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คณะกรรมการจัดทำรางมาตรฐาน ขอกำหนด และหลักเกณฑ
ภายใตพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
ประธานกรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยภุชงค อุทโยภาศ

รองประธานกรรมการ

นายวิบูลย ภัทรพิบูล

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยโษฑศรัตต ธรรมบุษดี
ผูชวยศาสตราจารยณัฐวุฒิ หนูไพโรจน
นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน
นายพณชิต กิตติปญญางาม
นายมารุต บูรณรัช
นางสาวปณิศา เหลืองวรเมท
นางสาวปศิญา เชื้อดี
นายศุภโชค จันทรประทิน
นางสาวพลอย เจริญสม
นางบุญยิ่ง ชั่งสัจจา
นายณัฏฐา พาชัยยุทธ
นายพัชโรดม ลิมปษเฐียร
นางสาวพัชรี ไชยเรืองกิตติ
นางสาวสุภร สุขะตุงคะ
นางสาวพลอยรวี เกริกพันธกุล
นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์
นางสาวนฤมล พันธุมาดี
นายทรงพล ใหมสาลี
นางกาญจนา ภูมาลี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทั ศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
สมาคมการคาเพื่อสงเสริมผูประกอบการเทคโนโลยีรายใหม
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
สำนักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สำนักงานสถิติแหงชาติ

กรรมการและเลขานุการ
นางสาวอุรัชฎา เกตุพรหม

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
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คณะทำงานเทคนิคดานมาตรฐานการจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐ
ที่ปรึกษา

นายสุพจน เธียรวุฒิ
ผูชวยศาสตราจารยภุชงค อุทโยภาศ
นายวิบูลย ภัทรพิบูล

ประธานคณะทำงาน

รองศาสตราจารยธีรณี อจลากุล

คณะทำงาน

นางสาวปศิญา เชื้อดี
นางสาวพลอยรวี เกริกพันธกุล
นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์
นางสาวนฤมล พันธุมาดี
นางสุนทรีย สงเสริม
นายมารุต บูรณรัช
นางสาวปริสุทธิ์ จิตตภักดี
นางสาวเสาวลักษณ อินทรบำรุง
นายปพจน ธรรมเจริญพร
นายทรงพล ใหมสาลี
นายมนตศักดิ์ โซเจริญธรรม

คณะทำงานและเลขานุการ

นางสาวอุรัชฎา เกตุพรหม
นางสาวนพจิตร เหลืองชอสิริ
นางกาญจนา ภูมาลี
นายสารตรัย วัชราภรณ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
ประธานคณะกรรมการจัดทำรางมาตรฐาน ขอกำหนด
และหลักเกณฑ ภายใตพระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
ใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
ผูอำนวยการสถาบันสงเสริมการวิเคราะหและบริหาร
ขอมูลขนาดใหญภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
สถาบันสงเสริมการวิเคราะหและบริหารขอมูลขนาดใหญภาครัฐ
สำนักงานสถิติแหงชาติ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
สำนักงานสถิติแหงชาติ
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แนวทางการจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใหหนวยงานภาครัฐนำไปใชเปนแนวทาง
ในการจัดทำบัญชีขอมูลของหนวยงานใหสอดคลองตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
เรื่อง ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ และมาตรฐานคำอธิบายขอมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) สำหรับชุดขอมูล
ภาครัฐ โดยแนวทางฉบับนี้ไดจดทำตามแนวมาตรฐานของ
1. มาตรฐาน ISO/IEC 11179-5: 2015 Information technology - Metadata registries (MDR) Part 5: Naming principles
2. มาตรฐาน ISO 15836-1: 2017 Information and documentation - The Dublin Core metadata
element set - Part 1: Core elements
3. มาตรฐาน ISO 17369: 2013 Statistical data and metadata exchange (SDMX) และ CrossDomain Concepts and code lists ภายใต SDMX CONTENT-ORIENTED GUIDELINES
4. มาตรฐาน ISO 19115:2003 Geographic Information Metadata
5. มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 Information technology - Security techniques - Information
security management systems – Requirements
และไดมีการนำเสนอเพื่อรับฟงความคิดเห็นเปนการทั่วไป เพื่อนำขอมูล ขอสังเกต ขอคิดเห็นจาก
ผูทรงคุณวุฒิและจากหนวยงานที่เ กี่ยวข อง เพื่อใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ มาตรฐานฉบับนี้ มีความสมบู ร ณ
ครบถวน และสามารถนำไปปรับใชในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

แนวทางการจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐฉบับนี้จัดทำโดยฝายพัฒนามาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล สำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร
108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท: (+66) 0 2612 6000 โทรสาร: (+66) 0 2612 6011
E-mail: sd-g_division@dga.or.th
Website: www.dga.or.th
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คำนำ
ดวยสถานการณปจจุบันประเทศไทยมีความตื่นตัวเรื่องขอมูลขนาดใหญ (Big Data) อยางกวางขวาง
หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเริ่มปรับตัวและเตรียมพรอมเขาสูยุคของการวิเคราะหและใชประโยชน
ขอมูลขนาดใหญเพื่อประกอบการตัดสินใจและการดำเนินงานของหนวยงาน จึงมีความตองการใชประโยชน
ขอมูลจากหนวยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งปริมาณขอมูลที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทำใหการเลือกใชขอมูลและ
การสืบคนหาแหลงขอมูลที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะหหรือใหบริการมีความซับซอนและยุงยากสูง อยางไรก็ดี
หนวยงานภาครัฐยังขาดการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน มีขอจำกัดในการเขาถึงขอมูล และผูใชขอมูลที่มี
อยูหลากหลายกลุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนทั่วไป
หนวยงานภาครัฐจึงมีความจำเปนตองดำเนินการจัดทำบัญชีขอมูลอันประกอบดวยรายการขอมูลและ
คำอธิบายขอมูลดิจิทัลของภาครัฐใหมีมาตรฐาน มีความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน ซึ่งเปนไปตามมาตรา 8
แหงพระราชบั ญญั ติ การบริห ารงานและการให บริการภาครัฐ ผ านระบบดิ จิทั ล พ.ศ. 2562 และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่อง ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ขอ 4 (6) อันจะนำไปสูการพัฒนาระบบ
ขอมูลที่สำคัญของภาครัฐเพื่อประโยชนในการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณา
การข อมู ล ของหน ว ยงานของรั ฐ อย า งเป น ระบบ ตลอดจนการพัฒ นาศูน ยกลางขอมูล เปดภาครัฐ เพื่อให
ประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดทำบัญชีขอมูล (Data Catalog) ของหนวยงานภาครัฐถือเปนจุดเริ่มตนสำคัญที่ชวยใหผูใชขอมูล
ในหนวยงานสามารถใชบริการผานระบบสารสนเทศในการสืบคน รองขอ เขาถึงแหลงที่มา ทราบถึงประเภท
รูปแบบขอมูล และเพื่อรวบรวมใหเปนบัญชีขอมูลภาครัฐหรือ Government Data Catalog : GD Catalog
เสมือนสมุดหนาเหลือง (Yellow Pages) ทำใหผูใชขอมูลสามารถใชประโยชนขอมูลสำคัญของภาครัฐทั้งหมด
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ลดคาใชจายในการเก็บขอมูลซ้ำซอน รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดการติดตามและกำกับดูแล
การจัดการขอมูลตลอดทั้งวงจรชีวิต สามารถบูรณาการ และใชประโยชนขอมูลขามหนวยงานไดอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ เพื่อใหเจาหนาที่ทุกคนของหนวยงานไดทราบถึงความสำคัญ แนวทาง และวิธีการจัดทำบัญชี
ขอมูลของหนวยงานอยางเปนระบบ เอกสารแนวทางจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐ (Government Data Catalog
Guideline) ฉบับนี้ จะเปนคูมือสำหรับผูที ่เกี่ยวของตามภารกิ จ (Non-Technical Team) และผูที่เ กี ่ยวข อง
เชิงเทคนิค (Technical Team) ของหนวยงาน เพื่อใชในการจัดทำบัญชีขอมูลใหมีมาตรฐานของคำอธิบาย
ขอมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) สำหรับชุดขอมูลภาครัฐ ที่มีความสอดคลองกัน และสามารถรวบรวมเขาสู
ระบบบัญชีขอมูลภาครัฐกลาง ตลอดจนสามารถใหบริการขอมูลภาครัฐแกหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนตอไป
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มาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
วาดวยแนวทางการจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐ
บทนำ
ความเปนมา
สถานการณปจจุบันที่ขอมูลมีความสำคัญกับการดำเนินงานของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ไปจนถึงการใช
ชี ว ิ ต ประจำวัน ของประชาชนที ่ มี ส  ว นในการสรางข อ มูล เป น จำนวนมาก จนทำใหป ริมาณขอมูล เพิ ่ ม ขึ้ น
อยางรวดเร็ว ดวยอัตราการเติบโตแบบทวีคูณภายใตการตื่นตัวกับกระแสของขอมูลขนาดใหญหรือ Big Data
ไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่ภาครัฐมีนโยบายที่เตรียมพรอมเขาสูยุคของการวิเคราะหและใชประโยชนขอมูล
ขนาดใหญเพื่อประกอบการตัดสินใจ (Data Driven Decision) และการดำเนินงานของหนวยงาน (Insight to
Operation) การวิเคราะหสถานการณ วางแผนยุทธศาสตร แกไขปญหา ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
และการใหบริการภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล โดยใหความสำคัญกับขอมูลวาเปนทรัพยสินที่สำคัญในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐที่จำเปนตองมีมาตรฐานและแนวปฏิบัติบริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
ตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ซึ่งในกระบวนการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญนั้น ผูใชขอมูลจำเปนตอง
สำรวจหาแหลงขอมูล คัดเลือกขอมูลที่ตรงตามความตองการ รองขอขอมูลไปยังหนวยงาน และทำความเขาใจ
กับขอมูลนั้นเปนเรื่องที่ซับซอนและยุงยาก จำเปนตองมีการบริหารจัดการขอมูลภาครัฐอยางเปนระบบเพื่อให
ผูใชงานสามารถเลือกใชขอมูลไดอยางสะดวกและสามารถเขาถึงขอมูลภาครัฐเพื่อวิเคราะหและตัดสินใจไดทัน
ตอสถานการณและความตองการใชงาน
การจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐ เปนแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาวอยางเปนระบบภายใต
กรอบแนวคิดการใหบริการขอมูลภาครัฐ [1] ที่มีวัตถุประสงคใหเปนระบบสารสนเทศสำหรับการสืบคนขอมูล
ที่ชวยใหผูใชสามารถสืบคน รองขอ เขาถึง และใชประโยชนขอมูลภาครัฐอยางเปนรูปธรรม บัญชีขอมูลถือเปน
หนึ ่ งในเสาหลั ก (Pillars) ของการจั ดทำธรรมาภิบ าลขอมูล เพื่อใหห นว ยงานรัฐ เกิดการสรางวัฒ นธรรม
ขับเคลื่อนดวยขอมูล (Data Driven) โดยมีการจัดทำคำอธิบายขอมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) สำหรับ
ชุดขอมูลภาครัฐ ที่เปนพื้นฐานสำคัญในการกำกับดูแลขอมูล การบูรณาการขอมูลขามหนวยงานเพื่อการ
วิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) และการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยที่
บัญชีขอมูลอาจมองวาเปนมาตรฐานในการจัดการเมทาดาตาในยุคของ Big Data และ Self-service Analytics
โดยบัญชีขอมูล จะใหความสำคั ญกับชุ ดขอมูล (คลังขอมูล ที ่ พร อมใช) และเชื่อมต อชุดขอมูล ดังกล าวกับ
ขอมูลตาง ๆ เพื่อใหผูใชสามารถทำงานรวมกับขอมูลได
ดวยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 กำหนดให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหารจัดการ การบูรณาการขอมูลภาครัฐ การทำงานใหมีความสอดคลองกัน
การเชื่อมโยงเขาดวยกันอยางมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล หนวยงานภาครัฐจึงจำเปนตองดำเนินการ
จัดทำคำอธิบายขอมูลดิจิทัลของภาครัฐและบัญชีขอมูลใหมีความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของการจั ดทำธรรมาภิ บาลข อมู ลภาครัฐ ให เปน ไปตามความในมาตรา 7 (2) (9) และมาตรา 8 แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว และประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่อง ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ [2] ขอ 4
(6) อันจะนำไปสูการพัฒนาระบบขอมูลที่สำคัญของภาครัฐเพื่อประโยชนในการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการ
เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการขอมูลของหนวยงานของรัฐอยางเปนระบบ ตลอดจนการพัฒนาศูนยกลาง
ขอมูลเปดภาครัฐเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) รวมกับ สำนักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) และ
สถาบันสงเสริมการวิเคราะหและบริหารขอมูลภาครัฐ (สวข.) ภายใตสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
จึ งได จ ั ด ทำ แนวทางการจั ด ทำบั ญชี ข  อ มู ลภาครั ฐ (Government Data Catalog Guideline) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานภาครัฐใชเปนแนวทางในการจัดทำบัญชีขอมูล (Data Catalog) พัฒนาระบบ
บัญชีขอมูลภาครัฐ (Government Data Catalog : GD Catalog) และขึ้นทะเบียนกับระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ
กลางที่ไดมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ สามารถ
บูรณาการ ใหบริการ และใชประโยชนขอมูลขามหนวยงานไดอยางเปนระบบ เนื่องจากการสรางมูลคาจาก
ขอมูลที่มาจากการบูรณาการนั้นจะชวยสงผลกระทบเชิงบวกทั้งการสรางรายได เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน และขยายผลการพัฒนาไปในวงกวางได หากหนวยงานเริ่มตนแบงปนขอมูลใหเกิดการใชประโยชน
รวมกัน
ขอบขาย
แนวทางการจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใหหนวยงานภาครัฐนำไปใชเปนแนวทาง
ในการจัดทำบัญชีขอมูลของหนวยงานใหสอดคลองตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
เรื่อง ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ และมาตรฐานคำอธิบายขอมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) สำหรับชุดขอมูล
ภาครัฐ โดยแนวทางฉบับนี้ไดจัดทำตามแนวมาตรฐานของ
1. มาตรฐาน ISO/IEC 11179-5: 2015 Information technology - Metadata registries (MDR)
- Part 5: Naming principles [3]
2. มาตรฐาน ISO 15836-1: 2017 Information and documentation - The Dublin Core metadata
element set - Part 1: Core elements [4]
3. มาตรฐาน ISO 17369: 2013 Statistical data and metadata exchange (SDMX) และ CrossDomain Concepts and code lists ภายใต SDMX CONTENT-ORIENTED GUIDELINES [5]
4. มาตรฐาน ISO 19115:2003 Geographic Information Metadata [6]
5. มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 Information technology - Security techniques - Information
security management systems – Requirements [7]
ดังนั้น หากหนวยงานภาครัฐสามารถจัดทำบัญชีขอมูลตามแนวทางที่กำหนดจะทำใหระบบบัญชีขอมูล
ภาครัฐ (Government Data Catalog : GD Catalog) สามารถรวบรวมบัญชีขอมูลจากหนวยงานมาขึ้นทะเบียน
กับระบบบัญชีขอมูลภาครัฐกลางที่ไดมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหไดชุดขอมูลที่มีคุณภาพ
และสนับสนุนหนวยงานภาครัฐเปดเผย เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐไดอยางมั่นคงปลอดภัยและ
มี ธ รรมาภิ บ าล โดยแนวทางฯ ที ่ จ ั ดทำนี ้ แ บ ง ออกไดเ ป น 3 ส ว นหลั กคื อ I หมวดทั่ว ไป II หมวดสำหรั บ
ผูที่เกี่ยวของตามภารกิจ (Non-Technical Team) และ III หมวดสำหรับผูที่เกี่ยวของเชิงเทคนิค (Technical Team)
ซึ่งแนวทางในการจัดทำบัญชีขอมูลนี้ มิไดเฉพาะเจาะจงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสำหรับบัญชี
ขอมูล (Data Catalog Tools and Software) หนวยงานสามารถกำหนดแนวทางเพิ่มเติมใหสอดคลองกับ
แนวนโยบายขอมูลและระบบจัดเก็บขอมูล (Legacy System) ของหนวยงานไดตามความเหมาะสม

