
  

 
 

แบบสำรวจความคิดเห็น 
(ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

ว่าด้วย แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
GOVERNMENT DATA CATALOG GUIDELINE 

ฉบับ Public Review Draft (PRD) 
 

คำชี้แจง 

๑. แบบสำรวจความคิดเห็นมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ จัดทำขึ้นเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

๒. ตามคำสั่งที่ ๙/๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน 
ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒  
เพ่ือศึกษา กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ 

๓. ตามคำสั่งที่ ๑๐๙/๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้แต่งตั้งคณะทำงานเทคนิคด้าน
มาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อศึกษาและจัดทำร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีข้อมูล
และคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ รวมถึงแนวปฏิบัติ คู่มือ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
ให้หน่วยงานภาครัฐและศูนย์ข้อมูลและ/หรือคลังข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดจัดทำบัญชีข้อมูลสำคัญภายใน
หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐานฯ 

๔. คณะทำงานเทคนิคฯ ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย  
แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เสนอต่อคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐานฯ และเห็นชอบเพื่อให้เป็นคู่มือสำหรับ
ผู้ที ่เกี ่ยวข้องเชิงธุรกิจ (Non-Technical Team) และผู้ที ่เกี ่ยวข้องเชิงเทคนิค (Technical Team) ของหน่วยงาน  
เพ่ือใช้ในการจัดทำบัญชีข้อมูลให้มีมาตรฐานของคำอธิบายชุดข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) ที่มีความสอดคล้องกัน 
และสามารถรวบรวมเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐกลาง ตลอดจนสามารถให้บริการข้อมูลภาครัฐแก่หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนต่อไป  

๕. ในฐานะที่ท่านเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่ต้องจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและ
ช่องทางดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องกันและ
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย ขอให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถามชุดนี้โดยพิจารณา
ถึงเนื้อหาสาระของ (ร่าง) ข้อเสนอแนะฯ 

๖. แบบสอบถามชุดนี ้เป็นเพียงข้อเสนอแนะเพื ่อให้คณะทำงานเทคนิคฯ และคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐานฯ  
ได้พิจารณาเพื่อปรับปรุง (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทาง  
การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น โดยท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดของ (ร่าง) ข้อเสนอแนะฯ เพิ่มเติม ได้ที่ 
https://www.dga.or.th/th/profile/๒๑๙๓/   

๗. แบบสอบถามประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ ๒ การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะฯ 
จำนวน ๑๒ ข้อ ประกอบไปด้วย บทนิยาม จำนวน  ๑ ข้อ, หมวดทั่วไป จำนวน  ๑ ข้อ, แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูล
ภาครัฐ หมวดสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเชิงธุรกิจ จำนวน ๕ ข้อ แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ หมวดสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เชิงเทคนิค จำนวน ๓ ข้อ, ภาคผนวก ก. จำนวน  ๑ ข้อและภาคผนวก ข. จำนวน  ๑ ข้อ 

https://www.dga.or.th/th/profile/2193/


 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. หน่วยงาน         

กระทรวง 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ชื่อ    นามสกุล      

ตำแหน่ง            

โทรศัพท์/มือถือ    อีเมล       
 

๒. ได้รับข่าวสารการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากช่องทางใด 

 
 
 
 

  

ส่วนที่ ๑ 

 



 
ส่วนที่ ๒ คำถามความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย  

แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ  
 

๑. ท่านเห็นด้วยหรือไม ่กับ บทนิยาม ตาม (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย  
แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

o เห็นด้วย 

o ไม่เห็นด้วย 

โดยสามารถสรุปในตารางด้านล่างนี้ 
 

ลำดับ อ้างอิง 
หน้า 

อ้างอิง 
ข้อหรือเนื้อหา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ขอให้แก้ไขเป็น 

๐ ๓ ๒. ระบบบัญชี
ข้อมูล 

(ตัวอย่าง)  ให้อธิบายบัญชีข้อมูล เพิ่มเตมิ (ตัวอย่าง) ไม่มี  

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

 

๒. ท่านเห็นด้วยหรือไม ่กับหมวดทั่วไป ตาม (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย  
แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ  

o เห็นด้วย 

o ไม่เห็นด้วย 

โดยสามารถสรุปในตารางด้านล่างนี้ 
 

ลำดับ อ้างอิง 
หน้า 

อ้างอิง 
ข้อหรือเนื้อหา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ขอให้แก้ไขเป็น 

๐ ๗  ๓. บริกรข้อมูล (ตัวอย่าง)  บริกรข้อมูล ยังอธิบายไม่ชัดเจน
ว่าจะเป็นระบบงานหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐที่
ต้องดำเนินการ 

(ตัวอย่าง) ไม่ม ี

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 

 



๓. ท่านเห็นด้วยหรือไม ่กับแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ หมวดสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเชิงธุรกิจ (Non-Technical Team)       
ข้อ ๑. การเลือกชุดข้อมูลสำคัญ (Critical Dataset) เพื่อจัดทำบัญชีข้อมูลให้สอดคล้องกับภารกิจหน่วยงาน  
ตาม (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ  

o เห็นด้วย 

o ไม่เห็นด้วย 

โดยสามารถสรุปในตารางด้านล่างนี้ 
ลำดับ อ้างอิง 

หน้า 
อ้างอิง 

ข้อหรือเนื้อหา 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ขอให้แก้ไขเป็น 

๐ ๑๕ ๑.๒ คณะทำงาน
ด้านข้อมูลทบทวน
บทบาทและหน้าที่
ตามกฎหมาย 
เพื่อให้สามารถเลือก
ชุดข้อมูลสำคัญ 
(Critical Dataset) 
สอดคล้องกับ
ภารกิจและ
เป้าหมายของ
หน่วยงาน 

(ตัวอย่าง)  การเลือกชุดข้อมูลสำคัญ 
(Critical Dataset) เพื่อจัดทำบัญชีข้อมูลให้
สอดคล้องกับภารกิจหน่วยงาน ควรมีตัวอย่าง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น 

(ตัวอย่าง) ไม่มี  

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

 

๔. ท่านเห็นด้วยหรือไม ่กับแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ หมวดสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเชิงธุรกิจ (Non-Technical Team)       
ข้อ ๒. การจัดหมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Classification) ตาม (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ  

o เห็นด้วย 

o ไม่เห็นด้วย 

โดยสามารถสรุปในตารางด้านล่างนี้ 
ลำดับ อ้างอิง 

หน้า 
อ้างอิง 

ข้อหรือเนื้อหา 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ขอให้แก้ไขเป็น 

๐ ๑๙ ๒.๔ (๔) การจัดการ
ชุดข้อมูล 
(Handling) 

(ตัวอย่าง)  ไม่ม ี (ตัวอย่าง) ขอแก้ไข เมื่อชุดข้อมูลได้รับการจัด
หมวดหมู่และชั้นความลบ เป็น เมือ่ชุดข้อมูลไดร้ับ
การจัดหมวดหมู่และชั้นความลับ  

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

 



๕. ท่านเห็นด้วยหรือไม ่กับแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ หมวดสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเชิงธุรกิจ (Non-Technical Team)       
ข้อ ๓. การจัดทำเมทาดาตาของชุดข้อมูลของหน่วยงาน (Metadata Standard) ตาม (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ  

o เห็นด้วย 

o ไม่เห็นด้วย 

โดยสามารถสรุปในตารางด้านล่างนี้ 
 

ลำดับ อ้างอิง 
หน้า 

อ้างอิง 
ข้อหรือเนื้อหา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ขอให้แก้ไขเป็น 

๐ ๒๐ (๑) สพร. ร่วมกับ 
สสช. และ สวข. ได้
ออกแบบมาตรฐาน
ขั้นต่ำ อ้างอิงตาม 
ISO/IEC 11179  

(ตัวอย่าง)  อ้างอิงตาม ISO/IEC 11179 
อยากให้ระบุว่าจากหน้าไหน และมีตัวอย่าง
เพิ่มเติม 

(ตัวอย่าง) ไม่ม ี

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

 

๖. ท่านเห็นด้วยหรือไม ่กับแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ หมวดสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเชิงธุรกิจ (Non-Technical Team)        
ข้อ ๔. การพัฒนาบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน (Data Catalog) ตาม (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ  

o เห็นด้วย 

o ไม่เห็นด้วย 

โดยสามารถสรุปในตารางด้านล่างนี้ 
 

ลำดับ อ้างอิง 
หน้า 

อ้างอิง 
ข้อหรือเนื้อหา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ขอให้แก้ไขเป็น 

๐ ๒๔ ๔.๔ จัดทำดัชนี
ข้อมูล (Data 
Index) บริการ
สืบค้นแบบหลายมิติ 
(Multi-
dimensional 
Search) 

(ตัวอย่าง)  บริการสืบค้นแบบหลายมิติ 
(Multi-dimensional Search) ควรมีกำหนด
คำนิยาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

(ตัวอย่าง) ไม่ม ี
 
 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

 



๗. ท่านเห็นด้วยหรือไม ่กับแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ หมวดสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเชิงธุรกิจ (Non-Technical Team)       
ข้อ ๕. การจัดทำกรอบนโยบายข้อมูล (Data Policy) ของหน่วยงานภาครัฐ ตาม (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ  

o เห็นด้วย 

o ไม่เห็นด้วย 

โดยสามารถสรุปในตารางด้านล่างนี้ 
 

ลำดับ อ้างอิง 
หน้า 

อ้างอิง 
ข้อหรือเนื้อหา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ขอให้แก้ไขเป็น 

๐ ๒๖ รูปที่ ๒๐ หมายเหตุ 
อ้างอิงจากธรรมาภิ
บาลข้อมูลภาครัฐ 
เวอร์ชัน ๑.๐, 
๒๕๖๒ 

(ตัวอย่าง)  หมายเหตุ อ้างอิงจาก 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เวอร์ชัน ๑.๐, 
๒๕๖๒ ควรระบุด้วยว่าได้มาจากหน้าใด 

(ตัวอย่าง) ไม่ม ี
 
 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

 

๘. ท่านเห็นด้วยหรือไม ่กับแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ หมวดสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเชิงเทคนิค (Technical Team) 
ข้อ ๖. การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog : GD Catalog) ตาม (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ  

o เห็นด้วย 

o ไม่เห็นด้วย 

โดยสามารถสรุปในตารางด้านล่างนี้ 
 

ลำดับ อ้างอิง 
หน้า 

อ้างอิง 
ข้อหรือเนื้อหา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ขอให้แก้ไขเป็น 

๐ ๓๑ รูปที่ ๒๒  ขั้นตอน
การร้องขอข้อมูล
ข้ามหน่วยงานเพื่อ
ประโยชน์ในเชิง
วิเคราะห์วางแผน 

(ตัวอย่าง)  รูปที่ ๒๒ ระบบ GDX ที่เขียนไว้
ควรมีคำอธิบายเพิ่มเติม 

(ตัวอย่าง) ไม่มี  
 
 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

 

 

 



 

๙. ท่านเห็นด้วยหรือไม ่กับแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ หมวดสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเชิงเทคนิค (Technical Team) 
ข้อ ๗. การบริหารจัดการระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog Management) ตาม (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ  

o เห็นด้วย 

o ไม่เห็นด้วย 

โดยสามารถสรุปในตารางด้านล่างนี้ 
 

ลำดับ อ้างอิง 
หน้า 

อ้างอิง 
ข้อหรือเนื้อหา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ขอให้แก้ไขเป็น 

๐ ๔๓ ๗.๔ ข้อแนะนำใน
การใช้งานระบบ
บัญชีข้อมูล 

(ตัวอย่าง)  ควรเป็นข้อแนะนำสำหรับการใช้
งานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ หรือ GD 
Catalog 

(ตัวอย่าง) ไม่มี  
 
 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

 

๑๐. ท่านเห็นด้วยหรือไม ่กับแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ หมวดสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเชิงเทคนิค (Technical Team) 
ข้อ ๘. การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) กับการเชื่อมต่อระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ตาม (ร่าง) 
ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ  

o เห็นด้วย 

o ไม่เห็นด้วย 

โดยสามารถสรุปในตารางด้านล่างนี้ 
 

ลำดับ อ้างอิง 
หน้า 

อ้างอิง 
ข้อหรือเนื้อหา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ขอให้แก้ไขเป็น 

๐ ๔๔ รูปที่ ๓๓ การ
เช่ือมต่อระหว่าง 
data.go.th กับ GD 
Catalog 

(ตัวอย่าง)  รูปที่ ๓๓ การเช่ือมต่อระหว่าง 
data.go.th กับ GD Catalog ควรมีคำ
ภาษาไทย กำกับในคำภาษาอังกฤษที่เป็นคำ
ศัพท์เทคนิคเฉพาะ 

(ตัวอย่าง) ไม่มี  

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

 
 
 
 
 



 

๑๑. ท่านเห็นด้วยหรือไม ่กับ ภาคผนวก ก คำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตาสำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ (Metadata Standard) 
ตาม (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ  

o เห็นด้วย 

o ไม่เห็นด้วย 

โดยสามารถสรุปในตารางด้านล่างนี้ 
 

ลำดับ อ้างอิง 
หน้า 

อ้างอิง 
ข้อหรือเนื้อหา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ขอให้แก้ไขเป็น 

๐ ๔๕ ตารางที่ ๑  
คำอธิบายข้อมูล
ส่วนหลัก 
(Mandatory 
Metadata) สำหรับ
ชุดข้อมูลภาครัฐ 

(ตัวอย่าง)  ตารางที่ ๑  ควรอธิบายวิธีการ
กรอกให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น 

(ตัวอย่าง) ไม่มี  
 
 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

 

๑๒. ท่านเห็นด้วยหรือไม ่กับ ภาคผนวก ข คำอธิบายรายละเอียดตัวเลือก ตาม (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ  

o เห็นด้วย 

o ไม่เห็นด้วย 

โดยสามารถสรุปในตารางด้านล่างนี้ 
 

ลำดับ อ้างอิง 
หน้า 

อ้างอิง 
ข้อหรือเนื้อหา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ขอให้แก้ไขเป็น 

๐ ๖๐ รายการที่ ๙.๑  
หน่วยความถี่ของ
การปรับปรุง 
(update_frequen
cy_unit) 

(ตัวอย่าง)  รายการที่ ๙.๑  หน่วยความถี่
ของการปรับปรุง 
(update_frequency_unit) ช่องหมายเหตุ 
ควรอธิบาย ความหมายของ Dublin Core 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

(ตัวอย่าง) ไม่มี  
 
 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

หมายเหตุ:  ตารางสรุปความคิดเห็นสำหรับส่วนที่ ๒ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.dga.or.th/th/profile/2193/  
  และกรุุณาส่ง Email ตอบกลับมาที่ : sd-g_division@dga.or.th  

https://www.dga.or.th/th/profile/2193/
mailto:sd-g_division@dga.or.th

