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เวลา 09.30 น.

วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานฯ
การประชุมหารือในครังนี เพื่อรับทราบและเพื่อพิจารณา 4 เรื่อง คือ 1) รับทราบการปรับปรุง
ฐานข้อมูลอุบัติเหตุของกระทรวงคมนาคม ที่จะมีการดาเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุของกระทรวง
คมนาคม ให้มีสอดคล้องกับการดาเนินงานของประเทศ และได้ข้อมูลที่สามารถนาไปวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุและนาไปเป็นมาตรการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึนในเชิงลึกได้ 2) รับทราบการดาเนินงานตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่อง One Map for One Transport 3) พิจารณาการจัดทาข้อมูลตามมาตรฐาน
ข้อกาหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพืนฐาน (FGDS) ชันข้อมูลเส้นทางคมนาคม และ 4) พิจารณาร่างแผนพัฒนา
ภูมิสารสนเทศคมนาคม พ.ศ. 2562-2564 ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานด้านภูมิ สารสนเทศของ
กระทรวงคมนาคมต่อไป
วาระที่ 2

เรื่องเพื่อทราบ
2.1 การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุ ของกระทรวงคมนาคม
เลขานุการฯ
ตามที่ศูนย์ไอซีที สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้พัฒนาระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบน
โครงข่ายคมนาคม (TRAMS) ขึน และมีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีห น่ว ยงานต้นทางของข้อมูล ได้แก่
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางบก
และ องค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ ทั งนี มี ก ารใช้ ร ะบบในการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ อุ บั ติ เ หตุ เพื่ อ ติ ด ตาม
สถานการณ์ทังในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ และช่วงเวลาปกติ รวมทังมีการสรุปรายงานผู้บริหาร
ทุกไตรมาส นัน
ทังนี เพื่อให้ข้อมูลอุบัติเหตุจากระบบ TRAMS สามารถนาไปวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกได้มากขึน
ศูน ย์ ไอซีที ส านั กงานปลั ดกระทรวงคมนาคม จึงได้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล อุบัติเหตุ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพระบบ TRAMS ให้มีข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุของแต่ละรายการ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลอุบัติเหตุในเชิงลึก และใช้ประโยชน์ในการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
ในการนี ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ไอซีที สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จะทาการศึกษา
สถานภาพของฐานข้อมูลอุบัติเหตุในปัจจุบันร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง
กาหนดรายละเอียดข้อมูล ประเภทข้อมูล แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล และพัฒนาเพิ่มศักยภาพระบบ TRAMS ให้
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การออกรายงานจาแนกตามเงื่อนไขได้ในมิติต่างๆ การ Export ข้อมูล และการ
จัดทา Dashboard เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการวิเคราะห์จัดการสถานการณ์ โดยจะได้มีหนังสือ
เชิญหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาระบบ TRAMS เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกระดับต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
ที่ป ระชุม รับ ทราบ และฝ่า ยเลขานุก ารฯ จะมีห นัง สือ เชิญ หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งเข้า ร่ว ม
kick off โครงการ ต่อไป
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2.2 นโยบาย One Map for One Transport
เลขานุการฯ
การด าเนิ น งานนโยบาย One Map for One Transport ตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
คมนาคม ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงใช้แผนที่ชุดเดียวกัน (One Transport Map) ในการ
นาเสนองานในเชิงพืนที่ต่อผู้บริหาร เพื่อให้เป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน อาทิ การนาเสนอความคืบหน้า
ของแผนงาน/ โครงการเชิงพืนที่ การนาเสนอข้อมูลนาท่วม การแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เป็นต้น
ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้นาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ทราบผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายดังกล่าวในชันต้นแล้ว อีกทังได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดนานโยบายดังกล่าวไปเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานด้วยแล้ว โดยมีกรอบการดาเนินงานตามนโยบาย One Map for One Transport ดังนี