-2-

มสพร. 1-2564
บทนิยาม
บัญชีขอมูลเกิดขึ้นจากหนวยงานประสบปญหาอยางหนักในการคนหาขอมูล การจัดทำคลังขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลที่ทำไดยากเนื่องจากขอมูลมีความหลากหลายและจัดเก็บอยูอยางกระจัดกระจาย ผูใชขอมูล
และนักวิเคราะหประเมินบัญชีขอมูลวาเปนสวนหนึ่งของกลยุทธการจัดการขอมูลและการวิเคราะหที่ตองทำ
(Guido De Simoni, Ehtisham Zaid, 2019) [8] โดยมีผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานตาง ๆ ใหคำนิยามของบัญชี
ขอมูล ไวดังนี้
“เครื่องมือที่ใชในการสรางและดูแลคลังสินทรัพยขอมูลผานการสืบคน คำอธิบาย และการจัดชุดขอมูล
ที่จัดเก็บอยูอยางกระจายใหเปนระบบ” (Gartner, 2018) [9]
“การเก็ บ รวบรวมคำอธิ บ ายข อมู ล พรอมกับ การจัดการขอมูล และเครื่องมือในการคน หาที่ช วย
นักวิเคราะหและผูใชขอมูลอื่น ๆ ในการคนหาขอมูลที่ตองการ และใหขอมูลสารสนเทศกับผูใชเพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของขอมูล” (Dave Wells, 2020) [10]
“บัญชีขอมูล คือ รายการของชุดขอมูลที่หนวยงานถือครองหรือบริหารจัดการ” (Australian Institute of
Health and Welfare, 2014) [11]
จากนิยามขางตน ไดขอสรุปความหมายของบัญชีขอมูลและคำอื่น ๆ ที่ใชในแนวทางการจัดทำบัญชี
ขอมูลภาครัฐฉบับนี้ มีดังนี้
1. บัญชีขอมูล (Data Catalog) คือ เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดขอมูล ที่จำแนกแยกแยะ
โดยการจัดกลุมหรือจัดประเภทขอมูลที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมของหนวยงาน [1]
2. ระบบบัญชีขอมูล คือ ระบบโปรแกรมประยุกตที่ทำหนาที่บริหารจัดการบัญชีขอมูลของหนวยงาน
เชน การจัดการชุดขอมูล การจัดการคำอธิบายขอมูล การคนหาขอมูล การเชื่อมตอ API
3. บัญชีขอมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) คือ เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดขอมูล
สำคัญที่รวบรวมจากบัญชีขอมูลของหนวยงานภาครัฐ
4. ระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ คือ ระบบงานที่ทำหนาที่บริหารจัดการบัญชีขอมูลภาครัฐมารวบรวมและ
จัดหมวดหมู รวมถึงระบบนามานุกรม (Directory Services) ที่ใหบริการสืบคนบัญชีรายการขอมูลภาครัฐ
5. ขอมูล (Data) หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริงหรือเรื่องอื่นใด ไมวาการสื่อ
ความหมายนั้นจะทำไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะไดจัดทำไวใน
รูปของเอกสารแฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ภาพถายดาวเทียม ฟลม
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องมือตรวจวัด การสำรวจระยะไกล
หรือวิธีอื่นใดที่ทำใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
6. ชุ ดข อมู ล (Dataset) คื อ การนำขอมูล จากหลายแหลงมารวบรวม เพื่อจัดเปน ชุดใหตรงตาม
ลักษณะโครงสรางของขอมูล หรือจากการใชประโยชนของขอมูล
7. คำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา (Metadata) เปนขอมูลที่ใชอธิบายขอมูลหลักหรือกลุม
ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้งกระบวนการเชิงธุรกิจ (ในที่นี้หมายถึง กระบวนการทำงานตามภารกิจ
ของหนวยงาน) และเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎและขอจำกัดของขอมูล และโครงสรางของขอมูล
เมทาดาตาชวยใหหนวยงานสามารถเขาใจขอมูล ระบบ และขั้นตอนการทำงานไดดียิ่งขึ้น โดยการ
บริหารจัดการเมทาดาตา (Metadata Management) เริ่มตั้งแต การเก็บรวมรวม การจัดกลุม
การดูแล และการควบคุมเมทาดาตา ทั้งนี้ขอมูลแตละชุดควรมีเมทาดาตา เพื่อใหผูใชงานทราบ
เกี่ยวกับ ชุดขอมูล เชน รายละเอียดชุดขอมูล สิ่งที่เกี่ยวของกับชุดขอมูล วัตถุประสงคการนำไปใช
ฟลดขอมูล
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8. มาตรฐานเมทาดาตา (Metadata Standard) คือ การกำหนดรูปแบบและขอกำหนดของเมทาดาตา
เพื่อใหสามารถเขาใจไดถูกตองตรงกันตลอดทั้งหนวยงาน ISO/IEC 11179 และ Dublin Core
Metadata Initiative (DCMI) ไดกำหนดมาตรฐานเมทาดาตาสำหรับ อธิบายชุ ดขอมูล เชน ชื่อ
ขอมูล ชื่อเจาของขอมูล คำอธิบายขอมูล ขอบเขตการจัดเก็บ รูปแบบขอมูล ภาษา สิทธิการเขาถึง
ทั้งนี้มาตรฐานเมทาดาตามักจะอางถึงทั้งเมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) และเมทาดาตา
เชิงเทคนิค (Technical Metadata) แตมักจะไมรวมองคประกอบของฟลดขอมูล ซึ่งเปนคุณลักษณะ
เฉพาะของแตละชุดขอมูล
9. ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Open Government Data) เปนศูนยกลางในการเขาถึงขอมูลเปด
ภาครัฐของประเทศที ่ใหประชาชนสามารถเข าถึงข อมูลภาครัฐ ไดส ะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา
โดยขอมูลที่เผยแพรอยูในรูปแบบไฟลที่สามารถแสดงตัวอยางขอมูล (Preview) การแสดงขอมูล
ด วยภาพ (Visualization) และเอพี ไอ (API) แบบอัตโนมั ต ิ ให กั บชุ ดข อมู ลที ่ เผยแพร ได รวมทั้ ง
ยังสามารถจัดการชุดขอมูลและเมทาดาตาของขอมูลได
10. ศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center) เปนศูนยกลาง
ในการแลกเปลี ่ ย นข อมู ล และเอกสารทะเบีย นดิจ ิทัล ระหวางหนว ยงานภาครัฐ เพื่ออำนวย
ความสะดวกแกประชาชนและภาคเอกชนเมื่อใชบริการจากภาครัฐ ชวยใหหนวยงานภาครัฐ
สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบดิจิทัล
1.
2.

3.

4.

กฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 7
และมาตรา 8 ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางการใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ
(Big Data) ใหหนวยงานภาครัฐรวมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติ
แหงชาติในการจัดทำรายการขอมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม
(Directory Services) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอเสนอมาตรฐานสถิติเพื่อใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ใหสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานของรัฐจัดสงขอมูลการใชมาตรฐานสถิติ
รวมถึงรายละเอียดของขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐานที่สำนักงานสถิติแหงชาติ กำหนดทั้ง
ขอมูลระดับยอย (Microdata) และขอมูลสถิติ เพื่อให สำนักงานสถิติแหงชาติ รวบรวมเปนขอมูล
ในการจัดทำศูนยกลางรายการขอมูลภาครัฐ (National Data Catalogue and Directory Services)
และเพื่อใหสามารถติดตามและประเมินสถานการณการพัฒนาสถิติของประเทศใหมีคุณภาพตาม
หลักการพื้นฐานสถิติทางการและสอดคลองตามมาตรฐานสากล สามารถนำมาใชสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหารและการใชประโยชนจากขอมูลรวมกันไดอยางคุมคา
ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่อง ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ขอ 4 ธรรมาภิบาล
ขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน (6) การจัดทำคำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัลของภาครัฐและบัญชีขอมูล
ใหมีความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน
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I หมวดทั่วไป
หลักการและแนวคิด
ในกระบวนการการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญนั้น นักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) จำเปนตอง
สำรวจและคนหาแหลงขอมูลสำคัญตามหัวขอการวิเคราะหและทำความเขาใจการใชขอมูลในมิติตาง ๆ บัญชี
ขอมูลภาครัฐจึงเปนสิ่งจำเปนที่ชวยใหผูใชประโยชนขอมูลสามารถสืบคน รองขอ เขาถึง ทราบแหลงที่ มา
ทราบถึงประเภท รูปแบบ และสามารถใชประโยชนของขอมูลภาครัฐทั้งหมดได บัญชีขอมูลดังกลาวจะเปน
เสมือนสมุดหนาเหลือง (Yellow Pages) ของขอมูลภาครัฐที่สำคัญทั้งหมดของประเทศไทย ซึ่งเปนจุดเริ่มตน
ที่จำเปนอยางยิ่งในการพัฒนาการใชประโยชนขอมูลภาครัฐใหมีประสิทธิผลและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
สามารถบูรณาการ ใหบริการ และใชประโยชนขอมูลขามหนวยงานไดอยางเปนระบบ ตลอดจนพัฒนาบัญชี
ข อ มู ล ของประเทศ (National Data Catalog) ซึ ่ ง จะมี ก ารเชื ่ อ มต อ และใช ป ระโยชน ร ว มกั บ บั ญ ชี ข  อมูล
ภาคเอกชนในระยะตอไป ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 แนวคิดการพัฒนาบัญชีขอมูลภาครัฐ
ในการจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐ เริ่มตนจากการสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานรัฐและศูนยขอมูล
ที่เปนเจาของขอมูลจัดทำบัญชีขอมูลสำคัญภายในหนวยงานเองในรูปแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ชุดขอมูล
จะถูกจัดหมวดหมูแ ละมีคำอธิบายขอมูลหรือที่เรียกวาเมทาดาตา (Metadata) สำหรับทุกชุดขอมูลมาสรางเปน
ระบบบัญชีขอมูลของหนวยงาน จากนั้นระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ ซึ่งปจจุบันดูแลโดย สสช. จะทำหนาที่รวบรวม
ลงทะเบียน และจัดเก็บบัญชีขอมูลเขามาไวในฐานขอมูลกลาง ตามมติคณะมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
มอบหมายให สสช. ในฐานะหนวยงานกลางจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบ
นามานุกรม (Directory Services) เพื่อเปนระบบสารสนเทศที่ ทำหนาที่ร องรับ บรรดาชุดขอมูลสำคั ญ จาก
หนวยงานภาครัฐและศูนยขอมูลที่เปนเจาของขอมูลในสาขาตาง ๆ มารวบรวมและจัดเก็บบัญชีขอมูลเขามาไว
ในฐานขอมูลกลางเปนรายการบัญชีขอมูลกลางภาครัฐเพื่อการใชประโยชนรวมกันไดอยางเปนรูปธรรมดังรูปที่ 2
โดยจัดเก็บเฉพาะชื่อชุดขอมูล และคำอธิบายขอมูลของชุดขอมูลเทานั้น ไมไดจัดเก็บตัวขอมูล สวนชุดขอมูล
ที่ไมมีชั้นความลับสามารถเปดเผยได สสช. จะคัดเลือกและจัดเก็บรายการบัญชีขอมูลเปดเพื่อใหบริการ โดย
“ผูใชขอมูล” สามารถใชประโยชนขอมูลเหลานี้ผานระบบสารสนเทศที่บูรณาการรวมกัน อาทิ ศูนยกลางขอมูล
เปดภาครัฐ (data.go.th) และศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ (gdx.dga.or.th) ที่ดำเนินการโดย สพร.
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รูปที่ 2 ภาพรวมการจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐ
ภายใตการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐที่เปนเจาของขอมูลที่ออกแบบ จัดหา หรือพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อจัดเก็บขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ เชน แบบสอบถาม ระบบสารสนเทศเพื่อการนำเขาขอมูล ระบบเซนเซอร
การกวาดขอมูลสื่อสังคมออนไลน เปนตน สำหรับใชดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน รวมทั้งกำกับดูแล
ขอมูลและตรวจสอบใหอยูในเกณฑคุณภาพที่ยอมรับไดสำหรับชุดขอมูลสำคัญตาง ๆ กอนที่จะเชื่อมโยงมายัง
ระบบบัญชีขอมูลภาครัฐเพื่อใหบริการ ซึ่งบัญชีขอมูลภาครัฐควรประกอบดวยชุดขอมูลที่สำคัญ ไดแก
1. รายการบัญชีขอมูลเปดภาครัฐ อาทิ ชุดขอมูลเปดภาครัฐหรือ Government Open Data
2. รายการบัญชีขอมูลเพื่อการวิเคราะหเชิงบริการและเชิงนโยบายเพื่อการใชประโยชนของหนวยงาน
ภาครัฐ เชน ชุดขอมูลงานบริการที่สำนักงาน ก.พ.ร. คัดเลือก ชุดขอมูลดานการทองเที่ยว ชุดขอมูล
ดานสาธารณสุข ชุดขอมูลดานการเกษตร ชุดขอมูลดานการศึ กษา ชุดขอมูลดาน SMEs และ
ชุดขอมูลสวัสดิการสังคม เปนตน
การนำขอมูลไปใชเพื่อทำธรรมาภิบาลขอมูลและใชประโยชนบัญชีขอมูล
ในการจัดทำระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ หนวยงานจำเปนตองจัดทำบัญชีขอมูลของหนวยงานขึ้นกอน
ตามที่ไดกำหนดไวในพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ
ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐเพื่อใหหนวยงานดำเนินการ รวมถึงติดตามการบริหารจัดการขอมูลใหมีความโปรงใส
ตรวจสอบได สงผลตอคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และบูรณาการขอมูลไดอยางครบถวน ถูกตอง และเปน
ปจจุบัน
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รูปที่ 3 ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
บัญชีขอมูลเปนหนึ่งในเสาหลัก (Pillars) ของการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูล [12] เพื่อใหหนวยงานรัฐเกิด
การสรางวัฒนธรรมขับเคลื่อนดวยขอมูล (Data Driven) โดยมีคำอธิบายขอมูลเปนพื้นฐานสำคัญในการกำกับ
ดูแลขอมูล ชวยใหองคกรสามารถสืบคน ทำความเขาใจ และสรางความเชื่อมั่นของหนวยงานเปนเจาของ รวมทั้ง
ชวยในการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ขับเคลื่อนดวยขอมูล อันจะนำไปสูการใชประโยชนขอมูลภาครัฐใหมีประสิทธิผล

รูปที่ 4 ความเชื่อมโยงธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐกับบัญชีขอมูล
โดยสามารถแบงกลุมผูใชบัญชีขอมูล ออกเปน 4 กลุมใหญ คือ
1. ผูใชขอมูล (Data User) ใชสำหรับการคนหาขอมูลที่ตองการใชงาน
2. นักวิเคราะหขอมูล (Data Analyst) และนักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) ใชสำหรับการ
คนหาขอมูลที่ตองการวิเคราะหหรือประมวลผล
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3. บริกรขอมูล (Data Stewards) ใชสำหรับการคนหาขอมูลที่ตองการเพื่อใชในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายขอมูล (Data Policy Compliance)
4. คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลข อ มู ล (Data Governance Council) ใชส ำหรับ การคน หาข อ มู ล
ที่จำเปนตอการตัดสินใจหรือแกไขปญหาเกี่ยวกับขอมูลในระดับนโยบาย
ประโยชนของการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล
เนื่องดวยขอมูลและเทคโนโลยีขององคกรสวนใหญแยกสวนการดำเนินงานอยูในแตละสวนงาน ฝาย
กอง และ/หรือ สำนัก หรือที่เรียกวา “ไซโล (Silo)” ผูใชขอมูลจึงไมสามารถทำงานและเขาถึงชุดขอมูลที่มีอยู
ตองใชเวลานานในการคนหาและทำความเขาใจขอมูล มักสรางชุดขอมูลที่มีอยูแลวหรือชุดขอมูลที่ซ้ำซ อน
อีกทั้งตองพึ่งพาความรูและซักถามจากผูที่รับผิดชอบหรือเจาของขอมูลอยูตลอด การจัดทำบัญชีขอมูลจึงเปนวิธี
ที่เหมาะสม ชวยลดระยะเวลา ลดการพึ่งพาเจาของขอมูล สามารถเขาถึง และใชงานขอมูลในการวิเคราะหได
ดวยตนเอง ดังรูปที่ 5
ระบบบัญชีขอมูลชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานดานขอมูลของหนวยงาน ใหทุกคน
ในองคกรสามารถคนหา เขาถึง และใชงานขอมูลที่ถูกตองไดอยางรวดเร็ว ชวยลดระยะเวลาเจาะลึกเพื่อศึกษา
ขอมูลและวิเคราะห (Data & Analytics) มีการกลาวบอยครั้งวา นักวิทยาศาสตรขอมูลและนักวิเคราะหขอมูล
ใชเวลาเพียงรอยละ 20 ของระยะเวลาในการทำการวิเคราะหขอมูล โดยเวลารอยละ 80 ถูกใชกับการจัดการ
ขอมูล ดังนั้น เมื่อใชระบบบัญชีขอมูลแลวอัตราสวนของเวลาในการจัดการขอมูลที่เทียบกับเวลาในการ
วิเคราะหขอมูล มีแนวโนมกลับไปเปนเวลาในการจัดการขอมูลรอยละ 20 และเวลาในการวิเคราะหรอยละ 80
นอกจากนี้ยังชวยใหผูใชมีความเชื่อมั่นในขอมูล เชน แหลงขอมูลมีความนาเชื่อถือ ชุดขอมูลที่มีคนใชงานบอย
และชวยตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชงานขอมูล เปนตน

