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เอกสารประกอบการประชุม 

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจัดทำชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น 

 
 
 
 
 
 
 

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ สทอภ. อาคารรัฐประศาสนภักด ี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

 
 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจัดทำชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ : เรื่องประธานฯ แจ้งท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ :  เรื่องเพื่อทราบ 

๒.๑ คำสั่ง คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจัดทำชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน  

๒.๒ แนวทางการดำเนินงาน ASEAN Open Source City Maps 

๒.๓ การดำเนินงานพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS 
Portal) และชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Geographic Data 
Set :FGDS) 

  นำเสนอโดย : นายตติยะ ชื่นตระกูล 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ : เพื่อพิจารณา 
๓.๑ แนวทางการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านขอบเขตการปกครองในระดับ

เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล 
นำเสนอโดย : นายตติยะ ชื่นตระกูล 

๓.๒ การบูรณาการแผนงานและสนับสนุนการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านท่ีอยู่
อาศัยของประเทศ 
นำเสนอโดย : นายโชคชัย สิงหเพชร/การเคหะแห่งชาติ 

๓.๓ การเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศเข้าสู่ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ 
นำเสนอโดย : นายมนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม/สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

๓.๔ การนำเข้าข้อมูลภูมิสารสนเทศข้ึนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
นำเสนอโดย : นางกาญจนา ภู่มาลี/สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ : เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 



ระเบียบวาระท่ี  ๑ : เรื่องประธานฯ แจ้งท่ีประชุมทราบ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ระเบียบวาระท่ี  ๒ : เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๒.๑ คำสั่ง คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กำกับดูแลการจัดทำชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน 

ความเป็นมา 

ด้วย คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กำกับดูแลการจัดทำชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ และบริการข้อมูล  
ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานที่กำหนด เป็นไปอย่างเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
โดยรวม โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒.๑.๑ 

ประเด็นเสนอต่อท่ีประชุม 

เพ่ือโปรดทราบ 

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

นายตติยะ ชื่นตระกูล / ฝ่ายเลขานุการฯ 

เอกสารประกอบวาระ 

เอกสารแนบ ๒.๑.๑: สำเนาคำสั่ง คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจัดทำชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 

มติที่ประชุม 
  
   
  
  
   
  
  
   
  
  
   
  
  



เอกสารแนบ ๒.๑.๑





วาระท่ี ๒.๒ แนวทางการดำเนินงาน ASEAN Open Source City Maps 

ความเป็นมา 

ด้วย Singapore Land Authority (SLA) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของสิงคโปร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านการพัฒนาและกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดิน ได้จัดตั้ง ASEAN Open City Maps ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์มแสดงผังเมือง สิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวก การขนส่งสาธารณะ รวมไปถึงราคาเช่าและ  
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์  เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตในเมือง โดยอาศัยข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ และฐานข้อมูลของรัฐบาล แพลตฟอร์มนี้มีแผนจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าใช้งานได้อย่าง
สาธารณะ ปัจจุบันมีการดำเนินการจัดทำ City Maps ในพ้ืนที่นำร่อง ๒ แห่ง คือ สิงคโปร์ และกรุงจาการ์ตา 
(อินโดนีเซีย) และมีความตั้งใจจะขยายไปสู่เมืองใหญ่อ่ืนๆ ของประเทศใน ASEAN โดย SLA ได้เสนอให้
ประเทศไทยเข้าร่วมจัดทำต้นแบบ ASEAN Open City Maps ในพ้ืนที่เมืองใหญ่ นั้น 

โดย สทอภ. จะดำเนินการเสนอตัวอย่างเมือง City Map ต่อ Singapore Land Authority (SLA) 
เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายด้านภูมิสารสนเทศให้เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ สร้างบทบาทของประเทศไทยใน
ด้านภูมิสารสนเทศ และการเรียนรู้การดำเนินงานด้าน Geospatial จาก ASEAN Geospatial Agencies โดย
พัฒนา Application บนระบบภูมิสารสนเทศกลางเพ่ือการบริการแผนที่ออนไลน์  (GISTDA Portal)  
ที่รวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวกับ City Map ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี เช่น ข้อมูลโครงข่ายคมนาคม ข้อมูล
จุดตำแหน่งสถานที่ ข้อมูลขอบเขตการปกครอง ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น เพ่ือเป็นต้นแบบในการ
พัฒนา Application/Platform ในการจัดทำ City Map ของประเทศไทย สร้างบทบาทและยกระดับเมือง
อัจฉริยะของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น 

ประเด็นเสนอต่อท่ีประชุม 

เพ่ือโปรดทราบ 

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สทอภ. / รองผู้อำนวยการ สทอภ. (นายตติยะ ชื่นตระกูล) 

มติที่ประชุม 
  
   
  
  
   
  
  
   



  
  
   
  
  
   
  
  
   
  
  
   
  
  
   
  
  
   
  
  
   
  
  
   
  
  
   
  
  
   
   
   
  



วาระท่ี ๒.๓ การดำเนินงานพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) 
และชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) 

ความเป็นมา 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. มีอำนาจหน้าที่ตาม 
พรฎ. จัดตั้งสำนักงานฯ ในการเป็นหน่วยงานในการให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ และกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับระบบสำรวจข้อมูลระยะไกล และภูมิสารสนเทศที่เหมาะสม 
โดย สทอภ. ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีภารกิจจัดทำ ขับเคลื่อน 
และดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๔ 
- ๒๕๕๘) และแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพ่ือให้การจัดทำและใช้งานภูมิ
สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ส่งเสริมการใช้งานข้อมูลร่วมกัน 
สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถ ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องโดยในแผนดังกล่าว โดยดำเนินภารกิจภายใต้กรอบแผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงสร้าง
พ้ืนฐานภูมิสารสนเทศ และแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประกอบด้วย 

๑) การพัฒนาข้อมูลฐาน (Base data) 
๒) การพัฒนาชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set: FGDS) 
๓) การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ (Standards) 
๔) การพัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) 
๕) การสร้างความพร้อมด้านภูมิสารสนเทศ (Capacity building) 

การดำเนินงาน 

 สทอภ. ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กรอบแผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงสร้ างพ้ืนฐาน 
ภูมิสารสนเทศ และแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน  
แบ่งระยะในการดำเนินโครงการ จำนวน ๔ ระยะ ซึ่งในปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ระยะ จำนวน ๖๑ จังหวัด 
ดังนี้  
 ระยะที่ ๑   ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ดำเนินการแล้วเสร็จ  ๑๕ จังหวัด 
 ระยะที่ ๒   ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ดำเนินการแล้วเสร็จ  ๒๖ จังหวัด 
 ระยะที่ ๓   ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ดำเนินการแล้วเสร็จ  ๒๐ จังหวัด 
 ระยะที่ ๔   ไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน  ๑๖ จังหวัด 

การดำเนินโครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนและ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ มีการดำเนินกิจกรรม 
ดังนี้ 



๑. การปรับปรุงและจัดทำชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) ๑๓ ชั้น
ข้อมูลหลัก ร่วมกับหน่วยงานผู้ผลิตชั้นข้อมูลหลัก เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๑ การพัฒนาระบบบริการแผนที่ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน (FGDS) สทอภ. ดำเนินการ
รวบรวม ปรับปรุง จัดทำชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐานร่วมกับหน่วยงานผู้ผลิตหลักและดำเนินการปรับปรุงข้อมูล
ให้ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FGDS เพ่ือให้เกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศ โดยให้บริการผ่านเว็บไซต์  
https://fgdsfrontend.ngis.go.th ประกอบด้วยชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานจำนวน ๑๓ ชั้นข้อมูลหลัก 
ได้แก่ 

๑) ชั้นข้อมูลการใช้ที่ดิน      ๗) ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเล 
๒) ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM)   ๘) ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 
๓) ชั้นข้อมูลป่าไม้      ๙) ชั้นข้อมูลเขตชุมชนตัวเมือง 
๔) ชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมออร์โท   ๑๐) ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
๕) ชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศออร์โท   ๑๑) ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
๖) ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานและการพัฒนาสถานี   ๑๒) ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 