แนวทางปฏิบัติ
1. One Transport Map เป็นชุดข้อมูลพืนฐานเชิงพืนที่คมนาคม แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000
2. แผนที่ฐานกลาง (Base Map) โครงข่ายคมนาคมประเทศไทย และชุดข้อมูลโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยง
ภูมิภาคอาเซียน โดยหน่วยงานในสังกัดสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานในภารกิจขององค์กรได้ 3 รูปแบบ
๑) ข้อมูลเวคเตอร์ (Vector) ในรูปแบบ Shapefile
๒) การให้บริการข้อมูลแผนที่ ประกอบด้วย
2.1) Web Map Service (WMS)
URL =
http://maps.mot.go.th/arcgis/services/MOTOC/Transport/MapServer/
WMSServer?
2.2) ArcGIS Service
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URL =
http://maps.mot.go.th/arcgis/rest/services/MOTOC/AEC_Basemap/
MapServer
2.3) Transport Map Application
URL =
http://giportal.mot.go.th/tools/apps/View/index.html?appid=0dcd
bcc8f6a24401a082fd2643f6e495
๓) ภาพแผนที่โครงข่ายคมนาคมรายจังหวัดทั่วประเทศ (.PDF) ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักระบบภูมิสารสนเทศ
กระทรวงคมนาคม (http://gisportal.mot.go.th)
***ทังนี ทุกหน่วยงานในสังกัดได้รับแผนที่ฐานกลางในรูปแบบ Map Package แล้ว
3. การนาเสนองานในรูปแบบแผนที่ต่อผู้บริหาร และการให้บริการแผนที่ทั่วไป ต้องแสดงสัญลักษณ์ (โลโก้)
“One Map for One Transport” บนแผนที่เสมอ

4.
5.
6.
7.

