีม่ตคิณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คณะอนุกรรมการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการบูรณาการการ
ปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการปฏิบัตริาชการระหว่างส่วน

ราชการและหน่วยงานของรัฐ 
คณะกรรมการด าเนินการปฏริูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

มอี านาจหน้าที่ในการเสนอกฎหมาย เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐

แผนการด าเนินงานต่อไป

ประเด็นเพือ่ทราบ ความก้าวหน้าการจัดท ารา่ง พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....
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ผลส ารวจความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....

“จ านวนหน่วยงานรัฐที่ตอบแบบส ารวจ”
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ที่ กระทรวง จ านวนกรม
ทั้งหมด

จ านวนกรมที่ส่ง
แบบส ารวจ

1 ก.กลาโหม 8 1

2 ก.การคลัง 30 1

3 ก.การต่างประเทศ 15 1

4 ก.การท่องเที่ยวฯ 7 1

5 ก.พัฒนาสังคมฯ 10 9

6 ก.เกษตรและสหกรณ์ 23 19

7 ก.คมนาคม 22 3

8 ก.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจฯ 11 8

9 ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 17 0

10 ก.พลังงาน 10 0

11 ก.พาณิชย์ 13 9

ที่ กระทรวง จ านวนกรม
ทั้งหมด

จ านวนกรมที่
ส่งแบบส ารวจ

12 ก.มหาดไทย 13 1

13 ก.ยุติธรรม 15 0

14 ก.แรงงาน 7 4

15 ก.วัฒนธรรม 10 0

16 ก.วิทยาศาสตร์ฯ 16 13

17 ก.ศึกษาธิการ 17 0

18 ก.สาธารณสุข 17 1

19 ก.อุตสาหกรรม 9 4

20 ส านักนายกรัฐมนตรี 28 1

21 ส่วนราชการไม่สังกัด 8 1

รวมทั้งสิ้น 306 77

(ที่มา: พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 และเว็บไซต์ของแต่ละกระทรวง)
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ตอบแบบส ารวจ (77 หน่วยงานระดับกรม) ยังไม่มีการตอบแบบส ารวจ (229 หน่วยงานระดับกรม)

หน่วยงานรัฐจ านวนรวมทั้งสิ้น 21 หน่วยงานระดับกระทรวง 306 ระดับกรม (รวมรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน)

(ที่มา: พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 และเว็บไซต์ของแต่ละกระทรวง)
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ควรมีกฎหมาย*

100%

เห็นด้วย

*ช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงในการท างานและบูรณาการ         
การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ.... ช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการ   
การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น

หน่วยงานที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 77 กรม เห็นว่าควรมีร่าง พ.ร.บ.ฯ เพราะช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงในการ
ท างานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยเหตุผลเรียงตามล าดับ คือ 

1. มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน 53.2 % (41 แห่ง)

2. ไม่มีความเห็นหรือมีความเห็นอื่นๆ 26% (20 แห่ง)

3. ลดความซ้ าซ้อนและขั้นตอนการท างาน 11.7% (9 แห่ง) 

4. มีมาตรการด าเนินงานเดียวกัน 6.5% (5 แห่ง)

5. เกิดบริการแบบ one stop service 2.6% (2 แห่ง) 
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“ข้อเสนอแนะ”

ให้ความเห็น
22%

ไม่ให้ความเห็น
78%

 ควรก าหนดการแก้ไขปัญหาในกรณีที่การแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐไม่สามารถ
ด าเนินการได้ให้ชัดเจน

 ต้องมีการศึกษาโครงสร้างข้อมูลก่อนการเชื่อมโยง และ
ก าหนดการจัดเก็บให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 ต้องบังคับใช้กฎหมายให้ได้และกระตุ้นให้หน่วยงาน
ต่างๆ ด าเนินการเผยแพร่และเชื่อมโยงข้อมูลใหต้รงกัน

 ต้องเพิ่มมาตรการของการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบและข้อมูลให้มากขึ้น

จ านวนหน่วยงานที่ใหค้วามเห็นและ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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(เป็นการยกตัวอย่างความเห็นบางส่วนเท่านั้น)



 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

หน้า | ๑๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูล
กลางภาครัฐ มีรายละเอียดดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕.๑ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ 

-  สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ที่เทียบสัดส่วน ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 1) มีส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ เชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน กับ ส านัก

ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จ านวน 145 หน่วยงาน โดยมีเป้าหมายในปี 2560 รวม 148 หน่วยงาน คิด
เป็นร้อยละ 97.97 

 
 2) จัดหาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 

(Linkage Center) ให้ใช้งานได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 และมีส่วนราชการหน่วยงานของรัฐเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันข้ามหน่วยงานผ่านระบบ Linkage Center แล้ว จ านวน 72 ฐานข้อมูล จาก
เป้าหมายในปี 2560 จ านวน  81 ฐานข้อมูล เทียบสัดส่วนจ านวนฐานข้อมูลที่พร้อมเปิดให้บริการแล้ว คิดเป็น
ร้อยละ 88.88 

 
 3) มีส่วนราชการหน่วยงานของรัฐใช้บัตรประจ าตัวประชาชนใบเดียวเพ่ือขอรับ

บริการจากภาครัฐแล้ว จ านวน 34 กระบวนงาน จากเป้าหมายในปี 2560 จ านวน 47 กระบวนงาน เทียบ
สัดส่วนจ านวนกระบวนงานที่ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนเพียงใบเดียวแล้ว คิดเป็นร้อยละ 72.34 

 
 4) ด าเนินการรวบรวมรายชื่อฐานข้อมูลเอกสารที่ต้องใช้ในการบริการประชาชน

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 จาก 20 กระทรวงรวมส านักนายกรัฐมนตรี และ13 
หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง  ได้ทั้งสิ้น 1,525 เอกสาร และได้พิจารณาคัดกรองตัดเอกสารลักษณะ ค าร้อง ค าขอ 
ใบเสร็จรับเงิน บันทึกผลการตรวจ แผนที่ สัญญา หนังสือมอบอ านาจ หรือ เอกสารอ่ืนที่เป็นข้อมูลใช้ภายใน
สังกัดเดียวกัน เป็นต้น คงเหลือรายชื่อฐานข้อมูลเอกสาร จ านวน 116 รายการ แยกหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
ได้ 16 กระทรวง และ 9 หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง เทียบสัดส่วนความส าเร็จในการเตรียมฐานข้อมูลและ
มีความพร้อมให้บริการแล้ว 23 รายการ คิดเป็นร้อยละ 19.82 

 
 5) จัดหาเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card 

reader) จ านวน 214,756 เครื่อง และแจกจ่ายส่งมอบให้หน่วยงานของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้นจ านวน 
75 หน่วยงาน ทั้งนี้ มีหน่วยงานรอแจกจ่ายที่ยังไม่มารับและขอมาใหม่ 4 หน่วยงาน 

 
 6) จัดฝึกอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ  ทั้ งในส่วนการใช้งาน

โปรแกรมควบคุมและแจกจ่ายเครื่องอ่านบัตรฯ ส าหรับหน่วยงานที่ได้รับการแจกจ่าย จ านวน 73 หน่วยงาน 
254 คน  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์รองรับการอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชนหรือฐานข้อมูล
ประชาชนกลาง จ านวน 82 หน่วยงาน 291 คน และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลผ่านระบบ Linkage Center จ านวน 127 หน่วยงาน 291 คน   
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2) แผนการด าเนินงานต่อไป 
2.1 ทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและ

การบริการภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้การด าเนินการตามแนวทางการบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐที ่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 
เป้าหมายมาตรการและตัวชี้วัด ปี 2561 

 - มาตรการที่ 1 : การขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูล 
เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลประชาชนที่มีมาตรฐาน สามารถ

เข้าถึง เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนใช้งานร่วมกันได้ ก าหนดตัวชี้วัด คือ จ านวนฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนให้หน่วยงานอ่ืนใช้ร่วมกันได้  

- มาตรการที่ 2 : การขับเคลื่อนการปรับปรุงการบริการภาครัฐ 
เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐให้บริการประชาชนแบบลดการใช้ส าเนา

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

ฐานข้อมูลประชาชนกลาง   
 (2) จ านวนกระบวนงานภาครัฐที่ใช้ข้อมูลบุคคลจากบัตร Smart Card 

หรือฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center) เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับ
บริการแทนการขอส าเนาเอกสาร (ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน)  

 (3) จ านวนกระบวนงานที่ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนใบเดียวในการขอรับ
บริการ โดยการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับบริการจากฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center) แทนการขอ
ส าเนาเอกสาร  
 2.2 ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม 2560 ของหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลในการจัดเตรียมฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี เพ่ือ
รวบรวมผล ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และระดับความส าเร็จ รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ  

3) ปัญหาอุปสรรค 
3.1) กระบวนงานบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันส่วนใหญ่ 

ยังก าหนดให้ประชาชนต้องเตรียมเอกสารหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการขอรับบริการให้ครบถ้ วน 
กฎหมายระเบียบของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้รองรับการใช้เอกสารในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ 

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

3.3) ระบบฐานข้อมูลประชาชนของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังไม่ได้พัฒนาเป็น
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือพัฒนาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่ไม่มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญย่ังไม่มีความพร้อมด้านข้อมูล  

3.4) ไม่มีกฎหมายกลางในการที่จะอนุญาตให้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานได้ ซึ่งท าให้แต่ละหน่วยงานต้องมีการท าบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานเพ่ือใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
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๓. ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุม    
 
 
ข้อบังคับ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (หากมี) 
           ไม่มี 
 
หน่วยงานที่เสนอ/ผู้รับผิดชอบ 
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
เอกสารประกอบวาระ (หากมี)  
๑. รายชื่อหน่วยงานนที่ร่วมท าบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง 
๒. รายชื่อฐานข้อมูลของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ (สังกัดกระทรวง/ไม่สังกัดกระทรวง)ที่เชื่อมโยงกับ

ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรพร้อมเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบ Linkage Center  
๓. รายชื่อกระบวนงานที่ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนใบเดียวในการขอรับบริการ  
๔. สรุปรายชื่อฐานข้อมูลเอกสารที่ต้องการใช้ในการบริการประชาชน(ตามมติคณะรัฐมนตรี 4 กรกฎาคม 

2560) และฐานข้อมูลเอกสารที่มีความพร้อมเชื่อมโยงแล้ว 
๕. รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการแจกจ่ายเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card 

Reader)  
 

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

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

รายชื่อหน่วยงานทีร่่วมท าบันทึกขอ้ตกลงการใชป้ระโยชน์ฐานขอ้มลูทะเบียนกลาง กรมการปกครอง



ล าดบัที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ วันทีอ่นุมตัิ วันทีล่งนาม
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

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

รายชื่อหน่วยงานทีร่่วมท าบันทึกขอ้ตกลงการใชป้ระโยชน์ฐานขอ้มลูทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
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ล าดบัที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ วันทีอ่นุมตัิ วันทีล่งนาม
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 (มหาชน) (บสก.)  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑

(เพิ่มเติมวธิกีารใช้ประโยชน์ข้อมูล)  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

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

91 สภากาชาดไทย  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐  ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

(เพิ่มเติมวธิกีารใช้ประโยชน์ข้อมูล)  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

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
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รายชื่อหน่วยงานทีร่่วมท าบันทึกขอ้ตกลงการใชป้ระโยชน์ฐานขอ้มลูทะเบียนกลาง กรมการปกครอง



ล าดบัที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ วันทีอ่นุมตัิ วันทีล่งนาม
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

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

รายชื่อหน่วยงานทีร่่วมท าบันทึกขอ้ตกลงการใชป้ระโยชน์ฐานขอ้มลูทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
 - ๔ - 



ล าดบัที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ วันทีอ่นุมตัิ วันทีล่งนาม
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

  - องค์การคลังสินค้า   

141 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ กระทรวงสาธารณสุข  ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๙  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

142 กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  ๘ มีนาคม ๒๕๖๐  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

143 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

144 กรมทางหลวงชนบท  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

145 สภาวชิาชีพบญัชี  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หมายเหต ุ :  รายชื่อหน่วยงาน  ณ วันที ่๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๐

 - ๕ - 

รายชื่อหน่วยงานทีร่่วมท าบันทึกขอ้ตกลงการใชป้ระโยชน์ฐานขอ้มลูทะเบียนกลาง กรมการปกครอง



ล าดบั หน่วยงานให้เชือ่มโยงขอ้มลู หน่วยงาน
1 ข้อมูลทะเบียนราษฎร (ยกเว้นภาพใบหน้า)
2 ข้อมูลทะเบียนบ้าน (รายละเอียดบ้าน)
3 ข้อมูลทะเบียนราษฎร (รายการคนในบ้าน)
4 ข้อมูลใบสูติบัตร
5 ข้อมูลใบมรณบัตร
6 ข้อมูลหนังสือรับรองบุตร
7 ข้อมูลทะเบียนสมรส
8 ข้อมูลทะเบียนหยา่
9 ข้อมูลทะเบียนประวัติการสมรส

10 ข้อมูลประวัติการจดทะเบียนรับรองบุตร
11 ข้อมูลประวัติการจดทะเบียนการหยา่
12 ข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชน
13 ข้อมูล ใบสูติบัตร (ผู้ไม่มีสัญชาติไทย)
14 ข้อมูล ใบมรณบัตร (ผู้ไม่มีสัญชาติไทย)
15 ข้อมูล บัตรประจ าตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน
16 ข้อมูล การจดทะเบียนเปล่ียนชื่อตัว
17 ข้อมูล การจดทะเบียนเปล่ียนชื่อสกุล
18 ข้อมูล การจดทะเบียนจดัต้ังชื่อสกุล
19 ข้อมูล การจดทะเบียนต้ังชื่อรอง / เปล่ียนชื่อรอง
20 ข้อมูล การจดทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล
21 ข้อมูล การจดทะเบียนพินัยกรรม
22 ข้อมูล ประวัติการจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม
23 ข้อมูล ประวัติการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
24 ข้อมูล ประวัติการจดบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
25 ข้อมูล การจดทะเบียนสัตว์พาหนะ
26 ข้อมูล ภาพใบหน้าคนต่างด้าว
27 ข้อมูล ภาพนิ้วมือคนต่างด้าว
28 ข้อมูล ผู้หนีภยัจากการสู้รบจากพม่า

รายชือ่ฐานขอ้มลูของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ (สังกัดกระทรวง/ไมส่ังกัดกระทรวง) 72 ฐานขอ้มลู

ทีเ่ชื่อมโยงกับฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎรพร้อมเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มลูขา้มหน่วยงานผ่านระบบ Linkage Center

มท กรมการปกครอง

มท กรมการปกครอง



ล าดบั หน่วยงานให้เชือ่มโยงขอ้มลู หน่วยงาน

รายชือ่ฐานขอ้มลูของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ (สังกัดกระทรวง/ไมส่ังกัดกระทรวง) 72 ฐานขอ้มลู

