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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ

1

งานประชมุชีแ้จง

มาตรฐานการจัดท าบัญชขี้อมูลภาครัฐ 
ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมไฮเดรนเยีย 2-3 โรมแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
และ ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ผ่าน Facebook



งานประชมุช้ีแจง

มาตรฐานการจดัท าบญัชีขอ้มลูภาครฐั ครัง้ท่ี 2

ปาฐกถาเร่ือง 

“Digitized Data for Open Data”

โดย นายวิบลูย ์ภทัรพิบลู

รองผูอ้ านวยการส านกังานพฒันารฐับาลดจิิทลั



วิสยัทศัน์ รฐับาลดิจิทลั เปิดเผย เช่ือมโยง และรว่มกนัสรา้งบรกิารท่ีมีคณุคา่ใหป้ระชาชน

กลไก/

มาตรการ

ยทุธศาสตร์

ตวัช้ีวดั

เป้าหมาย

โปรง่ใสตรวจสอบได้เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัลดความเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึง

บรกิารและสวสัดิการ

สรา้งการมีสว่นรว่มของประชาชน

(ร่าง) แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

ดชันีช้ีวดัการพฒันารฐับาล

อิเล็กทรอนิกส ์(EGDI) 

ดชันีช้ีวดัการมีสว่นรว่มทาง

อิเล็กทรอนิกส ์(EPI) 

ดชันีความยากง่ายในการประกอบ

ธรุกิจ (EODB) 

ดชันีภาพลกัษณค์อรร์ปัชนั (CPI)

ดีขึ้น 10 อนัดบั ดีขึ้น 10 อนัดบั ดีขึ้น 3 อนัดบั ดีขึ้น 10 อนัดบั

ยกระดบัคณุภาพการใหบ้รกิารแก่

ประชาขนดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั

พฒันากลไกการมีสว่นรว่มของ

ทกุภาคสว่น รว่มขบัเคลื่อน

รฐับาลดิจิทลั 

อ านวยความสะดวกภาคธรุกิจไทย

ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

ผลกัดนัใหเ้กิดธรรมาภิบาลขอ้มลู

ภาครฐั ในทกุกระบวนการท างาน

ของรฐั

จัดใหม้ีระบบดิจิทัลสนบัสนนุการเปิดเผย แลกเปล่ียน 

เชื่อมโยงขอ้มลูภาครัฐ อย่างบรูณาการ

พัฒนามาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการเก่ียวกับระบบ

ดิจิทัล ในการเชื่อมโยง การเปิดเผย และแลกเปล่ียน

ขอ้มลูระหว่างกัน ในการบริหารจัดการใหเ้กิดธรรมาภิ

บาล

พัฒนากลไก การเปิดเผยขอ้มลูการจัดซ้ือจัดจา้ง

ภาครัฐ ใหโ้ปร่งใส มีมาตรการป้องกันการทจุริตทกุ

ขัน้ตอน

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ี

ประชาชนเขา้ถึงไดง้า่ย สะดวก ดว้ยการบรูณาการร่วมกัน 

พัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐ เพ่ืออ านวยความสะดวก

การใหบ้ริการประชาชน รองรับวิถีชีวิตแนวใหม ่(New Normal) 

หรือรองรับตอ่สถานการณอ์บุัติใหมท่ี่ประเทศตอ้งเผชิญ

เพ่ิมสมรรถนะ ขดีความสามารถหนว่ยงานรัฐ สู่การเป็นองคก์ร

ดิจิทัล รองรับการพัฒนาระบบบริการเพ่ือศักยภาพการบริการ

ประชาชน  รวมถึงบคุลากรรัฐมี Digital Mindset และมีทักษะท่ี

จ าเป็น

เพ่ิมความสามารถ ความมัน่คง ปลอดภยัในการประยกุตใ์ช ้

เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ พรอ้มทั้งจัดหากลไก การปกป้อง

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของประชาชน ในการรับบริการจาก

ภาครัฐ

จัดใหม้ีระบบบริการดิจิทัลอ านวยความสะดวกผูป้ระกอบการ

ส่งเสริม สนบัสนนุใหเ้กิดแพล็ตฟอร็มดิจิทัลภาครัฐ ท่ีเอ้ือตอ่การ

ด าเนนิธรุกรรมดิจิทัลในภาคธรุกิจ

ทบทวน ปรับปรงุ และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการท่ี

เอ้ือตอ่ผูป้ระกอบการในการด าเนนิธรุกิจ

อ านวยความสะดวก ใหภ้าคธรุกิจสามารถน าขอ้มลูไปพัฒนา

บริการและนวัตกรรมท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่ประเทศในดา้นตา่ง 

เปิดโอกาสใหห้นว่ยงานภาครัฐน าเทคโนโลยีพรอ้มใชจ้าก

ผูป้ระกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาด

จัดใหม้ีระบบดิจิทัล เปิดโอกาสใหท้กุภาคส่วนได้

แสดงขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนต์อ่การ

พัฒนาประเทศ

เปิดเผยขอ้มลูหรือขา่วสารสาธารณะของ

หนว่ยงานรัฐในรปูแบบและชอ่งทางดิจิทัล เพ่ือให้

ประชาชนเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก มีส่วนร่วมและ

ตรวจสอบการด าเนนิงานของรัฐ 

จัดใหมี้เวทีหรือชอ่งทางดิจิทัลเพ่ือรับฟังความ

คิดเห็น ในการก าหนดนโยบาย  กฎหมาย กฎ 

ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ การขบัเคล่ือน

รัฐบาลดิจิทัลกับทกุภาคส่วน

สขุภาพ และการแพทย ์การศึกษา

การเกษตร
ความเหล่ือมล า้ทางสิทธิสวัสดิการประชาชน 

การมีสว่นร่วม โปร่งใส และ

ตรวจสอบไดข้องประชาชน

การสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SME)



Key Success Factor  

for 

Digital Government

People

Growth Mindset & 

Culture

Technology
Common Platform & 

Interoperability 

Standard/Guidelines

Process

Enabling Policy & 

Regulations



การศึกษา

เต รียมความพร้อมก าลังคนดิจิทัลภาครัฐรองรับ

ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต และเพิ่ม

จ านวนบคุลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญ ใหม้ีสมรรถนะ

สงู ปฏิบตัิงานอย่างมีคณุภาพ เพื่อประชาชนและประโยชน์

สว่นรวม ยึดมัน่ในคณุธรรมสูร่ัฐบาลดจิิทลั

สขุภาพและการแพทย์

บรูณาการขอ้มลูและการเขา้ถึงระบบสาธารณสขุและ

หลกัประกนัทางสงัคม และการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทลัเพื่อเพิ่ม

ประสทิธิผลและประสทิธภิาพในการใหบ้ริการ

การเกษตร

บรูณาการขอ้มลูดา้นการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพการบริหารจดัการทางการเกษตร มุง่ส ู่การ

ยกระดบัฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย

Focus Area



ความเหลื่อมล ้าทางสิทธิ

สวสัดิการประชาชน

มุง่เนน้การแกไ้ขปัญหาความเหลื่อมล า้ในการ

เขา้ถึงบริการภาครฐัของประชาชน ท่ีงา่ย

สะดวก รวดเร็ว

การมีสว่นรว่ม โปรง่ใส และ

ตรวจสอบไดข้องประชาชน

ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งโอกาสการมีสว่นร่วม 

ในการท างานระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน

การสง่เสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม (SME)

อ านวยความสะดวกในการจดจัดตั้งธรุกิจ ลดขั้นตอน แนว

ปฏิบัติเพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวั งา่ย สะดวก และสร้างโอกาส

ทางการตลาดใหมใ่นการเพิ่มขดีความสามารถทางการแขง่ขนั

ดว้ยนวัตกรรมดิจิทลั

Focus Area



Customer Experience

Via OSS

Citizen

Business

Foreigner

Open Data 

Portal

รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง 

และร่วมกันสรา้งบริการที่มีคณุค่าใหป้ระชาชน

Digital Government 

Technology 

and Innovation

Data Analytics

Core Service Processes

Digital Government Transformation

การพฒันาทกัษะดา้นดิจิทลัส าหรบัขา้ราชการและบคุลากรภาครฐั

Foundation

Digital Platforms

“ลดความเหล่ือมล า้  เพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขัน  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ สรา้งการมีส่วนร่วมของประชาชน”

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



• 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)

ปรบัเปลี่ยนขอ้มลูใหอ้ย ูใ่นรปูแบบเป็นดิจิทลั

One Stop Service (OSS)

Optimized

กระบวนการท างานในรปูแบบดิจิทลั

แลกเปลี่ยน/ เช่ือมโยงขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน

บรกิารเบ็ดเสรจ็ ณ จดุเดียวและบรูณาการ

ปรบัแต่งเฉพาะบคุคล (Personalized Service)

• User/Citizen Centric

• Lean

• Agile

• Open Format/Standard

• Machine Readable

• Accurate and Precise

กรอบการด าเนินงาน ส านกังานพฒันารฐับาลดิจิทลั 

ธรรมาภิบาลขอ้มลูภาครฐัเป็นกรอบแนวคิดครอบการพฒันารฐับาลดิจิทลั และ Data Oriented Public-Private Partnership 

Q1



ผลลพัธท่ี์จะไดจ้ากการแกปั้ญหาของขอ้มลูภาครฐั

ธรรมาภิบาลขอ้มลูภาครฐั

การแกปั้ญหา

ปัญหา

Policy & Standard
Privacy & 

Compliance
Role & Responsibility Process Guideline

เขา้ถึงขอ้มลู (Discover)

คน้หาขอ้มลู (Search)
ปริมาณ

ขอ้มลู

ขอ้มลูท่ีไดรั้บไมถ่กูตอ้ง

หรือไมเ่ป็นปัจจบุัน

ไมม่ีการก าหนดนยิาม

ของขอ้มลูท่ีชดัเจน

ขอ้มลูกระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง

ไมม่ีการจัดระเบียบขอ้มลู

ท าใหย้ากตอ่การคน้หา

หนว่ยงานไมม่ีขอ้มลู 

หรือไมม่ีการเก็บรักษาขอ้มลูใน

รปูแบบอิเล็กทรอนกิส์

หนว่ยงานเจา้ของขอ้มลู

ไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลู

วิธีการท่ีขอใชข้อ้มลูซับซอ้น

และใชเ้วลานาน

ขอ้มลูไมอ่ยู่ในรปูแบบ

ท่ีใชง้านตอ่ไดง้า่ย

ขอ้มลูท่ีพบอยู่ในรปูแบบ

ท่ีเขา้ใจยากและไมส่อดคลอ้ง

กับแหลง่อ่ืน 

ใชง้านขอ้มลู (Use)

