
เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้ำหนักร้อยละ 15) ปี 2564 
ตัวช้ีวัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)  

หลักการเหตุผล 

ในกระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) จำเป็นต้อง
สำรวจและค้นหาแหล่งข้อมูลสำคัญตามหัวข้อการวิเคราะห์และทำความเข้าใจการใช้ข้อมูลในมิติต่าง ๆ บัญชีข้อมูล
ภาครัฐจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้ผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลสามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึง ทราบแหล่งที่มา ชั้นความลับ 
ประเภท รูปแบบ และสามารถใช้ประโยชน์ของข้อมูลภาครัฐทั้งหมดได้ บัญชีข้อมูลจึงเป็นเสมือนสมุดหน้าเหลือง 
(Yellow Pages) ของข้อมูลภาครัฐที่สำคัญทั้งหมด ที่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ภาครัฐให้มีประสิทธิผล สามารถบูรณาการ ให้บริการ และใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่า งเป็นระบบ 
ตลอดจนพัฒนาบัญชีข้อมูลของประเทศ (National Data Catalog) ซึ่งจะเชื่อมต่อและใช้ประโยชน์ร่วมกับบัญชี
ข้อมูลภาคเอกชนในระยะต่อไป  

 
ภาพที่ 1 แนวคิดการพัฒนาบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

บัญชีข้อมูล เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูลที่จำแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ ่มหรือจัด
ประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นในการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐจึง
เริ่มต้นจากการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและศูนย์ข้อมูลที่เป็นเจ้าของข้อมูลจัดทำบัญชีข้อมูลสำคัญภายใน
หน่วยงานเองในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ชุดข้อมูลจะถูกจัดกลุ่มตามชั้นความลับและมีคำอธิบายข้อมูลหรือ
ที่เรียกว่าเมทาดาตา (Metadata) สำหรับทุกชุดข้อมูลมาสร้างเป็นระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน จากนั้นระบบ
บัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ที่พัฒนาและดูแลโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จะทำ
หน้าที่รวบรวม ลงทะเบียน และจัดเก็บบัญชีข้อมูลเข้ามาไว้ในฐานข้อมูลกลาง ซึ่งตามมติคณะมนตรีเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562  มอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) เพื่อเป็นระบบสารสนเทศที่รองรับ



บรรดาชุดข้อมูลสำคัญจากหน่วยงานภาครัฐและศูนย์ข้อมูลที่เป็นเจ้าของข้อมูลในสาขาต่าง ๆ มารวบรวมและ
จัดเก็บบัญชีข้อมูลเข้ามาไว้ในฐานข้อมูลกลางเป็นรายการบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดย
จัดเก็บเฉพาะคำอธิบายข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้จัดเก็บตัวข้อมูล ส่วนชุดข้อมูลที่ไม่มีชั้นความลับสามารถเปิดเผยได้ จะ
จัดเก็บชุดข้อมูลเปิดเพื่อให้บริการ โดย “ผู้ใช้ข้อมูล” สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ เช่น ระบบ
บัญชีข้อมูลภาครัฐ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) และศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Government Data 
Exchange: GDX) 

ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่จัดหาหรือพัฒนาเครื่องมือเพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ สำหรับใช้ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งกำกับดูแลข้อมูลและตรวจสอบให้อยู่
ในเกณฑ์คุณภาพสำหรับชุดข้อมูลสำคัญต่างๆ ก่อนที่จะเชื่อมโยงมายังระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเพื่อให้บริการ ซึ่ง
ควรประกอบด้วยชุดข้อมูลที่สำคัญ คือ 

- รายการชุดขอ้มูลเปิดภาครัฐ  
- รายการชุดข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เชิงบริการและเชิงนโยบายเพื่อการใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน

ภาครัฐ เช่น ชุดข้อมูลงานบริการที่สำนักงาน ก.พ.ร. คัดเลือก ชุดข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ชุด
ข้อมูลด้านสาธารณสุข ชุดข้อมูลด้านการเกษตร 

ภาพที่ 2 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐจะสามารถเกิดขึ้นเพ่ือให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นั้น หน่วยงานจำเป็นต้องจัดทำ
บัญชีข้อมูลของหน่วยงานขึ้นก่อนตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพื่อให้หน่วยงานดำเนินการ ติดตามการบริหารจัดการ
ข้อมูลให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลต่อคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และบูรณาการข้อมูลได้อย่าง
ครบถ้วน ถกูต้อง และเป็นปัจจุบัน 



บัญชีข้อมูลจึงเป็นหนึ่งในสี่เสาหลัก (Pillars) ของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานรัฐเกิด
การสร้างวัฒนธรรมขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven) โดยมีคำอธิบายข้อมูลเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำกับดูแล
ข้อมูล ช่วยให้องค์กรสามารถสืบค้น ทำความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นของหน่วยงานเป็นเจ้าของ รวมทั้งช่วยใน
การตัดสินใจเชิงนโยบายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล อันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐให้มีประสิทธิผล 
 
 
 

เป้าหมายขั้นต้น (50) หน่วยงานมีการจัดทำรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับภารกิจที่เลือก  

หนว่ยงานเลือกภารกิจหลักอย่างน้อย 1 ภารกิจ  

ภารกิจ หมายถึง ภารกิจองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 การ
มุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ที่ต้องการให้ส่วนราชการสามารถออกแบบ  จัดการ ปรับปรุงผลผลิต บริการ และ
กระบวนการทำงานทั่วทั้งองค์การให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และสามารถส่งมอบผลผลิตแก่ผู้รับบริการ
และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงให้ทันกับการเปลี ่ยนแปลง สร้างขีดความสามารถเพื ่อให้องค์การประสบ
ความสำเร็จอย่างยั่งยืน 

ภายใตภ้ารกิจงานให้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับกระบวนการปฏิบัติงานในภารกิจ
ดังกล่าวให้เห็นการไหลของข้อมูลในกระบวนการทำงานนั้น ๆ และจัดทำเป็นชุดข้อมูล โดยชุดข้อมูล หมายถึง 
ข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้ โดยปกติอยู่ในรูปแบบของตารางข้อมูล ซึ่งการรวบรวมข้อมูลนี้มาจากหลายแหล่งและนำ
ข้อมูลมาจัดเป็นชุดให้ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้างข้อมูลที ่ก ำหนดไว้1 ซึ ่งรายชื ่อชุดข้อมูลที ่ส ัมพันธ์กับ
กระบวนการทำงานทีช่ี้ให้เห็นถึงภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดที่มีการดำเนินการในแต่ละกลุ่มกระบวนการทำงาน ดัง
ภาพที่ 3 และตารางท่ี 1 

  

 
1 ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (2563, 31 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137  ตอนพิเศษ 74 ง หน้า 13.  



