พจนานุกรมข้อมูล
ชุดข้อมูล
“จังหวัดและภูมิภาค
ในประเทศไทย”
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พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ฉบับสมบูรณ์
ชุดข้อมูล “จังหวัดและภูมิภาคในประเทศไทย”
ปรับปรุงพจนานุกรมข้อมูลวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ฟิลด์ที่ 1 (A): ProvinceNo
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
เลขลำดับของจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทย 77 จังหวัด
เลขอาระบิก 2 หลักตั้งแต่ 01-77
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
ฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ (DC) กำหนดเองตั้งแต่หมายเลข 01-77
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
2
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ฟิลด์ที่ 2 (B): ProvinceMOI_ID
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size
หมายเหตุ
Remarks

รายละเอียด
รหัสจังหวัด 2 หลักตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
เลขอาระบิก 2 หลัก เช่น 10, 96 เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครอง
ของไทย ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562
http://www.moi.go.th/pls/portal/docs/PAGE/MOI_2555/MOI/FIRST
_PAGE/CODE%20DOPA/01CODE_0.PDF
2. รหัสท้องที่/พื้นที่ (จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน) แนบท้าย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครอง
ของไทย
http://www.moi.go.th/pls/portal/docs/PAGE/MOI_2555/MOI/FIRST
_PAGE/CODE%20DOPA/02CODE_0.PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
2
เป็น Primary Key สำหรับชุดข้อมูลนี้และเป็น Foreign Key ที่ใช้ในการ
เชื่อมโยงกับตารางข้อมูลหรือชุดข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการระบุจังหวัดใน
ประเทศไทย
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ฟิลด์ที่ 3 (C): ProvinceNameThai
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
ชื่อภาษาไทยของจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด
ชื่อจังหวัดทุกแห่งยกเว้นกรุงเทพมหานครต้องมีคำว่า “จังหวัด” นำหน้า
โดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น จังหวัดนครปฐม, จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น
ส่วนกรุงเทพมหานครระบุว่า กรุงเทพมหานคร โดยไม่ต้องมีคำว่าจังหวัด
นำหน้า
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/024/T_0017.PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25
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ฟิลด์ที่ 4 (D): Region_VaccineRollout_MOPH
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งภาคเพื่อรายงานสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใน
พื้นที่ต่าง ๆ โดยกระทรวงสาธารณสุข
คำภาษาไทย 7 คำ ประกอบด้วย
1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. ภาคใต้
3. ภาคตะวันตก
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ภาคกลาง
6. ภาคตะวันออก
7. ภาคเหนือ
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
การให้บริการวัคซีน COVID-19
https://dashboard-vaccine.moph.go.th/dashboard.html
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25
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ฟิลด์ที่ 5 (E): Region_RDPB
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งภาคของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัด
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
ภาษาไทย 4 คำ คือ
ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง และภาคใต้
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
เว็บไซต์ สำนักงาน กปร. ดังนี้
http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/rp_northern.htm
http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/rp_central.htm
http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/rp_north_eastern.htm
http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/rp_south.htm
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25
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ฟิลด์ที่ 6 (F): Region_RedCrossChapter
หัวข้อ
รายละเอียด
คำอธิบายฟิลด์
การแบ่งภาคของเหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานอิสระของรัฐ
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล คำว่า “เหล่ากาชาดจังหวัดภาค” ตามด้วยเลขาอาระบิกตั้งแต่ 1-12
Data Scope and Format เช่น เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5, เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 12 กรณี
ของกรุงเทพมหานคร ไม่อยู่ในพื้นที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค
ระบุว่า N/A
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
1. เว็บไซต์สภากาชาดไทย
แหล่งที่มาของข้อมูล
https://chapter.redcross.or.th/committee/12pak_report.php
Reference/Data Source
2. ส.ปชส.เชียงราย, “เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาคในภาค 10 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563”,
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่, 17 มกราคม 2563,
https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/1800
3. สยามรัฐออนไลน์, “เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 1”,
15 มกราคม 2563, https://siamrath.co.th/n/126724
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยสาธารณะ
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
ไม่มีชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Varchar
Data Type
ขนาดข้อมูล
25
Data Size
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ฟิลด์ที่ 7 (G): Region_SenatorFieldWork
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งภาคตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ของวุฒิสภา
หน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงาน คือ สำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐสภา
ภาษาไทย 7 คำ คือ
1. ภาคใต้
2. ภาคกลาง
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
5. ภาคเหนือ (ตอนบน)
6. ภาคเหนือ (ตอนล่าง)
7. ภาคตะวันออก
ส่วนกรุงเทพมหานคร ระบุว่า N/A
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. https://www.senate.go.th > สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
2. https://www.senate.go.th > สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน >
คณะกรรมการจังหวัดภาคกลาง > บทความ / รายงาน
3. https://www.senate.go.th > สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน >
คณะกรรมการจังหวัดภาคใต้ > สรุปเรื่องร้องเรียน
4. https://www.senate.go.th > สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน >
คณะกรรมการจังหวัดภาคตะวันออก > สรุปเรื่องร้องเรียน
5. https://www.senate.go.th > สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน >
คณะกรรมการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) > สรุปเรื่อง
ร้องเรียน
6. https://www.senate.go.th > สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน >
คณะกรรมการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) > บทความ /
รายงาน
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หัวข้อ

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
7. https://www.senate.go.th > สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน >
คณะกรรมการจังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) > สรุปเรื่องร้องเรียน
8. ภาคเหนือตอนบน สอบถามจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
35
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ฟิลด์ที่ 8 (H): Region_JFO
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งภาคของกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
ภาษาไทย 4 คำ คือ ภาคใต้, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
ภาคเหนือ
ในกรณีของกรุงเทพมหานคร ระบุว่า N/A
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุนยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
https://jfo.moj.go.th/files/files_download/20210430113646363
.pdf
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25
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ฟิลด์ที่ 9 (I): Region_TCGOffice
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งภาคและพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานเขตภาคต่าง ๆ
ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
กระทรวงการคลัง
ภาษาไทย 11 คำ ประกอบด้วย
1. สำนักงานเขตนครหลวง
2. สำนักงานเขตภาคกลาง
3. สำนักงานเขตภาคตะวันตก
4. สำนักงานเขตภาคตะวันออก
5. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
6. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
7. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
8. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน
9. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง
10. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน
11. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
เว็บไซต์บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
https://www.tcg.or.th/index.php > ติดต่อเรา
https://www.tcg.or.th/contactus.php
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
45

ห น้ า | ๑๑

ฟิลด์ที่ 10 (J): RegionID
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size
หมายเหตุ
Remarks

รายละเอียด
รหัสภูมิภาคของแต่ละจังหวัดซึ่งฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ (DC)
กำหนดไว้ในชุดข้อมูลที่ DC007_ชุดข้อมูลกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
เลขอาระบิก 1 หลักตามที่ระบุไว้ในชุดข้อมูลที่ DC007_ชุดข้อมูล
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ คือ หมายเลข 1-7
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
ชุดข้อมูลที่ DC007_ชุดข้อมูลกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
1
ใช้เป็น Foreign Key เชื่อมโยงกับชุดข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการระบุรายละเอียด
ของภาคตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัด
ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560

ห น้ า | ๑๒

ฟิลด์ที่ 11 (K): RegionName
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
ภูมิภาคของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้ง
กลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ภาษาไทยคำว่า ภาคกลาง, ภาคใต้, ภาคใต้ชายแดน, ภาคตะวันออก,
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ และในกรณีของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งไม่มีการกำหนดไว้ ระบุคำว่า ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์
ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/281/14.PDF
2. ชุดข้อมูลที่ DC007_ชุดข้อมูลกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size
หมายเหตุ
Remarks

3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/137/1.PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25
หน่วยงานที่ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ คือ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

ห น้ า | ๑๓

ฟิลด์ที่ 12 (L): ProvincialClusterID
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size
หมายเหตุ
Remarks

รายละเอียด
รหัสของกลุ่มจังหวัดจำนวน 18 กลุ่มที่แต่ละจังหวัดสังกัด รวมทั้ง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ (DC) กำหนดเอง
เลขอาระบิก 2 หลักตามที่ระบุในชุดข้อมูลที่ DC007_ชุดข้อมูล
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประกอบด้วยหมายเลขดังนี้
11, 12, 13, 14 สำหรับกลุ่มจังหวัดในภาคกลาง
21, 22 สำหรับกลุ่มจังหวัดในภาคใต้
31 สำหรับกลุ่มจังหวัดในภาคใต้ชายแดน
41, 42 สำหรับกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออก
51, 52, 53, 54, 55 สำหรับกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
61, 62, 63, 64 สำหรับกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือ
71 สำหรับกรุงเทพมหานคร
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
ชุดข้อมูลที่ DC007_ชุดข้อมูลกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
2
ใช้เป็น Foreign Key เชื่อมโยงกับชุดข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการระบุรายละเอียด
ของกลุ่มจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและ
กำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ห น้ า | ๑๔

ฟิลด์ที่ 13 (M): ProvincialClusterName
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size
หมายเหตุ
Remarks

รายละเอียด
ชื่อกลุ่มจังหวัดที่แต่ละจังหวัดสังกัดตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้ง
กลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ภาษาไทยซึ่งเป็นชื่อกลุ่มจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้ง
กลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
(ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เช่น
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน, กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย,
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง, กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ในกรณีของกรุงเทพมหานครซึ่งไม่มีการกำหนดไว้ ให้ระบุคำว่า
ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/281/14.PDF
2. ชุดข้อมูลที่ DC007_ชุดข้อมูลกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
50
หน่วยงานที่ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ คือ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

ห น้ า | ๑๕

ฟิลด์ที่ 14 (N): RegionCGDWelfareIntegrationSystem
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งภาคโดยระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ภาษาไทย 6 คำประกอบด้วยคำว่า
ภาคกลาง, ภาคใต้, ภาคตะวันตก, ภาคตะวันออก, ภาคเหนือ,
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/statistic

ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25

ห น้ า | ๑๖

ฟิลด์ที่ 15 (O): RegionTMD
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งภาคโดยกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภาษาไทย 6 คำประกอบด้วยคำว่า
ภาคกลาง, ภาคใต้ฝั่งตะวันออก, ภาคใต้ฝั่งตะวันตก, ภาคตะวันออก,
ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://tmd.go.th > สภาพอากาศ
2. แอปพลิเคชัน Thai Weather ของกรมอุตุนิยมวิทยา

ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25

ห น้ า | ๑๗

ฟิลด์ที่ 16 (P): RegionECT
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งภาคโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ
ภาษาไทย 4 คำประกอบด้วยคำว่า
ภาคกลาง, ภาคใต้, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด
พ.ศ. 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/121/55.PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25

ห น้ า | ๑๘

ฟิลด์ที่ 17 (Q): RegionNSO
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งภาคโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภาษาไทย 4 คำประกอบด้วยคำว่า
ภาคกลาง, ภาคใต้, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ
สำหรับ 76 จังหวัด
ในกรณีของกรุงเทพมหานคร ระบุคำว่า ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
เว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

http://www.nso.go.th > ลิงค์หน่วยงาน > สำนักงานสถิติจังหวัด
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25

ห น้ า | ๑๙

ฟิลด์ที่ 18 (R): RegionOPSIndustry
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งภาคโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ภาษาไทย 5 คำประกอบด้วยคำว่า ภาคกลาง ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
ในกรณีของกรุงเทพมหานคร ระบุคำว่า ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. เว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม
https://www.industry.go.th > เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ > หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม > สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ภาคเหนือ
https://www.industry.go.th/th/north-industry
3. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคกลาง
https://www.industry.go.th/th/center-industry
4. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
https://www.industry.go.th/th/northeast-industry
5. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคตะวันออก
https://www.industry.go.th/th/eastern-industry

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

6. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคใต้
https://www.industry.go.th/th/south-industry
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25

ห น้ า | ๒๐

ฟิลด์ที่ 19 (S): RegionArmy
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
พื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของกองทัพภาค กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
ภาษาไทยคำว่า “กองทัพภาคที่” ตามด้วยเลขอาระบิกเลข 1-4 โดยมีการ
เว้นวรรค 1 เคาะ คือ คำว่า กองทัพภาคที่ 1, กองทัพภาคที่ 2,
กองทัพภาคที่ 3, กองทัพภาคที่ 4
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ
กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2552
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/019/16.PDF
2. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ
กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/100.PDF
3. กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก พ.ศ. 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/111.PDF

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

4. กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/080/T_0001.PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
15

ห น้ า | ๒๑

ฟิลด์ที่ 20 (T): RegionPolice
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
พื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของตำรวจภูธรภาค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ภาษาไทยคำว่า “ตำรวจภูธรภาค” ตามด้วยเลขอาระบิกเลข 1-9 โดยมีการ
เว้นวรรค 1 เคาะ เช่น ตำรวจภูธรภาค 1, ตำรวจภูธรภาค 6 เป็นต้น
ในกรณีของกรุงเทพมหานคร ให้ระบุคำว่า กองบัญชาการตำรวจนครบาล
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. ในกรณีของกรุงเทพมหานครและกองบัญชาการตำรวจนครบาล
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขต
อำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ และ
บัญชีแนบท้าย
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/130/1.PDF
2. ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและ
เขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ
(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2561
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/111/1.PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25

ห น้ า | ๒๒

ฟิลด์ที่ 21 (U): RegionONCB
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
พื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ภาค สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงยุตธิ รรม
ภาษาไทยคำว่า “สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค” ตามด้วย
เลขอาระบิกเลข 1-9 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7, สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภาค 9 เป็นต้น ในกรณีของกรุงเทพมหานคร
ระบุคำว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2548
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00154614.PDF
2. เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
https://www.oncb.go.th > รายงาน/ผลการดำเนินงาน > รายงานผล
การปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ > ผลการปราบปรามยาเสพติด
ทั่วประเทศ ปี 2562
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
50

ห น้ า | ๒๓

ฟิลด์ที่ 22 (V): RegionalHealth
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การกำหนดเขตสุขภาพเพื่อประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ คือ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ภาษาไทยคำว่า “เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่” ตามด้วยเลข
อาระบิกเลข 1-13 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น เขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน เขตพื้นที่ 3, เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13
เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
พ.ศ. 2559
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/232/1.PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
40

ห น้ า | ๒๔

ฟิลด์ที่ 23 (W): RegionEnvironment
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาษาไทยคำว่า “สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่” ตามด้วยเลขอาระบิกเลข
1-16 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10,
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 เป็นต้น
ในกรณีของกรุงเทพมหานคร ระบุคำว่า ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่
1169/2560 เรื่อง การกำหนดจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER15/DRAWER053
/GENERAL/DATA0000/00000808.PDF
2. ประวัติความเป็นมาของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16
http://www.mnre.go.th/reo06/th/about
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
30

