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ตารางสรุปรายงานหน่วยงานที่มีระบบบัญชีข้อมูล 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 

กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 
 

ลำดับ กระทราง บัญชีข้อมูลหน่วยงาน / จำนวน 
1 บัญชีข้อมูลสำนักนายกรัฐมนตรี 1.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี , 2.กรมประชาสัมพันธ์ , 3.สำนักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค , 

4.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , 5.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 6.สำนักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือน, 7.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 8.สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน, 
9.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 10.สำนักงานคณะกรรมการการสุขภาพแห่งชาติ , 11.สำนัก 
งบประมาณ, 12.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, 13.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, 14.สำนักงานสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ, 15.สักนักข่าวกรองแห่งชาติ 

2 บัญชีข้อมูลกระทรวงพลังงาน 1.สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, 2.กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, 3.กรมธุรกิจพลังงาน, 4.สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

3 บัญชีข้อมูลกระทรวงแรงงาน 1.กรมการจัดหางาน, 2.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนาม้ยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
3.สำนักงานประกันสังคม 

4 บัญชีข้อมูลกระทรวงยุติธรรม 1.สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 3.กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 
4.กรมราชทัณฑ์, 5.สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

5 บัญชีข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 3.สำนักงานรับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 4.คุรุสภา, 5.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 6.สำนักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา, 7.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6 บัญชีข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข 1.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , 2.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , 3.กรมสุขภาพจิต, 4.สำนักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 5.กรมอนามัย, 6.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน), 7.สถาบันรับรองคุณภาพ 
สถานพยาบาล, 8.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

7 บัญชีข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรม 1.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2.กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่, 3.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

8 บัญชีข้อมูลกระทรวงคมนาคม 1.กรมทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2.การท่าเรือแห่งประเทศไทย, 3.กรมการขนส่งทางราง, 4.กรมท่าอากาศยาน 
5.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 6.กรมทางหลวงชนบท 

9 บัญชีข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 3.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
4.สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา, 5.กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

http://catalog.opm.go.th/
https://prd.gdcatalog.go.th/
https://ocpb.gdcatalog.go.th/
http://catalog.boi.go.th/
https://krisdika.gdcatalog.go.th/
https://catalog.ocsc.go.th/
https://catalog.ocsc.go.th/
https://nesdc.gdcatalog.go.th/
https://labai.gdcatalog.go.th/
http://data.opdc.go.th/
https://nationalhealth.gdcatalog.go.th/
https://bb.gdcatalog.go.th/
https://bb.gdcatalog.go.th/
https://opendata.onwr.go.th/
http://opendata.cea.or.th/
https://nationalhealth.gdcatalog.go.th/
https://nationalhealth.gdcatalog.go.th/
http://catalog.nia.go.th/
http://gdcatalog.energy.go.th/
http://catalog.dmf.go.th/
https://data.doeb.go.th/
http://catalog.eppo.go.th/
http://catalog.eppo.go.th/
https://catalog.doe.go.th/
https://tosh.gdcatalog.go.th/
https://catalog.sso.go.th/
http://catalog.moj.go.th/
http://catalog.rlpd.go.th/
https://djop.gdcatalog.go.th/
http://catalog.correct.go.th/
https://tijthailand.gdcatalog.go.th/
http://catalog.moe.go.th/
http://catalog.niets.or.th/
http://catalog.onesqa.or.th/
http://catalog.onesqa.or.th/
https://catalog.ksp.or.th/
http://data.onec.go.th/
http://ckan.vec.go.th/
http://ckan.vec.go.th/
https://opendata.obec.go.th/
https://hss.gdcatalog.go.th/
http://catalog.fda.moph.go.th/
http://catalog.dmh.go.th/
https://nhso.gdcatalog.go.th/
https://nhso.gdcatalog.go.th/
https://anamai.gdcatalog.go.th/
http://gdcatalog.bphosp.or.th/
http://data.ha.or.th/
http://data.ha.or.th/
https://nvi.gdcatalog.go.th/
http://catalog.dip.go.th/
http://ckan.dpim.go.th/
http://data.oie.go.th/
http://catalog.exat.co.th/
https://port.gdcatalog.go.th/
http://drt.gdcatalog.go.th/
http://gdcatalog.airports.go.th/
https://otp.gdcatalog.go.th/
http://dataportal.drr.go.th/
http://datacatalog.moc.go.th/
https://dtn.gdcatalog.go.th/
http://catalog-tpso.moc.go.th/
https://itd.gdcatalog.go.th/
http://datacatalog.ditp.go.th/
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ลำดับ กระทราง บัญชีข้อมูลหน่วยงาน / จำนวน 
10 บัญชีข้อมูลกระทรวงมหาดไทย 1.กรมการปกครอง, 2.กรมท่ีดิน, 3.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 4.สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

