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คำนำ 
ด้วย คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และ

ให้คณะกรรมการภูมิสารสนทศแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กภช.” และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดัน กิจกรรม แผนงานต่าง ๆ 
ภายใต้แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแผนแม่บทฯ สิ้นสุดระยะเวลา
ดำเนินงานแล้ว  

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. สังกัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กภช. ได้จัดทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ของ
หน่วยงานของรัฐในช่วงปีงบประมาณ 2560-2564 และสถานะการบรรลุเป้าหมาย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา 
อุปสรรค ข ้อจำกัด ที ่ม ีผลกระทบต่อการดำเน ินงาน  รวมทั ้งประเด็นท้าทาย ข ้อเสนอแนะเช ิงนโยบาย 

เพ่ือนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ของการจัดทำแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 2  

ฝ ่ายเลขาน ุการฯ ขอขอบคุณผ ู ้ท ี ่ม ีส ่วนเก ี ่ยวข ้องท ุกภาคส ่วนในการให ้ข ้อม ูลรายงาน  ฉบ ับน้ี  

ทั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ หน่วยงานภาครัฐ ที่ให้คำแนะนำ ปรับปรุง 
แก้ไขให้รายงานมีความสมบูรณ์มากยิ ่งขึ ้น ฝ่ายเลขานุการฯ หวังว่ารายงานฉบับนี ้ จะเป็นสารสนเทศที่สำคัญ 

ในการเผยแพร่ต่อประชาชนที่สนใจ และภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐที่มี
หน้าที่พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาธิบาล และการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งเน้นให้ 
“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. สังกัด กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2558  
ได้จัดทำแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งนำโครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศ (NSDI)  
มาบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ เพื ่อให้การจัดทำและใช้งานภูมิสารสนเทศของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ส่งเสริมการใช้งานข้อมูลร่วมกัน สนับสนุน  

การเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โดยโครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศ (NSDI) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ดังน้ี  
1) การพัฒนาข้อมูลฐาน (Base data) 

2) การพัฒนาชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set: FGDS) 

3) การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ (Standards) 

4) การพัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (NGIS portal/Data clearinghouse) 

5) การสร้างความพร้อมด้านภูมิสารสนเทศ (Capacity building) 

แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560-2564 จัดทำขึ้นเพื ่อการบริหารจัดการระบบข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศใน Global open data index ให้ดีขึ้นเน่ืองจาก Global Open Data Index 2015 ได้ประเมินคะแนน 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพิกัด (Locations) กรรมสิทธิ์ที ่ดิน (Land Ownership) และแผนที่ประเทศ (National 

Map) ของประเทศไทยจะอยู ่ในระดับ Beginners ซึ ่งถือว่าน้อยมากเมื ่อเทียบกับนานาชาติ เนื ่องจากภาครัฐ 

เพิ่งมีการสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลในไม่กี ่ปีที ่ผ่านมาทําให้เกิดสภาพ “ความยากจนทางข้อมูล” ขึ้นในสังคม 
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลภูมิสารสนเทศ  

ที่ภาครัฐลงทุนไปแล้ว สภาพความยากจนทางข้อมูลภูมิสารสนเทศของสังคมไทย เกิดจากกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่ถือว่าข้อมูลภูมิสารสนเทศเป็นสิ่งที่ต้องปกปิดรักษาเป็นความลับ หรือกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
เน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2560-2564) กำหนดเป้าหมายให้ “ประเทศไทยมีเครือข่าย
ระบบออนไลน์ให้ทุกภาคส่วนใช้สืบค้น เรียกดู และดาวน์โหลดข้อมูลภูมิ สารสนเทศพ้ืนฐานที่สมบูรณ์ ละเอียดถูกต้อง 
และทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อยอด  ได้ในเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจ ในกิจการของรัฐ 

ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรม และในกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมีเงื ่อนไขและข้อจํากัดน้อยที่สุด”  
โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “โครงสร้างพื ้นฐานทางภูมิสารสนเทศ (NSDI) และแนวคิด Open Data เป็นหนึ่งในกลไก
สนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศ” รวมทั้งกําหนดยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 10 เป้าหมาย 53 แผนงานตามกลยุทธ์ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังน้ี 
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ปัจจุบันแผนแม่บทฯ ได้ดำเนินการครบวาระการดำเนินงานแล้ว ฝ่ายเลขานุการ กภช. จึงได้ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ โดยดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานภาครัฐ
จากการสำรวจข้อมูล รวมทั ้งข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and 

Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ควบคู ่ก ับข ้อมูลสถานการณ์
เทียบเคียงที ่สามารถสะท้อนการบรรลุเป้าหมายของแต่ละเป้าหมายตามที่เหมาะสม  เพื ่อนำมาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 โดยรายงาน
ฉบับนี ้แสดงให้เห็นถึงสถานะการบรรลุเป ้าหมาย ผลการดำเนินงานที ่ผ ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด 

ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน รวมทั้งประเด็นท้าทาย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานของรัฐร่วมกันส่งเสริมผลักดันการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องไปสู่  
การลงมือปฏิบัติงานผ่าน 53 แผนงานตามกลยุทธ์ที่มีหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการทั้งใน 

ฐานะผู้รับผิดชอบหลัก สนับสนุน และบูรณาการร่วมกันอย่างสมดุล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวห น้า และส่งผล 

กระทบที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยดำเนินงานแล้วเสร็จ 31 กิจกรรม หรือร้อยละ 58.49 

และกิจกรรมที ่อยู ่ระหว่างการดำเนินการแต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที ่กำหนด 22 กิจกรรม หรือร้อยละ 41.51 

โดยมีผลงานที่สำคัญด้านการบูรณาการภูมิสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเน่ือง และ
พัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National Geo-Informatics infrastructure 

System, NGIS Portal) เรียกโดยย่อว่า “NGIS Portal” 

 

 

 

 

แผนแม่บทภมิู
สารสนเทศ
แห่งชาติ  

ปี พ.ศ. 2560 -
2564 
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 พัฒนาระบบ NGIS Portal ดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดการบูรณาการแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม และภูมิสารสนเทศอื่น ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้ง 

ให้มีการกำหนดเจ้าภาพในการรวบรวม จัดเก็บและกลั่นกรองข้อมูลในแต่ละด้าน โดยมีการกำหนดระยะเวลา
ในการจัดเก็บข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู ่เสมอ” (ข้อสั ่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 31 มีนาคม 2558) เพื ่อให้บริการภูมิสารสนเทศตามหลักการ 

OPEN Data หรือหลักการให้บริการของ Spatial Data Clearinghouse โดยระบบจะทำหน้าที่เป็นเสมือน
ศูนย์กลางที่จัดเก็บดัชนีของรายการคำอธิบายข้อมูล metadata เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ตามท่ีผู้ใช้ต้องการ  
 พัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) บน GISTDA Portal เริ่มให้บริการ
เมื ่อวันที ่ 10 มีนาคม 2559 ปัจจุบัน NGIS Portal ให้บริการแผนที ่ภาพถ่าย 635 ชั ้นจาก 42 หน่วยงาน 

61 จังหวัด (ระบบดังกล่าวสามารถรองรับ User จำนวน100 User)  
 ต่อยอดพัฒนาแอพพลิเคชั่นจากระบบ NGS Portal เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด รวมทั้งนโยบายภาครัฐ 
จำนวน 15 แอพพลิเคชั่น (40 จังหวัด) และดำเนินการปรับปรุง ชื่อชุดข้อมูลชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ ระบบ
พิกัดอ้างอิง และลักษณะประจำของชุดข้อมูล (Attributes) ให้เป็นไปตามมาตรฐานภูมิสารสนเทศ FGDS 

จำนวน 77 จังหวัด 13 ชุดข้อมูล โดยให้บริการผ่านระบบบริการแผนที ่ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื ้นฐาน
(Fundamental Geographic Data Set : FGDS) และ NGIS Portal  
 ส่งเสริมการใช้งานระบบให้แก่หน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง 

 

58.49  % 41.51  % 

แล้วเสร็จ ร้อยละ 58.49 

• บูรณาการแผนทีภู่มิสารสนเทศในรูปแบบ
ออนไลน์จากหนว่ยงานภาครัฐอยา่งต่อเนื่อง 

• License agreement หรือหลักเกณฑ์การ
ให้บริการภูมิสารสนเทศผ่านระบบ NGIS Portal 

• พัฒนาชุดขอ้มูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน FGDS  
• มีภาคีภูมิสารสนเทศประเทศไทยจากตัวแทน

ทุกภาคส่วน 

• เพ่ิมสมรรถนะทางด้านภูมิสารสนเทศของ
ประเทศ 

• มีการใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เพ่ิมขึ้นในทุกภาคส่วน 

อยู่ระหว่างดำเนินงาน ร้อยละ 41.51 
• มีกฎ ระเบยีบที่สร้างความมั่นใจต่อภาคราชการ

ในการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และเอ้ือต่อ
การที่ผู้ใช้ภาคส่วนอ่ืนนำข้อมูลภูมิสารสนเทศไป
ใช้ประโยชน ์

• ยกระดับ NGIS Portal ให้เป็นแพล็ตฟอร์ม
การบูรณาการขอ้มูลภูมิสารสนเทศและ 
Gateway หลักของภาครัฐตามแนวทาง Open 

data 

• การกำหนดตำแหน่งนักภูมิสารสนเทศและ
โครงสร้างอัตรากำลังในหน่วยราชการให้มี KPI 
ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศประจำตำแหน่งที่
เกี่ยวขอ้ง 
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นอกจากน้ียังร่วมกันพัฒนาศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเน่ืองแห่งชาติ (National CORS Data Center : 

NCDC) เพื่อให้บริการค่าพิกัดที่มีความถูกต้องสูงที่มีเอกภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศแก่หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยบูรณาการข้อมูลจากสถานีอ้างอิงค่าพิกัดแบบต่อเน่ืองของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 
ทั่วประเทศ บริการจากศูนย์ NCDC จะทำให้การรังวัดจากเครื่องมือกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม  ได้ค่าพิกัดที่มีความ
ละเอียดถูกต้องสูงมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายด้าน เช่น งานสำรวจเพื่อทำแผนที่และภูมิสารสนเทศ 
งานรังวัดและสำรวจแปลงที่ดิน งานด้านคมนาคมขนส่งและยานยนต์ไร้คนขับ งานด้านเกษตรอัจฉริยะ เป็นต้น 

(2) ปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐทั้งหน่วยงาน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมบูรณาการแผนที่/ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง ทำให้ระบบสามารถบริการแผนที่ 
ภูมิสารสนเทศที่หลากหลายจำนวน 635 ชั้นแผนที่ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ และ
มาตรฐานของหน่วยงาน แต ่ เน ื ่องจาก  NGIS Portal เช ื ่อมโยง และให ้บร ิการภ ูม ิสารสนเทศในร ูปแบบ 

Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) ทำให้ผ ู ้ ใช ้งานสามารถเรียกดูแผนที ่ ได ้เท่าน้ัน 

ไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูล ไม่สามารถปรับแก้สัญลักษณ์ และไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่ภูมิสารสนเทศ
ในรูปแบบ WMS และ WMTS ได้ ซึ่งจากการสำรวจรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานระบบ พบว่า ข้อมูลในระบบขาด
ความทันสมัย เช่น ขอบเขตการปกครอง (จังหวัด อำเภอ ตำบล) ไม่สามารถใช้งานระบบในบางพื้นที่ เนื่องจาก 
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ข้อมูลในระบบยังไม่เพียงพอ เช่น ขาดภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง 
ขาดขอบเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน เขตเทศบาล ขาดสถานที่น่าสนใจ (Point of Interest - POI) เป็นต้น รวมทั้ง
ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) หรือมาตราส่วนของแผนที่ที่ให้บริการส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้
งานของหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ หรือตามภารกิจของหน่วยงาน สาเหตุของปัญหา 
อุปสรรคดังกล่าว เกิดจากไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล หน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
โครงสร้างพื้นฐาน IT ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยเฉพาะระบบคลาวด์ ระบบการสื่อสาร Internet และ software 

เฉพาะด้าน / license software นอกจากน้ีถึงแม้จะมีการใช้งานระบบหรือพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่อยอดจากระบบ 

NGS Portal แต่การใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าวยังไม่สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์จังหวัด หรือภารกิจของหน่วยงาน 

เนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการใช้งานระบบ เพราะเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคมีการโยกย้ายงานค่อนข้างมาก และ 

ไม่มีตำแหน่งนักภูมิสารสนเทศรองรับ รวมทั้งการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมีความล่าช้า ไม่ทันตามนโยบายเร่งรัดของรัฐบาล 
และอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature 

Service (WFS) ,Web Coverage Service (WCS) และในรูปแบบ Digital file (Shapefile, GeoTiff, GPX, GeoRSS File, 

CSV File, KML) เป็นต้น ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากขัดต่อ กฎหมาย กฎกระทรวง ที่ระบุข้อว่า “แผนที่หรือ
ข้อมูลทางแผนที่ที่ให้บริการ กรมสงวนไว้มิให้ผู้ขอรับบริการ ทําการเปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จําหน่าย จ่าย แจก หรือ
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เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่แก่บุคคลที่สามโดยเด็ดขาด”ซึ่งเป็นอุปสรรค
สำคัญในการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศตามแนวคิด Open data 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคที ่สำคัญของการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร ์ฯ  สามารถสร ุปได้ด ังน้ี  
(1) ด้านการบริหารจัดการ ยังประสบปัญหาการประสานงานของหน่วยงานในทุกระดับ ทั้งภายในและระหว่าง
หน่วยงานที่ขาดการบูรณาการแผนงาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร์ฯ อย่างแท้จริง  (2) ด้านกฎหมาย ยังพบปัญหา
และอุปสรรคการบูรณาการกฎหมาย ระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับท ี ่แตกต่างก ันของหน ่วยงานแต่ละระดับ  และ  
(3) ด้านงบประมาณ ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทำให ้การดำเน ินโครงการเก ิดความล่าช ้า และประสบปัญหาด ้านงบประมาณ หน ่วยงานระด ับจ ังหวัด  

ต ้องค ืนงบประมาณกล ับส ่วนกลางในบางก ิจกรรม ทำให ้ เป ้าหมายการดำเน ินการม ีความล ่าช ้าและ  

กระทบกับความสำเร็จตามเป้าหมาย 

(3) ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การขยายผลการบูรณาการแผนที่/ข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศอย่างต่อเนื ่อง ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Digital file 

ที่สามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์ ใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจ ตามแนวคิด Open data เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์กับประเทศโดยรวม ผ่านกลไกทางเศรษฐกิจทั้งในด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบ
ธุรกิจ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ที่ต่อยอดขึ้นไปจากข้อมูลที่ถูกเปิดเผย โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็น
กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก Big Data 

ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตจึงมีความจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกที่มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน โดยในปัจจุบันพบว่ายังขาดประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการด้านข้อมูลตั้งแต่ระบบการจัดเก็บข้อมูล 
(Data Storage) การแชร์ข้อมูล (Data Sharing) การนำข้อมูลไปใช้สำหรับการคาดการณ์ในอนาคต การเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือนักวิชาการเข้าถึงฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ อีกทั้งยัง
ขาดการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ให้ทันต่อสถานการณ์ในยุค Digital Disruption และอีกหนึ่งประเด็นความท้าทายเพื่อสร้างความร่วมมือบูรณาการ
ระหว่าง “คณะกรรมการ” ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการนำภูมิสารสนเทศในการบริหารทรัพยากร
น้ำแห่งชาติ (กนช.) บริหารนโยบายที่ด ินแห่งชาติ (สคทช.) บริหารนโยบายที่อยู ่อาศัยแห่งชาติ (กอช.) และ 

บริหารนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เป็นต้น 

(4) ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ (1) หน่วยงานที่เก่ียวข้องควร
ร่วมกันกำหนดเป้าหมายทิศทางการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม ผลักดัน 
Global Agenda หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
ครบครัน รวมทั้งกลไกการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม (2) เร่งปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
เป ิดเผยข้อมูลภูม ิสารสนเทศ ตามแนวคิด Open data ให ้ท ันต ่อการเปลี ่ยนแปลงที ่เก ิดข ึ ้นอย ่างรวดเร็ว 

(3) สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล (4) เร่งรัดการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการ Re Skill 
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Up skill และ New Skill ที่จำเป็นเช่น Data Analyst ในขณะเดียวกัน ควรสร้างกลไกความร่วมมือทั้งภาครัฐและ
เอกชนขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ตามโยบายรัฐบาลประเทศไทย 4.0 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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คณะรัฐมนตรีได้มีข้อสั ่งการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 6 มกราคม 2558 มอบหมายให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรวบรวม และจัดทำรายละเอียดเก่ียวกับความต้องการ
และแนวทางการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศร่วมกัน โดยให้สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์  
ในการใช้งานของแต่ละหน่วยงานได้ และได้มีมติที่ประชุมในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 
เห็นชอบแนวทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการสำรวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม  ได้มอบหมายให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปดำเนินการตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ต่อมานายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(สทอภ.) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเพื่อบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน โดยให้
รวบรวม จัดเก็บและกลั่นกรองข้อมูลในแต่ละด้าน โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลและการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ” โดย สทอภ. ได้นำแนวคิดจาก Roadmap มาพัฒนาต้นแบบระบบสืบค้นและบริการ
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Map Portal) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการตามข้อสั่งการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 
และนำเสนอระบบดังกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 2/2558 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จังหวัด
เชียงใหม่ โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้เร่งดำเนินการปรับปรุงจากระบบต้นแบบให้เป็นระบบกลางของประเทศ 
และให้หน่วยงานเชื่อมโยงชั้นแผนที่เข้าสู่ระบบฯ ให้ครบถ้วน โดยในปี 2559 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) จัดทำโครงการจัดทำ 
(ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (Draft) Masterplan of the National Geo-informatics System ซึ่ง
ดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ความในข้อ 10 
(1) กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศแล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  

เพื ่อให้ความเห็นชอบ โดยมอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาในการ
ดำเนินงานโครงการดังกล่าว เมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ สทอภ. ได้จัดสัมมนา ผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดแนวทาง 
การดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ ของหน่วยงานผู้ผลิตชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ หลังจากปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บท 

ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ จึงเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 
20 มิถุนายน 2560 ลงมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 และ 

ให้คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 

จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องพบกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่ข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศตามหลักการ Open data หรือ Data service โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

บทที่ 1 บทนำ 
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โดยเนื ้อหาของกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศตามหลักการ  Open data ได้แก่  
(1) การคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการข้อมูล (2) มีเง่ือนไขที่ห้ามดัดแปลง/ต่อยอด หรือทําซ้ำ หรือนําไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ และ (3) มีเง่ือนไขที่ห้ามการเผยแพร่ต่อไม่ว่าจะเป็นในลักษณะเชิงพาณิชย์ 

เป้าหมายของแผนแม่บทฯ เพ่ือให้ “ประเทศไทยมีเครือข่ายระบบออนไลน์ให้ทุกภาคส่วนใช้สืบค้น เรียกดู 
และดาวน์โหลดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่สมบูรณ์ ละเอียดถูกต้อง และทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจ ในกิจการของรัฐ ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรม และ  

ในกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมีเงื่อนไขและข้อจํากัดน้อยที่สุด”  ซึ่งเป็นเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูป 
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไปสู่การขับเคลื่อนประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการบูรณาการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศของภาครัฐตามแนวคิด Open data อย่างแท้จริง  

เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 

ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของการปฏิรูปประเทศทางด้านการเมืองและสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตามที่ถูกกําหนด  

ไว ้ใน (ร ่าง) ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

     “พ.ร.บ. คุ้มครองความลับฯ 2483” หากเผยแพร่ภูมิสารสนเทศใน
รูปแบบ Data service โดยไม่คิดมูลค่า อาจเข้าข่ายว่าเป็นการกระทำผิด
ตามพ.ร.บ. คุ้มครองความลับฯ เน่ืองจากอาจมีการคัดลอก “ที่สงวน” หรือ
การนำพื ้นที ่บางส่วนไปทำการคัดลอกลงสื ่อ Data service เพราะว่า
กฎหมายฉบับดังกล่าวออกมาบังคับใช้นานมากแล้ว สถานที ่ซึ ่งเป็น
ความลับในทางราชการย่อมเปลี่ยนแปลงไป เช่น ชุมทางรถไฟ สถานที่จ่าย
น้ำหรือกระแสไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภค โรงงานต่างๆ ซึ่งในอดีตมีจำนวน
น้อยแต่ในปัจจุบันมีจำนวนมาก หากห้ามกระทำการคัดลอกก็จะเป็นปัญหา
ในการเผยแพร่ภูมิสารสนเทศทาง web map service และ Data service

โดยไม่คิดมูลค่า 
 

     กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื ่อนไข และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย 

พ.ศ. 2555 ภายใต้ “พ.ร.บ. พัฒนาที ่ด ินฯ” หากมีการเผยแพร่ภ ูมิ
สารสนเทศ โดยไม่คิดมูลค่า อาจเป็นการกระทำผิดตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว เนื่องจากกฎกระทรวงฯ กำหนดว่าต้องมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
หรือหากจะเป็นการดำเนินการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็จะต้องมีการทำ
ข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาที ่ด ิน ซึ ่งในขณะนี ้อยู ่ระหว ่าง
ดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงฯ 
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ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ท ี ่  1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับภูม ิท ัศน ์ใหม่ทาง 

ภูมิสารสนเทศ ดำเนินการผลักดันให้มีกฎ ระเบียบที่เอื้อต่อการใช้ข้อมูลร่วมกันของภาครัฐผ่านระบบ NGIS Portal หรือ
หล ักเกณฑ ์การให ้บร ิการภ ูม ิสารสนเทศผ ่านระบบส ืบค ้นและบร ิการภ ูม ิสารสนเทศกลางของประเทศ  

 (NGIS Portal) พ.ศ. 2560 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ระหว่างที่รอการแก้ไข/ยกเลิกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ หรือยกเลิกกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการเปิดเผยข้อมูล
ของรัฐโดยไม่คิดมูลค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลภูมิ
สารสนเทศตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุงข้อมูล
ภูมิสารสนเทศของประเทศ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ ตามที่ระบุในแผนแม่บทฯ เช่น แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ความ
สูงภูมิประเทศ (DSM, DEM) แปลงที่ดินราชพัสดุ พื้นที่ป่าไม้ และตำแหน่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื ่อรวบรวม เชื ่อมโยงชั ้นแผนที่ 
ของหน่วยงานเข้าสู่ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National Geo-Informatics infrastructure 

System : NGIS Portal) ให้ครบถ้วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ปัจจุบัน NGIS Portal ให้บริการแผนที่ภาพถ่าย 

ที่หลากหลายจำนวน 635 ชั้นแผนที่ เพ่ือสนับสนุน หรือใช้ในการอ้างอิงการสร้างกลุ่มข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมผลักดันให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีและข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศ สามารถเพิ ่มสมรรถนะทางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศจากการสร้างหลักสูตร และอบรมด้าน 

ภูมิสารสนเทศสำหรับประชาชนทั่วไปและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการส่งเสริมจัดการแข่งขัน Government 

solution, Local solution เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ิมข้ึนในทุกภาคส่วน 

 

 

 

เครือข่ายระบบออนไลน์ 
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ความสอดคล้องเชื ่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 และ 

แผนแม่บทที่เก่ียวข้อง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ระบุอย่างชัดเจนถึงการปฏิรูปประเทศ และ
แนวทางในการดําเนินการของภาครัฐให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และคํานึงถึงประโยชน์ทั้ง
ของภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ ดังน้ี 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนแม่บทภูมิสารสนเทศ 
หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 77 

รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จาํเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมด
ความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพ ฯ 

ยุทธศาสตร ์ท ี ่  1 ปร ัปปร ุงกฎ ระเบ ียบให้
สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ ซึ่ง
ม ีกลย ุทธ์และแผนงานการปร ับปร ุงแก ้ไข
กฎหมายที ่ล ้าสมัย ให ้ม ีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบันที่ส่งเสริมให้เปิดเผยข้อมูล 
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ตามแนวคิด 

Open data ซึ่งเป็นแนวคิดสากลที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป 

หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (ค.) ด้านกฎหมาย 

(1) มีกลไกให้ดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้
บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 
และพัฒนาให้สอดคล้อง กับหลักสากลฯ 

หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (ข.) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

(1) ให้มีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
และการจัดทําบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และ
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

(2) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมลูของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน 
เพ่ือให้เป็นระบบข้อมลูเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของภาครัฐ ที่มีเป้าหมายใหม้ีชุดข้อมูลภมูิ
สารสนเทศพ้ืนฐานที่มีความทันสมยั และให้มี
แพล็ตฟอร์มสําหรับบูรณาการข้อมูลภมู ิ

สารสนเทศของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบ
ให้บริการข้อมลูภูมสิารสนเทศทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ชาติ  

การดำเนินงานตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เพื ่อผลักดันให้มีการเผยแพร่ และบริการข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศ โดยมีเงื่อนไขและข้อจํากัดน้อยที่สุด เป็นเครื่องมือสำคัญให้.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการติดตามและบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลสถานพยาบาล 
ข้อมูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ข้อมูลที่ตั้งหน่วยกู้ภัยหรือหน่วยบรรเทาภัย การบริหารจัดการภาวะวิกฤตเป็น
ภารกิจที่เกี่ยวพันกับแผนที่/ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้หากหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูล ยิ่งเป็น
การเพ่ิมโอกาสในการลงทุน ประหยัดงบประมาณ สามารถพัฒนานวัตกรรมใหมท่ีน่ำไปต่อยอดเชิงธุรกิจ เพ่ือสนับสนุน
งานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางสังคม ผ่านข้อมูลภูมิสนเทศที่ทันสมัย เชื่อถือได้ เพื่อสร้างภาพและวิเคราะห์ตัวแปรด้านประชากร
ต่าง ๆ อาทิ เชื้อชาติและชาติพันธุ์ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบ่งตามอายุและเชื้อชาติ  เชื้อชาติที่มีรายได้มัธยฐานสูงสุด 
สถานะความทุพพลภาพ เป็นต้น  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธสาสตร์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ดังน้ี 

1) ภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจที่สําคัญตั้งแต่ระดับนโยบายของแต่ละยุทธศาสตร์  
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั ่งยืน และยุทธศาสตร์ที ่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื ้นที ่เศรษฐกิจ  เช่น การนําข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

ไปใช้เพื่อกําหนดพื้นที่ที่ทุนมนุษย์มีการพัฒนาช้าหรือมีความเหลื่อมล้ ำ การบ่งชี้พื้นที่ที่มีการบุกรุกที่ดินของรัฐหรือ
พ้ืนที่ที่ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนแม่บทซึ่งเป็นการสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศ
และระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศสําหรับหน่วยงานภาครัฐจะเป็นจักรกลสําคัญในการสนับสนุน 

2) ภูมิสารสนเทศเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญ  ซึ ่งจะช่วยสนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตร์ที ่ 3  

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าขนาดมหาศาลของประเทศ การพัฒนา 

ภูมิสารสนเทศจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยิ ่งไปกว่านั ้น ภูมิสารสนเทศจะช่วยในการจัดสรรทรัพยากร  

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทําให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ภูมิสารสนเทศยังจะช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  

ที่ต่อยอดจากภูมิสารสนเทศได้อีกด้วย 

3) ภูมิสารสนเทศจะช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน ทั้งระบบโลจิสติกส์ คมนาคม โทรคมนาคม 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เน่ืองจากโครงสร้างพ้ืนฐานเหล่าน้ีจําเป็นต้องมี
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภูมิสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญ 

4) ภูมิสารสนเทศจะช่วยให้การบริหารจัดการในภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น  

เนื่องจากมีการตัดสินภายใต้พื้นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบได้ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

1) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ซึ่งได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ในการให้ NSDI หรือโครงสร้างพื้นฐานทาง
ภูมิสารสนเทศเป็นกลไกในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศจากภาครัฐออกไปในภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งภาคธุรกิจ  

เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นที่ผู้ใช้จะสามารถนําไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูล
ใหม่ หรือไปใช้ในการพัฒนาบริการ (Services) จากการประมาณการของที ่ปรึกษาพบว่าข้อมูลภูมิสารสนเทศที่
เผยแพร่ออกไปจากภาครัฐจะทําให้เกิดมูลค่าเพ่ิมในห่วงโซ่มูลค่าถึงประมาณ 8,392 – 27,069 ล้านบาทในระเวลา 5 ป.ี  

2) ความเชื่อมโยงอีกประการหน่ึงระหว่าง (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติกับแผนพัฒนาดิจิทัล ฯ คือ 
แนวคิด Open data ซึ่งใช้เป็นกรอบความคิดในการออกแบบยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของแผนแม่บท เป็นสิ่งที่สอดคล้อง
กับทิศทางที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสนับสนุนให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลของภาครัฐตามมาตรฐาน Open data 
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ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน ฝ่ายเลขานุการ กภช. และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องได้นำแนวคิดจาก Roadmap แนวทางการใช้
ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการสำรวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม มาพัฒนาต้นแบบระบบสืบค้นและบริการภูมิ
สารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Map Portal) เพื่อให้เกิดการบูรณาการตามข้อสั่งการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ
นำเสนอระบบ NGIS Map Portal ต่อ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ใน ครม. สัญจร ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 
30 มิถุนายน 2558 จังหวัดเชียงใหม่ และนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้เร่งดำเนินการปรับปรุงจากระบบต้นแบบให้เป็น
ระบบกลางของประเทศ และให้หน่วยงานเชื่อมโยงชั้นแผนที่เข้าสู่ระบบฯ ให้ครบถ้วน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้พัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) บน GISTDA 

Portal เริ ่มให้บริการเมื ่อวันที ่ 10 มีนาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน ในระหว่างที ่ย ังไม่ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ 

ในการพัฒนาระบบ NGIS Portal ปัจจุบันระบบให้บริการแผนที่ภูมิสารสนเทศจำนวน 635 ชั ้นแผนที่ จากหน่วยงาน 

ที่ร่วมบูรณาการ 42 หน่วยงาน 61 จังหวัด ระบบดังกล่าวสามารถรองรับ User มากกว่า 100 User รวมทั้งพัฒนา
แอพพลิเคชั่นต่อยอดจากระบบ NGIS Portal เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด รวมทั้งนโยบายภาครัฐ จำนวน 

14 แอพพลิเคชั่น 2 หน่วยงาน 38 จังหวัด  

นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐร่วมกันพิจารณาให้
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบบริการแผนที่
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS) ที่พร้อมให้บริการชั้น
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ที่ปรับปรุง ชื่อชุดข้อมูล ระบบพิกัด
อ้างอิง และลักษณะประจำของชุดข้อมูล (Attributes) ตาม
มาตรฐาน FGDS จำนวน 77 จังหวัด โดยให้บริการผ่าน
ระบบบริการแผนที่ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน รวมทั้ง
ดำเน ินการจ ัดประช ุมเช ิงปฏิบ ัต ิการ/การฝ ึกอบรม 

เพื ่อสร้างความตระหนักด้านโครงสร ้างพื ้นฐานภูมิ
สารสนเทศของประเทศ และส่งเสริมการใช้งานระบบ 