ห น้ า | ๒๕

ฟิลด์ที่ 24 (X): RegionRoyalRain
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาค
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาษาไทย 7 คำ ประกอบด้วย
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. เว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
https://www.royalrain.go.th > ฝนหลวง > ศูนย์ปฏิบัตกิ ารฝนหลวง
2. เข้าถึงข้อมูลโดยตรงที่
https://www.royalrain.go.th/royalrain/Editor_Page.aspx?MenuId=42
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
45
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ฟิลด์ที่ 25 (Y): RegionDGR
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาษาไทยคำว่า “สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต” ตามด้วยเลขอาระบิก
เลข 1-12 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ จากนั้นตามด้วยชื่อจังหวัดที่
สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต แต่ละแห่งตั้งอยู่ โดยระบุชื่อจังหวัดใน
วงเล็บ เช่น สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง),
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) เป็นต้น
ในกรณีของกรุงเทพมหานคร ระบุคำว่า ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/063/23.PDF
2. ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร
อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล
ข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/175/7.PDF

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

3. เว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
http://www.dgr.go.th > ติดต่อกรม หรือ
http://www.dgr.go.th/th/contact
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
45
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ฟิลด์ที่ 26 (Z): WaterAuthorities_ServiceArea
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดพื้นทีใ่ ห้บริการของการประปานครหลวงและ
การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
คำว่า “การประปาส่วนภูมิภาค เขต” ตามด้วยเลขอาระบิกเลข 1-10 โดย
มีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1, การประปา
ส่วนภูมิภาค เขต 3 เป็นต้น
ในกรณีของกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ
ระบุคำว่า การประปานครหลวง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. รายงานประจำปี/รายงานความยั่งยืน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค
https://www.pwa.co.th/contents/files/service/annualreport/
AnnualReport2018.pdf
2. รายงานประจำปี 2561 การประปานครหลวง
https://web.mwa.co.th/mobile/download/Annual_Report_
2561.pdf
3. รายงานประจำปี/รายงานความยั่งยืน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค
https://pwa.co.th/contents/files/service/annualreport/2019PWA-Annual-Report&SD-Report.pdf

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

4. รายงานประจำปี 2563 การประปาส่วนภูมิภาค
https://www.pwa.co.th/contents/files/service/annualreport/AnnualReport-PWA_2020-Edit-07.01.65.pdf
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
30
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ฟิลด์ที่ 27 (AA): RegionWaterAuthorities
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งภาคของประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
คำว่า “ภาค” ตามด้วยเลขอาระบิกเลข 1-5 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ
เช่น ภาค 1, ภาค 5 เป็นต้น ส่วนจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการ
ประปานครหลวง ระบุคำว่า N/A
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. รายงานประจำปี/รายงานความยั่งยืน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค
https://pwa.co.th/contents/files/service/annualreport/2019PWA-Annual-Report&SD-Report.pdf
2. รายงานประจำปี 2563 การประปาส่วนภูมิภาค
https://www.pwa.co.th/contents/files/service/annualreport/AnnualReport-PWA_2020-Edit-07.01.65.pdf
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
5
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ฟิลด์ที่ 28 (AB): RegionElectricityAuthorities
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของการไฟฟ้านครหลวงและ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
คำว่า “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต” ตามด้วยเลขอาระบิกเลข 1-3 โดยมี
การเว้นวรรค 1 เคาะ จากนั้นตามด้วยภาคในวงเล็บ และสุดท้ายเป็นชื่อ
จังหวัดที่ตั้งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3
(ภาคใต้) จังหวัดยะลา เป็นต้น
ในกรณีของกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ
ระบุคำว่า การไฟฟ้านครหลวง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. รายงานประจำปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
https://www.pea.co.th/Portals/0/Document/AnnualReport/PEA
V02.pdf
2. รายงานประจำปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
https://www.pea.co.th/Portals/0/Document/AnnualReport/Ann
ual_Report_2562_Complete_resize.pdf
3. ประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 7/2556 เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กร
ในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงานและ
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER49/DRAWER026/
GENERAL/DATA0000/00000002.PDF
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม
https://www.pea.co.th/c3/ > พื้นที่รับผิดชอบ
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
https://www.pea.co.th/c1/ > เกี่ยวกับเรา > พื้นที่รับผิดชอบ
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
https://www.pea.co.th/c2/ > กฟฟ. ในสังกัด

ห น้ า | ๓๐

หัวข้อ

รายละเอียด
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดอุดรธานี
https://www.pea.co.th/ne1/ > เกี่ยวกับเรา > พื้นที่รับผิดชอบ
8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดนครราชสีมา
https://www.pea.co.th/ne3 > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร >
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร PEA จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร PEA จังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร PEA จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร PEA จังหวัดสุรินทร์
9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
https://www.pea.co.th/s1/ > เกี่ยวกับเรา > พื้นที่รับผิดชอบ
10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
https://www.pea.co.th/s2 > การไฟฟ้าในสังกัด
11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
https://www.pea.co.th/s3 > การไฟฟ้าฯ ในสังกัด

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

12. ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของ กฟภ.
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
70
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ฟิลด์ที่ 29 (AC): RegionLDD
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำว่า “สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต” ตามด้วยเลขอาระบิกเลข 1-12 โดยมี
การเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7, สำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/088/68.PDF
2. เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน “สถานที่ตั้งสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และ
สถานีพัฒนาที่ดิน”
http://www.ldd.go.th/Location/index.html#r01
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
30
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ฟิลด์ที่ 30 (AD): RegionSecondaryEducationalServiceArea_from2010to2020_Archive
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การกำหนดพื้นที่ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผลใช้
บังคับตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2563 ปัจจุบันถูกยกเลิกไปแล้ว บันทึก
ไว้เป็นประวัติศาสตร์เท่านั้น
คำว่า “เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต” ตามด้วยเลขอาระบิกเลข
1-42 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20, เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/098/62.PDF
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/097/15.PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
70

ห น้ า | ๓๓

ฟิลด์ที่ 31 (AE): RegionFineArts
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักศิลปากร กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
คำว่า “สำนักศิลปากรที่” ตามด้วยเลขอาระบิกเลข 1-12 ตามด้วยจังหวัด
ที่สำนักศิลปากรแต่ละแห่งตั้งอยู่โดยไม่ต้องมีคำว่าจังหวัด เช่น
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี, สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช และ
คำว่า ส่วนกลาง ในกรณีของกรุงเทพมหานคร
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่
1-12 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
https://www.finearts.go.th/uploads/tinymce/source/1/webmain
/new/pdf/2560feb.pdf
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
20

ห น้ า | ๓๔

ฟิลด์ที่ 32 (AF): RegionTAT
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ภาษาไทย 5 คำ ประกอบด้วยคำว่า ภาคกลาง, ภาคตะวันออก,
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคใต้
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
https://www.tat.or.th/th/contact/office?office=local
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25
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ฟิลด์ที่ 33 (AG): ProvincialOffice_TAT
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) สำนักงานจังหวัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คำว่า “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงาน” ตามด้วยชื่อ
จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานแต่ละแห่ง เช่น
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่,
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฉะเชิงเทรา เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
https://www.tat.or.th/th/contact/office?office=local
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
110
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ฟิลด์ที่ 34 (AH): RegionAppealCourt
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของศาลอุทธรณ์ภาค สำนักงาน
ศาลยุติธรรม
คำว่า “ศาลอุทธรณ์ภาค” ตามด้วยเลขอาระบิกเลข 1-9 โดยมีการเว้น
วรรค 1 เคาะ เช่น ศาลอุทธรณ์ภาค 6, ศาลอุทธรณ์ภาค 9 เป็นต้น
ส่วนกรุงเทพมหานคร ระบุคำว่า ศาลอุทธรณ์
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของ
ศาลอุทธรณ์ภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/A/071/1.PDF
2. พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของ
ศาลอุทธรณ์ภาค (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2554
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/040/1.PDF
3. Jurisdiction ระบบค้นหาเขตอำนาจศาล
https://pubdata.coj.go.th/jurisdiction

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

หมายเหตุ กรณีจังหวัดสมุทรสาคร แหล่งอ้างอิงที่ 3 ระบุว่า เป็นพื้นที่ความ
รับผิดขอบของศาลอุทธรณ์ภาค 1 แต่แหล่งอ้างอิงที่ 1 ระบุว่าเป็นพื้นที่
รับผิดชอบของศาลอุทธรณ์ภาค 7 จึงต้องเชื่อถือแหล่งอ้างอิงที่ 1 มากกว่า
เนื่องจากแหล่งอ้างอิงที่ 1 เป็นกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
15

ห น้ า | ๓๗

ฟิลด์ที่ 35 (AI): RegionAdministrativeCourt
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดพื้น ที่รับผิ ดชอบรายจังหวัด ของศาลปกครองในภูมิภ าค
และศาลปกครองกลาง สำนักงานศาลปกครอง
คำว่า “ศาลปกครอง” ตามด้วยชื่อจังหวัดที่มีศาลปกครองตั้งอยู่
โดยไม่ต้องเว้นวรรคและไม่มีคำว่าจังหวัด เช่น ศาลปกครองภูเก็ต,
ศาลปกครองขอนแก่น เป็นต้น รวมทั้งคำว่า ศาลปกครองกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. เว็บไซต์ศาลปกครอง
http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/01area.html
2. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/094/1.PDF
3. ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง
ให้ศาลปกครองเชียงใหม่ และศาลปกครองพิษณุโลก มีเขตอำนาจเพิ่มเติม
ในจังหวัดใกล้เคียง ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/127/31.PDF
4. ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง
ให้ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น และศาลปกครองอุดรธานี
มีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/016/22.PDF
5. ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง
ให้ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น และศาลปกครอง
อุดรธานีมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
28 เมษายน พ.ศ. 2554
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/038/38.PDF
6. ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง
ให้ศาลปกครองสงขลาและศาลปกครองนครศรีธรรมราช มีเขตอำนาจ
เพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00126636.PDF

ห น้ า | ๓๘

หัวข้อ

รายละเอียด
7. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. 2555
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/034/1.PDF
8. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. 2555
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/034/4.PDF

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

9. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2555
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/034/7.PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25

ห น้ า | ๓๙

ฟิลด์ที่ 36 (AJ): RegionTheCriminalCourtforCorruption
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การกำหนดเขตศาลของศาลอาญาคดีทุจริ ตและประพฤติมิช อบ
สำนั กงานศาลยุติธ รรม
คำว่า “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค” ตามด้วยเลข
อาระบิกตั้งแต่เลข 1-9 โดยเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น ศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาค 2, ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค 8 เป็นต้น รวมทั้งคำว่า ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ. 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/021/41.PDF
2. พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 และ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 พ.ศ. 2561
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/053/21.PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
40
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ฟิลด์ที่ 37 (AK): RegionPACC
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดพื้น ที่รับผิ ดชอบรายจังหวัด ของสำนั กงานป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ เขต สำนั กงานคณะกรรมการ
ป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนั กงาน ป.ป.ท.)
คำว่า “สำนั กงานป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จริตในภาครัฐ เขต”
ตามด้ว ยเลขอาระบิ กตั้ งแต่ เ ลข 1-9 โดยมี การเว้นวรรค 1 เคาะ
เช่น สำนักงานป้อ งกัน และปราบปรามการทุจริ ตในภาครั ฐ เขต 5,
สำนักงานป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจริ ตในภาครั ฐ เขต 7
เป็ น ต้น รวมทั้ง คำว่า ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/109/3.PDF
2. รายงานผลการดำเนินงาน 10 ปี และรายงานประจำปี 2561
สำนักงาน ป.ป.ท.
http://www.pacc.go.th/pacc_2015/uploads/files/annual_report/
annual_report2018.pdf
3. รายงานประจำปี 2562
https://www.pacc.go.th/pacc_2015/uploads/files/annual_report
/annual_report2019.pdf

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination

4. รายงานประจำปี 2563
https://www.pacc.go.th/pacc_2015/uploads/files/annual_report
/annual_report2020.pdf
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
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หัวข้อ
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
50
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ฟิลด์ที่ 38 (AL): RegionExciseDepartment
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดพื้น ที่รับผิ ดชอบรายจังหวัด ของสำนั กงานสรรพสามิต
ภาคกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลั ง
คำว่า “สำนักงานสรรพสามิตภาคที่” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่เลข 1-10
โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9,
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/043/13.PDF
2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/032/10.PDF
3. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
https://www.excise.go.th/region1/ABOUT_US/ZONING_REGION12
019/index.htm
4. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
https://www.excise.go.th/region2/ABOUT_US/AREA/index.htm
5. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
https://www.excise.go.th/region3/ABOUT_US/AREA/index.htm
https://drive.google.com/file/d/1gdOoNhOGq227yKVh3l6PjK1aQUT_NQb/view
6. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
https://www.excise.go.th/region4/ABOUT_US/AREA/index.htm
7. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
https://www.excise.go.th/region5/ABOUT_US/AREA/index.htm
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หัวข้อ

รายละเอียด
8. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
https://www.excise.go.th/region6/ABOUT_US/AREA/index.htm
9. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
https://www.excise.go.th/region7/ABOUT_US/AREA/index.htm
10. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
https://www.excise.go.th/region8/ABOUT_US/REGION8_AREA/
index.htm
11. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
https://www.excise.go.th/region9/ABOUT_US/AREA/index.htm

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

12. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
https://www.excise.go.th/region10/DEPARTMENT/AREA/index.htm
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
30
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ฟิลด์ที่ 39 (AM): RegionCGDOffice
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การกำหนดพื้น ที่รับผิ ดชอบรายจังหวัด ของสำนั กงานคลั งเขต
กรมบั ญชีกลาง กระทรวงการคลั ง
คำว่า “สำนักงานคลังเขต” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่เลข 1-9 โดยมีการ
เว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงานคลังเขต 4, สำนักงานคลังเขต 7
เป็นต้น รวมทั้งคำว่า ส่วนกลาง ในกรณีของกรุงเทพมหานคร
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งเขตท้องที่ของ
สำนักงานคลังเขตตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/272/1.PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
20
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ฟิลด์ที่ 40 (AN): RegionRD
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดพื้น ที่รับผิ ดชอบรายจังหวัด ของสำนั กงานสรรพากรภาค
กรมสรรพากร กระทรวงการคลั ง
คำว่า “สำนักงานสรรพากรภาค” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่เลข 1-12 โดย
มีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงานสรรพากรภาค 3, สำนักงาน
สรรพากรภาค 12 เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร พ.ศ. 2551
ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/043/44.PDF
2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/174/1.PDF
3. เว็บไซต์กรมสรรพากร
https://www.rd.go.th/337.html
https://www.rd.go.th > ติดต่อเรา > แผนที่หน่วยงานภายในกรม >
แผนที่ภาพรวม
4. ภาค 4
https://www.rd.go.th/340.html
https://www.rd.go.th > ติดต่อเรา > แผนที่หน่วยงานภายในกรม >
แผนที่ภาพรวม > ภาค 4
5. ภาค 5
https://www.rd.go.th/340.html
https://www.rd.go.th > ติดต่อเรา > แผนที่หน่วยงานภายในกรม >
แผนที่ภาพรวม > ภาค 5
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หัวข้อ