รูปที่ 5 การไหล (Workflow) ของการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบกรณีที่มีและไมมีระบบบัญชีขอมูล
กลาวโดยสรุปประโยชนที่หนวยงานจะไดรับจากการจัดทำบัญชีขอมูลดังนี้
1. สามารถคนหา เขาถึง และใชงานขอมูลที่ถูกตองไดอยางรวดเร็ว
2. ชวยลดระยะเวลาในการศึกษาขอมูลและวิเคราะห (Data & Analytics)
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3. ชวยจัดชุดขอมูลตามความตองการได และรองขอขอมูล ที่ยังไมมีผูจัดทำได
4. สนับสนุนใหเกิดเกิดธรรมาภิบาลขอมูลใหขอมูลมีคุณภาพ
5. ชวยใหผูใชขอมูลมีความเชื่อมั่นในขอมูล
ตัวอยางการใชประโยชนบัญชีขอมูล โดยสถาบันสงเสริมการวิเคราะหและบริหารขอมูลขนาดใหญ
ภาครัฐ (สวข.) ภายใตสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. การจัดทำบัญชีขอมูลเพื่อใชในการบริหารจัดการขอมูลติดตามสถานการณการเฝาระวังการแพร
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนยบริหารสถานการณโควิด-19
จากสถานการณความเรงดวนฉุกเฉินในการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยตองการขอมูลเพื่อใชวางแผนและบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินและเรงดวนใหทันตอเวลา
ในขณะที่สถานะขอมูลของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังขาดการบูรณาการรวมกัน ดังนั้น ความเรงดวนของ
การบูรณาการขอมูลจึงกลายเปนความทาทายของประเทศที่จำเปนตองบริหารจัดการขอมูลจากหลายแหลง
หลากหลายรูปแบบการจัดเก็บ และหลากหลายคำนิยามที่ใชในการจัดเก็บขอมูล เพื่อนำมาใชประโยชนรวมกัน
“การจัดทำบัญชีขอมูลจึงเปนสิ่งที่สำคัญและตองดำเนินการเปนลำดับแรก” เนื่องจากบัญชีขอมูล
ทำใหทราบหนวยงานที่เกี่ยวของกับสถานการณดังกลาว มีการจัดเก็บขอมูลอะไรอยูแลวบาง อยูในรูปแบบใด
และมีคำอธิบายขอมูลหรือเมทาดาตาที่จัดเก็บอยางไร เมื่อทราบถึงรายละเอียดของบัญชีขอมูลทั้งหมดที่มีอยู
จะทำใหทราบวาขอมูลใดสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกันไดและขอมูลใดตองมีการปรับแตงเพื่อใหสามารถ
บูรณาการกับขอมูลอื่นได และตองใชวิธีการใดในการปรับแตงขอมูล รวมถึงทำใหทราบวายังขาดขอมูลใดบาง
ที่จำเปนตอการบริหารจัดการสถานการณฯ ซึ่งผูบริหารสามารถกำหนดใหหนวยงานที่มีภารกิจหนาที่ในการ
จัดเก็บขอมูลดังกลาวดำเนินการจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมได โดยขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการสถานการณ
การเฝาระวังการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ สวข. ไดทำการรวบรวมผานบัญชีขอมูล มีดังนี้
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับผูปวยโควิด-19 เชน ขอมูลจำนวนผูปว ยยืนยันโควิด-19 ขอมูลผูปวยตองสงสัย
ขอมูลจำนวนผูปวยรายจังหวัด ขอมูลผูอยูในกลุมเสี่ยง (จากแบบสอบถาม)
1.2 ขอมูลเกี่ยวกับหนากากอนามัย เชน ขอมูลการผลิตและแจกจายหนากากอนามัยชนิดผา
ขอมูลการจัดสงหนากากอนามัยโดย GPO ขอมูลการจัดสรรหนากากอนามัย ขอมูลจำนวน
หนากากอนามัยจากรานคาปลีก ขอมูลโรงงานผลิตหนากากอนามัย
1.3 ขอมูลเกี่ยวกับการกักกันผูปวยและสถานที่กักกัน เชน ขอมูลจำนวนบุคคลอยูในระหวางการกัก
ตั วเอง 14 วั นรายจั งหวั ด (Quarantine) ขอมูลการพักในสถานที่กักกัน ขอมูลบุคคลที่อยู
ในระบบ Local Quarantine ข อมู ลการพั กใน State Quarantine และ Local Quarantine
ขอมูลพื้นที่/สถานที่กักกันตัว State Quarantine ระดับประเทศและระดับจังหวัด
1.4 ขอมูลบุคลากรและโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณสุข เชน ขอมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุข
ตามโรงพยาบาล ขอมูล อสม.รายจังหวัด ขอมูลจำนวนเตียงตามโรงพยาบาล ขอมูล เขต
สาธารณสุข ขอมูลโรงพยาบาลที่กองทัพเตรียมไวรองรับผูปวยโควิด-19 (Military Cohort
Hospital) ข อ มู ล โรงพยาบาลห อ งแลปตรวจเชื ้ อ โควิ ด -19 (Laboratory) ข อ มู ล รายชื่ อ
โรงพยาบาลและทรัพยากรสำหรับผูปวยโควิด-19
1.5 ขอมูลการเดินทางของประชากร เชน ขอมูลการขออนุญาตออกนอกพื้นที่ ขอมูลผูโดยสารสาย
การบิน ขอมูลการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ขอมูลสถานี
ขนสงผูโดยสาร ขอมูลกลุมเสี่ยงที่เดินทางเขาราชอาณาจักรทางเทา ฐานขอมูลแจงที่พักอาศัย
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และฐานขอมูลการขออยูตอ ขอมูลผูเดินทางเขา (คนไทย Fit to Fly) ขอมูลผูเดินทางกลับ
ภูมิลำเนา (Thai QM) ขอมูลสถานที่ที่พบผูปวย ขอมูลสถานที่สำคัญในระยะบัฟเฟอร
1.6 ขอมูลพื้นฐานอื่น ๆ เชน ขอมูลประชากรตามเขตการปกครอง ขอมูลขอบเขตการปกครอง
ขอมูลแผนที่ความเปราะบางของการติดเชื้อ (Vulnerability Map) ขอมูลสถานที่สำคัญ
โดยรวบรวมบัญชีขอมูลทั้งหมดขึ้นไวระบบ COVID-Data Catalog ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 ตัวอยางรายการบัญชีขอมูลระบบ COVID-Data Catalog

- 10 -

มสพร. 1-2564
การจัดทำบัญชีขอมูล การแบงปนขอมูล และการบูรณาการขอมูลจัดทำขึ้นเพื่อใชวิเคราะหและ
นำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมผานกระดานอัตโนมัติ (Dashboard) ที่ทำใหเห็นภาพของสถานการณตาง ๆ
ไดมากขึ ้น และชวยให การตั ดสิ นใจเป นไปในทิศทางที่ถูกตอง ตัวอยางการนำเสนอขอมูลดวย Dashboard
ดังแสดงในรูปที่ 7 นอกจากนี้ ยังสามารถใชบัญชีขอมูลเปนขอมูลพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนและวิเคราะหขอมูล
สรางโมเดลเชิงลึก เชน การพยากรณการระบาดของโรคโควิด (ขอมูลจากกรมควบคุมโรค และขอมูลสถิติ
การเดินทางในแตละพื้นที่) ระบบติดตามและแสดงผลการระบาดของโรคกลุมอาการไขหวัดใหญ (ILI) และ
กลุมอาการปอดอักเสบ (SARI) ในเขตพื้นที่สาธารณสุข (ขอมูลจากโรงพยาบาลและสาธารณสุข)

รูปที่ 7 ตัวอยาง Dashboard แสดงผลการวิเคราะหขอมูลการจัดการสถานการณโควิด-19
2. การจัดทำบัญชีขอมูลเพื่อใชในดานการทองเที่ยว
การทองเที่ยวเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวมีมูลคาสูงถึงประมาณรอยละ 20 ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) จากสถานการณวิกฤติ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สงผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศในวงกวาง โดยเฉพาะรายได
จากอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ลดลงอยางมาก การวางงานของกลุมแรงงานดานการทองเที่ยวเนื่องจากการปดตัว
ของสถานประกอบการ รวมถึงกิจการที่พึ่งพารายไดจากนักทองเที่ยวเปนหลัก ดังนั้นการแกไขปญหา การสงเสริม
สนับสนุน และการใหความชวยเหลืออุตสาหกรรมทองเที่ยวจากผลกระทบดังกลาว จึงเปนประเด็นสำคัญเรงดวน
ที่ตองวางแผน จัดทำนโยบาย และมาตรการที่เหมาะสมเพื่ อกระตุ นการท องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสรางรายไดของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยว
- 11 -

มสพร. 1-2564
ดวยขอมูลดานทองเที่ยวมีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายภาคสวน ทำใหมีขอจำกัดในการวิเคราะห
ผลกระทบหรือวิเคราะหเพื่อวางแผนดานการทองเที่ยว ที่ผานมาแมวาจะเริ่มมีการบูรณาการขอมูลเพื่อแกไข
ปญหาและสงเสริมดานการทองเที่ยวในบางสวนของบางหนวยงานเทานั้น ยังขาดการแบงปนและบูรณาการ
ขอมูลในภาพรวมเชนเดียวกับขอมูลในดานอื่น ๆ ซึ่งเปนปญหาหลักของการบูรณาการขอมูลในประเทศ ดังนั้น
เพื่อใหเกิดการบูรณาการขอมูลและใชประโยชนขอมูลที่มีอยู สิ่งที่สำคัญคือ การสำรวจขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน
วามีสถานะของขอมูลแบบใด ขอมูลใดที่สามารถนำมาใชประโยชนหรือบูรณาการรวมกันไดทันที ขอมูลใด
มีเงื่อนไข หรือตองการการปรับแตงกอนนำมาใชงาน เปนตน
โครงการจัดทำบัญชีขอมูลดานการทองเที่ยว (Tourism Data Catalog) จึงเกิดขึ้นดวยความรวมมือ
ระหวางสำนักปลัดกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) และ สวข. เพื่อรวบรวมบัญชี
ขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว และเพื่อใหทุกหนวยงานสามารถทราบสถานะของขอมูล
ที่มีการจัดเก็บอยูแลว รวมทั้งเปนจุดเริ่มตนในการเขาถึงขอมูลและนำไปสูการแลกเปลี่ยนและใชประโยชน
ขอมูลที่เกี่ยวของได โดยปจจุบันบัญชีขอมูลดานการทองเที่ยวมีชุดขอมูลกวา 90 ชุดขอมูล จาก 25 หนวยงาน
ระดับกรมหรือเทียบเทา ซึ่งในแตละชุดขอมูลมีคำอธิบายขอมูลเชิงธุรกิจ (Business Metadata) และคำอธิบาย
ขอมูลเชิงเทคนิ ค (Technical Metadata) ที่ทำใหผูที่เขามาสืบ คน ข อมูลทราบสถานะขอมูลเบื้ องต น จาก
คำอธิบายขอมูล อาทิ วัตถุประสงคการจัดเก็บขอมูล รูปแบบการจัดเก็บ ความถี่ในการปรับปรุงขอมูล ประเภท
ขอมูลที่เปนสาธารณะ หรือ ขอมูลสวนบุคคล เปนตน และจากคำอธิบายขอมูลดังกลาวทำใหผูใชงานข อมูล
สามารถเขาถึงขอมูลไดตามเงื่อนไขที่ระบุในคำอธิบายขอมูล ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 ตัวอยางรายการบัญชีขอมูลในระบบ Tourism Data Catalog
ตัวอยางการใชประโยชนจากบัญชีขอมูลทองเที่ยว ไดแก โจทยการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ลักษณะทางประชากรของผูเขาพักกับประเภทโรงแรมที่เขาพัก โดย สวข. รวมกับกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย เพื่อเขาถึงขอมูลและวิเคราะหการกระจายตัวของโรงแรมแตละประเภทในแตละจังหวัด ซึ่งเปน
ประโยชนในการวางแผนและแนะนำการทองเที่ยวตามกิจกรรมที่นักท องเที่ยวสนใจ รวมถึงชวยใหเขาใจ
ลักษณะทางประชากรเพื่อวางแผนการดำเนินงานของผูประกอบการและใหบริการตรงกับกลุมนักทองเที่ยวได
ดังรูปที่ 9
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รูปที่ 9 ตัวอยาง Dashboard แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ลักษณะทางประชากรของผูเขาพักกับประเภทโรงแรมที่เขาพัก
นอกจากนี้ บัญชีขอมูลดานการทองเที่ยวยังสามารถตอยอดการเขาถึงขอมูลใหกับภาคเอกชนหรือ
ประชาชนที่สนใจ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มกับภารกิจงานของตนเองได ผานการสืบคนรายการขอมูลที่มีอยู และนำมา
เป น ข อมู ล เริ่ มต นในการต อยอดนวั ตกรรมตาง ๆ เชน สวข. ได พั ฒ นาและจัดทำข อมูล สถานที ่ทองเที่ยว
จากขอมูลเปดของกรมการทองเที่ยว สำนักปลัดกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และกระทรวงวัฒนธรรม นำมาวิเคราะหโดยการ
ใช AI เพื ่ อให บริ การในระบบบริ การ “หมุ ด” และรายละเอี ยดแหล งท องเที ่ ยว (Attraction Data Service)
ซึ่งปจจุบันมีแผนในการนำไปใหบริการกับระบบ TAGTHAi ดังรูปที่ 10
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รูปที่ 10 ตัวอยางการนำบัญชีขอมูลไปใชประโยชนตอภาคเอกชนและประชาชน
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แนวทางการจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐ
II หมวดสำหรับผูที่เกี่ยวของตามภารกิจ (Non-Technical Team)
1. การเลือกชุดขอมูลสำคัญเพื่อจัดทำบัญชีขอมูลใหสอดคลองกับภารกิจหนวยงาน
เพื่อใหหนวยงานสามารถเลือกชุดขอมูลสำคัญในการจัดบัญชีขอมูล มีแนวทางดังนี้
1.1 กำหนดใหมีกลไกการจัดการขอมูลภายในหนวยงานเพื่อกำกับดูแลขอมูลหรือธรรมาภิบาลข อมูล
(Data Governance) และจัดทำบัญชีขอมูล ใหมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ทันสมัย และ
พรอมใชงาน ดังนี้
(1) กำหนดผูมีสวนไดเสียกับขอมูลที่เปนผูใชขอมูลจากสวนงานหลัก โดยทำหนาที่รวมกันกำหนด
โจทยและเลือกชุดขอมูลที่สำคัญ ประกอบดวย เจาของขอมูล (Data Owners) ทีมบริหาร
จัดการข อมูล (Data Management Team) ผูสรางข อมูล (Data Creators) และผูใชข อ มู ล
(Data Users)
(2) จั ดตั ้ งคณะทำงานด า นข อมู ล เพื่อทำหนาที่กำกับ ดูแลขอมูลของหนวยงาน ประกอบดวย
คณะกรรมการธรรมาภิ บาลข อมูล (Data Governance Council) และที มบริกรขอมูล (Data
Steward Team)
(3) กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของคณะทำงานธรรมาภิบาลขอมูล
(4) ระบุเครื่องมือที่ตองใช
(5) วางแผนและแผนที่การดำเนินงาน (Roadmap) ในการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูล

รูปที่ 11 กลไกการจัดการขอมูลภายในหนวยงาน
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1.2 คณะทำงานดานขอมูลทบทวนบทบาทและหนาที่ตามกฎหมาย เพื่อใหสามารถเลือกชุดขอมูลสำคัญ
สอดคลองกับภารกิจและเปาหมายของหนวยงาน โดยคณะทำงานควรเริ่มตนจากการจัดหมวดหมู
ความสัมพันธระหวางขอมูลกับกระบวนการปฏิบัติทั้งหมดของหนวยงาน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของเห็น
ภาพรวมของกระบวนการและชุดขอมูลที่หนวยงานใชในการดำเนินงานตามที่กำหนดไวในธรรมา
ภิบาลขอมูลภาครัฐ ดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 ตัวอยางความสัมพันธระหวางกลุมขอมูลกับกลุมกระบวนการปฏิบัติงาน
1.3 จัดทำบัญชีขอมูลตามขั้นตอนในขอ 4.1 สรางรายการบัญชีขอมูลของหนวยงาน
2. การจัดหมวดหมูตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Classification)
เพื่อกำหนดสิทธิการเขาถึงและการนำขอมูลไปใชไดอยางเหมาะสม หมวดหมูและชั้นความลับของ
ขอมูลมักถูกกำหนดใหสอดคลองกับผลกระทบตอหนวยงานและความมั่นคงของประเทศ ซึง่ จะเปนประโยชนใน
การกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูล รวมถึงการอนุญาตใหสามารถทำการแลกเปลี่ยนหรื อ
เปดเผยขอมูลได โดยมีเกณฑและแนวทางการจัดหมวดหมูดังนี้
2.1 การเปดเผยรายการบัญชีขอมูล ตามหมวดหมูของขอมูลตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐไดจ ำแนก
ขอมูลออกเปน 4 หมวดหมู ไดแก (1) ขอมูลสวนบุ คคล (Privacy Data) (2) ขอมูลความมั ่ น คง
(National Security Data) (3) ข อมูล ความลับ ทางราชการ (Confidential Government Data)
และ (4) ข อมู ล สาธารณะ (Public Data) เพื่อการจัดการขอมูล ภาครัฐ ไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ
สามารถคุมครองขอมูลและเปดเผยขอมูลไดถูกตองตามกฎหมาย โดยในแตละหมวดหมูนั้น จะตองมี
การจัดระดับชั้นความลับของขอมูลในแตละหมวดหมู ซึ่งสามารถใชขั้นตอนในการพิจารณาตามรูปที่ 13
และเมื่อหนวยงานระบุหมวดหมูของชุดขอมูลแลว ใหพิจารณาเปดเผยรายการบัญชีขอมูลไดดังนี้
(1) บัญชีขอมูล ที ่เป ดเผยได ไดแก ขอมูลขาวสารสาธารณะ คือ “ขอมูลที่สามารถเปดเผยได
สามารถนำไปใชไดอยางอิสระ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสาร ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
เปนตน” ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติข อมูล ข าวสารของทางราชการ
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พ.ศ. 2540 และ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล ไมขัดตอ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ และเปนไปตาม
พระราชบั ญ ญั ติข อมูลสว นบุคคล พ.ศ. 2562 ข อมู ล ความมั่ นคง และ ขอมูล ความลับทาง
ราชการ สามารถเปดเผยชื่อบัญชีไดตามสิทธิ์ หรือ เฉพาะผูที่ถูกกำหนดสิทธิ์เทานั้นจึ งจะ
สามารถดูรายการบัญชีขอมูลความมั่นคง และ บัญชีขอมูลความลับทางราชการ ได
(2) บัญชีขอมูลที่เปดเผยไมได ไดแก ขอมูลสวนบุคคลที่ไมสามารถเปดเผยไดตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารฯ และ พ.ร.บ. ขอมูลสวนบุคคล และ ขอมูลความลับทางราชการ ตามมาตรา 14 และ
มาตรา 15 ของ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ และระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. 2544 รวมทั้ง ขอมูลความมั่นคง ตามมาตรา 15 (1) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 และเปนไปตามบทบัญญัติขอกฏหมายเฉพาะของหนวยงาน

รูปที่ 13 การเปดเผยขอมูลบัญชีขอมูลตามหมวดหมูของขอมูล
หมายเหตุ
1) บัญชีขอมูลที่เปดเผยได ประกอบดวย ชื่อชุดขอมูล ชื่อชุดขอมูลพรอมหัวตาราง และชื่อชุดขอมูลพรอมขอมูล
เฉพาะในสวนขอมูลสาธารณะ ทั้งนี้ การกำหนดบัญชีขอมูลที่เปดเผยไดใหหนวยงานพิจารณาจาก พ.ร.บ.เฉพาะ/
กฎกระทรวง ระเบียบของหนวยงานเปนหลัก และการพิจารณาของคณะทำงานดานขอมูลที่หนวยงานจัดตั้งขึ้น
ดังนั้นในการจัดทำบัญชีขอมูลของหนวยงาน จำเปนตองพิจารณากำหนดสิทธิ์การเขาถึง (Access control)
ใน 2 ระดับ คือ ระดับบัญชีรายชื่อชุดขอมูล และระดับขอมูล
2) ทั้งนี้ ระบบ Government Data Catalog (GD Catalog) จะตองดำเนินการเปนไปตามมาตรฐานขั้นต่ำของ
พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 และการรักษาความปลอดภัยของระบบ GD Catalog
ตองไมนอยกวาของหนวยงานเจาของขอมูล

2.2 จัดทำเกณฑสำหรับการระบุหมวดหมูและระบุชั้นความลับของขอมูลเพื่อใหสามารถเปดเผยขอมูลได
ควรพิจารณาจากกฎหมายหลักที่เกี่ยวของกับเกณฑการจัดหมวดหมูทั้งพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ระเบียบวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และบทบัญญัติขอกฏหมายเฉพาะของหนวยงาน และสราง
ชุดคำถามจำแนกหมวดหมูแ ละชั้นความลับขอมูลใหอยูในรูปแบบของแผนผังการตัดสินใจ (Decision
Tree) เพื่อใหทุกสวนงานในหนวยงานสามารถใชแผนผังดังกลาวเปนเครื่องมือระบุหมวดหมูและ
ชั้นความลับไดอยางสอดคลองกันภายในหนวยงาน ดังตัวอยางในรูปที่ 14
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ที่มา : สพร.

รูปที่ 14 ตัวอยางแผนผังการตัดสินใจจำแนกหมวดหมูขอมูล
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2.3 ระบุสิทธิการเขาถึงชุดขอมูลตามหมวดหมูที่ระบุ โดยสวนงานเจาของขอมูลพิจารณาชุดขอมูลตาม
ชั้นความลับและแบงกลุมผูใชขอมูล จากนั้นเลือกวากลุ มผูใช ขอมูล กลุ มใดมีสิ ทธิในการเข า ถึ ง
ชั้นความลับขอมูลใดบางและใสเกณฑการเขาถึงขอมูลในเมทาดาตาของชุดขอมูล โดยสามารถนำ
เกณฑดังกลาวไปพัฒนาเปนโปรแกรมเพื่อการเขาถึงชุดขอมูลตามสิทธิ์ที่กำหนด ดังนั้นการเขาถึง
บริการขอมูลจะเปนตามสิทธิ์ของผูใชผานระบบสารสนเทศเทานั้น จัดเปนการปองการรั่วไหลของ
ขอมูลและทำใหผูใชสามารถเขาถึงและแลกเปลี่ยนขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว
2.4 จัดทำนโยบายการระบุหมวดหมูขอมูล (Data Classification Policy) ตามขั้นตอนดังนี้
(1) จัดทำบัญชีขอมูลโดยทำรายการขอมูลประเภทตาง ๆ ที่มีอยูในหนวยงานและการใชงานตาม
นโยบายและกฎระเบียบขององคกร จากนั้นระบุหมวดหมูขอมูลตามเกณฑที่กำหนด
(2) การประเมินผลกระทบและภารกิจของหนวยงาน เพื่อกำหนดระดับความปลอดภัยที่เหมาะสม
สำหรับการสราง/จัดเก็บ การใช และการเขาถึงชุดขอมูล
(3) การติดปายกำกับชุดขอมูล (Labeling/Tagging Dataset) เมื่อไดรับการประเมินและมั่นใจไดวา
ชุ ด ข อ มู ล มี ก ารระบุ ห มวดหมู  อ ย า งเหมาะสม ควรติ ด ป า ยกำกั บ สำรองสำหรั บ การระบุ
ชั้นความลับของขอมูล (ถามี) เชน ลับ ลับมาก ลับที่สุด เปนตน เพื่อจำแนกความแตกตางของ
ชุดขอมูลที่ใชภายในหนวยงาน หรือแนวปฏิบัติตามขอกำหนดอื่น ๆ
(4) การจัดการชุดขอมูล (Handling) เมื่อชุดขอมูลไดรับการจัดหมวดหมูและชั้นความลับ ควรไดรับ
การจัดการตามแนวทางที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาความปลอดภัยตามหมวดหมู ซึ่งขั้นตอนนี้
ควรทำอยางเปนทางการ แตสามารถปรับตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได
(5) กำกับติดตามอยางตอเนื่อง โดยตรวจสอบความปลอดภัยการใชงานและรูปแบบการเขาถึงของ
ระบบและขอมูล ซึ่งสามารถทำไดผานกระบวนการอัตโนมัติ หรือดำเนินการดวยตนเองเพื่อระบุ
ภัยคุกคามภายนอก การดูแลรักษาการทำงานของระบบตามปกติ และการติดตั้งโปรแกรมเพื่อ
ปรับปรุงและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมของระบบและขอมูล
ทั้งนี้ การกำหนดนโยบายการระบุหมวดหมูข อมูลสามารถกำหนดอยูภายใตนโยบายขอมู ล ของ
หนวยงาน (ซึ่งจะไดนำเสนอรายละเอียดในหัวขอนโยบายขอมูล)
3. การจัดทำเมทาดาตาของชุดขอมูลของหนวยงาน (Metadata Standard)
เมทาดาตา (Metadata) หรือขอมูลที่ใชอธิบายขอมูล โดยระบุรายละเอียดแหลงขอมูล และคำอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ซึ่งจะทำใหผูใชขอมูลทราบวาขอมูลมาจากแหลงใด มีรูปแบบอยางไร ชวยอำนวย
ความสะดวกในการสืบคนขอมูล และใชประโยชนในการจัดทำบัญชีขอมูลของหนวยงานและของประเทศ และ
สนับสนุนใหเกิดการเปดเผย เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ เพื่อจัดทำเมทาดาตาของชุดขอมูลสำคัญ
ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานและนำไปใชจัดทำบัญชีขอมูลของหนวยงาน มีแนวทางดังนี้
3.1 จัดทำเมทาดาตาของชุดขอมูลตามมาตรฐานขั้นต่ำทีก่ ำหนด ดังนี้
สพร. ร ว มกั บ สสช. และ สวข. ได ออกแบบมาตรฐานขั้น ต่ำ อางอิงตาม ISO/IEC 11179 และ
Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) และต น แบบ (Template) เอกสาร ซึ ่ ง เป น การกำหนด
มาตรฐานเมทาดาตาสำหรับชุดขอมูลภาครัฐ ใชจัดทำบัญชีขอมูลของหนวยงานไดอยางสอดคลองกัน ดังนี้
(รายละเอียดคำอธิบายขอมูลสำหรับชุดขอมูลภาครัฐแสดงในภาคผนวก)
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(1) คำอธิบายขอมูลสวนหลัก (Mandatory Metadata) สำหรับชุดขอมูลภาครัฐ เปนสวนที่
บั งคั บ ต องทำการอธิ บ ายข อมูล ประกอบด ว ยคำอธิบ ายข อมูล หรื อเมทาดาตาจำนวน 14
รายการ สำหรับ 1 ชุดขอมูล ที่หนวยงานของรัฐตองจัดทำและระบุรายละเอียด ไดแก ประเภท
ขอมูล ชื่อชุดขอมูล องคกร ชื่อผูติดตอ อีเมลผูติดตอ คำสำคัญ รายละเอียด วัตถุประสงค
ความถี่ของการปรับปรุงขอมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรหรือเชิงพื้นที่ แหลงที่มา รูปแบบในการ
เก็บขอมูล หมวดหมูขอมูลตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ สัญญาอนุญาตใหใชขอมูล โดยได
กำหนดชื่อทางเทคนิคอางอิงตามระบบ CKAN ซึ่งหนวยงานของรัฐสามารถนำไปปรับใชกับการ
จัดทำคำอธิบายขอมูลของชุดขอมูลภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานตามประเภทขอมูล
ที่จัดเก็บ ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสมและสมบูรณยิ่งขึ้นในอนาคต ดังแสดง
ในรูปที่ 15