***ดาวน์โหลดภาพโลโก้ได้ที่เว็บไซต์หลักระบบภูมิสารสนเทศ กระทรวงคมนาคม เมนูหัวข้อ ดาวน์โหลด
การปรับปรุงข้อมูลแผนที่อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง
จั ดอบรมเพื่อ ทบทวนวิธีก ารเรี ย กใช้ งาน และวิธีการปรับปรุงชันข้ อ มูล (Layer) ของแผนที่ฐ าน แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน GIS ของหน่วยงานในสังกัด
ทบทวนมาตรฐานสัญลักษณ์ข้อมูลภูมิสารสนเทศคมนาคม ออกแบบแผนที่ฐานกลาง ทดสอบใช้บริการ
แผนที่ ฐ านกลาง และให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล บนระบบ Transportation GI Portal (http://giportal
.mot.go.th/ tools/home/)
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมใช้แผนที่ชุดเดียวกัน สาหรับการนาเสนอแผนงาน/โครงการ กับ
ผู้บริหารระดับสูง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ประเด็นเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบนโยบาย One Map for One Transport
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วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ (ร่าง) แผนพัฒนาภูมิสารสนเทศคมนาคม พ.ศ. 2562 – 2564
เลขานุการฯ
ด้วยแผนยุทธศาสตร์ภูมิสารสนเทศคมนาคม ฉบับที่ ๔ จะสินสุดระยะเวลาในการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนัน ศูนย์ไอซีที สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จึงได้ทาการประเมินผลการดาเนินงาน
ของ แผนยุทธศาสตร์ภูมิสารสนเทศฉบับที่ผ่านมา วิเคราะห์สถานการณ์ด้านภูมิสารสนเทศ/ แนวโน้ม ทิศทางการ
พัฒนาภูมิสารสนเทศ ของกระทรวงคมนาคมและของประเทศ รวมทังได้ทาการยก (ร่าง)แผนพัฒนาภูมิสารสนเทศ
คมนาคม พ.ศ. 2562 - 2564 ขึน เพื่อให้ นโยบายการพัฒนางานด้าน GIS ของ กระทรวงคมนาคม มีความ
ต่อเนื่องและเป็นเอกภาพ โดยประกอบด้วยเนือหา ดังนี
คานา
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมา
1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกระทรวงคมนาคม
1.3 โครงสร้างองค์กร และอานาจหน้าที่
บทที่ 2
ทิศทางการพัฒนาภูมิสารสนเทศ
2.1 นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภูมิสารสนเทศ
2.2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน
2.3 สถานภาพปัจจุบันด้านภูมิสารสนเทศ ของกระทรวงคมนาคม
2.4 ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ภูมิสารสนเทศคมนาคม ฉบับที่ ๔
บทที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ของกระทรวงคมนาคม
๓.1 วิสัยทัศน์
๓.2 พันธกิจ
๓.3 เป้าประสงค์หลัก
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
บทที่ ๔
การขับเคลื่อนและการบริหารจัดการแผน
๔.1 การขับเคลื่อนแผน
๔.2 การบริหารจัดการแผน
ภาคผนวก
ก. คณะผู้จัดทา
ข. กรอบแนวคิดและกระบวนการในการจัดทาแผนพัฒนาภูมิสารสนเทศคมนาคม
พ.ศ. 2562 - 2564
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โดยมีกรอบแนวคิดในการจัดทาแผนพัฒนาภูมิสารสนเทศคมนาคม พ.ศ. 2562 – 2564 ดังภาพด้านล่าง
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วิสัยทัศน์
ภู มิ ส ารสนเทศคมนาคม “เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล เชิ ง พื้ น ที่ (Spatial digital
platform for digital transport) รองรับการเป็นคมนาคมดิจิทัล”
พันธกิจ
๑) พัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศพืนฐานด้านเส้นทางคมนาคมของประเทศ ให้มีมาตรฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และความปลอดภัย
๒) พัฒ นาระบบแผนที่ดิ จิ ทัล ของเส้น ทางการขนส่ ง /เส้น ทางการเดิน รถประจาทาง
ให้เชื่อมต่อกันด้วยระบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์
๓) พัฒ นา Application Platform เพื่อ สนับ สนุน งานด้า น GIS การสร้า งนวัต กรรม
ด้านคมนาคมขนส่ง และสนับสนุน Tech Startup
4) พัฒนาบุคลากรด้านภูมิสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการสร้ างสรรค์งานด้านภูมิส ารสนเทศ สร้าง GIS Literacy for Digital Transport Ecosystem เพื่อพัฒ นา
ผู้ประกอบการขนส่ง หน่วยงาน และประชาชน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ พั ฒ นา Digital Logistics Map เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
วางแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ พั ฒ นา Smart Mobility Map เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
วางแผนพัฒนาระบบการตัดสินใจเดินทาง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้าง GIS Literacy for Digital Transport Ecosystem
เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการขนส่ง หน่วยงาน และประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับ Digital Transport Map เพื่อบูรณาการและ
เพิ่มคุณค่าข้อมูล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้าง Digital GIS Platform ที่สนับสนุนงานด้าน GIS
และเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้าน GIS
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอที่ประชุม เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาภูมิสารสนเทศคมนาคม พ.ศ. 2562 – 2564
หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมสามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ภายใน ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
เอกสารประกอบวาระ ๑. (ร่าง) แผนพัฒนาภูมิสารสนเทศคมนาคม พ.ศ. 2562 – 2564
๒. แบบรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาฯ
ความเห็นที่ประชุม
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณายุทธศาสตร์ของ (ร่าง) แผนพัฒนาภูมิสารสนเทศคมนาคม
พ.ศ. 2562 - 2564 โดยเห็นควรเพิ่มเติมใน ๔ ประเด็น ดังนี
1. ตาแหน่งของข้อมูลโครงข่าย ควรจัดทาเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลโครงข่ายที่เกิดขึนแล้ว
ข้อมูลโครงข่ายที่ใช้ในงานเฉพาะกิจ (Ad hoc) และข้อมูลโครงข่ายที่จะถูกสร้างขึนในอนาคต
2. การนาข้อมูลเชิงพืนที่ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
อาทิ ข้อมูล GPS ข้อมูลสภาพจราจร เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเดินทางและเพื่อการขนส่งสินค้า
3. ชุดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทังแก่ผู้ให้ข้อมูลเองและแก่ผู้นาข้อมูลไปใช้ (High Value
Dataset) ข้อมูลชันใดมีความสาคัญก็ให้ดาเนินการพัฒนาก่อน โดยต้องมีความถูกต้องและมีมาตรฐาน
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4. Data Governance เกี่ย วกับ แนวคิด และกระบวนการในการจัด การข้ อ มูล
ซึ่งข้อมูลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างหนึ่งของหน่วยงาน จึงควรมีแนวทางบริหารจัดการเพื่อนามาใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัย
นอกจากนี ผู้แทนของแต่ละหน่วยงานยังได้รายงานสถานภาพปัจจุบัน ของพัฒนางาน
ด้านภูมิสารสนเทศ ดังนี
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มีการจัดทาข้อมูลแผนที่กรรมสิทธิ์ที่ดิน
เพื่อใช้ในหน่ ว ยงานได้เ ท่านั น เนื่ องจากติดปัญหาเรื่อ งสิ ทธิ์ใ นการเข้ าถึ งข้ อ มูล จึงยังไม่ส ามารถนาข้ อ มู ล มา
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่นได้
กรมการขนส่งทางบก มีการจัดทาข้อมูลเส้นทางการเดินรถหมวด ๒ และหมวด ๓
เพื่อใช้งาน
กรมท่าอากาศยาน มีการจัดทาข้อมูลตาแหน่ง (Point) ของสนามบิน และมีการใช้
ข้อมูลแผนที่ในการสั่งการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ/ อุบัติการณ์การบิน
กรมเจ้าท่า มีการจัดทาข้อมูลร่องนา เส้นทางเดินเรือ และจัดทาแผนที่เพื่อการขุดลอก
ลานาในรูปแบบไฟล์ AutoCAD
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีแผนงานที่จะจัดเก็บข้อมูลจุดพักรถ และมีการนา
ข้อมูล Sensor บนทางพิเศษมาใช้แสดงสภาพจราจรบนทางพิเศษ ทังนี การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยัง มีความ
ต้องการข้อมูลสภาพจราจรบนถนน กทม. ที่เชื่อมต่อกับทางพิเศษ เพื่อ เป็นข้อมูล ให้ผู้ ใช้ทางพิเศษทราบและ
ประกอบการตัดสินใจใช้ทางพิเศษ
การรถไฟแห่ งประเทศไทย ใช้ข้อมูล แผนที่ที่ส านักงานปลั ด กระทรวงคมนาคม
พัฒ นาขึน และหากมีการปรั บ ปรุ งข้อมูล ก็จะส่ งข้อมูล ที่ปรับปรุงแล้ ว มาให้ ส านักงานปลั ดกระทรวงคมนาคม
นอกจากนี การรถไฟแห่งประเทศไทยยังมีแผนงานที่จะสารวจและจัดเก็บข้อมูลแนวเขตที่ดินและอาคารให้เช่าทั่ว
ประเทศด้วย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับค่าพิกัดป้ายรถเมล์ หากแล้ว
เสร็จจะจัดส่งให้สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อนาไปปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐานกลางของกระทรวงคมนาคม
บริษัท ขนส่ง จากัด มีข้อมูลจุดจอดแวะรับผู้โดยสาร/จุดจาหน่ายตั๋ว โดยจะส่ง ให้
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อนาไปปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐานกลางของกระทรวงคมนาคมต่อไป
การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีการใช้ข้อมูลเชิงพืนที่ในการบริหารจัดการการเช่า
พืนที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเอง ทังนี มีความต้องการทราบข้อมูลสภาพจราจรหน้าท่าเรือ เพื่อประโยชน์
ในการตัดสินใจใช้เส้นทางในการปล่อยรถออกจากท่าเรือ หรือการเลือกเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากท่าเรือไปยัง
ปลายทาง
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลแผนที่โลกในการติดตาม
เครื่องบิน
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด มีการจัดทาแผนที่ค่าพิกัดหลุมจอด และ
พิกัดหมุดหลักฐาน โดยดาเนินการร่วมกับสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และกรมแผนที่ทหาร เพื่อ
สนับสนุนภารกิจปลดธงแดงของ ICAO และเพื่อจัดทาเส้นทางการบิน รวมทังเพื่อให้ข้อมูลแก่นักบิน
ทังนี เห็นควรให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันดาเนินงานกับสานักงานปลัดกระทรวงใน
การปรับปรุงแผนที่ในส่วนที่หน่วยงานรับผิดชอบ และส่งให้ศูนย์ ไอซีที สานักงานปลัดกระทรวง นาไปปรับปรุงใน
แผนที่ One Transport Map ต่อไป และการพัฒนางานแผนที่ตามความต้องการใช้งานของประชาชนเป็ นสิ่ ง
สาคัญ เช่น ระบบแนะนาเส้นทางที่ถูกต้อง แม่นยา หรือระบบงานอื่นที่สามารถตอบสนองการดาเนินชีวิตของ
ประชาชนทั่วไป
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กรมทางหลวงชนบท เห็นด้วยกับการจัดทาพิกัดหมุดหลักฐาน ซึ่งเป็นประโยชน์กับ
หลายหน่วยงาน และสามารถใช้ประโยชน์ในกรณีนาท่วมสนามบิน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ยังไม่มีการพัฒนาข้อมูลแผนที่ขึน เพื่อใช้
งานเอง โดยใช้งานแผนที่ที่สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมพัฒนาขึน
กรมทางหลวง มีการนาแผนที่ที่สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมพัฒนาขึนไปใช้
งาน และมี ค วามพยามในการผลั ก ดั น นโยบาย One Map for One Transport แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ
เท่าที่ควร จึงขอให้ คค. ส่งหนังสือถึงหน่วยงานเพื่อกาชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย One Map for
One Transport
ทังนี ในส่วนของการพัฒนางานด้านแผนที่นัน กรมทางหลวงมีการพัฒนาแผนที่
สาหรับสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานเอง รวมทัง ได้พัฒนาระบบงานประยุกต์ด้านแผนที่นาทาง โดยนา
ข้อมูลอุบัติเหตุ อุบัติภัยบนทางหลวง และ CCTV มานาเสนอบนระบบดังกล่าวด้วย
ส านั ก งานนโยบายและแผนการขนส่ ง และจราจร มี ก ารน าแผนที่ ที่ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมพัฒนาขึนไปใช้งาน โดยใช้ในงานด้านนโยบาย และด้านความปลอดภัย
สถาบันการบินพลเรือน มีการจัดเก็บข้อมูลพิกัดศูนย์ฝึกการบิน ที่อยู่ในความดูแล
ของสถาบันการบินพลเรือน
มติที่ประชุม ๑ ที่ประชุมเห็นชอบกรอบ (ร่าง) แผนพัฒนาภูมิสารสนเทศคมนาคม พ.ศ. 2562 - 2564 โดยให้
ฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนาในประเด็นยุทธศาสตร์ตามความข้อคิดเห็นของที่ประชุม
๒ ให้ทุกหน่วยงานกรอกแบบรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาฯ และส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ
ที่ e-gis@mot.go.th หรือโทรสารหมายเลข 02-2833049 ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓.๒ การจัดทาข้อมูลตามมาตรฐานข้อกาหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูล
เส้นทางคมนาคม
เลขานุการฯ
ตามที่ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ได้จัดทา
ข้อกาหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพืนฐาน (FGDS) ขึน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานข้อกาหนดชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพืนฐาน
ของประเทศไทย โดยกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบชันข้อมูลเส้นทางคมนาคม ประกอบด้วย
ชั้นข้อมูล
1) ข้อมูลถนน