ตัวอย่าง การจัดทำรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับภารกิจที่เลือกของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

ภาพที ่3 ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจหลักกับกระบวนการทำงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  

ตารางที่ 1 รายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานภายใต้ภารกิจหลักของสำนำงานสถิติแห่งชาติ        
ในภารกิจ “ภารกิจการผลิตสถิติ” 

ภารกิจหลัก กระบวนการ
ทำงาน 

กระบวนการทำงาน
ย่อย (ถ้ามี) 

ชุดข้อมลู 

ภารกิจการผลิต
สถิต ิ

การวางแผนและ
เตรียมงาน 

กำหนดความต้องการ • ข้อมูลผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
• เอกสารระบุความต้องการของผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
• วัตถุประสงค์ 
• กรอบแนวคิด 
• แหล่งข้อมูลที่มีอยู ่
• แผนการผลติสถิต ิ
• งบประมาณการดำเนินงาน 

  
ออกแบบ • ข้อมูลการออกแบบผลผลติสถิต ิ

• ข้อมูลการออกแบบตัวแปรสถติ ิ
• ข้อมูลการออกแบบการเก็บรวบรวม 
• ข้อมูลการออกแบบกรอบตัวอย่างและหน่วยตัวอย่าง 
• ข้อมูลการออกแบบการประมวลผลและการวิเคราะห์ 
• ข้อมูลการออกแบบระบบและผังกระบวนการผลติสถติิ 

  
พัฒนาระบบ • ข้อมูลการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 



ภารกิจหลัก กระบวนการ
ทำงาน 

กระบวนการทำงาน
ย่อย (ถ้ามี) 

ชุดข้อมลู 

• ข้อมูลการพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพส่วนประกอบ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกระบวนการผลติสถิติและการเผยแพร ่

• ข้อมูลผังกระบวนการทำงาน 
 

การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูล • ข้อมูลกรอบตัวอย่างและการเลือกหน่วยตัวอย่าง 
• คู่มือการปฏิบตัิงานสนาม 
• คู่มือบรรณาธิกรและลงรหสั 
• ข้อมูลดิบ (Raw Data) 

 การประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมลู 

ประมวลผล • ข้อมูลการจำแนกข้อมูลและลงรหสั 
• ข้อมูลค่าถ่วงน้ำหนัก 

  วิเคราะห์ข้อมูล • ข้อมูลสถิต ิ

 การเผยแพร่และ
ประเมิน 

เผยแพร ่
 

• ข้อมูลจำนวนผูร้ับบริการ 
• ข้อมูลช่องทางการเผยแพร ่
• ข้อมูลรูปแบบการเผยแพร่ข้อมลู  

  ประเมินผล • ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
• ข้อมูลการควบคมุคณุภาพ 

จัดทำชุดข้อมูลที่ใช้ภายใต้ทั้ง 4 กระบวนการทำงาน โดยภายใต้กระบวนการทำงานอาจประกอบด้วย
กระบวนการทำงานย่อยเพ่ือให้เห็นกระบวนการทำงานและข้อมูลที่ใช้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ข้ึนกับความละเอียดในการ
จัดทำ ข้อมูลที่ใช้ในแต่ละกระบวนการทำงานอาจซ้ำกัน เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการดำเนินงานตาม
กระบวนการทำงาน  

ตัวอย่าง การจัดทำรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับภารกิจที่เลือกของสำนักงาน กพร. 

 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจหลักกับกระบวนการทำงาน ของสำนักงาน ก.พ.ร. 



ตารางท่ี 2 รายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานภายใต้ภารกิจหลักของสำนักงาน ก.พ.ร. ในภารกิจ 
“ภารกิจเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ” 
 

ภารกิจหลัก กระบวนการทำงานหลัก 
กระบวนการ

ทำงานย่อย (ถ้ามี) 
ชุดข้อมลู 

ภารกิจเพิม่
ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
การปฏิบัตริาชการของส่วน
ราชการ จังหวัด และ
องค์การมหาชน โดยปรับ
ระบบการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติ
ราชการเพื่อการพัฒนา
หน่วยงาน (enable) ควบคู่
กับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
(performance) 

การประเมิน
ผู้บริหารองค์การ 

• ผลการประเมินของผู้บริหาร 
• ประเด็นคำถาม เกณฑ์การประเมนิ ระบบ EOS 
• ประเด็นคำถามหลัก ระบบ EOS 
• ผู้ใช้งานระบบ ระบบ EOS 
• ตำแหน่งผู้ประเมิน ระบบ EOS 
• รายละเอียด ตำแหน่งผู้ประเมิน ระบบ EOS 
• กระทรวง ระบบ EOS 
• รอบการประเมิน ระบบ EOS 
• อีเมล์ ระบบ EOS 
• ช่ือหน่วยงาน ระบบ EOS 
• ประเด็นคำถามทีน่ิยม ระบบ EOS 
• รายละเอียดผู้ใช้งานระบบ แตล่ะตำแหน่ง 
• รายชื่อผู้ตดิต่อ ระบบ EOS 
• เอกสารประกอบการประเมิน ระบบ EOS 
• ผู้ดูแลระบบ ระดับหน่วยงาน ระบบ EOS 
• ผู้ดูแลระบบ ระบบ EOS 

การประเมินการ
ปฏิบัติราชการ 
ตามมาตรการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติ
ราชการของ 

ส่วนราชการ  

• ช่ือหน่วยงานท่ีได้รับการประเมิน 
• รายชื่อตัวช้ีวัดของแต่ละส่วนราชการ 
• ภาพรวมตัวช้ีวัดของแตล่ะส่วนราชการ 
• ผลการดำเนินการและผลการประเมินส่วน

ราชการ 

 



ตารางที ่3 รายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานภายใตภ้ารกิจหลักของสำนำงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในภารกิจ “สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล”

 
 