รายละเอียด
6. ภาค 6
https://www.rd.go.th/7445.html
https://www.rd.go.th > ติดต่อเรา > แผนที่หน่วยงานภายในกรม >
แผนที่ภาพรวม > ภาค 6
7. ภาค 7
https://www.rd.go.th/7446.html
https://www.rd.go.th > ติดต่อเรา > แผนที่หน่วยงานภายในกรม >
แผนที่ภาพรวม > ภาค 7
8. ภาค 8
https://www.rd.go.th/7447.html
https://www.rd.go.th > ติดต่อเรา > แผนที่หน่วยงานภายในกรม >
แผนที่ภาพรวม > ภาค 8
9. ภาค 9
https://www.rd.go.th/7448.html
https://www.rd.go.th > ติดต่อเรา > แผนที่หน่วยงานภายในกรม >
แผนที่ภาพรวม > ภาค 9
10. ภาค 10
https://www.rd.go.th/7449.html
https://www.rd.go.th > ติดต่อเรา > แผนที่หน่วยงานภายในกรม >
แผนที่ภาพรวม > ภาค 10
11. ภาค 11
https://www.rd.go.th/7450.html
https://www.rd.go.th > ติดต่อเรา > แผนที่หน่วยงานภายในกรม >
แผนที่ภาพรวม > ภาค 11
12. ภาค 12
https://www.rd.go.th/7451.html
https://www.rd.go.th > ติดต่อเรา > แผนที่หน่วยงานภายในกรม >
แผนที่ภาพรวม > ภาค 12
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หัวข้อ
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
70
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ฟิลด์ที่ 41 (AO): RegionVillageFund
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การกำหนดพื้น ที่รับผิ ดชอบรายจังหวัด ของสำนั กงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุ มชนเมื องสาขา กองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมื องแห่ งชาติ
สำนั กนายกรัฐ มนตรี
คำว่า “สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสาขา” ตามด้วยเลข
อาระบิกตั้งแต่เลข 1-13 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสาขา 6, สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองสาขา 13 เป็นต้น รวมทั้งคำว่า ส่วนกลาง ในกรณีของ
กรุงเทพมหานคร
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
เว็บไซต์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
http://www.villagefund.or.th/contact
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
45
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ฟิลด์ที่ 42 (AP): StateAuditRegionalOffice
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดพื้น ที่รับผิ ดชอบรายจังหวัด ของสำนั กงานการตรวจเงิ น
แผ่ น ดินภูมิภ าค สำนัก งานการตรวจเงิน แผ่ นดิน
คำว่า “สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่” ตามด้วยเลขอาระบิก
ตั้งแต่เลข 1-15 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคที่ 4, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15
เป็นต้น รวมทั้งคำว่า ส่วนกลาง ในกรณีของกรุงเทพมหานคร
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. เว็บไซต์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
https://www.audit.go.th/th/government/province
2. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1
https://www.audit.go.th/th/government/province > สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1
3. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2
https://www.audit.go.th/th/government/province > สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2
4. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3
https://www.audit.go.th/th/government/province > สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3
5. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4
https://www.audit.go.th/th/government/province > สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4
6. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5
https://www.audit.go.th/th/government/province > สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5
7. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6
https://www.audit.go.th/th/government/province > สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6
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หัวข้อ

รายละเอียด
8. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7
https://www.audit.go.th/th/government/province > สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7
9. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8
https://www.audit.go.th/th/government/province > สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8
10. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9
https://www.audit.go.th/th/government/province > สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9
11. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10
https://www.audit.go.th/th/government/province > สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10
12. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11
https://www.audit.go.th/th/government/province > สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11
13. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12
https://www.audit.go.th/th/government/province > สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12
14. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13
https://www.audit.go.th/th/government/province > สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13
15. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14
https://www.audit.go.th/th/government/province > สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14
16. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15
https://www.audit.go.th/th/government/province > สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15
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หัวข้อ
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
40
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ฟิลด์ที่ 43 (AQ): RegionPRD
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดพื้น ที่รับผิ ดชอบรายจังหวัด ของสำนั กประชาสั มพันธ์เขต
กรมประชาสั ม พันธ์ สำนั กนายกรัฐ มนตรี
คำว่า “สำนักประชาสัมพันธ์เขต” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่เลข 1-8 โดยมี
การเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2,
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 เป็นต้น รวมทั้งคำว่า ส่วนกลาง ในกรณีของ
กรุงเทพมหานคร
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
https://www.youtube.com/watch?v=4t8CFZDmUWQ
2. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
https://region2.prd.go.th > หน่วยงานในสังกัด สปข. 2 > สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
3. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
https://region3.prd.go.th > หน่วยงาน > สำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัด
4. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
https://region4.prd.go.th > ประชาสัมพันธ์จังหวัด
5. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
https://region5.prd.go.th > หน่วยงานในสังกัด
6. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER8/DRAWER082/
GENERAL/DATA0000/00000004.PDF
7. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER8/DRAWER083/
GENERAL/DATA0000/00000001.PDF
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หัวข้อ

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
8. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER8/DRAWER084/
GENERAL/DATA0000/00000001.JPG
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25
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ฟิลด์ที่ 44 (AR): RegionIndustrialRehabilitionCenter
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การกำหนดพื้น ที่รับผิ ดชอบรายจังหวัด ของศูนย์ ฟื้นฟูส มรรถภาพ
คนงานภาค สำนัก งานประกันสั ง คม กระทรวงแรงงาน
คำว่า “ศูนย์ ฟื้น ฟูส มรรถภาพคนงานภาค” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่
เลข 1-5 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น ศูน ย์ฟื้น ฟูส มรรถภาพคนงาน
ภาค 1, ศูน ย์ฟื้น ฟูส มรรถภาพคนงานภาค 4 เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค
1 – 5 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/288/21.PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
30
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ฟิลด์ที่ 45 (AS): RegionEducationOffice
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การกำหนดพื้น ที่รับผิ ดชอบรายจังหวัด ของสำนั กงานศึ กษาภาค
สำนั กงานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก าร กระทรวงศึก ษาธิ ก าร
คำว่า “สำนัก งานศึก ษาธิ การภาค” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่เลข 1-18
โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงานศึก ษาธิ การภาค 8,
สำนักงานศึก ษาธิ การภาค 16 เป็นต้ น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562
http://203.159.216.125/index.php/2018-08-06-09-53-06/1542019-03-22-04-16-47
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25
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ฟิลด์ที่ 46 (AT): RegionHealthPromotionCenter
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดพื้น ที่รับผิ ดชอบรายจังหวัด ของศูนย์ อนามัย และสถาบัน
พัฒ นาสุ ขภาวะเขตเมื อ ง กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข
คำว่า “ศูนย์ อนามัยที่ ” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่เลข 1-12 โดยมีการ
เว้นวรรค 1 เคาะ ตามด้วยชื่อจังหวัดที่ศูนย์อนามัยแต่ละแห่งตั้งอยู่ โดย
ไม่ต้องมีคำว่าจังหวัดนำหน้า เช่น ศูน ย์อนามั ยที่ 2 พิ ษณุ โ ลก,
ศูน ย์อนามัย ที่ 12 ยะลา เป็นต้น รวมทั้ง คำว่า สถาบั น พัฒนา
สุขภาวะเขตเมื อง ในกรณี ของกรุ งเทพมหานคร
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. กรมอนามัย
https://www.anamai.moph.go.th
2. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
http://mwi.anamai.moph.go.th > รู้จัก สสม. > ประวัติความเป็นมา
3. ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
https://hpc1.anamai.moph.go.th/ > รู้จักศอ.1 > ประวัติศูนย์ฯ
4. ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
https://hpc2.anamai.moph.go.th/ > รู้จักศูนย์ > ประวัติความ
เป็นมา
5. ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
https://hpc4.anamai.moph.go.th > รู้จักเรา > พื้นที่รับผิดชอบ
6. ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
https://hpc5.anamai.moph.go.th/ > รู้จักเรา > ประวัติความเป็นมา
https://hpc5.anamai.moph.go.th/th/annualreport/download?id=73827&mid=24129&mkey=m_document
&lang=th&did=24081
7. ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
https://hpc6.anamai.moph.go.th/ > รู้จักเรา > ประวัติความเป็นมา
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หัวข้อ

รายละเอียด
8. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
https://hpc7.anamai.moph.go.th/ > รู้จักเรา > ประวัติความเป็นมา
9. ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
https://hpc8.anamai.moph.go.th/ > รู้จักศอ.8 > ประวัติศูนย์
ความเป็นมา
10. ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
https://hpc9.anamai.moph.go.th/ > รู้จักศูนย์อนามัยที่ 9 > ประวัติ
ความเป็นมา
11. ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
https://hpc10.anamai.moph.go.th/ > รู้จักเรา > ประวัติความ
เป็นมา
12. ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
https://hpc12.anamai.moph.go.th/ > รู้จักศูนย์ 12 >
พื้นที่รับผิดชอบ

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

13. ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
http://203.157.71.163/hpc3/web/ > รู้จัก ศ.อ.3 > รายงาน
ประจำปี > ปี 2562
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
35
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ฟิลด์ที่ 47 (AU): RegionMentalHealth
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดพื้น ที่รับผิ ดชอบรายจังหวัด ของศูนย์สุ ขภาพจิต
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข
คำว่า “ศูนย์สุ ขภาพจิตที่ ” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่เลข 1-13 โดยมีการ
เว้นวรรค 1 เคาะ เช่น ศูน ย์สุ ขภาพจิตที่ 6, ศูน ย์ สุขภาพจิต ที่ 7
เป็ น ต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
https://www.dmh.go.th/intranet/structure/chart02/
2. เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
http://www.mhc01.net > เกี่ยวกับองค์กร > ประวัติความเป็นมา
3. เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
https://www.mhc2.go.th/newweb/location
4. เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
http://www.mhc03.go.th > ศูนย์ราชการใสสะอาด > ประวัติ
ความเป็นมา
5. เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
https://mhcr4.go.th > เกี่ยวกับหน่วยงาน > ประวัติความเป็นมา
6. เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
https://mhc5.net > เกี่ยวกับเรา > พื้นที่รับผิดชอบ > พื้นที่รับผิดชอบ
ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
7. เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
http://www.mhc06.org/web1/download/area6.jpg
8. เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
http://mhc7.go.th/area
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หัวข้อ

รายละเอียด
9. เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
http://www.mhc9dmh.com/Region.aspx
10. เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
https://www.mhc10.go.th/
11. เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
http://www.mhc12.go.th/index.php/2016-05-25-01-4945/2016-09-06-02-46-29

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

12. เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
http://www.mhc13.dmh.go.th/about.php
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
20
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ฟิลด์ที่ 48 (AV): RegionNHSO
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดพื้น ที่รับผิ ดชอบรายจังหวัด ของสำนั กงานหลั กประกั น
สุ ขภาพแห่ งชาติ เขต สำนั ก งานหลั กประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
กระทรวงสาธารณสุ ข
คำว่า “สำนัก งานหลั กประกั นสุ ขภาพแห่ งชาติ เขต” ตามด้วยเลข
อาระบิกตั้งแต่เลข 1-13 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ ตามด้วยชื่อจังหวัดที่
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต แต่ละแห่งตั้งอยู่โดยมีการเว้น
วรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงานหลัก ประกัน สุขภาพแห่ง ชาติ เขต 5
ราชบุรี สำนักงานหลั กประกัน สุขภาพแห่ง ชาติ เขต 11
สุร าษฎร์ ธ านี เป็น ต้น เป็น ต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
https://www.nhso.go.th/frontend/pagecontentdetail.aspx?CatID=MTA1MA==
2. เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
https://chiangmai.nhso.go.th > ดาวน์โหลด > ข้อมูลการจัดสรรงบ
จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2563 >
QOF_63_ไฟล์ส่งสสจ_update.xlsx
3. เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก
https://phitsanulok.nhso.go.th/FrontEnd/index.aspx > เว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง > สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
4. เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์
https://nkwweb.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx > เว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง > สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
5. เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
https://saraburi.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx > เว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง > สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ห น้ า | ๖๑

หัวข้อ

รายละเอียด
6. เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี
https://ratchaburi.nhso.go.th/FrontEnd/index.aspx > เว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง > สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
7. เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง
https://rayong.nhso.go.th/Frontend/index.aspx > เว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง > สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
8. เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
https://khonkaen.nhso.go.th/FrontEnd/index.aspx > เว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง > สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
9. หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ที่
สปสช. 5.38/ว.375 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทน
นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัดในพื้นที่
เขต 8 อุดรธานี ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562
https://udonthani.nhso.go.th/nhso8_web_new/ > HotNews
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์......เชิญประชุมเพื่อ
คัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระดับ
จังหวัด และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ ระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่ เขต 8
อุดรธานี
10. เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
https://korat.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx > เว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง > สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
11. เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
https://ubon.nhso.go.th/ > รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/
นำเสนอ > สรุปข้อมูลบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2564
รวมการจัดสรร (ส่งช่วง 25 ก.ย. 63 - 31 มี.ค. 64) > คลิกเพื่อดาวน์
โหลดไฟล์ > Rehab64_6401.pdf
12. เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
https://suratthani.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx > องค์กรที่
เกี่ยวข้อง > สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ห น้ า | ๖๒

หัวข้อ

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
13. เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
https://songkhla.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx > รายงานการ
ประชุม อปสข. > รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563
14. เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13
กรุงเทพมหานคร
https://bkk.nhso.go.th/main/ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอให้บันทึก
ผลการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการประจำ ปฐมภูมิ ประจำปี
2565 > ดาวน์โหลดเอกสารแนบ > public hospital.pdf > หนังสือ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ที่
สปสช. 5.42/ว. 2652 เรื่อง ขอให้บันทึกผลการประเมินตนเองเพื่อขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ประจำปี 2565
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
55
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ฟิลด์ที่ 49 (AW): RegionDisaster
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย
คำว่า “ศูนย์ป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เขต” ตามด้วยเลข
อาระบิกตั้งแต่เลข 1-18 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ ตามด้วยชื่อจังหวัดที่
ศูน ย์ ป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เขต แต่ละแห่งตั้งอยู่โดยมีการ
เว้นวรรค 1 เคาะ เช่น ศูน ย์ป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เขต 6
ขอนแก่น , ศูน ย์ป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย เขต 15
เชีย งราย เป็นต้น เป็ นต้น รวมทั้ง คำว่า ส่วนกลาง ในกรณี ข อง
กรุ งเทพมหานคร
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการกรมป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/001/11.PDF
2. กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการกรมป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/115/3.PDF
3. เว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
www.disaster.go.th > เกี่ยวกับกรมป้องกัน > ผังโครงสร้างหน่วยงาน