1

2

3

4
5

6

7

8

9

การรกัษาความปลอดภยั

และค ุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

คณุภาพขอ้มลู

การเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครฐั

ทะเบียนบญัชีรายช่ือขอ้มลู

ภาครฐั
น าไปสู่การเชือ่มโยง

และแลกเปลี่ยนขอ้มลู

น าไปสู่การใชป้ระโยชนข์อ้มลู

ในมติติา่ง  

มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอ้มลู 

ค ู่มือแนวปฎิบติั

นโยบายในการขอใชข้อ้มลู

ผลลพัธ์

ใชง้านงา่ย

เขา้ถึงไดง้า่ย

ขอ้มลูหางา่ย



International Open Data Day 2021

“รัฐบาล หนุน “ขอ้มูลเปิด เพื่ อชีวติ” 

จัดงานวันขอ้มูลเปิดนานาชาติ ประจ าปี 2564

พรอ้มเร่งหน่วยงานรัฐเปิดขอ้มูล

ที่ เวบ็ไซต์ data.go.th ใหป้ระชาชนโหลด

ไปใชป้ระโยชน์ฟรี!!” 

For Open Data Day 2021, we gave mini-grants focused on the key areas below 

that we believe open data can help solve:

International Open Data Day 2021 : Thailand

“ขอ้มลูเปิด เพ่ือชวิีต”

6 มนีาคม 2564



หน่วยงานภาครฐัตอ้งจดัท าบญัชีขอ้มลูเพ่ือข้ึนทะเบียนกบัระบบ GD Catalog

ที่มา: https://gdhelppage.nso.go.th/ - ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ตามตวัชีว้ดั ก.พ.ร. “การพฒันาระบบบญัชขีอ้มลู Data Catalog เพื่อน าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครฐั (Open data)” 

https://gdhelppage.nso.go.th/


งานประชมุช้ีแจง

มาตรฐานการจดัท าบญัชีขอ้มลูภาครฐั ครัง้ท่ี 2

แนวทางการประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุ

ประสทิธิภาพในการปฏบิติัราชการของสว่นราชการและ

องคก์ารมหาชน ประจ าปี 2564 “การพฒันาระบบบญัชีขอ้มูล 

(Data Catalog) เพ่ือน าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มูลภาครฐั (Open Data)”

โดยนางกาญจนา มงักโรทยั 

นกัพฒันาระบบราชการช านาญการพิเศษ

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)



แนวทางการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการและองคก์ารมหาชน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตวัชีว้ดั “การพฒันาระบบบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครฐั (Open Data)”

วนัจนัทรท์ ี ่29 มนีาคม 2564

เวลา 9.30 – 10.00 น.

ณ หอ้งประชุมไฮเดรนเยยี 2 – 3 โรงแรมทเีค. พาเลซ แอนด ์คอนเวนช ัน่ แจง้วฒันะ กรงุเทพมหานคร
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Public Sector Development Blueprint

เชือ่ม ัน่ในภาครฐั

ประชาชน

อยูด่/ีกนิดี ท ามาหากนิได้

ไดรั้บบรกิารภาครัฐ

ทีส่ะดวก/ทันเวลา/คา่ใชจ้า่ย

ต ่า/ปลอดทจุรติ

ไดรั้บการอนุมัติ

อนุญาต ทันเวลา

• ไดร้ับขอ้มลูทีโ่ปรง่ใส
เป็นประโยชน์

• อยากมสีว่นรว่มกับรัฐ
ในการพัฒนาประเทศ

• Citizen Portal

• e-Service

• ลดภาระการตดิตอ่ราชการ 

ไดแ้ก่

- ลดส าเนาเอกสาร    
- ลดระยะเวลาการรอคอย

• Doing Business Portal

• ยกเลกิการอนมุตั/ิอนญุาต 

ใหม้เีทา่ทีจ่ าเป็น 

(แกไ้ขปรับปรงุกฎหมาย

ทีเ่ป็นอปุสรรค) 

Innovation OpenDigital

Digitalize Process Digitize Data

Connected Analytic

• ปรับบทบาทภารกจิ ระบบวธิี

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)



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

การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base)

(รอ้ยละ 30) (1 ตวัชีว้ัด)

1.1 ผลการด าเนนิงานตามยทุธศาสตรช์าติ นโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเรง่ดว่น เชน่ 

การฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ มตคิณะรัฐมนตรี 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 2563ปี 2564

กรอบการประเมนิสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1

องคป์ระกอบการประเมนิ

2

Function Base1
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกจิพืน้ฐาน งานประจ า งานตามหนา้ที่
ปกต ิหรอืงานตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ
หลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรอืมตคิณะรัฐมนตรี

Agenda Base2
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกจิยุทธศาสตร ์แนวทางปฏริูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ไดร้ับ
มอบหมายเป็นพเิศษ

Area Base3
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพื้นที่/ทอ้งถิ่น ภูมิภาค จังหวัด 
กลุม่จังหวัด 

Innovation Base4

Potential Base5

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบคุคล และ
การใหบ้ริการประชาชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐ เพือ่ไปสูร่ะบบราชการ 4.0

ศกัยภาพในการด าเนนิการของสว่นราชการ
ตามแผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี  15

NEW กรอบการประเมนิโดยก าหนดใหม้ตีัวชีว้ดัทีป่ระเมนิประสทิธผิลและศักยภาพของหน่วยงาน



องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมิน น้้าหนัก
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องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการด้าเนินงาน 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 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด้าเนินงาน 30

2.1  ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการด าเนนิงาน 25

2.2  ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน 5
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องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน 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 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 10

4.1  ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน 

10

2. ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน
(รายงานผลคะแนนพร้อมกับผลประเมิน
องค์การมหาชนและไม่น ามาค านวณคะแนน)

การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด้าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(ส ำนักงำน ป.ป.ช.)

3. ตัวชี้วัด monitor
(ไม่น้ามาค้านวณคะแนน)

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

1. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

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

16

กรอบการประเมนิผลองคก์ารมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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สรปุจ านวนสว่นราชการ องคก์ารมหาชน และจงัหวดั ทีร่บัการประเมนิตวัชีว้ดั
การพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั (Open Data)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนว่ยงาน ชือ่ตวัชีว้ดั จ านวนหนว่ยงาน

1. สว่นราชการ การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิลั : การพัฒนาระบบ
บญัชขีอ้มลู (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่าร
เปิดเผยขอ้มลูภาครัฐ (Open Data)

51

2. องคก์ารมหาชน การพัฒนาระบบบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) 
เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครัฐ (Open 
Data)

33

2.1 ทีจั่ดตัง้ตาม พ.ร.บ. องคก์ารมหาชน
พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ

26

2.2 ทีจั่ดตัง้ตาม พ.ร.บ. เฉพาะ 7

3. จงัหวดั การพัฒนาระบบขอ้มลูใหเ้ป็นดจิทิลั (Digitize 
Data) ทัง้ขอ้มลูทีใ่ชภ้ายในหน่วยงาน และ
ขอ้มลูทีจ่ะเผยแพรสู่ห่น่วยงานภายนอก/
สาธารณะ เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครัฐ 
(Open Data)

40

ขอ้มลู ณ วันที่ 17 กมุภาพันธ ์2564 14.00 น.



เกณฑก์ารประเมนิตวัชีว้ดั
การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิลั : การพัฒนาระบบบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครัฐ (Open Data)

18

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- ขอ้มลูเปิด (หมวดหมูส่าธารณะ) ทีส่ามารถเขา้ถงึไดแ้ละ
พรอ้มใช ้สามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ยอดการวเิคราะห์
หรอืสรา้งนวัตกรรมขอ้มลูได ้

เงือ่นไข

- ในแตล่ะชดุขอ้มลู (Data Set) ตอ้งมกีารจัดท าค าอธบิายขอ้มลู (Metadata) ครบถว้นจ านวน 14 รายการ 
หากสว่นราชการมกีารจัดท ารายละเอยีดไมค่รบ 14 รายการในแตล่ะชดุขอ้มลู จะไมนั่บผลการด าเนนิงาน

ข ัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564

• เลอืกภารกจิหลกัอยา่งนอ้ย 1 ภารกจิ

• จัดท ารายชือ่ชดุขอ้มลูทีส่มัพนัธก์บักระบวนการท างานภายใตภ้ารกจิ
หลกัทีเ่ลอืก โดยตอ้งเป็นกระบวนการท างานภายใตภ้ารกจิหลกัทีม่ี
ผลกระทบตอ่การใหบ้รกิารประชาชนในระดบัสงู

• จัดท าค าอธบิายขอ้มลูสว่นหลกั (Mandatory Metadata) ทกุชดุขอ้มลู

• จัดท าระบบบญัชขีอ้มลู (CKAN หรอื อืน่ๆ)

• จัดท าขอ้มลูเปิด (หมวดหมูส่าธารณะ) อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของชดุ
ขอ้มลูทีจั่ดท า สามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้ตามมาตรฐานคณุลกัษณะแบบ
เปิดที ่สพร. ก าหนด

การพฒันาระบบบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครฐั (Open Data)

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

มรีายชือ่ชดุขอ้มลูทีส่มัพันธก์บั

กระบวนการท างานตามภารกจิ

ทีเ่ลอืก

ชดุขอ้มลูมคี าอธบิายขอ้มลู 
(Metadata) ทีส่อดคลอ้งตาม
มาตรฐานที ่สพร. ก าหนด 

(14 รายการ) ทกุชดุขอ้มลูใน
กระบวนการท างาน 

• มรีะบบบญัชขีอ้มลู และ

• จัดท าขอ้มลูเปิด ทีถ่กูจัดในหมวดหมู่

สาธารณะ อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของ

ชดุขอ้มลูเปิดในบญัชขีอ้มลู สามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูได ้ตามมาตรฐาน