ภารกิจหลัก 
กระบวนการทำงาน

หลัก 
กระบวนการทำงาน

ย่อย (ถ้ามี) 
ชุดข้อมลู 

4. สนับสนุนการ
เปิดเผยข้อมูลเปิด
ภาครัฐในรูปแบบ
ดิจิทัล 

กระบวนการการ
บริหารจดัการศูนย์
ข้อมูลเปิดภาครัฐ 
Open Government 
Data  

การบริหารจัดการบัญชี
ผู้ใช้สำหรับศูนย์ข้อมูล
เปิดภาครัฐ 

• ข้อมูลใบสมัครสมาชิกของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐ 

• ข้อมูลบัญชีผู้ใช้สำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

  
การจัดการปัญหาและ
ความต้องการผู้ใช้ของ
การใช้งานระบบ 

• ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็นของผู้ใช้ 
• ข้อมูลคำตอบของการให้บริการ 

  
การบริหารจัดการชุด
ข้อมูลบนศูนย์ข้อมลูเปิด
ภาครัฐ 

• รายการชุดข้อมลู 
• ชุดข้อมูลเผยแพร ่
• รายการ API 

  
การตรวจสอบชุดข้อมลู
สำหรับศูนย์ข้อมูลเปิด
ภาครัฐ 

• ข้อมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
• ข้อมูลผลการวิเคราะห์ / ตรวจสอบ

ข้อมูลรายป ี
  

การติดตามความพร้อม
ใช้งานของศูนย์ข้อมูล
เปิดภาครัฐ 

• ข้อมูล / ระบบ Open data 
• ข้อมูล backup file 

  
การแก้ไขปัญหากรณีเกิด
ความผิดพลาดหรือความ
เสียหายของระบบ 

• ข้อมูลปัญหาการใช้งานระบบ 
• ข้อมูลคำตอบการใช้งานระบบ / ผล

การแก้ไขปัญหาระบบ 

  



เป้าหมายมาตรฐาน (75) จัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) โดยมีคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่
สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด  

บัญชีข้อมูล (Data Catalog) หมายถึง เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จำแนกแยกแยะ
โดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ ผ่านคำอธิบาย
ข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata)  

โดยที่คำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) 2  หมายถึง ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล โดยระบุ
รายละเอียดแหล่งข้อมูล และคำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบว่าข้อมูลมาจาก
แหล่งใด มีรูปแบบอย่างไร ช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และใช้ประโยชน์ ในการจัดทำบัญชีข้อมูล 
(Data Catalog) ของหน่วยงานและของประเทศ และสนับสนุนในเกิดการเปิดเผย เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภาครัฐ  คำอธิบายข้อมูล3 ประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกัน คือ 

1. คำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) เป็นส่วนที่บังคับต้องทำการอธิบาย
ข้อมูล ประกอบด้วยคำอธิบายข้อมูลจำนวน 14 รายการ สำหรับ 1 ชุดข้อมูล ที่ต้องจัดทำได้แก่ 
ประเภทข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล องค์กร ชื่อผู้ติดต่อ อีเมล์ผู้ติดต่อ คำสำคัญ รายละเอียด วัตถุประสงค์ 
ความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพ้ืนที่ แหล่งที่มา รูปแบบในการเก็บ
ข้อมูล หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล ดังตารางที ่4  

2. คำอธิบายข้อมูลส่วนที่เป็นทางเลือก (Optional Metadata)  
3. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ในระดับตัวแปรในชุดข้อมูล (Data attribute-level)  

ในการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) นี้กำหนดให้หน่วยงานจัดทำคำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก 
(Mandatory Metadata) ซึ่งเป็นส่วนที่บังคับต้องทำการอธิบายข้อมูล โดยอาจทำคำอธิบายข้อมูลตามข้อ 2 
และ ข้อ 3 ด้วยหรือไม่ก็ได้ โดยนำรายการชุดข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายใต้ภารกิจที่กำหนดมา
จัดทำบัญชีข้อมูลให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนดลงใน Template มาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูล  

คำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) จำนวน 14 รายการ ประกอบด้วยส่วนที่เป็น
รหัส (Code) จำนวน 7 รายการ และส่วนที่เป็นข้อความ (Text) อีก 7 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4  
 

ตารางท่ี 4 รายละเอียดคำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) 14 รายการ 

No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก/รูปแบบ 

1 ประเภทข้อมูล data_type ชุดข้อมูลนี้เป็นข้อมลูประเภทใด  
 

Code (Character 1 digit (0-9)) 
ดูรายละเอียด “ภาคผนวก” 

 
2 อ้างอิงจากอภธิานศัพทข์้อมูล (Data Glossary) ที่ผ่านความเห็นจากคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐานฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 
3 อ้างอิงตามคำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ จัดทำโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดจิิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 

ร่วมกับสำนกังานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะหแ์ละบรหิารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) 



No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก/รูปแบบ 

2 
 

ช่ือชุดข้อมูล  Title ช่ือของชุดข้อมูลที่กำหนดโดยองคก์รที่
รับผิดชอบข้อมลู 

Text (150 Characters) 

3 องค์กร data_owner ช่ือองค์กรที่รับผิดชอบข้อมูล Text (150 Characters) 
4 ช่ือผู้ติดต่อ contact_person ช่ือกอง สำนัก ฝ่าย หรือบุคคลทีไ่ด้รับการ

มอบหมายใหร้ับผดิชอบข้อมูล 
Text (150 Characters)  

5 อีเมลผู้ติดต่อ 
 

contact_email อีเมลกอง สำนัก ฝ่าย หรือบุคคลที่ได้รับการ
มอบหมายใหร้ับผดิชอบข้อมูล 

Text (50 Characters) 
 

6 คำสำคญั 
 

tag_string หัวข้อ คำ วลี หรือแท็ก (tag) ที่ใช้ระบุคำ
สำคัญในชุดข้อมลู  

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

7 รายละเอียด Notes คำอธิบายรายละเอียดที่สำคัญของชุดข้อมูล
อย่างสั้น เช่น คำนิยาม ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ
อะไร มีวิธีการจัดเก็บแบบใดกลุม่เป้าหมาย
ผู้ใช้งานข้อมูลเป็นใคร 

Text 
(1,000 Characters) 
 