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data

4. ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง การกำหนดจังหวัด
ในความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ลงวันที่
11 มกราคม พ.ศ. 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
http://person.disaster.go.th/site4/downloadsrc.php?did=41015
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/088/T_0031.PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
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หัวข้อ
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
65
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ฟิลด์ที่ 50 (AX): RegionHumanSecurity
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
คำว่า “สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ” ตามด้วยเลขอาระบิก
ตั้งแต่เลข 1-11 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 7, สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12
เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่ 346/2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่จังหวัดความรับผิดชอบของสำนักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
2. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1
http://tpso1.m-society.go.th > เกี่ยวกับเรา > หน่วยงานในพื้นที่
รับผิดชอบ
3. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2
http://tpso3.m-society.go.th > เกี่ยวกับเรา > หน่วยงานในพื้นที่
รับผิดชอบ
4. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3
http://tpso4.m-society.go.th > เกี่ยวกับเรา > หน่วยงานในพื้นที่
รับผิดชอบ
5. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4
http://tpso-4.m-society.go.th > เกี่ยวกับเรา > หน่วยงาน พม. 6
จังหวัด
6. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5
http://tpso6.m-society.go.th > เกี่ยวกับเรา > หน่วยงานในพื้นที่
รับผิดชอบ
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หัวข้อ

รายละเอียด
7. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6
http://tpso-6.m-society.go.th > เกี่ยวกับเรา > หน่วยงานในพื้นที่
รับผิดชอบ
8. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
http://tpso8.m-society.go.th เกี่ยวกับเรา > หน่วยงานในพื้นที่
รับผิดชอบ
9. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
http://tpso-8.m-society.go.th > เกี่ยวกับเรา > หน่วยงานในพื้นที่
รับผิดชอบ
10. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9
http://tpso-9.m-society.go.th > เกี่ยวกับเรา > หน่วยงานในพื้นที่
รับผิดชอบ
11. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
http://tpso11.m-society.go.th > เกี่ยวกับเรา > หน่วยงานในพื้นที่
รับผิดชอบ

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

12. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11
http://tpso12.m-society.go.th > เกี่ยวกับเรา > หน่วยงานในพื้นที่
รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
45

ห น้ า | ๖๗

ฟิลด์ที่ 51 (AY): RegionOAE
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำว่า “สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่เลข
1-12 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8,
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1
http://oaezone.oae.go.th/view/4/index/TH-TH > เกี่ยวกับเรา >
พื้นที่รับผิดชอบ
2. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2
http://oaezone.oae.go.th/view/5/area/TH-TH
3. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
https://bit.ly/3fXwkhQ > ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร > ภาวะการผลิต
สินค้าเกษตรและแนวโน้ม
4 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
http://oaezone.oae.go.th/view/13/index/TH-TH > ข้อมูลองค์กร >
พื้นที่รับผิดชอบ
5. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5
http://oaezone.oae.go.th/view/14/index/TH-TH > เศรษฐกิจ
การเกษตรอาสา ศกอ.
6. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6
http://oaezone.oae.go.th/view/15/index/TH-TH > ข้อมูลองค์กรฯ >
พื้นที่รับผิดชอบ
7. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7
http://oaezone.oae.go.th/view/16/index/TH-TH > เกี่ยวกับสศท.7 >
พื้นที่รับผิดชอบ

ห น้ า | ๖๘

หัวข้อ

รายละเอียด
8. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
http://oaezone.oae.go.th/view/17/index/TH-TH > เกี่ยวกับ
สำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
9. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9
http://oaezone.oae.go.th/view/18/index/TH-TH > เศรษฐกิจ
การเกษตรอาสา (ศกอ.)
10. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10
http://oaezone.oae.go.th/view/19/index/TH-TH > เศรษฐกิจ
การเกษตรอาสา (ศกอ.)
11. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
https://bit.ly/3xTpQeq > ข้อมูลสำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

12. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12
http://oaezone.oae.go.th/view/20/index/TH-TH > ข้อมูลองค์กร >
พื้นที่รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
40

ห น้ า | ๖๙

ฟิลด์ที่ 52 (AZ): RegionForestIndustry
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาค
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาษาไทย 5 คำดังนี้
1. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
2. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
4. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 85 ง วันที่ 19 ตุลาคม 2560
หน้า 181-191
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/D/085/181.PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
50

ห น้ า | ๗๐

ฟิลด์ที่ 53 (BA): RegionMilitaryCircle
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของมณฑลทหารบก กองทัพบก
กระทรวงกลาโหม
คำว่า “มณฑลทหารบกที”่ ตามด้วยเลขอาระบิกสองหลักหรือสามหลักโดย
มีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น มณฑลทหารบกที่ 43, มณฑลทหารบกที่ 210
เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก พ.ศ. 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/111.
PDF
2. กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/080/T_0001.PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
50

ห น้ า | ๗๑

ฟิลด์ที่ 54 (BB): RegionDSI
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ
เขตพื้นที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
คำว่า “ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่เลข
1-10 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น
ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 5,
ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 10 เป็นต้น
ในกรณีกรุงเทพมหานคร ระบุคำว่า ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ
https://www.dsi.go.th > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > การแบ่งพื้นที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
เข้าถึงได้ที่ https://bit.ly/31MjiQL
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
50

ห น้ า | ๗๒

ฟิลด์ที่ 55 (BC): RegionDLD
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานปศุสัตว์เขต
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและหสกรณ์
คำว่า “สำนักงานปศุสัตว์เขต” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่เลข 1-9 โดยมีการ
เว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงานปศุสัตว์เขต 7, สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
เป็นต้น ส่วนในกรณีกรุงเทพมหานคร ระบุคำว่า ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. เว็บไซต์กรมปศุสัตว์ > ข้อมูลองค์กร > ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน > เว็บไซต์
หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
http://www.dld.go.th/th/index.php/th/about-dld-menu/contactmenu/dld-link
2. สำนักงานปศุสัตว์เขต 1
http://region1.dld.go.th/webnew/index.php/th/organizationmenu/organization-chart
http://region1.dld.go.th/ > ข้อมูลองค์กร > โครงสร้างหน่วยงาน
3. สำนักงานปศุสัตว์เขต 2
http://region2.dld.go.th/webnew/images/GM_2562/PIC/6305/6305071.pdf
http://region2.dld.go.th/ > ข้อมูลองค์กร > อำนาจหน้าที่
4. สำนักงานปศุสัตว์เขต 3
http://region3.dld.go.th/webnew/index.php/th/organizationmenu/2019-07-19-04-11-23/435-planhome
http://region3.dld.go.th/ > ข้อมูลองค์กร > โครงสร้างหน่วยงาน >
โครงสร้าง
5. สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
http://region4.dld.go.th/webnew/report_com/62.pdf
http://region4.dld.go.th/webnew/report_com/63.pdf
http://region4.dld.go.th/ > บริการประชาชน > รายงานประจำปี >
รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2562

ห น้ า | ๗๓

หัวข้อ

รายละเอียด
6. สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
http://region5.dld.go.th/webnew/index.php/th/organizationmenu-2/16-structure-cat
http://region5.dld.go.th/ > ข้อมูลองค์กร > โครงสร้างหน่วยงาน
7. สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
http://region6.dld.go.th > ข้อมูลองค์กร > โครงสร้างหน่วยงาน
8. สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
http://region7.dld.go.th/webnew/index.php/th/organizationmenu/2018-10-01-11-57-20
http://region7.dld.go.th/ > ข้อมูลองค์กร > พื้นที่รับผิดชอบเขต 7
9. สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
http://region8.dld.go.th/webnew/images/stories/Clean/planY63.pdf

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

10. สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
http://region9.dld.go.th/webnew/index.php/th/organizationmenu-2/organization-chart
http://region9.dld.go.th/ > ข้อมูลองค์กร > โครงสร้างหน่วยงาน >
โครงสร้างหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
30

ห น้ า | ๗๔

ฟิลด์ที่ 56 (BD): Region_CustomHouse
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การกำหนดพื้นทีจ่ ังหวัดรับผิดชอบรายจังหวัดของด่านศุลกากร
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ชื่อด่านศุลกากร เช่น ด่านศุลกากรกระบี่, ด่านศุลกากรเชียงคาน,
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/125/T_0005.PDF
ส่วนจังหวัดใดที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศุลกากรภาคหรือ
สำนักงานศุลกากรอื่น ๆ โดยไม่อยู่ในความรับผิดชอบของด่านศุลกากร
ใดเลย ให้ระบุคำว่า N/A
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/125/T_0005.PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
150

ห น้ า | ๗๕

ฟิลด์ที่ 57 (BE): Region_CustomBureau
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
ระบุชื่อสำนักงานศุลกากรทุกแห่งที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด่านศุลกากรตามที่
ระบุไว้ในฟิลด์ที่ 56 (BD) Region_CustomHouse
ชื่อสำนักงานศุลกากร เช่น สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ, สำนักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สำนักงานศุลกากร
ท่าเรือกรุงเทพ, สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 ตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากรกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/125/T_0005.PDF
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/125/T_0005.PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
150

ห น้ า | ๗๖

ฟิลด์ที่ 58 (BF): Region_CAD
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและหสกรณ์
คำว่า “สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่เลข 1-10
โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6,
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 เป็นต้น ส่วนในกรณีกรุงเทพมหานคร
ระบุคำว่า ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2552
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/006/1.PDF
2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/088/92.PDF
3. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
https://region1.cad.go.th/main.php?filename=map
https://region1.cad.go.th/main.php?filename=index2011 >
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
4. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
https://www.cad.go.th/ewtadmin/ewt/region2/main.php?filename
=structureboss_2017
https://www.cad.go.th/ewtadmin/ewt/region2/main.php?filename
=Index > เกี่ยวกับเรา > ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด
5. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
https://region3.cad.go.th/main.php?filename=strManagerment
https://region3.cad.go.th/main.php?filename=index > หน่วยงานใน
สังกัด
6. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
https://region4.cad.go.th/main.php?filename=index2559 >
หน่วยงานในสังกัด

ห น้ า | ๗๗

หัวข้อ

รายละเอียด
7. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
https://region5.cad.go.th/main.php?filename=structure
https://region5.cad.go.th/main.php?filename=indexNew >
เกี่ยวกับเรา > ผังโครงสร้าง สตท.5
8. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
https://region6.cad.go.th/main.php?filename=stt_index >
หน่วยงานในสังกัด
9. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
https://region7.cad.go.th/main.php?filename=main2018 >
เกี่ยวกับเรา > โครงสร้างหน่วยงาน
10. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
https://www.cad.go.th/ewtadmin/ewt/region8/main.php?filename
=structure
https://region8.cad.go.th/main.php?filename=index > เกี่ยวกับเรา >
โครงสร้างการบริหาร
11. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
https://region9.cad.go.th/main.php?filename=index59 > หน่วยงาน
ในสังกัด

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

12. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
https://region10.cad.go.th/main.php?filename=main_cad10 >
สตส.ในพื้นที่ สตท.10
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
30

ห น้ า | ๗๘

ฟิลด์ที่ 59 (BG): Region_DOA
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขต กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและหสกรณ์
คำว่า “สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่
เลข 1-8 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 5, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/088/20.PDF
2. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
https://www.doa.go.th/oard1 > เกี่ยวกับหน่วยงาน > ประวัติ
3. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
https://www.doa.go.th/oard2 > หน่วยงานภายใน > หน่วยงานสังกัด
สวพ.2
4. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
http://oard3.doa.go.th/oard3 > เกี่ยวกับหน่วยงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
5. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
http://www.oard4.org/region4
6. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
https://www.doa.go.th/oard5 > เกี่ยวกับ สวพ.5 > พื้นที่รับผิดชอบ
ของ สวพ.5
7. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
https://www.doa.go.th/oard6 > แนะนำ สวพ.6 > เกี่ยวกับเราสวพ.6

ห น้ า | ๗๙

หัวข้อ

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
8. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
https://www.opsmoac.go.th/prachuapkhirikhan-dwl-files421191791094
https://www.doa.go.th/oard7 > หน่วยงานในสังกัด
9. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
https://www.doa.go.th/oard8 > เกี่ยวกับ สวพ. 8 > ประวัติ
ความเป็นมา
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
40

ห น้ า | ๘๐

ฟิลด์ที่ 60 (BH): Region_MOI
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
คำว่า ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้ และ
ส่วนกลาง ในกรณีของกรุงเทพมหานคร
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
เว็บไซต์สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
http://ins.moi.go.th > หน่วยงานในสังกัด มท. > จังหวัด
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25

ห น้ า | ๘๑

ฟิลด์ที่ 61 (BI): Region_MOI_Inspection
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การกำหนดเขตตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
คำว่า “เขตตรวจราชการที่” ตามด้วยหมายเลข 1-18 โดยมีการเว้นวรรค
1 เคาะ เช่น เขตตรวจราชการที่ 17, เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นต้น
ส่วนในกรณีของกรุงเทพมหานคร ระบุคำว่า เขตตรวจราชการส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 2535/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ลงวันที่ 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2563
http://www.ins.moi.go.th/Download/comm/63/2535-63.pdf
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25

ห น้ า | ๘๒

ฟิลด์ที่ 62 (BJ): Region_DMR
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำว่า “สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต” ตามด้วยหมายเลข 1-4 โดยมีการ
เว้นวรรค 1 เคาะ คือ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1,
สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2, สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 และ
สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 ในกรณีของกรุงเทพมหานครระบุคำว่า
ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/051/6.PDF
2. เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
http://www.dmr.go.th/subsite1.php?nid=91422&mid=0140
http://www.dmr.go.th/subsite1.php?nid=91209&mid=0141
http://www.dmr.go.th/subsite1.php?nid=91418&mid=0142
http://www.dmr.go.th/subsite1.php?nid=91214&mid=0143
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
30

ห น้ า | ๘๓

ฟิลด์ที่ 63 (BK): Region_DIP
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
คำว่า “ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่” ตามด้วยหมายเลข 1-11 โดยมี
การเว้นวรรค 1 เคาะ จากนั้นตามด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของแต่ละศูนย์
โดยมีคำว่าจังหวัดนำหน้า เช่น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
จังหวัดขอนแก่น, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา
เป็นต้น ในกรณีของกรุงเทพมหานครระบุคำว่า ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/102/26.PDF
2. เว็บไซต์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
https://www.dip.go.th/th/category/2016-07-26-09-59-03/2016-0726-10-10-29
https://www.dip.go.th > โครงสร้างองค์กร > การแบ่งส่วนราชการ
3. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
https://ipc1.dip.go.th/th > เกี่ยวกับหน่วยงาน
4. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
https://ipc2.dip.go.th > ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 > ประวัติ
5. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร
http://ipc3.dip.go.th > เกี่ยวกับหน่วยงาน
6. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี
https://ipc4.dip.go.th/th/category/2016-09-27-04-17-46/202104-21-16-00-30
7. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น
https://ipc5.dip.go.th > เกี่ยวกับหน่วยงาน
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หัวข้อ

รายละเอียด
8. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่
9. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
https://ipc7.dip.go.th > เกี่ยวกับหน่วยงาน > ประวัติศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 7
10. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี
https://ipc8.dip.go.th > เกี่ยวกับหน่วยงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
11. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี
https://ipc9.dip.go.th/uploadcontent/newipc9/annualreport2019-ipc9.pdf
12. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

13. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา
https://ipc11.dip.go.th > เกี่ยวกับหน่วยงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
60
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ฟิลด์ที่ 64 (BL): Region_NESDC_NationalAccounts
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งภาคของกองบัญชีประชาชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
คำ 7 คำ ดังต่อไปนี้
1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2. ภาคใต้ 3. ภาคตะวันตก
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5. ภาคเหนือ 6. ภาคตะวันออก
7. ภาคกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2561 (Gross
Regional And Provincial Product Chain Volume Measures 2018
Edition)
https://www.nesdc.go.th/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?filename=
gross_regional&nid=5628
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
30
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ฟิลด์ที่ 65 (BM): Region_NESDC_RegionalOffice
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาค สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี
คำภาษาไทย ดังนี้
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
ส่วนกลาง ในกรณีของกรุงเทพมหานคร
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/039/T_0001.PDF
2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/047/T_0001.PDF

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

3. การโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ของกองยุทธศาสตร์และประสาน
การพัฒนาภาค สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
60
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ฟิลด์ที่ 66 (BN): Region_BudgetBureauDivision
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นทีร่ ับผิดชอบรายจังหวัดของกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
คำว่า “กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่ 1-18
โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 7,
กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 16 เป็นต้น ส่วนในกรณีของ
กรุงเทพมหานคร ระบุคำว่า ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. เว็บไซต์สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
http://www.bb.go.th > ติดต่อเรา > กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่
2. กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1
http://www.bb.go.th/contactusdetail.php?id=8475&gid=1177&mid=792
3. กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2
http://www.bb.go.th/contactusdetail.php?id=8476&gid=1177&mid=792
4. กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 3
http://www.bb.go.th/contactusdetail.php?id=8477&gid=1177&mid=792
5. กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 4
http://www.bb.go.th/contactusdetail.php?id=8478&gid=1177&mid=792
6. กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5
http://www.bb.go.th/contactusdetail.php?id=8479&gid=1177&mid=792
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หัวข้อ

รายละเอียด
7. กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 6
http://www.bb.go.th/contactusdetail.php?id=8480&gid=1177&mid=792
8. กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 7
http://www.bb.go.th/contactusdetail.php?id=8481&gid=1177&mid=792
9. กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 8
http://www.bb.go.th/contactusdetail.php?id=8482&gid=1177&mid=792
10. กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 9
http://www.bb.go.th/contactusdetail.php?id=8483&gid=1177&mid=792
11. กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10
http://www.bb.go.th/contactusdetail.php?id=8484&gid=1177&mid=792
12. กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 11
http://www.bb.go.th/contactusdetail.php?id=8485&gid=1177&mid=792
13. กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 12
http://www.bb.go.th/contactusdetail.php?id=8486&gid=1177&mid=792
14. กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 13
http://www.bb.go.th/contactusdetail.php?id=8487&gid=1177&mid=792
15. กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 14
http://www.bb.go.th/contactusdetail.php?id=8488&gid=1177&mid=792
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หัวข้อ

รายละเอียด
16. กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 15
http://www.bb.go.th/contactusdetail.php?id=8489&gid=1177&mid=792
17. กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 16
http://www.bb.go.th/contactusdetail.php?id=8490&gid=1177&mid=792
18. กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17
http://www.bb.go.th/contactusdetail.php?id=8491&gid=1177&mid=792

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

19. กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 18
http://www.bb.go.th/contactusdetail.php?id=8492&gid=1177&mid=792
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
35
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ฟิลด์ที่ 67 (BO): RegionSecondaryEducationalServiceArea_from2021
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การกำหนดพื้นที่ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ชื่อเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามที่กำหนดใน ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 28 มกราคม พ.ศ. 2564
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/038/T_0004.PDF
เช่น เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่, เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 28 มกราคม พ.ศ. 2564
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/038/T_0004.PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
120
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ฟิลด์ที่ 68 (BP): Region_SSOProvincialOffice
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งภาค สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
ภาษาไทย 6 คำ คือ
1. ภาคเหนือ
2. ภาคกลาง
3. ภาคตะวันตก
4. ภาคตะวันออก
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. ภาคใต้
ส่วนในกรณีกรุงเทพมหานคร ระบุคำว่า สำนักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -12
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
https://www.sso.go.th/wpr/ > หน่วยงาน > เว็บประกันสังคม
จังหวัด
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25
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ฟิลด์ที่ 69 (BQ): Region_InspectionArea_CPD
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
เขตตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาษาไทยคำว่า “เขตตรวจราชการที่” แล้วตามด้วยหมายเลขอารบิก
ตั้งแต่ 1-18 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น เขตตรวจราชการที่ 1,
เขตตรวจราชการที่ 13 เป็นต้น รวมทั้งคำว่า เขตตรวจราชการส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. http://office.cpd.go.th/inspector/index.php > เกี่ยวกับ
หน่วยงาน > ผู้ตรวจราชการกรม >
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 13, 14 (หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม)
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชส่วนกลาง 1, 2 และส่วนกลาง
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3, 4
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,10
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 6, 7
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8 และ 9
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 11, 12
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15, 16
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17, 18
2. พื้นที่ตรวจราชการ ธ.ค.63.jpg
https://drive.google.com/file/d/1JTtKPITjkkqg7UxV7byoNyyfv_
KJNIJa/view

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

3. เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์
www.cpd.go.th > ติดต่อเรา > เว็บไซต์และอีเมล์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25

ห น้ า | ๙๓

ฟิลด์ที่ 70 (BR): Region_DOAE
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาษาไทยคำว่า “สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่” แล้วตาม
ด้วยหมายเลขอารบิกตั้งแต่ 1-18 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ และตาม
ด้วยจังหวัดที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแต่ละแห่งตั้งอยู่โดย
มีคำว่าจังหวัดนำหน้า เช่น สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1
จังหวัดชัยนาท, สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัด
ขอนแก่น เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. 2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/088/76.PDF
2. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร
https://www.doae.go.th/about_detail.php?id=RzMrZ0w2VmNn
VGRoYzNrQWk3WGVsUT09
https://www.doae.go.th/index.php > เกี่ยวกับหน่วยงาน >
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลสารสนเทศระดับเขต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1
จังหวัดชัยนาท
http://www.cdoae.doae.go.th/botbat.pdf
4. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
http://www.wdoae.doae.go.th/wp2018/ > เกี่ยวกับองค์กร > แนะนำ
สำนักงาน
5. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
http://www.edoae.doae.go.th/sum%20popuation%20311218.
pdf
http://www.edoae.doae.go.th/subIndex.htm > ข้อมูลการปกครอง

ห น้ า | ๙๔

หัวข้อ

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
6. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
http://www.sdoae.doae.go.th/web62/index.html > ข้อมูลทั่วไป >
ข้อมูลทั่วไป
7. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
http://www.ndoae.doae.go.th/farmer-regis.php >
ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร > ข้อมูลการเพาะปลูกพืช 17 จังหวัด
ภาคเหนือ
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
60

ห น้ า | ๙๕

ฟิลด์ที่ 71 (BS): Region_MonkMahaNikai
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
เขตปกครองคณะสงฆ์ มหานิกาย หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
คำว่า “ภาค” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่ 1-18 โดยมีการเว้นวรรค 1
เคาะ เช่น ภาค 4, ภาค 17 เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักเลขาธิการ
มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2. กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2535)
https://www.watmoli.com/wittaya-one/1308/
3. กฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2539) แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 14
(พ.ศ. 2535) ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค
https://www.watmoli.com/wittaya-one/1327/
4. กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบ
การปกครองคณะสงฆ์
https://www.watmoli.com/wittaya-one/1329/

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

5. พระสังฆาธิการไทย
https://sangkhatikan.com/ > เขตปกครองสงฆ์
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
7

ห น้ า | ๙๖

ฟิลด์ที่ 72 (BT): Region_MonkMahaNikai_Hon
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
เขตปกครองคณะสงฆ์ มหานิกาย ระดับสูงกว่าภาค คือ ระดับเจ้าคณะ
ใหญ่หน หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ภาษาไทยคำว่า “เจ้าคณะใหญ่หน” ตามด้วยคำว่า “กลาง”,
“ตะวันออก”, “ใต้”, “เหนือ” โดยไม่มีการเว้นวรรค คือ
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
เจ้าคณะใหญ่หนใต้
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบ
การปกครองคณะสงฆ์
https://www.watmoli.com/wittaya-one/1329/
2. พระสังฆาธิการไทย
https://sangkhatikan.com/ > เขตปกครองสงฆ์
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25

ห น้ า | ๙๗

ฟิลด์ที่ 73 (BU): Region_MonkDhammyuttika
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
เขตปกครองคณะสงฆ์ ธรรมยุต หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
คำภาษาไทยดังนี้
ภาค 1 - 2 - 3 (ธรรมยุต)
ภาค 4 - 5 (ธรรมยุต)
ภาค 6 - 7 (ธรรมยุต)
ภาค 12 - 13 (ธรรมยุต)
ภาค 16 (ธรรมยุต)
ภาค 17 - 18 (ธรรมยุต)
ส่วนจังหวัดที่ไม่อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ธรรมยุต ให้ระบุคำว่า N/A
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 1/2564 สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ 1/2564 เรื่อง ขออนุมัติแบ่งเขตการปกครองระดับภาคของคณะ
ธรรมยุต
http://mahathera.onab.go.th/index.php?url=mati&id=10098
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25

ห น้ า | ๙๘

ฟิลด์ที่ 74 (BV): Region_OPM_InspectionArea
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
เขตตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี
คำว่า “เขตตรวจราชการที่” ตามด้วยหมายเลข 1-18 โดยมีการเว้นวรรค
1 เคาะ เช่น เขตตรวจราชการที่ 17, เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นต้น
ส่วนในกรณีของกรุงเทพมหานคร ระบุคำว่า เขตตรวจราชการส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 241/2563 เรื่อง มอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spmthaigov/DRAWER001/GENERAL/DATA0000/00000723.PDF
2. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 408/2563 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจ
ราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ ลงวันที่
28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
www.opm.go.th > หน่วยงานภายใน สปน. > สำนักตรวจราชการ >
ข้อมูลพื้นฐานด้านการตรวจราชการ > คำสั่งรับผิดชอบเขตตรวจราชการ >
คำสั่ง นร. ที่ 408/2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

3. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 263/2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจ
ราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ ลงวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/suphatdo/Order%
20Inspector%20General/order263-2564_01.10.64.pdf
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25

ห น้ า | ๙๙

ฟิลด์ที่ 75 (BW): Region_BACCDepartment
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของฝ่ายกิจการสาขา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงการคลัง
คำภาษาไทยดังนี้
ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน
ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก
ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง
ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก
ฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง
ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน
ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง
ในกรณีของกรุงเทพมหานคร ระบุคำว่า สำนักกิจการนครหลวง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เมื่อไปจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูล
เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
2. เว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
https://www.baac.or.th > รู้จัก ธ.ก.ส. > ผู้บริหารระดับสูง > ผู้บริหาร
ระดับฝ่าย
3. “เปิดการแข่งขันกีฬาธนาคารระดับภาคใต้ตอนบน(ฝตบ.) ประจำปี
2562”, คมชัดลึก, 23 พฤศจิกายน 2562
https://www.komchadluek.net/news/local/400652
4. “เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร ธ.ก.ส. คณะผู้บริหาร ฝอบ. และ สนจ. ในสังกัด”,
https://www.baac.or.th/th/contentabout.php?content_id=12516&content_group_sub=15&content
_group=1&inside=1
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หัวข้อ
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
50
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ฟิลด์ที่ 76 (BX): Region_SAT
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
คำว่า “สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค” ตามด้วยเลขอาระบิก 1-5
โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4
เป็นต้น ในกรณีของกรุงเทพมหานครใช้คำว่า ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. รายงานประจำปี 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
2. รายงานประจำปี 2563 การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายงานประจำปีทั้ง 2 เล่ม เข้าถึงได้ที่ www.sat.or.th > Menu >
เอกสารเผยแพร่ > รายงานประจำปี >
รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2562
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
50
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ฟิลด์ที่ 77 (BY): Region_OPSCulture_RoyalFuneral_Subdivision
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับ
พระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
คำว่า “กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่” ตามด้วยเลข
อาระบิก 1-15 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ ตามด้วยชื่อจังหวัดที่กลุ่มฯ
ตั้งอยู่โดยไม่มีคำว่าจังหวัด เช่น กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับ
พระราชทานที่ 9 อุดรธานี, กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับ
พระราชทานที่ 13 สุราษฎร์ธานี เป็นต้น ส่วนกรุงเทพมหานคร ระบุคำว่า
กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกรุงเทพมหานคร
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. ทำเนียบข้อมูลที่ตั้งของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กลุ่มติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานพิธี ข้อมูล วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
https://www.mculture.go.th/funeral/article_attach/article_fileattach_20210630
153818.pdf
2. การโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ของกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับ
พระราชทานที่ 1-15 รวมทั้งกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
กรุงเทพมหานคร
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
65
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ฟิลด์ที่ 78 (BZ): Region_OPSTourismandSports
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คำภาษาไทย ดังนี้
ภาคใต้, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง
ในกรณีของกรุงเทพมหานครใช้คำว่า ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
https://secretary.mots.go.th/index.php > หน่วยงานในสังกัด >
ส่วนภูมิภาค หรือเข้าถึงได้ที่
https://secretary.mots.go.th/news_view.php?nid=1007
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25
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ฟิลด์ที่ 79 (CA): Region_TourismDevelopmentArea
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่กำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ชื่อเขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่กำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัตินโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวธรณีวิทยาถิ่นอีสาน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่ามีชีวิต
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้
ส่วนจังหวัดที่ไม่อยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวใดเลย ระบุคำว่า N/A
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม www.krisdika.go.th > พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด > น >
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 >
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 (ฉบับ Update
ล่าสุด)
2. กฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก เขต
พัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต้ พ.ศ 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/022/18.PDF
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หัวข้อ

รายละเอียด
3. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนา
การท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก พ.ศ. 2559-2563
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/213/39.PDF
4. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนา
การท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ. 2559-2563
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/213/40.PDF
5. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนา
การท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน พ.ศ. 2559-2563
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/213/41.PDF
6. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนา
การท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พ.ศ. 2559-2563
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/213/42.PDF
7. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนา
การท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ พ.ศ. 2559-2563
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/213/43.PDF
8. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนา
การท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ. 2559-2563
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/300/17.PDF
9. กฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ พ.ศ. 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/115/1.PDF
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หัวข้อ

รายละเอียด
10. กฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถี
ชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง พ.ศ. 2559
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/042/12.PDF
11. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนา
การท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนา
การท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม พ.ศ.
2560-2564
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/072/11.PDF
12. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนา
การท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง พ.ศ. 2560-2564
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/072/12.PDF
13. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนา
การท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง เรื่อง แผนปฏิบัติการ
พัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ตอนกลาง พ.ศ. 2560-2564
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/072/13.PDF

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination

14. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง กำหนดเขตพัฒนา
การท่องเที่ยวเมืองเก่ามีชีวิต เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวธรณีวิทยาถิ่นอีสาน เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถี
ชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม
ชายแดนใต้ พ.ศ. 2563
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/130/T_0038.PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
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หัวข้อ
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size
หมายเหตุ
Remarks

