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2. หลักการและเหตุผล
การจดัทำ�าระบบสารสนเทำศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เพื่อการวิเคราะห์
สถานการณ์เชิงพื้นทำี่ ถือเป็นส่วนส�าคัญส่วนหน่ึงของแผนกลยุทำธ์ตามนโยบายของรัฐบาลทำีก่�าหนดให้ทำุก
ส่วนราชการต้องมี เพื่อน�าเสนอข้อมูลภูมิสนเทำศด้านพลังงานร่วมกับระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติรายงาน 
ส�าหรับใช้ในการบริหารงาน การตดิตามงาน การตัดสินใจ แบบบูรณาการในทำุกระดับพื้นทำี่ รวมถึงเพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการบริหารจดัการทำรัพยากรด้านพลังงานของประเทำศให้เกิดประสิทำธิภาพสูงสดุ ตลอดจนเป็น
แหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลแบบบูรณาการ นอกจากน้ี ตามทำี่คณะรฐัมนตรีเมื่อวันทำี่ 20 
มิถุนายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ (รา่ง) แผนแม่บทำภูมิสารสนเทำศแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 
และมาตรฐานภูมิสารสนเทำศของประเทำศ จ�านวน 10 เรื่อง โดยให้คณะกรรมการภูมิสารสนเทำศแห่งชาติ (ก
ภช.) และหน่วยงานทำี่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทำางในการปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าทำีต่่อไป ซ่ึงให้ความส�าคัญ
กับการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานกับการด�าเนินงานเรื่องอื่นทำี่เกี่ยวข้องด้วย เช่น Big 
Data การปรับปรุงแผนทำี่แนวเขตทำี่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) การจัดทำ�าผังเมืองและการ
ด�าเนินการดา้นอื่น ๆ ท่ีำเกี่ยวข้องตามทำีร่ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทำยได้บัญญัติไว้ ถือเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการใช้ข้อมูลรว่มกันได้ โดยก�าหนดให้มีการศึกษาพัฒนามาตรฐานในดา้นโครงสร้าง เน้ือหา 
คุณลักษณะ คุณภาพ ของข้อมูลภูมิสารสนเทำศ เพื่อเป็นข้อก�าหนดทำี่จะใช้ในการจดัทำ�าชั้นข้อมูลภูมิ
สารสนเทำศพื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set: FGDS) ทำี่มีความหลากหลายของมาตราส่วน
เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน และส�านักงานพัฒนาเทำคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทำศ (องค์การมหาชน) 
หรือ สทำอภ. ยังได้จัดทำ�าโครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทำศกลางของประเทำศ และจดัทำ�าข้อมูล
ภูมิสารสนเทำศพื้นฐานตามข้อก�าหนด (FGDS) ให้ครอบคลุมทำั้งประเทำศ รว่มกับหน่วยงานผู้ผลิต จ�านวน 
20 จังหวัด ในปี 2562  โดยน�ารอ่ง 2 จังหวัดแรกคอื จังหวดัสุโขทำัย และจังหวัดตาก ซ่ึงข้อมูลต่าง ๆ จะ
สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทำศด้านพลังงานในระดับจังหวัดได้เช่นกัน  
จากการทำี่รฐับาลและหน่วยงานทำี่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการพลังงานต่างตระหนัก และให้ความส�าคัญ
กับความพร้อมของข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลทำี่เป็นปัจจุบันจากหน่วยงานรับผิดชอบทำุกหน่วยอยา่งต่อ