8 วัตถุประสงค์ objective อธิบายที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดทำ
ชุดข้อมูล เช่น กฎหมาย ภารกิจ โครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ และเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
หรือตอบโจทย์ในประเด็นยุทธศาสตร์ในเรื่อง
ใดที่ผู้ใช้ต้องการ  

Code  
(Character 2 digits) 
ดูรายละเอียด “ภาคผนวก” 

9.1 หน่วยความถี ่
ของการปรับปรุง
ข้อมูล 

update_frequen
cy_unit 

สำหรับข้อมลูทะเบียน ข้อมูลระดบัย่อย 
และข้อมลูภูมสิารสนเทศเชิงพื้นที่ : ความถี่
ที่ข้อมูลในระบบคลังข้อมูลถูกปรับปรุง/เพิ่ม 
หรือเปลี่ยนแปลง 

สำหรับข้อมลูสถิติทั่วไปและสถิติทางการ : 
ความถี่ในการเผยแพร่ต่อผู้ใช้ข้อมูล 

Code  
(Character 1 digit (A-Z))  
ดูรายละเอียด “ภาคผนวก” 

9.2 ค่าความถีข่องการ
ปรับปรุงข้อมูล 

update_frequen
cy_interval 

ใช้คุณสมบตัินี้ประกอบกับหน่วยความถี่ใน
การปรับปรุงข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถา้ชุดข้อมูล
มีการปรับปรุงทุก ๆ 2 ปี ท่านสามารถใส่ 
“2” สำหรับค่าความถี่ และ “รายปี” 
สำหรับหน่วยความถี ่

Number หรือ เว้นว่างไว้  

10 ขอบเขตเชิง
ภูมิศาสตรห์รือ  
เชิงพื้นที่ 

geo_coverage สำหรับข้อมลูทะเบียน ข้อมูลระดบัย่อย และ
ข้อมูลภูมสิารสนเทศเชิงพื้นที่: มิติการจัด
จำแนกข้อมูลพื้นท่ีในระดับย่อยสดุที่ในการ
จัดเก็บข้อมลู 

สำหรับข้อมลูสถิติทั่วไปและสถิติทางการ: 
มิติการจดัจำแนกข้อมลูพื้นที่ในระดับย่อยสดุ
ที่ในการนำเสนอข้อมลู 

Code  
(Character 2 digits)  
ดูรายละเอียด “ภาคผนวก” 



No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก/รูปแบบ 

11 แหล่งที่มา data_source แหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาจดัทำชุดข้อมูล 
พร้อมหน่วยงานท่ีจัดทำ เช่น สำรวจ
ภาวะการทำงานของประชากร (สำนักงาน
สถิติแห่งชาติ) ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
(กรมการปกครอง)  

Text 
(200 Characters) 
 

12 รูปแบบการเกบ็
ข้อมูล 

data_format รูปแบบของการจัดเกบ็ข้อมูล Code (Character 2 digits)   
ดูรายละเอียด “ภาคผนวก” 

13 หมวดหมู่ข้อมลู
ตามธรรมาภบิาล
ข้อมูลภาครัฐ 

data_category หมวดหมู่ข้อมลูตามธรรมาภบิาลขอ้มูล
ภาครัฐ 

Code (Character 1 digit (1-4))  
ดูรายละเอียด “ภาคผนวก” 

14 สัญญาอนุญาตให้
ใช้ข้อมูล 

right_of_usage สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล ต้องสอดคล้องกับ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

Code (Character 1 digit (0-8))  
ดูรายละเอียด “ภาคผนวก” 

 

ตัวอย่าง “ชุดข้อมูลสถิติรายได้จากการท่องเที่ยว” ทีม่ีคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ 
สพร. กำหนด (14 รายการ) 

No. รายการคำอธิบายชุดข้อมูล “รายละเอียดท่ีต้องระบุ” 

1 ประเภทข้อมูล ข้อมูลระดับย่อย (Microdata) บนัทึกด้วยรหัส “2” 
2 ช่ือชุดข้อมูล  รายได้จากการท่องเที่ยว 
3 องค์กร สำนกังานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
4 ช่ือผู้ติดต่อ กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ 
5 อีเมลผู้ติดต่อ bets@mots.go.th 
6 คำสำคญั รายได้, ท่องเที่ยว, จังหวัด 
7 รายละเอียด รายได้จากการท่องเที่ยว จำแนกรายจังหวัด 
8 วัตถุประสงค์ - เพื่อรายงานสถานการณ์ดา้นการท่องเที่ยว  

- แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 ( พ.ศ. 2560-2564)  
- พันธกิจของ สป.กก. 
บันทึกด้วยรหัส “06, 09, 11, 12” 

9.1 หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี  บันทึกด้วยรหัส “A” 
9.2 ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล 2 
10 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรห์รือเชิงพื้นที่ จังหวัด บันทึกด้วยรหัส “06” 
11 แหล่งที่มา รายงานสถานการณด์้านการท่องเที่ยว 
12 รูปแบบการเกบ็ข้อมูล CSV, TEXT บันทึกด้วยรหัส “02, 07” 
13 หมวดหมู่ข้อมลูตามธรรมาภบิาลขอ้มูล

ภาครัฐ 
ข้อมูลสาธารณะ บันทึกด้วยรหัส “1” 

14 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล DGA Open Government License บันทึกด้วยรหัส “1” 
 
 



ตัวอย่าง “ชุดข้อมูลสถิติรายได้จากการท่องเที่ยว” ที่มีคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ 
สพร. กำหนด (14 รายการ) 

No. รายการคำอธิบายชุดข้อมูล “รายละเอียดท่ีต้องระบุ” 

1 ประเภทข้อมูล ข้อมูลสถิติทางการ บันทึกดว้ยรหัส “4” 
2 ช่ือชุดข้อมูล  จำนวนกำลังแรงงานรวม 
3 องค์กร สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ
4 ช่ือผู้ติดต่อ กองสถิติสังคม 
5 อีเมลผู้ติดต่อ slaborfs@nso.go.th 
6 คำสำคญั แรงงาน, กำลังแรงงาน 
7 รายละเอียด กําลังแรงงานรวม หมายถึง บุคคลทุกคนท่ีมี อายุ ๑๕ ปีข้ึนไป ในสัปดาห์

แห่งการสํารวจเป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงานปัจจุบัน และเป็น 
ผู้ถูกจัดจําแนกอยู่ในประเภทกําลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล 