รายละเอียด
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
110
หน่ว ยงานที่ทำหน้าที่ฝ ่ายเลขานุ การของคณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ห น้ า | ๑๐๘

ฟิลด์ที่ 80 (CB): RiverBasin
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size
หมายเหตุ
Remarks

รายละเอียด
เขตพืน้ ที่ของลุ่มน้ำต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564
ชื่อลุ่มน้ำต่าง ๆ ตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 กำหนด
เช่น ลุ่มน้ำเจ้าพระยา, ลุ่มน้ำท่าจีน, ลุ่มน้ำเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์,
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน, ลุ่มน้ำปิง เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
พระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/012/T_0001.
PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
110
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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ฟิลด์ที่ 81 (CC): Region_MOE_Inspection
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดเขตตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คำว่า “เขตตรวจราชการ” แล้วตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่ 1-18 โดยมี
การเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น เขตตรวจราชการที่ 6, เขตตรวจราชการที่ 15
เป็นต้น ส่วนกรณีของกรุงเทพมหานคร ระบุคำว่า เขตตรวจราชการ
ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. แผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
2. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป. 31/2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ลงวันที่
13 มกราคม พ.ศ. 2564
แหล่งอ้างอิงทั้งสองแหล่งเข้าถึงได้ที่
http://www.reo2.moe.go.th/home/images/book/2564/2564_
InspectPlan.pdf

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

3. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ รับผิดชอบเขต
ตรวจราชการ
https://moe360.blog/2021/10/20/inspec-moe/
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25
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ฟิลด์ที่ 82 (CD): Region_CTCC
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำว่า “ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่” แล้วตามด้วยเลขอาระบิก
ตั้งแต่ 1-20 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ ตามด้วยชื่อจังหวัดที่ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์แต่ละแห่งตั้งอยู่ เช่น ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/088/84.PDF
2. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://office.cpd.go.th/cooptrain/
3. เอกสารที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2562

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

4. การสุ่มโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
สหกรณ์เพื่อสอบทานข้อมูลว่าตรงกับแหล่งที่ 3 หรือไม่ ผลปรากฏว่า ข้อมูล
ตรงกัน จึงเชื่อถือได้
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
65
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ฟิลด์ที่ 83 (CE): Region_DMSC
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
คำว่า “ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่” แล้วตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่
1-12 และ หมายเลข 1/1, 11/1 และ 12/1 ตามด้วยจังหวัดที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แต่ละแห่งตั้งอยู่โดยไม่ต้องมีคำว่าจังหวัด
ทั้งหมดมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7
ขอนแก่น, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง เป็นต้น ในกรณี
ของกรุงเทพมหานคร ระบุคำว่า ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/098/70.PDF
2. เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
https://www3.dmsc.moph.go.th > เกี่ยวกับหน่ว ยงาน > เว็บ ไซต์
ส่วนกลาง & ส่วนภูมิภาค
https://www3.dmsc.moph.go.th/page-view/27
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
http://cm1.dmsc.moph.go.th/ > เกี ่ ย วกั บ หน่ ว ยงาน > เขตพื ้ น ที่
รับผิดชอบ
http://cm1.dmsc.moph.go.th/page-view/80
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
http://cri.dmsc.moph.go.th > เกี่ยวกับหน่วยงาน >
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
http://cri.dmsc.moph.go.th/page-view/17
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
http://rmsc2.dmsc.moph.go.th > เกี ่ ย วกั บ หน่ ว ยงาน > รายงาน
ประจำปี2563 ศวก.ที่ 2 พิษณุโลก
http://rmsc2 . dmsc.moph.go.th/assets/post/aWxvdmVwZGZfb
WVyZ2VkXygzKQ==.pdf#viewer.action=download

ห น้ า | ๑๑๒

หัวข้อ

รายละเอียด
6. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
http://rmsc3.dmsc.moph.go.th > เกี ่ ย วกั บ หน่ ว ยงาน > รายงาน
ประจำปี > ปี 2563
7. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
http://rmsc4.dmsc.moph.go.th > เกี ่ ย วกั บ หน่ ว ยงาน > รายงาน
ประจำปี > Annual_Report_2020_RMSc4
http://rmsc4 . dmsc.moph.go.th/download/Annual_Report_
2020_Rmsc4.pdf
8. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
http://rmsc5.dmsc.moph.go.th > เกี่ยวกับ > เขตพื้นที่รับผิดชอบ
http://rmsc5.dmsc.moph.go.th/page-view/85
9. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
http://rmsc6.dmsc.moph.go.th > เกี ่ ย วกั บ หน่ ว ยงาน > เขตพื ้ น ที่
รับผิดชอบ
http://rmsc6.dmsc.moph.go.th/page-view/95
10. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
http://rmsc7.dmsc.moph.go.th > เกี่ยวกับเรา > พื้นที่รับผิดชอบ
http://rmsc7.dmsc.moph.go.th/page-view/82
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
http://rmsc8.dmsc.moph.go.th > เกี ่ ย วกั บ หน่ ว ยงาน >เขตพื ้ น ที่
รับผิดชอบ
http://rmsc8.dmsc.moph.go.th/page-view/78
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
http://rmsc9.dmsc.moph.go.th > ข้อมูลทั่วไป > เขตพื้นที่รับผิดชอบ
http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/page-view/80
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
http://rmsc10.dmsc.moph.go.th > เกี ่ ย วกั บ หน่ ว ยงาน > พื ้ น ที่
รับผิดชอบ
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หัวข้อ

รายละเอียด
14. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
http://www.dmsc.moph.go.th/suratthani/home.php > เกี ่ ย วกั บ
หน่วยงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
http://www.dmsc.moph.go.th/suratthani/history.php?id=5
15. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
http://www.dmsc.moph.go.th/phuket/history.php > เ ก ี ่ ย ว กั บ
หน่วยงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
http://www.dmsc.moph.go.th/phuket/history.php?id=5
16. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
http://rmsc12.dmsc.moph.go.th > เกี่ยวกับ หน่ว ยงาน > รายงาน
ประจำปี > รายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020) ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

17. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
https://rmsctrang.go.th > วารสารออนไลน์ > รายงานประจำปี 2562
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
50
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ฟิลด์ที่ 84 (CF): Region_DDC
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นทีร่ บั ผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
คำว่า “สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่ 1-12
และจังหวัดที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคแต่ละแห่งตั้งอยู่ โดยมีการเว้น
วรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น
ส่วนในกรณีของกรุงเทพมหานคร ระบุคำว่า N/A เนื่องจากสถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 นั้น มีภารกิจ
ครอบคลุมพื้นที่เมืองทั่วประเทศมิได้จำกัดอยู่เฉพาะกรุงเทพมหานคร
อีกต่อไป
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/078/
T_0001.PDF
2. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
https://ddc.moph.go.th/odpc1/ > Dashboard Analytic
3. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
รายงานประจำปี 2562 สำนั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 2 จั ง หวั ด
พิษณุโลก
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/14796202009210324
14.pdf
4. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
รายงานประจำปี 2563 สำนั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 3 จั ง หวั ด
นครสวรรค์
http://odpc3.ddc.moph.go.th/img/reportyear2563.pdf
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หัวข้อ

รายละเอียด
5. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคระบาดที่ 4 จังหวัดสระบุรี
https://ddc.moph.go.th/odpc4/ > สถานการณ์ โ รคสำคั ญ >
สถานการณ์โรคและการพยากรณ์
http://223.27.246.179:888/
6. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
https://public.tableau.com/profile/nampaphat#!/vizhome/
Dashboard_Odpc5/Dashboard1?publish=yes
https://www.facebook.com/dpc5.ddc
7. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เขตสุขภาพที่ 6
Epidemiology Surveillance Report Region 6
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/11159202103040
81503.pdf
8. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
จังหวัดขอนแก่น
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/16052202012160342
03.pdf
9. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
http://odpc8 . ddc.moph.go.th/about_dpc8 . php > เ ว็ บ ไ ซ ต์
หน่วยงาน
10. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
http://103.40.150.229/DPC5/dpc5.html
11. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่
12. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
https://ddc.moph.go.th/odpc11/ > รายงานประจำปี > รายงาน
ประจำปี (ปีงบประมาณ 2563)
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หัวข้อ

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
13. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
https://ddc.moph.go.th/odpc12/pagecontent.php?page=26
0&dept=odpc12 >
พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพเขต 12
รายงาน SAT ไข้ เ ลื อ ดออก ประจำสั ป ดาห์ ที่ 2/2564 ดาวน์ โ หลด
เอกสาร
https://drive.google.com/file/d/1grPIctWZdjKBHOdtP7Fw4y
SqQPG18qXU/view
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
60
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ฟิลด์ที่ 85 (CG): Region_ThailandTrustMark_DITP
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งภาคของเว็บไซต์ Thailand Trust Mark ของกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
คำภาษาไทยดังต่อไปนี้
ภาคเหนือ, ภาคตะวันตก, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
ภาคตะวันออก, ภาคใต้
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
https://www.thailandtrustmark.com/th/directory >
เลือกภูมิภาค > กรุณาเลือกจังหวัด
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25
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ฟิลด์ที่ 86 (CH): Region_BOI
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี
1. คำว่า “ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่ 1-7
โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 เป็นต้น
2. ในกรณีของกรุงเทพมหานคร ระบุคำว่า ส่วนกลาง
3. ในกรณีของจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เศรษฐกิจ
การลงทุนภาคใดเลย ให้ระบุคำว่า N/A
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
http://chiangmai.boi.go.th > เกี่ยวกับศูนย์ > ประวัติความเป็นมา
http://chiangmai.boi.go.th/index.php/aboutus
2. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
http://korat.boi.go.th > เกี่ยวกับศูนย์ > พื้นที่รับผิดชอบ
http://korat.boi.go.th/index.php/aboutus/29
3. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3
https://khonkaen.boi.go.th > เกี ่ ย วกั บ ศู น ย์ > ประวั ต ิ ค วาม
เป็นมา
https://khonkaen.boi.go.th/index.php/aboutus/
4. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
https://chonburi.boi.go.th > เกี่ยวกับศูนย์ > ประวัติ
https://chonburi.boi.go.th/index.php/aboutus
5. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5
https://hatyai.boi.go.th > เกี่ยวกับศูนย์ > ประวัติ
https://hatyai.boi.go.th/index.php/aboutus
6. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6
http://surat.boi.go.th > เกี่ ย วกั บ ศู น ย์ > พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบภาคใต้
ตอนบน
http://surat.boi.go.th/index.php/aboutus/25
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หัวข้อ

รายละเอียด
7. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7
https://phitsanulok.boi.go.th > เกี ่ ย วกั บ ศู น ย์ > ประวั ต ิ ค วาม
เป็นมา
https://phitsanulok.boi.go.th/index.php/aboutus
8. หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/71 เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง
โครงสร้า งการแบ่ง ส่ว นราชการของสำนัก งานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
https://resolution.soc.go.th/PDF_UPLOAD/2560/9932541916.pdf
(เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ)

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

9. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/27228 เรื่อง การ
ปรับ ปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนั กงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
https://resolution.soc.go.th/PDF_UPLOAD/2560/993254194.pdf
(ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี)
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
40
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ฟิลด์ที่ 87 (CI): Region_OCSB
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม
คำว่า “ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย” ตามด้วยคำว่า
“ภาคที่” และตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่ 1-4 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ
ประกอบด้วย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 3
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
http://www.ocsb.go.th/th/home/index.php > ติดต่อเรา
2. การโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ำตาลทรายทุกแห่ง
3. รายงานสถานการณ์การปลูกอ้อย ปีการผลิต 2562/2563
http://www.ocsb.go.th/upload/journal/fileupload/923-1854.pdf

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

หมายเหตุ ในแหล่งอ้างอิงที่ 3 ไม่มีการรายงานสถานการณ์การปลูกอ้อย
ของจังหวัดลำปาง แต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 จำนวน 2 ครั้ง เจ้าหน้าที่
ยืนยันว่า ศูนย์ฯ รับผิดชอบดูแลพื้นที่จังหวัดลำปางด้วย
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
60
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ฟิลด์ที่ 88 (CJ): Region_Archives
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของหอจดหมายเหตุแห่งชาติทั่ว
ประเทศ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติตามที่ระบุไว้ใน ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง
ปรับปรุงการกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เช่น หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัด
สุพรรณบุรี, หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ปรับปรุงการกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563
https://www.mculture.go.th/uthaithani/ewt_dl_link.php?nid=935
2. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
https://archives.nat.go.th/ > ติดต่อหอจดหมายเหตุ

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

ทั้งนี้ มีหอจดหมายเหตุบางแห่งที่มิได้มีพื้นที่รับผิดชอบเฉพาะ แต่ทำ
หน้าที่รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารและสิ่งของตามที่ได้รับมอบหมาย
เช่น หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ทำหน้าที่
รวบรวมเก็บรักษาเอกสารและสิ่งของที่เนื่องในภารกิจ ฯพณฯ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นต้น
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
100
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ฟิลด์ที่ 89 (CK): Region_Intelligence
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รบั ผิดชอบรายจังหวัดของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ
ภาค สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติภาค ตามด้วยเลขอาระบิก ตั้งแต่ 1-5
ตามด้วย (ศป.ข. ภาค 1-5) โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น
ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติภาค 3 (ศป.ข.ภาค 3) เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
เว็บไซต์ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ
https://center.nicc.go.th/center/niccregion.php
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
50
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ฟิลด์ที่ 90 (CL): Region_StateAuditOffice
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งภาคของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำภาษาไทย ดังนี้
ภาคเหนือ, ภาคตะวันตก, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก,
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้
ในกรณีของกรุงเทพมหานคร ระบุคำว่า ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
เว็บไซต์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
https://www.audit.go.th/th/government/province
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25
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ฟิลด์ที่ 91 (CM): Region_CivicEducationandParticipationCenter
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและ
การมีส่วนร่วมของพลเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คำว่า “ศูนย์ส่งเสริมศูนย์สง่ เสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่”
ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่ 1-8 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น ศูนย์ส่งเสริม
การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 4 เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/057/1.PDF
2. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/063/
T12.PDF?1
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
60
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ฟิลด์ที่ 92 (CN): RegionalHoliday
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่ภาคเพื่อกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาคตาม
มติคณะรัฐมนตรี
ภาษาไทยคำว่า ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
ภาคใต้ และภาคตะวันออก
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว622
เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนด
วันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย
วันหยุดราชการ ประจำปี 2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
https://resolution.soc.go.th/PDF_UPLOAD/2563/P_402751_1.pdf
2. เฟซบุ๊ค ไทยคู่ฟ้า โดยสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/posts/1108251
532973985
3. “เปิดเกณฑ์วันหยุดประจำภาค วันภาคไหนก็หยุดภาคนั้น” 30 มกราคม
2564, เดลินิวส์
https://www.dailynews.co.th/politics/822251
4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว3352
เรื่อง วันหยุดราชการชดเชยและวันหยุดราชการประจำภาคกลาง
ในเดือนตุลาคม 2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564
https://resolution.soc.go.th/PDF_UPLOAD/2564/P_404795_1.pdf
(ภาคกลางในที่นี้มี 18 จังหวัด)
5. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว3384
เรื่อง การกำหนดวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการ
ภาคตะวันออก ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
https://resolution.soc.go.th/PDF_UPLOAD/2564/P_404965_1.pdf
(ภาคตะวันออกมี 8 จังหวัด)
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หัวข้อ