NGIS Portal ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และดำเนินการ
ประชุมติดตาม และประเมินผลการใช้งานระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของจังหวัดอย่าง
ต่อเน่ือง 
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ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่อยอดจากระบบ NGIS Portal เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด 

ภูมิสารสนเทศด้านภัยพิบัติและทางทะเล  
จ.กระบี่ : Chaengpai 

ภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
จ. จันทบุรี : G Prov 

ภูมิสารสนเทศด้านการส่งเสริม 

การท่องเที่ยว จ.มุกดาหาร : Patiao 

ภูมิสารสนเทศด้านบริหารจัดการน้ำ  
จ.มหาสารคาม : Water Balance 

ระบบบริหารจดัการขยะ จ.ลำปาง : 
Solidwasted 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ  วัตถุประสงค์ 

เพื่อแก้ปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการ  Open data ซึ่งเป็น
นโยบายหลักในการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศของรัฐบาล  เนื่องจากปัญหาการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

ในลักษณะ Open data มิได้อยู่ที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี หรือกําลังคน ซึ่งผลพวงของการคงกฎหมายที่ล้าสมัย
ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐต้องออกกฎ ระเบียบ หลักปฏิบัติต่าง ๆ จึงจําเป็นต้องมีการ
ดําเนินการทางด้านนโยบายและแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางนิติ -รัฐศาสตร์ใหม่ 
ในภาครัฐที่เอื้อต่อการเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศของภาครัฐตามแนวคิด  Open data อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยมีเป้าหมาย แผนงานตามกลยุทธ์ ดังน้ี  

เป้าหมาย 

1) มี Open data เป็นนโยบายระดับชาติทางภูมิสารสนเทศ 

2) มีกฎ ระเบียบที่เอื ้อต่อการใช้ข้อมูลร่วมกันของภาครัฐผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศ (National Geo-Informatics infrastructure System, NGIS)  

3) มีกฎ ระเบียบที่สร้างความมั่นใจต่อภาคราชการในการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และเอ้ือต่อการที่ผู้ใช้ภาคส่วน
อ่ืนนำข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ต่อยอด 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดผลงาน 

(Output) 

1) มีการแก้ไขปรับปรุงพรบ.คุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ.2483 

2) มีการจัดทํา License agreement การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

3) มีการจัดทํา License agreement เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบน NGIS-P ตาม
หลักการ Open license 

ตัวชี้วัด
ประสิทธิผล 

(Outcome) 

4) หน่วยงานเจ ้าของข ้อม ูลใน FGDS ประกาศใช ้  License agreement ที ่จ ัดท ําขึ้น 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐบน NGIS-G 

5) หน่วยงานเจ ้าของข ้อม ูลใน FGDS ประกาศใช ้  License agreement ที ่จ ัดท ําขึ้น 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศสู่วงกว้างบน NGIS-P 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 

(Impact) 

6) หน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลด FGDS 2.0G ไปใช้งานผ่าน NGIS-G 

7) ภาคส่วนอื่น ๆ สามารถดาวน์โหลด FGDS 2.0P ไปใช้งานผ่าน NGIS-P 

ผลการดำเนินงาน ประเด็นการปรับปรุงกฎ ระเบียบฯ กำหนดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 3 เป้าหมาย และแผนงาน
ตามกลยุทธ์ จำนวน 9 แผนงาน ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ มีผลการดำเนินงาน ดังน้ี 
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ภาพที่ 1 แสดงผลความสำเร็จของแผนงานตามกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ ที่ 1 

 

ดำเนินงานแล้วเสร็จจำนวน 3 แผนงาน (ร้อยละ 33.33) เพื ่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
(2) “มีกฎ ระเบียบที่เอื ้อต่อการใช้ข้อมูลร่วมกันของภาครัฐผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลาง ของ
ประเทศ (National Geo-Informatics infrastructure System, NGIS)” หรือหลักเกณฑ์การให้บริการภูมิสารสนเทศผ่าน
ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมตาม
แผนงาน ดังน้ี 

1.1 การดำเน ินงานเป ็นความร ่วมม ือระหว ่าง
หน่วยงานของรัฐในรูปแบบคณะทำงานด้านเทคนิค
เพื่อจัดทำรายละเอียดการให้บริการภูมิสารสนเทศ
บน เครือข่ายออนไลน์ ผ่านระบบสืบค้นและบริการ
ภ ูม ิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) 
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
กับงานด้านภูมิสารสนเทศ จำนวน 13 หน่วยงาน 

เพ่ือศึกษาแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการ
ภูมิสารสนเทศ ทั ้งในประเทศและต่างประเทศ และ 

ยกร ่างหล ักเกณฑ์การให ้บร ิการภ ูม ิสารสนเทศ 

ผ่านระบบสืบคันและบริการภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศ (NGS Portal) โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 
ในส ่วนของผ ู ้ ให ้บร ิการผ ่านระบบฯ ผ ู ้ร ับบร ิการ 

จากระบบฯ และเงื ่อนไขวิธ ีการต่างๆที ่เก ี ่ยวข ้อง 

 

 ให ้ม ีความเหมาะสม สอดคล ้องก ับนโยบายการ
ให้บริการภูมิสารสนเทศของหน่วยงานผู้ให้บริการ และ
ไม่ขัดต่อ กฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.2 เนื ่องด้วยขั ้นตอนการแก้ไข/ยกเลิกกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติ และยกเลิกกฎระเบียบต่าง ๆ 

ที่เกี ่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทำให้ใช้ระยะเวลา
ดำเนินงานมากกว่าที่กำหนดภายในแผนแม่บทฯ ซึ่ง
ก่อให้เกิดความล่าช้าและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
การดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลในยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 
3 เพ ื ่อลดความเส ี ่ยงท ี ่จะก ่อให ้เก ิดผลเส ียต่อ
ยุทธศาสตร์โดยภาพรวม จึงดําเนินการคู่ขนานให้
หน่วยงานของรัฐที ่เป็นเจ้าของข้อมูลประกาศใช้ 
Open license agreement แทนระเบ ียบเด ิมของ
หน่วยงาน หรือดำเนินการจัดทำ License agreement 

33%

67%

ดําเนินงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินงาน

แล้วเสร็จ 3 แผน : เพื่อให้มี License 

agreement หรือหลักเกณฑ์การ
ให้บริการภูมิสารสนเทศผ่านระบบ
สืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ (NGIS Portal) สำหรับเป็น
แนวทางการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ระหว่างหนว่ยงานภาครัฐ 

 

อยู่ระหว่างดำเนินงาน 6 แผน เพ่ือผลักดัน
ให้มี Open data เป็นนโยบายระดับชาติทาง
ภูมิสารสนเทศ และการแก้ไขปรับปรุง พรบ.
คุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ.2483 ซ่ึงมี
กิจกรรมที่ต้องดำเนินงาน อาทิเช่น 

- จัดทำเอกสารหลกัการเหตุผลและรา่ง
ประกาศนโยบายในการเผยแพร่ FGDS 

- ประกาศให้หนว่ยงานของรัฐเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตที่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
ตาม พรบ.คุ้มครองความลับในราชการ 
พ.ศ. 2483 
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สำหรับข้อมูลที ่เผยแพร่บน NGIS Portal เพื ่อลด
ข้อจำกัดของกฎและระเบียบสำหรับการใช้ข้อมูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน 

1.3 คณะทำงานเทคน ิคฯ ร ่วมก ันจ ัดทำ License 

agreement หร ือหล ักเกณฑ ์การให ้บร ิ การภ ู มิ
สารสนเทศผ่านระบบ NGIS Portal สำหรับการใช้ภูมิ
สารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยในการประชุม 
กภช. ครั ้งที ่ 1/2560 เมื ่อวันที ่ 30 มีนาคม 2560 
มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ 
เพ ื ่อให ้หน ่วยงานต ่างๆ ใช ้ เป ็นหล ักเกณฑ์การ
ดำเนินงานร่วมกันในการบูรณาการระบบ NGIS Portal 
และเป็นคู ่มือประกอบการใช้งานระบบสืบค้นและ
บริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)  

 ทั้งในระดับผู ้ปฏิบัติงาน/นักเทคนิค และประชาชน
ทั่วไป ต่อไป 

1.3 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
กระทรวงการอ ุดมศ ึกษา ว ิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและ
นวัตกรรม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กภช. 
จึงจัดส่งหลักเกณฑ์การให้บริการภูมิสารสนเทศผ่าน
ระบบ NGIS Portal ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
หลักเกณฑ์การดำเนินงานร่วมกันในการบูรณาการ
ระบบ NGIS และเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ ผ่านเว็บไซต์ 
กภช. ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการพ.ศ.2540 มาตรา 9 หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชน
ค้นคว้า 

 
ภาพที่ 2 แสดงคณะทำงานด้านเทคนิค NGIS Portal 

19



 

 

อยู่ระหว่างดำเนินงานจำนวน 6 แผนงาน (ร้อยละ 66.67) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย (3) 
“มีกฎ ระเบียบที่สร้างความมั่นใจต่อภาคราชการในการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และเอ้ือต่อการที่ผู้ใช้ภาคส่วนอ่ืน
นำข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์” โดยแก้ไข ปรับปรุง จัดทำ กฎ ระเบียบให้เป็นไปตามนโยบายหลักทางภูมิ
สารสนเทศของประเทศ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมตามแผนงาน ดังน้ี 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานครสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา กรมข่าวทหารอากาศ กรมแผนที่ทหาร สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน 

กรมที่ดิน สทอภ. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หารือแนวทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการสำรวจ
ระยะไกลทางอากาศ โดยที่ประชุมรับทราบปัญหาและอุปสรรคจาก พ.ร.บ. คุ้มครองความลับฯ 2483 และ พ.ร.บ. 
พัฒนาที่ดินฯ ที่มีต่อการให้บริการแผนที่ภาพถ่ายผ่านระบบเครือข่าย web map service และ Data service โดยไม่
คิดมูลค่า เนื่องจากหน่วยงานในประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการเปิดเผยแผนที่ภาพถ่ายใน
ส่วนของพ้ืนที่ที่เรียกว่า"ที่สงวน" (การปกปิดพ้ืนที่จะทำให้พ้ืนที่ดังกล่าวกลายเป็นจุดเด่นในระบบให้บริการข้อมูล) และ
มอบหมาย สทอภ. หารือร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการให้บริการพ้ืนที่ปกปิดระหว่างรัฐต่อรัฐ 
และศึกษาแนวทางการปรับปรุงพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถให้บริการได้โดยไม่ผิดกฎหมาย 

2.1 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงได้
จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือหารือ
แนวทางการขอยกเว้นหรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ร.บ. คุ้มครองความลับฯ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2558 ณ มท. ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ สทอภ. เป็น
ผู ้จ ัดทำข้อเสนอรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ร.บ. คุ้มครองความลับฯ เน่ืองจากที่สงวน
ครอบคลุมพ้ืนที ่จำนวนมาก ซึ่งพื้นที่หลายส่วนไม่
น่าจะกระทบต่อพื้นที่ทางทหาร หรือพื้นที่ที่กระทบ
ต่อความมั่นคงของประเทศ จึงควรปรับปรุงคำนิยาม
ใหม่ หรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน 
และทันสมัย 

2.2 สทอภ. เสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ ่งเป็นกฎหมาย
ลำดับรองของพระราชบัญญัติคุ ้มครองความลับใน
ราชการ พ.ศ. 2483 

 (หนังสือที่ วท.5300.1/6279) ขณะนี้อยู่ระหว่าง มท. 
พิจารณาเนื่องจากพระราชบัญญัติ ดังกล่าว มีความ
เกี ่ยวข ้องกับหลายหน่วยงาน ที่ นำไปใช ้ในการ
กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยให้กับ
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้นหากมีการปรับปรุง
แก ้ ไขจะม ีผลกระทบต ่อหลายหน ่วยงาน จึ ง
จำเป็นต้องมีการทบทวน และพิจารณาอย่างละเอียด 

2.3 จากการหารือร่วมกันระหว่าง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมที่ดิน และ สทอภ. ในเบื้องต้นการให้บริการใน
รูปแบบ web map service ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. พัฒนา
ที ่ด ิน และกฎกระทรวงฉบับที ่ 53 (พ.ศ. 2549) ใช้
พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 หากมีความ
จำเป็นต้องให้บริการรูปแบบ Data service ต้องมี
การพิจารณา พ.ร.บ. และกฎกระทรวง อีกคร้ัง 
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ปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์เพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับ 

ภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ ที่ผ่านมาพบปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ 

1. อัตราส่วนของบุคลากรที ่ม ีความรู ้ ความเชี ่ยวชาญด้านมาตรฐาน ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์  
ที ่เก ี ่ยวข้องกับ Open data มีจำนวนน้อย ทำให้การขับเคลื ่อนการปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับ  

ภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ เกิดความล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการสร้างความมั่นใจของภาครัฐทั้งระบบ
เพ่ือสนับสนุนการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศ และส่งผลกระทบต่อการดําเนินการเผยแพร่ข้อมูล
ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3  

2. ขาดการทำงานในรูปแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐที่ปฎิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการของ
คณะทำงาน หรือคณะอนุกรรมการภายใต้ กภช. เนื่องจากแผนแม่บทดังกล่าว มิได้ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน รวมทั้งการสื่อสารภายใน – ภายนอกองค์กร ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนำไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกันจึง
ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบาย Open data ผ่านกลไลของคณะทำงาน หรือคณะอนุกรรมการ ภายใต้ กภช. ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ขาดบุคลากร เครื่องมือ หรือกลยุทธ์ในการติดตาม แก้ไข/ยกเลิกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และการผลักดันให้หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการจัดทำข้อมูล 
FGDS จัดทำและประกาศใช้ Open License agreement ทดแทนระเบียบเดิมของหน่วยงานที่มีผลต่อการเผยแพร่
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
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                                สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง
ของภาครัฐ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศ ทั้งใน
ส่วนของข้อมูลและระบบบริการกลางของภาครัฐ โดยการปรับปรุงชุดข้อมูล
ภ ูม ิสารสนเทศพื ้นฐาน  (Fundamental Geographic Data Set, FGDS)  

ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันที่
บางส่วนมีความล้าสมัย หรือบางส่วนก็ยังไม่ได้ดำเนินการ รวมทั้งยกระดับ
ระบบกลางของการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศในภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง
เพียงพอที่จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเผยแพร่และบูรณาการข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน รวมทั้งการจัดทำข้อมูล 

Big data ทางภูมิสารสนเทศจากระบบงานที่มีอยู่แล้วในภาครัฐเพื่อเผยแพร่
ให้เกิดการให้ประโยน์ โดยมีเป้าหมาย แผนงานตามกลยุทธ์ ดังน้ี  

เป้าหมาย 

1. มีชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานใหม่ FGDS 2.0* ที่สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ 

2. ยกระดับ NGIS-G ให้เป็นแพล็ตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศและ Gateway หลักของภาครัฐ 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดผลงาน 

(Output) 

1) มี FGDS 2.0G ที่เกิดจากการจัดทําใหม่/ปรับปรุง/เพ่ิมเติมชั้นข้อมูลต่าง ๆ และ Metadata 

ตามมาตรฐานของประเทศ 

2) มี Socio-economic FGDS เป็นส่วนหนึ่งของ FGDS 2.0G 

3) มีผลการศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก Big data 

4) มีการจัดทํา Geospatial Big data เป็นส่วนหนึ่งของ FGDS 2.0G 

ตัวชี้วัด
ประสิทธิผล 

(Outcome) 

5) ปริมาณข้อมูลแต่ละช้ันข้อมูลที่ถูกดาวน์โหลดโดยหน่วยงานของรัฐผ่าน NGIS 

6) จํานวนหน่วยงานของรัฐที่ใช้บริการของ NGIS 

7) ความถี่การใช้บริการ NGIS 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 