ทีเ่ชื่อมโยงกับฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎรพร้อมเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มลูขา้มหน่วยงานผ่านระบบ Linkage Center

มท กรมการปกครอง

29 ข้อมูล ที่อยู่ผู้หนีภยัจากการสู้รบจากพม่า
30 ข้อมูล ที่อยู่บุคคลทุกประเภท
31 ข้อมูล ที่อยู่บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
32 ข้อมูล ที่อยู่บุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน
33 ข้อมูล ที่อยู่บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย (ต่างด้าว)
34 ข้อมูล ประวัติการยา้ยเข้า
35 ข้อมูล ประวัติการยา้ยออก
36 ข้อมูล การเกิดของผู้หนีภยัจากการสู้รบจากพม่า
37 ข้อมูล ทะเบียนบุคคลต่างด้าว
38 ข้อมูล บัตรประจ าตัวแรงงานต่างด้าว
39 ข้อมูล บัตรประจ าตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย
40 ข้อมูล หนังสือรับรองการเกิด
41 ข้อมูลผู้ใช้น้้าประปา การประปานครหลวง การประปานครหลวง
42 ข้อมูลการใช้น้้าประปา การประปาส่วนภมูิภาค
43 บริการส้าหรับค้นหาข้อมูลชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า,สถานที่ใช้ไฟฟ้า

 และประวัติการใช้ไฟฟ้ายอ้นหลัง 6 เดือนจากข้อมูล
เลขประจ้าตัวประชาชน, รหัสเคร่ืองวัด หรือ เลขรหัส
ประจ้าบ้าน

การไฟฟ้านครหลวง

44 ข้อมูลแปลงเพาะปลูกข้าว/ปลูกยางพารา
45 ข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร
46 ระบบตรวจสอบเกษตรกรด้านหม่อนไหม กรมหม่อนไหม
47 บริการทะเบียนผู้เข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลาง

และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่าน
อินเตอร์เน็ตของกรมประมง

กรมประมง

48 ข้อมูลรายการประวัติหนังสือเดินทาง กต กรมการกงสุล
49 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา (ต้ังแต่ปี 2554) ศธ ส้านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
50  ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา
ไม่สังกัด ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา

51 ข้อมูลประวัติผู้ประกันตน และสถานพยาบาลปัจจบุัน ส้านักงานประกันสังคม
52 ฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
53 ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล ไม่สังกัด ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.)

รง

กรมส่งเสริมการเกษตร

มท กรมการปกครอง

มท

กษ



ล าดบั หน่วยงานให้เชือ่มโยงขอ้มลู หน่วยงาน

รายชือ่ฐานขอ้มลูของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ (สังกัดกระทรวง/ไมส่ังกัดกระทรวง) 72 ฐานขอ้มลู

ทีเ่ชื่อมโยงกับฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎรพร้อมเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มลูขา้มหน่วยงานผ่านระบบ Linkage Center

มท กรมการปกครอง

54 ประวัติรายการยาที่มีข้อมูลว่าแพ้ (เฉพาะรหัสยา)
55 ประวัติรายการยาที่มีข้อมูลว่าแพ(้เฉพาะชื่อยา)
56 ค่าดัชนีมวลกาย และการแปรผล
57 ค่าน้้าตาลในกระแสเลือด fpg & hba1c
58 สถานะประวัติสุขภาพ เร่ืองการเป็น เบาหวาน
59 สถานะประวัติสุขภาพ เร่ืองการเป็น ความดันสูง
61 ข้อมูลลงทะเบียนเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน
62 ฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบใน

จงัหวัดชายแดนใต้
ส้านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย์

63 ระบบบริการทางสังคม - ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้ความช่วยเหลือ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64 ฐานข้อมูลผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับ
ราชการทหารกองประจ้าการ (สด.43) กห

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

65 ข้อมูลผู้ล้มละลาย ส้านักงานกิจการยติุธรรม (ยธ.) กรมบังคับคดี
66 ข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
67  การค้นหาประวัติผู้ต้องขังในระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขัง 

(โดยส่งเลข 13 หลักมาตรวจสอบกับระบบ)
กรมราชทัณฑ์

68 ข้อมูลผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
69 ข้อมูลผู้ใช้บริการ บมจ.ทโีอที ดศ บริษัท ทโีอท ีจ้ากดั (มหาชน)
70 สมาชิก กบข. (บริการตรวจสอบสมาชิก กบข.) ไม่สังกดั กองทนุบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ 

(กบข.)71 รายชื่อบคุคลที่เคยถูกวุฒิสภาลงมติถอดถอน/พ้น
จาก ต้าแหน่ง

ไม่สังกดั ส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
72 ข้อมูล การน้าส่งเงินสะสมและเงินสะสมของสมาชิก ไม่สังกดั กองทนุการออมแหง่ชาติ

หมายเหตุ
มท กษ กต ศธ รง สธ พม กห ยธ ดศ

ข้อมูล ณ วันที ่1 ธันวาคม 2560

สรุปหน่วยงาน สังกดักระทรวงที่มีด้าเนินการแล้ว 10 กระทรวง ประกอบด้วย

สธ

พม

ยธ

ส้านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)



ล าดบั ชื่อกระบวนงาน ชื่อหน่วยงาน
1 การขึ้นทะเบียนทหารกองประจ าการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
2 การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
3 งานทะเบียน กรมศุลกากร
4 งานพิธีการศุลกากรและการด าเนินงานในกระบวนการศุลกากร กรมศุลกากร

5
งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (บุคคลบรรลุ
นิติภาวะอายุต้ังแต่ 20 ปีบริบูรณ์)

กต กรมการกงสุล

6
การออกใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์

กรมการขนส่งทางบก

7
การออกใบอนุญาตผู้ประจ ารถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทาง
บก

กรมการขนส่งทางบก

8 การจดทะเบียนนิติบุคคล พณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
9 การให้บริการผู้ถือครองทีดิ่น กรมทีดิ่น
10 การแจ้งขอท าหน้าทีเ่ป็นเจ้าบ้าน กรมการปกครอง (สน.บท.)
11 การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ กรมการปกครอง (สน.บท.)
12 การขอเปล่ียนบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีเปล่ียนทีอ่ยู่ กรมการปกครอง (สน.บท.)

13
การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมี
ชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

กรมการปกครอง (สน.บท.)

14 การแจ้งร้ือถอนบ้าน หรือบ้านถูกท าลาย กรมการปกครอง (สน.บท.)

15
การขอเปล่ียนบัตรประจ าตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปล่ียน
บัตรเนื่องจากเปล่ียนค าน าหน้านามจาก "เด็กชาย" เป็น "นาย" 
และจาก "เด็กหญิง" เป็น "น.ส.")

กรมการปกครอง (สน.บท.)

16
การขอเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน (ทีม่ีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน) ตามประกาศการ
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2556

ยธ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

17 ระบบงานเลขประจ าตัวประชาชน กค กรมสรรพากร
18 ระบบงานบริการขอเลขหมายโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)
19 การฝากส่งส่ิงของไปรษณีย์แบบมีหลักฐาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (มหาชน)
20 การขออนุญาตติดต้ังใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
21 การขออนุญาตติดต้ังน้ าประปา การประปานครหลวง

22
การแต่งต้ังผู้จัดการปกครองศาลเจ้า 
ผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้า

กรมการปกครอง (สน.บท.)

23 การท าทะเบียนพินัยกรรมแบบท าด้วยวาจา กรมการปกครอง (สน.บท.)

คค

มท

ดศ

มท

รายชื่อกระบวนงานทีใ่ชบ้ัตรประจ าตวัประชาชนใบเดยีวในการขอรับบริการ 
จ านวน 34 กระบวนงาน 

กห

กค



ล าดบั ชื่อกระบวนงาน ชื่อหน่วยงาน

รายชื่อกระบวนงานทีใ่ชบ้ัตรประจ าตวัประชาชนใบเดยีวในการขอรับบริการ 
จ านวน 34 กระบวนงาน 

24 การเปล่ียนชื่อตัว ชื่อสกุล กรมการปกครอง (สน.บท.)
25 การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ กรมการปกครอง (สน.บท.)
26 การขอใบแทนใบแจ้งการย้าย กรณีช ารุดก่อนแจ้งย้ายเข้า กรมการปกครอง (สน.บท.)
27 การจดทะเบียนสมรส กรณีบรรลุนิติภาวะ กรมการปกครอง (สน.บท.)
28 การจดทะเบียนหย่า โดยความยินยอม กรมการปกครอง (สน.บท.)

29
การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีมารดาและบุตรสามารถให้ความ
ยินยอมด้วยตนเองได้

กรมการปกครอง (สน.บท.)

30 การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม กรณีบุตรบรรลุนิติภาวะ กรมการปกครอง (สน.บท.)
31 การเปล่ียนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่น กรมการปกครอง (สน.บท.)

32
การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายทีอ่ยู่สูญหาย หรือ
ช ารุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

กรมการปกครอง (สน.บท.)

33 นายจ้างขออนุญาตพาลูกจ้างไปท างานในต่างประเทศ รง กรมการจัดหางาน
34 สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมและปรึกษาแนะน า อก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ข้อมูล ณ วันที ่1 ธันวาคม 2560

มท



ล าดบั เอกสารทีข่อ หน่วยงานเจา้ของเอกสาร
(กระทรวง)

จ านวน
หน่วยงานทีข่อ

สถานะความ
พร้อม

1 บตัรประจ าตัวประชาชน กระทรวงมหาดไทย 28 ด าเนนิการแล้ว
2 ทะเบยีนบา้น กระทรวงมหาดไทย 24 ด าเนนิการแล้ว
3 ใบส าคัญการเปลียนชือ่ตัว กระทรวงมหาดไทย 21 ด าเนนิการแล้ว
4 ทะเบยีนสมรส กระทรวงมหาดไทย 19 ด าเนนิการแล้ว
5 ใบส าคัญการเปล่ียนชือ่สกลุ กระทรวงมหาดไทย 19 ด าเนนิการแล้ว
6 ทะเบยีนหย่า กระทรวงมหาดไทย 11 ด าเนนิการแล้ว
7 ใบมรณบตัร กระทรวงมหาดไทย 11 ด าเนนิการแล้ว
8 ใบสูติบตัร กระทรวงมหาดไทย 8 ด าเนนิการแล้ว
9 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 8 ก าลังด าเนนิการ
10 ทะเบยีนสมาคม กระทรวงมหาดไทย 5 ก าลังด าเนนิการ
11 ทะเบยีนมลูนธิิ กระทรวงมหาดไทย 5 ก าลังด าเนนิการ
12 ทะเบยีนอาวุธปนื กระทรวงมหาดไทย 2 ก าลังด าเนนิการ
13 ทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม กระทรวงมหาดไทย 2 ด าเนนิการแล้ว
14 ใบอนญุาตกอ่สร้างอาคาร กระทรวงมหาดไทย 2 ก าลังด าเนนิการ
15 ใบอนญุาตประกอบธุรกจิโรงแรม กระทรวงมหาดไทย 2 ก าลังด าเนนิการ
16 หนงัสือกรรมสิทธิ์หอ้งชุด กระทรวงมหาดไทย 2 ก าลังด าเนนิการ
17 ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร กระทรวงมหาดไทย 1 ก าลังด าเนนิการ
18 ข้อมลูคนต่างด้าว [ข้อมลูทะเบยีนคนไมม่สัีญชาติไทย] กระทรวงมหาดไทย 1 ด าเนนิการแล้ว
19 ฐานข้อมูล จปฐ. กระทรวงมหาดไทย 1 ก าลังด าเนนิการ
20 ทะเบยีนขอใช้ไฟฟ้า กระทรวงมหาดไทย 1 ด าเนนิการแล้ว
21 ทะเบยีนผู้ใช้น้ า กระทรวงมหาดไทย 1 ด าเนนิการแล้ว
22 ทะเบยีนมสัยิด กระทรวงมหาดไทย 1 ก าลังด าเนนิการ
23 ทะเบยีนรับรองบตุร กระทรวงมหาดไทย 1 ด าเนนิการแล้ว
24 หนงัสือรับรองการจดทะเบยีนเปน็ผู้ประกอบการ OTOP กระทรวงมหาดไทย 1 ก าลังด าเนนิการ
25 หลักฐานการจ านองที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 1 ก าลังด าเนนิการ
26 ข้อมลูข้าราชการส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย 1 ก าลังด าเนนิการ
27 หนงัสือขออนญุาตของกรมโยธาธิการและผังเมอืง กระทรวงมหาดไทย 1 ก าลังด าเนนิการ
28 ใบรับรองการตรวจเลือก (สด.43) กระทรวงกลาโหม 2 ด าเนนิการแล้ว
29 ข้อมลูทหารผ่านศึก กระทรวงกลาโหม 1 ก าลังด าเนนิการ
30 ใบอนญุาตมซ่ึีงยุทธภณัฑ์ ที่มส่ีวนผสมของวัตถุเคมโีปตัสเซียม

คลอเรท ฟอสฟอรัสแดง และก ามะถัน
กระทรวงกลาโหม

1 ก าลังด าเนนิการ

31 ทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิ่ม (ภพ.20) กระทรวงการคลัง 14 ก าลังด าเนนิการ
32 ทะเบยีนผู้ค้าภาครัฐ กระทรวงการคลัง 1 ก าลังด าเนนิการ
33 ทะเบยีนผู้มีรายได้นอ้ย กระทรวงการคลัง 1 ก าลังด าเนนิการ
34 ทะเบยีนผู้เสียภาษี กระทรวงการคลัง 1 ก าลังด าเนนิการ
35 ใบขนสินค้าขาออก กระทรวงการคลัง 1 ก าลังด าเนนิการ
36 ใบเสียภาษสีรรพสามติ กระทรวงการคลัง 1 ก าลังด าเนนิการ
37 ใบอนญุาตประกอบธุรกจิร้านค้าปลอดอากร กระทรวงการคลัง 1 ก าลังด าเนนิการ
38 หนงัสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ 15 ด าเนนิการแล้ว

สรุปรายชือ่ฐานขอ้มลูเอกสารทีต่อ้งการใชใ้นการบริการประชาชน (ตามมตคิณะรัฐมนตรี 4 กรกฎาคม 2560) 
และฐานขอ้มลูเอกสารทีม่คีวามพร้อมเชือ่มโยงแลว้ 23 รายการ



ล าดบั เอกสารทีข่อ หน่วยงานเจา้ของเอกสาร
(กระทรวง)

จ านวน
หน่วยงานทีข่อ

สถานะความ
พร้อม

สรุปรายชือ่ฐานขอ้มลูเอกสารทีต่อ้งการใชใ้นการบริการประชาชน (ตามมตคิณะรัฐมนตรี 4 กรกฎาคม 2560) 
และฐานขอ้มลูเอกสารทีม่คีวามพร้อมเชือ่มโยงแลว้ 23 รายการ