8 วัตถุประสงค์ - เพื่อประมาณจํานวนและลักษณะของกําลังแรงงานภายในประเทศ  
- กฎกระทรวง  
- พันธกิจสำนักงานสถิติแห่งชาต ิ
บันทึกด้วยรหัส “09, 11, 12” 

9.1 หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน บันทึกด้วยรหัส “M” 
9.2 ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล 1 
10 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรห์รือเชิงพื้นที่ จังหวัด บันทึกด้วยรหัส “06” 
11 แหล่งที่มา สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) 
12 รูปแบบการเกบ็ข้อมูล Database, XLS, text, SPSS 

บันทึกด้วยรหัส “01, 07, 10, 99 (spss)” 
13 หมวดหมู่ข้อมลูตามธรรมาภบิาลขอ้มูล

ภาครัฐ 
ข้อมูลสาธารณะ บันทึกด้วยรหัส “1” 

14 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified บันทึกดว้ยรหัส “7” 
 
ตัวอย่าง  “รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP”  ที่มีคำอธิบายข้อมูล 

(Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด (14 รายการ) 
No. รายการคำอธิบายชุดข้อมูล “รายละเอียดท่ีต้องระบุ” 

1 ประเภทข้อมูล ข้อมูลทะเบียน  บนัทึกด้วยรหัส “1” 
2 ช่ือชุดข้อมูล  รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP 

3 องค์กร สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ 
4 ช่ือผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 
5 อีเมลผู้ติดต่อ krittapon.c@opdc.go.th 
6 คำสำคญั BCP,COVID,แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง,การบริหารความพร้อมตอ่

สภาวะวิกฤต 



No. รายการคำอธิบายชุดข้อมูล “รายละเอียดท่ีต้องระบุ” 

7 รายละเอียด ชุดข้อมูลรายช่ือหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ซึ่งได้ปรับปรุงหรือจัดทำ
ขึ้นใหม่ ณ ปี พ.ศ. 2563 ตามมติ ครม. 

8 วัตถุประสงค์ มติคณะรัฐมนตรี บนัทึกด้วยรหัส “08” 
9.1 หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี บันทึกด้วยรหัส “A” 
9.2 ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล 1 
10 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรห์รือ เชิงพื้นที่ ตำบล บันทกึด้วยรหัส “08” 

11 แหล่งที่มา รายงานผลการประเมินตนเองเบื้องต้นของแผนดำเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง 
(BCP Checklist) 

12 รูปแบบการเกบ็ข้อมูล CSV, XLSX บนัทึกด้วยรหัส “02, 10” 
13 หมวดหมู่ข้อมลูตามธรรมาภบิาลขอ้มูล

ภาครัฐ 
ข้อมูลสาธารณะ บันทึกด้วยรหัส “1” 

14 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common บันทึกดว้ยรหัส “5” 
 
 



เป้าหมายขึ้นสูง (100) มีระบบบัญชีข้อมูล และไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของข้อมูลสาธารณะ (ข้อมูลเปิด) ที่อยู่
ในบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน และสามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้ โดยต้องมีคุณภาพตามที่ สพร. กำหนด 

ระบบบัญชีข้อมูล หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ทำหน้าที่บริหารจัดการบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน  

ข้อมูลสาธารณะ (ข้อมูลเปิด) ได้จากการกำหนดหมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่กำหนดใน
คำอธิบายข้อมูล ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ได้แก่ ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลลับราชการ ข้อมูลความมั่นคง และ
ข้อมูลส่วนบุคคล  

โดยที่รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลแบ่งออกตามประเภทข้อมูล คือ ข้อมูลที่ถูกจัดโครงสร้าง (Structured 
data) และ ข้อมูลที่ไม่มีการจัดโครงสร้าง (unstructured data) โดยแสดงระดับขั้นของรูปแบบการเปิดข้อมูลดัง
ตารางที ่5  

ตารางที ่5 รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลแบ่งออกตามประเภทข้อมูล 

ประเภท ตัวชี้วัด ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง 

Structure 
  
(ข้อมูลลักษณะ 
ตาราง) 

ช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูล 

มีไฟล์ข้อมลูให้เข้าถึง แต่
ไม่ได้กำหนดเป็นทางการ
ว่าแหล่งใดเป็นต้นทาง
ของข้อมูลที่ถูกต้อง
เชื่อถือได้ 

กำหนดลิงค์ที่ชัดเจนให้
มีไฟลต์้นทางข้อมูลที่
ชัดเจนเป็นทางการ 
ตามหลัก single 
source of truth 

เข้าถึงในรูปแบบ API ได้ ทำให้
ผู้ใช้สามารถเลือกดึงข้อมูล
ทั้งหมด หรือบางส่วนได้ตาม
เงื่อนไขที่ต้องการ เช่น เฉพาะ
พื้นที่ เฉพาะช่วงเวลา 

ระดับความ
ละเอียดข้อมูล
ที่เปิด 

เป็นข้อมูลภาพรวม เช่น 
ข้อมูลสถิติ ข้อมลูสรุป 
ข้อมูลระดับประเทศ 

ข้อมูลดิบซึ่งมี
รายละเอียด (เท่าที่
สามารถเปิดเผยได้) ทำ
ให้ใช้วิเคราะห์ต่อยอด
ได้ยดืหยุ่นหลากหลาย  

ผ่านขั้นกลาง แตส่ามารถ
เชื่อมต่อเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมยั 
ได้ทันทีที่ผู้ทำข้อมลูมีการ
ปรับปรุง 

การจัดรูปแบบ
และโครงสร้าง
ข้อมูล 

รูปแบบตารางสำหรับ
เอกสารประกอบรายงาน 

รูปแบบตารางฐานข้อมูลที่พร้อมนำไปทำ data analytics  

Un-Structure 
 
ข้อมูล ประกาศ 
และระเบียบ 

ข้อมูล ประกาศ 
และระเบียบ 

เปิดเผยในรูปแบบ PDF ที่สามารถสืบค้นเนื้อความในเอกสารได้ (ไม่ใช่การสแกนเอกสาร
เป็นรูปภาพแล้วบันทึกเป็น PDF) 

ช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูล 

มีไฟล์ข้อมลูให้เข้าถึง แต่
ไม่ได้กำหนดเป็นทางการ
ว่าแหล่งใดเป็นต้นทาง
ของข้อมูลที่ถูกต้อง
เชื่อถือได้ 

