
1/7

รายงาน update: 25 กุมภาพันธ์ 2562

1 กระทรวงกลาโหม 9 หน่วยงาน

กองทัพอากาศ

กรมการทหารส่ือสาร กองทัพบก

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก

กองทัพเรือ

ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม

2 กระทรวงการคลัง 4 หน่วยงาน

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย (บตท.)

ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

3 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 77 หน่วยงาน

ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด 76 จังหวัด

4 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 1 หน่วยงาน

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 หน่วยงาน

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

กรมประมง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมหม่อนไหม

กรมการข้าว

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

กรมปศุสัตว์ 

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

หน่วยงาน
จ านวนรวมต่อกระทรวง 

(หน่วยงาน)

รายช่ือหน่วยงานท่ีสามารถเช่ือมโยงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผ่านมาตรฐาน e-CMS version 2.0 บน Cloud

ล าดับ 

(กระทรวง)
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หน่วยงาน
จ านวนรวมต่อกระทรวง 

(หน่วยงาน)
ล าดับ 

(กระทรวง)

6 กระทรวงคมนาคม 5 หน่วยงาน

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)

กรมเจ้าท่า

กรมทางหลวง

กรมท่าอากาศยาน

7 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยงาน

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถ้มภ์ 

8 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 11 หน่วยงาน

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

กรมอุตุนิยมวิทยา

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จ ากัด

9 กระทรวงพลังงาน 82 หน่วยงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

ส านักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด

ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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หน่วยงาน
จ านวนรวมต่อกระทรวง 

(หน่วยงาน)
ล าดับ 

(กระทรวง)

10 กระทรวงพาณิชย์ 85 หน่วยงาน

ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด

กรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าภายใน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

องค์การคลังสินค้า   

11 กระทรวงมหาดไทย 82 หน่วยงาน

การประปานครหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้านครหลวง

การประปาส่วนภูมิภาค 

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ส านักงานจังหวัดอ านาจเจริญ

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 76 จังหวัด

12 กระทรวงยุติธรรม 11 หน่วยงาน

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมราชทัณฑ์

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมคุมประพฤติ

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

ส านักงานกิจการยุติธรรม 

กรมบังคับคดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

13 กระทรวงวัฒนธรรม 2 หน่วยงาน

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
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หน่วยงาน
จ านวนรวมต่อกระทรวง 

(หน่วยงาน)
ล าดับ 

(กระทรวง)

14 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 หน่วยงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

15 กระทรวงศึกษาธิการ 1 หน่วยงาน

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

15 กระทรวงสาธารณสุข 199 หน่วยงาน

กรมการแพทย์

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

กรมอนามัย

สถาบันโรคทรวงอก

องค์การเภสัชกรรม 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด

โรงพยาบาลกระบ่ี

โรงพยาบาลมะการักษ์

โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ

โรงพยาบาลก าแพงเพชร

โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลชุมแพ

โรงพยาบาลพุทธโสธร

โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาลบางละมุง

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โรงพยาบาลจอมทอง

โรงพยาบาลนครพิงค์

โรงพยาบาลฝาง

โรงพยาบาลตรัง

โรงพยาบาลตราด

โรงพยาบาลแม่สอด

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โรงพยาบาลนครนายก

โรงพยาบาลนครปฐม

โรงพยาบาลนครพนม

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

โรงพยาบาลปากช่องนานา

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช



5/7

หน่วยงาน
จ านวนรวมต่อกระทรวง 

(หน่วยงาน)
ล าดับ 

(กระทรวง)

โรงพยาบาลทุ่งสง

โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลเชียงค า

โรงพยาบาลพะเยา

โรงพยาบาลตะก่ัวป่า

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

โรงพยาบาลแพร่

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

โรงพยาบาลเบตง

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลระนอง

โรงพยาบาลแกลง

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ช่ือเดิมคือ 

โรงพยาบาลมาบตาพุด)

โรงพยาบาลด าเนินสะดวก

โรงพยาบาลบ้านโป่ง

โรงพยาบาลโพธาราม

โรงพยาบาลบ้านหม่ี

โรงพยาบาลล าปาง

โรงพยาบาลหาดใหญ่

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลบางพลี

 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

โรงพยาบาลสิงห์บุรี

โรงพยาบาลอินทร์บุรี

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

โรงพยาบาลสุโขทัย

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

โรงพยาบาลเกาะสมุย

โรงพยาบาลหนองคาย

โรงพยาบาลอ่างทอง

โรงพยาบาลอ านาจเจริญ

โรงพยาบาลกุมภวาปี

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลอุทัยธานี
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หน่วยงาน
จ านวนรวมต่อกระทรวง 

(หน่วยงาน)
ล าดับ 

(กระทรวง)

โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

โรงพยาบาลนางรอง

โรงพยาบาลบึงกาฬ

โรงพยาบาลปทุมธานี

โรงพยาบาลปราสาท

โรงพยาบาลปัตตานี

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

โรงพยาบาลพระพุทธบาท

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

โรงพยาบาลพังงา

โรงพยาบาลพัทลุง

โรงพยาบาลพิจิตร

โรงพยาบาลพุทธชินราช

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โรงพยาบาลมุกดาหาร

โรงพยาบาลยโสธร

โรงพยาบาลยะลา

โรงพยาบาลระยอง

โรงพยาบาลราชบุรี

โรงพยาบาลล าพูน

โรงพยาบาลเลย

โรงพยาบาลวารินช าราบ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

โรงพยาบาลสกลนคร

โรงพยาบาลสงขลา

โรงพยาบาลสตูล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี17

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

โรงพยาบาลสิชล

โรงพยาบาลสิรินธร

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลสุรินทร์

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

โรงพยาบาลเสนา

โรงพยาบาลหนองบัวล าภู

โรงพยาบาลหัวหิน

โรงพยาบาลอรัญประเทศ

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลสงฆ์
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หน่วยงาน
จ านวนรวมต่อกระทรวง 

(หน่วยงาน)
ล าดับ 

(กระทรวง)

16 กระทรวงอุตสาหกรรม 1 หน่วยงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

17 ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงาน

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) 

18 ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 3 หน่วยงาน

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

สถาบันพระปกเกล้า

19 หน่วยงานของรัฐสภา 2 หน่วยงาน

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

20 ส านักนายกรัฐมนตรี 4 หน่วยงาน

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

21 หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1 หน่วยงาน

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

รวม 604 หน่วยงาน