รูปที่ 15 คำอธิบายขอมูลสวนหลัก (Mandatory Metadata) สำหรับชุดขอมูลภาครัฐ
(2) คำอธิ บายข อมู ลส วนที ่ เ ป น ทางเลือก (Optional Metadata) สำหรับชุด ขอมูลภาครั ฐ
เปนสวนที่หนวยงานภาครัฐสามารถเลือกได หรือ ไมไดบังคับใหตองมี ในการจัดทำและระบุ
รายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมที่ชวยใหรายละเอียดของคำอธิบายขอมูลมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
เชน เงื่อนไขในการเขาถึงขอมูล วันที่เริ่มตนสราง วันที่ปรับปรุงขอมูลลาสุด URL ภาษาที่ใช
เปนตน นอกจากนี้รายการคำอธิบายขอมูลสวนที่เปนทางเลือกนั้น อาจมีรายการคำอธิบาย
ขอมูลเพิ่มเติมที่แตกตางกันไปตามประเภทของขอมูล เชน กรณีประเภทขอมูลสถิติ มีรายการ
คำอธิบายขอมูลการจัดจำแนก มาตรฐานในการจัดทำขอมูล วิธีการคำนวณ หรือกรณีประเภท
ข อ มู ล ภู ม ิ ศาสตร ส ารสนเทศ มี ร ายการคำอธิ บ ายขอ มู ล ชุ ดข อ มู ล ภู มิ ศ าสตร มาตราส ว น
ความถูกตองของตำแหนง เพื่อใหผูใชขอมูลสามารถทำความเขาใจและใชขอมูลแตละประเภท
ไดอยางถูกตอง
3.2 หนวยงานเตรียมเมทาดาตาที่กำหนดไวในขอ 3.1 (1) ของชุดขอมูลแลว ใหจัดทำพจนานุกรมขอมูล
(Data Dictionary) ซึ ่ ง เป น ส ว นหนึ ่ ง ของเมทาดาตาที ่ ม ี ห น า ที ่ อ ธิ บ ายข อ มู ล ภายในชุ ด ข อ มู ล
อยางละเอียดเปนรายตัวแปร (Attribute) พรอมทั้งอาจมีตัวอยางของขอมูลภายในชุดประกอบอยู
ด ว ย จึ งเป น เครื ่องมื อในการรวบรวมและจัดเก็บ เมทาดาตาในระดับ ตัวแปรในชุดขอมูล (Data
Attribute-level) เพื่อสนับสนุน ใหผ ู ที่ ต องการใชขอมูลสามารถเขาใจชุ ดข อมูลในระดับตั ว แปร
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เพื่อประโยชนในการตัดสินใจวาชุดขอมูลนั้นมีขอมูลตามที่ผูตองการใชกำลังคนหาอยูหรือไม โดยมี
สวนที่บังคับตองทำการอธิบายขอมูลรายตัวแปร 3 รายการ ไดแก ชื่อตัวแปรขอมูล ชนิดของ
ตัวแปรขอมูล และคำอธิบายตัวแปรขอมูล
3.3 พิจารณาเลือกรูปแบบ (สกุลไฟล) การจัดเก็บเมทาดาตา โดยควรอยูในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให การ
สืบคนขอมูลทำไดงายและการแลกเปลี่ยนขอมูลทำไดแบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ โดยรูปแบบ
สากลของเมทาดาตามี อ ยู  ห ลายประเภทได แ ก Common European Research Information
Format (CERIF) Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN) ทั้งนี้รูปแบบที่ไดรับ
ความนิยม คือ Data Catalog Vocabulary (DCAT) ซึ่งเปนรูปแบบการเก็บเมทาดาตาแบบ RDF
จากนั้นออกแบบกลไกและสวนติดตอผูใช (User Interface) ที่สะดวกสำหรับใหหนวยงานใชจัดทำ
เมทาดาตาออนไลน
3.4 กระบวนการจัดการเมทาดาตา เริ่มตนจากผูใชขอมูลและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียระบุความตองการ
ตามภารกิจ และสงใหบริกรขอมูลดานเมทาดาตาและ/หรือเจาของขอมูลวิเคราะหความตองการ
ตามภารกิจ เพื่อนำเมทาดาตาไปใช ซึ่งกระบวนการนี้จะเชื่อมโยงกับการทำธรรมาภิบาลข อ มูล
กลาวคือ ทีมบริกรขอมูลวางนโยบายเกี่ยวกับกรอกรายละเอียดเมทาดาตาของชุดขอมูล ระบุเจาของ
ขอมูล และสิทธิของเจาของขอมูลในการติดตามและควบคุมการนำไปใช จากนั้นสงใหทีมบริหาร
จัดการขอมูลหรือทีม IT ที่นำระบบ IT ไปควบคุมการเปลี่ยนแปลงและจัดการเมทาดาตาเชิงธุรกิจ
(Business Metadata) และเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) ใหเปนไปตามนโยบายที่
ทีมบริกรขอมูลกำหนดไว ดังแสดงในรูปที่ 16

รูปที่ 16 กระบวนการจัดการเมทาดาตา
3.5 เมื่อหนวยงานรวบรวมเมทาดาตาของชุด ขอมูล เพื่ อเตรี ยมบัญชีขอมูล ของหนว ยงานแลว สสช.
(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562) สามารถเชื่อมโยงและรวบรวมเมทาดาตาของชุดขอมูล
จากหนวยงานตาง ๆ รวมถึงศูนยขอมูล เชน ศูนยขอมูลน้ำ ศูนยขอมูลประชาชน ฯลฯ มาเก็บไวเพื่อ
ประโยชนในการสืบคนขอมูลผานระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ โดยหนวยงานจัดเตรียม
(1) ชุดขอมูลที่จัดในหมวดหมูขอมูลสาธารณะ เปนบัญชีขอมูลที่สามารถเปดเผยได (Open Data)
การจั ดเก็ บ ข อมูล จะรวบรวมทั้งเมทาดาตาและขอมูล ทั้งนี้เพื่อใหอำนวยความสะดวกแก
ผูใชบริการ กลาวคือ หากรายการชุดขอมูลถูกจัดประเภทไวในหมวดหมูขอมูลสารธารณะ ระบบ
บัญชีขอมูลภาครัฐ (GD Catalog) จะใหบริการรายการบัญชีขอมูลเปดดังกลาวผานชองทางการ
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ใหบริการขอมูล (Data Portal) และ data.go.th จะเชื่อมตอชุดขอมูลที่เปดเผยไดดังกลาว
ทั้งรายการบัญชีขอมูลและขอมูลใชประโยชนขอมูลเปดผานกระบวนการเชื่อมโยงขอมูลอยาง
เปนระบบในการใหบริหารชุดขอมูลดังกลาวแกผูใชตอไป
(2) ชุดขอมูลที่มีความออนไหว (Sensitive Data) ไดแก บัญชีขอมูลสวนบุคคลที่สามารถเปดเผย
ไดโดยไมขัดตอพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และเปนไปตาม
พระราชบั ญ ญั ต ิ ข  อ มู ล ส ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 24 - มาตรา 27 บั ญ ชี ข  อ มู ล
ความมั่นคง และ บัญชีขอมูลความลับทางราชการ ที่เปดเผยชื่อบัญชีตามสิทธิ์ ทั้งนี้ สสช.
จะรวบรวมและจัดเก็บเฉพาะเมทาดาตาของชุดขอมูลไวในระบบ GD Catalog เทานั้น
4. การพัฒนาระบบบัญชีขอมูลของหนวยงาน (Agency Data Catalog)
ระบบบัญชีขอมูล คือ ระบบงานที่ทำหนาที่บริหารจัดการบัญชีขอมูลของหนวยงานตามคำนิยาม
ซึ่งเปนแพลตฟอรมบูรณาการสำหรับการจัดการขอมูล การนำขอมูล และความตองการขอมูลเขาดวยกัน โดยมี
ฟงกชันสำหรับผูใชในการลงทะเบียนขอมูล เพื่อดึงและใชขอมูล และประเมินและวิเคราะหขอมูล ระบบบัญชี
ขอมูลจึงควรมีองคประกอบสำคัญ คือ จัดทำคลังขอมูล (สำหรับการจัดหาขอมูล) และคุณลักษณะสำหรับการ
คนหาขอมูล (สำหรับความตองการขอมูล) อีกทั้งมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในการสนับสนุนการกำกับดูแลขอมูลการ
ประเมินขอมูลและการวิเคราะหขอมูลควบคูไปกับคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการระบบบัญชี
ขอมูลและการทำงานรวมกันของขอมูล ดังแสดงตามแบบจำลองอางอิงบัญชีขอมูล [13] ในรูปที่ 17

รูปที่ 17 แบบจำลองอางอิงบัญชีขอมูล
เมื่อหนวยงานระบุชุดขอมูล หมวดหมู และจัดทำเมทาดาตาของชุดขอมูลแลว จากนั้นจึงจัดทำบัญชี
ขอมูลและพัฒนาระบบบัญชีขอมูลของหนวยงาน (Agency Data Catalog) โดยมีแนวทางดังนี้
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4.1 สรางรายการบัญชีขอมูลของหนวยงาน ตามขั้นตอนดังนี้