กำหนดลิงค์ที่ชัดเจนให้
มีไฟลต์้นทางข้อมูลที่
ชัดเจนเป็นทางการ 
ตามหลัก single 
source of truth 

เข้าถึงในรูปแบบ API ได้ ทำให้
ผู้ใช้สามารถเลือกดึงข้อมูล
ทั้งหมด หรือบางส่วนได้ตาม
เงื่อนไขที่ต้องการ เช่น เฉพาะ
พื้นที่ เฉพาะช่วงเวลา 



ประเภท ตัวชี้วัด ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง 

Un-Structure 
 
กล้อง CCTV 
จราจร 

ช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูล 

มีเว็บให้ผู้ใช้สามารถเข้า
มาเปิดดูข้อมูลภาพจราจร
ย้อนหลังได้ เพื่อ
ประโยชน์กรณตี้องการ
ตรวจสอบอุบัติเหต ุ

เข้าถึงภาพ real-time 
ได้ผา่น API และผู้ดึง
ข้อมูลสามารถเลือกดึง
ข้อมูลทั้งหมด หรือ
บางส่วนไดต้ามเงื่อนไข
ที่ต้องการ เช่น เฉพาะ
พื้นที่ เฉพาะช่วงเวลา 
เฉพาะกล้อง 

เข้าถึงภาพย้อนหลังได้อย่าง
น้อย 90 วัน ผ่าน API และผู้ดึง
ข้อมูลสามารถเลือกดึงข้อมูล
ทั้งหมด หรือบางส่วนได้ตาม
เงื่อนไขที่ต้องการ เช่น เฉพาะ
พื้นที่ เฉพาะช่วงเวลา เฉพาะ
กล้อง 

  

การกำหนดลิงค์ท่ีเชื่อมไปยังไฟล์ข้อมูลโดยตรง ควรกำหนดให้เป็นทางการ (อย่างน้อยประกาศบนหน้าเว็บ
ที่เป็นแหล่งรวมรายการข้อมูล  หรือบน data catalog) และทราบทั่วกันทั้งในและนอกองค์กรว่าลิงค์เหล่านี้ เป็น
ลิงคำคัญ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงถ้าไม่จำเป็น  โดยให้ลิงค์จะเชื่อมตรงไปยังเนื้อข้อมูล (ไฟล์) โดยตรง หากมีการอัพเดท
ก็ให้มาทำท่ีแหล่งเดิม  ส่วนผู้ใช้เองก็จะม่ันใจได้ว่าแหล่งข้อมูลใด คือแหล่งที่เชื่อถือได้สามารถตรวจสอบกลับไปต้น
ทางได้ หรือดาวน์โหลดไฟล์ใหม่ที่อัพเดทได้ผ่านช่องทางออนไลน์ 

Single source of truth หมายถึง มีการตกลงและแจ้งให้ทราบว่าแหล่งข้อมูลทางการ คือที่ไหน  เนื่อง
จาอข้อมูลชุดเดียวกันที่มาจากหลายแหล่ง บางครั้งทำให้ผู้ใช้ไม่ม่ันใจในความถูกต้อง และความทันสมัย 

การเข้าถึงข้อมูลผ่าน API คือ มีการตั ้ง server สำหรับให้บริการ  โดยมีการติดตั ้งโปรแกรมเพื ่อรอ
ให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มนักพัฒนาโปรแกรม  ทำให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อดึงข้อมูลอัตโนมัติเพื่อนำไป
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์อ่ืน ๆ ได้  

ตัวอย่างที่ใกล้ตัว เช่น Grab Taxi เขียนโปรแกรมดึงแผนที่ของ Google มาใช้แสดงใน App ของตัวเอง 
เพื่อให้คนขับแท็กซี่ และคนเรียกแท็กซี่ เห็นว่าตนเองอยู่ที่ไหนบนแผนที่ ภาพที่ 5 แสดงแนวคิดพื้นฐานของ API 
ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ตัวกลางในการเข้าถึงข้อมูล และให้บริการข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 

 

ภาพที ่5 การทำงานของ API 



 ตัวอย่าง API ที่ให้บริการเรียกดูข้อมูล แสดงรายละเอียดมากข้ึนในภาพที่ 6 ซึ่งจะเห็นว่าเป็นลิงค์คล้าย
เว็บไซต์ แต่แทนที่จะระบุหน้าเว็บ  ก็เป็นการระบุชื่อ API ที่ต้องการ พร้อมทั้งมีคำรหัสต่อท้าย ซึ่งทำหน้าที่ระบุ
เงื่อนไขข้อมูลที่ต้องการ  ทั้งนี้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลจะต้องทำการพัฒนา API บนฝั่งเครื่องแม่ข่ายของต้น ให้
รองรับการเรียกข้อมูลเช่นนี้ พร้อมทั้งจัดทำคู่มืออธิบายวีเรียก วิธีใช้งาน และความหมายของข้อมูลรูปแบบ JSON 
ที่ตอบกลับด้วย ทั้งนี้ต้องไม่ลทมการทำ คำอธิบายข้อมูล (metadata) ประกอบข้อมูล ที่ตอบกลับไปโดย API ด้วย  

 

ภาพที ่6 ตัวอย่าง API และผลข้อมูลที่ตอบกลับมา  



ภาคผนวก 

คำอธิบายรายละเอียดตัวเลือก 

สำหรับรายการคำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ 

รายการที่ 1 ประเภทข้อมูล (data_type) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

1 ข้อมูลทะเบียน ข้อมูลรายระเบียน (Record) ที่จากระบบ
ฐานข้อมูลทะเบยีนหรือจากการบริหารงานของ
หน่วยงาน 

อ้างอิงจาก World Bank แบ่งประเภทข้อมลูของ
บัญชีข้อมูลออกเป็น Time Series,  Microdata 
และ Geospatial   
(https://datacatalog.worldbank.org/)     
เพิ่มเตมิจากมาตรฐาน Dublin core เพื่อการ
จัดเก็บและใช้ประโยชน์ตามประเภทข้อมูล 

2 ข้อมูลระดับย่อย ข้อมูลระดับย่อย (Microdata) ที่ได้จากการสำ
มะโน/สำรวจด้วยตัวอย่าง 

3 สถิติทั่วไป ข้อความหรือตัวเลขท่ีแสดงผลที่ประมวลจาก
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได ้

4 สถิติทางการ ข้อความ หรือตัวเลขท่ีเป็นตัวแทนแสดงถึง
คุณลักษณะของสิ่งต่างๆ ในประเทศ ที่ประมวล
ตามความเป็นจริงจากข้อมลูที่เก็บรวบรวมได้
ตามหลักวิชาการทางสถิติและเป็นสถิติที่มี
ความสำคญัต่อการใช้ในการกำหนดนโยบาย
เพื่อการพัฒนาประเทศ 

5 ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศเชิงพื้นที ่

ข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีมีความสมัพันธ์กับ
ตำแหน่งในพ้ืนท่ี 

9 ข้อมูลประเภทอ่ืนๆ   
ระบุ... 