หน่วยงาน
ทล. ทช. กทพ.

2)

สปค.

3)
4)
5)
6)
7)

นิยาม
เส้นที่แสดงแนวกลางของถนน ซึ่งเป็นตัวแทน
ของถนน หรือโครงข่ายถนน
ข้อมูลจุดคมนาคม
จุดที่แสดงการเชื่อมต่อของถนน หรือแสดงการ
ตัดกันของถนน รวมทังจุดเชื่อมต่อและจุ ดตัด
ระหว่างเส้นทางคมนาคมที่ต่างกัน
ข้อมูลขอบถนน
เส้นที่แสดงขอบเขตด้านข้างของผิวทาง
ข้อมูลสะพาน
โครงสร้างที่ถูกสร้างขึนเพื่อข้ามผ่านเหนือทางนา
ทางรถไฟ หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ
ข้อมูลอุโมงค์และทางลอด ทางใต้ ดิ น ใต้ น า ซึ่ ง เป็ น ทางที่ ขุ ด ลงไปใต้ ดิ น
ภูเขา สาหรับการสัญจรทางบกของยานพาหนะ
ข้อมูลจุดกลับรถ
จุดที่แสดงตาแหน่งการกลับทิศจราจร
ข้อมูลจุดทางแยก/จุดตัด จุดที่แสดงตาแหน่งทางแยก/จุดตัด

ทล. ทช. รฟท.
ทล. ทช.
ทล. ทช.
ทล. ทช. รฟท.
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ชั้นข้อมูล
8) ข้อมูลทางรถไฟ
9) ข้อมูลสถานที่คมนาคม
10) ข้อมูลเส้นทางเดินเรือ
11) ข้อมูลอาณัติสัญญาณ
12) ข้อมูลพืนที่คมนาคม

นิยาม
เส้นที่แสดงแนวกลางของรถไฟ หรือโครงข่าย
รถไฟ
สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง อาคาร สถานที่ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
เส้นทางคมนาคม
เส้นที่แสดงแนวการสัญจรทางนา ร่องนาบริเวณ
ชายฝั่ง และในแผ่นดิน
อุป กรณ์ควบคุม การจราจร หรือเครื่องหมาย
เพื่อแสดงการบังคับ เตือนหรือแนะนาการใช้
เส้นทาง ทังทางบก ทางนา และทางอากาศ
ขอบเขตของพืนที่ที่ใช้บริการเพื่ออานวยความ
สะดวกด้านคมนาคม

หน่วยงาน
รฟท. รฟม.
จท. ขบ. ทย. รฟท. ทอท.
ขสมก. รฟม. บขส.
จท.
ทล. ทช. รฟท. จท. ทย.
ทอท.
จท. ขบ. ทย. รฟท. ทอท.
ขสมก. รฟม. บขส.

ในการนี สทอภ. ได้ดาเนินการประเมินความสอดคล้ องชันข้อมูล เส้ นทางคมนาคม ภายใต้
โครงการปรับปรุงชันข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน FGDS
(15 จังหวัด) และได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน คค. ที่เกี่ยวข้องในเบืองต้นแล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
โดยที่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี
1) ให้กระทรวงคมนาคม พิจารณาข้อมูลที่จาเป็นพร้อม Metadata และ Data Dictionary
ตามตารางข้างต้น ส่งให้ สทอภ.
2) กรอกแบบสอบถามการจัดทาข้อกาหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพืนฐาน (FGDS) ชันข้อมูล
เส้นทางคมนาคม เพื่อรวบรวมข้อมูลการให้บริการข้อมูลของหน่วยงานหลัก ตามรายละเอียดการจัดทา/ปรับปรุง/
ควบคุมคุณภาพของข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS สาหรับนามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน และ
กาหนดนโยบายในการพัฒนาการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศให้ดียิ่งขึน โดยจะสอบถามตามมาตรฐาน FGDS
ตามเอกสารประกอบวาระ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ข้อพิจารณา