คณุลกัษณะแบบเปิดที ่สพร.ก าหนด

แนวทางการประเมนิตวัชีว้ดั

1) ก าหนดใหส้ว่นราชการตอ้งเลอืกภารกจิหลกัอยา่งนอ้ย 1 ภารกจิ เพือ่จัดท าบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) พรอ้มค าอธบิายขอ้มลู

2) ก าหนดใหส้่วนราชการมรีะบบบัญชขีอ้มูล พรอ้มมขีอ้มูลสาธารณะ (Open data) ในระบบบัญชขีอ้มูลเพือ่เผยแพร่ใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานรัฐบาลดจิทิลัวา่ดว้ยแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครัฐในรปูแบบดจิทิัลตอ่สาธารณะ อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของบญัชี

ขอ้มลู

3) ชดุขอ้มลูเปิด (Open data) ดงักลา่ว ตอ้งเป็นขอ้มลูทีป่ระชาชนหรอืผูร้บับรกิารตอ้งการและสามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ได้

ค านยิาม
บญัชขีอ้มลู หมายถงึ เอกสารแสดงบรรดารายการของชดุขอ้มลู ทีจ่ าแนกแยกแยะโดยการจัดกลุม่หรอืจัดประเภทขอ้มลูทีอ่ยูใ่นความครอบครองหรอืควบคมุของหน่วยงานของรัฐ

ค าอธบิายขอ้มลูทีส่อดคลอ้งตามมาตรฐานที ่สพร. ก าหนด หมายถงึ ค าอธบิายขอ้มูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ส าหรับชดุขอ้มูลภาครัฐ เป็นส่วนทีบั่งคับตอ้งท าการอธบิาย
ขอ้มลู ประกอบดว้ยค าอธบิายขอ้มลูจ านวน 14 รายการ ส าหรับ 1 ชดุขอ้มลู ทีห่น่วยงานของรัฐตอ้งจัดท าและระบรุายละเอยีด 

ระบบบญัชขีอ้มลู คอื ระบบงานทีท่ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการบัญชขีอ้มลูของหน่วยงาน เชน่  CKAN หรอื อืน่ ๆ

ขอ้มลูสาธารณะ หมายถงึ ขอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผยไดส้ามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งอสิระไมว่า่จะเป็นขอ้มลูขา่วสาร/ขอ้มลูสว่นบคุคล/ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์เป็นตน้

คุณลกัษณะแบบเปิด หมายถงึ คุณลักษณะของไฟลท์ีไ่ม่ถูกจ ากัดดว้ยเงื่อนไขต่าง ๆ จากเจา้ของผลติภัณฑ ์สามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างเสรโีดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ใชง้านหรอืประมวลผลได ้
หลากหลายซอฟตแ์วร์

ทีม่า: ประกาศคณะกรรมการพฒันารัฐบาลดจิทิลั เรือ่ง มาตรฐานและหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครฐัในรปูแบบขอ้มลูดจิทิลัตอ่สาธารณะ



ปฏทินิการประเมนิสว่นราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชีว้ดัการพัฒนาระบบบัญชขีอ้มลู (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครัฐ (Open Data)
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ก.ย. 64ก.พ. 64

ส านกังาน ก.พ.ร.
แจง้ยนืยนัรายละเอยีด
ตวัชีว้ดัใหแ้กส่ว่น
ราชการทราบ
(รายชือ่ภารกจิ

ทีส่ว่นราชการคดัเลอืก)

ส านกังาน ก.พ.ร.
ด าเนนิการประมวลผล

เพือ่จดัท าผลการประเมนิ
ภาพรวม

ต.ค. 63

• 26 ต.ค. 63
PO/PA แจง้ชือ่ภารกจิหลกั
และกระบวนการท างาน
พรอ้มสง่ขอ้เสนอตวัชีว้ดั

• 30 ต.ค. 63
สว่นราชการสง่
ตวัชีว้ดั ปี 64
ใหส้ านกังาน ก.พ.ร.

8 ต.ค. 63
ชีแ้จง

กรอบประเมนิ ปี 64
(เพิม่เตมิ)

ม.ีค. 64

สสช. และ สพร.
จดัอบรมการจดัท า

Data catalog

(1) สพร. และ สสช.
ด าเนนิการตรวจประเมนิ
ระบบบญัชขีอ้มลูและชุด
ขอ้มลูทีส่ามารถเขา้ถงึได้
ของสว่นราชการ
(2) สพร. และ สสช.
สง่ผลการประเมนิให้
ส านกังาน ก.พ.ร.

เม.ย. – ส.ค. 64



Q & A
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“มาตรฐานการจัดท าบญัชขี้อมลูภาครัฐ” 

ประชุมช้ีแจงมาตรฐานการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ ครั้งท่ี 2 วันจันทร์ท่ี 29 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมไฮเดรนเยีย 2-3 โรมแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

โดย นางสาวอุรัชฎา เกตุพรหม



พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

ตาม พ.ร.บ. ก าหนดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับระบบดิจิทัล  

โดยให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ สพร . จัดท าหลักเกณฑ์เ พ่ือให้สอดคล้องกับ

หน้าที่และอ านาจที่ได้ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
(Data Governance for Government)

• การจัดท าค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล
ของภาครัฐและบัญชีข้อมูล

การจัดท ากระบวนการหรือ
การด าเนินงานทางดิจิทัล
(Digitalization)

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
(Open Government Data)

การเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลดิจิทัล
(Data Exchange)

อื่นๆ
(Others)

การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
(Digital Identity: ID)



▪ การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ

▪ สัญญาอนุญาต
การใช้ข้อมูลเปิดใน
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

▪ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

✓ Data Governance Framework

▪ Data Classification

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

▪ การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ

✓ Open Data Process

✓ High Value Datasets

การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ

▪ ดิจิทัลไอดีส าหรับบริการภาครัฐ

▪ Digital ID ส าหรับบุคคล
ธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

กระบวนการหรือ
การด าเนินงานทางดิจิทัล

▪ บัญชีข้อมูลและ
ค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล
Data Catalog/ metadata

การเช่ือมโยงและ
แลกเปล่ียนข้อมูลดิจิทัล 

แผนพัฒนามาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

▪ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

▪ การบริหารจัดการขอ้มูล
ของหน่วยงานภาครัฐ

▪ การประเมินคุณภาพข้อมูล

▪ ดิจิทัลไอดีส าหรับบริการภาครัฐ

▪ ส าหรับนิติบุคคล

▪ e-Signature Standard

▪ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรฐั

▪ Digital transcript Standard 

▪ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล

▪ API Standard

▪ Government Data 
Exchange Standard

▪ Reference Data Standard

▪ บัญชีข้อมูล (ต่อเน่ือง)

▪ การขึ้นทะเบียน ระบบ GDC

▪ การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ

▪ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

▪ สัญญาอนุญาตฯ
(Creative Commons) 

▪ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

▪ การรักษาความมั่นคงปลอดภยั
ของข้อมูล

▪ ธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครฐั
(ทบทวน)

▪ ดิจิทัลไอดีส าหรับบริการภาครัฐ
▪ ส าหรับบุคคลธรรมดา
ที่มีสัญชาติอื่น 

▪ e-Document Standard
▪ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรฐั

▪ การรับค่าธรรมเนียมบริการภาครัฐ
และการช าระเงินทางดิจิทัล

▪ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล

▪ Reference Data Standard
(ต่อเนื่อง)

2
5
6
3

2
5
6
4

2
5
6
5

หมายเหตุ ✓ มีการประกาศ หรือเผยแพร่แล้ว



ผลการด าเนินงานจัดท ามาตรฐานบัญชีข้อมูลภาครัฐ

▪ 7 พ.ค. 62 : มติ ครม.  
ให้หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับ ดส. โดย

สสช. ในการจัดท า Government Data 

Catalog) และ ระบบนามานุกรม

▪ 22 ต.ค. 62 : มติ ครม. 

ใหส้่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อปท. และหนว่ยงานรัฐ

จัดส่งข้อมูลการใช้มาตรฐานสถติิ รวมถึง

รายละเอยีดของขอ้มลู (Metadata) เพ่ือให้ 

สสช. รวบรวมเป็นข้อมลูในการจดัท าศูนยก์ลาง

รายการขอ้มลูภาครฐั (National Data 

Catalogue and Directory services)

▪ 8 ต.ค. 63 ก.พ.ร. และ สสช. 
ชี้แจงกรอบประเมิน ป ี64 (เพ่ิมเติม) 

ตัวชี้วดัการพัฒนาระบบบญัชขีอ้มลู 

(Data Catalog) เพ่ือน าไปสู่การเปดิเผย

ข้อมลูภาครัฐ (Open Data)       

▪ ม.ค. – มี.ค. 63 GBDi/สสช./สพร.
จัดท าร่าง Metadata Standard

จัดท ากรอบแนวคิดการจัดท าบัญชีข้อมูล

ภาครัฐ (Government Data Catalog : 

GD Catalog)       

▪ 23 เม.ย. 63 SC 3/2563 
เห็นชอบ 14 Mandatory Metadata

▪ พ.ค. – ส.ค. 63 GBDi/สสช./สพร. 
จัดท าร่าง มาตรฐานการจดัท า GD Catalog

▪ 20 ส.ค. 63 SC 7/2563
รับรองให้จัดท า มาตรฐานตามแนวทาง

การจดัท าบญัชขีอ้มลูภาครฐั (GD Catalog)

▪ 8 ก.ย. 63
แต่งตั้ง TC2 ผู้แทนจาก GBDi/NECTEC/
สดช./สขร./สคส. โดย สพร. และ สสช. 
เปน็เลขานุการร่วม 

▪ 9 ก.ย. 63 สสช. 
จัดงาน Kick off DG Catalog     

▪ 26 พ.ย. 63 SC 10/2563
เห็นชอบให้น า ร่าง PRD เข้าสู่กระบวนการ

รับฟงัความคิดเห็น (Public Hearing)

หมายเหตุ : Standard Committee : SC 

Technical Committee : TC 

▪ 24 ธ.ค. 63 สสช. 
จัดงาน Kick off โครงการการศึกษา
และจดัท าตน้แบบบญัชขีอ้มลูภาครัฐ และ
ระบบนามานกุรม

▪ 21 ธ.ค. 63 สพร.
จัดงาน Public Hearing ร่าง PRD 

“ประกาศ มสพร. 1-2564 :
15 มี.ค. 64” 

พ.ค. – ต.ค. 62

“แนวทางการใช้ประโยชน์จาก 
Big Data”

ม.ค. – เม.ย. 63 

“14 Mandatory Metadata”

พ.ค. – ส.ค. 63 

ก.ย. – ธ.ค. 63 

▪ 27 ม.ค. 64 
SC 1/2564 

เห็นชอบร่าง FDD 
ฉบับปรับปรงุ และ
ด าเนนิประกาศ มสพร.

2564

▪ 17 ก.พ. 63
เสนอ คกก.สพร. 



มาตรฐานของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ (มสพร.)

QR ส าหรับ Download



หลักการและแนวคิดการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)

National Data Catalog
(Public & Private)

High Value 
Dataset for 

Private 
Sectors

Big Data 
Analytics / 

Data 
Services 
for OSS  

International 
Ranking /
Country 
Policies

บัญชีข้อมูล (Data catalog) ชุดข้อมูล (Dataset)C D

น าไปใช้

** Data classifications ตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ แบ่งเป็น
- Open : ข้อมูลสาธารณะ (Public Data)
- Sensitive : ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Data) ข้อมูลความลับทางราชการ  
(Confidentiality Data) และ ข้อมูลความมั่นคง (Security Data) 

ที่มา: ข้อสั่งการของนายกรฐัมนตรี 3 พ.ค. 62 “แนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) 

Data Governance, Data Exchange,
Data Catalog

• Software as a services กลาง
• หน่วยงานลงทุนระบบเอง

Open

C

Privacy + Security* + Confidentiality*
* เปิดเผยชื่อบัญชีตามสิทธิ์

C D

Government Data Catalog         

ท่ีมา : จากการหารือร่วมกันระหว่าง สพร. สสช. และ GBDi

open
sensitive

หน่วยงาน A ศูนย์ข้อมูล A

Government Data Catalog 

Open Data

& Statistics 
Catalog

G
D
X

 

D
a
ta

.g
o
.t
h

หน่วยงาน B ศูนย์ข้อมูล B

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล / ศูนย์ข้อมูลตามสาขา

หน่วยงานกลาง

Q3



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

ข้อมูลที่พบอยู่ในรูปแบบ
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

ใชง้านง่าย
เขา้ถึงไดง้่าย
ขอ้มลูหาง่าย



ค้นหา
ข้อมูล

ได้รับ
ข้อมูล

ประเมิน
ข้อมูล

เข้าใจ
ข้อมูล

เตรียม
ข้อมูล

วิเคราะห์
ข้อมูล

น าผลวิเคราะห์ไปใช้

เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง

&
ผู้เช่ียวชาญ

ไม่ตรงความต้องการ

ต้องการข้อมูลเพ่ิม

ลองผิดลองถูก & ท างานซ ้าซ้อน

ค้นหา
ข้อมูล

ได้รับ
ข้อมูล

ประเมิน
ข้อมูล

เข้าใจ
ข้อมูล

เตรียม
ข้อมูล

วิเคราะห์
ข้อมูล

น าผลวิเคราะห์ไปใช้

บัญชีข้อมูล ต้องการข้อมูลเพ่ิม

ความเร็ว ประสิทธิภาพการท างาน ความเชื่อมั่น

เมื่อไม่มีบัญชีข้อมูล

เมื่อมีบัญชีข้อมูล

พยายาม

ที่มา หลักสูตรการฝึกอบรบเพ่ือสร้างผู้เช่ยวชาญด้านการจัดท ารรรบาภิบาลข้อบูลสาหรับหน่วยงานภาครฐั

“ท ำไมหน่วยงำนต้องกำรบัญชีข้อมูล”

การน าข้อมูลไปใช้เพ่ือท าธรรมาภิบาลข้อมูลและใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูล 



“ตัวอย่าง : กรณีบูรณาการข้อมูลตดิตามสถานการณ์การเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 ”

“ตัวอย่าง:  กรณีการจดัท าบญัชีขอ้มูลเพ่ือใชใ้นด้านการท่องเที่ยว”

การน าข้อมูลไปใช้เพ่ือท าธรรมาภิบาลข้อมูลและใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูล 



การจัดท าเมทาดาตาของชุดขอ้มลูส าคญัของหนว่ยงาน (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
ยุทธศาสตร์ในเรือ่งใดทีผู่้ใช้
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



แผนการด าเนินงาน 2563-2565

ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐใช้ Digital Signature และ e-Timestamp ในการแลกเปล่ียนข้อมูลดิจิทัลเพ่ือให้มั่นใจในการใชข้้อมลูร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ

คณะอนุกรรมการ
สถาปัตยกรรมและ

มาตรฐาน
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

มาตรฐาน 
ข้อก าหนด 
หลักเกณฑ์
เก่ียวกับ

ระบบดิจิทัลและ
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
ด้านดิจิทัล

คณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล

เสนอ ก าหนด

เสนอ

1

สพร.

คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ขับเคล่ือน DGF ระดับหน่วยงาน 

2

จัดท าข้อมูลอ้างองิภาครัฐตาม DGF

3

สพร.

ประชาชน

ขับเคล่ือนธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ ยกระดับข้อมูลภาครัฐให้มีมาตรฐาน
เพ่ือการบูรณาการภาครัฐ

Stakeholder
แลกเปล่ียนข้อมูลเพ่ือให้เกิดบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ อ านวยความสะดวกให้ประชาชน

• ตั้งคณะกรรมการ / คณะท างาน
• จัดท าบัญชีรายชื่อขอ้มูล
• ค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงาน

• พัฒนา Government Data Catalog ร่วมกับส านักงานสถิติแห่งชาติ
• ประกาศบัญชีรายชื่อข้อมูลกลาง และค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลกลาง

ปรับปรุงรายชื่อชุดข้อมูลอยา่งต่อเนื่อง
• ระบุรายชื่อชุดข้อมูล ส าหรับการบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูล 
• จัดท านโยบายการบริหารจัดการข้อมูล ส าหรับการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูล 

2563 2564 2565

• ก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
• ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าการด าเนินการเก่ียวกับธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ

สพร.

หน่วยงาน
ภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐ

ขั้นตอนพัฒนามาตรฐาน ขั้นตอนสร้างความร่วมมอื

คณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล

ขั้นตอนน าขอ้มูลไปใช้งาน



Q & A
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การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ

33

Data Governance to Data-driven 
Organization

ประชุมช้ีแจงมาตรฐานการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ ครั้งท่ี 2 วันจันทร์ท่ี 29 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมไฮเดรนเยีย 2-3 โรมแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ผู้อ านวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

โดย นายมนต์ศักด์ิ โซ่เจริญธรรม 



• ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเดตำโซลูช่ันสภ์ำครัฐ
• ผู้บริหำรข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer: CDO)
• เจ้ำหน้ำทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

ทีป่รึกษำ เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคคล

ธรรมำภบิำลข้อมูลเพือ่กำร
ขับเคลื่อนองคก์ร

Data Governance to Data-
driven Organization

ดร. มนตศั์กดิ ์ โซ่เจริญธรรม
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• Efficient
• Lean
• Seamless

Data Governance Fram
ework (DGF)

Digital Government Track Data Sharing Track
• Personalized
• Adaptive
• Proactive

• Connected (Horizontal & Vertical)
• Transparent
• Realtime

Digitization

Digitalization

Government Data Exchange (GDX)

ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเป็นดิจทิัล

One Stop Service (OSS)

Optimized

กระบวนการท้างานในรูปแบบดิจิทัล

แลกเปลี่ยน/ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวและบูรณาการ

ปรับแต่งเฉพาะบุคคล (Personalized Service)

• User/Citizen Centric
• Lean
• Agile

• Open Format/Standard
• Machine Readable
• Accurate and Precise

Strategic Data Integration
การบูรณาการข้อมูลเชิงกลยุทธ์

Public-Private 
Data Exchange
การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างรัฐและเอกชน

Open Data
ข้อมูลเปิด

Data Oriented 
Public-Private 

Partnership (PPP)

DGA Data Governance Strategy



36

Data Governance แทจ้ริงเพ่ือก ำจดัส่ิงน้ี





38

อยากท า Data Governance 
ต้องตอบค าถาม หรือ เตรียมอะไรบ้าง



Data Governance Questions
• เรามีขอ้มลูอะไร อยูท่ี่ไหน ใครดแูล ?
• ขอ้มลูนัน้ มีสเป็คยงัไง ? เหมาะกบังานของเราหรอืไม่ ?
• ระบบไอทีสรา้งขอ้มลูขึน้มาอยา่งถกูตอ้งหรอืไม่ ?
• เราก าลงัคยุภาษาเดียวกนั เราเขา้ใจ (ค าศพัท)์ ตรงกนั ?
• เราใชข้อ้มลูอา้งอิงชดุเดียวกนัอยูใ่ช่ไหม ?
• ขอ้มลูไหลอยา่งไร ใครเขา้มาเก่ียวขอ้งในแตล่ะขัน้ตอนบา้ง ?
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Data Governance Questions
• รปภ. เขา้ใจใช่ไหมวา่แลกบตัรไปท าไม ? ถา้เกิดเหตจุะตามยงัไง ?
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ธรรมำภบิำล
ข้อมูลภำครัฐ 

องค์ประกอบธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครัฐ (ตามมาตรา 8)

สิทธิ หนา้ท่ี
ความรบัผิดชอบ

ในการบรหิาร
จดัการขอ้มลู

ของผู้ครอบครอง 
(data owner)

ของผู้ควบคุม 
(data controller)

ในทุกข้ันตอนของข้อมูล*

ระบบบรหิารและ 
กระบวนการ
จดัการและ 

คุม้ครองขอ้มลู

*create, collect, classify, 
process/use, store, 

undisclose/disclose, 
inspect, terminate 

มาตรการควบคมุ
และพฒันา

คณุภาพขอ้มลู

ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้งาน เป็นปัจจุบัน 
สามารถบูรณาการ และ มีคุณสมบัติ
แลกเปลี่ยนกันได้  รวมทั้งวัดผลที่บ่งชี้
คุณภาพและการต่อยอดนวัตกรรม

นโยบาย/กฎเกณฑ์
การเขา้ถึงและใช้
ประโยชนจ์ากขอ้มลู

จัดให้มีระบบบริหารจัดการเพื่อการดังกล่าว รวมทั้งให้
มีมาตรการและหลักประกันด้านความมั่นคงปลอดภัย
และ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 

ค าอธิบายขอ้มลู
โครงสร้างข้อมูล เนื้อหาสาระ 
รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูล 
และสิทธิในการเข้าถึง

ภาพรวมฐาน
กฎหมาย

จ าเพาะและ
แยกบทบาท

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และ กระบวนการจัดการ

การใช้ประโยชน์ การดูแล
ข้อมูล และ ดูแลคุณภาพ
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ตัวอย่ำงจริง
ทีห่น่วยงำนรัฐ

น ำ Data Governance ไปใช้
ในระบบงำนไอที
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แก้ได้ตลอด

ตวัอย่ำงกำรแก้ปัญหำข้อมูลไม่ทนัสมัย
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ตวัอย่ำงกำรแก้ปัญหำข้อมูลไม่ทนัสมัย



ตัวอย่ำงกำรแก้ปัญหำข้อมูลไม่ทันสมัย 45
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แก้ได้ตลอด

ตวัอย่ำงกำรแก้ปัญหำข้อมูลไม่ทนัสมัย
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กำรแก้ข้อมูล ควรมีเหตุผล  ควรท ำใหผู้้ใช้เข้ำใจเหตุผล

จุดประสงคก์ำรแก้ 
หรือ เพิม่ข้อมูล คอื ?
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โดยทฤษฎแีล้ว ไม่นิยมใหม้ี 0 กับ 
O ปนกัน เมือ่กรอกข้อมูล

มำตรฐำนกำรรับและกรอกข้อมูล 
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ข้อมูลที่ดี
สร้างมูลค่า

ได้มากกว่าที่คิด



2560 2561 2562 2563

https://i.ytimg.com/vi/QblFd4IKbjA/maxresdefault.jpg

สวัสดิการ:  หญิงด้อยโอกาส/หญิงทั้งหมด



สวัสดิการ: ความรุนแรงของปัญหาเชิงพื้นที่

ขนาดวงกลมคืออัตราส่วน: หญิงด้อยโอกาส/หญิงทั้งหมด
สีคือ: หญิงที่ชีวิตดีขึ้น/หญิงที่รับการช่วยเหลือ

https://miro.medium.com/max/1050/1*D6zmQN9CmOJ96E2KqqQ1Qw.png



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/timeline/878a2a2bcf31da1f69ae10614fc498b7.png

ปี
2552  2553   2554 …                                                        2563

งบประมาณ

อัตราส่วน: สตรีตกงาน/สตรีที่รับการช่วยเหลือ

สวัสดิการ: ประสิทธิภาพการช่วยเหลือ



สวัสดิการ: หญิงที่ได้รับจ้านวนสวัสดิการมากที่สุด

https://clauswilke.com/dataviz/pitfalls_of_color_use_files/figure-html/popgrowth-US-rainbow-1.png
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ข้อมูลของเรา
มีความส าคัญกับคนอื่น

มากกว่าที่เราคิด



คณะกรรมมาธิการรถแท็กซี่และรถลีมูซีนของนิวยอร์ค (New York City Taxi 
& Limousine Commission) ได้ก าหนดให้รถแท็กซี่ในนิวยอร์คต้องส่งข้อมูล
เหล่านี้มาให้กับคณะกรรมมาธิการฯ
1. พิกัด GPS ของรถ 
2. สถานที่และเวลาที่รับ-ส่งผู้โดยสาร จ านวนผู้โดยสาร
3. ค่าโดยสาร ระยะทาง และ
4. วิธีการที่ผู้โดยสารช าระเงิน (เงินสด/บัตรเครดิต/ถูกเบี้ยว/ฟรี/โมฆะ) 

55

นอกจากจะน าไปใชต้ามภารกิจของคณะกรรมมาธิการฯ แล้ว ยังมีการน าข้อมูลมาเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดไปใช้ได้ --> https://goo.gl/vGR8Cc



62-28 = 34 35-19 = 16

แปรผันสูง/ ต ่ำ
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ความรู้นี้จะเอามาใช้ประโยชน์กับเมืองได้อย่างไร ?
How this discovery benefit the city ?

Low/ High variation

แปรผันสูง/ ต ่ำLow/ High variation

ตัวอย่างการค้นพบสิ่งใหม่จากข้อมูล



แผนที่แสดงความถี่ในการส่งผูโ้ดยสาร
Heat map of taxi drop offs

ความรู้นี้จะเอามาใช้ประโยชน์กับเมืองได้อย่างไร ?
How this discovery benefit the city ?
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ตัวอย่างการค้นพบสิ่งใหม่จากข้อมูล
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The introduction of the green boro-taxi program in August 2013 dramatically 
increased the amount of taxi activity in the outer boroughs.

การใช้ข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท้างาน



ยอดการเรียกแท็กซี่ในย่าน Northside Williamsburg เพิ่มรวดเร็วอย่าง
ไม่น่าเชื่อ
500 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2009  → 10,000 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2013 
→ 25,000 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2015

ย่านที่คึกคักในเวลากลางคืน (มีการเรียกแท็กซี่ถี่มากระหว่างสี่ทุ่มถึงตีห้า) 
คือ Williamsburg, Greenpoint และ Bushwick ใน Brooklyn ส่วน
ย่านที่เงียบสงบยามค่ าคืนคือ บริเวณที่อยู่เหนือขึ้นไปทางตะวันออกและ
ตะวันตก

ย่านที่คึกคักและย่านที่เงียบสงบควำมนิยมในกำรใช้แทก็ซี่
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Data Entry

Design Implement Deployment

Effectiveness

New Project

TOR

จะต้องใส่หลักการ Data Governance เข้าไปในทุกขั้นตอน

Development

Operation

Monitoring

Analytics

Processing Backup

Reliability Correctness

New Rules New Policy

Security
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ประเด็นหลัก ๆ ที่ควรมีใน TOR ซื้อจ้าง / ขั้นตอนส าคัญ ๆ
การจัดการที่เกี่ยวกับข้อมูล ให้เป็นไปตามหลัก data governance เช่น

- ให้จัดท า Metadata และ data catalog (บัญชีรายการข้อมูล) ด้วยไปพร้อมกับการ
พัฒนาระบบเลย

- ตกลงและจัดท า Master data
- ตกลงค าจัดความต่าง ๆ ทั้งนิยาม และวิธีการได้มา วิธีการบันทึกข้อมูล
- ให้จัดท าแหล่งเก็บ metadata และ data catalog ที่เข้าถึงได้สะดวกพร้อมประกาศ 

(อาจจะเก็บเป็น Share Document หรือ Excel วางไว้ที่ folder กลางก็ได)้
- ถ้ามี data catalog service อยู่แล้ว ให้ใส่รายการข้อมูลเพิ่มเข้าในระบบ data catalog

- หรือ กรณีเป็น Open Data จะมาใช้บริการ data catalog service ที่มีอยู่แล้วก็ได้



62

ประเด็นหลัก ๆ ที่ควรมีใน TOR ซื้อจ้าง
การจัดการที่เกี่ยวกับข้อมูล ให้เป็นไปตามหลัก data governance เช่น

- ส ารวจและจัดท า Data Classification
- โดยให้ลงลึกในระดับแต่ละ field ข้อมูล คือ field ไหน ใครเข้าถึงได้บ้าง
- ก าหนดวิธีการท าข้อมูลให้หยาบลง ส าหรับกรณี แชร์ ออกให้หน่วยงานภายนอก หรือ 

เปิดเป็น Open Data
- เช่น วัน เดือน ปี เกิด ให้บอกแค่ปีเกิด

- จัดท าโปรแกรมส าหรับสกัดข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อให้ฝ่าย แผนก ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้ 
ตาม field หรือ สิทธิที่ก าหนด

- จัดท าโปรแกรมส าหรับสกัดข้อมูล Open Data และอัพเดทอัตโนมัติ พร้อมเชื่อมต่อกับ
ศูนย์ข้อมูลเปิด (data.go.th)



กรอบการด้าเนินการ Big Data ภาครัฐ 
ป้องกันความซ้้าซ้อนและสร้างเอกภาพ

1. Data Catalog คือ จัดท้าบัญชีรายการข้อมูล
• Discovery คือ สามารถให้ภาครัฐอื่นทั้งหมด เข้าถึง data catalog ได้ทางอินเทอร์เน็ต เช่น สืบค้นได้ผ่านเว็บ
• Open ก้าหนดให้เป็นข้อมูลเปิดส้าหรับภาครัฐโดยปริยาย เขียนนโยบายการอนุญาตให้น้าข้อมูลไปใช้ที่ชัดเจน ทั้งวิธีการเข้าถึง 

เงื่อนไข ช่องทางการสอบถามติดต่อ
• Timeline คือ ช่วงเวลาที่จะให้บริการ Big Data ได้
• Metadata คือ ค้าอธิบายคุณลักษณะข้อมูลที่หน่วยงานจะท้า (เช่น วิธีได้มา การอัพเดท รายการฟิลด์และความหมาย ชื่อกอง

งานที่รับผิดชอบโดยตรง)
2. Accessibility คือ มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลดิบเพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยน 

• Flexible Size คือ ให้เข้าถึงได้ทั้งแบบเป็นรายการ (record/transaction based) และข้อมูลทั้งไฟล์ หรือ ทั้งชุดข้อมูล
• Ease of Access คือ ไม่จ้าเป็นต้องท้าหนังสือ หรือ MoU
• Bulk Support คือ มีช่องทางการรับข้อมูลขนาดใหญ่มาประมวลผล แล้วตอบผลลัพธ์กลับ เช่น หน่วยงาน ก. สามารถส่งรายชื่อ

ผู้พิการ (เช่น 3 แสนราย) มาจับคู่เพื่อให้ได้ภูมิล้าเนาจากทะเบียนราษฎ์ และการถือครองที่ดินจากกรมที่ดิน
• Up-to-date คือ ต้องมีกระบวนการที่ท้าให้สามารถท้าให้ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา



Digital Government 
Development Agency 

(DGA)
ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

Electronic Transactions 
Development Agency

(ETDA)

ส้านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

Office of the Cyber Security 

Commission (CSC) 
ส้านักงานคณะกรรมการการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

Office of the Personal Data 
Protection Commission 

(PDPC)

ส้านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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พรบ. ที่มีผลกระทบต่อการลงทุนด้านข้อมูลภาครัฐ
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Thank you

https://www.facebook.com/monsaks
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Business

(Privates)

Government

(Public)

Citizens

/ Visitors

Data Source Ecosystem 
(ระบบนิเวศนข์องแหล่งข้อมูล)



Q & A
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เสวนาเรื่อง “Law & Regulation for 
Government Open Data”

ประชุมช้ีแจงมาตรฐานการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ ครั้งท่ี 2 วันจันทร์ท่ี 29 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมไฮเดรนเยีย 2-3 โรมแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร



งานประชมุช้ีแจง

มาตรฐานการจดัท าบญัชีขอ้มลูภาครฐั ครัง้ท่ี 2

“พระราชบญัญัติขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540”

โดย นายเฉลิมพล เลียบทวี 

นติกิรช านาญการพิเศษ 

ส านกังานคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ 



➢ เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
➢ ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
➢ “สิทธิได้รู้” ไม่ต้องมีส่วนได้เสีย
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ลงพมิพ์
ในราชกจิจาฯ
(มาตรา 7 )

เร่ืองทีต้่องให้รู้
จัดให้ประชาชน
เข้าตรวจดู 
( มาตรา 9 )

เร่ืองทีส่นใจ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ

จัดให้                    

เฉพาะราย
( มาตรา 11 )

เร่ืองทีอ่ยากรู้

หน้าที่และวธีิด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ส่งให้หอจดหมายเหตุ

(มาตรา 26)

เอกสารปวศ.



วิธีที่ 1 การพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (ม.7)

ข้อมูลข่าวสารที่ต้องน้าไปลงพิมพ์ ได้แก่

1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน [ม.7(1)]
2. สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน [ม.7(2)]
3. สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร [ม.7(3)]
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ข้อมูลข่าวสารที่ต้องน้าไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (ต่อ)

4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ 
แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้น
โดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่
เกี่ยวข้อง [ม.7(4)]

5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด
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วิธีที่ 2 การจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู (มาตรา 9)

1.ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู

2.วิธีการจัดให้ตรวจดู > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
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ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดู (มาตรา 9)

(1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้ง
ความเห็นแย้งและค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

(2) นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษาตามมาตรา 7 (4)

(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลัง
ด าเนินการ

(4) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี
ผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน เช่น ขั้นตอนการขออนุญาต 
อนุมัติเพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง
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ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดู (มาตรา 9) ต่อ

(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรค 2
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน

หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยกฎหมาย 

หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด
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ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (8)
1.ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
2.ข้อมูลสิ่งแวดล้อม
3.ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดความโปร่งใส
4.ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
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ข้อมูลมาตรา 9(8) ต่อ... 
5.ที่ดินสาธารณะประโยชน์
6.รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
7.ประกาศเชิญชวนเข้าสู้ราคา
8.ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร
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ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลตามมาตรา 7 มาตรา 9
ได้แก่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั่วไป เช่น...
-ข้อมูลภาคประชาชนในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
-สถิติการเกิดอุบัติเหตการจราจร
-ข้อมูลผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรในแต่ละจังหวัด  
-สถิติคดีโจรกรรมในพื้นที่ต่างๆ
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ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลตามมาตรา 7 มาตรา 9 ต่อ...
-สถิติเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภทต่างๆ
-สถิติบุคคลสูงอายุในแต่ละพื้นที่
*การก าหนดชุดข้อมูลควรดูภารกิจของหน่วยงานเป็นหลัก
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พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ดังนั้น เฉพาะเอกชนเท่านั้นที่มีสิทธิขอ
ข้อมูลข่าวสาร และอุทธรณ์ค้าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายนี้ 

ส่วนการขอข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
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งานประชมุช้ีแจง

มาตรฐานการจดัท าบญัชีขอ้มลูภาครฐั ครัง้ท่ี 2

“พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

โดย นายพีรพฒั โชคสวุฒันสกลุ 

คณะนติศิาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั



PDPA @ 
การประชมุชี*แจงมาตรฐานการ

จดัทาํบญัชีขอ้มูลภาครฐั 
คร ั*งที? @

อ. ดร. พีรพฒั โชคสุวฒันสกุล

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



หลกัการและสรา้งความเขา้ใจตรงกนั



Unit of analysis is never data alone.

ขอ้มลู วตัถปุระสงค์



หลกัการสาํคญัสองประการ

PRIVACY SECURITY



บคุคลธรรมดา

ที,ยงัมชีวีติขอ้มลู



ประมวลผล

เกบ็รวบรวม

ใช ้

เปิดเผย



เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล

DS DC DP 3rd
ผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผล

ข้อมูล

บุคคลภายนอก



การนาํไปปฏบิตัิ



1. DATA FLOW ROP



2. LEGAL BASIS Personal Data

Personal Data in
Section 26



ฐานการประมวลผลขอ้มลู

ความยนิยอม สญัญา
ผลประโยชนโ์ดยชอบ

ธรรม
หนา้ที;ตามกฎหมาย

ภารกจิของรฐั ประโยชนต่์อชวีติ วจิยัและสถติิ



ขอ้มลูอ่อนไหว

เชีBอชาต ิและเผ่าพนัธ์ ความคดิเหน็ทางการเมอืง ความเชืIอในลทัธ ิศาสนา 

หรอืปรชัญา

ขอ้มลูสหภาพแรงงาน

ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชวีภาพ ขอ้มลูสุขภาพ พฤตกิรรมทางเพศ



ฐานในการประมวลผลขอ้มลูอ่อนไหว

ความยนิยอมโดยชดัแจง้ อนัตรายต่อชวีติ องคก์รไมแ่สวงหากาํไร

เฉพาะเรื@อง

เปิดเผยต่อสาธารณะดว้ย

ความยนิยอมโดยชดัแจง้

จาํเป็นเพื@อก่อต ัFงสทิธิ

เรยีกรอ้งตามกฎหมาย

แพทย์ สาธารณสุข วจิยั ประโยชนส์าธารณะที7สาํคญั



จะฐานไหนก็ต้องแจ้ง
(เว้นแต่ 23/25)



3. GAP 
ANALYSIS

Privacy Risks

Security Risks



4. 
DOCUMENTATI

ON

Privacy
Policy/Notice

Data processing
agreement

Binding corporate 
rules/SCC



ความรบัผดิ

ปรบัทางแพง่: ผูค้วบคุม 

และผูป้ระมวลผล

ชดเชยความเสยีหาย

เชงิลงโทษ (<2X)

3 ปี/10 ปี

โทษอาญา: ผูค้วบคุม

ขอ้มลูอ่อนไหว

• เกดิความเสยีหาย ถกูดูหมิ0น 

เกลยีดชงั อบัอาย

• 6m/500K
• แสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบ

• 1y/1m

โทษอาญา: ผูป้ฏบิตัหินา้ที?

เปิดเผยโดยไมช่อบ

• 6m/500K

โทษทางปกครอง

1M - 5M



งานประชมุช้ีแจง

มาตรฐานการจดัท าบญัชีขอ้มลูภาครฐั ครัง้ท่ี 2

“ระเบียบวา่ดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ 

พ.ศ. 2544 และ ระเบียบส านกันายกรฐัมนตรี วา่ดว้ย

การรกัษาความปลอดภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2552”

โดย  นางสาวธญัลกัษณ ์กริตาคม 

นกัการขา่วช านาญการ ส านกัขา่วกรองแห่งชาติ



พระราชบญัญติัขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

• ระเบียบว่าดว้ยการรกัษาความลบัของทาง

ราชการ พ.ศ. 2544 

• ระเบียบว่าดว้ยการรกัษาความลบัของทาง

ราชการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 



ระเบียบว่าดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ   

พ.ศ.2544 

หมวด 1 บททัว่ไป 

หมวด 2 การก าหนดชัน้ความลบั 

หมวด 3 การทะเบียน 

หมวด 4 การด าเนินการ 

บทเฉพาะกาล 



การด าเนินการต่อขอ้มลูขา่วสารลบั 

1 จดัท า 

3 สง่/รบั 2 ส าเนา/แปล 

8 ปรบั/ยกเลิก 

4 เก็บรกัษา 

6 โอน 

5 ยืม 

9 สญูหาย 
เปิดเผย 

10 ท าลาย 

7 ตรวจสอบ 

  ฉกุเฉิน  



การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารลบัของราชการ 

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัเป็นผ ูมี้อ านาจหนา้ท่ี โดยมอบหมายให ้

 

 

1. คณะกรรมการขอ้มลูข่าวสารของราชการของหน่วยงาน 

2. เจา้หนา้ท่ีรฐัตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มลูข่าวสารฯ 

    (เจา้ของเรื่อง/ผ ูบ้งัคบับญัชา) 

3. เจา้หนา้ท่ีรฐัตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2542  

    ออกตามความใน พ.ร.บ.ขอ้มลูข่าวสารของราชการฯ 

4. เปิดเผยจากค าวินิจฉยัของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผย 

    ขอ้มลูข่าวสารของราชการ (กวฉ.) 

    









ข้อ ๕๐ 
กรณีข้อมูลข่าวสารลับใดไม่มีเคร่ืองหมายแสดงชั้นความลับไว้ 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
นั้นได้  เว้นแตเ่จ้าหน้าที่นั้นได้รู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริงว่า
ข้อมูลข่าวสารนั้นได้มีการก าหนดชั้นความลับไว้แล้ว 



การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารลบัของราชการ 

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัแต่งตัง้ 

 
 

เจา้หนา้ท่ีควบคมุการรกัษาความปลอดภยั 

 

    

การรบัรองความไวว้างใจ 

อบรมและเสรมิสรา้งจิตส านึก 

ก ากบัดแูลการปฏิบติัตามระเบียบฯ 



“ขอ้มลูข่าวสารลบั” 

ข้อมลูข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ท่ีมีค าสั่งไม่ให้

เปิดเผยและอย ูใ่นความครอบครองหรือควบคมุดแูลของหน่วยงาน

ของรฐั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของรฐัหรือท่ี

เก่ียวกบัเอกชน ซ่ึงก าหนดใหมี้ชัน้ความลบัเป็น ชัน้ลบั ชัน้ลบัมาก 

หรือชัน้ลบัท่ีสดุ  ตามระเบียบน้ีโดยค านึงถึงการปฏิบัติหนา้ท่ีของ

หน่วยงานของรฐัและประโยชนแ์ห่งรฐัประกอบกนั 



การก าหนดใหข้อ้มลูขา่วสารลบัอย ูใ่นชัน้ความลบัใด 

ใหพิ้จารณาถึงองคป์ระกอบ (ขอ้ 19)  

(1) ความส าคญัของเน้ือหา 

(2) แหลง่ท่ีมาของขอ้มลูขา่วสาร 

(3) วิธีการน าไปใชป้ระโยชน ์

(4) จ านวนบคุคลท่ีควรรบัทราบ 

(5) ผลกระทบหากมีการเปิดเผย 

(6) หน่วยงานของรฐัท่ีรบัผิดชอบ 

ในฐานะเจา้ของเรือ่งหรอืผ ูอ้นมุติั 



 ประเภทชัน้ความลบั 

ลบัท่ีสดุ 

ลบัมาก 

ลบั 

ข้อมลูข่าวสารลับซ่ึงหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียง

บางส่วนจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชนแ์ห่งรฐั

อยา่งรา้ยแรงท่ีสดุ 

ข้อมลูข่าวสารลับซ่ึงหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียง

บางส่วนจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชนแ์ห่งรฐั

อยา่งรา้ยแรง 

ขอ้มลูข่าวสารลบัซ่ึงหากเปิดเผยทัง้หมดหรอืเพียง

บางสว่นจะกอ่ใหเ้กิดความเสียหายแกป่ระโยชนแ์ห่งรฐั 



หวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

ผ ูมี้อ านาจในการก าหนดชัน้ความลบั 

ผ ูเ้ขา้ถึงขอ้มลูช่าวสารลบั 

นายทะเบียนขอ้มลูขา่วสารลบัและ

ผ ูช่้วยนายทะเบียนฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสอบสวน 

คณะกรรมการท าลาย 

เจา้หนา้ท่ีควบคมุ 

การรกัษาความปลอดภยั 



1 2 3 

ระเบียบว่าดว้ยการ 

รกัษาความปลอดภยั

แห่งชาติ พ.ศ.2517 

 

ระเบียบว่าดว้ยการ

รกัษาความลบัของ

ทางราชการ 

พ.ศ.2544 

ระเบียบส านกั

นายกรฐัมนตรว่ีาดว้ย

การรกัษาความ

ปลอดภยัแห่งชาติ พ.ศ.

2552 

   พฒันาการของระเบียบดา้นการรกัษาความปลอดภยัและ 

การรกัษาความลบัของทางราชการ 

บคุคล/เอกสาร/สถานท่ี/การประชมุลบั/ 

การปฏิบติัเม่ือมีการละเมิดการรกัษา 

ความปลอดภยั 

ขอ้มลูขา่วสารลบั บคุคล/สถานท่ี/การประชมุลบั/ 

การปฏิบติัเม่ือมีการละเมิดการรกัษา

ความปลอดภยั 
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Agency Data Catalog vs. GD Catalog 

ประชุมช้ีแจงมาตรฐานการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ ครั้งท่ี 2 วันจันทร์ท่ี 29 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมไฮเดรนเยีย 2-3 โรมแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ส านักงานสถิติแห่งชาติ

โดย นายทรงพล  ใหม่สาลี 



ระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (GD CATALOG) และ 
ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (AGENCY DATA CATALOG)



ข้อมูลภาครัฐมากมาย จะจัดการอย่างไร 
ให้สามารถสืบค้นและใช้ประโยชน์
ในการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างเต็มที่?

การจัดการข้อมูลที่ดีที่สุดคือ การจัดการที่ “ต้นทาง” ตั้งแต่ระดับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล (Data Owner) เพราะรู้จักและเข้าใจข้อมูลได้ดีที่สุด 

ดังนั้น การจัดท้าบัญชีข้อมูลภาครัฐ จึงเริ่มต้นตั้งแต่ “การจัดท้าบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog)” 



ข้อมูลที่ได้มาไม่ทราบว่า
ใครเป็นเจ้าของ

ปัญหาที่พบในการท้างาน  ที่ประชุม หรือ คณะท้างาน

ต้องการข้อมูลแต่ไม่ทราบ
แหล่งข้อมูล (Data Silo)

ข้อมูลที่ได้มามีความซ้้าซ้อน
ไม่ถูกต้องตรงกัน

ข้อมูลไม่อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

ปัญหาด้านสิทธิการเข้าถึง
ข้อมูลตามชั้นความลับข้อมูลไม่มีการปรับปรุง

ให้เป็นปัจจุบัน ฯลฯ

การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD CATALOG)



1. ข้อมูลมีความถูกต้อง (Accuracy)
2. ข้อมูลมีความครบถ้วน (Completeness)
3. ข้อมูลมีความต้องกัน (Consistency)
4. ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) 
5. ข้อมูลตรงตามความต้องการผู้ใช้ (Relevancy)
6. ข้อมูลมีความพร้อมใช้ (Availability)
7. ข้อมูลใช้งานตามสิทธิการเข้าถึงข้อมูลตามชั้นความลับ (Authority and Security)

เป็นต้น

เป้าหมายที่ผู้ใช้ข้อมูลคาดหวัง

การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD CATALOG)



ท่ีมา : กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครฐั, 
คณะอนุกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรม
(Architecture Design) ระบบบูรณาการข้อมูลภาครฐั

มติ ครม. 7 พ.ค. 62 ก้าหนดให้ สสช. จัดท้ารายการข้อมูลภาครัฐ
(Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services)

จัดท้าระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) หรือ GDC เพื่อให้มีระบบบัญชี
ข้อมูลกลาง เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานใดถือครองชุดข้อมูลใด ในรูปแบบใด เข้าถึงอย่างไร

ที่มา : กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ 
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มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เก่ียวข้อง

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data)

มติคณะรัฐมนตรี

ให้หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานสถิติแห่งชาติในการ
จั ดท ารายการข้ อ มูลภาครั ฐ  (Government Data 
Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) 
ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่  22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง ขอเสนอมาตรฐานสถิติเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานของรัฐจัดส่งข้อมูลการใช้มาตรฐานสถิ ติ  รวมถึง
รายละเอียดของข้อมูล (Metadata) ตามมาตรฐานที่ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ (สสช.) ก าหนดทั้งข้อมูลระดับย่อย (Microdata)
และข้อมูลสถิติ เพ่ือให้ สสช. รวบรวมเป็นข้อมูลในการจัดท า
ศูนย์กลางรายการข้อมูลภาครัฐ (National Data Catalogue 
and Directory services) และเพื่อให้สามารถติดตามและประเมิน
สถานการณ์การพัฒนาสถิติของประเทศให้มีคุณภาพตามหลักการ
พื้นฐานสถิติทางการและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล สามารถ
น ามาใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า





การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐ
• เป็นการพัฒนาข้อมูลตาม “กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ” ตาม พรบ.การบริหารงาน

และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
• “ข้อมูล” สินทรัพย์ส้าคัญ “ยังคงอยู่และก้ากับดูแลโดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูลอย่าง

เคร่งครัด” สิ่งที่อยู่บน GD Catalog เป็นเพียงบัญชีรายชื่อข้อมูล โดยให้ความส้าคัญกับ
“เจ้าของข้อมูล” เป็นผู้จัดท้าบัญชีข้อมูลเพ่ือลดความซ้้าซ้อนและจัดการข้อมูลของตนเอง
ให้มีคุณภาพ

• จัดท้าตาม “กรอบกฎหมายและระเบียบ” ที่เกี่ยวข้อง
• บูรณาการการท้างานกับระบบต่างๆ “ลดภาระและความซ้้าซ้อน” ให้กับหน่วยงาน เช่น

บูรณาการกับ Open Data Platform, GDX
• เป็น “ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารระบบข้อมูลของประเทศอย่างยั่งยืน” ส้าหรับการ

ค้นหาและเข้าถึงชุดข้อมูลอย่างรวดเร็ว ใช้งานได้จริงและง่าย 
• เป็นฐานรากส้าคัญของการจัดการข้อมูลตั้งแต่ระดับหน่วยงานสู่การพัฒนาเป็น

“Digitization”

(GD CATALOG)



การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD CATALOG)



ผู้มีส่วนได้เสียในการท้าบัญชีข้อมูลหน่วยงาน

การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD CATALOG)

1. คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อก าหนดนโยบายและก ากับชุดข้อมูล
2. เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ด าเนินการหลักในการก าหนดชุดข้อมูลที่ตนเองเป็นเจ้าของ
3. ทีมไอที่เป็นผู้สนับสนุนในการติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลและจัดการระบบ ฯ ให้พร้อมใช้



การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD CATALOG)



ระบบบัญชีข้อมูล

บัญชีข้อมูล

ชุดข้อมูล

ข้อมูล
สิ่งท่ีสื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอ่ืนใด ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท้าได้โดยสภาพของ
สิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดท้าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง 
แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การส้ารวจระยะไกล หรือวิธีอื่นใดที่ท้าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้*

การน้าข้อมูลจากหลายแหลง่มารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะ
โครงสร้างของข้อมูล หรือจากการใช้ประโยชน์ของข้อมูล*

เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จ้าแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภท
ข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ*

ระบบโปรแกรมประยุกต์ที่ท้าหน้าที่บริหารจัดการบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน เช่น การจัดการชุดข้อมูล การจัดการ
ค้าอธิบาย การค้นหาข้อมูล การเชื่อมต่อ API (ก ำหนดควำมหมำยโดยศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ สสช.)

*  ที่มา : พรบ.การบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD CATALOG)



สู่บัญชีข้อมูลดิจิทัล

Template 1
(Data Sets)

บัญชีข้อมูล บัญชีข้อมูลดิจิทัล

Template 2
(Metadata)

CKAN Open-D

การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD CATALOG)

https://www.nectec.or.th/news/news-
article/data-catalog-platform.html

Template 3
(Resource)

ระบบบัญชี
ข้อมูล

หน่วยงำน



องค์ประกอบของระบบบัญชีข้อมูล

ชุดข้อมูล ค้าอธิบายชุดข้อมูลเจ้าของข้อมูล

ทรัพยากร
ข้อมูล

ผู้ใช้ชุดข้อมูล
ผู้ก้ากับ

ระบบข้อมูล
การจัดกลุ่ม

กระบวนงาน ค้าอธิบายทรัพยากร

การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD CATALOG)



Template ที่ 1 

Template ที่ 2 

Template ที่ 3 

เป้าหมายขั้นต้น 50
มีรายชื่อชุดข้อมูลท่ีสัมพันธ์กับ

กระบวนการท างานตามภารกิจท่ีเลือก

เป้าหมายมาตรฐาน 70
ชุดข้อมูลมีค าอธิบายข้อมูล(Metadata) 

ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. 
ก าหนด (อย่างน้อย 14 รายการ) ทุกชุด

ข้อมูลในกระบวนการท างาน

เป้าหมายขั้นสูง 100
• มีระบบบัญชีข้อมูล
• จัดท าข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่

สาธารณะ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
ชุดข้อมูลเปิดในบัญชีข้อมูล สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะแบบเปดิที่ สพร. ก าหนด

การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD CATALOG)



การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ(GD Catalog)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://gdhelppage.nso.go.th/p00_03_000.html

https://gdhelppage.nso.go.th/p00_03_000.html


การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

Business Process คือ กิจกรรมหรืองานที่ต้องท าตามขั้นตอน โดยเป็นชุดของขั้นตอนหรือ
กิจกรรมที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของธุรกิจ

(GD CATALOG)



การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD CATALOG)



การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD CATALOG)

* บังคับ 14 

1.ข้อมูลระเบียน

เลือก 9 

* บังคับ 14 

2.ข้อมูลสถิติ

เลือก 13 

* บังคับ 14 

3.ข้อมูลภูมิศาสตร์
สารสนเทศเชิงพื้นที่

เลือก 14 

* บังคับ 14 

4.ข้อมูลหลากหลาย
ประเภท

เลือก 9

* บังคับ 14 

5.ข้อมูลประเภทอื่น ๆ

เลือก 9

ชุดข้อมูล 
(Dataset)

ที่ประกอบด้วย
ข้อมูลมากกว่า 1 

ประเภท

เมื่อไม่สามารถจัด
ชุดตามประเภทที่ 

1,2,3,4

Dataset Metadata



การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD CATALOG)

1.ข้อมูลระเบียน 2.ข้อมูลสถิติ 3.ข้อมูลภูมิศาสตร์
สารสนเทศเชิงพื้นที่

4.ข้อมูลหลากหลาย
ประเภท

5.ข้อมูลประเภทอื่น ๆ

1.ชื่อ

2. URL

3.รายละเอียด

4.เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล

5.วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

6.นามสกุลของไฟล์

7.ปีข้อมูลที่เริ่มจัดท า

8.ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่

9.วันที่ก าหนดเผยแพร่ข้อมูล

10.การจัดจ าแนก

11.หน่วยวัด

12.หน่วยตัวคูณ

13.สถิติทางการ

7.มาตราส่วน

8.ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์

9.วันที่เริ่มต้นสร้าง

10.วันที่เผยแพร่ข้อมูล

11.ความถูกต้องของ

ต าแหน่ง

7.วันที่เริ่มต้นสร้าง

8.หน่วยย่อยที่สุดของการ

จัดเก็บข้อมูล

7.วันที่เริ่มต้นสร้าง

8.หน่วยย่อยที่สุดของ

การจัดเก็บข้อมูล

7.วันที่เริ่มต้นสร้าง

8.หน่วยย่อยที่สุดของการ

จัดเก็บข้อมูล

Resource Metadata



Work Sheets

Data Set

Metadata

Resource

Work Sheet Resource 

Work Sheet Metadata

Work Sheet Dataset

1. Temp2_Meta_Record
2. Temp2_Meta_Stat
3. Temp2_Meta_GIS
4. Temp2_Meta_Multi
5. Temp2_Meta_Orther

1. Temp3_Resource_Record
2. Temp3_Resource_Stat
3. Temp3_Resource_GIS
4. Temp3_Resource_Multi
5. Temp3_Resource_Orther

1. Temp1_Dataset
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▪ สามารถติดตั้งระบบบัญชีข้อมูล CKAN Open-D ขึ้นใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรเอง

หน่วยงานที่มีความพร้อมด้าน Infrastructure

หน่วยงานที่ยังไม่พร้อมด้าน Infrastructure

▪ Download และติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลบนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)
▪ ใช้ระบบบัญชีข้อมูลร่วมกัน (Catalog As a Service) บนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)

การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD CATALOG)



หน่วยงานที่มีระบบบัญชีข้อมูลใช้งานอยู่แล้วที่มิใช้ CKAN

▪ กรณีใช้ระบบบัญชีข้อมูลเดิมต่อไปให้หน่วยงานพัฒนาส่วนเชื่อมต่อตามมาตรฐาน DCAT-RDF 
เพ่ือรองรับการ Harvest ของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)

▪ กรณีไม่ใช้ระบบบัญชีข้อมูลเดิมเปลี่ยนไปใช้ระบบ CKAN Open-D แทนสามารถโหลดไป
ติดตั้งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

▪ กรณีใช้ทั้ง ๒ ระบบในส่วนระบบเดิมให้พัฒนาการส่งบัญชีข้อมูลไประบบ CKAN Open-D
ด้วย CKAN API

การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD CATALOG)



การขอใช้บริการบัญชีข้อมูลหน่วยงาน(Agency Data Catalog As a Service)

พิจารณาหลักเกณฑ์การให้บริการระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Data 
Catalog As a Service)1
พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อตกลง ข้อสงวนสิทธิและจัดท าแบบประเมิน
คุณสมบัติของหน่วยงาน

จัดท าค าขอใช้บริการ2
จัดท าค าขอใช้บริการตามแบบฟอร์ม 
(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก 
https://gdhelppage.nso.go.th/download/form/asaservice.rar)

ส่งใบค าขอใช้บริการฯ3
ส่งใบค าขอใช้บริการฯ และแบบประเมินคุณสมบัติของหน่วยงานมายัง
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

Agency

4ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

เอกสารและคุณสมบัติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้บริการระบบบัญชีข้อมูล
หน่วยงาน (Data Catalog 

As a Service)

5ติดตั้งบริการระบบบัญชี

ติดต้ังบริการระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ภายใน 3 วัน
ท าการหลังจากที่ตรวจสอบความครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

6หนังสือแจ้งกลับ

แจ้งกลับรายละเอียดการใช้งานไปยังหน่วยงาน

NSO

* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://gdhelppage.nso.go.th/

ด าเนินการโดย สสช.ด าเนินการโดยหน่วยงาน
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การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ควรมีสเปคขั้นต่ า ดังนี้
• OS : Ubuntu 18.04 หรือ  20.04
• CPU : 2 GHz dual core processor
• RAM : RAM 4 -16 GB.
• HDD : Harddisk มีเนื้อที่เหลืออย่างน้อย 25 GB.
• Network Card : 1 Port 10/100/1000 Mbps.

แหล่งที่มา :   https://help.ubuntu.com/community/Installation/SystemRequirements

(GD CATALOG)



วิธีการติดตั้ง CKAN 2.9
ชุดค าสั่ง

(SOURCE)

ต้องเตรียมสภาพแวดล้อมของระบบใน
การติดตั้ง

มีหลายขั้นตอนในการติดตั้ง

พัฒนาส่วนขยายได้

แพค็เก็จ
(PACKAGE)

ต้องเตรียมสภาพแวดล้อมของระบบใน
การติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้งน้อยกว่าการติดตั้ง
แบบชุดค าสั่ง(Source)

ดอกเกอร์
(DOCKER)

ต้องเตรียมสภาพแวดล้อมของระบบใน
การติดตั้ง

ต้องมีการติดตั้ง Docker Container

ต้องรู้ค าสั่งของ Docker Container

การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD CATALOG)



การน้าเข้าชุดข้อมูล และ ค้าอธิบายข้อมูลเข้า สู่ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน

Template 1

ช่ือชุดข้อมูล

Template 2

ค าอธิบายข้อมูล

Template 3

ทรัพยากรข้อมูล

น้าชุดข้อมูลเข้าระบบ
บัญชีข้อมูลหน่วยงาน

วิธีที่ 2
การน้าเข้า
Template

สร้างชุดข้อมูลและกรอก
รายละเอียดค้าอธิบายข้อมูล

อย่างน้อย 14 รายการ

อ้างอิง
ทรัพยากร

วิธีที่ 1
การ key-in

Link

สิ้นสุด

- การตั้งค่า
ผู้ดูแลระบบ 

- เลือก 
Dataset
Importer

- เลือกองค์กร

Importer 
Template

อ้างอิง
ทรัพยากร

Link

สิ้นสุด
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การท้างานร่วมกันของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐและ Open Data

ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน
(Agency Data Catalog)

บัญชีข้อมูลสาธารณะ + ค้าอธิบายข้อมูล (Metadata)

เข้าถึงข้อมูลผ่าน URL หน่วยงาน

บัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog)

ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานเชิงพื้นที่
(Spatial Agency Data Catalog)

การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD CATALOG)



สืบค้น ข้อมูล สถิติ ของหน่วยงานภาครัฐ

เข้าถึงข้อมูล ตามเงื่อนไขที่ก้าหนด

ร้องขอข้อมูล ที่ยังไม่มีผู้จัดท้า

จัดชุดข้อมูลตามความต้องการได้

อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพข้อมูล

ลดระยะเวลาการค้นหาและท้าความเข้าใจข้อมูล

Government Data Catalog

เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลให้ข้อมูลมีคุณภาพ

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data driven)

ประโยชน์ในหน่วยงานและประโยชน์ร่วมกัน
ของทุกหน่วยงาน

การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD CATALOG)



การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD CATALOG)

https://gdhelppage.nso.go.th
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https://gdhelpdesk.nso.go.th



Q & A
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