(Impact) 

8) เกิดช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ ตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ FGDS จาก NGISเป็น
ข้อมูลตั้งต้นในการผลิต 

9) จํานวนชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีเผยแพร่ใน NGIS เพ่ิมมากข้ึน 

10) เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงาเจ้าของ  

ข้อมูลใน FGDS 

ผลการดำเนินงาน การสร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ ประกอบด้วย 2 เป้าหมาย และแผนงาน
ตามกลยุทธ์ จำนวน 16 แผนงาน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศในส่วนของข้อมูลและระบบบริการ
กลางของภาครัฐ ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพัฒนาชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานใหม่ FGDS 2.0* 

แล้วเสร็จ ( 13 FGDS + Socio-economic, ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลตําแหน่ง/เวลารถ สาธารณะ/รถบรรทุก, Point 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   

22



 

 

of Interest) แต่ยังไม่สามารถยกระดับ NGIS Portal ให้เป็นแพล็ตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศและ 
Gateway หลักของภาครัฐ เนื ่องจากกฎหมาย กฎ ระเบียบ กฎกระทรวง และข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงาน  

ยังไม่สนับสนุนการเผยแพร่และบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Digital Data จึงทำให ้NGIS Portal บูรณาการ
เฉพาะแผนที่ภูมิสารสนเทศในรูปแบบ WMS เท่านั้น ซึ่งอาจยังไม่เพียงพอสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอด 

ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ ่งจากการสำรวจข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ มีผลการดำเนินงานที ่เกี ่ยวข้องกับ 

การจัดข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ ดังน้ี 

 
 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงผลความสำเร็จของแผนงานตามกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ ที่ 2 

ดำเนินงานแล้วเสร็จจำนวน 9 แผนงาน (ร้อยละ 56.25) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย (1) 
“มีชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานใหม่ FGDS 2.0*” โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมตามแผนงาน ดังน้ี 

หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และตามที่ไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการจัดทำ พัฒนา 

ปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ ตามที่ระบุในแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 

56%
44%

ดําเนินงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินงาน

แล้วเสร็จ 9  แผน : พัฒนาชุดข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐานใหม่ FGDS 2.๐  
( 13 FGDS + Socio-economic, ข้อมูล
สภาพอากาศ ข้อมูลตําแหน่ง/เวลารถ 

สาธารณะ/รถบรรทกุ, Point of 

Interest) แลว้เสร็จ 

อยู่ระหว่างดำเนินงาน 7 แผน : เพื่อยกระดับ NGIS Portal ให้เป็นแพล็ตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศและ Gateway หลักของภาครัฐ เนื่องจากโครงสร้าง
พื้นฐาน IT ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ Crowdsourcing เพื่อนําเข้า/ปรับปรุง Core FGDS รวมทั้งระบบ Internet และ software เฉพาะด้านภูมิ
สารสนเทศที่ไม่สนับสนุนการดำเนินงาน 

ซ่ึงมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินงาน อาทิเช่น 

- จัดทำระบบ Crowdsourcing บน 
NGIS 

- ปรับปรุงสมรรถนะระบบ NGIS-ใน 

การเป็น Gateway ทางด้านข้อมูล
สารสนเทศ 
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พ.ศ.2560-2564 จำนวน 16 หน่วยงาน ได้ร ับการจัดสรรงบประมาณ 1,546.51 ล้านบาท โดยแบ่งตามกลุ่ม 

ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน 5 กลุ่ม เพื่อใช้ในการอ้างอิงและพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ/ความเร่งด่วนในการ
พัฒนา ได้แก่ (1) กลุ่ม Base ได้แก่ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม วัตถุประสงค์ 
เพี่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง 

เพ่ือเป็นพื้นฐานในการปรับปรุง จัดทำชั้นข้อมูล FGDS หรือข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืนๆ  

 

 

 

 

 

 

(2) กลุ่ม Core ได้แก่ เขตการปกครอง เส้นทางคมนาคม แม่น้ำ ลำธาร แหล่งน้ำ สถานที่น่าสนใจ (Point of Interest 

– POI) และเขตชุมชน/อาคาร เป็นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานที่มีความสำคัญ เน่ืองจากมีความถี่การใช้งานสูง หรือมี
การใช้งานอย่างกว้างขวางในผู้ใช้กลุ่มต่างๆ และเป็นพ้ืนฐานการอ้างอิงเชิงตำแหน่งให้กับกลุ่มข้อมูลอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมที่ดิน ดำเนินโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดิน
และแผนที่แห่งชาติ ระยะที่ 1 และ 2 เพ่ือ
พัฒนาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศออโธ
รายละเอียดสูงจากภาพถ่ายทางอากาศ 
DMC  

กรมแผนที่ทหาร ดำเนินโครงการ
ฐานข ้อม ูลภาพถ่ายทางอากาศ
ประเทศไทย” เพ ื ่ อกราดฟ ิล์ ม
ภ าพถ ่ า ยทา งอากาศ  ด ั ด แก้
ภาพถ่าย (Register) จัดทำข้อมูล
รายละเอียดของภาพ พร้อมนำเข้า
ระบบสืบค้นข้อมูล 

กรมทรัพยากรน้ำ พัฒนาข้อมูลช้ันข้อมูลแหล่งน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อกำหนดข้อมูลภมูิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) กรมชลประทาน 
ดำเนินการปรับปรุงข้อมลูด้านชลประทาน 

กรมทางหลวงชนบท โครงการจดัทำฐานข้อมูลทางหลวงท้องถิน่ และการบรูณาการโครงข่ายทางหลวง
ท้องถิ่นและชนบท  

กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนิน
โครงการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพภูมิ
สารสนเทศกลาง One DPT สำนักการ
วางผังและพัฒนาเมือง โครงการพัฒนา
ระบบการให้บริการข้อมลูภมูิสารสนเทศ
ของ กทม.มาตราส่วน 1 : 4,000 เช่น 
ถนน อาคาร สถานท่ีตั้ง ช่ือ เป็นตน้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการ Thailand 

Transport Map เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่ง การเดินทาง การ
เคลื่อนที่ของสินค้า จุดที่เกดิอุบัติเหตุ POI ด้านคมนาคม เป็นต้น 

กรมการปกครอง โครงการจัดทำระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์และจัดเก็บพิกัดบ้าน (House GIS) สำหรับสารสนเทศ 
          การทะเบียน ระยะที่ 1 และปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ ( 190 หมู่บ้าน) 
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(3) กลุ่ม Cadastral ได้แก่ แปลงที่ดิน และเขตป่าไม้ เป็นแผนที่การถือครองที่ดิน จัดทำขึ้นเพ่ือเเสดงอาณาเขตที่ดินใน
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เช่น ในเขตตำบล อำเภอ หรือจังหวัด โดยแบ่งออกเป็นแปลงๆ และแต่ละเเปลงสามารถการเป็นเจ้าของ 
หรือแสดงสิทธิการครอบครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) กลุ่ม Technical ได้แก่ ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ; DEM ข้อมูลการใช้ที่ดิน หมุดหลักฐานแผนที่และสถานีฐาน 
GNSS แผนที่ภูมิประเทศ และข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเล เป็นแผนที่ที่ใช้เทคนิคเฉพาะทาง หรือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เพ่ือจัดทำแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศบนพ้ืนผิวโลก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมที่ดิน พัฒนาฐานข้อมูลทีด่ินและแผนท่ีรูป
แปลงท่ีดินให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน 

กรมธนารักษ์ พัฒนาชุดฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ที่
ราชพัสดุให้เป็นไปตามกรอบหลักการมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ 

 

กรมป่าไม้ จัดทำแผนท่ีและแนวเขตป่าใน
ระบบภมูิสารสนเทศ 

สปก. ปร ับปร ุงแผนที ่แปลงที ่ด ินตาม
มาตรฐาน RTK GNSS NETWORK 

กรมแผนที่ทหาร สำรวจความสูงภมูิประเทศของประเทศไทยด้วยแสงเลเซอร์ 
(LiDAR) ระยะที่ 1 ” พ้ืนที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 60,000 ตารางกิโลเมตร  

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการนำ้ในภาวะวิกฤต 

กรมพัฒนาที ่ดิน จัดทำฐานข้อมูลเพื ่อรองรับเขตเศรษฐกิจ
เกษตร เช่น ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map)” 

กรมอุทกศาสตร์ สำรวจทางอุทกศาสตร์สำหรับผลิตแผนท่ีเดินเรือและข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ที่ครอบคลุมพ้ืนท่ีในน่านน้ำไทย แต่การ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ จึงทำให้การสำรวจ รวบรวม  และการจัดเก็บข้อมูลกระทำได้ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่งผลให้
ผลผลิต เช่น แผนท่ีเดินเรือมีความล้าสมัยเป็นจำานวนมาก เป็นต้น 
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(5) กลุ่มข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆ ที่อ้างอิงต่อยอดจากช้ันข้อมูล FGDS   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากการปรับปรุง จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศแล้ว ฝ่ายเลขานุการ กภช. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกัน
พิจารณาให้ข้อเสนแนะต่อการพัฒนาเครื่องมือในการจัดทำและสืบค้นคำอธิบายข้อมูล (Metadata) รวมทั้งส่งเสริม
การใช้มาตรฐาน Metadata ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบว่าข้อมูลมาจากแหล่งใด มีรูปแบบอย่างไร ช่วยอำนวยความ
สะดวกในการสืบค้นข้อมูล และใช้ประโยชน์ในการจัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปิดเผย 
เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ 

กรมแผนที่ทหาร พัฒนาระบบ
โครงข่ายสถานรัีงวัดสญัญาณดาวเทียม 
GNSS แบบอัตโนมัติ และดำเนิน
“โครงการจดัตั้งศูนย์ข้อมลูค่าอา้งอิง
พิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาต ิ(National 

CORS Data Center) ระยะที่ 1  

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนำ้ พัฒนาระบบสำรวจแบบ
เคลื่อนที่ เพ่ือสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์นำ้ 

การเคหะแห่งชาติ พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีอยู่อาศยัและ
บริการเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2560-2563 

กรมประมง ปรับปรุงทะเบียนข้อมลูเกษตร ปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรผู้เพาะเลีย้งสัตว์น้ำ ทั้งในรูปแบบ MIS และ GIS 

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ จัดทำระบบฐานข้อมลูทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลน
ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง  

สำนักงานสถิติแห่งชาติ พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถติิ (NSO-GIS) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลประชากรและข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคมให้อยู่ใน
รูปแบบที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงกับแนวเขตการปกครอง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
โครงข่ายหลัก GPS  ให้เป็นสถานอี้างอิงในระบบ GNSS 

Network  
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หมายเหตุ 

1. FGDS คือ ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) หมายถึง ชั้นข้อมูลที่มีศักยภาพสูงที่
สามารถนำมาใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ และสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการอ้างอิงเพ่ือเพ่ิมเติมช้ันข้อมูล ในด้านอื่นๆ จำนวน 13 

ช้ันข้อมูล  
2. FGDS 2.0* คือ 13 FGDS +ช้ันข้อมูล PoI (Point of Interest) กลุ่มข้อมูล Socio-economic attribute (ข้อมูลประชากร-เศรษฐกิจ-สังคม) 
3. FGDS 2.0 G หมายถึง FGDS สำหรับการใช้งานของภาครัฐ (G) 
4. FGDS 2.0 P หมายถึง FGDS สำหรับการให้บริการสาธารณะ (P) 

 

อยู ่ระหว่างดำเน ินงานจำนวน 7 แผนงาน (ร ้อยละ 43.75) เพื ่อให ้เก ิดผลสัมฤทธิ ์ตามเป้าหมาย 

(2) “ยกระดับ NGIS-G ให้เป็นแพล็ตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศและ Gateway หลักของภาครัฐ” โดยมี
รายละเอียดของกิจกรรมตามแผนงาน ดังน้ี 

ป ัจจ ุบ ัน NGIS Portal เป ็น  Gateway หล ักของภาคร ัฐและแพล ็ตฟอร ์มในการบ ูรณาการแผนที่  
ภูมิสารสนเทศในรูปแบบ WMS แต่ยังไม่สามารถให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Digital Data เพื่อให้หน่วยงานนำไป
วิเคราะห์ต่อยอด  

o โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงระบบฯในส่วนของคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยการอัพเกรดเวอร์
ชั่นระบบจากเดิม ERDAS APOLLO 2016 เป็น ERDAS APOLLO 2020  

o การพัฒนาระบบ NGIS Portal บน GISTDA Portal เร่ิมให้บริการเมื่อมีนาคม 2559 (มีการบูรณาการภูมิ
สารสนเทศจากหน่วยงานภาครัฐ 320 ชั้นแผนที่) จนถึงปัจจุบัน (บูรณาการภูมิสารสนเทศจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 597 ชั้นแผนที่) มีการเชื่อมโยงแผนที่เพ่ิมข้ึนประมาณ 87% 

o ที่ผ่านมามีหน่วยงานนำชั้นแผนที่จากระบบ NGIS Portal ไปใช้งานตามภารกิจมากขึ้น โดยชั้นแผนที่/
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ที่มีการเรียก/นำใช้งานมากที่สุด ได้แก่ ชั้นแผนที่ทางหลวงชนบท (กรมทางหลวง
ชนบท) ชั้นแผนที่เส้นทางคมนาคม (กระทรวงคมนาคม) ชั้นแผนที่หมุดหลักฐานแผนที่ บริเวณภาคเหนือ 
และภาคตะวันออก (กรมแผนที่ทหาร) ชั้นแผนที่ด้ำนธรณีวิทยำ/แร่ (กรมทรัพยากรธรณี) ตามลำดับ 

กำหนด Core 
Metadata ที่เหมาะสม

กับข้อมูล FGDS 

 

พัฒนาเคร่ืองมือในการ
จัดทําและสืบค้น 

Metadata 

ฝึกอบรมการจัดทํา 
Metadata ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ 

 

Site visit หน่วยงาน 

เพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
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ปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ถึงแม้หน่วยงานภาครัฐได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างๆ หรืองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แต่
ยังไม่เพียงพอสำหรับสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย เน่ืองจาก 

1. การจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่งผลให้ข้อมูล FGDS บางชั้น
ข้อมูลไม่สามารถจัดทำ หรือให้บริการครอบคลุมทั้งประเทศไทย ทำให้ข้อมูลมีความล่าช้า ไม่ทันสมัย ไม่ทันตาม
สถานการณ์โลก เพราะบางชั ้นข้อมูลมีการเปลี ่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร ็ว  หรือข้อมูลไม่สนับสนุนภารกิจ 

ที่ต้องการใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดถูกต้องในเกณฑ์ 2 เมตร หรือดีกว่า เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับ
จัดทำ/ Update ภูมิสารสนเทศให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

2. ความซ้ำซ้อนของข้อมูลภูมิสารสนเทศ บางพ้ืนที่อาจมีโครงการมากกว่า 2 หน่วยงาน เพ่ือจัดทำชั้นข้อมูล
สารสนเทศเดียวกัน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่มิใช่หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมที่รับผิดชอบพัฒนาชุดข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิสารสนเทศ (FGDS) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น กรมศิลปากร 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เป็นต้น 

3. ชั้นข้อมูลหลักในข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) เช่น ข้อมูลเขตการปกครอง ระดับหมู่บ้าน ระดับ
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น ที่มีความสำคัญจำเป็นให้หน่วยงานต่างๆ นำมาใช้ในการอ้างอิง หรือ
พัฒนาชั้นข้อมูลอื่นๆ ต่อไป มิได้กำหนดหน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมที่รับผิดชอบพัฒนาชุดข้อมูล FGDS ภายใต้
แผนปฎิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนแทศของประเทศ (พ.ศ. 2554 - 2558) โดย สศช. 
มีความประสงค์ใช้ข้อมูลดังกล่าว เพ่ือนำไปใช้ในการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผล ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบกลางของ
การให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศสําหรับทุกภาคส่วนของประเทศ โดยผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด FGDS 2.0 