     เครือข่ายกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียม   ๑๓) ชั้นข้อมูลแม่น้ำลำธารแหล่งน้ำ 

 ๑.๒ การพัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National Geo-
Informatics Infrastructure System : NGIS Portal) เป็นระบบให้บริการสืบค้นภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิดการบูรณาการแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม และภูมิ
สารสนเทศอ่ืนๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ เรื่องการบู รณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานเพ่ือการบริหารจัดการประเทศ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการภูมิสารสนเทศ โดย 
สทอภ. ดำเนินการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศจากหน่วยงานภาครัฐกว่า ๖๐๐ ชั้นข้อมูล 
ให้บริการผ่านเว็บไซต์คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (https://www.ngis.go.th) เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
พ้ืนฐานในการวางแผน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ตลอดจนเพ่ือการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน รวมไป
ถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการประเทศ รวมถึงการ
บริหารจัดการภายในจังหวัด ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 

 ๑.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) 
และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศ สทอภ. มุ่งเน้นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ได้เข้าถึงข้อมูล
ภูมิสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน FGDS ผ่านระบบ NGIS Portal โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้งานระบบ NGIS Portal ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานภายในจังหวัด เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และ
การประยุกต์นำข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้สนับสนุนภารกิจของ



แต่ละหน่วยงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 
๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า ๘๐ หน่วยงาน 

 ๑.๔ การส่งเสริมและผลักดันชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS)  สทอภ. ร่วมกับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการจัดสัมมนา “ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) จาก
ประเทศสู่จังหวัด” เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เพ่ือผลักดันชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ในการ
ขับเคลื่อนโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า ๑๐๐ ท่าน  
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของ
มาตรฐาน FGDS และแนวทางต่อยอดการใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงสร้างพืน้ฐานภูมสิารสนเทศของประเทศ  

 ๑.๕ การประยุกต์การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) สทอภ. 
มุ่งเน้นการส่งเสริมให้หน่วยงานภายในจังหวัด สามารถประยุกต์นำข้อมูลภูมิสารสนเทศ ไปใช้สนับสนุนภารกิจ
ของแต่ละหน่ วยงานได้อย่ างสะดวกและรวดเร็ว  และมีประสิทธิภ าพ โดย สนับสนุนการจัดทำ 
Application/Solution เพ่ือต่อยอดให้ท้องถิ่นและจังหวัด นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐ จังหวัด จำนวน ๑๕ Application ดังรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ๒.๓.๑ 

ประเด็นเสนอต่อท่ีประชุม 

เพ่ือโปรดทราบการดำเนินงานพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS 
Portal) และชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน (FGDS) 

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สทอภ. / รองผู้อำนวยการ สทอภ. (นายตติยะ ชื่นตระกูล) 

เอกสารประกอบวาระ 

เอกสารแนบ ๒.๓.๑ : สรุปผลการใช้งาน Application ของจังหวัดที่มีการติดตั้งระบบภูมิสารสนเทศ
แล้วเสร็จ จำนวน ๔๐ จังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ (NGIS Portal) 

มติที่ประชุม 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

สรุปผลการใช้งาน Application ของจังหวัดที่มีการติดตั้งระบบภูมิสารสนเทศแล้วเสร็จ  
จำนวน ๔๐ จังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) 

 

ลำดับ ปี ระบบ 
ชื่อ 

Application 
จำนวน
จังหวัด 

จังหวัด / 
หน่วยงาน 

สถิติการ
เข้าใช้
งาน 

๑ ๒๕๖๐ ระบบบริหารจัดการขยะ Solidwasted ๓ 
ลำปาง 

๑๑๐๐ สระแก้ว 
ชลบุร ี

๒ ๒๕๖๐ 
ระบบภูมิสารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม 

Agro ๑ เชียงราย ๖๑๕ 

๓ ๒๕๖๐ 

ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการน้ำ ด้านส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางน้ำ และ
กำจัดผักตบชวา 

เที่ยวแปดริ้ว ๑ ฉะเชิงเทรา - 

๔ ๒๕๖๐ 

ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการน้ำด้านการ
เกษตรกรรม น้ำอุปโภค 
บริโภค และการกำหนดพ้ืนที่
เหมาะสมในการสร้างอ่างเก็บ
น้ำ 

Phayaowater ๑ พะเยา ๔๖๓ 

๕ ๒๕๖๐ 
ระบบภูมิสารสนเทศแสดงพ้ืนที่
เสี่ยงไข้เห็บ หมัด เหา และไร
ป่า 

Thai Fever 
Risk Map 

๑ 

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทหาร 

๑,๓๑๒ 

๖ ๒๕๖๑ 

ระบบภูมิสารสนเทศด้าน
บริหารจัดการน้ำ เพ่ือการ
เกษตรกรรม น้ำอุปโภค  
บริโภค กำหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัย
พิบัติ และติดตาม ประเมิน
สถานการณ์ทรัพยากรน้ำ 

Water 
Balance 

๖ 

มหาสารคาม ๑๗๓ 
หนองบัวลำภู ๑๑๙ 
อ่างทอง ๗๓ 
พระนครศรีอยุธยา ๖๓ 

นนทบุรี - 

พิษณุโลก ๒๕๙ 

๗ ๒๕๖๑ ระบบภูมิสารสนเทศด้าน Indus Gistda ๑ กรมโรงงานอ้อย ๓๐๒ 

เอกสารแนบ ๒.๓.๑ 



ลำดับ ปี ระบบ 
ชื่อ 

Application 
จำนวน
จังหวัด 

จังหวัด / 
หน่วยงาน 

สถิติการ
เข้าใช้
งาน 

อุตสาหกรรม และน้ำตาล  
(กระทรวง
อุตสาหกรรม) 

๘ ๒๕๖๑ 
ระบบภูมิสารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการปัญหาความ
ยากจน 

Kalasin 
Happiness 

๑ กาฬสินธุ์ ๓๘๗ 

๙ ๒๕๖๑ 
ระบบภูมิสารสนเทศด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

Go เพชรบุรี 

๗ 

เพชรบุรี  ๒๒,๑๔๒ 

Go อุทัยธานี อุทัยธานี ๓๘,๖๑๕ 
Go เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ๑๖,๘๙๗ 
Go สิงห์บุร ี สิงห์บุรี ๓๗,๐๙๗ 
Go ราชบุร ี ราชบุรี ๒๑,๐๗๑ 
Go ชัยนาท ชัยนาท ๒๓,๙๒๖ 
Go สระบุรี สระบุรี ๓๑,๒๔๗ 

๑๐ ๒๕๖๑ 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการขยะ 

Solidwaste๒ ๓ 
อุดรธานี  

๘๔๑ สมุทรสาคร 
นครสวรรค์ 

๑๑ ๒๕๖๒ 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการจังหวัด 

G Prov ๒ 
นครพนม 

๓๖๗ 
จันทบุรี 

๑๒ ๒๕๖๒ 
ระบบภูมิสารสนเทศด้านภัย
พิบัติทางบกและทางทะเล
สำหรับจังหวัด 

แจ้งภัย / 
Chaengpai 

๓ 
กระบี่ 

๕๘๓ ภูเก็ต 
พิจิตร 

๑๓ ๒๕๖๒ 
ระบบภูมิสารสนเทศด้าน
ความปลอดภัยจังหวัด 

Safe Safe ๒ 
ยโสธร 

๒๓๘ 
นครปฐม 

๑๔ ๒๕๖๒ 
ระบบภูมิสารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการน้ำแบบบูรณา
การเพ่ือการเกษตรจังหวัด 

Agriwater 
๓ 

สุพรรณบุรี 

๑,๖๖๕ 
ระนอง 
ยโสธร 

 บึงกาฬ  

๑๕ ๒๕๖๒ 
ระบบภูมิสารสนเทศด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด 

patiao ๖ มุกดาหาร ๓,๘๐๘ 

 



ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ ๓.๑ แนวทางการจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านขอบเขตการปกครองในระดับเทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ความเป็นมา 

สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) มีควำมประสงค์ใช้ข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 
ด้ำนขอบเขตกำรปกครองในระดับเทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพื่อน ำไปใช้ในกำรขับเคลื่อนและ
ติดตำม ประเมินผล ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นพื้นที่และเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม   
จึงขอเสนอต่อคณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ (กภช.) ซึ่งมีบทบำทส ำคัญในกำรเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีในกำรมอบหมำยหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อท ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรจัดท ำ รวบรวม จัดเก็บ
และให้บริกำรข้อมูลภูมิสำรสนเทศ เพื่อพิจำรณำผลักดันและสนับสนุนให้หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อ งจัดท ำ 
ภูมิสำรสนเทศด้ำนขอบเขตกำรปกครองในระดับทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำหรับกำรเผยแพร่ 
สู่สำธำรณะ เพื่อให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ภูมิสำรสนเทศตังกล่ำวสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ต่อไป 

การด าเนินงาน 

๑. ที่ผำ่นมำ คณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ ก ำหนดให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรบูรณำกำร
และพัฒนำชุดข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำน ตำมแผนปฏิบัติงำนในกำรขับเคลื่อนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ภูมิสำรสนเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ที่รับผิดชอบเขตกำรปกครอง ได้แก่ 

๑.๑ กรมกำรปกครอง เป็นหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบเขตกำรปกครอง ระดับอ ำเภอ กิ่งอ ำเภอ 
ต ำบลและหมู่บ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

๑.๒ ส ำนักผังเมือง กรุงเทพมหำนคร เป็นหน่วยงำนร่วม ที่รับผิดชอบเขตกำรปกครอง จุดตัวแทน
พื้นที่กำรปกครอง ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 

๒. ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) : สทอภ. ในฐำนะ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำหำกมีกำรเพิ่ม 
ช้ันข้อมูลขอบเขตกำรปกครองระดับเทศบำล และ อบต. ในชุดข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำน ควรน ำเสนอ กภช. 
พิจำรณำก ำหนดให้ หน่วยงำนภำยในกระทรวงมหำดไทย เป็นหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบข้อมูลดังกล่ำว ซึ่งเป็น 
ไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ ข้อ ๑๐ (๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในกำรมอบหมำยหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง  
เพื่ อท ำหน้ำที่หลักเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลข้อมูลภูมิสำรสนเทศของประเทศ  
หรือเพื่อท ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรจัดท ำ รวบรวม จัดเก็บ และให้บริกำรข้อมูลภูมิสำรสนเทศ รวมทั้งกำรบริหำร
ระบบข้อมูลภูมิสำรสนเทศกลำงของประเทศ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำร 
ภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๓. สทอภ. ในฐำนะอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกำรจัดท ำช้ันข้อมูล 
ภูมิสำรสนเทศพื้นฐำน โดยอ ำนำจหน้ำที่  ข้อ ๑. ก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
กำรบริกำร และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำชุดข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำน ให้มีควำม
ถูกต้อง ทันสมัย เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ตำมค ำสั่ง คณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ ที่ ๑ 
ก ำหนดให้มีกำรประชุมหำรือร่วมกับกรมกำรปกครอง กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน และกรมโยธำธิกำร
และผังเมือง เพื่อช้ีแจ้งกำรด ำเนินงำนที่ เกี่ยวข้องกับขอบเขตกำรปกครอง แผนงำนกำรจัดท ำข้อมูล 
ภูมิสำรสนเทศในระดับเทศบำล และ อบต. ของแต่ละหน่วยงำนรวมทั้งหำรือแนวทำงกำรจัดท ำข้อมูล 
ภูมิสำรสนเทศด้ำนขอบเขตกำรปกครองในระดับเทศบำล และ อบต. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๔  
ณ ห้อง Visionization ช้ัน ๖ สทอภ. โดยมีมติที่ประชุมหำรือ ดังนี้ 

๓.๑ เสนอให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน เป็นหน่วยงำนหลัก โดยมีกรมกำรปกครอง และ 
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองเป็นหน่วยงำนร่วมที่รับผิดชอบข้อมูลขอบเขตกำรปกครองในระดับเทศบำล และ อบต. 

๓.๒ สทอภ. ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน, กรมกำรปกครอง, 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง, ส ำนักผังเมือง กรุงเทพมหำนคร กรมที่ดิน และ สทอภ.) เพื่อจัดท ำแนวทำง/ 
ผังด ำเนินกำรจัดท ำภูมิสำรสนเทศด้ำนขอบเขตกำรปกครองในระดับเทศบำล และ อบต. เพื่อน ำเสนอ
คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกำรจัดท ำช้ันข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔” พิจำรณำต่อไป 

๔. สทอภ. ได้จัดท ำสรุปผลกำรประชุมหำรือ และร่ำงแนวทำง/ผังด ำเนินกำรจัดท ำภูมิสำรสนเทศ
ดังกล่ำวเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ  
ที่ อว ๕๓๐๓/ว ๗๑๔ ลงวันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๖๔ เรื่อง รับรองสรุปผลกำรประชุมหำรือ “เตรียมกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกำรจัดท ำช้ันข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔” เวียนให้หน่วยงำน 
พิจำรณำรับรองสรุปผลกำรประชุมหำรือ และแนวทำงกำรจัดท ำภูมิสำรสนเทศดังกล่ำวแล้ว โดยมีหน่วยงำน
แจ้งรับรองรำยงำนกำรประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข จ ำนวน ๔ หน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำรับรองแนวทำงกำรจดัท ำ
ภูมิสำรสนเทศดังกล่ำวโดยไม่มีข้อแก้ไข จ ำนวน ๔ หน่วยงำน ได้แก่ สทอภ.กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
กรมกำรปกครอง และกรมโยธำธิกำรและผงัเมอืง ทั้งนี้ สทอภ. ได้แก้ไขรำยงำนกำรประชุมฯ ตำมข้อคิดเห็นของ
หน่วยงำน แล้วเสร็จ ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระ ๓.๑.๑ – ๓.๑.๓ 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นเสนอต่อท่ีประชุม 

๑. เพื่อโปรดพิจำรณำให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรจัดท ำภูมิสำรสนเทศด้ำนขอบเขต 
กำรปกครองในระดับเทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) และกำรทบทวนผู้รับผิดชอบ 
ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบชุดข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำน (FGDS)  

๒. เพื่อโปรดพิจำรณำ มอบหมำย กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน เป็นหน่วยงำนหลัก โดยมีกรมกำรปกครอง 
และกรมโยธำธิกำรและผังเมืองเป็นหน่วยงำนร่วมที่รับผิดชอบข้อมูลขอบเขตกำรปกครองในระดับ
เทศบำล และ อบต. ร่วมกันจัดท ำแผนงำนโครงกำรจัดท ำข้อมูลภูมิสำรสนเทศด้ำนขอบเขต 
กำรปกครองในระดับเทศบำล และ อบต. แล้วน ำเสนอคณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ (กภช.)
พิจำรณำต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกำรจัดท ำช้ันข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำน / อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
(นำยตติยะ ช่ืนตระกูล) 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน / อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 

เอกสารประกอบวาระ 

เอกสำรแนบ ๓.๑.๑ : สรปุผลกำรประชุมหำรือ “เตรียมกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรก ำกบัดูแล 
กำรจัดท ำช้ันข้อมูลภูมสิำรสนเทศพื้นฐำน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔” 

เอกสำรแนบ ๓.๑.๒ : แนวทำงกำรจัดท ำภูมิสำรสนเทศด้ำนขอบเขตกำรปกครองในระดับเทศบำล 
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) 

เอกสำรแนบ ๓.๑.๓ : กำรทบทวนผูร้ับผิดชอบในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบชุดข้อมูลภูมิสำรสนเทศ
พื้นฐำน (FGDS)  

มติท่ีประชุม 
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 (ร่าง) สรุปผลการประชุมหารือ “เตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจัดทำ 
ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ครั้งท่ี 1/2564” 

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.  
ณ ห้อง Visionization ชั้น 6 สทอภ. 