ข้อมูลที่ไมส่ามารถจัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 

 
  

https://datacatalog.worldbank.org/


รายการที่ 8 วัตถุประสงค์ (objective) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

01 ยุทธศาสตร์ชาต ิ ยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าดว้ยการจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65) (แผนระดับที่ 1) 

- ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ ให้
สามารถระบุคำอธิบาย
รายละเอียดของแตล่ะ
ตัวเลือกได ้

- อ้างอิงจากระดับของแผน 
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

- เพิ่มเตมิจากมาตรฐาน 
Dublin core เพื่อให้เห็นถึง
วัตถุประสงค์ที่เฉพาะ 
เจาะจงและประโยชน์ต่อ
การติดตามประเมินผลการ
ดำเนินของตามแผนระดับ
ต่างๆ ของประเทศ 
เชื่อมโยงกับระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ซึ่งเป็นหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยในการรายงานผลการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ 

- เพิ่มเตมิในส่วนของชุด
ข้อมูลเพื่อการให้บริการ
ประชาชน 

02 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

แผนสำหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่กรอบและแนวทางใน
การพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี (แผนระดับที่ 2) 

03 แผนความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” 
ตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบาย
และแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการ
ดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภยั
คุกคามเพื่อธำรงไวซ้ึ่งความมั่นคงแห่งชาติ ปี (แผนระดับที่ 2) 

04 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนแม่บทเพื่อบรรลเุป้าหมายตามที่กำหนดไว ้
ในยุทธศาสตร์ชาติ (พระราชบัญญัตกิารจัดทำยุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 
2560 มาตรา 3 ปี (แผนระดับที่ 2) 

05 แผนปฏิรปูประเทศ แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ตาม
พระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏริูป
ประเทศ พ.ศ. 2560 ปี (แผนระดับที่ 2) 

06 แผนระดับที่ 3 (มติ ครม. 
4 ธ.ค. 2560) 

แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 
1 และแผนระดับท่ี 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือ
จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำข้ึนตามพันธกรณี
หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น แผนปฏิบัตริาชการของ
ส่วนราชการ แผนปฏิบัติการดา้นต่างๆ เพื่อถ่ายทอด
เป้าหมายและตัวช้ีวัด รวมถึงแนวทางการพัฒนาสู่การ
ดำเนินงานของหน่วยงานอย่างเปน็ระบบ  

07 นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่ง
การนายกรัฐมนตร ี

 

08 มติคณะรัฐมนตร ี ผลการตัดสินใจร่วมกันของคณะรฐัมนตรีในการบริหาร
ราชการแผ่นดินเรื่องต่างๆ ตามทีก่ำหนดไว้ในรัฐธรรมนญู 
กฎหมาย และนโยบายของคณะรฐัมนตรี เช่น มติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุมัตริา่งกฎหมาย การอนมุัติ
งบประมาณ การแต่งตั้งโยกย้ายขา้ราชการ การกำหนด
ระเบียบและแบบแผนในการปฏิบตัิราชการ 

09 เพื่อการให้บริการ
ประชาชน 

ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติ
ของทางราชการ ท่ีกำหนดให้หน่วยงานของรัฐกำหนด



Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

กระบวนการขั้นตอนและเวลาในการพิจารณาอนุญาติให้มี
ความชัดเจน ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

10 กฎหมายที่เกีย่วข้อง  
11 พันธกิจหน่วยงาน  
12 ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับ

นานาชาติ 
ข้อมูลสำคญัที่แสดงสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาของ
ประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ  

98 ไม่ทราบ  
99 อื่นๆ วัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 

 



รายการที่ 9.1  หน่วยความถี่ของการปรับปรุง (update_frequency_unit) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

A ปี - อ้างอิงจาก SDMX Cross-Domain 
Code Lists 
(https://sdmx.org/?page_id=
3215) เนื่องจาก Dublin Core ไม่มี
มาตรฐานสำหรับรายการตัวเลือกของ
หน่วยความถี่ นอกจากน้ี ไดม้ีการ
นิยามรหสัเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการ
ใช้งานจริง 

S ครึ่งป ี - 
Q ไตรมาส - 
M เดือน - 
W สัปดาห ์ - 
D วัน - 
B วันทำการ - 
H ช่ัวโมง - 
N นาที - 
R ตามเวลาจริง - 
O ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล - 
X อื่น ๆ ระบุ... - 
U ไม่ทราบ - 

https://sdmx.org/?page_id=3215
https://sdmx.org/?page_id=3215


รายการที่ 10 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพ้ืนที่ (geo_coverage) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

00 ไม่ม ี  - ในระดับสากลอ้างอิงตาม 
Geographic Scope of 
Activity ของ UN Data 
Catalog Metadata  

http://undatacatalog.org/meta
data 
- ในระดับประเทศอ้างอิงตามการ

แบ่งเขตการปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย และ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  

 

01 โลก  
02 ทวีป/กลุ่มประเทศใน

ทวีป 
ทวีป ได้แก่ แอฟริกา อเมริกา เอเชีย ยุโรป โอเชียเนยี 
และกลุม่ประเทศภายใต้ทวีปดังกล่าว 

03 กลุ่มประเทศทาง
เศรษฐกิจ 

กลุ่มตามระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ได้แก่ กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
กำลังพัฒนา กลุ่มประเทศที่มีระดบัการพัฒนาน้อยที่สุด 
กลุ่มประเทศที่ไมม่ีอาณาเขตติดทะเล (Landlocked 
developing countries) กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เป็น
หมู่เกาะ (Small island developing states) รวมถึงการ
จัดกลุ่มประเทศในมิติอื่นๆ เช่น OECD, ASEAN+๓, 
OPEC ฯลฯ 