39 ข้อมลูผู้ด ารงต าแหนง่เอกอคัรราชทูตไทยและกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 1 ก าลังด าเนนิการ
40 ใบอนญุาตประกอบการน าเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 2 ก าลังด าเนนิการ
41 บตัรประจ าตัวมัคคุเทศก์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 1 ก าลังด าเนนิการ
42 ทะเบยีนสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ก าลังด าเนนิการ
43 ทะเบยีนเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 ด าเนนิการแล้ว
44 หนงัสือรับรองการจดทะเบยีนวิสาหกจิชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 ก าลังด าเนนิการ
45 ข้อมลูเรือประมงที่ท าผิดกฎหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ก าลังด าเนนิการ
46 ข้อมลูสถานะแรงงานต่างด้าวในการท างานบนเรือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ก าลังด าเนนิการ
47 ใบอนญุาตท าประมงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ก าลังด าเนนิการ
48 ใบทะเบยีนเรือ กระทรวงคมนาคม 5 ก าลังด าเนนิการ
49 ทะเบยีนรถยนต์ กระทรวงคมนาคม 4 ก าลังด าเนนิการ
50 ใบอนญุาตใช้เรือ กระทรวงคมนาคม 4 ก าลังด าเนนิการ
51 ใบขับขีร่ถยนต์ กระทรวงคมนาคม 3 ก าลังด าเนนิการ
52 ใบขับขีร่ถยนต์สาธารณะ กระทรวงคมนาคม 2 ก าลังด าเนนิการ
53 ทะเบยีนคนประจ าเรือ กระทรวงคมนาคม 1 ก าลังด าเนนิการ
54 ใบขับขีร่ถจักรยานยนต์รับจ้าง กระทรวงคมนาคม 1 ก าลังด าเนนิการ
55 ใบแสดงความรู้ความสามารถในการเดินเรือ กระทรวงคมนาคม 1 ก าลังด าเนนิการ
56 ข้อมลูคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มัน่คงของมนษุย์ 2 ด าเนนิการแล้ว

57 ข้อมลูผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มัน่คงของมนษุย์ 1 ก าลังด าเนนิการ

58 หนงัสือรับรองนติิบคุคล กระทรวงพาณิชย์ 19 ก าลังด าเนนิการ
59 หนงัสือบริคณธ์สนธิ กระทรวงพาณิชย์ 15 ก าลังด าเนนิการ
60 ทะเบยีนรายชือ่ผู้ถือหุน้ กระทรวงพาณิชย์ 12 ก าลังด าเนนิการ
61 ใบทะเบยีนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 11 ก าลังด าเนนิการ
62 ใบอนญุาตประกอบธุรกจิ กระทรวงพาณิชย์ 3 ก าลังด าเนนิการ
63 ทะเบยีนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ก าลังด าเนนิการ
64 ทะเบยีนเคร่ืองหมายการค้า กระทรวงพาณิชย์ 1 ก าลังด าเนนิการ
65 ทะเบยีนหลักประกนัทางธุรกจิ กระทรวงพาณิชย์ 1 ก าลังด าเนนิการ
66 ใบอนญุาตท างานคนต่างด้าว กระทรวงแรงงาน 9 ก าลังด าเนนิการ
67 หนงัสือรับรองการประกอบธุรกจิต่างด้าว กระทรวงแรงงาน 3 ก าลังด าเนนิการ
68 ทะเบยีนผู้ประกนัตน กระทรวงแรงงาน 1 ด าเนนิการแล้ว
69 ทะเบยีนผู้ว่างงาน กระทรวงแรงงาน 1 ก าลังด าเนนิการ
70 ทะเบยีนลูกจ้างงานในประมงทะเล กระทรวงแรงงาน 1 ก าลังด าเนนิการ
71 ทะเบยีนบคุคลล้มละลาย กระทรวงยุติธรรม 6 ด าเนนิการแล้ว
72 ข้อมลูผู้ต้องขัง กระทรวงยุติธรรม 1 ด าเนนิการแล้ว
73 หนงัสือรับรองทายาท กระทรวงยุติธรรม 1 ก าลังด าเนนิการ
74 ทะเบยีนรับรองระบบงานจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก าลังด าเนนิการ



ล าดบั เอกสารทีข่อ หน่วยงานเจา้ของเอกสาร
(กระทรวง)

จ านวน
หน่วยงานทีข่อ

สถานะความ
พร้อม

สรุปรายชือ่ฐานขอ้มลูเอกสารทีต่อ้งการใชใ้นการบริการประชาชน (ตามมตคิณะรัฐมนตรี 4 กรกฎาคม 2560) 
และฐานขอ้มลูเอกสารทีม่คีวามพร้อมเชือ่มโยงแลว้ 23 รายการ

75 หลักฐานขอบข่ายการตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์
หอ้งปฏบิติัการของกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 ก าลังด าเนนิการ

76 วุฒิการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 15 ก าลังด าเนนิการ
77 ข้อมลูการด ารงต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 1 ก าลังด าเนนิการ
78 ใบอนญุาตจัดต้ังโรงเรียนสอนภาษา กระทรวงศึกษาธิการ 1 ก าลังด าเนนิการ
79 ใบรับรองแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 13 ก าลังด าเนนิการ
80 ใบอนญุาตประกอบกจิการที่เปน็อนัตรายต่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 3 ก าลังด าเนนิการ
81 ใบส าคัญการขึน้ทะเบยีนต ารับอาหาร กระทรวงสาธารณสุข 2 ก าลังด าเนนิการ
82 ข้อมลูการตรวจสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1 ด าเนนิการแล้ว
83 ข้อมลูการอนญุาตใหจ้ัดต้ังสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 1 ก าลังด าเนนิการ
84 ทะเบยีนเคร่ืองส าอางค์ กระทรวงสาธารณสุข 1 ก าลังด าเนนิการ
85 ทะเบยีนต ารับอาหาร กระทรวงสาธารณสุข 1 ก าลังด าเนนิการ
86 ทะเบยีนรับรองระบบงานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1 ก าลังด าเนนิการ
87 ใบส าคัญการขึน้ทะเบยีนต ารับยา กระทรวงสาธารณสุข 1 ก าลังด าเนนิการ
88 ใบส าคัญฉลากอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 1 ก าลังด าเนนิการ
89 ใบอนญุาตผลิตอาหาร กระทรวงสาธารณสุข 1 ก าลังด าเนนิการ
90 หลักฐานการครอบครอง หรือใช้งานอปุกรณ์บนัทึกรังสี

ประจ าตัวบคุคล
กระทรวงสาธารณสุข

1 ก าลังด าเนนิการ

91 หลักฐานขอบข่ายการตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์
หอ้งปฏบิติัการของกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข
1 ก าลังด าเนนิการ

92 เอกสารใบรับรองความปลอดภยัของเคร่ือง ก าเนดิรังสีจาก
ส านกังานคณะกรรมการอาหาร และยาหรือเอกสารความ
รับรองปลอดภยัจากประเทศต้นทาง

กระทรวงสาธารณสุข
1 ก าลังด าเนนิการ

93 ใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.4) กระทรวงอตุสาหกรรม 8 ก าลังด าเนนิการ
94 ทะเบยีนมาตราฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 2 ก าลังด าเนนิการ
95 ทะเบยีนเคร่ืองจักร กระทรวงอตุสาหกรรม 1 ก าลังด าเนนิการ
96 ใบอนญุาตใหร้ะเบดิย่อยหนิ ประทานบตัร กระทรวงอตุสาหกรรม 1 ก าลังด าเนนิการ
97 หนงัสือขออนญุาตของกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 1 ก าลังด าเนนิการ
98 หลักฐานขอบข่ายการตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์

หอ้งปฏบิติัการของกระทรวงอตุสาหกรรม
กระทรวงอตุสาหกรรม

1 ก าลังด าเนนิการ

99 ข้อมลูสมาชิกกองทุน กบข. กองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ 
(กบข.) 1 ด าเนนิการแล้ว

100 ข้อมลูเครดิตบโูร ธนาคารแหง่ประเทศไทย 1 ก าลังด าเนนิการ
101 ใบประกอบวิชาชีพพยาบาล สภาพยาบาล 3 ก าลังด าเนนิการ
102 ใบอนญุาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สภาวิศวกร 6 ก าลังด าเนนิการ
103 หนงัสือขออนญุาตของส านกังาน กลต. ใหอ้อกจ าหนา่ยตรา

สารทางการเงิน
ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 1 ก าลังด าเนนิการ



ล าดบั เอกสารทีข่อ หน่วยงานเจา้ของเอกสาร
(กระทรวง)

จ านวน
หน่วยงานทีข่อ

สถานะความ
พร้อม

สรุปรายชือ่ฐานขอ้มลูเอกสารทีต่อ้งการใชใ้นการบริการประชาชน (ตามมตคิณะรัฐมนตรี 4 กรกฎาคม 2560) 
และฐานขอ้มลูเอกสารทีม่คีวามพร้อมเชือ่มโยงแลว้ 23 รายการ

104 ใบอนญุาตประกอบธุรกจิโทรคมนาคม ส านกังานคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสียง กจิการโทรทัศน ์และ
กจิการโทรกระทรวงคมนาคมแหง่ชาติ

2 ก าลังด าเนนิการ

105 ทะเบยีนผู้ใช้โทรศัพท์ ส านกังานคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสียง กจิการโทรทัศน ์และ
กจิการโทรกระทรวงคมนาคมแหง่ชาติ

1 ด าเนนิการแล้ว

106 ข้อมลูข้าราชการพลเรือน ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน 1 ก าลังด าเนนิการ

107 ข้อมลูการถือหุน้ของบคุคล ส านกังานคณะกรรมการหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 1 ก าลังด าเนนิการ

108 ใบแจ้งความ ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 16 ก าลังด าเนนิการ
109 ทะเบยีนประวัติอาชญากรรม ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 12 ก าลังด าเนนิการ
110 ใบส าคัญคนต่างด้าว ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 5 ก าลังด าเนนิการ
111 ข้อมลูหมายจับ ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 1 ก าลังด าเนนิการ
112 ใบส าคัญถิน่ที่อยู่ ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 1 ก าลังด าเนนิการ
113 ทะเบยีนวัด ส านกังานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 2 ก าลังด าเนนิการ
114 หนงัสือสุทธิของเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทน ส านกังานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 1 ก าลังด าเนนิการ
115 หลักฐานแสดงการเปน็พระภกิษ ุสามเณร และนกับวชใน

ศาสนาอืน่ๆ
ส านกังานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

1 ก าลังด าเนนิการ

116 ทะเบยีนฐานนัดร ส านกันายกรัฐมนตรี 1 ก าลังด าเนนิการ
23จ านวนฐานขอ้มลูทีจ่ัดเตรียมและพร้อมใชง้าน

ข้อมลู ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560



ล าดบัที่ ชื่อหน่วยงาน วันทีแ่จกจ่าย
1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพึน้ฐาน 7-ม.ีค.-60
2 กรมบัญชีกลาง 7-ม.ีค.-60
3 กรุงเทพมหานคร 7-ม.ีค.-60
4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 13-ม.ีค.-60
5 ส านักงานธนานุเคราะห์ 13-ม.ีค.-60
6 กรมเจ้าท่า 13-ม.ีค.-60
7 ส านักปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17-ม.ีค.-60
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 29-ม.ีค.-60
9 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 29-ม.ีค.-60

10 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 29-ม.ีค.-60
11 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4-เม.ย.-60
12 กรมส่งเสริมการเกษตร 4-เม.ย.-60
13 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 4-เม.ย.-60
14 กรมหม่อนไหม 4-เม.ย.-60
15 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 4-เม.ย.-60
16 กรมโยธาธิการและผังเมือง 4-เม.ย.-60
17 สภาสถาปนิก 4-เม.ย.-60
18 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 4-เม.ย.-60
19 ส านักงานประกันสังคม 4-เม.ย.-60
20 สภากาชาดไทย 4-เม.ย.-60
21 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4-เม.ย.-60
22 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 4-เม.ย.-60
23 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 18-เม.ย.-60
24 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 4-พ.ค.-60
25 กรมสรรพากร 4-พ.ค.-60
26 กรมการค้าภายใน 4-พ.ค.-60
27 การยางแห่งประเทศไทย 16-พ.ค.-60
28 ส านักงานกองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร 16-พ.ค.-60
29 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 16-พ.ค.-60
30 กรมประชาสัมพันธ์ 16-พ.ค.-60
31 กรมการจัดหางาน 17-พ.ค.-60
32 กรมปศุสัตว์ 17-พ.ค.-60

รายชือ่หน่วยงานที่ได้รับการแจกจ่ายเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 75 หน่วยงาน
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รายชือ่หน่วยงานที่ได้รับการแจกจ่ายเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 75 หน่วยงาน

33 กรมการกงสุล 17-พ.ค.-60
34 กรมการพัฒนาชุมชน 17-พ.ค.-60
35 กรมคุมประพฤติ 17-พ.ค.-60
36 กรมบังคับคดี 17-พ.ค.-60
37 ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 17-พ.ค.-60
38 กรมศุลกากร 17-พ.ค.-60
39 ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 17-พ.ค.-60
40 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 17-พ.ค.-60
41 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 17-พ.ค.-60
42 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 17-พ.ค.-60

43
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

17-พ.ค.-60

44 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 17-พ.ค.-60
45 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 17-พ.ค.-60
46 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 30-พ.ค.-60
47 ส านักงานอัยการสูงสุด 30-พ.ค.-60
48 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 30-พ.ค.-60
49 กรมการแพทย์ 30-พ.ค.-60
50 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 30-พ.ค.-60
51 ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. 30-พ.ค.-60
52 กรมชลประทาน 30-พ.ค.-60
53 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 30-พ.ค.-60
54 ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 30-พ.ค.-60
55 กรมการขนส่งทางบก 30-พ.ค.-60
56 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 30-พ.ค.-60
57 กรมสรรพสามิต 30-พ.ค.-60
58 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 30-พ.ค.-60
59 กองทุนการออมแห่งชาติ 31-พ.ค.-60
60 กรมป่าไม้ 6-ม.ิย.-60
61 กรมประมง 7-ม.ิย.-60
62 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 9-ม.ิย.-60
63 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 13-ม.ิย.-60
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64 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 13-ม.ิย.-60
65 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 15-ม.ิย.-60
66 ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ 15-ม.ิย.-60
67 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 22-ม.ิย.-60
68 ส านักปลัดกระทรวงพาณิชย์ 6-ก.ค.-60
69 ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. 19-ก.ค.-60
70 กรมการท่องเทีย่ว 19-ก.ค.-60
71 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดพิษณุโลก 21-ก.ค.-60
72 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. 3-ส.ค.-60
73 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 3-ส.ค.-60
74 กรมการปกครอง 30-ส.ค.-60
75 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30-ส.ค.-60

รวมแจกจ่ายแล้วทัง้สิ้น  75  หน่วยงาน 

รอแจกจ่าย 4 หน่วยงาน (ที่ขอมาเดิมและขอมาใหม่)
ล าดบัที่ ชื่อหน่วยงาน วันทีแ่จกจ่าย