รูปที่ 18 ขั้นตอนของการจัดทำบัญชีขอมูล
(1) สำรวจแหล งข อมู ล ที ่ เ ป น รู ป แบบดิจ ิทัล ภายในหนว ยงานทั้งหมด เชน รูป แบบฐานขอมูล
ไฟลขอความ ไฟล CSV ฯลฯ จากนั้นทำการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ เหลานี้ โดย
ใชซอฟตแวรที่ชวยในการบูรณาการขอมูล ซอฟตแวรสำหรับบูรณาการขอมูลจะทำงานเปนสวน
เบื้องหลังของระบบสารสนเทศรายการขอมูล โดยจะทำการเชื่อมตอและรวบรวมขอมูลจาก
หลายแหลงที่จัดเก็บในหลากหลายรูปแบบแตกตางกัน ทำใหสามารถจัดสรางชุดขอมูลใหมได
อยางอิสระ โดยชุดขอมูลจะถูกสรางในรูปแบบของคำรองสำหรับฐานขอมูล (Database Query)
ซึ่งจะถูกประมวลผลเพื่อดึงขอมูลจากแหลงตาง ๆ ตามความตองการของผูใช มาจัดเตรียมและ
สงตอใหผูที่รองขอขอมูล โดยไมตองจัดเก็บเปนแหลงเก็บขอมูลกลางของหนวยงาน เพื่อทำการ
รวบรวมขอมูลสำคัญของหนวยงานพรอมทั้งระบุแหลงขอมูลแตละชุด
(2) กำหนดรายการชุ ดข อมู ลสำคัญ โดยมีเกณฑที่ชัดเจนในการกำหนดระดับ ความสำคัญ ของ
ชุดขอมูลที่จำเปนสำหรับการวางแผน การปฏิบัติงาน และการใหบริการของหนวยงาน เชน
ขอมูลที่ใชตอบยุทธศาสตร (Strategic) และตัวชี้วัด (KPIs) ของหนวยงาน ขอมูลที่ใชในรายงาน
ที่หนวยงานตองจัดทำเปนประจำ (Critical) ขอมูลที่ใชเพื่อการใหบริการประชาชน และขอมูล
ที่ตองใชแบงปน (Shared) ระหวางหนวยงานเพื่อตอบสนองนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และ
จัดทำขอเสนอแนะมาตรการ/แนวทางการแกไขปญหาตามสถานการณ
(3) จัดชุดขอมูล โดยขอมูลภายใน 1 ชุดขอมูลสามารถมาจากหลายแหลงขอมูลได และแตละขอมูล
สามารถอยูไดมากกวา 1 ชุดขอมูลตามความเหมาะสม
(4) จัดทำคำอธิบายขอมูลใหกับชุดขอมูล เพื่อระบุรายละเอียด คำอธิบายขอมูลเชิงธุรกิจ (Business
Metadata) และคำอธิบายขอมูลเชิงเทคนิค (Technical Metadata) สำหรับชุดขอมูล เชน ชื่อ
เจาของขอมูล สิทธิการใชงาน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูล รวมไปถึงวิธีการรองขอและเขาถึง
ขอมูลตาง ๆ โดยอางอิงจากมาตรฐานเมทาดาตา
โดยรายชื่อและคำอธิ บ ายข อมูล ของชุดขอมูล เหลานี้จ ะถูกนำไปสรางเปนบัญชีขอมู ล และ
เผยแพรในรูปแบบที่งายตอการสืบคนและใชงาน เชน ระบบพอรทัลบริการนามานุกรมขอมูล
ทั้งนี้ เมทาดาตาของชุดขอมูลแตละชุดตองมีการปรับปรุงใหมีความเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ
ตามความเหมาะสมของขอมูลภายในหนวยงาน
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(5) รวบรวมเมทาดาตาชุดขอมูลที่จัดทำขึ้นตามที่กำหนด โดยระบบบัญชีขอมูลจะใชเมทาดาตาเพื่อ
ระบุตารางขอมูล ไฟล และฐานขอมูลเชื่อมไปยังระบบบัญชีขอมูล
(6) นำเข า พจนานุ กรมของชุ ด ข อ มูล ที ่เลื อ กลงในระบบบัญ ชี ข อมูล ในกรณีที่ย ังไมม ีใหส ร า ง
พจนานุกรมขอมูล (เมทาดาตาเชิงเทคนิค) ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเจาหนาที่สามารถสราง
ผานซอฟตแวรหรือใช Excel Spreadsheet ได
ทั ้ ง นี ้ ระบบบั ญ ชี ข  อ มู ล เป น ที ่ เ ก็ บ บั ญ ชี ข  อ มู ล ทั ้ ง หมดและข อ มู ล ที ่ เ ป ด เผยได ข องหน ว ยงาน
จึงจำเปนตองมีการปองกันขอมูลที่สำคัญที่สุด โดยระบบบัญชีขอมูลควรมีคุณสมบัติดานความปลอดภัย
เชน สิทธิการรักษาความปลอดภัย ใครเขาถึงขอมูล ขอมูลอะไร และเวลาใด การตรวจสอบบัญชีและ
การเขารหัส
4.2 พัฒนาระบบบัญชีขอมูลของหนวยงานที่แยกออกจากเว็บพอรทัลของหนวยงานเพื่องายตอการสืบคน
อาทิ https://catalog.nso.go.th/ ซึ ่ ง หน ว ยงานสามารถเลื อ กที ่ จ ะพั ฒ นาระบบบั ญชีข  อ มู ล ได
โดยการจั ดซื ้อจากภาคเอกชนหรือพัฒ นาตอยอดจากซอฟตแวรที่มีลักษณะที่เปนโอเพ นซอรส
โดยปกติแลวชุดซอฟตแวรสำหรับบริหารจัดการระบบขอมูลขนาดใหญที่จัดจำหนายในปจจุบันมักมี
ความสามารถในการสรางระบบบัญชีขอมูลรวมอยูดวย โดยจะมีทั้งระบบที่จัดการบูรณาการขอมูล
และหน า จอสื บ ค น รวมอยู  ในระบบนิเวศนเดีย วกัน เพื่อความสะดวกในการใชงาน อยางไรก็ดี
หากหนวยงานภาครัฐเลือกที่จะใชซอฟตแวรที่เปนโอเพนซอรสซึ่งโดยปกติมีศักยภาพที่จำกัดกวา
หนวยงานอาจจะตองบูรณาการมากกวา 1 ซอฟตแวรรวมกัน และอาจมีความจำเปนตองพัฒ นา
เพิ่มเติมบางสวนจึงจะสามารถใชงานไดสมบูรณ
4.3 หลังจากหนวยงานภาครัฐที่เปนเจาของขอมูลและศูนยขอมูลในสาขาตาง ๆ ทำการจัดแบงชุดขอมูล
ตามชั้นความลับ จัดทำบัญชีขอมูลและระบบบัญชีขอมูลแลว สสช. ในฐานะหนวยงานกลางและ
นายทะเบียน จะทำการรวบรวมและจัดเก็บบัญชีชุดขอมูลเขามาไวในฐานขอมูลกลางโดยจัดเก็บเฉพาะ
เมทาดาตาเทานั้นไมไดจัดเก็บตัวขอมูล สวนชุดขอมูลที่ไมมีชั้นความลับสามารถเปดเผยได หนวยงาน
กลางสามารถคัดเลือกและจัดเก็บชุดขอมูลเปดเพื่อใหบริการได
4.4 จัดทำดัชนีขอมูล (Data Index) บริการสืบคนแบบหลายมิติ (Multi-dimensional Search) ซึ่งเปน
สวนสำคัญที่เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในบริการคนหารายการขอมูล โดยผูใชบริการสามารถคนหา
แบบหลายมิติได ตัวอยางเชน
(1) การสืบคนตามรายชื่อกระทรวงและหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา เชน การวิเคราะหขอมูล
จากกรมการขนสงทางบก การบินไทย กระทรวงคมนาคม เปนตน
(2) การสืบคนตามหัวขอเรื่อง เชน ขอมูลดานสุขภาพและการสาธารณสุข การเงินและการธนาคาร
ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา การทองเที่ยว กระบวนการยุติธรรม คมนาคม และบริการสังคม เปนตน
(3) การสืบคนตามประเภทขอมูล (Data Type) หรือ รูปแบบขอมูล (Data Format)
(4) การสืบคนตามชั้นความลับของขอมูลและสิทธิการเขาถึงขอมูล เชน
• ขอมูลเปดที่ทุกคนมีสิทธิในการเขาถึงและนำไปใชไดอยางเสรี กลุมขอมูลนี้จะเปนประโยชน
ตอภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
• ขอมูลสวนบุคคล ที่อาจตองนำรายละเอียดสวนที่ระบุตัวตนไดออกกอนที่จะนำไปวิเคราะห
และหนวยงานเจาของขอมูลสามารถระบุขอจำกัดการใชประโยชนขอมูลได
• ขอมูลความลับทางราชการและขอมูลความมั่นคง ที่ใหสิทธิเฉพาะเจาหนาที่เกี่ยวของเทานั้น
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4.5 เชื่อมตอระบบบัญชีขอมูลของหนวยงานกับแพลตฟอรมบริการขอมูลภาครัฐในระดับประเทศ
(1) แนวคิดของการจัดทำระบบบัญชีขอมูลของหนวยงาน เปนจุดเริ่มตนของแนวทางการแก ไข
ปญหา เพิ่มคุณภาพ และความปลอดภัยการเปดเผยขอมูลของหนวยงาน ไดดังนี้
• ระบบบัญชีขอมูลของหนวยงาน ชวยใหหนวยงานสามารถบริหารจัดการขอมูลตามแนวทาง
ของกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐได สามารถควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ของ
ชุดขอมูลที่เปดเผยไดดียิ่งขึ้น สนับสนุนการทำงานของบริกรขอมูลในการตรวจสอบขอมูล
ของหนวยงานไดอยางเปนระบบ
• ระบบบัญชีข อมูล ของหนว ยงาน ชวยใหหนวยงานสามารถรวบรวมและเชื่อมตอข อ มู ล
จากหลายฐานขอมูลของหนวยงานใหอยูภายใตบัญชีขอมูลเดียวกัน โดยขอมูลที่เชื่อมตอ
โดยตรงกับฐานขอมูลนี้ ปกติจะอยูในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอรสามารถประมวลผลได
(Machine-readable Data) และมักเปนขอมูลที่มีการปรับปรุงอยางสม่ำเสมอ (Transaction
Data) ทำใหมีความพรอมสำหรับนำไปเชื่อมตอกับศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ เพื่อการ
เปดเผยขอมูลของหนวยงานไดอยางอัตโนมัติ
(2) การเชื่อมตอระบบบัญชีขอมูลที่เปนแพลตฟอรมในระดับหนวยงาน (Organization Platform)
เข า กั บ ศู น ย ก ลางข อ มู ล เป ด ภาครั ฐ และระบบอื ่ น ๆ ที ่ เ ป น แพลตฟอร ม ในระดั บ ประเทศ
(National Platform) สามารถทำไดโดยผานมาตรฐานของขอมูลเมทาดาตาของบัญชีข อมูล
(Metadata Standards) และมาตรฐานของ API ในการแลกเปลี่ยนขอมูล (API Standards)
ตัวอยางมาตรฐาน API ที่สามารถสนับสนุนกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลดังกลาว ไดแก CKAN
API และ DCAT API เปนตน ดังแสดงในรูปที่ 19

รูปที่ 19 การเชื่อมตอระบบบัญชีขอมูลของหนวยงานกับแพลตฟอรมบริการขอมูลภาครัฐในระดับประเทศ
5. การจัดทำกรอบนโยบายขอมูล (Data Policy) ของหนวยงานภาครัฐ
กรอบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลที่ครอบคลุมดานตาง ๆ ของธรรมาภิบาลขอมู ลเปน
สิ่งจำเปนสำหรับหนวยงานภาครัฐเพื่อเปนกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลที่ชัดเจน มีระบบ
บริหารจัดการ มีมาตรการและหลักประกันในการคุมครองขอมูลที่อยูในความครอบครองใหมีความมั่นคง
ปลอดภัยมิใหขอมูลสวนบุคคลถูกละเมิด รวมถึงกฎเกณฑขอมูลตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เรื่องธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ในการบริหารจัดการขอมูลภาครัฐใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลและระบบการ
ทำงานระหวางหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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5.1 นโยบายการบริหารจัดการขอมูล (Data Management Policy)
การกำหนดนโยบายเพื่อการบริหารจัดการขอมูลอยางเปนระบบ เปนสิ่งที่กลไกการบริหารจัดการ
ขอมูลหรือคณะทำงานดานขอมูลตองดำเนินการในลำดับแรก ประกอบดวย 4 มิติหลัก ดังนี้
(1) วงจรชีวิตของขอมูล (Data Lifecycle) การวางกลไกเพื่อจัดการขอมูลตามวงจรชีวิตเริ่มจาก
การสราง (Create) จัดเก็บ (Store) ใชประโยชน (Use) เผยแพร (Publish) จัดเก็บขอมูล
ถาวร (Archive) และทำลายขอมูล (Destroy) ดังรูปที่ 20 โดยระบุกระบวนการและกฎเกณฑ
ที่จำเปนในแตละชวงของวงจรชีวิตสำหรับชุดขอมูลดิจิทัลขององคกรทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ โดยคณะทำงานดานขอมูลสามารถเริ่มจากสวนงานนำรองและรายการ
ชุดขอมูลสำคัญบางสวนมาจัดทำบัญชีมูลกอน เพื่อลดความยุงยากและงบประมาณ