สาธารณะ เพื่อนําไปเป็นข้อมูลต้นน้ำในการใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ตามต้องการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การดําเนินการ
ในยุทธศาสตร์นี้ยังรวมไปถึงการสร้างกลไกที่เหมาะสมเพื่อแสวงหาประโยชน์จากแนวทาง  Crowdsourcing ในการ
สร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศชนิดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นตามความต้องการหรือความจําเป็นเฉพาะพื้นที่หรือเฉพาะงาน ผลจาก
ยุทธศาสตร์น้ีจะทําให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้อมูลหรือระบบบริการทางด้านภูมิสารสนเทศท่ีอยู่ปลายน้ำมีต้นทุนที่ลดลง 
เปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กและ Startups สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศได้จากปัจจุบันที่จํากัดอยู่
เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด ภาคีภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้ความเห็นและร่วมดําเนินการกับภาครัฐในการพัฒนาทางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ  โดยกำหนด
เป้าหมาย แผนงานตามกลยุทธ์ ดังน้ี  

เป้าหมาย 

1. มีภาคีภูมิสารสนเทศประเทศไทยจากตัวแทนทุกภาคส่วน 

2. มี FGDS 2.0P* เผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนตามแนวทาง Open data 

3. มีระบบเว็บท่าให้บริการเรียกดู สืบค้น ดาวน์โหลด ปรับปรุง FGDS 2.0P ตลอดจนสนับสนุนการสร้างกลุ่มข้อมูล
ภูมิสารสนเทศเพ่ิมเติม 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดผลงาน 

(Output) 

1) มีภาคีภูมิสารสนเทศ 

2) มี FGDS 2.0 P 

3) มีระบบเว็บท่า NGIS-P 

4) มีช้ันข้อมูลที่สร้าง/ปรับปรุงโดย Crowdsourcing 

ตัวชี้วัด
ประสิทธิผล 

(Outcome) 

5) ปริมาณข้อมูลแต่ละช้ันข้อมูลที่ถูกดาวน์โหลดโดยผ่าน NGIS-P 

6) จํานวนผู้ใช้บริการ (สืบค้น, เรียกด,ู crowdsource) ของ NGIS-P 

7) ความถี่การใช้บริการ NGIS-P 

8) อันดับของประเทศไทยทางด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศใน Global open data index ดีขึ้น 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 

(Impact) 

9) เกิดข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่ใช้ FGDS จาก NGIS-P เป็นข้อมูลตั้งต้นในการผลิต 

10) จํานวนชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีเผยแพร่ใน NGIS-P เพ่ิมมากข้ึน 

11) เกิดธุรกิจที่เก่ียวข้องหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศมากข้ึน 

12) เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิสารสนเทศในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 
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การดำเนินงาน การพัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย 10 แผนงาน
ตามกลยุทธ์ เพ่ือพัฒนาระบบกลางของการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศสําหรับทุกภาคส่วนของประเทศ โดยมีผลการ
ดำเนินงาน ดังน้ี 

 

ภาพที่ 4 แสดงผลความสำเร็จของแผนงานตามกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ ที่ 3 

 

ดำเนินงานแล้วเสร็จจำนวน 3 แผนงาน (ร้อยละ 30.00) เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย (1) “มีภาคี
ภูมิสารสนเทศประเทศไทยจากตัวแทนทุกภาคส่วน” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การพัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ หรือระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ (National Geo-Informatics infrastructure System : NGIS Portal) ดำเนินงานภายใต้ คณะทำงาน
เทคนิค NGIS Portal จากตัวแทนทุกภาคส่วน เพื ่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา และ 

การให้บริการระบบ NGIS Portal ทั้งในส่วนของระบบเดิมที่ให้บริการผ่าน GISTDA Portal และการพัฒนาระบบใหม่
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความก้าวหน้า ประเด็นต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบNGIS Portal 
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลการดำเนินงาน ดังน้ี 

o จัดทำเอกสารรายละเอียดด้านเทคนิค ของการ
ให้บริการภูมิสารสนเทศ ตามมาตรฐาน OGC  

ในรูปแบบต่างๆ และสรุปประโยชน์ ข้อดี ข้อเสีย 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขของการ

ให้บริการภูมิสารสนเทศ ตามมาตรฐาน OGC 
 

 o กำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการภูมิสารสนเทศ
ผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลาง 
ของประเทศ (NGIS Portal) รวมทั ้งแผนการ
ทดสอบการใช้งานระบบร่วมกับหน่วยงานบูรณา
การข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

 

ดําเนินงานแล้วเสร็จ
30%

อยู่ระหว่างดําเนินงาน
70%

ดําเนินงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินงาน 7 แผน 
เพ่ือยกระดับระบบเว็บทา่
ให้บริการเรียกดู สืบค้น ดาวน์
โหลด ปรับปรุง FGDS 2.0P 
ตามแนวทาง Open data ซ่ึงมี
กิจกรรมที่ต้องดำเนินงาน อาทิ
เช่น 

- ออกแบบ พัฒนาระบบ 
เรียกดู สืบค้น และปรับปรุง
ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้วย 

Crowdsourcing 

- จัดทำ Virtual Machine 

สำหรับโคลนและให้บริการ
ข้อมูล เพ่ือกระจายโหลด 

การใช้งานทั่วประเทศ  

 

แล้วเสร็จ 3 แผน  
: มีภาคีภูมิสารสนเทศประเทศ
ไทยจากตัวแทนทุกภาคส่วน 
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o จัดทำรายงานสรุปผลการใช้งานระบบสืบค้น
และบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 
(NGIS Portal)  

o จัดทำคู่มือการใช้งานระบบสืบค้นและบริการภูมิ
สารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)  

สำหรับผู ้ใช้งานระดับปฏิบัติงาน/นักเทคนิค 
คู ่ม ือการใช้งานระบบสืบค้นและบริการภูมิ
สารสนเทศกลาง ของประเทศ (NGIS Portal) 

ฉบับประชาชน และคู่มือแนวทางการรักษา 

o ติดตามประเมินผล รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนา และการให้บริการ
ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศ (NGIS Portal) ทั้งในส่วนของระบบเดิม
ที่ให้บริการผ่าน GISTDA Portal และการพัฒนา
ระบบใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา 

o \\\แผนการทดสอบการใช้งานระบบร่วมกับ
หน่วยงานบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือ
ตรวจสอบปริมาณการใช ้งาน การประเมิน
ศักยภาพของระบบ และให้ผู้ดูแลระบบ สามารถ
ตอบข้อซักถามของหน่วยงานหลังการใช้งาน
ระบบ เป็นต้น 

o คู ่ม ือการทดสอบระบบ (User Acceptance 

Test : UAT) เพื ่อให้คณะทำงานฯ/หน่วยงาน
นำมาใช้ในการฝึกอบรม และการทดสอบการใช้
งานระบบ NGIS Portal 

o การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาที่เกี ่ยวข้องกับงาน
ด้านภูมิสารสนเทศ 

o ปัญหา อุปสรรค และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาระบบ NGIS Portal (ระบบใหม่) 

 

 

จากการสำรวจข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ ทั ้งส่วนกลาง และส่วนภูมิสารสนเทศ คณะทำงานาสามารถ 
ประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ ภายใต้โครงการ NGIS Portal พบว่าหน่วยงาน
มีการใช้งานระบบ ดังน้ี 
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การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ ภายใต้โครงการ NGIS Portal 

o สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร นำชุดข้อมูล/แผนที่ในระบบ FGDS เช่น ขอบเขตการปกครอง พื้นที่เพาะปลูก ฯลฯ 

เพื่อจัดทำแผนที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตรนำชุดข้อมูล/ 
แผนที่ในระบบ NGIS Portal เช่น ขอบเขตการปกครอง ข้อมูลภัยแล้ง น้ำท่วม ฯลฯ เพื่อใช้ในการวางผังเมือง
จังหวัดพิจิตร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีใช้งาน Application ด้านการท่องเที่ยว 

o สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่นำ Chaengpai App. เพื่อติดตามข่าวการเตือนภัยแจ้งให้เจ้าหน้า
ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเฝ้าระวัง เป็นต้น 

o สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี นำชุดข้อมูล/แผนที่ภูมิสารสนเทศ (ชั้นข้อมูลแปลงโฉนด
ที่ดิน พื้นที่ประทานบัตรเหมืองแร่) ในระบบ NGIS Portal มาประยุกต์ใช้ใช้ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตต่างๆ /พื้นที่ 
คำขอประทานบัตรเหมืองแร่ 

o สำน ักงานจ ั งหว ัดพะเยานำช ุดข ้อม ูล/แผนท ี ่ภ ูม ิสารสนเทศ ในระบบ Phayao water Application 

เพ่ือวางแผนการสร้างอ่างเก็บน้ำ 

o สำนักงานจังหวัดชลบุรี นำเสนอชั ้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ชั ้นข้อมูลแหล่ งน้ำ ในระบบ Solid wasted 

Application ต่อผู้บริหารเป็นบางคร้ัง 

o สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายนำระบบภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการพื ้นที ่เกษตรกรรม (Agro)  
เพ่ือใช้ค้นหาความเหมาะสม การใช้ที่ดินพ้ืนที่เพาะปลูกพืช/พื้นท่ีเพาะปลูกตามชั้นความเหมาะสม 

 

o สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมใช้ระบบ G Prov Application ในงานรูปแปลงแผนที่ 
o เทศบาลเมืองพิช ัย และเทศบาลตำบลต้นธงชัย  จังหวัดลำปาง นำข้อมูลใน Solidwasted Application  

มาประยุกต์ใช้การวางระบบจัดเก็บขยะในพ้ืนที่เทศบาล 

o สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในระบบ NGIS Portal มาใช้ใน
การวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูกของจังหวัด/แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน  และตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที ่ดิน 

ด้านเกษตรกรรม 

o ศูนย์ปฏิบัติการยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้เพื่อค้นหาสถานที่ต่าง ๆ ในระบบระบบ
ภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการปัญหาความยากจน (Kalasin Happiness) เพื่อติดตาม ค้นหาสถานที่  
ในการลงพ้ืนที่แต่ละคร้ัง  

o การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำขอบเขตการปกครอง, แผนที่ Transport, ป่าชายเลน, แนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์, อุทยาน
แห่งชาติ, ขอบเขตป่าตามกฎหมาย, แผนที่ปะการังใน NGIS Portal เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารจัดการ
ตามภารกิจของ กฟภ. ในพ้ืนที่ 74 จังหวัด ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ เพ่ือให้ทราบแนวการ
ขยายเขตการให้บริการสำหรับการปักเสา พาดสาย และวางสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ 

o กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำแผนที่ภาพดาวเทียมไทยโชต (สทอภ.) ขอบเขตจังหวัด อำเภอ 
ตำบล (กรมการปกครองบริการผ่านกรมที่ดิน) พื้นที่ปลูกข้าวโพด พื้นที่ปลูกอ้อย พื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่ปลูกมัน
สำปะหลัง  เป็นข้อมูลเพื ่อประกอบการบร ิหารจ ัดการในพื ้นที ่ท ี ่อยู ่ ในความรับผ ิดชอบของหน่วยงาน  
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ในการวิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพด้านพลังงานทดแทน  ทำให้ทราบแนวเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพด้นพลังงานทดแทน 

ในแต่ละพ้ืนที ่เป็นต้น 

วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศภายใต้โครงการฯ 

 

 

o ระบบ NGIS Portal ขาดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่มีความละเอียดถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ 2 เมตร หรือมาตรา
ส่วน 1 ต่อ 4,000 เพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุง จัดทำชั้นข้อมูล FGDS หรือข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆ เช่น 
ขอบเขตการปกครอง ขอบเขตที่ดิน ข้อมูลประชากรรายตำบลย้อนหลัง ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพดาวเทียม
รายละเอียดสูง เป็นต้น ท้ังน้ี ควรเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้งานระบบ เพ่ือเป็นการกระจายข้อมูลที่สำคัญ
ของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ประชาชน หรือบุคคลที่สนใจได้อย่างสะดวก เพ่ือให้นำไปสู่การประยุกต์ใช้ และเกิดการ
พัฒนาต่อยอด เกิดมูลค่าให้กับข้อมูลนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

o ระบบไม่สามารถให้บริการภูมิสารสนเทศ ที่ทันสมัย ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ เช่น Shapefile, GeoTiff, GPX, 

GeoRSS File, CSV File, KML เป็นต้น ให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลนำไปวิเคราะห์ ต่อยอดตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

o เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายงานค่อนข้างมาก ไม่มีการถ่ายโอนงานที่รับผิดชอบ ประกอบกับขาดสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) /คู่มือการใช้งานระบบที่เข้าใจง่าย ขาดการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดองค์
ความรู้การใช้งานและการประยุกต์ใช้ระบบ NGIS Portal เป็นต้น ทำให้หลายหน่วยงานไม่ทราบว่ามีระบบ
ดังกล่าว จึงทำใหข้าดความต่อเน่ืองในการใช้งานระบบ 

o ขาดงบประมาณ บุคลากร ในการจัดทำข้อมูลภูมิภูมิสารสนเทศให้ทันสมัย และดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท 
เช่น เขตการปกครองระดับหมู่บ้าน เป็นต้น รวมทั้งกลไกการติดตาม ประเมินผลของการพัฒนาและการนำระบบ
ภูมิสารสนเทศไปใช้งานในทุกๆระดับ 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ขาดข้อมูลที่สําคัญ  จําเป็น 
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

ข้อมูลในระบบไม่ทันสมัย 
วิเคราะห์ต่อยอดไม่ได้ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

อ่ืนๆ (ขาดงบประมาณ ขาดบุคลากร 
App. ไม่ตรงตามภารกิจ 

ขาดความต่อเนื่องการใช้งานระบบ)

ระบบไม่เสถียร

ขาดข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น 

ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงขอ้มูล 

ข้อมูลในระบบไม่ทนัสมยั  
วิเคราะห์ตอ่ยอดไม่ได ้

ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ประชาสัมพนัธ ์

อื่นๆ (ขาดงบประมาณ บุคลากร 

App. ไม่ตรงตามภารกิจ  
ขาดความตอ่เนื่องการใช้งาน

ระบบ)
ระบบไม่เสถยีร 
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o ระบบไม่เสถียร หน่วยงานส่วนภูมิภาคไม่สามารถใช้งานระบบในบางพื้นที่ เนื่องจากขาดสัญญาณเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ขาดโครงสร้างพ้ืนฐาน IT ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยเฉพาะ software เฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ 

/ license software และระบบคลาวด์ 
รายละเอียดตามภาคผนวก 

อยู ่ระหว่างดำเนินงานจำนวน 7 แผนงาน (ร้อยละ 70.00) เพื ่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ตามเป้าหมาย  
 (2) “มี FGDS 2.0P* เผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนตามแนวทาง Open data” และ (3) มีระบบเว็บท่าให้บริการเรียกดู 
สืบค้น ดาวน์โหลด ปรับปรุง FGDS 2.0P ตลอดจนสนับสนุนการสร้างกลุ่มข้อมูลภูมิสารสนเทศเพิ ่มเติม”โดยมี
รายละเอียดของกิจกรรมตามแผนงาน ดังน้ี 

  

หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการบูรณาการและพัฒนาชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) จำนวน 
20 หน่วยงาน ให้การสนับสนุนชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศเป็นอย่างดี รวมทั้งร่วมกันดำเนิน โครงการปรับปรุง 
ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FGDS  
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และให้ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบบริการแผนที่ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS) ที่พร้อมให้บริการชั้นข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศ ที่ปรับปรุง ชื่อชุดข้อมูล ระบบพิกัดอ้างอิง และลักษณะประจำของชุดข้อมูล (Attributes) ตาม
มาตรฐาน FGDS จำนวน 77 จ ังหว ัด โดยให้บร ิการผ ่านระบบบริการแผนที ่ช ุดข ้อมูลภ ูม ิศาสตร ์พ ื ้นฐาน 
(Fundamental Geographic Data Set : FGDS) เพ่ือให้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถเรียกดู สืบค้น ดาวน์โหลดข้อมูล 

FGDS ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินแผนงาน/โครงการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุงข้อมูล
ภูมิสารสนเทศของประเทศ หรือจัดทำ FGDS 2.0 ( 13 FGDS + Socio-economic, ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูล
ตําแหน่ง/เวลารถ สาธารณะ/รถบรรทุก, Point of Interest) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ แต่การจัดทำข้อมูลดังกลา่ว
ไม่ได้ใช้แนวคิดของ Crowdsourcing ตามแนวทาง Open data เนื่องจากการออกแบบระบบดังกล่าวหน่วยงาน
ภาครัฐมีความจำเป็นต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ทั้งระบบคลาวด์ ระบบการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้ง
ข้อจำกัดของ software เฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ และ license software ที ่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง 

เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้งานตามแนวทาง Open data รวมทั้งการกำหนดขั้นตอน หรือมาตรฐานการจัดทำ 

ปรุงปรับข้อมูล FGDS 2.0 ด้วย Crowdsourcing ที่ผ่านมา คณะทำงานเทคนิค NGIS Portal ร่วมกันออกแบบระบบ 
NGIS Portal ให้รองรับการนำเข้าและปรับปรุงโดยวิธ ี Crowdsourcing และข้อเสนอแนะต่อการกำหนดกลุ่ม 

ชั ้นข้อมูล FGDS ที่ให้บริการในระบบ NGIS Portal ตามสิทธิ ์การเข้าใช้งาน เพื ่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ
ให้บริการสาธารณะ ได้แก่ ชั้นข้อมูลที่สามารถให้บริการสาธารณะ ชั้นข้อมูลที่ต้องมีการลงทะเบียนเข้าใช้งานตามสิทธิ์ 
และชั้นข้อมูลความลับ หรือข้อมูลความมั่นคง แต่ยังไม่ได้กำหนดขั้นตอน หรือมาตรฐานจัดทำข้อมูลดังกล่าว  
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ปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน เนื่องจากการออกแบบระบบดังกล่าวหน่วยงานภาครัฐมี
ความจำเป็นต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ทั้งระบบคลาวด์ ระบบการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งข้อจำกัด
ของ software เฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ และ license software ที่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง เพื่อให้ทุกภาค
ส่วนสามารถใช้งานตามแนวทาง Open data รวมทั้งการกำหนดขั้นตอน หรือมาตรฐานการจัดทำปรุงปรับข้อมูล  

FGDS 2.0 ด้วย Crowdsourcing คณะทำงานฯ จึงมีข้อเสนอแนะที่สำคัญ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ NGIS 

Portal ดังน้ี 

1. สพร. และ สทอภ. ร่วมกันประเมินศักยภาพของ
ระบบ NGIS Portal ใหม่ และจัดทำรายละเอียด
ความต้องการขอรับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
ด้าน IT เพื ่อรองรับจำนวนผู ้ใช้งานที ่เพิ ่มขึ ้นใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพ 

2. ควรจัดทำแผนการบำรุงรักษา (Maintenance) 
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านการพัฒนาระบบ/ความ
มั ่นคงปลอดภัยของระบบฯ และทำให้ระบบ
สามารถใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพ รองรับกรณีที่
มีการ Customize Software หรือ Software มี
การอัพเดทเวอร์ชัน 

 3. กรณีที่ระบบ NGIS Portal (ระบบใหม่) ควรจัดทำ
เอกสารโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT / Hardware / 
Software เพื ่อรองร ับการใช ้งานระบบ NGIS 

Portal (ระบบใหม่) ให้แก่หน่วยงานบูรณาการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ อาทิเช่น หน่วยงานควร
ติดตั้ง และจัดทำ Map Service สำหรับการจัดทำ
แผนที่ออนไลน์ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ NGIS 

Portal ได้เพื่อให้มีข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆมา
ให้บริการผ่านระบบ NGIS Portal มากขึ้น 

4. กําหนดแนวทางการใช้ Crowdsourcing สําหรับ
การสร้าง Core FGDS ของภาครัฐ กําหนดชั้นข้อ 
มูลที่เหมาะสมสําหรับ Crowdsourcing 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมผลักดันให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีและ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ มุ่งเน้นให้กําลังคนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนําภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์  

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน หรือการบริหารจัดการเชิงพื ้นที่ หรือสร้างวิธีการทํางาน/ธุรกิจใหม่ ได้แก่  

การฝึกอบรมระดับก้าวหน้า ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา สร้างองค์ความรู้แบบ Open Knowledge การส่งเสริม 

ให้มีการแบ่งปันข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่กลับขึ้นไปยังระบบกลาง เพื่อให้มีการเผยแพร่ออกไปในวงกว้างเป็นวงจรใหม่ 
(Virtuous cycle) ของการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นทั้งใน 

ภาครัฐและภาคเอกชน โดยกำหนดเป้าหมาย แผนงานตามกลยุทธ์ ดังน้ี 

เป้าหมาย 

1. เพ่ิมสมรรถนะทางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ 

2. มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ิมข้ึนในทุกภาคส่วน 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดผลงาน 

(Output) 

1) มีหลักสูตรฝึกอบรม, หลักสูตรออนไลน์, Certificiation 

2) มี KPI ความรู้/ความสามารถทางภูมิสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.) 

3)  มีเอกสารคู่มือ, Tutorial, User-guide ของ Open soruce ซอฟต์แวร์ภาษาไทยเผยแพร่ 

บนอินเตอร์เน็ต 

4)  มีการจัด Mapathon 

5) มีการจัดแข่งขัน Solutions 

ตัวชี้วัด
ประสิทธิผล 

(Outcome) 

6) จํานวนคร้ัง/คนของการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร 

7) จํานวนดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ, Tutorial, User-guide ของ Open soruce ซอฟต์แวร์
ภาษาไทยที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต 

8) จํานวนผู้เข้าร่วม Mapathon 

9) จํานวน Solutions ที่เข้าแข่งขัน 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 

(Impact) 

10) จํานวน open script/function/api 

11) จํานวนผลลัพธ์จาก Mapathon ที่ได้รับการนําไปพัฒนาต่อในเชิงธุรกิจ 

12) จํานวน Solutions ที่มีการนําเอาไปใช้ต่อโดยหน่วยงานอื่น 
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การดำเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐร่วมกันส่งเสริม ผลักดัน การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีและข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศ ตามแผนงานกลยุทธ์ทั้ง 18 แผนงาน เพ่ือให้บรรลุ 2 เป้าหมาย โดยมีผลการดำเนินงาน ดังน้ี 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงผลความสำเร็จของแผนงานตามกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ ที่ 4 

ดำเนินงานแล้วเสร็จจำนวน 12 แผนงาน (ร้อยละ 66.7) เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย (2) “การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ิมข้ึนในทุกภาคส่วน” โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมตามแผนงาน ดังน้ี 

  

ดำเนินการสร้างองค์ความรู้แบบเปิด (Open knowledge) ทางด้านภูมิสารสนเทศ โดยการจัดสร้างหลักสตูร
ทางด้านภูมิสารสนเทศสำหรับประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งจัดทำเอกสารภาษาไทยของคู่มือซอฟต์แวร์, Tutorial, User-

guide เผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งคัดเลือกซอฟต์แวร์ Open source ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการจัดทำ 
Metadata และการใช้โปรแกรม Quantum GIS สำหรับการนำแผนที่ภูมิสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ และข้อมูล 
FGDS ไปประยุกต์ใช้งานตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรม และสัมมนาที่เกี ่ยวข้องกับงานด้าน 

ภูมิสารสนเทศ อย่างต่อเน่ือง 
 

แล้วเสร็จ 7 แผน :  
เพ่ือเพ่ิมเพ่ิมสมรรถนะ
ทางด้านภูมิสารสนเทศ
ของประเทศ โดยการ
สร้างองค์ความรู้แบบ
เปิด (Open 

knowledge) ทางด้าน
ภูมิสารสนเทศ ฝึกอบรม
การประยกุต์ใช้งาน
มาตรฐาน ใช้งานระบบฯ 
หลักสูตรแบบ ONSITE 

และ ONLINE 

 

อยู่ระหว่างดำเนินงาน 6 แผน  
เพ่ือผลักดันให้มี KPI ความรู้
ทางด้านภูมิสารสนเทศประจำ
ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องซ่ึงมีกิจกรรมที่
ต้องดำเนินงาน อาทิเช่น 

- พัฒนาระบบ Geocoding ที่
เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 

- ผลักดันให้มีตำแหน่งนักภูมิ
สารสนเทศในระบบงานราชการ 
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ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของการใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศ โดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ สทอภ. รว่มกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดการแข่งขันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชันบนระบบ NGIS Portal บน GISTDA Portal ให้กับผู้ประกอบการ 

เพ่ือเป็นการสนับสนุนภาคธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs, StartUp และ UAV StartUp เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ หลักสูตรการจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามมาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
หลักสูตรการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature 

Service สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตรการสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำ/ปรับปรุง
ข้อมูลภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน FGDS และประยุกต์ใช้งาน FGDS และ NGIS 

Portal หลักสูตรการใช้งาน Application/Solution เพ่ือบริหารจัดการนโยบายภายใน
จังหวัด หลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง  

➢ การสัมมนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยภูมิสารสนเทศ แนวทางการ
ผลักดันและส่งเสริมการนำโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศไปสู่การพัฒนาประเทศ 
การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ด้วย Geo-Intelligence เป็นต้น 
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เพราะความก้าวหน้าของ 
เทคโนโลยีในปัจจุบันได้มี
ก า ร พ ั ฒ น า ใ น ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 
อย ่ างไม ่หย ุดย ั ้ ง  จ ึ งท ำ
“จิสด้า” ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ที่มีระบบ Big Data ได้สร้าง Platform ที่เรียกว่า NGIS 

Portal บน GISTDA Portal ซึ่งเป็นระบบ ภูมิสารสนเทศ
เพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ ทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลาง
ในการรวบรวมและเชื ่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

จากหลากหลายที่มาจัดหมวดหมู่ช่วยลดปัญหาความ
ซ้ำซ้อน ของการจัดทำและจัดเก็บข้อมูล ที่ผู้ใช้สามารถ
นำข้อมูลมา สร้างเป็น Application แบบง่ายๆ ได้เพ่ือ
ตอบสนองการ ใช้งานด้านต่างๆ ขึ้นมา เช่น การศึกษา 
การติดตามภัยพิบัติ การดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการ 
ฯลฯ ผ่านระบบออนไลน์ 

โครงการเกษตรอัจฉร ิยะ
สร้างชาติ (Smart Precision 

Farming) จ ิ ส ด ้ า ร ่ ว ม กับ
บร ิษ ัทค ู โบต ้ า ทร ูปลู ก
ป ั ญ ญ า  ส ำ น ั ก ง า น 

คณะกรรมการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยบูรพา จัด
กิจกรรม การแข่งขันโครงการเกษตรอัจฉริยะสร้างชาติ 
(Smart Precision Farming) ระด ับอาช ี วศ ึกษาและ
อุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ ความรู้ในระบบเชื่อมต่อ GNSS 

แบบพิกัดแม่นยำสูงและนำมา ประยุกต์ใช้งานร่วมกับ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยมุ่งหวังให้เวที ประกวดนี้เป็น
สื่อกลางในการส่งเสริมให้นักเรียนอาชีวะและ นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจระบบการเชื่อมต่อ GNSS แบบพิกัด 

แม ่ นยำส ู ง  และนำมาประย ุ กต ์ ใช ้ ง านร ่ ว ม กั บ
เทคโนโลย ีการเกษตรผ ่ านก ิ จกรรม Road Show 

ทั่วประเทศ และสาธิตการทำงานอุปกรณ์ การเกษตรแบบ
แม่นยำสูง ตลอดจนการนำเสนอแนวคิดในการ พัฒนา
ภาคการเกษตร 4.0 

กิจกรรมสาธิตนวัตกรรมระบบนำทางด้วยดาวเทียม DEMO DAY Showcase for GNSS Innovation ณ อุทยาน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park – SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพ่ือย้ำความพร้อมในการ
ให้บริการสถานี CORS ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ ส่งเสริมการต่อยอดจากภาคธุรกิจให้พร้อมที่จะก้าวเข้ามาปรับใช้
นวัตกรรม GNSS เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยและผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นสิ่ง
สำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนต่อไป 
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อยู่ระหว่างดำเนินงาน 5 แผนงาน (ร้อยละ 27.78) เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

(1) “เพ่ิมสมรรถนะทางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ” ดังน้ี 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดประชุมหารือการกำหนดตำแหน่งนักภูมิสารสนเทศในโครงสร้าง
ของระบบราชการ และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุม จำนวน 53 ท่านจาก 16 หน่วยงาน ซึ่งการ
ประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดตำแหน่งนักภูมิสารสนเทศ ในโครงสร้างของระบบ
ราชการของประเทศ โดยที่ประชุมขอความร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกรอกแบบสำรวจ การจัดทำ Work Flow 

ภารงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ เพื่อ สทอภ. จะรวบรวมนำเสนอสำนักงาน ก.พ. พิจารณาต่อไป ร่วมทั้งผลักดัน
ให้มี KPI ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศประจำตำแหน่งที่เก่ียวข้อง 

ที่ผ่านมา สทอภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของการกำหนดตำแหน่ง
นักภูมิสารสนเทศและโครงสร้างอัตรากำลังในหน่วยราชการ อาทิเช่น รายละเอียดของงาน (JD) ของนักภูมิสารสนเทศ 
โดยระบุความแตกต่างระหว่างนักภูมิสารสนเทศ และนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ให้ชัดเจน รายละเอียดของหน้าที่
ความรับผิดชอบของนักภูมิสารสนเทศที่หน่วยงานต้องการกำหนดขึ้นใหม่ ระบุคุณสมบัติ และวุฒิการศึกษาในแต่ละ
ระดับตำแหน่ง ที่ทางหน่วยงานต้องการให้ชัดเจน ทบทวนภาระงานว่านักภูมิสารสนเทศแตกต่างจาก นักวิชาการแผน
ที่ภาพถ่าย หรือช่างสำรวจหรือตำแหน่งอื ่นๆ ที ่ทำงานเกี ่ยวกับภูมิสารสนเทศอย่างไร รวมทั้ง รวบรวมรายชื่อ
หน่วยงาน อัตรากำลัง ระดับตำแหน่ง (ระดับ C) โครงสร้างภายในหน่วยงาน ที่มีความต้องการให้มีการกำหนด
ตำแหน่งนักภูมิสารสนเทศ และศึกษาข้อมูลการกำหนดตำแหน่งที่เก่ียวข้องกับภูมิสารสนเทศในต่างประเทศ 
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ปัญหา อุปสรรคที ่ม ีผลกระทบต่อการดำเนินงาน  จากการจัดแข่งขัน Startup หรือ Geo-challenge 

เพื่อส่งเสริมผลักดันให้เกิดการขยายตัวของการใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และจากการ
สำรวจผู้ใช้งานภูมิสารสนเทศ พบว่า 

