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1. วัตถุประสงค ์
1.๑ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ เข้าใจขั้นตอนการทำงาน สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถ

เรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ทางด้านการแก้ไขปัญหาการใช้ไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.๒ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการบริการและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
1.๓ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามการปฏิบัติงานได้ทุกข้ันตอน อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
1.๔ เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร 
1.๕ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร และให้ผู้บริหารสามารถติดตาม

การทำงานได้ทุกขั้นตอน 
1.๖ เพื่อเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม เพราะช่วยสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนและระบุรายละเอียดอย่าง

ครบถ้วน 
1.๗ ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน เพราะบางกระบวนการอาจมีความซับซ้อน เกี่ยวกับหลายฝ่าย

หลายบุคคล และใช้เป็นสื่อในการประสานงาน 
1.๘ เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบและแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่พ่ึงเข้ามาทำงานใหม ่
1.๙ เพื่อเผยแพร่ชุดข้อมูล Transport FGDS ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงาน

ภายนอก ตลอดจนประชาชนทั่วไป นำไปใช้งาน 
1.๑๐ เพื ่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านเส้นทางคมนาคม และประหยัด

งบประมาณในภาพรวม 
1.๑๑ เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศอย่างกว้างขวาง 
 

2. ขอบเขต 
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1 การศึกษา วิเคราะห์ความต้องการในการจัดทำชุดข้อมูลพื้นฐานเชิงพ้ืนที่ด้านเส้นทางคมนาคม 
2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูล Transport FGDS 
2.3 การปรับปรุงชุดข้อมูล Transport FGDS 
2.4 การให้บริการชุดข้อมูล Transport FGDS 
 

3. คำจำกัดความ 
3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เก่ียวข้องกับ

การรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ โดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม 
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3.2 ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ยังไม่มี
ความหมายในการนำไปใช้งาน ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว 

3.3 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและ
คุณคา่สำหรับผู้ใช้ 

3.4 ระบบภูมิสารสนเทศ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ที่มีตำแหน่งอ้างอิงบน
พื้นผิวโลก (Geospatial data) หรือ เป็นการนำเสนอข้อมูลของสถานที่ใดๆ ในลักษณะของแผนที่เพื่อให้ง่าย
ต่อความเข้าใจของผู้ใช้ ซึ่งตัวข้อมูลที่นำเสนอมีลักษณะเป็นการประกอบกันของชั้นข้อมูลหลายๆ ระดับ  
ชั้นข้อมูลที่นำมาประกอบกันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ใช้เป็นหลัก 

3.5 ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) หมายถึง ข้อมูลที่สามารถอ้างอิงกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geo-
referenced) ทางภาคพื้นดิน จำเป็นต้องอ้างอิงกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ระบบจะมุ่งเน้นข้อมูลที่เกี่ยวกับ
พ้ืนที ่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถแบ่งลักษณะของข้อมูลเชิงพ้ืนที่เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้.- 

1) จุด (Point) เป็นลักษณะที่ใช้แสดงตำแหน่งของพ้ืนที่นั้นๆ เช่น ที่ตั้งจังหวัด หมู่บ้าน เป็นต้น 
2) เส้น (Line) เป็นลักษณะที่ใช้แสดงลักษณะเชื่อมต่อของพ้ืนที่โดยทั่วไปจะแสดงเป็นกลุ่มของเส้น 

(Polyline) เช่น ทางถนน ทางรถไฟ เป็นต้น 
3) ข้อมูลรูปปิด (Polygon) เป็นลักษณะที่ใช้แสดงพื้นที่หรือขอบเขต เช่น พื้นที่จังหวัด พื้นที่

ทะเลสาบ เป็นต้น  

 
3.6 แผนที่ คือ รูปภาพอย่างง่ายซึ่งจำลองบริเวณบริเวณหนึ่ง และมีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น วัตถุ หรือบริเวณย่อย ๆ ที่อยู่ในบริเวณนั้น แผนที่มักเป็นรูปสองมิติซึ่งแสดงระยะห่าง
ระหว่างจุดสองจุดในบริเวณใดบริเวณหนึ่งได้อย่างถูกต้องตามหลักเรขาคณิต ยกตัวอย่างเ ช่น แผนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้เรายังสามารถวาดแผนที่แสดงคุณสมบัติของบริเวณต่าง ๆ บนพื้นโลก  โดยที่แบ่งตาม
ลักษณะการใช้งานได้ 3 ประเภท ได้แก่ 

1) แผนที่อ้างอิง (General reference map) เป็นแผนที่หลักในการทำแผนที่ชนิดอื่นๆ ได้แก่ 
แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) เป็นแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศบนพื้นผิวโลก ประกอบด้วย 
ภูเขา แม่น้ำ ทีร่าบ เนินเขา โดยใช้สีต่าง ๆ ได้แก่ สีเขียว สีน้ำตาล สีฟ้า เป็นต้น  
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2) แผนที่เฉพาะเรื่อง เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สัมพันธ์กัน เพื่อใช้ใน
กิจการเฉพาะอย่าง โดยอาจซ้อนอยู่บนแผนที่พื้นฐาน เช่น แผนที่ป่าไม้ แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่การใช้ที่ดิน 
แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคม แผนที่แสดงแหล่งแร่ เป็นต้น 