11 บัญชีข้อมูลกระทรวงวัฒนธรรม 1.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2.หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), 3.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

12 บัญชีข้อมูลกระทรวงการคลัง 1.กรมสรรพสามิต, 2.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 3.สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง, 4.สำนักงาน 
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน ๕.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

13 บัญชีข้อมลูกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

1.สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2.กรมพลศึกษา, 3.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ 
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

14 บัญชีข้อมลูกระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ 
และสังคม 

1.สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2.สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 3.สำนักงานส่งเสริม 
เศรษฐกิจดิจิทัล, 5.กรมอุตุนิยมวิทยา 

15 บัญชีข้อมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 
มั่นคงของมนุษย์ 

1.กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 3.การเคหะแห่งชาติ, 4.สถาบันพัฒนาองค์กร 
ชุมชน (พอช.) 

16 บัญชีข้อมลูกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

1.สถาบ ันเทคโนโลย ีและสารสนเทศเพ ื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน , 2.สถาบ ันสารสนเทศทร ัพยากรน ้ำ , 
3.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ, 4.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์, 5.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 
6.สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ , 7.สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 8.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ 

17 บัญชีข้อมูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1.กรมหม่อนไหม, 2.กรมการข้าว, 3.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 4.กรมฝนหลวงและการบินเกษตร , 
5.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน), 6.สำนกังานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว, 7.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

18 บัญชีข้อมูลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

1.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ,  3. 
สำน ั ก ง า นปล ั ดกระทร ว งทร ั พย ากรธ ร รมช าต ิ แ ละสิ่ ง แ วดล ้ อม, 4.อ ง ค ์ การอ ุ ต ส าหกรรมป ่ า ไ ม้ , 
5.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 6.กรมทรัพยากรธรณี, 7.กรมทรัพยากรน้ำ, 8.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
9.กรมควบคุมมลพิษ 

19 บัญชีข้อมลูสว่นราชการที่ไม่สงักัดสำนัก 
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

1.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
ภาครัฐ, 3.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 4.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

20 บัญชีข้อมูล 3 จังหวัดนำร่อง 1.สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี, 2.สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง, 3.สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา 

21 บัญชีข้อมูลระดับพื้นที่ 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
 

http://catalog.dopa.go.th/
http://gdc.dol.go.th/
http://catalog.disaster.go.th/
https://dti.gdcatalog.go.th/
https://sac.gdcatalog.go.th/
https://fapot.gdcatalog.go.th/
http://datacat.moralcenter.or.th/
https://catalog.excise.go.th/
http://catalog.sepo.go.th/
https://catalog.mof.go.th/
https://catalog.neda.or.th/
https://catalog.neda.or.th/
http://catalog.fpo.go.th/
http://ckan.mots.go.th/
http://opendata.dpe.go.th/
http://catalog.dasta.or.th/
http://catalog.dasta.or.th/
https://datacatalog.onde.go.th/
https://catalog.nso.go.th/
https://opendata.depa.or.th/
https://opendata.depa.or.th/
https://catalog.tmd.go.th/
https://dcy.gdcatalog.go.th/
https://dsdw.gdcatalog.go.th/
http://gdcatalog.nha.co.th/
http://gdcatalog.codi.or.th/
http://gdcatalog.codi.or.th/
https://nstda-tiis.gdcatalog.go.th/
https://data.hii.or.th/
http://data.narit.or.th/
http://data.tcels.or.th/
http://opendata.nia.or.th/
https://gdcatalog.nxpo.or.th/
https://data.mhesi.go.th/
https://data.mhesi.go.th/
https://data.mhesi.go.th/
http://catalog.qsds.go.th/
http://catalog.ricethailand.go.th/
https://oae.gdcatalog.go.th/
http://catalog.royalrain.go.th/
https://hrdi.gdcatalog.go.th/
https://wisdomking.gdcatalog.go.th/
https://wisdomking.gdcatalog.go.th/
https://cadckan.cad.go.th/
https://onep.gdcatalog.go.th/
http://catalog.dnp.go.th/
https://mnre.gdcatalog.go.th/
https://mnre.gdcatalog.go.th/
http://catalog.fio.co.th/
https://dmcr.gdcatalog.go.th/
http://data.dmr.go.th/
http://ckan.dwr.go.th/
http://dgf.deqp.go.th/
https://pcd.gdcatalog.go.th/
https://amlo.gdcatalog.go.th/
http://opendata.pacc.go.th/
http://opendata.pacc.go.th/
http://catalog.sbpac.go.th/
https://onab.gdcatalog.go.th/
https://chonburi-catalog.gdcatalog.go.th/
https://rayong-catalog.gdcatalog.go.th/
https://chachoengsao-catalog.gdcatalog.go.th/
https://songkhlapao.gdcatalog.go.th/