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
6. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์
ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/281/14.PDF
7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/137/1.PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25
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ฟิลด์ที่ 93 (CO): Region_Forest
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. คำว่า “สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่ 1-13
ตามด้วย (ชื่อจังหวัดที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แต่ละแห่งตั้งอยู่โดยไม่ต้องมี
คำว่าจังหวัดนำหน้า) โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เป็นต้น
2. คำว่า “สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่” ตามด้วยเลขอาระบิก คือ 1, 3, 4, 6,
7, 9, 10, 12 และ 13 ตามด้วยคำว่า “สาขา” และชื่อจังหวัดที่สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ สาขา ตั้งอยู่ เช่น สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/063/10.PDF
2. เว็บไซต์กรมป่าไม้
https://www.forest.go.th/about/units/
https://www.forest.go.th > เกี่ยวกับ > หน่วยงานภายในกรมป่าไม้
3. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
https://www.forest.go.th/chiangmai1/th/ > เกี่ยวกับหน่วยงาน >
ความเป็นมา
https://www.forest.go.th/chiangmai1/th/ > รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำปี > รายงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1
(เชียงใหม่) ประจำปี 2562
4. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่และสอบถามทางเฟซบุ๊ค (Facebook) ของ
หน่วยงาน “สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน”
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หัวข้อ

รายละเอียด
5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
https://www.forest.go.th/chiangrai2/th/index/ > เกี่ยวกับ
หน่วยงาน > ประวัติความเป็นมา
https://www.forest.go.th/chiangrai2/th/history/
6. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
https://www.forest.go.th/lampang3/ > เกี่ยวกับหน่วยงาน >
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
7. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
https://www.forest.go.th/tak4/ > เกี่ยวกับหน่วยงาน > ความเป็นมา
8. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
https://www.forest.go.th/nakhonsawan/ > พื้นที่ป่าไม้
9. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
https://www.forest.go.th/phitsanulok/th/ >
ยินดีต้อนรับสู่พิษณุโลก
ยินดีต้อนรับสู่เพชรบูรณ์
10. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
https://www.forest.go.th/saraburi5/th/ > เกี่ยวกับหน่วยงาน >
โครงสร้างอัตรากำลังศูนย์ป่าไม้ในสังกัด >
ศูนย์ป่าไม้สระบุรี
ศูนย์ป่าไม้ชัยนาท
ศูนย์ป่าไม้ลพบุรี
ศูนย์ป่าไม้อ่างทอง
ศูนย์ป่าไม้พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ป่าไม้สิงห์บุรี
ศูนย์ป่าไม้ปทุมธานี
ศูนย์ป่าไม้นนทบุรี
11. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
https://www.forest.go.th/udonthani6/ > เกี่ยวกับหน่วยงาน >
พื้นที่รับผิดชอบ
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หัวข้อ

รายละเอียด
12. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
https://www.forest.go.th/nakhonphanom/ > การประเมิน
ส่วนราชการ > การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 > สรุปคะแนนแผนการประเมินส่วนราชการฯ
https://drive.google.com/file/d/1LDn7duBoHoPb1CcPf0nIsQyz
J6aBVAVd/view
13. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
https://www.forest.go.th/khonkaen7/ > เกี่ยวกับ > พื้นที่รับผิดชอบ
14. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
https://www.forest.go.th/ubonratchathani/th/ > หน่วยงานภายใน
15. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
https://www.forest.go.th/nakhonratchasima8/th > เกี่ยวกับ
หน่วยงาน > โครงสร้างการบริหารงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่
8 (นครราชสีมา)
16. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
https://www.forest.go.th/chonburi9/ > เกี่ยวกับหน่วยงาน > พื้นที่
รับผิดชอบ
17. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (สาขาปราจีนบุรี)
https://www.forest.go.th/prachinburi/th > เกี่ยวกับเรา > พื้นที่ที่อยู่
ในความรับผิดชอบ
18. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
https://www.forest.go.th/ratchaburi10/th/ > เกี่ยวกับสำนักฯ > พื้นที่
รับผิดชอบ
19. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
https://www.forest.go.th/phetchaburi/th/ > หน่วยงานภายใน >
ศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี
ศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์ป่าไม้สมุทรสงคราม
ศูนย์ป่าไม้สมทุรสาคร
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หัวข้อ

รายละเอียด
20. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
https://www.forest.go.th/suratthani11/th/ > เกี่ยวกับหน่วยงาน >
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
21. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
http://www.forest.go.th/nakhonsithammarat12/ > เกี่ยวกับ
หน่วยงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
22. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
https://www.forest.go.th/krabi/ > หน่วยงานภายใน >
ศูนย์ป่าไม้กระบี่
ศูนย์ป่าไม้พังงา
ศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต
23. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
https://www.forest.go.th/songkhla13/ > เกี่ยวกับ สจป.ที่ 13
(สงขลา) > พื้นที่รับผิดชอบ
24. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
https://www.forest.go.th/narathiwat > เกี่ยวกับ > พื้นที่รับผิดชอบ
25. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
https://www.forest.go.th/phrae/ >
ศูนย์ป่าไม้น่าน
ศูนย์ป่าไม้แพร่

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

26. การโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกแห่ง
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
55
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ฟิลด์ที่ 94 (CP): Region_IrrigationOffice
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานชลประทาน
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำว่า “สำนักงานชลประทานที่” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่ 1-17 โดยมีการ
เว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงานชลประทานที่ 6, สำนักงานชลประทานที่ 17
เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/088/59.PDF
2. สำนักงานชลประทานที่ 1
http://rio1.rid.go.th/ > ข้อมูลทั่วไป > พื้นที่รับผิดชอบ
3. สำนักงานชลประทานที่ 2
http://www.ori2.go.th
http://www.ori2.go.th/lampangrid/index.php/agencyinformation/2017-06-26-06-51-50
http://www.ori2.go.th/phayao/index.php/daily-watersituation/107-water-report-phayao-220464
http://www.ori2.go.th/nan/index.php/water-drought/watersituation/1753-00000000180000000
4. สำนักงานชลประทานที่ 3
http://irrigation.rid.go.th/rid3/th/images/425116.jpg
http://irrigation.rid.go.th/rid3/th/index.php/rid3/layout
5. สำนักงานชลประทานที่ 4
http://irrigation.rid.go.th/rid4/html/menu1/area1.html
6. สำนักงานชลประทานที่ 5
http://rio5.go.th/public/history/data/index/menu/22
การโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
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หัวข้อ

รายละเอียด
7. สำนักงานชลประทานที่ 6
http://rio6.rid.go.th/new/index.php/2017-02-20-04-36-36/6
8. สำนักงานชลประทานที่ 7
http://rio7.rid.go.th/main/?p=55
http://rio7.rid.go.th/main/?page_id=391
9. สำนักงานชลประทานที่ 8
http://rio8.rid.go.th/rid8_1.htm
10. สำนักงานชลประทานที่ 9
http://pis9.rid.go.th/rid9/2015/index_aboutchart.php
11. สำนักงานชลประทานที่ 10
http://irrigation.rid.go.th/rid10/Nouw/om1/image/RIO10-2560OK.jpg
http://irrigation.rid.go.th/rid10/Data/know%20institute.html
12. สำนักงานชลประทานที่ 11
http://www11.rid.go.th/rid11/respons.php
13. สำนักงานชลประทานที่ 12
http://irrigation.rid.go.th/rid12/ScopeRio12/ScopeRio12.html
http://irrigation.rid.go.th/rid12/NewsActivity12/60/3/19/19.pptx
14. สำนักงานชลประทานที่ 13
http://rio13.rid.go.th/2012/vdo-2/abus.html
http://irrigation.rid.go.th/damneonsaduak/9pentee.php
https://siamrath.co.th/n/138443
http://bid.rid.go.th/pbms/2563/table-all.php?agency_id=227
15. สำนักงานชลประทานที่ 14
โทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่
http://irrigation.rid.go.th/rid14/rio14_2018/structure.html
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หัวข้อ

รายละเอียด
16. สำนักงานชลประทานที่ 15
http://rio15.rid.go.th/km/copsit/
17. สำนักงานชลประทานที่ 16
http://irrigation.rid.go.th/rid16/web2013/index.php?option=com_
content&view=article&id=3&Itemid=4

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

18. สำนักงานชลประทานที่ 17
http://kmcenter.rid.go.th/kmc17/2014/date/infographic/211261RID17.jpg
http://irrigation.rid.go.th/rid17/RID17-TH/Structure_rid17.html
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
85
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ฟิลด์ที่ 95 (CQ): Region_HydrologyCenter
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
คำภาษาไทย 8 คำดังนี้
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. คำสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง
ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558
http://fad.rid.go.th/wp-content/uploads/2020/07/60-2558.pdf
2. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
https://www.hydro-1.net/ > เกี่ยวกับศูนย์ฯ > แนะนำศูนย์

Download Powerpoint
3. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
http://hydro-2.com/
4. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
http://hydro-3.rid.go.th/ > เกี่ยวกับศูนย์ฯ > แนะนำ
ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
5. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
http://hydro-4.rid.go.th/ > เกี่ยวกับศูนย์ฯ > บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ
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หัวข้อ

รายละเอียด
6. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง
http://hydro-5.rid.go.th/ > เกี่ยวกับศูนย์ฯ > หน้าที่และภารกิจของ
ศอช.ภาคกลาง
7. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก
http://hydro-6.com/ > เกี่ยวกับศูนย์ฯ > ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคตะวันออก
8. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก
http://hydro-7.com/ > เกี่ยวกับศูนย์ฯ > หน้าที่และภารกิจของ ศอช.
ภาคตะวันตก

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

9. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้
http://hydro-8.com/ > เกี่ยวกับศูนย์ฯ > หน้าที่และภารกิจของ ศอช.
ภาคใต้
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
60
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ฟิลด์ที่ 96 (CR): Region_WaterResourceOffice
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำว่า “สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่ 1-11
โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3,
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เป็นต้น ในกรณีของกรุงเทพมหานคร
ระบุคำว่า ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
http://water.dwr.go.th/wrro1/index.php/th/2018-05-04-04-0636/2018-05-04-04-10-27
http://water.dwr.go.th/wrro1/index.php/th/ > เกี่ยวกับสำนักงาน >
หน้าที่/พื้นที่รับผิดชอบ
2. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2
http://water.dwr.go.th/wrro2/index.php/th/2018-05-04-04-0636/2018-05-04-04-10-27
http://water.dwr.go.th/wrro2/index.php/th/ > เกี่ยวกับสำนักงาน >
หน้าที่/พื้นที่รับผิดชอบ
3. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
http://water.dwr.go.th/wrro3/index.php/th/2018-05-04-04-0636/2018-05-04-04-10-27
http://water.dwr.go.th/wrro3/index.php/th/ > เกี่ยวกับสำนักงาน >
หน้าที่/พื้นที่รับผิดชอบ
4. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
http://water.dwr.go.th/wrro4/index.php/th/2018-05-04-04-0636/2018-05-04-04-10-27
http://water.dwr.go.th/wrro4/index.php/th/ > เกี่ยวกับสำนักงาน >
หน้าที่/พื้นที่รับผิดชอบ
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หัวข้อ

รายละเอียด
5. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5
http://water.dwr.go.th/wrro5/index.php/th/ > เกี่ยวกับสำนักงาน >
หน้าที่/พื้นที่รับผิดชอบ
http://water.dwr.go.th/wrro5/index.php/th/2018-05-04-04-0636/2018-05-04-04-10-27
6. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6
http://water.dwr.go.th/wrro6/index.php/th/2018-05-04-04-0636/2018-05-04-04-10-27
http://water.dwr.go.th/wrro6/index.php/th/ > เกี่ยวกับสำนักงาน >
หน้าที่/พื้นที่รับผิดชอบ
7. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7
http://water.dwr.go.th/wrro7/index.php/th/2018-05-04-04-0636/2018-05-04-04-10-27
http://water.dwr.go.th/wrro7/index.php/th/ > เกี่ยวกับสำนักงาน >
หน้าที่/พื้นที่รับผิดชอบ
8. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8
http://water.dwr.go.th/wrro8/index.php/th/ > ข้อมูลลุ่มน้ำ
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ลุ่มน้ำปัตตานี
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
9. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9
http://water.dwr.go.th/wrro9/index.php/th/2018-05-04-04-0636/2018-05-04-04-10-27
http://water.dwr.go.th/wrro9/index.php/th/ > เกี่ยวกับสำนักงาน >
หน้าที่/พื้นที่รับผิดชอบ
10. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10
http://water.dwr.go.th/wrro10/index.php/th/ > ข้อมูลลุ่มน้ำ
ลุ่มน้ำตาปี
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันอกก ส่วนที่ 1
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนที่ 1
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หัวข้อ

รายละเอียด
11. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
http://water.dwr.go.th/wrro11/index.php/th/2018-05-04-04-0636/2018-05-04-04-10-27
http://water.dwr.go.th/wrro11/index.php/th/component/users/?v
iew=reset&Itemid=119 > เกี่ยวกับสำนักงาน > หน้าที่/พื้นที่รับผิดชอบ
12. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102851.PDF
13. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/063/19.PDF
14. เว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
https://www.dwr.go.th/about_us.php?about_us_id=4
https://www.dwr.go.th/index.php > กรมทรัพยากรน้ำ > โครงสร้าง
ส่วนราชการ

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

15. ความเห็นและข้อมูลที่ได้จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรน้ำ
ว่า แต่ละจังหวัดจะมีสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค เพียงแห่งเดียวที่ดูแลพื้นที่
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25
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ฟิลด์ที่ 97 (CS): Region_DMCR
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
คำว่า “สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่” ตามด้วยเลขอาระบิก
ตั้งแต่ 1-10 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 1, สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8
เป็นต้น ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใดเลย ให้ระบุคำว่า N/A
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/038/T_0004.PDF
2. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
https://dmcrth.dmcr.go.th/mcra1/ > เกี่ยวกับเรา
https://dmcrth.dmcr.go.th/mcra1/aboutus/
3. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2
https://dmcrth.dmcr.go.th/mcra2/ > เกี่ยวกับเรา > พื้นที่รับผิดชอบ
https://dmcrth.dmcr.go.th/mcra2/aboutus/444/
4. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
https://dmcrth.dmcr.go.th/mcra3/aboutus/
5. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4
https://dmcrth.dmcr.go.th/mcra4/ > เกี่ยวกับเรา > ทรัพยากรทาง
ทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ
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หัวข้อ