3) แผนที่เล่ม (Atlas) หมายถึง การนำแผนที่เฉพาะเรื่องหลาย ๆ เรื่องมารวมเป็นเล่ม เช่น แผนที่
เล่มชุดแผนที่โลก ประกอบด้วยแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เขตการปกครอง พืชพรรณ
ธรรมชาติ แหล่งน้ำ เป็นต้น 
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3.7 คำอธิบายข้อมูล (metadata) หมายถึง ข้อมูลรายละเอียดที่อธิบายถึงความเป็นมาของข้อมูล 
ช่วยให้ผู้ใช้งานข้อมูลสามารถค้นหาแหล่งที่มาของข้อมูลได้ เพ่ือบอกคุณลักษณะของข้อมูลสารสนเทศนั้น ๆ ซึ่ง
เปรียบเสมือนบัตรรายการข้อมูลในห้องสมุดของระบบภูมิสารสนเทศ 

3.8 FGDS (Fundamental Geographic Data Set)  หมายถึง ชั้นข้อมูลที่มีศักยภาพสูงสำหรับการใช้
ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเป็นข้อมูลฐานในการอ้างอิงเพื ่อเพิ ่มเติมชั ้นข้อมูลและ 
Attributes ด้านอื่น ๆ ได้ โดยข้อมูลประเภทนี้เกี่ยวข้องกับลักษณะของภูมิประเทศทั่วไป 

โดยที่ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้มีกำหนดชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน  โดยมี
หน่วยงานราชการดูแลและจัดทำชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ซึ่งได้กำหนดมาตราส่วนแผนที่ฐานของ
ประเทศ ได้แก่ มาตรส่วน 1 : 250,000, 1 : 50,000, 1 : 25,000, 1 : 10,000 และ 1 : 4,000 
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งได้กำหนดชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานและ 
หน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลของประเทศไทย ดังนี้ 

1) เขตการปกครอง - กรมการปกครอง 
2) เส้นทางคมนาคม - กระทรวงคมนาคม 
3) แม่น้ำ ลำธาร แหล่งน้ำ – กรมทรัพยากรน้ำ 
4) เขตชุมชน - กรมโยธาธิการและผังเมือง 
5) เขตป่าไม้ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6) การใช้ที่ดิน - กรมพัฒนาที่ดิน 
7) รูปถ่ายทางอากาศ - กรมแผนที่ทหาร 
8) ภาพถ่ายจากดาวเทียม - สทอภ. 
9) หมุดหลักฐานแผนที่ - กรมแผนที่ทหาร 
10) ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) - กรมแผนที่ทหาร 
11) แผนที่ภูมิประเทศ - กรมแผนที่ทหาร 
12) แปลงที่ดิน - กรมท่ีดิน 
13) อุทกศาสตร์ทางทะเล - กรมอุทกศาสตร์ 

 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.1 บุคลากร 

1) เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงาน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ – ชำนาญการ) 
1.1) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของ

หน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตาม
ความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด 

1.2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านการขนส่งกลาง 
ของกระทรวงคมนาคม 

1.3) บูรณาการการพัฒนาชุดข้อมูลพื ้นฐานเชิงพื ้นที ่ด้านเส้นทางคมนาคม  (Transport 
Fundamental Data Set : Transport FGDS) รวมทั ้งประสานการปรับปรุงชุดข้อมูลให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันสมัยอยู่เสมอ 
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1.4) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรฐานข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านเส้นทางคมนาคม  
รวมทั้งการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลอธิบายข้อมูล (Metadata) 

1.5) เผยแพร่ และให้บร ิการชุดข้อมูล Transport FGDS แก่หน่วยงานในสังกัด และ
หน่วยงานภาครัฐภายนอก รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือในการนำชุดข้อมูลไปใช้งาน 

1.6) สนับสนุนด้านวิชาการ ให้คำปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบภูมิสารสนเทศแก่
หน่วยงานในสังกัด 

1.7) การติดตามการดำเนินงานภูมิสารสนเทศของหน่วยงานเพื ่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยอยู่เสมอ 

1.8) เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการ 
 

2) หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
ตรวจพิจารณากลั่นกรองงาน ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อพิจารณา 
 

3) ผู้อำนวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตรวจพิจารณากลั่นกรองงาน อนุมัติในหลักการ ก่อนนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบการใช้งานชุดข้อมูลพื้นฐานเชิงพ้ืนที่ด้านเส้นทางคมนาคมก่อนนำไปใช้ต่อไป 
 

4.2 คณะกรรมการ 
1) คณะกรรมการบริหารคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงคมนาคม 
2) คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงคมนาคม 
3) คณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศคมนาคม และขับเคลื่อน Transport 

Big Data 
4) คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 

 
4.3 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
2) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) 
3) หน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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5. กระบวนงาน (Work Flow) 

ขั้นตอนการทำงาน 
(Work flows) 

ผังงาน 
(Flow Charts) 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ* 

(ตำแหน่ง/กลุ่ม/
ฝ่าย) 

ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการในการ
จัดทำชุดข้อมูลพื้นฐานเชิงพ้ืนที่ด้าน
เส้นทางคมนาคม (Transport FGDS) 

 30 วัน ผทส. 
นชค. ขส. 

จัดทำแผนปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูล 
Transport FGDS 
 

 30 วัน นชค. ขส. 

ปรับปรุงข้อมูล Transport FGDS 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

300 วัน นชค. ขส. 
 
 
 
นชค. ขส. 
 
ผทส. 

การให้บริการชุดข้อมูล Transport 
FGDS  
 
 
 
 
 
 
 

 30 วัน นชค. ขส. 
 
 
CIO ประจำ คค. 
ผทส. 
 
นชค. ขส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำแผนปฏิบัติการ 

ต ตรวจสอบข้อมูล 

ปรับปรุงข้อมูล 

การให้บริการ (ขอใช้ข้อมูล) 

รายงานผลการปรับปรุงข้อมูล 

ต พิจารณาให ้
ความเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ 
ในการจัดทำชุดข้อมูลฯ 

ไม่เห็นชอบ 

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

ผลการให้บริการ 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/กิจกรรม วิธีปฏิบัติ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6.1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ
ในการจัดทำชุดข้อมูลพื้นฐานเชิง
พ้ืนที่ด้านเส้นทางคมนาคม 
(Transport FGDS) 

1) ทบทวนรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการ  
2) ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ภูมิสารสนเทศ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
หัวหน้ากลุ่ม 

6.2 จัดทำแผนปฏิบัติการปรับปรุง
ข้อมูล Transport FGDS 

1) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัด คค. 
2) จัดทำแบบฟอร์มเพ่ือติดตามการปรับปรุง
ข้อมูล 
3) นำเสนอคณะทำงานพัฒนาและบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศคมนาคม และ
ขับเคลื่อน Transport Big Data เพ่ือ
พิจารณามอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด    
ที่เก่ียวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
4) ทำหนังสือเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการให้ปรับปรุง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงานในสังกัด คค. 

6.3 ปรับปรุงข้อมูล Transport 
FGDS 

1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอ
ข้อมูล 
2) จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดข้อมูลให้
ผู้บริหารทราบ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
หัวหน้ากลุ่ม 

6.4 การให้บริการชุดข้อมูล 
Transport FGDS 

1) จัดทำข้อมูลในรูปแบบ jpg, pmf, wms 
ไว้เผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต 
2) รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก
หน่วยงานที่ร้องขอการใช้งาน 
3) ทำหนังสือให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
ในการให้บริการข้อมูล Transport FGDS  
ในรูปแบบ shapefile 
4) แจ้งผลการให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงาน 
ที่ร้องขอการใช้งานข้อมูล Transport FGDS 
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7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เปิดให้บริการด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ ให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ได้ตลอด 24 ชม. ผ่านทางเว็บท่าภูมิสารสนเทศคมนาคมที่ URL http://gisportal.mot.go.th ซึ่งผู้ใช้บริการ
สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับบริการ และกรอกข้อมูลให้ครบสมบูรณ์พร้อมส่งหนังสือมาอย่างเป็น
ทางการแล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะดำเนินการ 

- ทำการตรวจสอบสิทธิ ประสานหน่วยงานในรายละเอียดที่ต้องการ ก่อนแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผล
เบื้องต้น ซ่ึงสามารถแจ้งการให้บริการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-mail และโทรศัพท์ในเบื้องต้นได้
ภายใน 3 วันทำการ  

- จัดทำข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย 
- ทำหนังสือรายงานผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งหนังสือแจ้งกลับพร้อมชุดข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการ 

ภายใน 2 สัปดาห์ 
 
8. ระบบประเมินผล 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดแนวทางการให้บริการชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท โดยวัดจากจำนวนผู้ใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ระบบภูมิสารสนเทศ กระทรวง
คมนาคม และแบบสำรวจความคิดเห็น การให้บริการด้านภูมิสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม 
 
9. เอกสารอ้างอิง 

9.1 แผนยุทศาสตร์ภูมิสารสนเทศ ของ กระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2557 - 2561) 
9.2 โครงสร้างชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศคมนาคม 
9.3 ข้อกำหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ

พ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก 1 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

ตัวอย่าง 
แบบรายงานผลการปฏิบัติการปรับปรุงชุดข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านเส้นทางคมนาคม 

 
 

 

 
 
  



ภาคผนวก 1 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

แบบหนังสือ 
ขอความอนุเคราะห์ชุดข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านเส้นทางคมนาคม 
 

 
 
  



ภาคผนวก 1 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

ตัวอย่าง 
หนังสือให้ความอนุเคราะห์สิทธิการใช้งานชุดข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านเส้นทางคมนาคม 

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
รายชื่อผู้จัดทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 2 รายชื่อผู้จัดทำ 
 

รายชื่อผู้จัดทำ 
 

นางสาวจุรีรัตน์ พรพิทักษ์   
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 
กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
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