************************************************************ 

1. ความเป็นมา 

ด้วย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีความประสงค์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ด้านขอบเขตการปกครองในระดับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในระบบสืบค้นและบริการ
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) เพื ่อนำไปใช้ ในการขับเคลื ่อนและติดตาม ประเมินผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นพื้นที่และเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แต่เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้จัดเก็บ 
และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในระบบ NGIS Portal ดังนั้น สศช. จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ (กภช.) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการมอบหมายหน่วยงานของรัฐ  
ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อทำหน้าที ่ร ับผิดชอบการจัดทำ รวบรวม จัดเก็บและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ  
เพื่อพิจารณาผลักดันและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องจัดทำภูมิสารสนเทศด้านขอบเขตการปกครอง 
ในระดับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับการเผยแพร่สู ่สาธารณะ เพื ่อให้หน่วยงานต่าง ๆ  
ได้ใช้ประโยชน์ภูมิสารสนเทศตังกล่าวสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ต่อไป นั้น 

ต่อมา สทอภ . ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการ 
จัดทำชั ้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (อนุกรรมการ FGDS) จึงเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบเขตการปกครอง  
(กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมโยธาธิการและผังเมือง) เข้าร่วมการประชุม
หาร ือ“เตร ียมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจ ัดทำช ั ้นข ้อมูลภ ูม ิสารสนเทศพื ้นฐาน  
ครั้งที่ 1/2564” ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้อง Visionization ชั้น 6 
สทอภ. เพื่อหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านขอบเขตการปกครองในระดับเทศบาล และ อบต. 
โดยมี นายตติยะ ชื่นตระกูล (ผอ.สผภ.) เลขานุการอนุกรรมการ FGDS เป็นประธานในการประชุม และผู้เข้าร่วม
การประชุม จำนวน 9 ท่าน 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ ๓.๑.๑ 
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2. สรุปประเด็นสำคัญในการหารือ 

2.1 การผลการดำเนินงานที่เกี ่ยวข้องข้อมูลขอบเขตการปกครอง และแผนงานการจัดทำข้อมูล  
ภูมิสารสนเทศในระดับเทศบาล และ อบต. ของแต่ละหน่วยงาน 

ผู้แทนกรมการปกครอง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเขต 
การปกครอง ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที ่พระพุทธศักราช 2457 ซึ่งได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องข้อมูลขอบเขตการปกครอง ดังนี้ 

1. บรูณาการเขตการปกครองเข้าสู่ระบ NGIS Portal (ขอบเขตจังหวัด ขอบเขตอำเภอ และ
ขอบเขตตำบล) มาตราส่วน : 50,000 ปี 2555-2556 ผ่านศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ กรมที่ดิน 
สำหรับขอบเขตหมู่บ้านกรมไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้ดำเนิน
โครงการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานหลัก ชั้นข้อมูลแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน มาตราส่วน  
1 : 4,000 งบประมาณ 701,541,734 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี 

2. กรมไม่มีแผนงานการจัดทำขอบเขตเทศบาล และ อบต. เนื่องจากมิไดเปนหนวยงาน 
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดังกล่าว จึงเสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลัก 
ที่รับผิดชอบข้อมูลขอบเขตเทศบาล และ อบต. และเสนอ กรมท่ีดิน เป็นหน่วยงานสนับสนุนชั้นข้อมูลภาพถ่าย
ทางอากาศออร์โท 

ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง แจ้งผลการดำเนินงานที่เกี ่ยวข้องข้อมูลขอบเขตการ
ปกครองของกรม ดังนี้ 

1) กรมจัดทำเขตเทศบาล และสุขาภิบาล (munisan) จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครนายก ชัยภูมิ หนองบัวลำภู ขอนแก่น มหาสารคาม พะเยา เชียงราย อุตรดิตถ์ น่าน นนทบุรี และปทุมธานี 
เพื่อใช้งานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ หรืองานตามภารกิจของกรม ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 
ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ใน Shapefile เดียวกันแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลในรูปแบบ 
WMS เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในระบบ NGIS Portal คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 

2) กรมโยธาธิการและผังเมือง ไม่มีแผนงานการจัดทำขอบเขตเทศบาล และ อบต. จึงเสนอให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบข้อมูลขอบเขตเทศบาล และ อบต. 

ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น โดยสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น มีภารกิจส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( เทศบาล และ อบต.) มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของประชาชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ และเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น โดยในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีการจัดทำแผนที่
แม่บท ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงเหมาะสมที่จะให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลขอบเขตเทศบาล และ อบต.  ซึ่งสามารถสรุปผลการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องขอบเขตการปกครอง ดังนี้ 
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1) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนข้อมูลพิกัด หรือจุดตำแหน่งที่ตั้งของ 
อปท. ทั่วประเทศ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในระบบ NGIS Portal 

2) ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในระบบออนไลน์ จึงขออนุเคราะห์ สทอภ. ให้คำแนะนำเรื่องมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล
ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในระบบ NGIS Portal 

3) เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 กำหนดให้ 
อบต. ใช้เขตของตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่เป็นเขตการปกครอง ยกเว้นเขตของเทศบาล
ที่มีอยู่ในตำบล ดังนั้น ความครบถ้วนถูกต้องเกี่ยวกับเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีความสัมพันธ์กับ
แนวเขตตำบลที่กรมการปกครองดำเนินการ  

4)  กรมขอการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื ่อดำเนินการจัดทำขอบเขต
เทศบาล และ อบต. และเมืองพัทยา ดังนี้ 

 -  ขอบเขตตำบล จากกรมการปกครอง เขตเทศบาลจำนวน 11 จ ังหว ัด จาก 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลตั้งต้น/พัฒนาต่อยอดในการจัดทำขอบเขตเทศบาล และ อบต. 

 - ชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศออร์โท จากกรมที่ดิน และชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
ออร์โท จาก สทอภ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำ/ขีด/สร้างแนวเขตเทศบาล และ อบต. 

 - เสนอ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ให้เป็นหน่วยงานร่วม  
2.2 การทบทวนหน่วยงานที่รับผิดชอบชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) 

ผู้แทน สทอภ. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ กำหนดให้
หน่วยงานที ่รับผิดชอบการบูรณาการและพัฒนาชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื ้นฐาน ตามแผนปฏิบัติงาน  
ในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ (พ.ศ. 2554-2558) ที่รับผิดชอบเขตการปกครอง ได้แก่ 

1) กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักที ่ร ับผิดชอบเขตการปกครอง ระดับอำเภอ  
กิ่งอำเภอ ตำบลและหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

2) สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานร่วม ที ่รับผิดชอบเขตการปกครอง  
จุดตัวแทนพ้ืนที่การปกครอง ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

โดยยังไม่มีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบขอบเขตการปกครองในระดับเทศบาล และ อบต. ทั้งนี้ สทอภ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการหารือพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะอนุกรรมการ FGDS และ กภช. 
พิจารณากำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น เป็นหน่วยงานหลัก กรมการปกครอง และ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานร่วมที่รับผิดชอบข้อมูลขอบเขตการปกครองในระดับเทศบาล และ 
อบต. และเห็นควรให้กรมที่ดิน และ สทอภ. เป็นหน่วยงานร่วม หรือหน่วยงานสนับสนุนภาพถ่ายทางอากาศ
ออร์โท เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อจัดทำชั้นข้อมูลอื่นได้อย่างถูกต้อง  ทั้งสามารถ
สรุปผลการทบทวนผู้รับผิดชอบในหน่วยงานที่รับผิดชอบชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ดังนี้ 
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ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม 
1. ชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศออร์โท กรมแผนที่ทหาร กรมพัฒนาที่ดนิ  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 
กรมที่ดิน 

2. ชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทยีมออร์โท สทอภ. - 

3. ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานและการพัฒนา
สถานีเครือข่ายกำหนดตำแหนง่ด้วย
ดาวเทียม 

กรมแผนที่ทหาร กรมพัฒนาที่ดนิ กรมที่ดิน      
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 

4. ชั้นข้อมูลความสูงภูมปิระเทศเชิงเลข 
(DEM) 