1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 13-ธ.ค.-60
2 กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ 13-ธ.ค.-60
3 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 13-ธ.ค.-60
4 กรมสุขภาพจิต 13-ธ.ค.-60

ข้อมูล ณ วันที ่1 ธันวาคม 2560
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ระเบียบวาระท่ี ๓.๕.๒ : การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ 
 
๑. ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน    

๑) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ ปัจจุบันได้เข้า

พบหน่วยงานเพ่ือหารือถึงข้อมูลและวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ าฯ แล้ว ๓๕ หน่วยงาน มีข้อมูล
ทั้งหมดจ านวน ๓๙๐ รายการ ประกอบด้วยข้อมูลเชื่อมโยงแล้ว ๒๔๖ รายการ ข้อมูลที่อยู่ระหว่างการ
จัดเตรียมข้อมูล ๑๑๓ รายการ และข้อมูลที่รอหน่วยงานปรับปรุงข้อมูล  ๓๑ รายการ รายละเอียดดังแสดงใน
ตาราง 
 

ล ำดับ หน่วยงำน 

จ ำนวนข้อมูล (รำยกำร) 

เชื่อมโยงแล้ว 
อยู่ระหว่ำง
จัดเตรียม

ข้อมูล 

รอหน่วยงำน
ปรับปรุง
ข้อมูล 

1 กรมเจ้าท่า 6 1 - 
2 กรมแผนที่ทหาร 3 2 - 
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 8 - - 
4 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๔ ๕ - 
5 กรมควบคุมมลพิษ 9 3 - 
6 กรมชลประทาน 8 43 *22 
7 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 3 1 - 
8 กรมทรัพยากรธรณี 8 1 - 
9 กรมทรัพยากรน ้า 8 2 4 

10 กรมทางหลวง 3 5 - 
11 กรมทางหลวงชนบท ๖ - - 
12 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕ ๕ 5 
13 กรมป่าไม ้ 3 4 - 
14 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 5 - - 
15 กรมพัฒนาที่ดนิ 19 - - 
16 กรมอุตุนิยมวิทยา 1๔ ๖ - 
17 กรมอุทกศาสตร์ 10 - - 
18 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช 3 4 - 
19 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 14 1 - 
20 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5 2 - 
21 การประปานครหลวง ๖ ๒ - 
22 การประปาส่วนภูมิภาค 3 4 - 
23 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 1 8 - 
24 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ฯ 2 4 - 
25 สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร  33 - - 
26 กรุงเทพมหานคร (ส้านักการระบายน ้า) 1๖ ๘ - 
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ล ำดับ หน่วยงำน 

จ ำนวนข้อมูล (รำยกำร) 

เชื่อมโยงแล้ว 
อยู่ระหว่ำง
จัดเตรียม

ข้อมูล 

รอหน่วยงำน
ปรับปรุง
ข้อมูล 

27 ส้านักงบประมาณ  1 - - 
28 ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 - - 
29 ส้านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย 1 - - 
30 ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ
2 - - 

31 ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 - - 
32 ส้านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ  
1๒ ๒ - 

33 ส้านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 1 - - 
34 ส้านักงานสถิติแห่งชาติ 20 - - 
35 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  2 - - 
  รวม 2๔๖ 1๑๓ 31 

หมายเหตุ : * หน่วยงานได้ด าเนินการปรับปรุงสถานีโทรมาตรและระบบการรับส่งข้อมูลแล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการส่งมอบงานและตรวจรับโครงการฯ 

 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 

 ระบบคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ เป็นระบบแสดงผลข้อมูลที่
รวบรวมจาก ๓๕ หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานรับผิดชอบเข้าถึงข้อมูลที่เป็นเอกภาพ และใช้ในการ
ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ าได้ท่ี http://www.nhc.in.th  

 ระบบ Thaiwater Mobile Application เผยแพร่ให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลปัจจุบันและติดตามสถานการณ์น้ าได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ 
Android โดยเสิร์ชค าว่า Thaiwater หรือ คลังข้อมูลน้ า 

 ระบบติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง – น้ าท่วม เป็นระบบสรุปสถานการณ์ที่
เข้าใจง่ายส าหรับผู้บริหารและศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) สามารถใช้ติดตามสถานการณ์ได้ที่ 
http://watersituation.thaiwater.net 

 ระบบศูนย์บริหารจัดการน้ าระดับจังหวัด เป็นระบบแสดงผลข้อมูล
เจาะลึกในระดับจังหวัดที่บูรณาการข้อมูลในระดับประเทศ (Macro scale) จากคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศ
แห่งชาติ ร่วมกับข้อมูลในระดับท้องที่ (Micro scale) ที่ได้จากการจัดท าฐานข้อมูลโดยผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด 
จากนั้นจึงส่งกลับเข้ามาเป็นระบบส าหรับแสดงผลและวิเคราะห์ร่วมกัน http://provinces.nhc.in.th 

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

๒) การน าไปใช้ประโยชน์ 
 สนับสนุนข้อมูล ให้กับศูนย์ปฏิบั ติ การน้ า อัจฉริ ยะ ( SWOC) กรม

ชลประทาน ทั้งข้อมูลปริมาณฝนและระดับน้ าจากสถานีโทรมาตร รวมทั้งการคาดการณ์ฝน ๗ วันล่วงหน้า ใน
การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ า รวมถึงสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและ
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ า ที่มีการประชุมร่วมกับ ๑๐ หน่วยงานทุกวันจันทร์ ช่วยให้เกิดข้อสั่งการให้
ส านักงานชลประทานในระดับพ้ืนที่ บริหารจัดการน้ าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 ปฏิบัติการร่วมเตรียมพร้อมรับมือหย่อมความกดอากาศต่ าเคลื่อนตัว
เข้าปกคลุมภาคใต้ระหว่าง ๓๑ ต.ค. – ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐ ระหว่าง คลังข้อมูลน้ าฯ โดย สสนก. ร่วมกับกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้มีหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๖๒๒/ว ๕๔๑  ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขอความร่วมมือ สสนก. ในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ 
พร้อมอุปกรณ์ ยานพาหนะ  ไปประจ า ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และเริ่ม ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตก หนักถึงหนักมากในพ้ืนที่ภาคใต้ สสนก. จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ จ านวน 
๒๕ คน พร้อมอุปกรณ์และระบบติดตามสถานการณ์น้ า รวมทั้งยานพาหนะและชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ทาง
บก ทางน้ า และทางอากาศ ไปประจ า ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ท าหน้าที่
สนับสนุนข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์ สถานการณ์น้ า และร่วมวิเคราะห์แนวทางบรรเทาอุทกภัย เพ่ือประโยชน์ใน
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้น
ไป จนกว่าจะสิ้นสุดสถานการณ์ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอรับการสนับสนุนระบบ
ติดตามและวิเคราะห์ สถานการณ์น้ าพร้อมเจ้าหน้าที่ ซึ่ง สสนก. ได้ติดตั้งระบบติดตามสถานการณ์น้ า และ
หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ซึ่งประจ าอยู่ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ไปแนะน าการใช้
งานให้กับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยแล้ว 

๓) แผนการด าเนินการต่อไป 
 ก าหนดรูปแบบรายงานวิ เคราะห์ข้ อมูล  ๙  ด้ าน  เ พ่ือสนับสนุน

คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ฉบับกลาง (Single report) ผ่านการ
ด าเนินงานของคณะท างานที่รับผิดชอบข้อมูล ๙ ด้าน ได้แก่ (๑) การคาดการณ์ลักษณะอากาศระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว (๒) การบริหารจัดการน้ าพ้ืนที่ในเขตชลประทาน (๓) การบริหารจัดการน้ าพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน (๔) การบริหารจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรม (๕) การรักษาระบบนิเวศและ
คุณภาพน้ า (๖) การเตือนภัยและบริหารจัดการภัยพิบัติ (๗) ปริมาณน้ าเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ้า (๘) กรอบ
การวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม และ (๙) ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบข้อมูล 
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 พัฒนาต่อยอดคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติโดยใช้เทคโนโลยี
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Platform) สู่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน้ าสมรรถภาพสูง 
(BI&DSS)  ใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติที่ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการน้ าอย่างต่อเนื่องจาก ๓๕ หน่วยงาน ให้ได้ประโยชน์สูงสุด และใช้ประโยชน์จากความสามารถของ
เทคโนโลยี Big Data ในการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนและสมรรถภาพสูง เพ่ือวิเคราะห์และตอบโจทย์ปัญหาการ
บริหารจัดการน้ า และสามารถค้นหาค าตอบใหม่ๆ เกิดเป็นคลังความรู้ส าหรับการบริหารจัดการน้ าของประเทศ 

 

โครงสร้างสถาปัตยกรรมของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ส้าหรับคลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติ 

๔) ปัญหาอุปสรรค 
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการคลาวด์ภาครัฐส าหรับคลังข้อมูลน้ า

และภูมิอากาศแห่งชาติ ไม่ทันต่อความต้องการใช้งาน เช่น ทรัพยากรคลาวด์มีจ ากัด การปรับปรุงเสถียรภาพ
และประสิทธิภาพของระบบให้สูงขึ้น เป็นต้น 
  
๓. ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุม    

          เพ่ือพิจารณาขยายทรัพยากรคลาวด์ให้เพียงพอและทันต่อความต้องการใช้งาน 
 
ข้อบังคับ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (หากมี) 

- 
 
หน่วยงานที่เสนอ/ผู้รับผิดชอบ 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
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เอกสารประกอบวาระ (หากมี)  
- 

 
มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๓.๕.๓ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง 
 
๑. ความเป็นมา  ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)/ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ได้รายงานผลการด าเนินงานในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ ๓ 
คณะ สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

     ๑.๑ การจัดท าฐานข้อมูลด้านความม่ันคงในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) 
ประกอบด้วย โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางด้านความมั่นคง จชต.  โดยกองอ านวยการรักษา                  
ความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) และโครงการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศสนับสนุน
การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง จชต. โดยกองทัพอากาศ ซึ่งทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ                  
ในส่วนที่เหลือภายใต้งบประมาณท่ีได้รับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

     ๑.๒ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความม่ันคง  ภายใต้ร่ างบันทึกความเข้าใจ (MOU)                       
ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง สมช. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง สมช. อยู่ระหว่างน าร่าง 
MOU และความเห็นที่ได้รับจากหน่วยงานดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาก่อนเสนอ
คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
เป็นประธาน 

     ๑.๓ การจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ ภายใต้ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
การบริหารข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบแล้ว 
และ สมช. อยู่ระหว่างน าเสนอคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง 

     ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานข้างต้น รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดส าคัญใน                    
การด าเนินงาน และแนวทางการด าเนินการในระยะต่อไป และมอบให้ สมช. เสนอแผนการด าเนินงาน 
(Roadmap) ที่มีการก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคเพ่ิมเติมในการประชุม
ครั้งต่อไป 

๒. ความคืบหน้าในการด าเนินงาน (ตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒) 

     ๒.๑ การจัดท าฐานข้อมูลด้านความม่ันคงในการแก้ไขปัญหา จชต.  สมช. ได้เดินทางไปประชุม
หารือร่วมกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค ๔ สน.) และหน่วยงาน                   
ที่เกี่ยวข้องกับงานบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง จชต. เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ค่ายสิรินธร                    
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี สรุปผลคืบหน้าการด าเนินงานดังนี้ 

  ๒.๑.๑ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางด้านความม่ันคง จชต. 

   ๑) การปรับปรุงพัฒนาและต่อยอดระบบสารสนเทศข่าวกรอง (SMIC) ปัจจุบันได้
มีการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลและพัฒนารูปแบบฐานข้อมูล SMIC ขึ้นใหม่ โดยพัฒนาการแสดงผลหน้า
เว็บไซต์ ระบบแจ้งเตือนข่าวสาร ระบบบริหารข้อมูล (Back office) ระบบ Web service ส าหรับรองรับ
เชื่อมโยงข้อมูลในฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ในอนาคต รวมทั้งปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล  ทั้งนี้ คาดว่า                     
ในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ระบบ SMIC ในภาพรวมจะแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๕๐ – ๖๐ 

   ๒) การพัฒนาระบบการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล (IDA) กอ.รมน. ภาค ๔ สน. 
ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NECTEC) ด าเนินการศึกษาข้อมูลในระบบ 
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SMIC เพ่ือสกัดข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงข้อมูลทาง DNA ข้อมูลทางคดีและวัตถุพยาน 
รวมทั้งออกแบบระบบในการติดต่อกับผู้ใช้งานที่สามารถสืบค้นความ เชื่อมโยงข้ามฐานข้อมูลที่มีข้อมูล                   
ต่างประเภท  ทั้งนี้  การพัฒนาระบบ IDA ก าหนดแล้วเสร็จและสามารถทดแทนระบบเดิมได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   อนึ่ง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ได้จัดท าเว็บไซด์สารสนเทศส าหรับประชาชนในพ้ืนที่ 
จชต. เพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชนแจ้งข้อมูลที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหา จชต. รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลด้าน
ความมั่นคงของรัฐที่ถูกต้อง ตลอดจนข้อมูลส าคัญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่ง ก าหนดเปิดทดลอง
ระบบและใช้งานระยะแรกภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 

  ๒.๑.๒ โครงการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศสนับสนุนการบูรณาการฐานข้อมูลด้าน                      
ความม่ันคง จชต. โดยกองทัพอากาศ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๐) 

   ๑) การถ่ายภาพถ่ายทางอากาศ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๙,๖๒๖.๘๒ ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒๐ ตามแผน 

   ๒) การประมวลภาพถ่าย (Ortho Photo) ด าเนินการแล้วเสร็จ ๔,๒๖๑.๕๐ ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๑ ตามแผน  ทั้งนี้ จะได้ทยอยน าผลการประมวลภาพถ่ายเข้าสู่ระบบแสดงผล                   
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงต้นปี ๒๕๖๒ 

  ๒.๑.๓ ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 

   ๑) การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางด้านความมั่นคง จชต.             
ในข้อ ๒.๑.๑ ที่ได้รับงบประมาณที่ได้รับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ยังไม่แล้วเสร็จ 
โดยเฉพาะในส่วนของระบบ SMIC เนื่องจากต้องใช้เวลาด าเนินการในขั้นตอนที่ส าคัญเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

   ๒) งบประมาณโครงการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศสนับสนุนการบูรณาการฐานข้อมูล
ด้านความมั่นคง จชต. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถูกปรับลด กระทบต่อการจัดซื้อ
อุปกรณ์ประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศที่มีสมรรถนะสูง  นอกจากนี้ ยังพบปัญหาสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่
เปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลให้การด าเนินการเกิดความล่าช้า รวมถึงขาดการสนับสนุนด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
บางหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ 

   ๓) การขาดแคลนทรัพยากรในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากในปี งบประมาณ                      
พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงสร้างการจัดก าลังของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. มีการปรับลดอัตราก าลังพลลง ๗๐ อัตรา และ
กองทัพอากาศมีการปรับลดอัตราก าลังพลลงร้อยละ ๒๐ หรือประมาณ ๗๔ คน รวมถึงการปรับลดจ านวน
เครื่องบินที่ใช้ปฏิบัติงานถ่ายภาพถ่ายทางอากาศเหลือเพียง ๑ เครื่อง (เดิม ๒ เครื่อง)  นอกจากนี้ ยังขาด
บุคลากรที่มีความช านาญสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการบินถ่ายและการประมวลภาพถ่ายทางอากาศ 

  ๒.๑.๔ ข้อคิดเห็นของท่ีประชุม 

   ๑) การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับ
การดูแลระบบ จึงเห็นสมควรก าหนดให้มีแผนแม่บทพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง จชต. 
วงรอบ ๓ - ๕ ปี เพื่อเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานในระยะต่อไป 

   ๒) เห็นสมควรพัฒนาฐานข้อมูลในระบบ SMIC ให้สนับสนุนงานในระดับยุทธศาสตร์
ด้วย 



 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

หน้า | ๒๖ 

   ๓) เห็นสมควรให้มีการเพ่ิมเติมระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา 
จชต. ควบคู่ไปกับโครงการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศของกองทัพอากาศ  รวมทั้งให้กองทัพอากาศเสนอ                      
ความต้องการงบประมาณในส่วนที่จ าเป็นและถูกปรับลด เพ่ือเป็นข้อมูลให้ สมช. โดยส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) น าไปพิจารณาหารือกับ                 
ส านักงบประมาณในรายละเอียดต่อไป 

     ๒.๒ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความม่ันคง  ภายใต้ร่ างบันทึกความเข้าใจ (MOU)                       
ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง สมช. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม ๒๗ หน่วยงาน  ปัจจุบัน  
สมช. อยู่ระหว่างรอรับทราบความเห็นอย่างเป็นทางการจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยได้มีหนังสือขอให้ 
ช่วยเร่งรัดการพิจารณาและแจ้งผลให้ สมช. โดยเร็ว เพ่ือ สมช. จะได้น าไปประมวลร่วมกับความเห็น                        
ที่ได้รับจากหน่วยงานอ่ืน และเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคง                   
ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานพิจารณาให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและเหมาะสม ก่อนเสนอ
คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

  อนึ่ง สรอ. ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนด้านเทคนิคการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่ นคง                    
ได้น าเสนอระบบน าร่องการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระยะแรกต่อ สมช. เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ทั้งนี้ 
สรอ. ได้ด าเนินการติดตั้งระบบดังกล่าวบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ สมช. แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ และ สมช. อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตามท่ี สรอ. เสนอ 

๓. ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุม 

     ๓.๑ สถานภาพการด าเนินงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลด้านความม่ันคงโดยรวมในปัจจุบัน 

     ๓.๒ ส าหรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงตามข้อ ๒.๒  สมช. จะด าเนินการกับ
หน่วยงานที่ให้ความเห็นชอบร่าง MOU ภายหลังที่ได้ลงนาม MOU ร่วมกันแล้ว น าไปสู่การก าหนดแผนการ
ด าเนินงานและรายละเอียดในทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวต่อไป 

 

ข้อบังคับ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (หากมี) 
............................................................................................ ......................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 
หน่วยงานที่เสนอ/ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการ
ฐานข้อมูลด้านความม่ันคง 

เอกสารประกอบวาระ (หากมี) 
.................................................................................................................................. ................

.............................................................................................................................................................................. 
 
มติที่ประชุม 

..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 



 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

หน้า | ๒๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๕.๔ การด าเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหาร
โครงสร้างภาครัฐ 
 
๑. ความเป็นมา 

............................................................................................................................... ...................
.............................................................................................................................................................................. 
   
๒. ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน    

..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
  
๓. ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุม    

...................................................................................................................................... ............
.................................................................................................................................................................... .......... 
 
ข้อบังคับ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (หากมี) 

................................................................................ ..................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
หน่วยงานที่เสนอ/ผู้รับผิดชอบ 

...................................................................................................................................... ............
.............................................................................................................................................................................. 
 
เอกสารประกอบวาระ (หากมี)  

...................................................................................................................................... ............
................................................................................................................................ .............................................. 

 
มติที่ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

หน้า | ๒๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ รายงานการบูรณาการข้อมูลทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการภัยพิบัติและภัย
ธรรมชาติ  ด้านท่องเที่ยว  ด้านการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  

 
๑. ความเป็นมา 

จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ มีมติเห็นชอบ เห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานหลักด าเนินการจัดท าแผนงานบูรณา
การฐานข้อมูลภาครัฐ ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่  
๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย – ด้านการจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ 
๒) กระทรวงพาณิชย์ - ด้านการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
๓) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา – ด้านการท่องเที่ยว  
 
๒. ความกา้วหน้าในการด าเนินงาน    

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยได้จัดท าแผนการด าเนินงานและ
องค์ประกอบพร้อมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติและภัย
ธรรมชาติ      

กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน   
 

๓. ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุม    
 
 
ข้อบังคับ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (หากมี) 
           ไม่มี 
 
หน่วยงานที่เสนอ/ผู้รับผิดชอบ 

๑. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
๒. กระทรวงพาณิชย์ 

 
เอกสารประกอบวาระ (หากมี)  
กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๑. แผนการด าเนินงาน 
๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๘  
 
กระทรวงพาณิชย์ 
แผนการด าเนินงาน 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 



แผนงานการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ ด้านการจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ 
กระทรวงมหาดไทย 

 
 กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร มาใช้ในการสนับสนุนในการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิดคลังข้อมูลสาธารณภัย
แห่งชาติ ซึ่งเป็นระบบกลางในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจ
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดการข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ข้อมูลสามารถ
ตอบสนองความต้องการเชิงวิเคราะห์ให้มีรายละเอียดของข้อมูลที่ครบถ้วนในด้านต่างๆ เช่น ด้านของปริมาณ  
ด้านของศักยภาพ และด้านขององค์ความรู้สอดคล้องกับภัยประเภทต่างๆ และเพ่ือให้ตรงกับความต้องการข้อมูล
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจและบริหารงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ปัจจุบัน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ท าการศึกษาระบบฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย 
ของหน่วยงานต่างๆ จ านวน ๒๖ หน่วยงาน พร้อมทั้งได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้ว จ านวน ๑๒ หน่วยงาน โดยแบ่ง
ชุดข้อมูลที่เชื่อมโยงมีลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ตัวอย่างเช่น ข้อมูลสภาพอากาศ ฤดูกาล ข้อมูลมรสุมหรือพายุ ข้อมูล 
ปริมาณน้ าฝน ระยะเวลาที่ฝนตก เป็นต้น 
 ๒. ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ขนาดพ้ืนที่ และอาณาเขต
ติดต่อ ทรัพยากรธรรมชาติ พ้ืนที่รองรับน้ า พ้ืนที่อพยพ เป็นต้น 
 ๓. ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน  ตัวอย่างเช่น ข้อมูลระบบคมนาคมขนส่ง ข้อมูลถนน ระบบส่งน้ า  
ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ลักษณะความเสียหาย พ้ืนที่ จ านวนมูลค่าความเสียหาย และความสูญเสีย เป็นต้น 
 ๔ . ข้ อมู ลท างเศ รษฐกิ จ  ตั วอย่ างเช่ น  พ้ื นที่ เขต อุตสาหกรรม  จ านวนสถานประกอบการ  
พ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นต้น 
 ๕. ข้อมูลสถานที่ส าคัญ ตัวอย่างเช่น สถานที่ส าคัญทางศาสนา โบราณสถาน สถานที่ราชการ หน่วยงาน
สถานศึกษา สถานพยาบาล เป็นต้น 
 ๖. ข้อมูลประชากร ตัวอย่างเช่น จ านวนประชากร แบ่ งตามเพศ อายุ  กลุ่มเสี่ ยง เปราะบาง  
และด้อยโอกาส จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากรผู้ประสบภัย เป็นต้น 
 ๗. ข้อมูลศักยภาพการตอบโต้สาธารณภัย ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรที่ ใช้ในการบริหารจัดการภัย 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ จ านวนองค์กร หน่วยงาน บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ เป็นต้น 

 ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จึงได้ก าหนดกรอบในการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานตามแผนงานการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ ด้านการจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ ระยะ ๓ ป ี
ดังนี้ 

ปีที ่ แผนการด าเนินงาน 
๑ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ ด้านการจัดการภัยพิบัติและ 

ภัยธรรมชาติ 
๒. ก าหนดกรอบทิศทางการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ ด้านการจัดการ 
ภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ 



- ก าหนดมาตรฐานในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
- ก าหนดชุดข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ 
- ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน 
๓ . จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐด้านการจัดการ 
ภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ 

๒ ๑. ขับเคลื่อนการยกระดับการให้บริการด้านการจัดการสาธารณภัยสู่บริการดิจิทัล 
๒. ขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยระหว่างหน่วยงาน 
และเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
๓. ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
๔. ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลเพ่ือการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ
และภัยธรรมชาติ 

๓ ๑. ขับเคลื่อนการยกระดับการให้บริการด้านการจัดการสาธารณภัยสู่บริการดิจิทัล (ต่อ) 
๒. ขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยระหว่างหน่วยงาน 
และเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ (ต่อ) 
๓. ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน (ต่อ) 
๔. ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู และเยียวยาผู้ประสบภัย
พิบัติและภัยธรรมชาติ (ต่อ) 

 
 



หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการสาธารณภัย 
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๑. ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
๒. กระทรวงกลำโหม 
๓. กระทรวงกำรคลัง 
๔. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
๕. กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 
๖. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๘. กระทรวงคมนำคม 
๙. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
๑๑. กระทรวงพลังงำน 
๑๒. กระทรวงพำณิชย์ 
๑๓. กระทรวงมหำดไทย 
๑๔. กระทรวงยุติธรรม 
๑๕. กระทรวงแรงงำน 
๑๖. กระทรวงวัฒนธรรม 
๑๗. กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๑๘. กระทรวงศึกษำธิกำร 
๑๙. กระทรวงสำธำรณสุข 
๒๐. สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ 
๒๑. กระทรวงอุตสำหกรรม 
๒๒. ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
๒๓. ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
๒๔. มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
๒๕. สภำกำชำดไทย 
๒๖. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร

โทรคมนำคมแห่งชำติ 
๒๗. องค์กำรสำธำรณกุศล มูลนิธิ และภำคเอกชน 

 
  



อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
 

๑. ก ำหนดนโยบำยในกำรจัดท ำแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ 
๒. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ ก่อนเสนอ

คณะรัฐมนตรี 
๓. บูรณำกำรพัฒนำระบบกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนภำคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภำพ 
๔. ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำและสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
๕. วำงระเบียบเกี่ยวกับค่ำตอบแทน ค่ำทดแทน และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง 
๖. ปฏิบัติกำรอื่นท่ีบัญญัติตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หรือกฎหมำยอื่น หรือตำมท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
 
 
  



อ านาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

(๑) ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและกฎหมำยอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

(๒) ด ำเนินกำรจัดท ำนโยบำย แนวทำง และวำงมำตรกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 

(๓) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบป้องกัน เตือนภัย และบรรเทำสำธำรณภัย 
(๔) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรป้องกัน เตือนภัย และบรรเทำสำธำรณภัย 
(๔/๑) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเตือนภัยล่วงหน้ำ กำรติดตำมภำวะคุกคำมและควำมรุนแรง 

ของสำธำรณภัย และกำรสิ้นสุดกำรเตือนภัย 
(๕) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรสร้ำงเครือข่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณ

ภัย 
(๖) สร้ำงควำมตระหนักและเตรียมควำมพร้อมของประชำชนในกำรป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัย 
(๗) ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำรช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยและฟื้นฟูสภำพพื้นท่ีท่ีเกิดสำธำรณภัย 
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย และฟื้นฟูสภำพพื้นท่ีท่ีเกิดสำธำรณภัย 
(๙) อ ำนวยกำรและประสำนกำรปฏิบัติกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูบูรณะ

สภำพพื้นท่ีท่ีเกิดสำธำรณภัยขนำดใหญ่ 
(๑๐) บูรณำกำรและประสำนกำรปฏิบัติกำรกับหน่วยงำนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องทั้งใน

ประเทศและต่ำงประเทศ ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ
ฟื้นฟูสภำพพื้นท่ีท่ีเกิดสำธำรณภัย 

(๑๑) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของกรมหรือตำมท่ี
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
 
 
 



 
 

(ร่าง) ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี 
ที ่           /๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ 

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

เพ่ือการรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ เป็นการน าข้อมูล เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนอย่ามีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ    
โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ 
๑.๒ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ 
๑.๓ อธิบดีกรมการปกครอง กรรมการ 
๑.๔ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ 
๑.๕ อธิบดีกรมท่ีดิน กรรมการ 
๑.๖ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ 
๑.๗ อธิบดีกรมชลประทาน กรรมการ 
๑.๘ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า กรรมการ 
๑.๙ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กรรมการ 
๑.๑๐ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม กรรมการ 
๑.๑๑ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
๑.๑๒ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม กรรมการ 
๑.๑๓ ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ 
๑.๑๔ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ 
๑.๑๕ ผู้แทนกระทรวงพลังงาน กรรมการ 
๑.๑๖ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 
๑.๑๗ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
 
 

/๑.๑๘ ผู้แทน... 
- ๒ - 

 
๑.๑๘ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ กรรมการ 
 และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
๑.๑๙ ผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า กรรมการ 



 และการเกษตร 
๑.๒๐ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑.๒๑ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ 
๑.๒๒ ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรรมการ 
๑.๒๓ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน กรรมการ 
๑.๒๔ ผู้แทนกองทัพบก กรรมการ 
๑.๒๕ ผู้แทนกองทัพเรือ กรรมการ 
๑.๒๖ ผู้แทนกองทัพอากาศ กรรมการ 
๑.๒๗ ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรรมการ 
๑.๒๘ ผู้แทนส านักงบประมาณ กรรมการ 
๑.๒๙ ผู้แทนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กรรมการ 
๑.๓๐ ผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการ 
๑.๓๑ ผู้แทนสภากาชาดไทย กรรมการ 
๑.๓๒ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กรรมการ 
 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
๑.๓๓ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการและเลขานุการ 
๑.๓๔ ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๓๕ ผู้แทนส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. อ ำนำจหน้ำที่ 
๒.๑ ก าหนดกรอบและแผนการด าเนินงานในการบูรณาการข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติ

และภัยธรรมชาติ 
๒.๒ เสนอแนะแนวทางการบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางเพ่ือให้สามารถ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยอัตโนมัติ ภายใต้การใช้งาน
ระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ 

๒.๓ เชิญผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนมาชี้แจง 
หรือส่งข้อมูลใดๆ ให้คณะกรรมการได้ และประสานงานตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอรับการสนับสนุน
ข้อมูล 

