




 ปัจจุบัน รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการน�า
เทคโนโลยีดิจิ ทัล มาใช ้เป ็นเครื่องมือส�าคัญในการปฏิรูป
ประเทศไทย โดยรัฐบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห ่งชาติ ฉบับท่ี 12 และนโยบายในการพัฒนา  
“Thailand 4.0” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนา
เศรษฐกจิ และสงัคมของประเทศ ไปสูก่ารขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นในภาคบริการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนโยบาย
การบริหารจัดการข้อมูลท่ีมีความหลากหลาย หรือท่ีเรียกว่า 
“นโยบาย Big Data” ให้สามารถน�ามาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการขับเคลื่อนประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทน�า



1. ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล 
 (Remote Sensing : RS) 
 ซ่ึงการด�าเนินโครงการ Theos-2 เป็นการพัฒนาขีด 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จากการส�ารวจ
ระยะไกล เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบติดตาม วิเคราะห์  
และประยุกต์ใช้ประโยชน์ ภูมิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ
พืน้ท่ีในด้านการเกษตร การจดัการภยัพบัิต ิทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง

2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 (Geographic Information System : GIS) 
 เป็นระบบวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศในภารกิจต่างๆ ได้แก่ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกษตร ผังเมือง  
การจราจรและการขนส่ง ความมั่นคง และภัยธรรมชาติ  
ซ่ึงภมิูสารสนเทศ จะเป็นข้อมูลเชงิพืน้ท่ี ซ่ึงเป็นข้อมลูส่วนหนึง่ 
ในระบบ Big data อันประกอบไปด้วยข้อมูลท่ีหลากหลาย  
และมีปริมาณมาก

 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หมายถึง การบูรณาการความรู้และเทคโนโลยี  
เพ่ือการวเิคราะห์ ประยุกต์ใช้ภูมสิารสนเทศ ในการบริหารจดัการเชงิพ้ืนท่ี และ
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ดังนี้



3. ระบบดาวเทียมน�าทางโลก 
 (Global Navigation Satellite System : 
 GNSS)
  เป็นระบบดาวเทียมท่ีส่งต�าแหน่งต่างๆ มายังเครื่องรับ
สัญญาณ GPS ท�าให้ทราบต�าแหน่ง และการน�าทางที่ถูกต้อง 
แม่นย�า โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบ 
ต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data Center) เพื่อให้
บริการข้อมลูค่าอ้างอิงพกิดัท่ีมคีวามถกูต้องแม่นย�าสงู สามารถ
น�าไปประยุกต์ ใช้งานในด้านต่างๆ เช่น ด้านคมนาคม 
อุตสาหกรรม และการเกษตร
 ดังนั้นเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จึงมีความส�าคัญต่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็น
เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ท้ังในการให้บริการและการจัดการทรัพยากรต่างๆ ไปจนถึง 
การสร้างธุรกิจใหม่ๆ อาทิ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ  
ในการผลิตสินค ้าหรือบริการ การประยุกต ์ ใช ้ ในภาค
อุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตร 
การขนส่ง การท่องเที่ยว เป็นต้น 



สารบัญ



มารู้จักกับคณะกรรมการ
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ กภช.

วิสัยทัศน์

เป้าหมาย คุณค่าที่เกิดขึ้น
จากแผนแม่บทฯ

ยุทธศาสตร์

เราจะได้อะไรจากภูมิสารสนเทศ

สารบัญ

กลยุทธ์การขับเคลื่อน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับแผนแม่บทฯ 
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มารู้จักกับคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ กภช.
 คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ กภช. 
มีหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ และเสนอแนะ 
คณะรัฐมนตรี ในการก�าหนดมาตรฐานกลางด้านข้อมูล 
แนวทางการบูรณาการ และจัดท�าข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ รวมท้ังก�าหนดแนวทางการปฏิบัต ิ
ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อตอบสนองความต้องการใช ้งานภูมิสารสนเทศ  
ในทุกมิติ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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 นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เห็นชอบ
และลงนามในระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยคณะกรรมการ
ภมิูสารสนเทศแห่งชาต ิพ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี 13 กนัยายน 2558 
โดยนายกรฐัมนตรมีอบหมายให้รองนายกรฐัมนตร ี(นายสมคดิ 
จาตศุรพีทัิกษ์) ปฏบัิตหิน้าท่ีประธาน โดยมรีองประธาน 2 ท่าน 
ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
และมีองค์ประกอบโดยต�าแหน่งจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ  
15 หน่วยงาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 10 ท่าน
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วิสัยทัศน์