กรมแผนที่ทหาร กรมพัฒนาที่ดนิ 
สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 

5. ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง กรมการปกครอง สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

6. ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวง 
คมนาคม 

กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท 
สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 

7. ชั้นข้อมูลแม่น้ำ ลำธาร แหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 

8. ชั้นข้อมูลเขตชุมชน ตัวเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 

9. ชั้นข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดนิ 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 

10. ชั้นข้อมูลป่าไม ้ กรมป่าไม ้ กรมอุทยานแห่งชาตสิัตว์ปา่และพันธุ์พืช  
กรมพัฒนาที่ดนิ 

11. ชั้นข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร - 

12. ชั้นข้อมูลแปลงที่ดนิ กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์       
สำนักงานปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 
กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ 

13. ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเล กรมอุทกศาสตร์ - 

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีแดง หมายถึง รายช่ือหน่วยงานทีท่บทวนเพิ่มในหน่วยงานที่รับผิดชอบชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน  
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2.3 แนวทางการจัดทำภูมิสารสนเทศด้านขอบเขตการปกครองในระดับเทศบาล และ อบต. 
นายตติยะ ชื่นตระกูล เสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม เห็นควรให้จัดทำแนวทาง/ผังการดำเนินการ

จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านขอบเขตการปกครองในระดับเทศบาล และ อบต. ให้ชัดเจน เพื่อนำเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการ FGDS  และ กภช. พิจารณากำหนดให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว โดยแนวทาง/ผังการดำเนินงานดังกล่าว ควรประกอบด้วย 

1) ระบุความร่วมมือของหน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม/หน่วยงานสนับสนุน ในแต่ระยะเวลา
การดำเนินงานในชัดเจน เช่น ระยะแรกขอการสนับสนุนเขตเทศบาลจำนวน 11 จังหวัด 
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น 

2) กำหนดมูลค่าด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และคุณค่าที ่เกิดขึ ้น จากการจัดทำขอบเขต 
การปกครองในระดับเทศบาลและ อบต. 

3) ระบุความเชื ่อมโยง ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, ยุทธศาสตร์ อววน. , แผนพัฒนา
เศรษฐกิและสังคม หรือนโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ชัดเจน 

3. สรุปมติที่ประชุมหารือ 
1. เสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีกรมการปกครอง และ 

กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานร่วมที ่รับผิดชอบข้อมูลขอบเขตการปกครองในระดับ
เทศบาล และ อบต. 

2. สทอภ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กรมโยธาธิการและผังเมือง, 
กรมการปกครอง, สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน และ สทอภ.) เพื่อจัดทำแนวทาง/ 
ผังดำเนินการจัดทำภูมิสารสนเทศด้านขอบเขตการปกครองในระดับเทศบาล และ อบต.เพ่ือนำเสนอ
คณะอนุกรรมการ FGDS พิจารณาต่อไป 

3. เห็นควรให้ สทอภ. จัดส่งข้อกำหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของ 
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) และให้ข้อเสนอแนะ 
ด้านมาตรฐานภูมิสารสนเทศต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

4. ผู้เข้าร่วมการประชุมหารือ 

สทอภ. 
1) นายตติยะ ชื่นตระกูล   รอง ผสทอภ./ผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ 
2) นางสาวจุฑามาศ ปานกลิ่น  นักภูมิสารสนเทศ 

กรมการปกครอง 
1) นายจารุกร อัตตะภูมิ   เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ 
2) นายนคร สาแก้ว   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
1) นายประเสริฐ ศรีชัยตัน  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 

http://www.ngis.go.th/home/wp-content/uploads/2017/10/10_FGDS_4.1.pdf
http://www.ngis.go.th/home/wp-content/uploads/2017/10/10_FGDS_4.1.pdf
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
1) นายชรินทร์ สัจจามั่น    ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ 
2) นายผจญ  มหันตปัญญ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
3) นายนุกูล บุญทวี   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

 



แนวทางการจัดท าภูมิสารสนเทศด้านขอบเขตการปกครองในระดับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)

นโยบาย และก ากับการด าเนินงาน

คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการก ากับดูแล
การจัดท าช้ันข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน 

หน่วยงานหลัก ท่ีรับผิดชอบข้อมูลขอบเขตการปกครองในระดับเทศบาล และ อบต.

กรมการปกครอง :
หน่วยงานร่วม เนื่องจากมี

ภารกิจบริหารการปกครองท้องท่ีใน
ระดับอ าเภอ กิ่งอ าเภอ ต าบลและ

หมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องท่ี

กรมโยธาธิการและผังเมือง :
หน่วยงานร่วม เนื่องจากมี

- ภารกิจ วางและจัดท าผังเมืองประเภท
อ่ืน ๆ 

- พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของ
กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- การบริการข้อมูลแผนที่กายภาพ/แผนที่
ฐานด้านผังเมือง (GIS) เช่น เขตการ
ปกครอง เขตผังเมืองรวม เขตเทศบาล 
และสุขาภิบาล เป็นต้น

ภาพถ่ายทางอากาศ DMC ปี 54-61 ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง

เทศบาลเมืองพทัยา

ส านักผังเมือง กทม. : 
หน่วยงานร่วม เนื่องจากมี

- ภารกิจวาง และจัดท าผังเมืองของ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือรองรับกับการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคต

- การบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)
เพ่ือการผังเมือง กทม. เช่นเส้นเขตการ
ปกครอง อาคาร เขตการปกครอง
ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ตามผังเมือง
รวม 2549  เป็นต้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :

กรมที่ดิน :
หน่วยงานสนับสนุน เนื่องจากมี

- ภารกิจ การรังวัดและท าแผนที่
- การบริการภูมิสารสนเทศ เช่น RTK 

GNSS Network รูปแปลงท่ีดิน 
เป็นต้น

สทอภ. : 
หน่วยงานสนับสนุน เนื่องจากมี

- ภารกิจให้บริการข้อมูลที่ได้จาก
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
ซึ่งรวมทั้งการจัดท าแผนที่ และบริการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง

- เช่น ดาวเทียม Thaichote , Pléiades
, WorldView เป็นต้น

เขตเทศบาล 11 จังหวัด ขอบเขตเทศต าบล

เรียกใช้งานข้อมูล
ฟรี หรือ เก็บค่าธรรมเนียม 

ตามนโยบายของ กภช.

คุณค่า/มูลค่าของการจัดท าเขตการปกครองระดับ
เทศบาล และ อบต.

1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น ขับเคลื่อนและ
ติดตาม ประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็น

2.หน่วยงานสามารถต่อยอด เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น
➢ การวางแผนการใช้ทรัพยากรในการผลิต การวิเคราะห์

ความพร้อมของวัตถุดิบและแรงงาน รวมถึงความ
ต้องการของประชากรในแต่ละพื้นท่ีจากข้อมูลพื้นฐาน

➢ น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนท่ีการจัดเก็บภาษี 
ท าให้สามารถติดตามการช าระภาษไีด้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ความชัดเจนในการจัดเก็บภาษี

3. ลดความซ้ าซ้อนในการใช้งบประมาณ และสามารถใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ลดความเหล่ือมล้ า แก้ไขปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบความต้องการของ
ประชาชนท าให้การแก้ไขปัญหาและการปกครองได้อย่างเป็นพล
วัตร  

Thaichote

WorldView

เนื่องจากมี ภารกิจส่งเสริม สนับสนุนและให้
ค าปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล อบต. และ 
อบจ.) มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของประชาชน

แนวเขต อบต.แม่มอก 
อ. เถินจ.ล าปาง
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หน่วยงานที่รับผิดชอบการบูรณาการและพัฒนาชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ฉบับที่ 2 
 

คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการบูรณาการและพัฒนาชุด
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน ตามแผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศ (พ.ศ. 
2554-2558) ที่รับผิดชอบเขตการปกครอง ได้แก่ 

1) กรมการปกครอง เป ็นหน ่วยงานหล ักท ี ่ ร ับผ ิดชอบเขตการปกครอง ระด ับอำเภอ  
กิ่งอำเภอ ตำบลและหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