ขาดข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นปัญหาอุปสรรค
หลักในการจัดการแข่งขัน Startup ดังนั้น ภาครัฐต้อง
เปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (ข้อมูลประซากร
ความหนาแน่นรายได้ ข้อมูลถนน ไฟฟ้า ประปา ความถี่
ในการอัพเตท การเข้าถึงไฟฟ้า ตำแหน่งเสาไฟฟ้า เสาให้
แสงสว่าง การเข้าถึงน้ำประปา ข้อมูลการเดินท่อ) หรือ
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น ความหนาแน่นของชุมชนคนรวย-
จน คู่แข่งในเชิงธุรกิจ ความสามารถในการใช้จ่าย เป็น
ต้น รวมทั้งต้องให้ความสำคัญกับความรวดเร็วในการ
เข้าถึงข้อมูล สามารถหักค่าใช้จ่ายผ่านบัตร เพื ่อลด
ลงทุนของกลุ่ม Startup และให้สามารถดำเนินงานใน
รูปแบบธุรกิจ เนื่องจากเอกชนยินดีจ่ายหากข้อมูลตรง
ตามความต้องการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไลที่ทำให้รัฐบาลมี
รายได้จากภาษ ี

ขาดการต ิดตาม ส ่งเสร ิมการลงทุน/กองทุนให้
สถาบันการศึกษา หรือกลุ่ม Statup เพื่อขยายผลจาก
การจัดการแข่ งขัน Govem ment Solution, Local 

solution และยังขาดหลักสูตรที่เพิ่มทั กษะต้ าน Data 

Analyst และ GIS Programmer เนื ่องจากเทคโนโลยี
ดิจิตอล และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ก้าวกระโดต 
และเป็นที่ต้องการของตลาด Geospatial Industry อีก
ท ั ้ งภาคร ัฐย ังต ้องพ ึ ่ งพา  Service/Software ระบบ
บริการของต่างประเทศเป็นหลัก ทำให้ต้นทุนในการใช้
งานและพัฒนาระบบ Application ค่อนข้างสูง และ
การขาดเส้นทางอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรต้าน
ภูมิสารนเทศในภาครัฐอย่างชัดเจน รวมถึงจำนวน
บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐรัฐยังมีไม่เพียงพอเป็น
ปัจจัยสำคัญที่ให้การดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศมี
ความล่าช้า 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ 

แนวทางการจัดทำแผนแม่บทภมูิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2565-2570) 

จากผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 พบปัญหาและอุปสรรคที่
สำคัญของการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ฯ สามารถสรุปได้ดังนี ้ 1) ด้านการบริหารจัดการ ยังประสบปัญหาการ
ประสานงานของหน่วยงานในทุกระดับ ทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานที่ขาดการบูรณาการแผนงาน/โครงการรองรับ
ยุทธศาสตร์ฯ อย่างแท้จริง 2) ด้านกฎหมาย ยังพบปัญหาและอุปสรรคการบูรณาการกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
แตกต่างกันของหน่วยงานแต่ละระดับ และ 3) ด้านงบประมาณ ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินโครงการเกิดความล่าช้ และประสบปัญหาต้านงบประมาณ
หน่วยงานระดับจังหวัดต้องคืนงบประมาณกลับส่วนกลางในบางกิจกรรม ทำให้เป้าหมายการดำเนินการมีความล่าช้า
และกระทบกับความสำเร็จตามเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะ และประเด็นท่ีต้องขับเคลื่อนในระยะต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ เนื่องจากในยุคเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว อาทิเช่น ความก้าวหน้าของ GNSS-enabled 

smartphone เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง 
(Internet of Things) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) และเทคโนโลยีความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(Cybersecurity) โดยมีเทคโนโลยีอ ื ่น เช ่น เทคโนโลยีป ัญญาประดิษฐ ์ (Artificial Intelligence) เทคโนโลยี 
Blockchain เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ Internet of Things (IoT) รวมทั้งเทคโนโลยีที่สร้างช่องทางการสื่อสารที่เชื่อมโยง
ระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) ทำให้แนวคิด Digital 

Twins กลายเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อการสร้าง
แบบจำลอง 3 มิติ ในการวางผังเมือง และจัดการโครงสร้างพื ้นฐานของเมือง (Planning and Engineering)  

การคาดการณ์ธุรกิจขุดเจาะน้ำมัน เป็นต้น ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าวที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว 

ต้องยอมรับว่ากฎ ระเบียบกฎหมายในเชิงควบคุมและกำกับดูแลที่เก่ียวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีมักเกิดขึ้นภายหลังเสมอ 
ดังนั้นจึงเสนอให้มีการทบทวนประเด็นปัญหาและอุปสรรคทางด้านกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูล  

ภูมิสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐตามหลักการ Open data เพื่อให้การบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ เช่น กฎกระทรวงฯ ภายใต้ พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ร.บ. คุ้มครอง
ความลับฯ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้นโดยหน่วยงานภาครัฐเสนอให้มีการสนับสนุน หรือกำหนดนโยบาย
ต่าง ๆ ที่ชัดเจน ดังน้ี 

 

 

 

 

บทท่ี 3 
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1. ลด ข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรคในการเผยแพร่
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยการสร้างกลไลให้หน่วยงาน
ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ สร้างความ
เชื่อมั่นในการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ เช่น (1) การ
สร้างกฎเกณฑ์ในการแชร์ การเผยแพร่ข้อมูลร่วมกัน 
/  จ ั ดทำ  License agreement แทนการแก ้ ไ ข 
ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ กฎกระทรวง และ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงาน ที่ไม่สนับสนุนการ
เผยแพร่และบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ 
Digital Data หรือตามหลักการ Open data รวมทั้ง 
(2) การปร ับปร ุงแก ้ไข กฎหมาย กฎระเบ ียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ เช่น กฎกระทรวงฯ ภายใต้ พ.ร.บ.
พัฒนาที ่ด ิน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร และ พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้หน่วยงานราชการ
สามารถเปิดเผยข้อมูลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสร้างกลไกในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งติดตาม
และปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 หรือ PDPA (กฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูก
วัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลอนุญาต) เพื ่อใช้เป็นแนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ และจัดทำ 
(ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.2566-
2570 ต่อไป รวมทั ้งเพิ ่มการลงทุน หรือให้การ
สนับสนุนงบประมาณแก่ 

 หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการการเปิดเผยข้อมูลตาม
หลัก OpenData 

2. สร้าง ความเชื่อมั่นจากการใช้ภูมิสารสนเทศจาก
ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ โดย (1) 
แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การออก
ใบรับรองมาตรฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐที่เปิดเผยข้อมูลตามหลัก Open data

เพ่ือให้ผู้ใช้งานมั่นใจการใช้งานข้อมูลจากระบบกลาง
ว ่าสามารถใช้งานร ่วมกันได ้ รวมทั ้ง (2) สร ้าง
เครื่องมือในการจัดทำ/ตรวจสอบ/ผลักดัน ติดตาม 
มาตรฐานภูมิสารสนเทศ เช่นมาตรฐาน Metadata , 

การให้บริการแผนที่ออนไลน์ (WMS, WFS, WMTS, 

WCS)  เป ็นต ้น (3) รวมท ั ้ งต ้องม ีการทบทวน
มาตรฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติให้ตรงต้องการของ
ผู ้ใช ้งาน และให้ทันสมัยตามเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล/
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศท่ีก้าวกระโดด (4) และสร้าง
กลไลให ้ประชาชนสามารถใช ้ประโยชน ์จากภ ูมิ
สารสนเทศ โดยประเมินจากความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของภาคร ัฐ หรือการต่อยอดการใช้
ประโยชน์จากระบบกลางสร ้างการมีส ่วนร ่วมให้
ประชาชนระดับท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องมีการรวบรวม
ความต้องการใช้งานภูมิสารสนเทศจากกลุ่มผู้ใช้งาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ เพื่อให้สามารถสร้างชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set, FGDS) ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทันสมัย และให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถใช้งานร่วมกันได้ ตามแนวคิด Open data จึงเสนอให้สร้างกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐกับรัฐ 
ให้มีข้อมูล/ Platform ด้านภูมิสารสนเทศ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อตอบสนองภารกิจเร่งด่วน ภารกิจสำคัญของ
รัฐบาล รวมทั้งการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริม ผลักดัน Global Agenda 
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หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ให้บรรลุเป้าหมาย อย่างครบครัน 
ครอบคลุม และรวดเร็ว ดังน้ี 

1. เน่ืองจากความละเอียดเชิงพ้ืนที่และความถี่ของวงรอบการติดตามยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน จึง
เสนอให้มีจัดลำดับความสำคัญของชั ้นข้อมูลที่มีความจำเป็น เร่งด่วนในการจัดทำ ปรับปรุง การบำรุงรักษา 

(Maintenance) ข้อมูล เพื่อนำเสนอของบประมาณแผนงาน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านภูมิสารสนเทศ 
ในลักษณะแผนบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ หรือเป็นกรอบแนวทางให้หน่่วยงานภาครัฐเสนอคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ (งบดำเนินการ) 

2. สร้างเครื ่องมือในการตรวจสอบแผนงาน/โครงการด้านภูมิสสารสนเทศภายใน 5 ปีที ่ผ ่านมา 

เพ่ือตรวจสอบความซ้ำซ้อน ความถูกต้องของข้อมูลภูมิสารสนเทศ output outcome และValue เป็นไปตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาร รวมทั้งสามารถตรวจสอบ Metadata ข้อกำจัด/เง่ือนไขของการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน 
(การจัดกลุ่มชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ) เป็นต้น หรือกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐกับรัฐ (รัฐนำข้อมูลไปต่อ
ยอดเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว ให้จัดส่งมาที่ระบบกลาง) รวมทั้งการติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการภูมิสารสนเทศที ่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 

3. หน่วยงานปฎิบัติหลายหน่วยงานต้องการผลลัพธ์ที่เป็น Solution ที่ตอบโจทย์ในการปฎิบัติได้จริงมากกว่า
เป็นเพียงข้อมูล ดังนั้นจึงควรมีการรวบรวม สำรวจความต้องการใช้ภูมิสารสนเทศ ให้ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ 
เชิงนโยบาย ภาคธุรกิจ ประชาชน เพื ่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัด Solution และทบทวนหน่วยงานหลัก 
หน่วยงานร่วมที่รับผิดชอบพัฒนาชุดข้อมูล FGDS และการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการ (Top 

Priority) เพื่ ่อเป็นกรอบเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ทั้งนี้ ต้องสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ บูรณการระหว่าง  “คณะกรรมการ” ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการนำ 
ภูมิสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) บริหารนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) บริหารนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติ (กอช.) และบริหารนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เป็นต้น และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลสำคัญที่จำเป็นต้องใช้
ข้อมูลเชิงพื้นที่จำนวนมาก เช่น การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของ
เกษตกรและการรุกล้ำเขตป่าสงวน เป็นต้น 

4. นอกจากการสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย ภาครัฐต้องให้
ความสำคัญต่อการปรับปรุงมาตรฐานภูมิสารสนเทศให้ทันสมัย ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

ที่มีความละเอียดถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ 2 เมตร หรือดีกว่า เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก
ประเทศไทยสูญเสียข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลการสื ่อสาร พฤติกรรมการใช้ข้อมูลให้แก่ Google Map ดังน้ัน 

ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงหาก Google Map เก็บค่าบริการ 

ใช้แผนที่ หรือหยุดให้บริการแผนที่ในภาวะภัยคุกคามทางการเมือง ดังน้ันจึงเสนอแนะให้ลำดับความสำคัญของข้อมูล 
หรือข้อกำจัด/เง่ือนไขของการเปิดเผยข้อมูล (เปิดเผยสาธารณะ–เปิดแบบมีเง่ือนไข– ชั้นความลับเปิดเผยไม่ได้)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ นอกจากการสร้างข้อมูล และระบบ 

ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐสามารถร่วมมือกันสร้างกลุ่มข้อมูลภูมิสารสนเทศ
เพิ ่มเติมในลักษณะ Crowdsourcing เพื ่อตอบสนองความต้องการใช้แผนที ่และข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน Crisis mapping แล้วน้ัน ภาครัฐควรสนับสนุน ส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
/อุตสาหกรรมภูมิสารสนเทศ (geospatial industry) ดังน้ี 

1. สร้างทัศนคติภาครัฐในการเปิดเผยข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Open Geo Data ของรัฐ  
เพื่อสนับสนุนการลงทุนภาคธุรกิจ ลดลงทุนของกลุ่ม Start UP เบื้องต้นเน้นเปิดเผยชั้นข้อมูลที่จัดทำง่าย มี Impact 

สูงต่อการใช้งาน (ระบบบริการภาพถ่ายทางอากาศทางอวกาศ และภาพถ่ายดาวเทียมที่รวดเร็ว คล่องตัว ข้อมูลความ
หนาแน่น รายได้ประชากร) โดยต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เช่น สทอภ. นำร่องให้ข้อมูล THEOS ฟรี 

2. ผลักดันให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติจากเทคโนโลยี  
ภูมิสารสนเทศ การใช้งานภูมิสารสนเทศ/ Solution ร่วมกันระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม/สตาร์ทอัพ โดยต่อยอดจาก
งานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ หรือการแข่งขัน Hackathon, Government solution, Local solution เพื่อส่งเสริม 
GI Economy รวมทั้งการระดมทุนสนับสนุนกลุ่ม Start UP เพ่ือขยายเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมผลักดันให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีและข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศ จากการดำเนินงานที ่ผ ่านมาปัญหา อุปสรรคบางส่วนมาจากภาครัฐ ทั ้งการแก้ไขกฎหมาย  

การให้บริการข้อมูล การจัดทำข้อมูลให้ทันสมัย ดังนั้นควรยกระดับสมรรถนะทางต้านภูมิสารสนเทศ เพิ่มทักษะ 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรต้านภูมิสารสนเทศให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเทคโนโลยีและช้อมูลภูมิสารสนเทศ ดังน้ี 

1. สร้างหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงบประมาณ สำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติด้วย
เทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้งสร้างกลไกให้ภาครัฐเปิดเผยข้อมูล หรือการปรับทัศนคติเกี ่ยวกับ
“หน่วยงานของรัฐหวงข้อมูล” รัฐควรเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ชั้นความลับ/ชั้นความม่ันคง เน่ืองจากข้อมูลมีต้นทุน ข้อมูล 

มีการเปลี่ยนแปลง หากไม่รีบเผยแพร่จะไม่คุ้มกับกรลงทุน และ "เอกชนนำข้อมูลไปต่อยอดเชิงธุรกิจ" หากเอกชนใช้
ข้อมูลมาก ทำงานได้กำไร ก็จะเสียภาษีกลับสู ่ภาครัฐ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐบาล และทำให้เพิ่มดัชนี  

การเปิดเผยข้อมูลทั่วโลก Global Open Data Index 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน GIS Programmer และ Data Analyst รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนให้มีการวิจัย 
พัฒนาโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศ THAI SOFWARE ให้ตรงตามการใช้งานของหน่วยงานท้องถิ่น เน่ืองหน่วยงาน
ขาดงบประมาณ ขาดบุคลากร และผลักตันตำแหน่งภูมิสารสนเทศในระบบราชการท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งอัตรา
เน่ืองจากมีการนำภูมิสารสนทศเป็นเคร่ืองมือสำคัญในการพัฒนางานภายในสังกัตหน่วยงาน เช่น กองช่าง กองสำรวจ
กองสิ่งแวดล้อม กองปกครอง (งานภาษี/แบ่งเขตการเลือกตั้ง) เป็นต้น 
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การขยายผลการบูรณาการแผนที่ /ข้อมูลภูมิสารสนทศอย่าง
ต่อเนื ่อง ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Digital file ที ่สามารถนำข้อมูล 

ไปวิเคราะห์ ใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจ ตามแนวคิด Open data เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับ
ประเทศโดยรวม ผ่านกลไกทางเศรษฐกิจทั้งในด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง
กระตุ้นให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ที่ต่อยอดขึ้นไปจากข้อมูลที่ถูกเปิ ดเผย โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลไกสำคัญ 

ในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลมีเป้าหมายที ่จะพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก Big Data 

ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตจึงมีความจำป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกที่มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน โดยในปัจจุบันพบว่ายังขาดประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการด้านข้อมูลตั้งแต่ระบบการจัดเก็บข้อมูล  

(Data Storage) การแชร์ข้อมูล (Data Sharing) การนำข้อมูลไปใช้สำหรับการคาดการณ์ในอนาคต การเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือนักวิชาการเข้าถึงฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อก ารนำไปใช้ อีกทั้ง 
ยัง ขาดการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการพัฒนาทางต้านเทคโนโลยี  
ภูมิสารสนเทศให้ทันต่อสถานการณ์ในยุค Digital Disruption และอีกหน่ึงประเด็นความท้าทายเพ่ือสร้างความร่วมมือ 
บูรณการระหว่าง "คณะกรรมการ" ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการนำภูมิสารสนเทศในการบริหาร
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) บริหารนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) บริหารนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (กอช.) และ
บริหารนโยบายป้าไม้แห่งชาติ เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
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 ภาคผนวก

 

1 :

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี คณะอนุกรรมการ ที่เก่ียวข้อง  

รายช่่ือเอกสาร ลิงค์ (Link) 

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการภูมิ 
สารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.2558 

 

https://ngis.go.th/?page_id=119 
 

2. คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการและคณะทำงานฯ ภายใต้ กภช https://ngis.go.th/?page_id=952 
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ภาคผนวก 2 : หน่วยงานที่รับผิดชอบการบูรณาการและพัฒนาชุดข้อมูลพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศ (FGDS) 

ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม 

1. ชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศออร์โท กรมแผนท่ีทหาร กรมพัฒนาท่ีดนิ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 

2. ชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมออร์โท สทอภ. - 
3. ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานและการพัฒนาสถานี

เครือข่ายกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียม 

กรมแผนท่ีทหาร กรมพัฒนาท่ีดนิ กรมท่ีดิน      
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 

4. ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) กรมแผนท่ีทหาร กรมพัฒนาท่ีดนิ 

สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 

5. ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง กรมการปกครอง สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 

6. ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
คมนาคม 

กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท 

สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 
7. ชั้นข้อมูลแม่น้ำ ลำธาร แหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 

8. ชั้นข้อมูลเขตชุมชน ตัวเมือง กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 

9. ชั้นข้อมูลการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดนิ 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
สำนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 

10. ชั้นข้อมูลป่าไม้ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปา่และพันธุ์พืช  
กรมพัฒนาท่ีดนิ 

11. ชั้นข้อมูลแผนท่ีภูมิประเทศ กรมแผนท่ีทหาร - 
12. ชั้นข้อมูลแปลงท่ีดนิ กรมท่ีดิน กรมธนารักษ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์       

สำนักงานปฏิรูปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม 

กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ 
13. ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเล กรมอุทกศาสตร์ - 

การกำหนดบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในร่างแผนปฏบิัติงานในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ (พ.ศ.2554-2558) ดังนี้ 
องค์กรกำกับนโยบาย/แผน  คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  
หน่วยงานผู้สร้าง/ใช้งานข้อมูลFGDS หน่วยงานหลกั และหน่วยงานร่วม หน่วยงานหลัก FGDS และหน่วยงานร่วม 

หน่วยงานใหบ้ริการข้อมูล  สทอภ. หนว่ยงานหลกั FGDS และหนว่ยงานร่วม 
หน่วยงานสร้างข้อมูลเฉพาะเรื่อง หน่วยงานเจา้ของข้อมูล 

  

   
หน่วยงานผู้ใช้ทั่วไป

 

หน่วยงานทว่ั

 

ไป/ภาคเอกชน/ประชาชน

 

หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

 

ครั้งที่

 

3/2553

 

เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติงานในการขบั

 

เคลื่อน
โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ (พ.ศ.2554-2558) 
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Note
กรมที่ดิน เสนอให้แก้ไข ดังนี้- หน้าที่ 52 ภาคผนวก 2 : หน่วยงานที่รับผิดญอบการบูรณาการและพัฒนาญุดข้อมูลพื้นฐานภูมิสารสนเทศ (FGDS) เสนอให้เพิ่ม “กรมที่ดิน” ในญ่อง “หน่วยงานร่วม” ที่ให้บูรณาการญั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศออร์โท เนื่องจากกรมที่ดินได้ร่วมบูรณาการข้อมูลแล้วตามรายละเอียดในตารางที่ 53ญี้แจ้ง ฝ่ายเลขานุการ กภญ. เสนอการทบทวนผู้รับผิดญอบในหน่วยงานที่รับผิดญอบญุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ให้คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งญาติ (กภญ.) พิจารณาต่อไป
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ภาคผนวก 3 : รายการมาตรฐาน หลักเกณฑ์ คู่มือและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
รายชื่อ่เอกสาร ลิงค์ (Link) เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง 

1. มอก. 19115 : 2548 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
สารสนเทศภมูิศาสตร์  การอธิบายข้อมูล 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2017/10/ISO19115-2548-.pdf 

2. มอก. 19105 : 2559 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
สารสนเทศภมูิศาสตร์  การเป็นไปตามมาตรฐานและการ
ทดสอบ 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2018/06/ISO19105-2559.pdf 

3. มอก. 19126 : 2559 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
สารสนเทศภมูิศาสตร์ พจนานุกรมแนวคิดด้านรูปลักษณ์
และการลงทะเบียน 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2018/06/ISO19126-2559.pdf 

4. มอก. 19128 : 2559 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
สารสนเทศภมูิศาสตร์  การเชื่อมตอ่เคร่ืองแม่ข่ายเพ่ือให้
บริการแผนท่ี 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2018/06/ISO19128-2559.pdf 

5. มอก. 19131 : 2559 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
สารสนเทศภมูิศาสตร์  ข้อกำหนดคุณลักษณะผลติภณัฑ์
ข้อมูล 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2018/06/ISO19131-2559.pdf 

6. มอก. 19133 : 2559 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
สารสนเทศภมูิศาสตร์  การบริการเชิงตำแหน่งท่ีตั้ง การ
ติดตามและการนำหน 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2018/06/ISO19133-2559.pdf 

7. มอก. 19134 : 2559 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
สารสนเทศภมูิศาสตร์  การบริการเชิงตำแหน่งท่ีตั้ง การ
กำหนดเส้นทางและการนำหน 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2018/06/ISO19134-2559.pdf 

8. มอก. 19135-1 : 2559 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
สารสนเทศภมูิศาสตร์  กระบวนการลงทะเบยีนรายการ 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2018/06/ISO19135-1-

2559.pdf 

9. กภช. 19105 : 2555 มาตรฐานภมูิสารสนเทศ การได้
มาตรฐานและการทดสอบ 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2018/06/01_ISO-19105-

Conformance-and-Testing.pdf 

10. กภช. 19113 : 2555 มาตรฐานภมูิสารสนเทศ หลักการ
คุณภาพข้อมลู 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2018/06/04_ISO-19113-

Quality-principles.pdf 
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รายชื่อ่เอกสาร ลิงค์ (Link) เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง 

11. กภช. 19114 : 2555 มาตรฐานภมูิสารสนเทศ การ
ประเมินคุณภาพข้อมูล 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2018/06/03_ISO-19114-

Quality-Evaluation-Procedures.pdf 

12. กภช. 19121 : 2555 มาตรฐานภมูิสารสนเทศ ข้อมลูภาพ
และข้อมลูกริด 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2018/06/06_ISO-19121-

Imagery-and-Gridded-data.pdf 

13. กภช. 19122 : 2555 มาตรฐานภมูิสารสนเทศ ข้อกำหนด
คุณสมบัติและการรับรองคณุสมบตัิของบุคลากรดา้นภูมิ
สารสนเทศ 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2018/06/07_ISO-19122-

Qualification-and-certification-of-

personnel.pdf 

14. กภช. 19126 : 2555 มาตรฐานภมูิสารสนเทศ แนวคดิ
เกี่ยวกับพจนานุกรมข้อมลูฟีเจอร์และการลงทะเบียน 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2018/06/05_ISO-19126-

Profile-FACC-Data-Dictionary.pdf 

15. กภช. 19128 : 2555 มาตรฐานภมูิสารสนเทศ ส่วนติดต่อ
กับผู้ใช้ของเครื่องแม่ข่ายให้บริการแผนที่ทางอินเตอร์เนต็ 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2018/06/02_ISO-19128-Web-

Map-Server-Interface.pdf 

16. กภช. 19131 : 2555 มาตรฐานภมูิสารสนเทศ ข้อกำหนด
ผลิตภณัฑ์ข้อมูล 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2017/10/14_ISO-19131-Data-

product-specification.pdf 

17. กภช. 19136 : 2555 มาตรฐานภมูิสารสนเทศ ภาษา 
GML เพ่ือการจัดเก็บ และการแลกเปลี่ยนข้อมลูภูมิ
สารสนเทศ 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2017/10/12_ISO-19136-

Geography-Markup-Language-GML-.pdf 

18. กภช. 19138 : 2555 มาตรฐานภมูิสารสนเทศ ตัวช้ีวัด
คุณภาพข้อมลู 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2017/10/09_ISO-19138-Data-

quality-measures.pdf 

19. กภช. 19139 : 2555 มาตรฐานภมูิสารสนเทศ คำอธิบาย
ข้อมูล-XML schema Implementation 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2017/10/08_ISO-19139-XML-

Schema-implementation.pdf 

20. กภช. 19144-1 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ระบบ
การจำแนก-ส่วนท่ี 1 โครงสร้างระบบการจำแนก 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2017/10/10_ISO-19144-1-
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รายชื่อ่เอกสาร ลิงค์ (Link) เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง 

Classification-Systems-Part-1-Classification-

System-Structure.pdf 

21. กภช. 19144-2 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ระบบ
การจำแนก-ส่วนท่ี 2 ระบบการจำแนกสิ่งปกคลุมดิน 
(LCCS) 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2017/10/11_ISO-19144-2-

Classification-Systems-1.pdf 

22. หลักเกณฑ์การให้บริการภูมสิารสนเทศ ผ่านระบบสืบค้น
และบริการภมูิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS 

Portal) 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2017/06/agreement.pdf 

23. กภช. 19103 : 2560 มาตรฐานภมูิสารสนเทศการ
ประยุกต์ใช้ภาษาโครงร่างเชิงแนวคิด (Conceptual 

schema language) 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2017/10/1_ISO-19103-

Conceptual-schema.pdf 

24. กภช. 19106 : 2560 มาตรฐานภมูิสารสนเทศมาตรฐาน
โพรไฟล์ของภูมิสารสนเทศ (Profiles) 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2017/10/2_ISO-19106-

Profiles.pdf 

25. กภช. 19107 : 2560 มาตรฐานภมูิสารสนเทศโครงร่างเชิง
พ้ืนที่ (Spatial schema) 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2017/10/3_ISO-19107-

Spatial-Schema.pdf 

26. กภช. 19108 : 2560 มาตรฐานภมูิสารสนเทศโครงร่างเชิง
เวลา (Temporal schema) 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2017/10/4_ISO-19108-

Temporal-schema.pdf 

27. กภช. 19109 : 2560 มาตรฐานภมูิสารสนเทศโครงร่างกฎ
สำหรับการประยุกตภ์ูมสิารสนเทศ (Rules for 

application schema) 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2017/10/5_ISO-19109-Rules-

for-application-schema.pdf 

28. กภช. 19118 : 2560 มาตรฐานภมูิสารสนเทศการเข้ารหัส 
(Encoding) 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2017/10/6_ISO-19118-

Encoding.pdf 

29. กภช. 19125-2 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ
รูปลักษณ์ทางภูมสิารสนเทศ (Simple feature access – 

Part 2 : SQL option) 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2017/10/7_ISO-19125-2-

Simple-Feature-Access-Part-2-SQL-Option.pdf 

30. กภช. 19134 : 2560 มาตรฐานภมูิสารสนเทศระบบ
ให้บริการระบุตำแหน่งหลายรูปแบบสำหรับแสดงเส้นทาง

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2017/10/8_ISO-19134-
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https://ngis.go.th/wp-content/uploads/2017/10/7_ISO-19125-2-Simple-Feature-Access-Part-2-SQL-Option.pdf
https://ngis.go.th/wp-content/uploads/2017/10/7_ISO-19125-2-Simple-Feature-Access-Part-2-SQL-Option.pdf
https://ngis.go.th/wp-content/uploads/2017/10/8_ISO-19134-Multimodal-location-based-service-for-routing-and-navigation.pdf
https://ngis.go.th/wp-content/uploads/2017/10/8_ISO-19134-Multimodal-location-based-service-for-routing-and-navigation.pdf


รายชื่อ่เอกสาร ลิงค์ (Link) เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง 

และการนำร่อง (Multimodal Routing and 

Navigation) 

Multimodal-location-based-service-for-

routing-and-navigation.pdf 

31. กภช. 19135 : 2560 มาตรฐานภมูิสารสนเทศ
กระบวนการลงทะเบียนภูมสิารสนเทศ (Procedures for 

registration of geographical information items) 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2017/10/9_ISO-19135-

Procedures-for-registration.pdf 

32. ข้อกำหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ 
คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิศาสตรพ้ื์นฐาน (Fundamental 

Geographic Data Set : FGDS) 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2017/10/10_FGDS_4.1.pdf 

33. คู่มือการใช้งานระบบสืบค้นและบริการภมูิสารสนเทศของ
ประเทศ (NGIS Portal) ฉบับผู้ปฏบิัติงาน/นักเทคนิค 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2015/04/NGIS-Portal-

Manual.pdf 

34. คู่มือแนวทางรักษาความปลอดภัยของการให้บริการข้อมลู
ผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมสิารสนเทศของประเทศ 
(NGIS Portal) 

https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2015/04/NGIS-Portal-

Security.pdf 

35. คู่มือระบบบริการแผนท่ีชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน FGDS https://ngis.go.th/wp-

content/uploads/2018/05/Quick_Guide_Front-

End.pdf 
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https://ngis.go.th/wp-content/uploads/2017/10/8_ISO-19134-Multimodal-location-based-service-for-routing-and-navigation.pdf
https://ngis.go.th/wp-content/uploads/2017/10/8_ISO-19134-Multimodal-location-based-service-for-routing-and-navigation.pdf
https://ngis.go.th/wp-content/uploads/2017/10/9_ISO-19135-Procedures-for-registration.pdf
https://ngis.go.th/wp-content/uploads/2017/10/9_ISO-19135-Procedures-for-registration.pdf
https://ngis.go.th/wp-content/uploads/2017/10/9_ISO-19135-Procedures-for-registration.pdf
https://ngis.go.th/wp-content/uploads/2017/10/10_FGDS_4.1.pdf
https://ngis.go.th/wp-content/uploads/2017/10/10_FGDS_4.1.pdf
https://ngis.go.th/wp-content/uploads/2017/10/10_FGDS_4.1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการภมิูสารสนเทศแหง่ชาติ 

The National Geo-Informatics Board. 

ฝ่

 

ายเลขานกุ

 

ารคณะกรรมการภมู

 

ิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) 

 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม 

เลขที่ 75/47 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  
กรงุเทพฯ 10400 

 

ส านกังานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมิูสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 
ศนูยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 หมู่ 3  

อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ชัน้ 7 ถนนแจง้วัฒนะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ กรงุเทพฯ 10210 

โทรศัพท ์02-141-4412 โทรสาร 02-143-9594  
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