เน่ือง และเพื่อให้เป็นระบบศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทำศด้านพลังงานกลางทำี่ทำันสมัยและพร้อมใช้งาน 
กระทำรวงพลังงานจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งทำี่จะต้องมีข้อมูลเชิงพื้นทำี่เพื่อใช้เป็นฐานในการทำ�างานและประกอบการ
ตดัสินใจบริหารงานดา้นพลังงาน ดังน้ัน ศูนย์เทำคโนโลยีสารสนเทำศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัด
กระทำรวงพลังงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานทำี่รับผิดชอบด�าเนินการดา้นการบริหารจดัการเทำคโนโลยีสารสนเทำศ
ตลอดจนระบบข้อมูลทำี่เกี่ยวข้อง จึงได้ก�าหนดแนวทำางเพื่อวางแผนจัดทำ�าและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลเชิงพื้นทำี่ทำี่ทำันสมัยด้วยเทำคโนโลยีภูมิสารสนเทำศ โดยการจัดทำ�าโครงการจดัทำ�าระบบสารสนเทำศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เพื่อเพิ่มประสิทำธิภาพการบริหารจัดการทำรัพยากร
ดา้นพลังงานและวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพื้นทำี่ของกระทำรวงพลังงานข้ึน เป็นการสนองตอบต่อนโยบาย
ไทำยแลนด์ 4.0 และก้าวไปสู่ Energy 4.0 อยา่งเต็มรูปแบบ เน่ืองจาก GIS เป็นระบบทำี่มีประสิทำธิภาพใน
การจดัเก็บ จดัการ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลทำั้งในรูปแบบของแผนทำี่และฐานข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตดัสินใจของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบริการข้อมูลให้แก่ประชาชน โดยรวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทำศด้าน
พลังงานจากหน่วยงานภายในกระทำรวง หน่วยงานสังกัดกระทำรวงพลังงาน และข้อมูลจากภายนอก เพื่อ
เป็นศูนย์กลางของข้อมูลภูมิสารสนเทำศด้านพลังงานทำีใ่ช้ในดา้นการวิเคราะห์ โดยจะเป็นระบบศูนย์กลางกา
รบูรณาการระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทำศทำี่สนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงานภายใต้สังกดักระทำรวง
พลังงาน ได้แก่ ข้อมูลด้านน�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟา้ พลังงานทำดแทำนและอนุรักษ์พลังงาน และข้อมูลอื่น 
ๆ ทำี่เกี่ยวข้อง ให้สามารถน�าข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลจากทำุกหน่วยงานภายใต้สังกดักระทำรวง ตลอดจน
ข้อมูลจากสว่นภูมิภาคทำั้ง 76 จังหวัด มาใช้งานได้อย่างมีประสิทำธิภาพสูงสุด เพื่อเตรียมข้อมูลทำี่เหมาะสม
กับมุมมองในหลายมิติ (Multidimensional) และการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทำศแบบเจาะลึก (Drill-
down) ส�าหรับการวางแผน บริหาร และรายงานสถานการณ์เชิงพื้นทำี่ สามารถตอบปัญหาในการวิเคราะห์
คาดการณ์ และจ�าลองสถานการณ์ในภาวะวิกฤต เพือ่สนับสนุนการตดัสินใจอย่างรวดเร็วและทำันต่อ
เหตุการณ์ น�าไปสู่การก�าหนดนโยบาย แผน มาตรการด้านพลังงาน การจดัหาเชื้อเพลิงธรรมชาติ แหล่ง
พลังงานทำดแทำน พลังงานหมุนเวียน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน อกีทำั้ง
ยังช่วยให้สามารถน�าเสนอและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทำศในลักษณะของเวบทำ่า น�าเสนอการวิเคราะห์
ข้อมูลภูมิสารสนเทำศดา้นพลังงานในระดับทำ้องถ่ินได้ สนับสนุนการบริหารงานเชิงยุทำธศาสตร์สามารถ
สนับสนุนการผลักดันวาระแห่งชาติ (National Agenda) ควบคู่กับการบูรณาการเพื่อสรา้งวาระระดับพื้นทำี่
(Area Agenda) และการริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นทำี่ (Area Initiative) ด้วยการประสานความ
รว่มมือกับทำุกภาคสว่นอย่างมีทำิศทำาง มกีารบริหารจดัการข้อมูลด้านความมั่นคงทำางพลังงานแบบบูรณา
การรว่มกัน มรีะบบข้อมูลภูมิสารสนเทำศทำี่ทำันสมัย ถูกต้อง และสมบูรณ์เพียงพอทำีจ่ะใช้ในการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนพลังงานได้อย่างมีประสิทำธิภาพ โดยสามารถแสดงข้อมูลทำี่เกี่ยวข้องทำั้งเชิงสถิติ เชิงพื้นทำี่ 
และเชิงวิเคราะห์ ของแต่ละพื้นทำี่ในแต่ละสถานการณจ์�าลอง เพื่อเป็นตัวเลือกประกอบการตดัสินใจของผู้
บริหาร ให้พร้อมส�าหรับการปฏิบัติงานในภาวะปกติ และบริหารจดัการสถานการณ์ในภาวะวกิฤตได้อย่างมี
ประสิทำธิภาพ