2) สำน ักผ ัง เม ือง กร ุง เทพมหานคร เป ็นหน ่วยงานร ่วม ท ี ่ ร ับผ ิดชอบเขตการปกครอง  
จุดตัวแทนพ้ืนที่การปกครอง ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

โดยยังไม่มีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบขอบเขตการปกครองในระดับเทศบาล และ อบต. ทั้งนี้ สทอภ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการหารือพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะอนุกรรมการ FGDS และ กภช. 
พิจารณากำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น เป็นหน่วยงานหลัก กรมการปกครอง และ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานร่วมที่รับผิดชอบข้อมูลขอบเขตการปกครองในระดับเทศบาล และ 
อบต. และเห็นควรให้กรมที่ดิน และ สทอภ. เป็นหน่วยงานร่วม หรือหน่วยงานสนับสนุนภาพถ่ายทางอากาศ
ออร์โท เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อจัดทำชั้นข้อมูลอื่นได้อย่างถูกต้อง  ทั้งสามารถ
สรุปผลการทบทวนผู้รับผิดชอบในหน่วยงานที่รับผิดชอบชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ดังนี้ 

 
ขอ้มูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานร่วม 

1. ชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศออร์โท กรมแผนที่ทหาร กรมพัฒนาที่ดนิ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 
กรมที่ดิน 

2. ชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทยีมออร์โท สทอภ. - 

3. ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานและการพัฒนา
สถานีเครือข่ายกำหนดตำแหนง่ด้วย
ดาวเทียม 

กรมแผนที่ทหาร กรมพัฒนาที่ดนิ กรมที่ดิน      
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 

4. ชั้นข้อมูลความสูงภูมปิระเทศเชิงเลข 
(DEM) 

กรมแผนที่ทหาร กรมพัฒนาที่ดนิ 
สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 

5. ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง กรมการปกครอง สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

6. ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวง 
คมนาคม 

กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท 

เอกสารแนบ ๓.๑.๓ 
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ขอ้มูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานร่วม 

สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 

7. ชั้นข้อมูลแม่น้ำ ลำธาร แหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 

8. ชั้นข้อมูลเขตชุมชน ตัวเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 

9. ชั้นข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดนิ 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 

10. ชั้นข้อมูลป่าไม ้ กรมป่าไม ้ กรมอุทยานแห่งชาตสิัตว์ปา่และพันธุ์พืช  
กรมพัฒนาที่ดนิ 

11. ชั้นข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร - 

12. ชั้นข้อมูลแปลงที่ดนิ กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์       
สำนักงานปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 
กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ 

13. ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเล กรมอุทกศาสตร์ - 

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีแดง หมายถึง รายช่ือหน่วยงานทีท่บทวนเพิ่มในหน่วยงานที่รับผิดชอบชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน  

 



วาระที่ ๓.๒ การบูรณาการแผนงานและสนับสนุนจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านท่ีอยู่อาศัยของประเทศ 

ความเป็นมา 

ด้วย คณะกรรมกำรนโยบำยที่อยู่อำศัยแห่งชำติ ในกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๑ 
มีมติเห็นชอบให้กำรเคหะแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนหลักรับผิดชอบในกำรรวบรวมและจัดหำข้อมูลเพื่อจัดตั้ ง 
ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อำศัยแห่งชำติ โดยบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
ส ำหนักงำนสถิติแห่งชำติ และกระทรวงกำรคลัง 

กำรจัดต้ังศูนย์ข้อมูลที่อยู่อำศัยแห่งชำติ เป็นกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลที่อยู่อำศัยที่กระจัดกระจำยตำม
หน่วยงำนต่ำงๆ ให้เป็นฐำนเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนำและเช่ือมโยงโครงข่ำยข้อมูล
สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อำศัยในหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ในระดับท้องถ่ิน และในระดับประเทศให้มี
ควำมสอดคล้องกันอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรเคหะแห่งชำติเป็นผู้รวบรวมข้อมลูจำกหน่วยงำนที่เกีย่วข้องทั้งหมด 
๑๑ หมวดหมู่ประกอบด้วย 

๑) นโยบำยและยทุธศำสตร์ทีอ่ยู่อำศัย 
๒) ข้อมูลประชำกรและครัวเรือน 
๓) สถำนกำรณ์ที่อยูอ่ำศัย 
๔) ควำมต้องกำรทีอ่ยู่อำศัย 
๕) ข้อมูลภูมสิำรสนเทศที่อยู่อำศัย 
๖) งำนวิจัย 

๗) ข้อมูลด้ำนผงัเมือง และสิง่แวดล้อม 
๘) ข้อมูลรำคำวัสดุและสิ่งกอ่สร้ำง 
๙) กำรเงินที่อยู่อำศัย 
๑๐)  ข้อมูลสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ขนส่ง 
๑๑)  บริกำรข้อมูล/ข่ำวสำรเกี่ยวกับทีอ่ยู่อำศัย 

กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ ข้อ ๒.๒ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล ออกแบบระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนที่อยู่อำศัย และขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อำศัยแห่งชำติ ให้สำมำรถเช่ือมโยงฐำนข้อมูลร่วมกับหน่วยงำน 
ที่ เกี่ยวข้อง ตำมค ำสั่งคณะอนุกรรมกำรด้ำนนโยบำยและแผนงำนกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยที่  ๑/๒๕๖๒  
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อำศัยแห่งชำติ ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ๓.๒.๑ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งฐำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศที่อยู่อำศัยนั้นมีจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องขอควำมร่วมมือจำก
ระบบสืบค้นและบริกำรภูมิสำรสนเทศกลำงของประเทศ (National Geo-Informatics Infrastructure System) 
หรือ NGIS Portal ส ำหรับกำรเช่ือมโยงแผนที่ภูมิสำรสนเทศเข้ำสู่ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อำศัยแห่งชำติ เพื่อน ำไปใช้ใน
กำรอ้ำงอิง หรือเป็นแผนที่พื้นฐำนส ำหรับงำนด้ำนที่อยู่อำศัย เป็นต้น 

เพื่อบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ในกำรใช้ประโยชน์จำกภูมิสำรสนเทศ และ  
กำรขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อำศัยแห่งชำติ จึงเสนอคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกำรจัดท ำช้ันข้อมูล 
ภูมิสำรสนเทศพื้นฐำน สนับสนุนกำรจัดท ำข้อมูลภูมิสำรสนเทศด้ำนที่อยู่อำศัยของประเทศ และให้กำรเคหะ
แห่งชำติเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบูรณำกำรแผนงำน/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำชุดข้อมูลภูมิสำรสนเทศ
พื้นฐำน เพื่อส่งเสริมกำรใช้ฐำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศด้ำนที่อยู่อำศัยของประเทศร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนต่อไป  
ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ๓.๒.๒ ซึ่งเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ ข้อ ๓ ส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำ กำรน ำชุด



ข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำนไปต่อยอดกำรใช้ประโยชน์ และใช้อ้ำงอิงในกำรจัดท ำช้ันข้อมูลภูมิสำรสนเทศอื่น 
ได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสม ตำมค ำสั่ง คณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ ที่ ๑ 

ประเด็นเสนอต่อท่ีประชุม 

๑. เพื่อโปรดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบสนับสนุนข้อมูลภูมิสำรสนเทศกลำงกับศูนย์ข้อมูลที่อยู่อำศัย
แห่งชำติ ภำยใต้กำรขับเคลื่อนของคณะกรรมกำรนโยบำยที่อยู่อำศัยแห่งชำติ (กอช.) 