 
 

/๒.๔ แต่งตั้ง 
 

- ๓ - 
 
๒.๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือด าเนินการใดๆ ได้ตามความจ าเป็น 
๒.๕ ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย 

ส าหรับการเบิกเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืนๆ ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากกระทรวงมหาดไทย 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       สั่ง  ณ  วันที่             พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 



 
 
 พลเอก 
   (ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
        นายกรัฐมนตรี 



แผนการด าเนินงานการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ 
ด้านการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

กระทรวงพาณิชย์ 

 

 
โครงการ “พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า (Trade Intelligent System)”  

พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า (Trade Intelligent System) โดยพัฒนา ออกแบบ 
และจัดท าระบบคลังข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้า พร้อมก าหนดมาตรฐานข้อมูลกลางในการน าเข้า แลกเปลี่ยน บริหารจัดการ 
และเชื่อมโยงข้อมูลของระบบคลังข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้ากับหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เช่น การให้บริการข้อมูลธุรกิจทางระบบอินเทอร์เน็ต (e-Service) ด้านทะเบียนธุรกิจ 
การอ านวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการน าเข้าและส่งออกด้วยบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Foreign Trade 
บริการระบบฐานข้อมูลกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า (Ruies of Origin) บริการระบบฐานข้อมูลทางอัตราภาษีศุลกากรภายใต้
ความตกลง FTA ของอาเซียนและประเทศคู่ค้าอ่ืนๆ บริการขึ้นทะเบียนรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) 
ของอาเซียน บริการฐานข้อมูลสินค้าที่ใช้ประโยชน์สองทาง การบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า   กระทรวงพาณิชย์  (เจ้าภาพ) 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงพาณิชย์  (หน่วยงานร่วม) 
 
 

…………………………………………………………….. 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑:  โครงการน าร่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data) 
๑. ความเป็นมา 

นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มอบหมายให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์                                                      
(องค์การมหาชน) ขับเคลื่อนการด าเนินงานในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และศูนย์บริการ
ร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ให้
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ น า
ข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาด าเนินโครงการน าร่องให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในปี ๒๕๖๐  

และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อ
สั่งการเพ่ิมเติม ให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วน
ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big data ของทุกหน่วยงานจัดท าเป็นภาพรวม
และแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์ เพ่ือน าเสนอและรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐภายใน ๓ เดือน  

 
๒. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ตามข้อสั่งการดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยการประสานและเข้าประชุมหารือร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ประกอบด้วย ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพ่ือด าเนินการน าร่องโครงการการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ภาครัฐ (Big Data) ด้วยการบูรณาการฐานข้อมูลทะเบียนผู้มีรายได้น้อยร่วมกับฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ดังกล่าวข้างต้น โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการ
สนับสนุนการแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพ่ือน าไปสู่การทดสอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลในมิติความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานเปรียบเทียบกับข้อมูล
ทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 

นอกจากนี้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการส ารวจสถานะ           
ความพร้อมและการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ของหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง 
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดแนว
ทางการส ารวจดังกล่าวและก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความพร้อมของหน่วยงาน ดังนี้  

๑) รูปแบบและลักษณะการด าเนินงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงาน 
๒) แหล่งข้อมูลที่หน่วยงานมีการด าเนินการบูรณาการชุดข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์จากการ

วิเคราะห์ข้อมูล Big Data 
๓) เครื่องมือที่หน่วยงานใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี Big Data   
 
ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการส ารวจ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีสาระส าคัญ 

ดังนี้ 
 ๑. ทุกกระทรวงมีการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน แต่
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มีลักษณะและรูปแบบความซับซ้อนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างๆ กัน ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับประเภทและภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานส่วนใหญ่ยังเน้นชุด
ข้อมูลที่อยู่ภายในหน่วยงานของตนเองหรือชุดข้อมูลที่หน่วยงานสามารถจัดหาได้ โดยสะดวกเป็นหลัก ซึ่งผล
ของการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่รูปแบบของข้อมูลรายงานหรือข้อมูลสถิติเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
การบริหารจัดการงานตามภารกิจของหน่วยงานเป็นส าคัญ                   

๒. ในการบูรณาการและการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ ผลส ารวจระบุ
ว่าหน่วยงานทุกกระทรวงตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ข้อมูล
ร่วมกัน หากแต่ปัจจุบันยังมีประเด็นข้อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ ครม ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ข้อมูลภาครัฐซึ่งยังมีความเหลื่อมล้ าและไม่ชัดเจน และเป็นปัญหาอุปสรรคใหญ่ที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data) 

 ๓. การใช้ประโยชน์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) มีอยู่ค่อนข้างน้อย ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-Time Analytic) และ
แบบการพยากรณ์จากการจ าลองชุดข้อมูลเพ่ือการคาดเหตุการณ์ในอนาคต (Predictive Analytic) กระทรวง
ส่วนใหญ่เริ่มด าเนินการในบางโครงการ และมีเพียงบางกระทรวงที่มีหน่วยงานในสังกัด ซึ่งมีภารกิจโดยตรงที่
จ าเป็นจะต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะดังกล่าว เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา และส านักงานสถิติแห่งชาติ 
สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เป็นต้น 

 
๓. แนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไป 
  ส าหรับการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government 
Big Data) ในระยะต่อไป ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดท าแผนการขับเคลื่อนและ
การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งมีแนวทางท่ีก าหนด ดังนี้ 

๑. กรอบแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big 
Data) โดยขับเคลื่อนใน ๔ ด้านคือ ด้านการจัดการและก ากับดูแล (Governance) ด้านอุปสงค์ (Demand) 
ด้านอุปทาน (Supply) และด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 

๒. ก าหนดโครงการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบบูรณาการระหว่าง
กระทรวง จ านวน ๗ โครงการ คือ  

๑) การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย (กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม) 

๒) การเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์) 
๓) การศึกษาและตลาดแรงงาน (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวง

อุตสาหกรรม)  
๔) การท่องเที่ยวและคมนาคม (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม) 
๕) สาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์) 
๖) การบริหารจัดการน้ า (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม) 
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๗) การบริหารจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

๓. การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ในระดับกระทรวง โดยให้แต่ละกระทรวงตั้งโจทย์ที่
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาของประเทศและภารกิจเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน และจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการขับเคลื่อนและตอบสนองภารกิจดังกล่าว รวมถึงจัดท า
แผนปฏิบัติการส าหรับพัฒนาและการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับกระทรวง 

 
ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุม    ๑) เพ่ือพิจารณาหลักการและกรอบแนวทางการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data) โดยให้ 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ไปด าเนินการ
ตามแผนที่เสนอมา ซึ่งทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องให้การสนับสนุน
ร่วมด าเนินการ และน าข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาด าเนินการตาม
แผนภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ส านักงบประมาณสนับสนุนด้าน
งบประมาณ และน าเสนอความคืบหน้าทุก ๓ เดอืน 

๒) ให้ด าเนินโครงการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบ
บูรณาการระหว่างกระทรวง จ านวน ๗ โครงการ ได้แก่ การ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย การเกษตร การศึกษาและตลาดแรงงาน 
การท่องเที่ยวและคมนาคม สาธารณสุข การบริหารจัดการน้ า และ
การบริหารจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ส านักงบประมาณสนับสนุนด้าน
งบประมาณ และให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกับส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการด าเนินการหาวิธีปกปิด
ตัวตนมาใช้งานเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้เกิด Data Pool 
ส าหรับแต่ละโจทย์ภายใน ๓ เดือน 

๓) ให้ทุกกระทรวงจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาและการใช้ประโยชน์
ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และ
ภารกิจเพ่ือการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงตั้งโจทย์ที่
ต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว มา ๓ ข้อ 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน โดยให้ส านักงบประมาณสนับสนุน
ด้านงบประมาณ 

 
 มติที่ประชุม 
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การส ารวจสถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ของหน่วยงานภาครัฐ 

(ผลส ารวจ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 

บทสรปุผู้บริหาร 

แนวคิดเรื่อง Big Data เกิดขึ้นจากความต้องการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการ
แผ่นดินได้อย่างอัจฉริยะ และตอบสนองความต้องการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแม่นย า 
รวดเร็ว และยั่งยืน ดังนั้น Big Data มีความส าคัญในการช่วยยกระดับประสิทธิภาพของภาครัฐได้โดย 

๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (Openness & Accountability) 
๒) ปรับปรุงประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการท างานภาครัฐ (Efficiency & Transparency) 
๓) สนับสนุนนโยบายการท างานในเชิงรุกที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ (Result-Oriented Proactivity) 
๔) ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของประชาชน (Citizen Centricity) 
๕) ส่งเสริมการให้บริการประชาชน (Service Excellence) 

สรอ. ได้ด าเนินการส ารวจสถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ในหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่  ๑๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงต่าง ๆ เข้าร่วม จากผลการส ารวจภาพรวมของกระทรวงส่วน
ใหญ่มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นปกติ อย่างไรก็ตามความรวดเร็วของการได้มาซึ่งข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดีเพียงพอที่จะสอดรับกับความทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ในเชิงของเวลา  ในแง่มุมของการบูรณาการ
และใช้ข้อมูลร่วมกันทุกกระทรวงตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลจาก
หน่วยงานอื่น หากแต่กฎระเบียบต่างๆ ที่มีอยู่ยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นการปกป้องผู้ถือข้อมูลในการที่จะ
อนุญาตให้หน่วยงานอื่นเข้าถึง และยังมีการใช้ข้อมูลจากจากแหล่งภายนอกอื่น เช่น โซเชียลมีเดีย อยู่ค่อนข้างน้อย 
ส าหรับการใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ (Real-Time) และด้านการพยากรณ์และการจ าลองข้อมูลใน
อนาคตกระทรวงส่วนใหญ่เพิ่งเริ่มมีใช้ในบางโครงการ และมีเพียงบางกระทรวงที่ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมี
ภารกิจโดยตรงในงานดังกล่าว ท าให้มีความพร้อมในด้านนี้สูงกว่ากระทรวงอื่น เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา และ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นต้น 

อนี่ง ข้อมูลที่ใช้ในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลที่สรุป ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งรวบรวมจาก
กระทรวงที่ส่งผลการส ารวจทั้งหมด ๑๖ กระทรวง 

 

กรอบการส ารวจการวิเคราะห์ข้อมูล 
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สรอ. ได้จัดท าแนวทางการส ารวจการวิเคราะห์ข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ โดยแบ่งการส ารวจเป็น ๕ มิต ิคือ 

 มิติที่  ๑ Business Understanding มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติ มีประโยชน์เพื่อการรายงานสถานการณ์หรือการด าเนินการใน
ภาพรวม เพื่อท าความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต 

 มิติที่ ๒ Transaction-Based มีการวิเคราะห์พฤติกรรมของ Transaction ที่เกิดขึ้น ซึ่งจัดเก็บในรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นรายวันหรือรายชั่วโมง เช่น การท า Log Monitoring มีประโยชน์เพื่อติดตาม
สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน และท าให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้ใช้งานหรือธุรกรรมย่อย 

 มิติที่ ๓ Variety of Sources มีการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิเคราะห์จากหลายแหล่ง หลาย
หน่วยงาน ซึ่งอาจมีรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกันไป มีประโยชน์ท าให้เห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงแบบ
บูรณาการ น าไปสู่ผลการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น 

 มิติที่ ๔ Time-Sensitive Analytics มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเรียกใช้ได้เอง
เมื่อต้องการ (On Demand) และสามารถประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในห้วงเวลาที่เหมาะสม
กับภารกิจของหน่วยงาน (Time Sensitive) มีประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจด้วยข้อมูล และ
ยกระดับขีดความสามารถการให้บริการของหน่วยงาน 
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 มิติที่ ๕ Predictive Analytics มีเครื่องมือที่ใช้ข้อมูลในการจ าลองอนาคตหรือการพยากรณ์ มีประโยชน์
เพื่อน าไปสู่การวางแผนและการด าเนินการที่แม่นย าและมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนการด าเนินงานเชิง
รุกของหน่วยงานภาครัฐ 

 

โดยในแต่ละมิตมิีเกณฑ์ในการประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินการ ดังนี ้

 ระดับที่ ๑ Awareness มีมติหรือค าสั่งให้ด าเนินการ 
 ระดับที่ ๒ Planning มีการเตรียมการและวางแผนในการด าเนินการ 
 ระดับที่ ๓ Utilizing มีการใช้งานอยู่ในบางโครงการ 
 ระดับที่ ๔ Transformative มีการใช้งานอยู่เป็นประจ า แทรกซึมอยู่ในกระบวนการท างานทั่วไป 

 

 

สถานะความพร้อมของหน่วยงานเรื่องการด าเนินการด้าน Big Data 

 ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 มีกระทรวงที่ตอบแบบส ารวจกลับจ านวนทั้งสิ้น 16 กระทรวง ซึ่งได้
น าผลการส ารวจมาวิเคราะห์ส าหรับการแบ่งกลุ่มของกระทรวงในด้านความพร้อมของหน่วยงานเรื่องการ
ด าเนินการด้าน Big Data โดยใช้ข้อมูล 3 ส่วนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ดังนี้ 

 ผลการส ารวจการด าเนินงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐบาล 
 แหล่งข้อมูลในปัจจุบันที่หน่วยงานมีการด าเนินการบูรณาการชุดข้อมูลเพื่อใช้กับเทคโนโลยี Big 

Data 
 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี Big Data   
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โดยผลลัพธ์ของการแบ่งกลุ่มของกระทรวงในด้านความพร้อมของหน่วยงานมีทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ 

 

กลุ่มที่ 1 หน่วยงานที่มีระดับความพร้อมสูงมาก (สีแดง คะแนน 26 - 34) 

หน่วยงานระดับนี้ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่มีการด าเนินงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในหลายลักษณะ โดยมีความพร้อมในส่วนของการบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่ง หลายหน่วยงาน ใน
ปริมาณข้อมูลที่มาก และมีเครื่องมือส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยี Big Data ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ได้แก่  

 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
 กระทรวงคมนาคม  
 กระทรวงกลาโหม 

กลุ่มที่ 2 หน่วยงานที่มีระดับความพร้อมระดับสูง (สีส้ม คะแนน 18 - 25) 

8

8

14

14

15

16

17

18

19

19

22

23

26

28

30

34

0 10 20 30

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงการคลัง

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

ส านักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ความพร้อมของหน่วยงานเรื่องการด าเนินการด้าน Big Data 



5 
 

หน่วยงานระดับนี้ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่มีความพร้อมในการด าเนินงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
มีความพร้อมในส่วนของการบูรณาการข้อมูลและมีเครื่องมือส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยี Big Data ซึ่งก าลัง
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และสามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่น ได้แก่  

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 กระทรวงพาณิชย ์
 ส านักนายกรัฐมนตร ี
 กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มที่ 3 หน่วยงานที่มีระดับความพร้อมปานกลาง (สีฟ้า คะแนน 0 - 17) 