3. วัตถุประสงค์   



2.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทำศด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัดกระทำรวง
พลังงาน และทำี่เกี่ยวข้อง 2.2 เพื่อออกแบบและสร้างระบบสารสนเทำศภูมิศาสตร์ของกระทำรวงพลังงานให้
เป็นศูนย์รวมข้อมูลเชิงพื้นทำี่และข้อมูลเชิงบรรยายดา้นพลังงานบนฐานข้อมูลเดียวกัน 2.3 เพื่อส�ารวจและ
จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม พร้อมจัดทำ�าแผนทำี่แหล่งพลังงานในระดับชุมชน และพื้นทำี่ส่งเสริมเทำคโนโลยีการ
อนุรักษ์พลังงาน ให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการพลังงานใน
ชุมชนระดับต�าบลและวิสาหกิจชุมชนได้อย่างครบวงจร 2.4 เพื่อบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทำศด้าน
พลังงานแบบองค์รวมตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า ได้แก่ ต�าแหน่งทำี่ตั้งของพลังงานชุมชน พื้นทำี่ศักยภาพ
พลังงานทำดแทำนและอนุรักษ์พลังงาน ต�าแหน่งทำี่ตั้งโรงไฟฟา้ สถานีบริการ พ้ืนทำี่สัมปทำานปิโตรเลียม ระบบ
ทำ่อส่งกา๊ซ ระบบสายส่ง และแผนทำี่อื่น ๆ ซ่ึงเดิมอยู่ในหลายรูปแบบและการจัดเก็บยุ่งยาก ให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจทิำัลบนระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นทำี่ (Geodatabase) ด้านพลังงานกลาง  2.5 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก
ดา้นศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศกัยภาพพลังงานทำดแทำน และข้อมูลเชิงพื้นทำี่อื่น ๆ โดยมุ่งเน้นการเพิ่ม
ศักยภาพในการจดัหาแหล่งพลังงานในปัจจุบัน และเพิ่มประสิทำธิภาพในการบริหารจัดการพลังงาน ให้
สามารถตอบรับกับความต้องการพลังงานของประเทำศได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 2.6 เพื่อออกแบบ
และพัฒนาชดุข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นทำี่ดา้นพลังงาน ได้แก่ ข้อมูลด้านน�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟา้ พลังงาน
ทำดแทำนและอนุรักษ์พลังงาน และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีำเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางส�าหรับระบบ
ส�ารวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทำศ (FGDS) 2.7 เพื่อบูรณาการกับระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติของ
แต่ละหน่วยงาน ให้สามารถเชื่อมโยงกับศูนย์สารสนเทำศพลังงานแห่งชาติ และรองรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงานภายในของส่วนราชการ และ
การให้บริการประชาชน  2.8 เพื่อก�าหนดวธิีการและจัดทำ�าเครื่องมือแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทำศด้าน
พลังงานผ่านระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทำรวงพลังงาน และหน่วยงานทำี่เกี่ยวข้อง
ดา้นพลังงาน 2.9 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทำศด้านพลังงาน 
ในลักษณะของเว็บทำ่าหรือระบบสืบค้น และระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทำศด้านพลังงานของกระทำรวง
เพื่อให้บริการข้อมูลทำี่เป็นมาตรฐาน มีความทำันสมัย เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 2.10 เพื่อจัดทำ�า Metadata 
ตามมาตรฐานให้ครอบคลุมพื้นทำี่ทำั้งประเทำศเพื่อเผยแพร่ในระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทำศกลางของ
ประเทำศ (NGIS Portal) สร้าง Core FGDS 2.0 ประกอบดว้ย ชั้นข้อมูลเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน 
โครงข่ายถนน แม่น�้าล�าธารและแหล่งน�้า และ Point of Interest (PoI) โดยใช้แนวทำาง Crowdsourcing 
รว่มกับองค์การปกครองสว่นทำ้องถ่ิน และหน่วยงานภาครัฐทำี่เกี่ยวข้อง 2.11 ยกระดับสมรรถนะบุคลากร
ของกระทำรวงพลังงานให้สามารถน�าข้อมูลภูมิสารสนเทำศไปใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทำธิภาพการทำ�างาน 
2.12 เพื่อพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทำศดา้นพลังงานให้มีความถูกตอ้ง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทำันสมัย รองรับ
ภารกิจของกระทำรวง ฯ ในการวิเคราะห์ ก�าหนดนโยบาย วางแผนยุทำธศาสตร์ ประเมินผลสถานการณ์
พลังงาน และก�าหนดมาตรการต่าง ๆ ด้านพลังงานของประเทำศไทำย

4. ผลผลิต (Output)   



ผลลัพธ์ (outcome)  

ดัชนีช้ีวัดความสCาเร็จ (KPIs)  

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

6. กลุม่เป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

7. ระยะเวลาดCาเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565        

8. ความสอดคล้อง

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลCาดับแรก) 

          ▸ ยุทำธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

               -  เป้าหมาย

                      -  1. ประเทำศไทำยเป็นประเทำศทำี่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
 

          ▸ ยุทำธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

               -  ประเด็น

                      -  4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทำย เชื่อมโลก

                             -  4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทำคโนโลยีสมัยใหม่ 

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลCาดับรอง)  

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ 

แผนความมั่นคงแห่งชาติ ดา้น 

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทำภายใต้ยุทำธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสรา้งพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทำัล

8.7 นโยบายรัฐบาล ดา้น                   ไม่มีข้อมูล                        

8.8 แผนของหน่วยงาน  



9. วงเงินงบประมาณท่ีดCาเนินการ   ................37,000,000................ บาท  ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน    
☐    งบประมาณทำี่หน่วยงานขอโดยตรง  จ�านวนเงิน ....... ........ บาทำ 
☑    งบประมาณทำี่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จ�านวนเงิน .......37,000,000...... บาทำ 

ระบุชื่อหน่วยงานอื่นทำี่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 
☐    เงินกู้ ภายในประเทำศ ..............…………… บาทำ 

    ภายนอกประเทำศ ................................ บาทำ
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ�านวนเงิน ............................. บาทำ
☑    อื่นๆ โปรดระบุ
 จ�านวนเงิน …….0…….. บาทำ 
 จ�านวนเงิน …….0…….. บาทำ 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รวม
ไตรมาสทำี่ 1 ไตรมาสทำี่ 2 ไตรมาสทำี่ 3 ไตรมาสทำี่ 4

ปีงบประมาณ 2565 0 0 0 0 0

รวมท้ังสิ้น 0


	แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ชื่อโครงการ โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงานและวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพื้นที่