๒. เพื่อโปรดพิจำรณำให้เชิญ กำรเคหะแห่งชำติ มีเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบูรณำกำรแผนงำน/โครงกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำชุดข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำน  

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

กำรเคหะแห่งชำติ / ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยนวัตกรรมและวิจัย กำรเคหะแห่งชำติ (นำยโชคชัย สิงหเพชร) 

เอกสารประกอบวาระ 

เอกสำรแนบ ๓.๒.๑: ส ำเนำค ำสั่ง คณะอนุกรรมกำรด้ำนนโยบำยและแผนงำนกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย 
ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อำศัยแห่งชำติ 

เอกสำรแนบ ๓.๒.๒: ผังกำรด ำเนินงำนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อำศัยแห่งชำติ 

มติท่ีประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



เอกสารแนบ ๓.๒.๑







ผังการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (National Housing Information Center : NHIC)

มติ คณะกรรมการนโยบายที่
อยู่อาศัยแห่งชาติ (กอช.) เมื่อ
วันที่ 21 มี.ค. 61 เห็นชอบ
ใหก้ารเคหะแห่งชาติ เป็น
หน่วยงานหลักรับผิดชอบใน
การรวบรวมและจัดหาข้อมูล
เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่
อาศัยแห่งชาติ

ความเป็นมา

ประเด็นเสนอต่อที่ประชมุ
o พิจารณาให้ความเห็นชอบสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางกับศูนยข์้อมูลที่อยูอ่าศัยแห่งชาติ ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการนโยบายทีอ่ยู่อาศัยแห่งชาติ (กอช.)

o พิจารณาให้เชิญ การเคหะแห่งชาตมิีเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการแผนงาน/โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน 

นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยข้อมูลประชากร

และครัวเรือน
สถานการณ์
ที่อยู่อาศัย

ความต้องการ
ที่อยู่อาศัย

งานวิจัย

ข้อมูลด้านผังเมือง 
และส่ิงแวดล้อม

ข้อมูลราคาวัสดุ 
และส่ิงก่อสร้าง การเงินที่อยู่อาศัย

ข้อมูลสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ขนส่ง

การข้อมูล / 
ข่าวสารเกี่ยวกับ

ที่อยู่อาศัย

• เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย ที่
กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่างๆ ให้เป็น
ฐานเดียวกัน 

• การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย มีแผนการ
ด าเนินงานเป็น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 บูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยง

ระบบ 
ระยะที่ 2 พัฒนาระบบและขยายโครงข่าย
ระยะที่ 3 พัฒนาเต็มรูปแบบ 

• การเคหะแห่งชาติเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 11หมวดหมู่

ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศในรูปแบบ WMS

เพ่ือสนับสนุนภารกจิการของ NHIC

• พ้ืนที่โครงการชลประทานทั่วประเทศ : กรมชลประทาน

• ชั้นข้อมูลศักยภาพน้้าบาดาล : กรมทรัพยากรน้้าบาดาล

• ต้าแหน่งโรงไฟฟ้า : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

• การใช้ประโยชน์ที่ดนิ : กรมพัฒนาทีด่ิน

• แผนที่ภาพดาวเทียมไทยโชต/ พ้ืนที่น้้าท่วมซ้า้ซาก : 
สทอภ.

เอกสารแนบ ๓.๒.๒



วาระที่ ๓.๓ การเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศเข้าสู่ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 

ความเป็นมา 

พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มำตรำ ๑๗
และมำตรำ ๑๘ ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐจัดท ำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสำธำรณะ โดยต้องให้ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงเสรีโดยไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำย และสำมำรถน ำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนำบริกำรและนวัตกรรมในรูปแบบต่ำง ๆ ได้  
และก ำหนดให้มีศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐท ำหน้ำที่ในกำรประสำนงำนให้หน่วยงำนของรฐัจัดสง่หรือเช่ือมโยง
ข้อมูลดังกล่ำวและเปิดเผยแก่ประชำชน โดยส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) (สพร.) ได้จัดท ำ
ศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ ภำยใต้ช่ือ data.go.th เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรข้อมูลภำครัฐที่ส่งเสริมให้
เกิดธรรมำภิบำล ควำมโปร่งใส และผลักดันให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกันของภำครัฐ รวมทั้งเสริมสร้ำงกำรมี  
ส่วนร่วมของภำคประชำชน และกำรบูรณำกำรกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลร่วมกัน จนน ำไปสู่กำรเกิดนวัตกรรม
ดิจิทัลได้  

เพื่อผลักดันกำรเปิดเผยข้อมูลเปิดภำครัฐพร้อมยกระดับศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ ส่งเสริมกำรใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลเปิดเพื่อควำมโปร่งใส สร้ำงกำรมีส่วนร่วม และส่งเสริมนวัตกรรม โดย สพร. ท ำหน้ำที่ใน
กำรประสำนงำนให้หน่วยงำนของรัฐจัดส่งหรือเช่ือมโยงข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในรูปแบบ ข้อมูลดิจิทัล และ
ต้องกำรผลักดันให้เกิดกำรเปิดเผยข้อมูลเปิดภำครัฐผ่ำนศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐภำยใต้มำตรฐำน 
และหลักเกณฑ์กำรเปิดเผยข้อมูลเปิดภำครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสำธำรณะ เพื่อให้ประชำชนทั่วไป
สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเสรีโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย ซึ่งในปัจจุบันมกีำรเช่ือมโยงข้อมูลภูมิสำรสนเทศ
เข้ำสู่ระบบศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ ในรูปแบบ Shapefile ประมำณ ๙๗ ชุดข้อมูล จึงต้องกำรผลักดัน
หน่วยงำนให้มีกำรน ำข้อมูล GIS ข้ึนใน data.go.th เพื่อให้เกิดกำรแบ่งปัน เกิดกำรท ำงำนร่วมกันของภำครัฐ 
รวมทั้งเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน และกำรบูรณำกำรกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลร่วมกัน 
จนน ำไปสู่กำรเกิดนวัตกรรมดิจิทัลได้ เนื่องจำกข้อมูลด้ำนแผนที่ เป็นข้อมูลที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง สำมำรถ
น ำมำใช้ประโยชน์หรือพัฒนำบริกำรและนวัตกรรมในรูปแบบต่ำง ๆ ได้  เช่น กำรเกษตร กำรท่องเที่ยว 

เศรษฐกิจ ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ๓.๓.๑ 

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิส ำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) : สทอภ. ในฐำนะ
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกำรจัดท ำช้ันข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำน โดยอ ำนำจ
หน้ำที่ ๓ ส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำ กำรน ำชุดข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำนไปต่อยอดกำรใช้ประโยชน์  และ 
ใช้อ้ำงอิงในกำรจัดท ำช้ันข้อมูลภูมิสำรสนเทศอื่น ได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสม ตำมค ำสั่ง คณะกรรมกำร 
ภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ ที่ ๑ เห็นควรให้คณะอนุกรรมกำรฯ แจ้งหน่วยงำนภำยในต้นสังกัดให้มีกำรเช่ือมโยง
และสนับสนุนข้อมูลภูมิสำรสนเทศเข้ำสู่ระบบศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ  

 



ประเด็นเสนอต่อท่ีประชุม 

เพื่อโปรดพิจำรณำให้เสนอแนะข้อคิดเห็น แนวทำงกำรเช่ือมโยงข้อมูลเข้ำสู่ระบบศูนย์กลำงข้อมูลเปิด
ภำครัฐ (data.go.th) และขอให้หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลภูมิสำรสนเทศ
ที่ต้องเปิดเผยในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสำธำรณะ เข้ำสู่ระบบดังกล่ำว 

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) /ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเดตำโซลู ชันส์ภำครัฐ  

(นำยมนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม) 

เอกสารประกอบวาระ 

เอกสำรแนบ ๓.๓.๑ : กำรเช่ือมโยงและสนบัสนุนข้อมูลภูมสิำรสนเทศเข้ำสูร่ะบบศูนย์กลำงข้อมูล
เปิดภำครัฐ 

มติท่ีประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data Platform)

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data Platform)

อ านวยความสะดวกผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
เอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูล
เปิดของภาครัฐได้

ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล เกิดความร่วมมือของภาครัฐ และสร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ง่ายต่อการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ประเทศ

วัตถุประสงค์

“…แพลตฟอร์มกลางในการรวบรวมข้อมูลเปิดจากหน่วยงานของรัฐมาเผยแพร่
ในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ

เข้าถึง และเกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ประเทศได้…”