ที่ประชุมร่วมพิจารณารายละเอียดชันข้อมูลเส้นทางคมนาคมมีข้อเสนอแนะ ดังนี
1. ควรมีการจัดลาดับความสาคัญของชันข้อมูลสารสนเทศ และมีการจัดการเข้าถึงชันข้อมูล
2. ควรมีการสอบถามข้อมูล จราจรบนถนน จากหน่ว ยงานอื่นเพิ่มเติม อาทิ กทม. จส.100
สทอภ. เนื่องจากเป็นชันข้อมูลที่หน่วยงานมีความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ในการนาไปพัฒนาระบบของ
หน่วยงาน
3. ควรมีการสอบถาม สทอภ. เพิ่มเติม เกี่ยวกับนิยามของชันข้อมูลเส้นทางคมนาคม เพื่อให้
หน่วยงานเกิดความชัดเจนและสามารถกรอกแบบสอบถามได้อย่างถูกต้อง ประกอบด้วย ชันข้อมูลดังนี
๓.๑ ชันข้อมูลขอบถนนเป็นชันข้อมูลเส้นที่แสดงขอบเขตผิวจราจร ด้านซ้าย และขวา
๓.๒ ชันข้อมูลสถานที่คมนาคม เป็นข้อมูลจุดตาแหน่ง (Point) ส่วนชันข้อมูลพืนที่คมนาคม
เป็นข้อมูลขอบเขตพืนที่ (Polygon)
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นควร ดังนี
1. ให้ทุกหน่วยงานตอบแบบแบบสอบถามการจัดทาข้อกาหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพืนฐาน
(FGDS) ชันข้อมูลเส้นทางคมนาคม ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2561
2. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานขอข้อมูลของ สทอภ. ที่เป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงคมนาคม อาทิ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลสภาพจราจร
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วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
4.1 แบบสารวจความคิดเห็นการใช้งาน/ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการระบบภูมิสารสนเทศ
เลขานุการฯ
ด้ ว ยกระทรวงคมนาคมได้ ด าเนิ น การผลั ก ดั น งานด้ า นภู มิ ส ารสนเทศคมนาคมให้ เ ข้ า กั บ
กระบวนงานขององค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ภู มิ ส ารสนเทศคมนาคม ฉบั บ ที่ 4 ในประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ได้มุ่งเน้นการผลักดันการเชื่อมโยงระบบภูมิสารสนเทศ เข้ากับกระบวนงานขององค์กร ทังในระดับ
การบริหารองค์กร และระดับปฏิบัติงาน
ในการนี เพื่อให้การผลักดันงานด้านภูมิสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ และรองรับผู้ใช้บริการมากยิ่งขึน
ฝ่ายเลขานุการ จึงได้ทาแบบสารวจการใช้งาน/ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการระบบภูมิสารสนเทศ ให้หน่วยงานใน
สั ง กั ด แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ไ ด้ ที่ ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห ลั ก ร ะ บ บ ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม
(http://gisportal.mot.go.th)