04 ประเทศ  
05 ภาค  
06 จังหวัด  
07 อำเภอ  
08 ตำบล  
09 หมู่บ้าน  
10 เทศบาล/อบต. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
11 พิกัด ค่าของตัวเลขท่ีใช้อธิบายตำแหน่งของจุดบนระนาบหรือ

ปริภูมิ ตัวอยา่งเช่น ระดับความสูงจากน้ำทะเล ก็เป็น
พิกัดอย่างหน่ึงที่อธิบายตำแหน่งของจุดเหนือระดับ
พื้นผิวโลก โดยกำหนดพิกัดละติจดู และลองจูด เป็น
ทศนิยม 6 หลัก  

99 อื่น ๆ ระบุ... ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรห์รือเชิงพื้นที่ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้
ในที่อ่ืน เช่น กลุ่มจังหวัด เขตปกครองพิเศษ เขต
พัฒนาการท่องเที่ยว เขตส่งเสริมพิเศษ เขตสาธารณสุข 
เขตพื้นท่ีการศึกษา   

98 ไม่ทราบ   
 

http://undatacatalog.org/metadata
http://undatacatalog.org/metadata


รายการที่ 12 รูปแบบการเก็บข้อมูล (data_format) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

01 Database - มาตรฐานรูปแบบการจัดเก็บข้อมลูโดย Dublin 
Core (DCMI Metadata Terms) ไม่ได้กำหนด
ตัวเลือกสำหรับรูปแบบการเก็บข้อมูล 
(Format) ที่ชัดเจน คณะผู้จัดทำจงึกำหนด
ตัวเลือกเหล่านี้ขึ้นโดยอ้างอิงจากรปูแบบไฟล ์
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และ
ประยุกต์ใช้บางรายการจากประเภทของ MIME 
(Internet Media Types) ที่ Dublin Core 
แนะนำเป็นแนวทาง 

02 CSV - 
03 XML - 
04 Image - 
05 Video - 
06 Audio - 
07 Text - 
08 JSON - 
09 HTML - 
10 XLS - 
11 PDF - 
99 อื่น ๆ ระบุ ..... - 

 

https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/
https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml


รายการที่ 13 หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (data_category) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

1 ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลที่สามารถเปดิเผยได้ สามารถนำไปใช้ได้อย่าง
อิสระ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

อ้างอิงประกาศคณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลขอ้มูล
ภาครัฐ 

2 ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล ท่ีทำให้สามารถ
ระบุตัวหรือรู้ตัวของบุคคลนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลการศึกษา ประวัตสิุขภาพ ลายพิมพ์น้ิวมือ เป็น
ต้น” 

3 ข้อมูลความมั่นคง ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ท่ีทำให้เกิดความ
สงบเรียบร้อย การมีเสถยีรภาพความเป็นปึกแผ่น 
ปลอดภัยจากภัยคุกคาม เป็นต้น 

4 ข้อมูลความลับทางราชการ ข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรอืควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐที่มีคำสั่งไม่ให้มีการเปิดเผย และมี
การกำหนดชั้นความลับของข้อมูล 

 



รายการที่ 14 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล (right_of_usage) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

1 DGA Open Government 
License 

 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) ที่อ้างอิงตาม
หมวดหมู่ข้อมลูตามธรรมาภิ
บาลข้อมูลภาครัฐ ช่ือทาง
เทคนิค อ้างอิงจาก  
- http://opendefinition.org

/licenses/   
- https://licenses.opendefi

nition.org/licenses/group
s/ckan.json   

- https://docs.ckan.org/en
/ckan-
2.7.3/maintaining/config
uration.html  

2 Creative Commons 
Attributions 

อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย 
หรือดัดแปลงงานนั้นได้ แตต่้องให้เครดติที่มาของ
เจ้าของผลงาน ซึ่งหากต้องการใช้ผลงานนั้นโดยไม่ให้
เครดติที่มาชื่อเจ้าของผลงานกำกับ จะต้องทำการขอ
นุญาตเจา้ของผลงานก่อน 

3 Creative Commons 
Attribution Share-Alike 

อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย 
หรือดัดแปลงงานนั้นได้ แตผ่ลงานท่ีดัดแปลงนั้นจะต้อง
กำกับด้วยสญัญาอนุญาตเงื่อนไขเดียวกันกับต้นฉบับ 
เว้นแต่ว่าจะไดร้ับอนุญาตจากเจ้าของผลงานก่อน 

4 Creative Commons Non-
Commercial (Any) 

อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย 
หรือดัดแปลงงานนั้นได้ แตต่้องไมใ่ช่เพื่อการค้า เว้นแต่
ว่าจะไดร้ับอนุญาตจากเจ้าของผลงานก่อน 

5 Open Data Common อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย 
หรือดัดแปลงงานนั้นได้ โดยไม่มีขอ้จำกัด ยกเว้นบางครั้ง
ต้องให้เครดติที่มาของเจ้าของผลงานและได้รับอนญุาต
จากเจ้าของผลงานก่อน หากมีการร้องขอ 

6 GNU Free 
Documentation License 

มีลักษณะเปิดกวา้ง หรือเรียกว่า copy left โดยใหผู้้อื่น
สามารถนำข้อมูลส่วนใดส่วนหน่ึง หรือท้ังหมดไปใช้ได้ฟรี
โดยมเีงื่อนไขว่า ผลงานท่ีสร้างใหม่ต้องใช้สัญญาอนุญาต
เอกสารเสรีของกนู เช่นกัน ผลงานท่ีสร้างใหม่นั้นสามารถ
ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ แต่ถ้ามีการขายเป็นจำนวนมากจะมี
เงื่อนไขอื่นเพ่ิมเตมิเข้ามา สัญญาอนุญาตเอกสารเสรี
ของกนู ครอบคลุมสำหรับ คู่มือคอมพิวเตอร์ ตำรา และ
แหล่งอ้างอิงอื่นทั้งในการเรียนการสอนและการทำงาน 

7 License not specified ไม่สามารถระบสุัญญาอนุญาติได ้
8 อื่นๆ เช่น Attribution, Non-Commercial, Not open, 

Open และ Public Domain เปน็ต้น 
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