เอกสารแนบ ๓.๓.๑ 



การเชื่อมโยงและสนับสนนุข้อมูลภูมิสารสนเทศเขา้สู่ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปดิภาครัฐ

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 
2562 มาตรา 17 และมาตรา 18
• ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท า

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการใน
รูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ 

• ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) (สพร.) ได้จัดท า
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ภายใต้
ชื่อ data.go.th 

• เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
ข้อมูลภาครัฐที่ส่งเสริมให้เกิด
ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และ
ผลักดันให้เกิดการท างานร่วมกัน
ของภาครัฐ

ความเป็นมา

ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม
เพ่ือโปรดพิจารณาให้เสนอแนะข้อคิดเห็น และขอให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ต้องเปิดเผยในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ เข้าสู่ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)

ตัวอย่างการระบุข้อมูล

• ให้บริการ 15 กลุ่มชุดข้อมูล 3,148 ชุดข้อมูล
• รูปแบบการให้บริการ เช่น

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันท่ี 15 ม.ิย. 64



วาระที่ ๓.๔ การน าเข้าข้อมูลภูมิสารสนเทศขึ้นระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

ความเป็นมา 

ด้วย ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้จัดท ำระบบบัญชีข้อมูลภำครัฐ หรือ Government Data Catalog : 
GD Catalog ตำมกำรประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินนโยบำยเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล  
(Data Center) และคลำวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และเห็นชอบให้ “หน่วยงำนภำครัฐร่วมมือกับ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (สสซ.) ในกำรจัดท ำรำยกำรข้อมูลภำครัฐ 
(Government Data Catalog) และระบบนำมำนุกรม (Directory Services) ตำมที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเสนอ” 

กำรพัฒนำระบบบัญชีข้อมูลภำครัฐภำยใต้มำตรฐำนกำรจัดท ำบัญชีข้อมูลภำครัฐที่ส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ ร่วมจัดท ำกับส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ได้แบ่งประเภทข้อมูลในกำรจัดท ำบัญชี
ข้อมูลภำครัฐออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ 

๑.) ข้อมูลระเบียน (Record) ที่จำกระบบฐำนข้อมูลทะเบียนหรือจำกกำรบริหำรงำนของ
หน่วยงำน และที่ได้จำกกำรส ำมะโน/ส ำรวจตัวอย่ำงเช่น รำยกำรจดทะเบียนธุรกิจ  และ 
รำยกำรจดทะเบียนสรรพสำมิตเป็นต้น 

๒.) ข้อมูลสถิต ข้อควำมหรือตัวเลขที่แสดงผลที่ประมวลจำกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ 
๓.) ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี ข้อมูลหรือสำรสนเทศที่มีควำมสัมพันธ์กับต ำแหน่งในพื้นที่ 

เช่น แผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ และภำพถ่ำยทำง เป็นต้น 
๔.) ข้อมูลหลากหลายประเภท ชุดข้อมูลที่รวบรวมมำจำกข้อมูลหลำกหลำยประเภทมำจัดเป็น

ชุดข้อมูลตำมควำมต้องกำรใช้งำน เช่น ชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลระเบียน ข้อมูล  สถิติ 
ข้อมูลภำพ เป็นต้น 

๕.) ข้อมูลประเภทอ่ืน ๆ ข้อมูลนอกเหนือจำก ๔ ประเภทข้ำงต้น 

ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงำนยังไม่มีกำรน ำข้อมูลภูมิสำรสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) ข้ึน GD Catalog มำกนัก จึงเสนอให้
มีกำรผลักดันหน่วยงำนให้มีกำรน ำข้อมูล GIS ข้ึนในระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงำนเพื่อให้เกิดกำรแบ่งปันและ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ๓.๔.๑ 

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) : สทอภ. ในฐำนะ
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกำรจัดท ำช้ันข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำน โดยอ ำนำจ
หน้ำที่ ๓ ส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำ กำรน ำชุดข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำนไปต่อยอดกำรใช้ประโยชน์ และ 
ใช้อ้ำงอิงในกำรจัดท ำช้ันข้อมูลภูมิสำรสนเทศอื่น ได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสม  ตำมค ำสั่ง คณะกรรมกำร 
ภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ ที่ ๑ เห็นควรให้คณะอนุกรรมกำรฯ แจ้งหน่วยงำนภำยในต้นสังกัดให้มีกำรน ำข้อมูล 



ภูมิสำรสนเทศข้ึนในระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงำนผ่ำนระบบ GD Catalog เพื่อให้เกิดกำรแบ่งปันและ 
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ประเด็นเสนอต่อท่ีประชุม 

เพื่อโปรดพิจำรณำให้เสนอแนะข้อคิดเห็น แนวทำงกำรน ำเข้ำข้อมูลข้ึนระบบ GD Catalog และขอให้
หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรน ำข้อมูลภูมิสำรสนเทศข้ึนในระบบบัญชีข้อมูล
ของหน่วยงำนผ่ำนระบบ GD Catalog 

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ /ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรจัดเก็บข้อมูลสถิติ (นำยธนู สุวรรณโน) 

เอกสารประกอบวาระ 

เอกสำรแนบ ๓.๔.๑ : กำรน ำเข้ำข้อมลูภูมิสำรสนเทศข้ึนระบบบญัชีข้อมูลภำครัฐ 

มติท่ีประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



มติท่ีประชุม 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



การน าเข้าข้อมูลภูมิสารสนเทศขึ้นในระบบบญัชีข้อมูลของหนว่ยงานเพื่อรวบรวมและให้บริการผ่านระบบ GD Catalog

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

• เห็นชอบการด าเนินงานของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ด าเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์
ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์
คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

• เห็นชอบให้ “หน่วยงานภาครัฐ
ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงาน
สถิติแห่งชาติ จัดท ารายการข้อมูล
ภาครัฐ (Government Data 
Catalog) และระบบนามานุกรม 
(Directory Services) ตามที่ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมเสนอ”

ความเป็นมา

ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณาให้เสนอแนะข้อคิดเห็น และขอให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ 
และสนับสนุนการน าข้อมลูภูมสิารสนเทศขึ้นในระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงานเพื่อรวบรวมและ
ให้บริการผ่านระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog: GD Catalog)

ตัวอย่างการระบุค าอธิบายข้อมูลใน
ระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน

ฟิลด์ ค าอธิบาย

ประเภทชุด
ข้อมูล

ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิง
พื้นที่

ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนส่งเสริมและพัฒนา
ชุมชนต้นน้ า

อีเมลผู้ติดต่อ ws0908.503@gmail.com

วัตถุประสงค์ • ยุทธศาสตร์ชาติ
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
• นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่ง
การนายกรัฐมนตรี

หน่วยความถี่
ของการ
ปรับปรุงข้อมูล

ปี

ขอบเขตเชิง
ภูมิศาสตร์หรือ
เชิงพื้นที่

หมู่บ้าน

แหล่งที่มา หมู่บ้านที่ได้รับงบอุดหนุน
กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
(สสอ.)

ข้อมูลระเบียน
ระบบฐานข้อมูลทะเบียน 
หรือจากการบริหารของ
หน่วยงาน และที่ได้จากการ
ส ามะโน/ส ารวจ

ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ข้อมูลหรือสารสนเทศที่มี
ความสัมพันธ์กับต าแหน่ง
ในพื้นที่ เช่น ภาพถ่ายทาง
อากาศ เขตการปกครอง 
ฯลฯ 

ข้อมูลสถิติ
ข้อความหรือตัวเลขที่
แสดงผลที่ประมวลจาก
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้

ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชุดข้อมูลที่รวบรวมมาจาก
ข้อมูลหลากหลายประเภทมา
จัดเป็นชุดข้อมูลตามความ
ต้องการใช้งาน

ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ชุดข้อมูลที่ไม่สามารถจัด
ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ชุด
ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน 
เช่น สื่อผสม ข้อความ 

5 ประเภทข้อมูล  ตามประกาศแนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ, ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

เอกสารแนบ ๓.๔.๑ 

mailto:ไห0908.503@gmail.com


ระเบียบวาระที่  ๔ : เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

มติท่ีประชุม 
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