มติที่ประชุม
ที่ป ระชุม รับ ทราบ และมอบให้ทุก หน่ว ยงานในสัง กัด ร่ว มตอบแบบส ารวจการใช้ ง าน /
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการระบบภูมิสารสนเทศ
4.2 นโยบายการใช้กระดาษด้วย QR Code และมาตรการยกเลิกการขอสาเนาเอกสารของทาง
ราชการจากประชาชน
ประธาน
ด้ว ยส านั กงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินการปรับปรุงประสิ ทธิภ าพการทางานของภาครัฐ โดยการ
ส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐนาระบบดิจิทัลมาสนับสนุนการทางาน
1) การยกเลิกการขอสาเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชน (No Copy) โดยพัฒ นา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบแอปพลิเคชัน เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับบริการจาก
ภาครัฐ และหน่วยงานภาครัฐจะต้องทาการระบุพิกัดของสถานที่ให้บริการ หรือ “การปักหมุด” บนระบบให้กับ
ประชาชนทราบตาแหน่งและเส้นทางเดินทางไปยังจุดให้บริการ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดงานบริการ ขันตอน
และเอกสารที่ป ระชาชนต้ องเตรี ย มเพื่ อเข้ารับ บริก าร และแสดงสถานะส าเนาเอกสารที่ ยัง คงต้ อ งเรีย กจาก
ประชาชนด้วย
2) การลดการใช้กระดาษ (Paper Less) ซึ่งในการประชุมต่างๆ จะมีเอกสารที่ใช้ในการประชุม
เป็นจานวนมาก ดังนันต้องทาเอกสารการประชุมเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ดาวน์โหลดผ่าน QR Code โดยใช้
เทคโนโลยีในการแปลงจากเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่ผ่านระบบ Online จะทาให้สามารถเข้าถึง
เรียกดูได้ทุกที่ ทุกเวลา ทังยังเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษด้วย
ดังนัน สาหรับการประชุมครังต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมต้อง Upload ข้อมูลในเว็บไซต์ ทางอีเมล์
และการส่ง OR Code แทนการแจกเอกสารในที่ประชุม เพื่อลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ และให้ใช้ อุปกรณ์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในการเปิดดูเอกสารแทน ซึ่งฝ่ายเลขานุการ จะนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบผ่านทาง e-mail หรือ website แทนการส่งเอกสาร ต่อไปด้วย
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรั บทราบ

4.3 กรมทางหลวงชนบท ขอแก้ไขสีเส้นทางหลวงชนบท
ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท จากการนาเสนอแผนที่โครงการสาคัญกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ของ
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ในคร่าวการตรวจราชการในพืนที่เขตตรวจราชการที่ 13 (จังหวัดอานาจเจริญ
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จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี) เมื่อวันที่ 24 - 27 มกราคม 2561 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมได้ให้ความเห็นชอบต่อสีเส้นทางหลวงชนบท ในแผนที่ One Transport Map ที่นาเสนอ
ในการนี กรมทางหลวงชนบท จึงเห็นควรขอแก้ไข สีเส้นทางหลวงชนบท ของชุดแผนที่ One
Transport Map จากสีแดงอ่อน เป็น สีนาเงินเข้ม (R:0 G:77 B:168) ต่อไป ส่วนกรณีทางหลวงชนบทที่มากกว่า
4 ช่องจราจร ที่จะปรับปรุงในแผนที่ กรมทางหลวงชนบทจะไปศึกษาก่อนและนาเสนอเพื่อหารือในที่ประชุมครัง
ถัดไป
มติที่ประชุม
เลิกประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงข้อมูล เส้นทางหลวงชนบท
เวลา 12.00 น.
(นางสาวจุรีรัตน์ พรพิทักษ์)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางอาภรณ์ ขวัญสุด)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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แบบขอแก้ไขรายงานการประชุมหารือ
งานด้านภูมิสารสนเทศคมนาคม
ครั้งที่ 1/2561
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว มีความเห็นว่า
ถูกต้อง/รับรอง
ขอแก้ไข ดังนี้
1. หน้าที่................. บรรทัดที่.....................ดังนี้.............................................................................
.............................................................................................................................. ...............................................
.............................................................................................................................. ...............................................
.............................................................................................................................. ...............................................
.............................................................................................................................................................................
2. หน้าที่................. บรรทัดที่.....................ดังนี้.............................................................................
................................................................................................................................................. ............................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ...............................................
....................................................................................................................................... ......................................
3. หน้าที่................. บรรทัดที่.....................ดังนี้..........................................................
.............................................................................................................................. ...............................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ...............................................
.............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................
(.....................................................)
โปรดส่งแบบขอแก้ไขรายงานการประชุม ทางโทรสาร ๐-๒๒๘3-3049 หรือ e-gis@mot.go.th ภายใน
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผู้ประสานงาน คุณจุรีรัตน์ พรพิทักษ์ โทร : ๐-๒๒๘๓-๓๑๙๓
ขอความร่วมมือให้หน่วยงานตอบแบบสารวจความคิดเห็นการใช้งาน/ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการระบบภูมิสารสนเทศตาม
QR Code ด้านล่าง