รายละเอียด
หมายเหตุ ข้อมูลบนเว็บไซต์ระบุว่า สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 4 รับผิดชอบจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย แต่จากการโทรศัพท์
สอบถามเจ้าหน้าที่แล้ว ได้รับคำยืนยันว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่
รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ที่จังหวัด
สงขลา ทั้งนี้ ได้สอบทานกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 5 แล้ว ยืนยันข้อมูลตรงกัน ดังนั้น จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงไม่
อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักนี้
6. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5
https://dmcrth.dmcr.go.th/mcra5/ > เกี่ยวกับเรา > พื้นที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ ข้อมูลบนเว็บไซต์ระบุว่า สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 5 รับผิดชอบจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสด้วย แต่จากการ
โทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ ยืนยันว่า สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 5 รับผิดชอบจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัด
นครศรีธรรมราชเท่านั้น ส่วนจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส เป็นพื้นที่
รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ที่จังหวัด
ปัตตานี ทั้งนี้ ได้สอบทานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 9 แล้ว ยืนยันข้อมูลตรงกัน
7. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6
https://dmcrth.dmcr.go.th/mcra6/
การโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
8. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7
https://dmcrth.dmcr.go.th/mcra7/
การโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
9. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8
การโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
10. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9
การโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
11. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10
การโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
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หัวข้อ

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
12. เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
https://www.dmcr.go.th/aboutus/wk
https://www.dmcr.go.th/home > เกี่ยวกับ ทช. > หน่วยงานในสังกัด
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
45
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ฟิลด์ที่ 98 (CT): DistrictOffice_NBTC
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
คำว่า “สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต” ตามด้วยเลขอาระบิก ดังนี้
11-16, 21-25, 31-35, 41-15 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 15,
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 42 เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 1
http://region1.nbtc.go.th/
http://region1.nbtc.go.th/getattachment/HOME/13522199087155
-jpg.jpeg.aspx
2. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 2
http://region2.nbtc.go.th/
3. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 3
http://region3.nbtc.go.th/
4. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 31
http://lampang.nbtc.go.th/
5. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32
http://lamphun.nbtc.go.th/
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หัวข้อ

รายละเอียด
6. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 33
http://phitsanulok.nbtc.go.th/
7. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34
http://chiangrai.nbtc.go.th/
8. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 35
http://nakhonsawan.nbtc.go.th/Contact-us.aspx
9. https://www.nbtc.go.th/Home.aspx?lang=th-th > เกี่ยวกับ
กสทช. > สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค > สำนักงาน กสทช. ภาค 4
10. การโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต
ทุกแห่ง
11. ชุดข้อมูลเปิด (Open Data) “ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ
สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค” ของ สำนักงาน กสทช.
https://data.go.th/dataset/region-area
12. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 11
http://samutprakarn.nbtc.go.th/
13. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 12
http://chanthaburi.nbtc.go.th/
14. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 14
http://prachinburi.nbtc.go.th/
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หัวข้อ

รายละเอียด
15. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 15
http://ayutthaya.nbtc.go.th/Contact-us.aspx
16. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 16
http://ratchaburi.nbtc.go.th/Contact-us.aspx
17. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 22
http://ubon.nbtc.go.th/
18. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23
http://nakhonratchasima.nbtc.go.th/
19. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 41
http://yala.nbtc.go.th/

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

20. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 42
http://phuket.nbtc.go.th/
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
100
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ฟิลด์ที่ 99 (CU): RegionalOffice_NBTC
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
คำว่า “สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค” ตามด้วยเลขอาระบิก ตั้งแต่ 1-4
โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 1,
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 3 เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 1
http://region1.nbtc.go.th/
http://region1.nbtc.go.th/getattachment/HOME/13522199087155
-jpg.jpeg.aspx
2. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 2
http://region2.nbtc.go.th/
3. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 3
http://region3.nbtc.go.th/
4. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 31
http://lampang.nbtc.go.th/
5. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32
http://lamphun.nbtc.go.th/

ห น้ า | ๑๔๖

หัวข้อ

รายละเอียด
6. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 33
http://phitsanulok.nbtc.go.th/
7. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34
http://chiangrai.nbtc.go.th/
8. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 35
http://nakhonsawan.nbtc.go.th/Contact-us.aspx
9. https://www.nbtc.go.th/Home.aspx?lang=th-th > เกี่ยวกับ
กสทช. > สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค > สำนักงาน กสทช. ภาค 4
10. การโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต
ทุกแห่ง
11. ชุดข้อมูลเปิด (Open Data) “ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ
สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค” ของ สำนักงาน กสทช.
https://data.go.th/dataset/region-area
12. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 11
http://samutprakarn.nbtc.go.th/
13. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 12
http://chanthaburi.nbtc.go.th/
14. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 14
http://prachinburi.nbtc.go.th/

ห น้ า | ๑๔๗

หัวข้อ

รายละเอียด
15. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 15
http://ayutthaya.nbtc.go.th/Contact-us.aspx
16. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 16
http://ratchaburi.nbtc.go.th/Contact-us.aspx
17. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 22
http://ubon.nbtc.go.th/
18. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23
http://nakhonratchasima.nbtc.go.th/
19. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 41
http://yala.nbtc.go.th/

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

20. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 42
http://phuket.nbtc.go.th/
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
100

ห น้ า | ๑๔๘

ฟิลด์ที่ 100 (CV): Region_CODIOffice
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานภาคของสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ภาษาไทย ดังนี้
1. สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก
2. สำนักงานภาคกลางและตะวันตก
3. สำนักงานภาคเหนือ
4. สำนักงานภาคใต้
5. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. เว็บไซต์สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
https://web.codi.or.th/contact-us/
https://web.codi.or.th/index.php > ติดต่อเรา
2. การสอบถามเจ้าหน้าที่ของสำนักงานภาคแต่ละแห่งทางโทรศัพท์ กรณี
ของสำนักงานภาคใต้ เนื่องจากไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ จึงได้สอบถาม
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
45

ห น้ า | ๑๔๙

ฟิลด์ที่ 101 (CW): Region_MD_BranchOffice
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
คำว่า “สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา” ตามด้วยชื่อจังหวัดที่สำนักงาน
แต่ละแห่งตั้งอยู่โดยไม่ต้องมีคำว่า จังหวัด เช่น สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาเชียงใหม่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี เป็นต้น
ในกรณีของกรุงเทพมหานคร ระบุคำว่า ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. เว็บไซต์กรมเจ้าท่า
https://www.md.go.th > เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า > แนะนำกรม > โครงสร้าง
การบริหารงาน > การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7
2. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
https://marineoffice1.md.go.th/ > ข้อมูลพื้นฐาน > เขตความรับผิดชอบ
3. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2
http://old.md.go.th/khet2/marine_office2/index.php > เขตความรับผิดชอบ
4. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3
โทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
5. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4
โทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination

6. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5
https://old.md.go.th/khet5/marine_office5/index.php > เขตพื้นที่
รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ

ห น้ า | ๑๕๐

หัวข้อ
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
120

ห น้ า | ๑๕๑

ฟิลด์ที่ 102 (CX): Region_MD_MarineOffice
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
คำว่า “สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที”่ ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่ 1-7 โดยมี
การเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1, สำนักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 เป็นต้น
ในกรณีของกรุงเทพมหานคร ระบุคำว่า ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. เว็บไซต์กรมเจ้าท่า
https://www.md.go.th > เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า > แนะนำกรม > โครงสร้าง
การบริหารงาน > การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7
2. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
https://marineoffice1.md.go.th/ > ข้อมูลพื้นฐาน > เขตความรับผิดชอบ
3. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2
http://old.md.go.th/khet2/marine_office2/index.php > เขตความรับผิดชอบ
4. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3
โทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
5. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4
โทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination

6. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5
https://old.md.go.th/khet5/marine_office5/index.php > เขตพื้นที่
รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
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หัวข้อ
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
30

ห น้ า | ๑๕๓

ฟิลด์ที่ 103 (CY): Region_ThailandPost
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานไปรษณีย์เขต และสำนักงาน
ไปรษณีย์นครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
1. คำว่า “สำนักงานไปรษณีย์เขต” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่ 1-10 โดย
มีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงานไปรษณีย์เขต 4,
สำนักงานไปรษณีย์เขต 10 เป็นต้น
2. คำว่า “สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง” ตามด้วยเลขอาระบิกตั้งแต่ 1-4
โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 2 เป็นต้น
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่
วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/D/038/T_0016.PDF
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
110

ห น้ า | ๑๕๔

ฟิลด์ที่ 104 (CZ): Region_OccupationalSafety
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต
กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
คำว่า “ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต” ตามด้วยเลขอาระบิก
ตั้งแต่ 1-12 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ ตามด้วยวงเล็บชื่อจังหวัดหรือเขต
ที่ศูนย์แต่ละแห่งตั้งอยู่โดยไม่ต้องมีคำว่า จังหวัดหรือเขต เช่น
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 6 (นครสวรรค์)
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 12 (ลาดกระบัง)
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2559
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/061/25.PDF
2. เว็บไซต์กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
http://osh.labour.go.th/ > ติดต่อกลุ่มงานภายใน > ศูนย์ความปลอดภัย
ในการทำงานเขต
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=60&lang=th
http://osh.labour.go.th/ > เกี่ยวกับกอง > โครงสร้างหน่วยงาน
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=11&Itemid=182
3. ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=
article&id=62&lang=th&Itemid=182
4. ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 (ชลบุรี)
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=
article&id=63&lang=th&Itemid=182
5. ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3 (นครราชสีมา)
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=
article&id=64&lang=th&Itemid=182

ห น้ า | ๑๕๕

หัวข้อ

รายละเอียด
6. ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 (อุดรธานี)
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=
article&id=65&lang=th&Itemid=182
7. ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 (ลำปาง)
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=
article&id=66&lang=th&Itemid=182
8. ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 6 (นครสวรรค์)
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=
article&id=67&lang=th&Itemid=182
9. ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7 (ราชบุรี)
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view
=article&id=68&lang=th&Itemid=182
10. ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 8 (สุราษฎร์ธานี)
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view
=article&id=69&lang=th&Itemid=182
11. ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9 (สงขลา)
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view
=article&id=70&lang=th&Itemid=182
12. ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 (สมุทรปราการ)
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view
=article&id=71&lang=th&Itemid=182
13. ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11 (ตลิ่งชัน)
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view
=article&id=72&lang=th&Itemid=182
14. ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 12 (ลาดกระบัง)
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view
=article&id=73&lang=th&Itemid=182

ห น้ า | ๑๕๖

หัวข้อ
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
100

ห น้ า | ๑๕๗

ฟิลด์ที่ 105 (DA): Region_PrimaryIndustry_Mineral
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม
คำว่า “สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต” ตามด้วย
เลขอาระบิก ตั้งแต่ 1-7 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ ตามด้วยชื่อจังหวัดที่
สำนักงานแต่ละแห่งตั้งอยู่โดยไม่ต้องมีคำว่า จังหวัด นำหน้า เช่น
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 4 ภูเก็ต
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. เว็บไซต์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
http://www.dpim.go.th/ > ติดต่อกรม
http://www.dpim.go.th/aboutus/article?articleid=15
2. รายงานประจำปี 2563 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
http://www.dpim.go.th/ > เกี่ยวกับกรม > รายงานผลการ
ดำเนินงาน > รายงานประจำปี 2563
https://drive.google.com/file/d/1SYksskCojgG3GIkYYifi1B1gEEAbRra/view

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

3. การโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ทั้ง 7 เขต เพื่อยืนยันและสอบทานความถูกต้องของข้อมูล
อีกทางหนึ่ง
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
60

ห น้ า | ๑๕๘

ฟิลด์ที่ 106 (DB): Region_NACC
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ภาษาไทยคำว่า “สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค” ตามด้วยเลขอาระบิก ตั้งแต่
1-9 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พ.ศ. 2561
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/091/T_0005.PDF
2. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังสำนักงาน ป.ป.ช.
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/639b7f991ab
a1c1954400900dc90b5f7.pdf
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25

ห น้ า | ๑๕๙

ฟิลด์ที่ 107 (DC): Region_ProvincialLabourOffice
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source

เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งภาคสำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
ภาษาไทยคำว่า ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง
ภาคตะวันออก, ภาคใต้
ในกรณีกรุงเทพมหานครระบุคำว่า ส่วนกลาง
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
https://www.mol.go.th/ > แนะนำกระทรวง > เว็บไซต์หน่วยงานใน
สังกัด > สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน >
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25

ห น้ า | ๑๖๐

ฟิลด์ที่ 108 (DD): Region_NFC
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งภาคสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ
ภาษาไทยคำว่า ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง,
ภาคใต้
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
เว็บไซต์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
https://www.nfc.or.th/ > ติดต่อ > สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25

ห น้ า | ๑๖๑

ฟิลด์ที่ 109 (DE): Region_Treasury
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format
เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งภาคสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ภาษาไทยคำว่า ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง,
ภาคใต้, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
เว็บไซต์กรมธนารักษ์
https://www.treasury.go.th/th/office-of-the-treasury-area/
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
25

ห น้ า | ๑๖๒

ฟิลด์ที่ 110 (DF): Region_Probation
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งภาคสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด กรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม
ภาษาไทยคำว่า “สำนักงานคุมประพฤติภาค” ตามด้วยเลขอาระบิก
ตั้งแต่ 1-9 โดยมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น
สำนักงานคุมประพฤติภาค 3
สำนักงานคุมประพฤติภาค 7
ในกรณีของกรุงเทพมหานคร ระบุคำว่า สำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 1-12
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
1. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ
https://probation.go.th/contentmenu.php?id=455
2. รายงานประจำปี 2563 กรมคุมประพฤติ
https://probation.go.th/contentdl.php?id=51945
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
40

ห น้ า | ๑๖๓

ฟิลด์ที่ 111 (DG): Region_FRDFund
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งภาคของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ภาษาไทย 4 คำ ดังนี้
สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ)
สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง)
สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้)
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
เว็บไซต์ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
https://frdfund.org/ > โครงสร้างองค์กร > ทำเนียบบุคลากร /
ที่ตั้งสำนักงานสาขาจังหวัด
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
55

ห น้ า | ๑๖๔

ฟิลด์ที่ 112 (DH): Region_COVIDCaseReport
หัวข้อ
คำอธิบายฟิลด์
Field Description
ขอบเขตและรูปแบบของข้อมูล
Data Scope and Format

เงื่อนไขการกรอกข้อมูล
Conditions
แหล่งอ้างอิง/
แหล่งที่มาของข้อมูล
Reference/Data Source
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
Personal Data
ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล
Data Dissemination
ระดับชั้นความลับ
Data Classification
ประเภทข้อมูล
Data Type
ขนาดข้อมูล
Data Size

รายละเอียด
การแบ่งภาคเพื่อรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของกระทรวง
สาธารณสุข
ภาษาไทย 4 คำ ดังนี้
สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ)
สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง)
สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้)
Mandatory คือ บังคับกรอกข้อมูลทุกรายการ ห้ามปล่อยเป็นค่าว่าง
เว็บไซต์ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
https://frdfund.org/ > โครงสร้างองค์กร > ทำเนียบบุคลากร /
ที่ตั้งสำนักงานสาขาจังหวัด
ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดเผยสาธารณะ
ไม่มีชั้นความลับ
Varchar
55