หน่วยงานระดับนี้ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่มีความพร้อมในการด าเนินงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
มีความพร้อมในส่วนของการบูรณาการข้อมูลและมีเครื่องมือส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยี Big Data ในระดับที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่งในบางมิติมีประเด็นปัญหาท าให้การด าเนินการค่อนข้างล่าช้า ได้แก่ 

 กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงยุติธรรม 
 กระทรวงการคลัง 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 กระทรวงแรงงาน 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 กระทรวงวัฒนธรรม 

 

การวิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงาน 

เมื่อท าการแบ่งกลุ่มของกระทรวงโดยพิจารณาในด้านความพร้อมของหน่วยงานออกเป็น 3 กลุ่ม แล้ว
วิเคราะห์ผลในส่วนของความต้องการของหน่วยงานพบว่า สามารถแยกออกเป็น 2 แนวทางหลัก ๆ ได้ดังนี ้

ความต้องการของหน่วยงานกลุ่มที่ 1 และ 2 ความต้องการของหน่วยงานกลุ่มที่ 3 

ด้านบุคลากรและเครื่องมือ  ด้านบุคลากรและเครื่องมือ 

 เพิ่มจ านวนบุคลากรด้าน Big Data  เพิ่มจ านวนบุคลากรด้าน Big Data 
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 อบรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
การใช้งานเครื่องมือส าหรับการท า Big Data 
ให้แก่บุคลากร 

 งบประมาณสนับสนุนในการจัดหาหรือ
พัฒนาเครื่องมือ 

 อบรม เสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจและการ
ใช้งานเครื่องมือส าหรับการท า Big Data 
ให้แก่บุคลากร 

 งบประมาณสนับสนุนในการจัดหาหรือพัฒนา
เครื่องมือ 

ด้านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน ด้านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน 

 ปรับแก้กฎหมายให้รองรับส าหรับการท า 
Big Data 

 ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น  ข้ อ ต ก ล ง ใ น ก า ร
แลกเปลี่ยนและเข้าถึงข้อมูล 

 ปรับแก้กฎหมายให้รองรับส าหรับการท า Big 
Data 

 ก าหนดมาตรฐาน ข้อตกลงในการแลกเปลี่ยน
และเข้าถึงข้อมูล 

 ต้องการนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการท า Big 
Data 

สรุปผลส ารวจรายกระทรวง 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

 

 

ผลการส ารวจสถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการด าเนินงานเพื่อน าข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลหรือข้อมูล Spreadsheet มาวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติเบื้องต้นเป็นปกติ มีการด าเนินงานเพื่อการวิเคราะห์
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พฤติกรรมของ Transaction ซึ่งจัดเก็บข้อมูลเป็นรายวันหรือรายชั่วโมงในบางโครงการ มีการด าเนินงานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิเคราะห์จากหลายหน่วยงานในบางโครงการ รวมทั้งมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลสามารถ
เรียกใช้ได้เองเมื่อต้องการ (On Demand) และสามารถประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในห้วงเวลาที่เหมาะสมกับภารกิจใน
บางโครงการ ตลอดจนมีเครื่องมือที่ใช้ข้อมูลในการพยากรณ์ข้อมูลในบางโครงการ 

 

ระบบ Tourism Intelligence Center 

 มุ่งยกระดับการบริหารจัดการภาคการ ท่องเที่ยว
ด้วยเทคโนโลยี พลิกโฉมการท างานโดยน าข้อมูลมาใช้ ให้
เกิดความเข้าใจ น าไปสู่การลงมือปฏิบัติ และก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

 

 

 ผลการส ารวจสถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการ
ด าเนินงานเพื่อน าข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือข้อมูล Spreadsheet มาวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติเบื้องต้นเป็นปกติ ไมม่ีการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของ Transaction ซึ่งจัดเก็บข้อมูลเป็นรายวันหรือรายชั่วโมง แต่มีการด าเนินงานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิเคราะห์จากหลายหน่วยงาน อย่างไรก็ตามกระทรวง ฯ ยังไม่มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูล
สามารถเรียกใช้ได้เองเมื่อต้องการ (On Demand) และไมส่ามารถประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในห้วงเวลาที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ ตลอดจนไมม่ีเครื่องมือที่ใช้ข้อมูลในการพยากรณ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

 

 ผลการส ารวจสถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการด าเนินงานเพื่อน าข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลหรือข้อมูล Spreadsheet มาวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติเบื้องต้นเป็นปกติ มีมติหรือค าสั่งให้ด าเนินการเพื่อการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของ Transaction ซึ่งจัดเก็บข้อมูลเป็นรายวันหรือรายชั่วโมง มีการด าเนินงานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิเคราะห์จากหลายหน่วยงานในบางโครงการ รวมทั้งมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลสามารถ
เรียกใช้ได้เองเมื่อต้องการ (On Demand) และสามารถประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในห้วงเวลาที่เหมาะสมกับภารกิจใน
บางโครงการ ตลอดจนการด าเนินการจัดท าเครื่องมือที่ใช้ข้อมูลในการพยากรณ์ข้อมูลในบางโครงการไปพร้อมกันด้วย 

 

แผนการด าเนินงานเรื่อง Big Data กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

มีแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Big Data โดย
การพัฒนาระบบ/เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการบริหารจัดการ และ
วางแผนการผลิต บริหารจัดการระบบน้ าและพื้นที่
เพาะปลูก บริหารจัดการกระบวนการผลิตในภาค
การเกษตรให้ทันสมัย 
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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

 

 

 ผลการส ารวจสถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการด าเนินงานเพื่อน า
ข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือข้อมูล Spreadsheet มาวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติเบื้องต้นเป็นปกติ มีการด าเนินงานเพื่อการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของ Transaction ซึ่งจัดเก็บข้อมูลเป็นรายวันหรือรายชั่วโมงโดยตลอด มีการด าเนินงานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิเคราะห์จากหลายหน่วยงาน รวมทั้งมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเรียกใช้ได้เองเมื่อ
ต้องการ (On Demand) และสามารถประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในห้วงเวลาที่เหมาะสมกับภารกิจ ตลอดจนมีเครื่องมือ
ที่ใช้ข้อมูลในการจ าลองหรือพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตแล้ว 
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ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค) 

 

 

 

ผลการส ารวจสถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ของส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค) มีการด าเนินงาน
เพื่อน าข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือข้อมูล Spreadsheet มาวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติเบื้องต้นเป็นบางโครงการ มีแผนที่จะ
ใช้การด าเนินงานเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของ Transaction ซึ่งจัดเก็บข้อมูลเป็นรายวันหรือรายชั่วโมง มีการด าเนินงานเพื่อ
การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิเคราะห์จากหลายหน่วยงานอยู่ตลอด รวมทั้งมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้
ข้อมูลสามารถเรียกใช้ได้เองเมื่อต้องการ (On Demand) และสามารถประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในห้วงเวลาที่เหมาะสม
กับภารกิจในบางโครงการ ตลอดจนมีเครื่องมือที่ใช้ข้อมูลในการพยากรณ์ข้อมูลในบางโครงการ 
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กระทรวงการคลัง 

 

 

 

ผลการส ารวจสถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ของกระทรวงการคลัง มีการด าเนินงานเพื่อน าข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือ
ข้อมูล Spreadsheet มาวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติเบื้องต้นเป็นปกติ มีแผนที่จะใช้การด าเนินงานเพื่อการวิเคราะห์
พฤติกรรมของ Transaction ซึ่งจัดเก็บข้อมูลเป็นรายวันหรือรายชั่วโมง มีการด าเนินงานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การวิเคราะห์จากหลายหน่วยงานในบางโครงการ รวมทั้งมีแผนที่จะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเรียกใช้
ได้เองเมื่อต้องการ (On Demand) และสามารถประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในห้วงเวลาที่เหมาะสมกับภารกิจ ตลอดจนมี
แผนที่จะใช้เครื่องมือที่ใช้ข้อมูลในการพยากรณ์ข้อมูล 

 

แผนขับเคลื่อน Big Data กระทรวงการคลัง 

ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการ
ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
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กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

 

ผลการส ารวจสถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ของกระทรวงอุตสาหกรรม มีการด าเนินงานเพื่อน าข้อมูลจากฐานข้อมูล
หรือข้อมูล Spreadsheet มาวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติเบื้องต้นเป็นปกติ มีการด าเนินงานเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรม
ของ Transaction ซึ่งจัดเก็บข้อมูลเป็นรายวันหรือรายชั่วโมงอยู่ตลอด มีแผนที่จะด าเนินงานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการวิเคราะห์จากหลายหน่วยงาน รวมทั้งมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเรียกใช้ได้เองเมื่อต้องการ (On 
Demand) และใช้การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในห้วงเวลาที่เหมาะสมกับภารกิจเป็นปกติ ตลอดจนมีเครื่องมือที่ใช้
ข้อมูลในการพยากรณ์ข้อมูลเป็นปกติ 

 

การบริหารจัดการข้อมูล (Big Data) ส าหรับ
การบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม 
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กระทรวงยุติธรรม 

 

 

 

ผลการส ารวจสถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ของกระทรวงยุติธรรม มีการด าเนินงานเพื่อน าข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือ
ข้อมูล Spreadsheet มาวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติเบื้องต้นเป็นปกติ มีการด าเนินงานเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของ 
Transaction ซึ่งจัดเก็บข้อมูลเป็นรายวันหรือรายชั่วโมงในบางโครงการ มีการด าเนินงานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การวิเคราะห์จากหลายหน่วยงานในบางโครงการ รวมทั้งมีแผนที่จะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเรียกใช้
ได้เองเมื่อต้องการ (On Demand) และสามารถประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในห้วงเวลาที่เหมาะสมกับภารกิจ ตลอดจน
ไม่มีเครื่องมือที่ใช้ข้อมูลในการพยากรณ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน  
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กระทรวงแรงงาน 

 

 

 

ผลการส ารวจสถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ของกระทรวงแรงงานมีการด าเนินงานเพื่อน าข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือ
ข้อมูล Spreadsheet มาวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติเบื้องต้นในบางโครงการ แต่ไม่มีการด าเนินงานเพื่อการวิเคราะห์
พฤติกรรมของ Transaction ซึ่งจัดเก็บข้อมูลเป็นรายวันหรือรายชั่วโมง มีการด าเนินงานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การวิเคราะห์จากหลายหน่วยงานเป็นรายโครงการ รวมทั้งมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเรียกใช้ได้เองเมื่อ
ต้องการ (On Demand) และสามารถประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในห้วงเวลาที่เหมาะสมกับภารกิจในบางโครงการ 
ตลอดจนมีเครื่องมือที่ใช้ข้อมูลในการพยากรณ์ข้อมูลในบางโครงการ 
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กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

ผลการส ารวจสถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการมีการด าเนินงานเพื่อน าข้อมูลจากฐานข้อมูล
หรือข้อมูล Spreadsheet มาวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติเบื้องต้นเป็นรายโครงการ มีการด าเนินงานเพื่อการวิเคราะห์
พฤติกรรมของ Transaction ซึ่งจัดเก็บข้อมูลเป็นรายวันหรือรายชั่วโมงเป็นรายโครงการ และในบางโครงการมีการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิเคราะห์จากหลายหน่วยงาน อย่างไรก็ตามไม่พบการน าเครื่องมือมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูล
สามารถเรียกใช้ได้เองเมื่อต้องการ (On Demand) และไมส่ามารถประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในห้วงเวลาที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ ในขณะที่มีเครื่องมือที่ใช้ข้อมูลในการพยากรณ์ข้อมูลในบางโครงการ 
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กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

ผลการส ารวจสถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ของกระทรวงสาธารณสุขมีการด าเนินงานเพื่อน าข้อมูลจากฐานข้อมูล
หรือข้อมูล Spreadsheet มาวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติเบื้องต้นเป็นปกติ มีแผนจัดท าการวิเคราะห์พฤติกรรมของ 
Transaction ซึ่งจัดเก็บข้อมูลเป็นรายวันหรือรายชั่วโมง และมีแผนเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิเคราะห์จากหลาย
หน่วยงาน โดยกระทรวง ฯ มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเรียกใช้ได้เองเมื่อต้องการ (On Demand) และ
สามารถประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในห้วงเวลาที่เหมาะสมกับภารกิจในบางโครงการ ตลอดจนไม่มีเครื่องมือที่ใช้ข้อมูล
ในการพยากรณ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน 

 

ระบบ HDC Service 

ก ร ะ ท ร ว ง ฯ  มี ข้ อ มู ล ร ะ บ บ
สารสนเทศสุขภาพ โดยมีการจัดเก็บข้อมูล
สุขภาพส่วนบุคคลของผู้รับบริการจาก
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั่ วประเทศจ านวนกว่า  10 ,600 แห่ง 
ปัจจุบันมีข้อมูลสะสม 4 ปี จ านวนมากกว่า 
10,270 ล้านรายการ 
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กระทรวงกลาโหม 

 

 

 

ผลการส ารวจสถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ของกระทรวงกลาโหมมีการด าเนินงานเพื่อน าข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือ
ข้อมูล Spreadsheet มาวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติเบื้องต้นเป็นปกติ มีการด าเนินงานเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของ 
Transaction ซึ่งจัดเก็บข้อมูลเป็นรายวันหรือรายชั่วโมงโดยตลอด มีการด าเนินงานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
วิเคราะห์จากหลายหน่วยงาน ในขณะที่มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเรียกใช้ได้เองเมื่อต้องการ (On 
Demand) และสามารถประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในห้วงเวลาที่เหมาะสมกับภารกิจในบางโครงการ และมีแผนจัดท า
เครื่องมือที่ใช้ข้อมูลในการพยากรณ์ข้อมูลในบางโครงการ 
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กระทรวงวัฒนธรรม 

 

 

 

 ผลการส ารวจสถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ของกระทรวงวัฒนธรรมมีการด าเนินงานเพื่อน าข้อมูลจากฐานข้อมูล
หรือข้อมูล Spreadsheet มาวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติเบื้องต้นเป็นบางโครงการ  ไม่มีการวิเคราะห์พฤติกรรมของ 
Transaction ซึ่งจัดเก็บข้อมูลเป็นรายวันหรือรายชั่วโมง แต่มีการด าเนินงานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิเคราะห์
จากหลายหน่วยงานในบางโครงการ อย่างไรก็ตามไม่พบการน าเครื่องมือมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเรียกใช้ได้
เองเมื่อต้องการ (On Demand) และไม่สามารถประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในห้วงเวลาที่เหมาะสมกับภารกิจ ตลอดจน
ไม่มีเครื่องมือที่ใช้ข้อมูลในการพยากรณ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน 
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กระทรวงพาณิชย ์

 

 

 

 ผลการส ารวจสถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ของกระทรวงพาณิชย์มีการด าเนินงานเพื่อน าข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือ
ข้อมูล Spreadsheet มาวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติเบื้องต้นเป็นปกติ มีการด าเนินงานเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของ 
Transaction ซึ่งจัดเก็บข้อมูลเป็นรายวันหรือรายชั่วโมงในบางโครงการ  และในบางโครงการมีการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการวิเคราะห์จากหลายหน่วยงาน รวมทั้งมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเรียกใช้ได้เองเมื่อต้องการ (On 
Demand) และสามารถประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในห้วงเวลาที่เหมาะสมกับภารกิจในบางโครงการ  ตลอดจนมี
เครื่องมือที่ใช้ข้อมูลในการพยากรณ์ข้อมูลในบางโครงการ 

 

ศูนย์ข้อมูล (Data Center) กระทรวงพาณิชย์ 

เ ชื่ อม โยงข้ อมู ลจ ากแหล่ ง ต่ า ง ๆที่
มากมายและกระจัด กระจายเข้าไว้ด้วยกัน ข้อมูล
ที่ส าคัญ ได้แก่ ข้อมูลสินค้าเกษตร ข้อมูลการค้า
ระหว่างประเทศ ข้อมูลธุรกิจและผู้ประกอบการ 
ข้อมูลพาณิชย์ส่วนภูมิภาค เป็นต้น 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและ
การเกษตร) 
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 ผลการส ารวจสถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการด าเนินงานเพื่อน าข้อมูล
จากฐานข้อมูลหรือข้อมูล Spreadsheet มาวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติเบื้องต้นเป็นปกติ แต่ไม่มีการวิเคราะห์พฤติกรรม

ของ Transaction ซึ่งจัดเก็บข้อมูลเป็นรายวันหรือรายชั่วโมง มีการด าเนินงานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
วิเคราะห์จากหลายหน่วยงาน รวมทั้งมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเรียกใช้ได้เองเมื่อต้องการ (On 
Demand) และใช้การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในห้วงเวลาที่เหมาะสมกับภารกิจเป็นปกติ ตลอดจนมีเครื่องมือที่ใช้
ข้อมูลในการพยากรณ์ข้อมูลเป็นปกติ 

คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาต ิ

เชื่อมโยงข้อมูลน้ าและภูมิอากาศจาก
หน่ วยงานกระทรวงต่ า ง  ๆ  แสดงข้ อมู ล
สถานการณ์น้ ารายวัน โดยสามารถติดตามได้ทั้ง
สถานการณ์ภัยแล้ง และภัยน้ าท่วม 

 

 

 

 

กระทรวงคมนาคม 
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ผลการส ารวจสถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ของกระทรวงคมนาคมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการด าเนินงานเพื่อน า
ข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือข้อมูล Spreadsheet มาวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติเบื้องต้นเป็นปกติ มีการด าเนินงานเพื่อการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของ Transaction ซึ่งจัดเก็บข้อมูลเป็นรายวันหรือรายชั่วโมงโดยตลอด มีการด าเนินงานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิเคราะห์จากหลายหน่วยงาน รวมทั้งมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเรียกใช้ได้เองเมื่ อ
ต้องการ (On Demand) และสามารถประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในห้วงเวลาที่เหมาะสมกับภารกิจ ตลอดจนมีเครื่องมือ
ที่ใช้ข้อมูลในการจ าลองหรือพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตแล้ว 

 

ศูนย์บู รณาการขนส่ งต่อ เนื่ องหลาย
รูปแบบแห่งชาติ   

 ข้อมูลดิจิทัลจากระบบงานต่าง ๆ จะ
ถูกรวบรวมเข้าสู่กระบวนการหลอมรวม 
เปลี่ ยนแปลงและจั ด เก็บลง ใ นระบบ
ฐานข้อมูลแบบทันกาล เพื่อน าไปใช้ส าหรับ 

 การควบคุมและบริหารจัดการจราจร
และความปลอดภัย 

 การบริหารจัดการโลจิสติกส์ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

หน้า | ๓๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒:  แนวทางการจัดท ากรอบการจัดการและก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ (Data 
Governance Framework) 

๑. ความเป็นมา 
ตามที่ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการบูรณาการข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ แล้วพบว่าข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานภาครัฐครอบครองอยู่นั้น มีหลายระดับ หลาย
ประเภท และมีข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) เป็นความลับส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน 
ประเทศไทยยังไม่มีกรอบการจัดการและก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ เพ่ือดูแลและบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐทุก
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ และมีความชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย และสามารถคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
เหมาะสม ดังนั้น ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงจ าเป็นต้องน าเสนอหลักการเกี่ยวกับ
การจัดการและก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ รวมทั้งจัดตั้งกลไกเพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการก ากับดูแลและบริหาร
จัดการข้อมูลภาครัฐทุกขั้นตอนของแต่ละหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
๒. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ท าการศึกษารายละเอียดเบื้องต้น
เกี่ยวกับการจัดการและก ากับดูแลข้อมูลจากต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น 
โดยจากผลการศึกษาพบว่า 

การจัดการและก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ (Government Data Governance) หมายถึง  
การก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการข้อมูลทุกขั้นตอน 
เพ่ือให้การได้มาและการน าไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วน
บุคคลและสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลเป็นหลักในการ
ขับเคลื่อนประเทศ เช่น การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดิน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน การเสริมสร้างและผลักดันธุรกิจที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมข้อมูล 
เป็นต้น 

ผู้ควบคุมข้อมูล (Data Steward / Data Controller) ท าหน้าที่ ในการสร้าง ก าหนด
นโยบายและดูแลควบคุมคุณภาพของข้อมูล ในระดับของแต่ละกระทรวง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล (Data Stakeholder) ได้แก่ หน่วยงาน กรม ส านักงาน 
ประชาชนหรือเอกชน ทั้งที่เป็นผู้ใช้งานและเป็นผู้สนับสนุนข้อมูล 

National Data Bureau (NDB) เป็นหน่วยงานที่ดูแลศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล 
องค์ประกอบหลักของการจัดการและก ากับดูแลข้อมูล มีจ านวนทั้งหมด ๖ ข้อ ได้แก่ 
๑. หลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลซ้ าซ้อน (Avoid re-collecting data) ซึ่งการเก็บข้อมูลชุดเดิม

ซ้ าซ้อนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในการบริหารจัดการข้อมูล โดยผลการศึกษาจาก
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า หน่วยงาน
ใดที่ไม่มีการจัดการและก ากับดูแลข้อมูลที่ดี จะก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น 

๒. การจัดการและก ากับดูแลข้อมูลที่ดี ต้องมีการจัดการวงจรชีวิตของข้อมูล  (Data 
lifecycle control) ที่ดี ซึ่งประกอบด้วย 
ก. การประเมินธุรกิจ เพ่ือการตัดสินใจว่าข้อมูลใหม่มีความจ าเป็นอย่างไร มีความ

แตกต่างจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ซึ่งมีความใกล้เคียงกันอย่างไร ข้อมูลที่จัดเก็บใหม่มี
ประโยชน์อย่างไร รวมถึงวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับข้อมูลดังกล่าวว่าคุ้มค่า
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หรือไม ่
ข. การก าหนดประเภทและแนวทางการแบ่งประเภทของชุดข้อมูล การดูแลฐานข้อมูล 

และความปลอดภัยในการบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าชุดข้อมูล
ดังกล่าวง่ายต่อการใช้งาน มีความปลอดภัย และข้อมลูไม่รั่วไหล 

ค. มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถจัดการวงจรชีวิตของข้อมูล และใช้
งานได้จริงในเวลาที่ต้องการ 

ง. การเก็บข้อมูลและการท าลายข้อมูล เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลจะถูกเก็บและดูแลเป็น
อย่างดี จนกระทั่งไม่มีความจ าเป็นในการใช้งานแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการท าลาย
ต่อไป 

๓. การก าหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ของข้อมูล (Data policy) จัดเป็นพ้ืนฐานของการ
จัดการและก ากับดูแลข้อมูลที่ดี โดยก าหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ของข้อมูลเป็นกรอบ
ส าหรับการบริหารจัดการและก ากับดูแลข้อมูล โดยผู้ก าหนดจะต้องเป็นบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ภายในหน่วยงาน และสามารถก าหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ได้ 

๔. การก าหนดบทบาทการใช้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูล (Data ownership) โดยต้องก าหนด
วิธีการที่ผู้ดูแลข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูลสามารถจัดการ เปลี่ยนแปลง หรือส่งผ่านข้อมูล
ให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีที่บางชุดข้อมูลหรือบางฐานข้อมูลซึ่งอาจจะมี
ผู้ดูแล ผู้ใช้งาน หรือเจ้าของข้อมูลหลายคนหรือหลายหน่วยงาน  

๕. ข้อมูลแต่ละชุดควรมีเมทาดาตา (Metadata is required) โดย Metadata ที่ดีจะต้อง
ท าให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าข้อมูลชุดนี้คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอะไร สามารถน าไปใช้งาน
อย่างไร และมีข้อจ ากัดอะไร โดยมีมาตรฐานของ Metadata ที่เหมาะสมกับการใช้งาน  

๖. คุณภาพของข้อมูล (Data quality) จ าเป็นต่อการจัดการและก ากับดูแลข้อมูล ซ่ึงการบูร
ณาการข้อมูลที่ด ีจะช่วยเพิ่มคุณค่าของข้อมูล ทั้งนีก้ารสร้างกรอบการดูแล ควบคุม และ
จัดการคุณภาพของข้อมูลจึงจ าเป็นต้องใช้แผนการจัดการและก ากับดูแลข้อมูลที่ดี 

 
นอกจากนี้ ในส่วนของกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภาครัฐ ซึ่งได้แก่  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้น 
 
๓. ข้อเสนอการด าเนินงาน 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดท าข้อเสนอการด าเนินงาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑. กรอบการจัดการและก ากับดูแลข้อมูลที่น าเสนอในเบื้องต้นเป็นกรอบที่ใช้กับหน่วยงานภาครัฐ
เป็นหลัก ซึ่งในอนาคตอาจพิจารณาขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้กรอบดังกล่าวกับภาคส่วนอ่ืน 
ๆ อาทิเช่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

๒. จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือก าหนดนโยบายและกรอบการจัดการและก ากับดูแลข้อมูล
ภาครัฐทุกขั้นตอน รวมทั้งติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับกรอบดังกล่าว (ใช้เวลา ๓ เดือน)  

๓. มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐในการ
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ด าเนินงานตามกรอบการจัดการและก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
๔. มีกรอบการจัดการและก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐเกี่ยวข้องกับข้อมูลสาธารณะ (สามารถเปิดเผยได้) 

ข้อมูลความมั่นคง ข้อมูลความลับทางราชการ และข้อมูลส่วนบุคคล 
๕. เป้าหมายส าคัญของการก าหนดกรอบการจัดการและก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ เพ่ือให้การได้มา

และการน าไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถรักษา
ความเป็นส่วนบุคคล เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นข้อมูล
ที่มีประโยชน์ส าหรับประชาชนและการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดิน 

๖. ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานภาครัฐมีเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูล โดยมีการก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน  

๗. มีหลักการขององค์ประกอบหลักของการจัดการและก ากับดูแลข้อมูลที่ดี ซ่ึงประกอบด้วย 
๑) ป้องกันการเก็บข้อมูลซ้ า 
๒) สามารถควบคุมวงจรชีวิตของข้อมูลได้ 
๓) มีนโยบายการใช้ข้อมูลที่ชัดเจน 
๔) มีการก าหนดบทบาทของเจ้าของข้อมูล 
๕) ข้อมูลมี Metadata 
๖) ข้อมูลมีคุณภาพ 

๘. ประโยชน์ที่ ได้รับจากการด าเนินงานตามกรอบการจัดการและก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ 
ตัวอย่างเช่น เกิดความแน่นอนและความโปร่งใสในกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลทุกขั้นตอน 
น าไปสู่ธรรมาภิบาลในการใช้ข้อมูล ลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล ลดความเสี่ยงและลด
การใช้ข้อมูลโดยมิชอบอันก่อให้เกิดความเสียหาย สามารถน าข้อมูลไปเสริมสร้างนวัตกรรมหรือ
บริการใหม่ ๆ ได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด 
 

๔. ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุม     
 เพ่ือพิจารณาให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ด าเนินการตั้งคณะท างานเพ่ือ
ร่างแนวทางของการจัดการและก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance) เพ่ือน าเสนอเห็นชอบภายใน ๓  เดอืน  

มติที่ประชุม 

             
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะท ำงำนเพื่อจัดท ำแนวทำงกำรจัดกำรข้อมูลเพื่อกำรเชื่อมโยงและกำรวิเครำะหร์ะหว่ำงหน่วยงำน  
โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้

(๑)   ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ดร. สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย์) ประธานคณะท างาน 
(๒)   ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (ดร. ศกัดิ์ เสกขุนทด)  รองประธานฯ 
(๓)   ผู้แทนจาก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะท างาน 
(๔)   ผู้แทนจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  คณะท างาน 
(๕)   ผู้แทนจาก ส านักงานสถิติแห่งชาติ      คณะท างาน 
(๖)   ผู้แทนจาก ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)   คณะท างาน 
(๗)   ผู้แทนจาก ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    คณะท างาน 
(๘)   ผู้แทนจาก ส านักงานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ (สขร.)  คณะท างาน 
(๙)   ผู้แทนจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย            คณะท างาน 
(๑๐)  ผูแ้ทนจาก สมาคมธนาคารไทย      คณะท างาน 
(๑๑)  ผูแ้ทนจาก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  คณะท างาน 
(๑๒)  ผูแ้ทนจาก บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด           คณะท างาน 
(๑๓)  ผู้แทนจาก ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  คณะท างาน 
(๑๔)  ผูแ้ทนจาก บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS)    คณะท างาน 
(๑๕)  ผูแ้ทนจาก บริษัทโทเทิล่แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  (DTAC)   คณะท างาน 
(๑๖)  ผูแ้ทนจาก ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส(์องค์การมหาชน) คณะท างานและเลขานุการร่วม 

              (๑๗)  ผู้แทนจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย             คณะท างานและเลขานุการร่วม 
 

คณะท างานเพื่อจัดท าแนวทางการจัดการข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงและการวิเคราะห์ระหว่างหน่วยงาน มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี ้

(๑)   จัดท าแนวทางการจัดการข้อมูล ประกอบด้วย การจัดจ าแนกข้อมูล นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การ
จ ากัดสิทธิ์และการให้ความยินยอมการเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น 

(๒)   จัดท าคู่มอืการปฏิบัติงานแนวทางการแบ่งปันข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 
(๓)   จัดท าคู่มอืการปฏิบัติของหน่วยงานในการเข้าใช้งานข้อมูลกลางรว่มกัน 



 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

หน้า | ๓๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (หากมี)    
 