 “โครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศ (NSDI) เป็นหนึ่งในกลไก
สนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน”

เป้าหมาย

 “ประเทศไทยมีเครือข่ายระบบออนไลน์ให้ทุกภาคส่วนใช้สืบค้น  
เรียกดู และดาวน์โหลดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่สมบูรณ์ ละเอียด
ถูกต้อง และทันสมัย ในรูปแบบท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ 
ในเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจ ในกิจการของรัฐ ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย
สร้างนวัตกรรม และในกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมีเงื่อนไขและ 
ข้อจ�ากัดน้อยที่สุด”
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คุณค่าที่เกิดขึ้นจากแผนแม่บทฯ

 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ลดความเหลื่อมล�้า เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 ยกระดับความมั่นคง และปลอดภัยของประชาชน 
 บริหารจัดการทรัพยากร ป้องกัน 
 และลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ
 พัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ 
 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
 ที่มีความปลอดภัย และทันสมัย
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ยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ที่  1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้
สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ
 ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค 
ในการให้บรกิารทางภมิูสารสนเทศ เพือ่ให้เกดิการแลกเปลีย่น 
และเอื้อต่อการบูรณาการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างระบบข้อมูลภมูสิารสนเทศ
กลางของภาครัฐ
 พัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศท่ีมี
ความถกูต้องตามมาตรฐาน สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมลูอ้างองิ
หรือต่อยอดในการพัฒนาชุดข้อมูลอ่ืนๆ ท�าให้ประหยัด 
งบประมาณ และลดความซ�้าซ้อน
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 ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาเวบ็ท่าและระบบให้บรกิาร
ข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน
 พัฒนาเว็บท่า หรือระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ เพ่ือให้บรกิารข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน มคีวาม
ทันสมัย เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
และส่งเสริมผลักดันให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม
 ยกระดับสมรรถนะของก�าลั งคนท้ังในภาครัฐและ 
ภาคเอกชนให้สามารถน�าภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 
และเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน
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บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศภาครัฐ

เราจะได้อะไรจากภูมิสารสนเทศ

ข้อมูลมีมาตรฐาน ถูกต้อง ทันสมัย

ให้บริการค่าอ้างอิงพิกัดเชิงต�าแหน่ง (GNSS) 
ที่มีความแม่นย�าสูง

มีระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ (NGIS Portal)

มีนโยบาย Open Data

มีการพัฒนาบุคลากร

เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

15



 ผลักดันให้รัฐบาลรับหลักการและประกาศใช้  
 Open data เป็นนโยบายหลักในการเผยแพร่  
 FGDS ผ่านคณะกรรมการภูมิสารสนเทศ 
 แห่งชาติ

 ลดข้อจ�ากัดของกฎและระเบียบส�าหรับการใช ้
 ข้อมูลร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐัด้วยกนั

 แก้ไข ปรับปรุง จัดท�า กฎระเบียบให้เป็นไปตาม 
 นโยบายหลักทางภูมิสารสนเทศของประเทศ

 จัดตั้งภาคีภูมิสารสนเทศเพ่ือประสานภาครัฐ 
 ในการด�าเนินการเผยแพร่ข้อมลูภมิูสารสนเทศ 
 และใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศ

กลยุทธ์การขับเคลื่อน
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 สร้างองค์ความรู้แบบเปิด (Open knowledge) 
 ทางด้านภูมิสารสนเทศ

 ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทาง 
 ด้านภูมิสารสนเทศในภาครัฐ

 ส่งเสริมให้เกิด Virtuous cycle ของการเผยแพร่ 
 ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

 ส่งเสรมิให้เกดิการขยายตวัของการใช้ประโยชน์ 
 จากภูมิสารสนเทศ
 
 มกีารจัดตัง้คณะอนกุรรมการ และคณะท�างาน 
 เพ่ือก�ากับ ดแูล และบรหิารจัดการการด�าเนนิงาน 
 ที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านภูมิสารสนเทศ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทฯ

การทำาแผนที่ภูมิประเทศ 
การป้องกันประเทศ
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การจัดทำาแนวเขตการปกครอง 
การผังเมือง และการจัดการเมือง

การวิจัย
การกำาหนดมาตรฐาน

ภูมิสารสนเทศ

การทำาแผนที่ภูมิประเทศ 
การป้องกันประเทศ

การจัดทำา
และวางแผนการใช้ที่ดิน

การบรหิารจดัการทรพัยากร

การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การวางโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคม




