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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
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งานรับฟงัความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย  

แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม เบญจสิริ 1 และ 2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 
และ ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ผ่าน Facebook 
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

งานรบัฟงัความคดิเหน็  
ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย  

แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

กล่าวเปิดงาน   
โดย นายสุพจน์ เธียรวุฒิ 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
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Customer 
Experience 
Via OSS 

Citizen 

Business 

Foreigner 

Open Data 
Portal 

รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง  
และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน 

 

Digital 
Government 
Technology  

and Innovation 
 

Data Analytics 
 
 

Core Service Processes 

Digital Government Transformation 

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

Foundation 

Digital Platforms 

“ลดความเหล่ือมล า้         เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน        โปร่งใส ตรวจสอบได้” 

GovTech 
Innovation Hub 

• AI Platform 
• National 

Open Source 
Code 

• Local Gov. 
Digital 
Transformation  

• Personalize 
Knowledge 
Platform 

MIS Big Data 

Common Platforms 
• Digital ID & Signature 
• Service Request and Tracking 

▶ e-Form,  Service Tracking 
• e-Payment/wallet 

▶ e-Tax, e-Receipt  
• e-Certificate / e-License 
• Open Data Platform 
• ETC. 

 
 

Back Office 
• e-Saraban 
• e-Meeting 
• e-Procurement 
• EPR Platform 

Exchange Platforms 
• Government Data Exchange : 

GDX  
• Linkage Center 
• DXC 
• NSW 
• ETC. 

Standard 
• Data Governance Framework  
• DG Standard & Others Relevant 

Policy & Regulations 
• DG Plan 
 

Infrastructure 
• GDCC, GIN, DG Cloud 
 

Partners / 
Owners 

 
 

Digital Government Architecture 
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

งานรบัฟงัความคดิเหน็  
ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย  

แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

เสวนา 
 ท าไมต้องท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
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• Efficient 
• Lean 
• Seamless 
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Digital Government Track Data Sharing Track 

• Personalized 
• Adaptive 
• Proactive 

• Connected (Horizontal & 
Vertical) 

• Transparent 
• Realtime 

Integration & 
Value Added 

Public--   
Private  
Data 
Exchange 

Open Data 

Data Oriented 
Public--Private 

Partnership (PPP) 

Digitization 

Digitalization 

Government Data Exchange 
(GDX) 

ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเป็นดิจิทัล 

One Stop Service (OSS) 

Optimized 

กระบวนการท างานในรูปแบบดิจิทัล 

แลกเปลี่ยน/ เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวและบูรณาการ 

ปรับแต่งเฉพาะบุคคล (Personalized Service) 

• User/Citizen 
Centric 

• Lean 
• Agile 

• Open 
Format/Standard 

• Machine Readable 
• Accurate and Precise 

กรอบการด าเนินงาน ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นกรอบแนวคิดครอบการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ Data Oriented Public-Private Partnership  
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ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย  

“แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ”  

วันจันทร์ที่ 2๑ ธันวาคม 256๓ 
ณ ห้องประชุม เบญจสิริ ๑ และ ๒ ชั้น ๕ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท ๒๐  วันเพ็ญ พูลวงษ์ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

เสวนาเรื่อง “ท าไมต้องท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ”  
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CATALOG 

แหล่งรวบรวมรายชื่อสินค้าและอธิบายคุณลักษณะท่ีส าคัญของสินค้า 
• มี Spec แบบไหน ใช้งานอย่างไร?  
• ตอบโจทย์การใช้งานไหม? 
• ราคาเท่าไหร?่ 
• หากสนใจซื้อใครเป็นคนขาย เชื่อถือได้ไหม? 
• ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือเปล่า? 
• สินค้าจะจัดส่งมาให้ลูกค้าอย่างไร ด้วยวิธีการแบบไหน? 

อยากซื้อของอะไรสักอย่างไปหาท่ี 

Q2 



DATA  AS AN ASSET. 

“ข้อมูล”  
จัดเป็นหนึ่งในทรัพย์สนิที่ส ำคัญ 
และเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเพื่อ
น ำไปสู่เป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ 

ที่มำ: ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ, DGA 

แต่หากอยากได้ “ข้อมูล”  
ไม่ง่ายเหมือนสินค้าเพราะ 
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ข้อมูลภำครัฐมำกมำย จะจัดกำรอย่ำงไร  
ให้สำมำรถสืบค้นและใช้ประโยชน์ 
ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินได้อย่ำงเต็มที่? 

กำรจัดกำรข้อมูลที่ดีที่สุดคือ กำรจัดกำรที่ “ต้นทำง” ตั้งแต่ระดับหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของข้อมูล (Data Owner) เพรำะรู้จักและเข้ำใจข้อมูลได้ดีที่สุด  
ดังนั้น กำรจัดท ำบัญชีข้อมูลภำครัฐ จึงเริ่มต้นตั้งแต่ “กำรจัดท ำบัญชีข้อมูลหน่วยงำน (Agency Data Catalog)”  
Q2 



ที่มา : กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครฐั, 
คณะอนุกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรม 
(Architecture Design) ระบบบูรณาการข้อมูลภาครฐั 

มติ ครม. 7 พ.ค. 62 ก ำหนดให้ สสช. จัดท ำรำยกำรข้อมูลภำครัฐ  
(Government Data Catalog) และระบบนำมำนุกรม (Directory Services) 

จัดท ำระบบบัญชีข้อมูลภำครัฐ (Government Data Catalog) หรือ GD Catalog เพื่อให้มี 
ระบบบัญชีข้อมูลกลำง เพื่อให้ทรำบว่ำหน่วยงำนใดถือครองชุดข้อมูลใด ในรูปแบบใด เข้ำถึงอย่ำงไร 

ที่มำ : กรอบกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ภำครัฐ  
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ข้อมูลของหน่วยงาน 

บัญชีข้อมูล 

หน่วยงาน 
บัญชีข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้ 
- บัญชีข้อมูลสาธารณะ 
- บัญชีข้อมูลส่วนบุคคล 

บัญชีข้อมูลที่เปิดเผยได้ “ตามสิทธิ์” 
- บัญชีข้อมูลความลับราชทางการ 
- บัญชีข้อมูลความมั่นคง 

ข้อมูล 

ข้อมูล Public 
ชี้ไปยัง Resource (แหล่งข้อมูล) หรือ Upload File  

ข้อมูล 
Private 

CATALOG DATA 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลข้อมูลหน่วยงาน 

ทีมบริกรข้อมูล + ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Data governance 

Framework 

แหล่งรวบรวม “รายชื่อข้อมูล” และ “ค าอธิบาย” 
(Metadata) ของชุดข้อมูลส าคัญของ หน่วยงาน 

Metadata 

Metadata 

Metadata 

Data 

Data 

Data 

Data 
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แหล่งรวบรวม “รายชื่อข้อมูล” และ “ค าอธิบาย” 
(Metadata) ของชุดข้อมูลส าคัญของประเทศ 

บัญชีข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อ 
สาธารณะได้ 
- บัญชีข้อมูลสาธารณะ 
- บัญชีข้อมูลส่วนบุคคล 

Agency  

Data Catalog GD CATALOG 

Metadata 

Metadata 

Metadata 

Data 

Data 

Data 

Metadata 

Metadata 

Metadata 

บัญชีข้อมูลท่ีเปิดเผย 
“ตามสิทธิ”์ เท่าน้ัน 
- บัญชีข้อมูลความลับราชทางการ 
- บัญชีข้อมูลความมั่นคง 

คณะกรรมการก ากับ 
การเข้าถึง GD Catalog 

Metadata 

Metadata 

Metadata 

GD Catalog 
Directory 
Service 

GD Service 

-   GD exchange 

- Data analytics 

- Open data sandbox 

- Data Center 

- Etc. 

GD Catalog  
Monitoring & 
Quality  
Management  

คณะกรรมการก ากับดูแล GD Catalog 

เป็นคณะกรรมการที่ดูแลและก ากับสิทธิ์การเข้าถึงบัญชขีอ้มูลที่ส าคัญ
ของประเทศ ซ่ึง สสช. จะด าเนินการตามระเบียบการรักษาความลับ 
พ.ศ. 2544 และ 2561 และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงาน 
เช่น ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการ
ต ารวจสันติบาล และหน่วยงานด้านความมั่นคง ร่วมเป็นคณะกรรมการ 



Public Sector Development Blueprint 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เชือ่ม ัน่ใน
ภาครฐั 

ประชาชน 

อยูด่/ีกนิด ี ท ามาหากนิได ้

ไดร้ับบรกิารภาครัฐ 

ทีส่ะดวก/ทันเวลา/คา่ใชจ้่าย

ต ่า/ปลอดทจุรติ 

ไดร้ับการอนุมัต ิ

อนุญาต ทันเวลา 

• ไดร้ับขอ้มลูทีโ่ปรง่ใส 
เป็นประโยชน ์

• อยากมสีว่นรว่มกับรัฐ 
ในการพัฒนาประเทศ 

• Citizen Portal 

• e-Service 

• ลดภาระการตดิตอ่ราชการ 

ไดแ้ก ่

   - ลดส าเนาเอกสาร     
   - ลดระยะเวลาการรอคอย 

• Doing Business Portal 

• ยกเลกิการอนมุตั/ิอนญุาต  

ใหม้เีทา่ทีจ่ าเป็น  

(แกไ้ขปรับปรงุกฎหมาย 

ทีเ่ป็นอปุสรรค)  

Innovation Open Digital 

Digitalize Process Digitize Data 

Connected Analytic 

• ปรับบทบาทภารกจิ ระบบวธิ ี

การท างานของหน่วยงานภาครัฐ 

• พัฒนาระบบดจิทิัลเพือ่รองรับ 

การใหบ้รกิารแบบเบ็ดเสร็จ 

• ยกระดับหน่วยงานภาครัฐใหเ้ป็น

ระบบราชการ 4.0 

 

 

• บรูณาการเชือ่มโยงระบบ

ขอ้มลูของหน่วยงานภาครฐั 

• พฒันาหน่วยงานภาครัฐ 

ใหเ้ป็นองคก์รดจิทิลั  

(Digital Transformation) 

Law/Rules + Regulation Personnel 

Data Driven 
Government 

รฐับาล 

เป็นทีย่อมรบั 

บรหิารประเทศ 

ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

มเีป้าหมาย + แผน 

แ
ผ
น
ก
า
ร
ป
ฏ
ริ
ปู
ป
ร
ะเ
ท
ศ

 

• Open Data 

• Government  

Innovation Lab 

• MY BETTER COUNTRY 

HACKATHON 

Government Exchange Platform 

Government Dashboard 

หนว่ยงานภาครฐั (ราชการ 4.0) 
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การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) 
(รอ้ยละ 70)  (3-5 ตวัชีว้ัด) 

การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) 

(รอ้ยละ 30)  (1 ตวัชีว้ัด) 

1.1 ผลการด าเนนิงานตามยทุธศาสตรช์าต ินโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเรง่ดว่น เชน่ 

การฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ มตคิณะรัฐมนตร ีภารกจิทีไ่ดร้ับมอบหมายเป็นพเิศษ (Agenda KPI)  

1.2 ผลการด าเนนิงานตามแผนการปฏริปูประเทศในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นราชการ (บงัคบั

สว่นราชการระดบักรม) 

1.3 ผลการด าเนนิงานตามนโยบายส าคญัทีเ่ป็นการบรูณาการการด าเนนิงานรว่มกนัหลาย

หน่วยงาน (Joint KPIs)  เชน่ อบุตัเิหตทุางถนน ป่าไม ้ขยะ อากาศ คณุภาพแหลง่น ้า 

1.4 ผลการด าเนนิงานตามภารกจิพืน้ฐาน งานประจ า งานตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบหลัก งานตาม

กฎหมาย ภารกจิในพืน้ที/่ทอ้งถิน่ ภมูภิาค จังหวัด กลุม่จังหวัด (Function KPI / Area KPI) 

2. ผลการพัฒนาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 ประกอบดว้ย 

2.1  การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิัล (รอ้ยละ 15) เลอืกจากประเด็นตา่ง ๆ ดงันี้ 

- การสรา้งนวัตกรรมในการปรับปรงุกระบวนงาน  หรอืการใหบ้รกิาร (e-Service) 

- การพัฒนาระบบขอ้มลูใหเ้ป็นดจิทิัล (Digitize Data) ทัง้ขอ้มลูทีใ่ชภ้ายในหน่วยงาน 

และขอ้มลูทีจ่ะเผยแพรสู่ห่น่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลู

ภาครัฐ (Open Data) 

- การเชือ่มโยงและแบง่ปันขอ้มลู (Sharing Data) 

- การพัฒนากระบวนการปฏบิตังิานโดยการน าเทคโนโลยดีจิทิัลมาเป็นกลไกหลกั 

ในการด าเนนิงาน (Digitalize Process) เพือ่น าไปสูก่ารใหบ้รกิารผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์

และการใชข้อ้มลูสารสนเทศเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ (Decision Making) 

2.2  การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (รอ้ยละ 15) 

ปี 2563 ปี 2564 

กรอบการประเมนิสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 

องคป์ระกอบการประเมนิ 

2 

Function Base 1 
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกจิพืน้ฐาน งานประจ า งานตามหนา้ที่
ปกต ิหรอืงานตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ
หลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรอืมตคิณะรัฐมนตร ี

Agenda Base 2 
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกจิยุทธศาสตร ์แนวทางปฏริูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ไดร้ับ
มอบหมายเป็นพเิศษ 

Area Base 3 
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพื้นที่/ทอ้งถิ่น ภูมิภาค จังหวัด 
กลุม่จังหวัด  

Innovation Base 4 

Potential Base 5 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบคุคล และ
การใหบ้ริการประชาชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐ เพือ่ไปสูร่ะบบราชการ 4.0  

ศกัยภาพในการด าเนนิการของสว่นราชการ
ตามแผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี   

NEW    กรอบการประเมนิโดยก าหนดใหม้ตีัวชีว้ดัทีป่ระเมนิประสทิธผิลและศักยภาพของหน่วยงาน 

Q4 



15 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดและประเด็นกำรประเมิน น้ ำหนัก 
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องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 40 

1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่แสดงให้เห็นการเชื่อมโยง
จากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และแผนระดับชาติ 

30 

1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง/นโยบายส าคัญ
หรือเร่งด่วนของรัฐบาล 
(องค์การมหาชนเสนอ : 1 องค์การมหาชน 1 ประเด็นการปฏิรูปประเทศ อย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด และ
อาจเสนอตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายส าคัญหรือเร่งด่วนของรฐับาลเพิ่มเติมไดอ้ีก 1 ตัวชี้วัด) 

10 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินงำน 30 

2.1  ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการด าเนนิงาน 25 

2.2  ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน  5 
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องค์ประกอบที่ 3 ศักยภำพขององค์กำรมหำชน 20 
3.1  ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (เลือก 1 จาก 2 ตัวชี้วัดย่อยต่อไปนี)้ 
       1) การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปใช้สู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ        

(Open Data)  
      2) การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส ์(e-Service) 

           เงื่อนไข : เป้าหมายขั้นต่ าให้รวมถึงการเปดิเผยข้อมูลผ่าน Web Portal และ 
Website ขององค์การมหาชนอย่างครบถว้น และเป็นปัจจุบนั 

  
10 

3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  10 

องค์ประกอบที่ 4 กำรควบคุมดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 10 

4.1  ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน  

10 

2. ตัวชี้วัดประกอบกำรประเมิน     
    (รายงานผลคะแนนพร้อมกับผลประเมิน 
     องค์การมหาชนและไม่น ามาค านวณคะแนน) 

กำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ  
(ส ำนักงำน ป.ป.ช.) 

3. ตัวชี้วัด monitor 
    (ไม่น ำมำค ำนวณคะแนน) 

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดผลกระทบ (impact)           
เพื่อติดตามผลส าเรจ็เป็นรายปี 
(monitoring KPI) โดยให้ 
องค์การมหาชนรายงานผล 
ตามตัวช้ีวัดมายังส านักงาน ก.พ.ร. 
แต่ไม่น ามาค านวณคะแนน 

1. องค์ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

กรณี PO :  
น าผลการประเมินสะสมไปใช้ประเมิน 
ความคุ้มค่าในการจัดตั้งฯ ทุก 5 ปี ในวาระแรก         
3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และประกอบ 
การรายงาน ครม. 
กรณี PA :  
น าผลการประเมินไปใช้ประกอบการรายงาน ครม. 

กรอบการประเมนิผลองคก์ารมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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ปฏทินิการประเมนิสว่นราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตัวชีว้ดัการพัฒนาระบบบัญชขีอ้มลู (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครัฐ (Open Data) 
 

ธ.ค. 64 ต.ค. 64 ม.ค. 64 

ส านกังาน ก.พ.ร. 
แจง้ยนืยนัรายชือ่ภารกจิ และ 

กระบวนการท างาน 
ทีส่ว่นราชการคดัเลอืก 

(1) สพร. และ สสช. 
ด าเนนิการตรวจประเมนิระบบ
บญัชขีอ้มลูและชุดขอ้มลูที่
สามารถเขา้ถงึไดข้องสว่น
ราชการ 
(2) สพร. และ สสช. 
สง่ผลการประเมนิใหส้ านกังาน 
ก.พ.ร. 

นายกรฐัมนตรรีบัทราบ 
ผลประเมนิ  

ผา่นระบบ Online 

พ.ย. 64 

เลขาธกิาร ก.พ.ร.  
ประเมนิ (เบือ้งตน้)  

เสนอ รมต./รองนายกฯ  
ทีเ่ก ีย่วขอ้ง ผา่นระบบ Online  

ต.ค. 63 

 
• 26 ต.ค. 63 
PO/PA แจง้ชือ่ภารกจิหลกัและ
กระบวนการท างาน 
พรอ้มสง่ขอ้เสนอตวัชีว้ดั 
 
• 30 ต.ค. 63 
สว่นราชการสง่ 
ตวัชีว้ดั ปี 64 
ใหส้ านกังาน ก.พ.ร. 

8 ต.ค. 63 
ชีแ้จง 

กรอบประเมนิ ปี 64  
(เพิม่เตมิ) 

ก.พ. 64 

 
• ก.พ. – เม.ย. 64 
สสช. จดัอบรม 
การจดัท า Data catalog 

• 7 ม.ค. 64  
ส านกังาน ก.พ.ร. จดั 
ประชุมชีแ้จงแนวทาง 
การขบัเคลือ่น e-Service  

เม.ย. 64 
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Key Success of  GD CATALOG 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลข้อมูลหน่วยงาน 

ทีมบริกรข้อมูล + ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Data governance Framework 

Agency  

Data Catalog 

Metadata 

Data 

ท่ีสอดคล้องตามมาตรฐาน เช่น  
- มาตรฐานค าอธิบายข้อมูล (Metadata) 
- มาตรฐาน API การแลกเปลี่ยนข้อมูล  
- มาตรฐานการจัดหมวดหมู่ข้อมูล 
- มาตรฐานคุณภาพข้อมูล  

Metadata 
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ยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภำครัฐ 
• เป็นกำรพัฒนำข้อมูลตำม “กรอบธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ” ตำม  
    พรบ.กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
• “ข้อมูล” สินทรัพย์ส ำคัญ “ยังคงอยู่และก ำกับดูแลโดยหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล

อย่ำงเคร่งครัด” สิ่งท่ีอยู่บน GD Catalog เป็นเพียงบัญชีรำยชื่อข้อมูล โดยให้
ควำมส ำคัญกับ “เจ้ำของข้อมูล” เป็นผู้จัดท ำบัญชีข้อมูลเพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อน
และจัดกำรข้อมูลของตนเองให้มีคุณภำพ 

• จัดท ำตำม “กรอบกฎหมำยและระเบียบ” ที่เกี่ยวข้อง 
• บูรณำกำรกำรท ำงำนกับระบบต่ำงๆ “ลดภำระและควำมซ้ ำซ้อน” ให้กับ

หน่วยงำน เช่น บูรณำกำรกับ Open Data Platform, GDX 
• เป็น “ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรระบบข้อมูลของประเทศอย่ำงยั่งยืน” 

ส ำหรับกำรค้นหำและเข้ำถึงชุดข้อมูลอย่ำงรวดเร็ว ใช้งำนได้จริงและง่ำย  
• เป็นฐำนรำกส ำคัญของกำรจัดกำรข้อมูลตั้งแต่ระดับหน่วยงำนสู่กำรพัฒนำเป็น 

“Digitization” 

Key Success of  GD CATALOG 
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สืบค้น ข้อมูล สถิติ ของหน่วยงำนภำครัฐ 

เข้ำถึงข้อมูล ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด 

ร้องขอข้อมูล ที่ยังไม่มีผู้จัดท ำ 

จัดชุดข้อมูลตำมควำมต้องกำรได ้

อ้ำงอิงมำตรฐำนคุณภำพข้อมูล 

ลดระยะเวลำกำรค้นหำและท ำควำมเข้ำใจข้อมูล 

GD Catalog 

เกิดธรรมำภิบำลข้อมูลให้ข้อมูลมีคุณภำพ 

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data driven) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

GD CATALOG 
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มำร่วมกัน  สร้ำงคุณคำ่  ฝ่ำวิกฤต ิ
ร่วมกันคิด  ร่วมกันวำง  สร้ำงก้ำวหน้ำ  
ข้อมูลอยู ่ หลำยแหล่ง  แจงที่มำ   
ท ำ Data  Catalog  บอกเรื่องรำว  
มีข้อมูล  อะไร  ที่ไหนบ้ำง    
ต้องจัดวำง  ระบบให้  ได้สืบสำว  
ท ำ GD  Catalog  ณ บัด Now  
พร้อมบอกกล่ำว  วิธีกำร  ผ่ำนเสวนำ  
ขอเชิญชวน  ทุกท่ำน  ประสำนใจ   
ผลักดันให้  ใช้ข้อมูล  พูนเพิ่มค่ำ  
บริหำร   ถูกที ่ ถูกเวลำ     
Big Data   Analytics  Click.. ตรงใจ 

Q7 
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

22 

การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

งานรบัฟงัความคดิเหน็  
ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย  

แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

เสวนา 
บัญชีข้อมูลภาครัฐท าอย่างไร ท าแล้วได้อะไร 
- น าเสนอเรื่อง “ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐและการใช้บริการ” 
- น าเสนอเรื่อง “(ร่าง) แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ”  
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

โครงการการศึกษาและจัดท าต้นแบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (GD CATALOG
) และระบบนามานุกรม (Directory Services) 

Q1 



ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตรภ์าครัฐ 

GD Catalog  

Q1 



ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตรภ์าครัฐ 

GD Catalog  
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ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตรภ์าครัฐ 

GD Catalog Process  

26 

1 

2 3 

4 5 

6 

8 

7 
9 

การมีอยู่ 
ของระบบ 
บัญชีข้อมูล 
หน่วยงาน 

รับลง 
ทะเบียน 
ระบบบัญชี 
ข้อมูล 
หน่วยงาน 

         รวบรวม 
         รายการ 
      ชุดข้อมูลจาก 
        ระบบบัญชี 
ข้อมูลหน่วยงาน 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 
ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

หน่วยงาน 
ยืนยัน 
ความถูกต้อง 
ชุดข้อมูล 

จัดหมวดหมู ่
   ชุดข้อมูล 
   แบบกลุ่ม 
   ที่แตกต่าง 

ส่งต่อ 
หมวดหมู ่
ที่จัดไปยัง 
ระบบบริการ 

บริการ 
บัญชีข้อมูล 
ภาครัฐ 

ติดตาม 
การคงอยู่ 
ของระบบ 
บัญชีข้อมูล 
และชุดข้อมูล 
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ลงทะเบียนระบบบัญชีและชดุข้อมลู 

รวบรวม 
(Harvester) 

DCAT/CKAN API 

ส่งต่อระบบบรกิาร 

- ลงทะเบยีนเฉพาะชดุข้อมูล 
    ที่เป็นของหนว่ยงาน 
 
- ลงทะเบยีนเฉพาะชดุข้อมูลที ่
    มีมาตรฐานค าอธิบายครบถ้วน 
 
- ไม่โหลดข้อมูลมาเก็บ 

Q1 



บัญชีข้อมูลภำครัฐ  
(Government Data Catalog) 
• ท ำแล้วได้อะไร 
• ท ำอย่ำงไร 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) 
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• Data Quality 
• Data Security 
• Data Privacy 

Data Governance 

• Business Metadata 
• Technical Metadata 

Data Catalog 

• Open Data 
• APIs 
• Data Analytics 

Data Service / Data Exchange 

3 ส่วนส ำคัญเพื่อบริหำรจัดกำรข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

Data Creator 

Data Steward/ 
Data Council 

Data User 
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ระบบบัญชีข้อมูลภำครัฐ vs. ศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ 
 Government Data Catalog vs. Data.go.th 
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ศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ (Data.go.th) 

Powered by:  
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ข้อจ ำกัดบำงประกำรของ Data.go.th 

• มีเฉพำะ Data Catalog ของข้อมูลเปิดเท่ำนั้น  
 กรณีที่ไม่ใช่ข้อมูลเปิด หน่วยงานไม่ทราบว่าข้อมูลที่ต้องการเก็บอยู่ที่หน่วยงานไหน 

• ชุดข้อมูลเปิดของหน่วยงำนอำจยังไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรธรรมำภิบำลข้อมูล 
 คุณภาพและความปลอดภัยของข้อมูล 

• หน่วยงำนไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรระบบ Data Catalog ได้เอง 
 บัญชีผู้ใช้ โครงสร้างองค์กร กลุ่มชุดข้อมูล 
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แนวคิด Government Data Catalog 

ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

Q2 



จุดเด่นของแนวคิด GD Catalog Portal 

• Data Catalog ของข้อมูลหน่วยงาน มิได้จ ากัดเฉพาะข้อมูลเปิดเท่านั้น  
 หน่วยงานสามารถค้นหาได้ว่าข้อมูลที่ต้องการเก็บอยู่ที่หน่วยงานไหน ผ่านระบบ GD 

Catalog Directory Service 
• ชุดข้อมูลเปิดของหน่วยงานผ่านกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล 

 คุณภาพและความปลอดภัยของข้อมูลสามารถตรวจสอบได้โดยบริกรข้อมูล (Data 
Stewards) 

• หน่วยงานสามารถบริหารจัดการระบบ Data Catalog ได้เอง 
 หน่วยงานสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้ โครงสร้างองค์กร กลุ่มชุดข้อมูลได้เองในระบบ

บัญชีข้อมูลหน่วยงานรัฐ (Agency Data Catalog) 
Q2 



ขอบเขตของข้อมูล Data.go.th vs. GD Catalog 

GD Catalog 
Data.go.th 

Reduced gap Reduced gap 

Q2 



กำรไหลของข้อมูลจำก GD Catalog ไปสู่ Data.go.th 

 

Agency  
Data Catalog 

Data Catalog  

หน่วยงาน ก. 

Government  
Data Catalog  

(GDC) 
Data Catalog 

Harvester A
P
I 

Agency  
Data Catalog 

Data Catalog  

หน่วยงาน ข. 

A
P
I 

Data.go.th 

Public Data 
Catalog 

เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ 

ค้นหา/ เข้าถึง 

ประชาชน 
Harvester 

สร้าง/ ปรับปรุงข้อมูล 

Harvester 

เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ 

สร้าง/ ปรับปรุงข้อมูล 

ระดับประเทศ 

ระดับหน่วยงาน 
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ประโยชน์ของ Government Data Catalog 

• เพิ่มปริมำณและคุณภำพของข้อมูลเปิดภำครัฐ 
• ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) 
• สนับสนุนกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) 

• หน่วยงำนสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำข้อมูลที่ต้องกำรอยู่ที่หน่วยงำนใด 
• น าไปสู่การร้องขอและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบได้ต่อไป 

 

Q2 
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

1. เลือกชุดข้อมูลส าคัญ (Critical Dataset) เพ่ือจัดท าบัญชีข้อมูลให้สอดคล้องกับภารกิจหน่วยงาน 

ก าหนดใหม้กีลไกการ
จัดการข้อมลูภายใน
หน่วยงานเพ่ือก ากบั
ดูแลขอ้มลู (Data 
Governance) และ
จัดท าบญัชีข้อมลู 

Q3 
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

คณะท างานดา้นข้อมลู
ทบทวนบทบาทและ
หน้าทีต่ามกฎหมาย 
เพ่ือใหส้ามารถเลอืก
ชุดข้อมูลส าคญั 
(Critical Dataset) 
สอดคลอ้งกบัภารกจิ
และเปา้หมายของ
หน่วยงาน  

“Dataset = Strategic + Critical + Shared” 

1. เลือกชุดข้อมูลส าคัญ (Critical Dataset) เพ่ือจัดท าบัญชีข้อมูลให้สอดคล้องกับภารกิจหน่วยงาน  

Q3 
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

2. ระบุหมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Classification) 

หมวดหมู ่
 

การเปิดเผย 

ข้อมูลสาธารณะ  
(Public Data)  

ข้อมูลส่วนบุคคล 
(Privacy Data) 

ข้อมูลความม่ันคง 
(National Security 

Data) 

ข้อมูลความลับทางราชการ  
(Confidential 

Government Data) 

บัญชีข้อมูลที่เปิดเผยได ้
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540  
(มาตรา 7 และมาตรา 9)  

ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 และเป็นไปตาม  
พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล  

พ.ศ. 2562  

เปิดเผยชื่อบัญชีตามสิทธิ์  เปิดเผยชื่อบัญชีตามสิทธิ์  

บัญชีข้อมูล 
ที่เปิดเผยไม่ได้ 

- 

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 และ 
พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562  

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 
(มาตรา 15 (1)) และเป็นไป

ตามบทบัญญัติ 
ข้อกฎหมายเฉพาะของ

หน่วยงาน  

 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 
(มาตรา 14 – มาตรา 15)  
และระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. 2544 

หมายเหต:ุ   

- บัญชีข้อมูลที่เปดิเผยได้ ประกอบด้วย ชื่อชุดข้อมูล ชื่อชุดข้อมูลพร้อมหัวตาราง และชื่อชุดข้อมูลพร้อมขอ้มูลเฉพาะในส่วนข้อมูลสาธารณะ ทั้งนี้ การก าหนดบัญชีข้อมูลที่เปดิเผยได้ให้หน่วยงานพิจารณาจาก 
พรบ./กฎกระทรวง ระเบียบของหน่วยงานเปน็หลัก และการพิจารณาของคณะท างานด้านข้อมูลที่หน่วยงานจัดตั้งขึ้น ดังนั้นในการจัดท าบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน จ าเปน็ต้องพิจารณาก าหนดสิทธิ์การเข้าถึง 
(Access control) ใน 2 ระดับ คือ ระดับบัญชีรายชื่อชุดขอ้มูล และระดับข้อมูล 

- ทั้งนี้ ระบบ DGC จะต้องด าเนินการเปน็ไปตามมาตรฐานขั้นต ่าของ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และการรักษาความปลอดภัยของระบบ GDC ต้องไม่น้อยกว่าของหน่วยงาน 
เจ้าของข้อมูล 

Q3 
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

3. จัดท าเมทาดาตาของชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน (Metadata Standard) 

No ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนคิ ค าอธิบาย ตัวเลอืก/รปูแบบ 

1 ประเภทข้อมูล* data_type ชุดข้อมูลนี้เปน็ข้อมูลประเภทใด  Code list 
(Character 1 digits 
(1-9))  

2 ชื่อชุดข้อมูล*  title ชื่อของชุดข้อมูลที่ก าหนดโดย
องค์กรที่รบัผิดชอบข้อมูล 

Text 
(150 Characters) 

3 องค์กร* owner_org ชื่อองค์กรที่รบัผิดชอบข้อมูล Code list 
(Character 4 digits) 

4 ชื่อผู้ติดต่อ maintainer ชื่อกอง ส านัก ฝา่ย ที่ได้รับการ
มอบหมายให้รับผิดชอบข้อมูล 

Text 
(150 Characters) 

5 อีเมลผู้ติดต่อ*  maintainer_
email 

อีเมลกอง ส านัก ฝา่ย ที่ได้รับการ
มอบหมายให้รับผิดชอบข้อมูล 

Text 
(50 Characters) 

6 ค าส าคัญ* 
  

tag_string หัวข้อ ค า วลี หรือแท็ก (tag) ที่ใช้
ระบุค าส าคัญในชุดข้อมูล 

Text แยกแต่ละ 
keywords ด้วย “,” 
(comma)  
(200 Characters) 

7 รายละเอียด notes ค าอธิบายรายละเอียดที่ส าคญัของ
ชุดข้อมูลอย่างส้ัน เช่น ค านิยาม 
ชุดข้อมูลเกี่ยวกับอะไร มีวิธีการ
จัดเก็บแบบใด กลุ่มเปา้หมาย
ผู้ใช้งานข้อมูลเปน็ใคร 

Text 
(1,000 Characters) 

8 วัตถุประสงค์* objective อธิบายที่มาและวัตถปุระสงคข์อง
การจัดท าชุดข้อมูล เช่น กฎหมาย 
ภารกิจ โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ และเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์หรอืตอบโจทย์ในประเดน็
ยุทธศาสตร์ในเรือ่งใดทีผู้่ใช้
ต้องการ  

Code list 
(Character 2 
digits (01-99)) 

9.1 หน่วยความถี่ 
ของการ
ปรับปรุงข้อมูล 

update_ 
frequency_ 
unit 

ข้อมูลทั่วไป: ความถี่ที่ข้อมูลใน
ระบบคลังข้อมูลถูกปรับปรุง/เพ่ิม 
หรือเปลี่ยนแปลง 
ข้อมูลสถิติ : ความถี่ในการ
เผยแพร่ข้อมูลสู่ผู้ใช้ข้อมูล 

Code list 
(Character 1 digits 
(A-Z)) 

“Mandatory Metadata”  

No ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนคิ ค าอธิบาย ตัวเลอืก/รปูแบบ 

9.2 ค่าความถี่ของ
การปรับปรุง
ข้อมูล 

update_ 
frequency_
interval 

ใช้คุณสมบัตินี้ประกอบกับหน่วย
ความถี่ในการปรบัปรุงข้อมูล 
ตัวอย่างเช่น ถ้าชุดข้อมูลมีการ
ปรับปรุงทุก ๆ 2 ป ีท่านสามารถใส่ 
“2”ส าหรับค่าความถี ่และ “รายป”ี 
ส าหรับหน่วยความถี่ 

Number หรือ 
เว้นว่างไว้ 

10 ขอบเขตเชิง
ภูมิศาสตร์หรือ  
เชิงพ้ืนที่ 

geo_ 
coverage 

ข้อมูลทั่วไป: มิติการจัดจ าแนกข้อมูล
พ้ืนที่ในระดับย่อยสุดที่ในการจัดเกบ็
ข้อมูล 
ส าหรับข้อมูลสถิติ : มิติการจัดจ าแนก
ข้อมูลพ้ืนที่ในระดบัย่อยสุดที่ในการ
น าเสนอข้อมูล 

Code list 
(Character 2 
digits (01-99)) 

11 แหล่งที่มา* data_ 
source 

แหล่งที่มาของข้อมูลทีน่ ามาจัดท าชุด
ข้อมูล พร้อมหน่วยงานทีจ่ัดท า เช่น 
ส ารวจภาวะการท างานของประชากร 
(ส านักงานสถิติแห่งชาต)ิ ฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ (กรมการปกครอง)  

Text 
(200 
Characters) 
 

12 รูปแบบการเกบ็
ข้อมูล 

data_ 
format 

รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล Code list 
(Character 2 
digits (01-99)) 

13 หมวดหมู่ข้อมูล
ตามธรรมา 
ภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ* 

data_ 
category 

หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ 

Code list 
(Character 1 
digits (1-4))  

14 สัญญาอนุญาต
ให้ใช้ข้อมูล 

license_id สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล ต้อง
สอดคล้องกับหมวดหมู่ข้อมูลตาม 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครฐั 

Code list 
(Character 1 
digits (1-9))  

ที่มา คณะกรรมการจัดท าร่างมาตรฐานฯ มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563  

หมายเหตุ  *หากไม่กรอกในระบบจะไม่อนุญาตให้บันทึก  

Q3 



42 

การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

“ขั้นตอนของการจัดท าบญัชขีอ้มลู” 

ที่มา : กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครฐั (Government Big Data Analytics Framework) โดย คณะอนุกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) ระบบบูรณาการขอ้มลูภาครฐั ภายใต้คณะกรรมการขบัเคลื่อนการด าเนนินโยบายเพ่ือใชป้ระโยชน์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวต้ิง (Cloud Computing) Version 2.0 

4. การพัฒนาบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน (Data Catalog) 

Q3 
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

“การเชือ่มตอ่ระบบบัญชขีอ้มลูของหนว่ยงานกบัแพลตฟอรม์บรกิารขอ้มลูภาครฐัในระดบัประเทศ” 

databases databases databases หน่วยงาน ก หน่วยงาน ข หน่วยงาน ค 

Data Catalog Data Catalog Data Catalog 

Government 
Data Catalog 

(GDC) 

Government 
Open Data 
(data.go.th) 

Government 
Data Exchange 

(GDX) 

Government 
Data Analytics 

Organization  
Platforms 

National  
Platforms 

Data Governance Framework Data Governance Framework 

Metadata Standards  API Standards (CKAN API, DCAT API) 

Data Governance Framework 

ที่มา : ดร.มารุต บูรณรัช ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยภีาษาธรรมชาติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลยอีิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ (NECTEC) 

4. การพัฒนาบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน (Data Catalog) 

Q3 



44 

การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

“นโยบายการบรหิารจดัการขอ้มลู” 

5. การจัดท ากรอบนโยบายข้อมูล (Data Policy) ของหน่วยงานภาครัฐ 

 ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคล
ของข้อมูล (Data Security and Privacy)  

 การประกันคุณภาพข้อมูล (Data Quality 
Assurance)  

 การแลกเปล่ียนข้อมูล (Data Exchange)  

Q3 
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตรภ์าครัฐ 

GD Help Pages 

45 

สนับสนุนเนื้อหาและวธีิการท า 

Q4 



46 

การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตรภ์าครัฐ 

GD Help Desk 

46 

สนับสนุนในการแก้ปัญหา 

Q4 



การพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (GD Catalog) และการเชื่อมโยงระบบ
บัญชีข้อมูลของหน่วยงาน (Agency Data Catalog) กับระบบ GD Catalog 

Q5 



แพลตฟอร์มส าหรับระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog Platform) 

• CKAN (https://ckan.org/) 
• ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System) ชนิด Open Source ที่ถูกพัฒนาโดย Open Knowledge 

Foundation 
• CKAN ได้รับความนิยมในการน าไปใช้ให้บริการเว็บไซต์ Data Catalog ส าหรับข้อมูลเปิด (open data) ทั่วโลก ที่

สาคัญได้แก่ เว็บ Data.gov, Data.gov.uk, Data.go.jp, Data.gov.sg Data.go.th เป็นต้น 

• จุดเด่นของ CKAN คือ การมีชุมชนนักพัฒนาสนับสนุน (developer community) ท าให้ซอฟต์แวร์มี
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ มี plugin สนับสนุนท าให้ง่ายต่อการเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ๆ  

 

Q5 

https://ckan.org/


http://dataset.nabc.go.th/ http://data.mhesi.go.th:5000/ 

http://catalog.nso.go.th/ http://data.m-culture.go.th/ 

ตัวอย่ำงเว็บไซต์ Open Data หน่วยงำนที่พัฒนำโดยใช้ระบบ CKAN 

Q5 



การเชื่อมโยงระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน (Agency Data Catalog) กับ
ระบบ GD Catalog 

• มำตรฐำนเมทำดำตำข้อมูล (metadata standards) 
• เมทาดาตา (metadata) เป็นไปตามมำตรฐำนค ำอธิบำยข้อมูลหรือเมทำดำตำ

ส ำหรับชุดข้อมูลภำครัฐ ที่ก าหนดโดยส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) ร่วมกับส านักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหาร
ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ 

• มำตรฐำน API ของระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog API) 
• CKAN API (https://docs.ckan.org/en/2.9/api/) 
• DCAT (Data Catalog Vocabulary) (https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/) 
• DCAT API (https://github.com/ckan/ckanext-dcat) 

Q5 

https://docs.ckan.org/en/2.9/api/
https://docs.ckan.org/en/2.9/api/
https://docs.ckan.org/en/2.9/api/
https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/
https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/
https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/
https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/
https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/
https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/
https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/
https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/
https://github.com/ckan/ckanext-dcat
https://github.com/ckan/ckanext-dcat
https://github.com/ckan/ckanext-dcat
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ตัวอย่ำงกำรเชื่อมโยงระบบ Data Catalog ผ่ำน CKAN API 

Data.go.th 

Data.gov.sg 

Data.gov.my 

Dataportal.asia 

Q5 



ซอฟแวร์แพลตฟอร์มส ำหรับระบบบญัชีข้อมูลหน่วยงำน (Agency Data Catalog) 

• ส าหรับหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านทรัพยากร (ติดต้ังที่เครื่องแม่ข่ายของ
หน่วยงาน) 
• คู่มือการติดตั้งระบบ CKAN ภาษาไทย (จาก source, package, docker 

compose) 
• CKAN extension ส าหรับ Agency Data Catalog (ckanext-thai_gdc) 

• ส าหรับหน่วยงานที่ไม่มีความพร้อมด้านทรัพยากร (ไม่ต้องติดตั้ง) 
• Agency Catalog-as-a-Service (on GDCC - https://gdcc.onde.go.th/) 

Q5 



CKAN extension ส ำหรับ Agency Data Catalog (ckanext-thai_gdc) 

• หน่วยงานสามารถน าไปติดตั้งในระบบ CKAN (version 2.8 ขึ้นไป) เพื่อสร้าง ระบบบัญชี
ข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ตามบริบทของ GD Catalog 
 รองรับการ Tag และ Search ภาษาไทย 
 เมทาดาตา (metadata) เป็นไปตามมาตรฐานค าอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตาส าหรับชุด

ข้อมูลภาครัฐ  
 รองรับการสร้าง Dataset ที่ไม่จ าเป็นต้องมี Resource โดยไม่ติดสถานะ draft 
 รองรับการตั้งค่ารายละเอียดเว็บไซต์ที่จ าเป็นส าหรับ เช่น banner footer ผ่านหน้า UI 
 แสดงสถิติจ านวนผู้เข้าชมส าหรับ Dataset และสถิติการดาวน์โหลดส าหรับ Resource 
 รองรับการเชื่อมโยง Catalog (Harvesting) กับระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (GD 

Catalog) 

Q5 



Agency Data Catalog-as-a-Service  

• หน่วยงำนสำมำรถร้องขอระบบ Agency Data Catalog-as-a-Service ที่
ติดตั้งบนระบบคลำวด์กลำงภำครฐั (GDCC)  ส ำหรับใช้งำนเป็นระบบบัญชี
ข้อมูลของหน่วยงำน โดยหน่วยงำนสำมำรถปรับแต่งระบบในระดับพื้นฐำน
ผ่ำนเว็บได้เอง 
• Banner, Footer 
• บัญชีผู้ใช้ โครงสร้างองค์กร กลุ่มชุดข้อมูล 

• ไม่สำมำรถติดตั้ง extension ใดๆ เพิ่มเติมเองได ้

Q5 



งานในอนาคต Open-D extension ส าหรับ CKAN  
งานวิจัยเพื่อเสริมความสามารถของระบบ CKAN ใน 4 ส่วน  

ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
และแปลงชุดข้อมูล (transform)  

ให้อยู่ในรูปแบบพร้อมใช้  

Data Cleansing 

1 

สนับสนุนให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูล 
เพื่อวิเคราะห์ จัดท ารายงานเชิงสรุป 

ในรูปแบบ Dashboard 

Data Analytics  
and Visualization 

2 สนับสนุนกระบวนงานของ Data 
Steward และการร้องขอข้อมูล

อย่างเป็นระบบ 
 
 

Data Governance 

3 

การสร้างชุดข้อมูลเปิดอย่าง
อัตโนมัติจากแหล่งข้อมูลของ
หน่วยงานในแบบฐานข้อมูล

หรือ API 

Data Source 
Connector 

4 

Q5 
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

2563 ขับเคลื่อนธรรมาภบิาลขอ้มูลภาครัฐ 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  
         เร่ิมอย่างไร? 

ก าหนดขอบเขต  

ก าหนดบทบาทหน้าที่ความ     
รับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สร้างการรับรู้ ผ่านการส่ือสาร  
และการอบรม 

ก าหนดกระบวนการ 
ธรรมาภิบาลข้อมูล   

จัดท านโยบาย กฎเกณฑ์ 
และมาตรฐาน 

กิจกรรมหลักในการด าเนินงาน 

ตรวจสอบการด าเนินการ 

ติดตาม และรายงานผล 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

เป้าหมาย  
หน่วยงานมี 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

หมายเหตุ การวางแผน (Plan) 

การปฏิบัติ (Do) 

การตรวจสอบ วัดผล และรายงาน (Check, Measure and Report) 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) 

2564 จัดท าบัญชีรายชื่อชุดข้อมูล 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เร่ือง 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

ขับเคล่ือนกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐ
ให้มีมาตรฐานและธรรมาภิบาลข้อมูล 

จัดท าบัญชีรายชื่อข้อมูล 
ค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงาน 

ประกาศบัญชีรายชื่อข้อมูลกลาง และค าอธิบายชุด
ข้อมูลดิจิทัลกลาง 

ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานส่ือสารแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐต่อสาธารณะ ภายในหน่วยงาน 

ศึกษาสภาพแวดล้อม  01 

ภาพรวมการท างานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

Q6 
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

มุ่งสู่…การเป็นหน่วยงาน 

ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  
Data-driven Organization 

“ นโยบายข้อมูล ” 

นโยบายข้อมูล ก าหนดเป้าหมายการขับเคลือ่นองค์กรดว้ยข้อมูล 

เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย 

• พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
• พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  
• พ.ร.บ. อ่ืน ๆ ที่องค์กรต้องส่งข้อมูลให้หน่วยงานกลางนั้น ๆ 

• ข้อมูลที่เปิดตาม บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
• ข้อมูลเปิดอ่ืน ๆ ที่มีคุณค่าสูง 

เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในข้อมูลท่ีออกจากองค์กรสู่สาธารณะ  

• การไปสู่กระบวนงานที่ใช้ข้อมูลขับเคล่ือน 
• กระบวนงานที่สามารถท าในแบบอัตโนมัติ 
• การใช้ข้อมูลที่เกิดจากการวิเคราะห์เชิงลึกภายในหน่วยงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานภายใน 

• ข้อมูลเปิดส าหรับลูกค้า 
• การแชร์ข้อมูลข้ามหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
• การแลกเปล่ียนข้อมูลส าหรับการท าธุรกรรมกับคู่ค้า 
• การใช้งานข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าในการสร้างนวัตกรรมการให้บริการ 

เพ่ือการใช้ข้อมูลท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือสร้างนวัตกรรม 

• สร้างการมีปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
• การท างานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน 

เพ่ือสร้างความโปร่งใสและการสร้างการมีส่วนร่วม 

Business เปน็เจ้าของข้อมูล และก าหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล Q6 
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

ระยะท่ี 1 จัดตั้งคณะกรรมการ / คณะท างานขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม 

ระยะท่ี 2 หน่วยงานภาครัฐจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงาน : ก าหนดนโยบายข้อมูลและแนวปฏิบัติ  

หน่วยงานรัฐ ควรด าเนินการอย่างไรเพ่ือสร้าง DGF ในหน่วยงาน ? 

ตัวอย่าง เป้าหมาย และ กรอบเวลาการด าเนินงาน (Timeline) 

DGF  
Committee 
ของหน่วยงาน 

 
 
 

เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 5 เดือนที ่6 
 

DGF 
Awareness 

จัดต้ังคณะกรรมการ / คณะท างานขับเคล่ือนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

ปี 64 

ระยะที่ 
1  

• ค าส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างานขับเคลือ่นธรรมาภบิาล
ข้อมูล 

• ขอบเขตของชุดข้อมูลน าร่องทีจ่ะผ่าน
กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล 

• นโยบาย หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติส าหรับ
ข้อมูลในหน่วยงาน 
เพ่ือให้ข้อมลูมคีณุลกัษณะที่ดี 3 ประการ คือ  
• มีความมั่นคงปลอดภัย (Data Security)  
• มีมาตรการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลที่เหมาะสมและ
สอดคล้องตามกฎหมาย (Data Privacy)  

• มีคุณภาพ (Data Quality) 
 

• Data Catalog:  ที่มี Data Dictionary และ Metadata 

ระยะที่ 2 
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

ผลลัพธ์ที่จะได้จากการแก้ปัญหาของข้อมูลภาครัฐ 

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

การแก้ปัญหา 

ปัญหา 

Policy & 
Standard 

Privacy & 
Compliance 

Role & 
Responsibility 

Process Guideline 

เข้าถึงข้อมูล (Discover) 

ค้นหาข้อมูล (Search) 
ปริมาณ 
ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้อง 
หรือไม่เป็นปัจจุบัน 

ไม่มีการก าหนดนิยาม 
ของข้อมูลที่ชัดเจน 

ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง 

ไม่มีการจัดระเบียบข้อมูล 
ท าให้ยากต่อการค้นหา 

หน่วยงานไม่มีข้อมูล  
หรือไม่มีการเก็บรักษาข้อมูล
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล 
ไม่อนุญาตให้เข้าถึง

ข้อมูล 

วิธีการที่ขอใช้ข้อมูลซับซ้อน 
และใช้เวลานาน 

ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบ 
ที่ใช้งานต่อได้ง่าย 

ข้อมูลท่ีพบอยู่ในรูปแบบ 
ที่เข้าใจยากและไม่สอดคล้อง 

กับแหล่งอื่นๆ 

ใช้งานข้อมลู (Use) 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

การรักษาความปลอดภัย 
และคุ้มครองข้อมูลสว่นบคุคล 

คุณภาพข้อมูล 

การเปิดเผยขอ้มูลเปิดภาครฐั 

ทะเบยีนบญัชรีายชือ่ข้อมลู
ภาครัฐ 
น าไปสู่การเชื่อมโยง 
และแลกเปล่ียนข้อมูล 

น าไปสู่การใช้ประโยชน์ข้อมลู 
ในมิติต่าง ๆ 

มาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล คู่มือแนวปฎิบตัิ 

นโยบายในการขอใชข้้อมูล 

ผลลัพธ์ 

ใช้งานง่าย 
เข้าถึงได้ง่าย 
ข้อมลูหาง่าย 
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

“ตัวอย่ำง : กรณีบูรณำกำรข้อมูลติดตำมสถำนกำรณ์กำรเฝ้ำระวัง 
กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ” 

ตัวอย่าง:  กรณีการจัดท าบัญชีข้อมูลเพื่อใช้ในด้านการท่องเที่ยว 

การน าข้อมูลไปใช้เพ่ือท าธรรมาภิบาลข้อมูลและใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูล  
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก Open Data ในเชิงนวัตกรรม 

Interactive Dashboard ส าหรับติดตามสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย 

แนวคิดของผลงาน 

 จากสถานการณ์ 'ไวรัสโคโรน่า' ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ดังนั้น
ผู้พัฒนาจึงได้มีแนวคิดในการจัดท า Interactive Dashboard ส าหรับ
ติดตามสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย เพ่ือช่วยให้ผู้ที่มีความ
สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ง่าย โดยมีการน าข้อมูลรายงาน 
COVID-19 ประจ าวันท่ีได้เผยแพร่บนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 
(Data.go.th) มาใช้ในการจัดท า Interactive Dashboard ส าหรับ
ติดตามสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย โดยแสดงข้อมูลจ านวนผู้
ติดเช้ือ จ านวนผู้ป่วยที่ก าลังรักษา จ านวนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว จ านวน
ผู้เสียชีวิต จ านวนผู้ติดเช้ือสะสม รวมถึงการแสดงจ านวนผู้ติดเช้ือราย
จังหวัด เป็นต้น  

 มีการน าข้อมูลรายงาน COVID-19 ประจ าวัน จากศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ (Data.go.th) ไปใช้ในการวิเคราะห์และแสดงผลในเชิงภาพส าหรับ
ติดตามสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีการเรียกดู
ข้อมูล Covid-19 จ านวน 836,185 ครั้ง  
 
(หมายเหตุ: สถิติการเรียกดูข้อมูล Covid-19 ตั้งแต่วันที่ 22/3/63-8/5/63)  

มีการน า Open Data ไปใช้ 

ที่มา: https://public.tableau.com/profile/vorapol.s.#!/vizhome/ThailandCOVID19InteractiveDashboard/Index 
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก Open Data ในเชิงนวัตกรรม 

พร้อมไป : แอปพลิเคชันระบุต าแหน่งสถานท่ีโดยใช้
ตัวเลข (Map code) แทนข้อมูลท่ีอยู่ ซ่ึงยาวและไม่แม่นย า  

แนวคิดของผลงาน 

ที่มา: https://promptpai.com/ 

 ปจัจุบันการอ้างอิงต าแหน่งสถานที่ในประเทศไทยโดยการใช้ข้อมูลที่อยู่ 
(บ้านเลขที่ หมู่ ถนน ต าบล ฯลฯ) ยังมีปญัหาด้านความแม่นย า ไม่สามารถระบุ
ต าแหน่งที่ถูกต้องท าให้การจัดส่งสินค้า หรือการเดินทางไปยังสถานที่นั้น ๆ เปน็ไป
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ บ่อยครั้งต้องโทรถามให้อธิบาย หรือต้องเสียเวลาในการวนหา
สถานท่ี ท าให้เกิดความส้ินเปลืองท้ังเวลาและค่าใช้จ่าย 
 ดังน้ันเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมไป (PromotPai) เสนอแนวทางในการระบุ
พิกัดต าแหน่งสถานท่ีโดยใช้รหัสตัวเลข 8 หลัก หรือหมายเลขโทรศัพท์ และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยท าให้สามารถระบุต าแหน่งได้อย่างแม่นย า และด้วยลักษณะท่ีเป็นตัวเลข 
ท าให้สามารถส่ือสารรหัสพร้อมไปได้โดยง่าย และไม่มีข้อจ ากัดทางภาษา 
 นอกจากน้ีพร้อมไปเป็นระบบเปิด ผู้ใช้งานและสร้างรหัสพร้อมไปของตนเองได้ฟรี 
ข้อมูลต าแหน่งท่ีเกิดขึ้นจะเปิดเป็น Open Data เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านภูมิสารสนเทศ
ของประเทศเพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อยอดท่ีเป็นประโยชน์กับประเทศต่อไป 
 

มีการน า Open Data ไปใช้ 

 มีการน าข้อมูลพิกัด LAT/LONG ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาแอปพลิเค
ชันระบุต าแหน่งสถานทีโ่ดยใช้ตวัเลข (Map code) แทนข้อมูลที่อยู ่นอกจากนี้

ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน “พร้อมไป” ยังอนุญาตใหน้ า Open Data ข้อมูลสถานท่ี 
ให้ทุกฝ่ายสามารถน าไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ โดยปัจจุบันมีข้อมูลสถานท่ีแล้ว

มากกว่า 320,000 แห่ง และมี API เชื่อมโยงข้อมูล พร้อมรับการเช่ือมโยงจาก
ระบบอื่น ๆ ทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับการคน้หารหสัพร้อมไปได้โดยตรง  
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก Open Data ในเชิงนวัตกรรม 

ภาษีไปไหน : ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) 

แนวคิดของผลงาน 
 รัฐบาลของประเทศไทยได้มีความพยายามในการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบในการด าเนินงานภาครัฐซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ใน
การพัฒนาประเทศ โดยมาตรการหน่ึงท่ีน ามาใช้ คือ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ โดยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐได้ ตลอดจน
สามารถน าข้อมูลไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจต่อไป 
 ดังน้ันเว็บไซต์ “ภาษีไปไหน” จึงเป็นตัวอย่างหน่ึงท่ีส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ ดีจีเอ ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการน า
ข้อมูลเปดิภาครัฐ (Open Government Data) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ีและงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
ประจ าป ีท่ีจัดท าและรวบรวมโดยหน่วยงานรัฐมาใช้และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ี
เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

 มีการน าข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ด้านการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ีและงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าป ีมาใช้ในการจัดท าเว็บไซต์เพ่ือท าการวิเคราะห์
และแสดงผลข้อมูลในเชิงภาพ พร้อมท้ังมีการเพ่ิมช่องทางการ Export ข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างท่ีค้นหาและการเช่ือมต่อข้อมูลจากระบบภาษีไปไหนในรูปแบบ API 
เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถติดตามตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต คอร์รัป
ชัน รวมถึงการน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมต่อไป 

มีการน า Open Data ไปใช้ 

ที่มา: https://govspending.data.go.th/ Q6 
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แบบส ารวจความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย 

แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
ฉบับ Public Review Draft (PRD) 

4 
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แบบส ารวจความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงานภาครฐั ว่าด้วย  
แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

ประกอบไปด้วย นิยาม หมวดทั่วไป แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครฐัส าหรบัผู้ที่เกี่ยวข้องเชงิธรุกิจ 
แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครฐัส าหรบัผู้ที่เกี่ยวข้องเชิงเทคนิค 

สามารถตอบแบบแสดงความคิดเหน็ 
กลับมาภายใน 11 มกราคม 2564 
ผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึง ดังนี้ 

1. ไปรษณีย์มาที่  
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
อาคารบางกอกไทยทาวเวอร ์ 
ชั้น 17 เลขที่ 108 ถนนรางน ้า  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 

2. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์มาที่ 
dga@saraban.mail.go.th 

3. เว็บไซต์ https://www.dga.or.th/ 
th/content/profile/2193/ 

ส่วนที ่1  

ข้อมูลท่ัวไป 

ส่วนที่ 2  
การแสดงความคิดเห็นต่อ  
(ร่าง) แนวทางฯ จ านวน 12 ข้อ ประกอบไปด้วย  
 บทนยิาม จ านวน 1 ข้อ 
 หมวดทัว่ไป จ านวน 1 ข้อ 
 แนวทางการจัดท าบัญชขีอ้มลูภาครฐั หมวด
ส าหรับผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเชงิธรุกิจ จ านวน 5 ข้อ  

 แนวทางการจัดท าบัญชขีอ้มลูภาครฐั หมวด
ส าหรับผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเชงิเทคนคิ จ านวน 3 ข้อ  

 ภาคผนวก ก. จ านวน 1 ข้อ 
 ภาคผนวก ข.  จ านวน 1 ข้อ 

แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  
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DGA Thailand 
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