รูปที่ 20 ระบบบริหารและกระบวนการจัดการขอมูล หรือวงจรชีวิตของขอมูล
และองคประกอบในการบริหารจัดการขอมูล
(2) ความมั่นคงปลอดภัยและความเปนสวนบุคคลของขอมูล (Data Security and Privacy)
นโยบายดานการปองกันขอมูลควรครอบคลุมในบริบทของการรักษาความลับ ความพร อม
ใชงาน ความถูกตองของขอมูลตามมาตรฐาน ISO/IEC27001 ประกอบดวย
• หมวด 1 นโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Security Policy)
• หมวด 2 โครงสรางทางดานความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสำนักงาน (Organization of
Information Security)
• หมวด 3 ความมั่นคงปลอดภัยดานทรัพยากรบุคคล (Human Resource Security)
• หมวด 4 การบริหารจัดการสินทรัพย (Asset Management)
• หมวด 5 การควบคุมการเขาถึง (Access Control)
• หมวด 6 การเขารหัสลับขอมูล (Cryptography)
• หมวด 7 ความมั่นคงปลอดภัยดานกายภาพและสิ่งแวดลอม (Physical and Environmental
Security)
• หมวด 8 การบริหารจัดการดานการดำเนินงาน (Operations Management)
• หมวด 9 การบริหารจัดการดานการสื่อสาร (Communication Management)
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•
•
•
•
•

หมวด 10 การจัดหา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ (Information
System Acquisition, Development and Maintenance)
หมวด 11 ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศดานความสัมพันธกับผูใหบริการภายนอก
หมาด 12 การบริหารจัดการเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information
Security Incident Management)
หมวด 13 การบริหารความตอเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuity Management)
หมวด 14 การปฏิบัติตามขอกำหนด (Compliance)

(3) การประกันคุณภาพขอมูล (Data Quality Assurance) เพื่อประกันความนาเชื่อถือของ
ขอมูลและประสิทธิภาพของการใชขอมูล คณะทำงานดานขอมูลควรวางแผนการประกัน
คุณภาพขอมูล โดยระบุเกณฑการวัดคุณภาพสำหรับขอมูลแตละชุด กำหนดตัวชี้วัด (KPIs)
ที่ใชวัดคุณภาพ รวมถึงกลไกการตรวจสอบคุณภาพที่ชัดเจนเปนระบบ เพื่อตรวจสอบผลลัพธ
หรือความสำเร็จจากการกำกับดูแลขอมูล โดยองคประกอบการประเมินคุณภาพตามธรรมา
ภิบาลขอมูลภาครัฐ ประกอบดวย
• ขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy)
• ขอมูลมีความครบถวน (Completeness)
• ขอมูลมีความตองกัน (Consistency)
• ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness)
• ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy)
• ขอมูลมีความพรอมใช (Availability)
(4) การแลกเปลี ่ ย นข อ มู ล (Data Exchange) กั บ หน ว ยงานภายนอกจะเป น รู ป ธรรมได
คณะทำงานดา นข อมู ลต องกำหนดนโยบายไวอยางชั ดเจน จัดทำขอกำหนดและเงื่ อ นไข
(Term and Condition) สำหรั บ การแลกเปลี ่ ย นข อ มู ล ทั ้ ง การส ง ออกและนำเข า ข อ มู ล
มี มาตรการและกลไกการแลกเปลี่ย นขอมูล รวมถึงประเด็น ความจำเปน ในการเขารหัส
(Encryption) และผู  ดู แลจัดเก็บ กุญ แจถอดรหัส (Decryption) กรณีขอมูล มีช ั้น ความลับ
การมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนสามารถลดความเสี่ยงใหสวนงานขอมูลสารสนเทศ และ
สนับสนุนใหการบริหารจัดการแลกเปลี่ยนขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเอื้อตอการ
ใชประโยชนภายในหนวยงานและแลกเปลี่ยนขอมูลขามหนวยงาน โดยกรอบนโยบายตอง
กำหนดกระบวนการเชิงปฏิบัติแยกกันสำหรับแตละหมวดหมูของขอมูล (ขอมูลสาธารณะ
ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลความลับราชการ และขอมูลความมั่นคง) ประกอบดวย
• กำหนดกระบวนการจัดทำและสุมตรวจขอมูล (Procedure) ที่ทำใหมั่นใจวาปริมาณและ
คุณภาพของขอมูลตรงตามมาตรฐาน
• กำหนดกระบวนการที่ทำใหมั่นใจวาขอมูลมีความทันสมัยตลอดเวลา
• กำหนดกระบวนการในการใชขอมูลและการแบงปนขอมูลรวมกัน (Sharing of Data)
• กำหนดขอตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions) ในการเผยแพรขอมูล
• กำหนดเกณฑวิธี (Protocol) สำหรับการถายโอนขอมูล และวิธีการจัดการกับขอมูล
(Data Handling Method) เชน เอพีไอ (API: Application Programming Interface)
เอฟทีพี (FTP: File Transfer Protocol) หนวยความจำแบบพกพา อีเมล เปนตน
• กำหนดนโยบายควบคุมการเขาถึง (Access Control Policy) การกำหนดวาบุค คลใด
สามารถเขาถึงขอมูลใดไดบาง โดยอาจกำหนดตามหนาที่ความรับผิดชอบของบุคคลนั้น
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• กำหนดกลุมของฟลเตอร (Filter) ที่ทำใหขอมูลไมสามารถระบุตัวตนได (Anonymize)

หรือลดระดับ (De-classify) ชั้นความลับของขอมูลในกรณีที่เปนชุดขอมูลที่มีประโยชนมาก
เชน กรณีชุดขอมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได (Personal Identifiable Information: PII)
การนำชื่อของบุคคลออกจากชุดขอมูลนั้นจะทำใหชุดขอมูลดังกลาวลดระดับชั้นความลับ
จากระดับขอมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได (PII) เปนระดับขอมูลความลับ
• กำหนดแบบฟอรม (Template) นโยบายการปองกันขอมูล (Data Protection Policy)
5.2 ตัวอยางนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลและการขอใชขอมูลภาครัฐ
(1) พิจารณาการเปดเผยข อมูลเปดภาครั ฐ ขอมูลเปด (Open Data) คือ “ขอมูลที่สามารถ
นำไปใชไดโดยอิสระ สามารถนำกลับมาใชใหมและแจกจายไดโดยใครก็ตาม แตตองระบุ
แหลงที่มาหรือเจาของงานและตองใชสัญญาอนุญาต หรือเงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตาม
เจาของงานกำหนด” ขอมูลจากหนวยงานภาครัฐที่สามารถเปดเผยได จะอยูในรูปแบบที่เปน
มาตรฐานเป ด (Open Format) และไม ใ ช ร ู ป แบบมาตรฐานเฉพาะ (Non-proprietary
Format) ที่คนและเครื่องคอมพิวเตอร อานไดและนำไปใชตอยอดในการพัฒนาบริ การใน
รู ป แบบต า ง ๆ ได ข อ มู ล เป ด ถู ก ใช เ ป น เครื ่อ งมื อ ในการตรวจสอบความโปรง ใสในการ
ดำเนินการของภาครัฐ และความสามารถในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสามารถวัดอันดั บ การ
เปดเผยขอมู ลภาครัฐ ไดจ ากมาตรฐานตัวชี ้วัด เชน Open Data Index และ Open Data
Barometer เป น ต น โดยขอมูล ภาครัฐ ที่จ ะถูกนำมาเปดเผยตอสาธารณะ ควรพิจ ารณา
ใหเปนไปตามคุณลักษณะของขอมูลเปดภาครัฐ 10 ประการ ดังแสดงในรูปที่ 21

รูปที่ 21 คุณลักษณะของขอมูลเปดภาครัฐ
(2) กำหนดบทบาทหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของการเปดเผยขอมูล ดังนี้
• กำหนดบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีสิทธิตัดสินใจในการเปดเผยขอมูล เชน คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance Council) หรือ คณะทำงานเปดเผยขอมูล เปนตน
• กำหนดบุคคลหรือกลุมบุคคลในการดำเนินการและปรับปรุงการเปดเผยขอมูล
• กำหนดบุคคลหรือกลุมบุคคลในการรับเรื่องและแกไขปญหาเบื้องตนในการเขาถึงขอมูลและ
การนำขอมูลไปใช เชน ศูนยติดตอ (Contact Center)
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(3) กำหนดนโยบายการเปดเผยขอมูล ดังนี้
• หามเปดเผยขอมูลที่ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง นโยบาย แนวปฏิบัติ ไมวา
ขอมูลจะอยูในรูปแบบใดหรือสถานที่ใดก็ตาม
• ตองไดรับการอนุญาตจากตัวแทนหนวยงานหรือเจาของขอมูลกอนการเปดเผยขอมูล
• ควรมีการระบุชองทางการเปดเผยขอมูลที่เขาถึงและนำไปใชไดงาย
• ควรมีการเปดเผยเมทาดาตาควบคูไปกับขอมูลที่เปดเผย
• สามารถตรวจสอบไดวาการเปดเผยขอมูลไดถูกดำเนินการอยางเหมาะสมหรือเปนไปตาม
แนวทางที่ไดกำหนดไว เพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ และเปนการรักษาคุณภาพของขอมูล
(4) กำหนดแนวปฏิบัติการเปดเผยขอมูล เปนไปตามขั้นตอนตอไปนี้
• คัดเลือกชุดขอมูลที่ตองการเผยแพร ทั้งนี้ควรพิจารณาชุดขอมูลที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการ
ของทุกภาคสวน เพื่อสงเสริมใหเกิดการนำไปใชอยางแพรหลายและเกิดประโยชนสูงสุด
• พิจารณาชุดขอมูลที่คัดเลือก ชุดขอมูลที่คัดเลือกสำหรับเผยแพรนั้นตองอยูในชั้นความลับ
ที่สามารถเผยแพรได นั่นคือ ตองไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ความมั่นคงของ
ประเทศ ความลับทางราชการ และความเปนสวนตัว
• จัดเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบที่งายตอการนำไปใช นั่นคือ ขอมูลที่เครื่องคอมพิวเตอรอานได
(Machine-Readable) เปนขอมูลที่เปดใหสาธารณะในรูปแบบที่นำไปวิเคราะหประมวลผลตอ
ไดงาย หรือระดับการเปดเผยขอมูล ระดับ 3 ขึ้นไป เชน รูปแบบของ Comma-Separated
Values – CSV Application Programming Interface - API รวมถึงการจัดทำเมทาดาตา
เพื่อใหผูใชขอมูลสามารถเขาใจเกี่ยวกับบริบทของขอมูล เชน เจาของขอมูล วัตถุประสงค
ขอบเขต วันที่เผยแพร ความถี่ในการปรับปรุง ความถี่ในการเผยแพร แหลงที่มาของขอมูล
• นำชุดขอมูลขึ้นเผยแพร หนวยงานตองกำหนดผูรับผิดชอบหลัก เพื่อนำชุดขอมูลขึ้นเผยแพร
สูสาธารณะ ซึ่งสามารถดำเนินการไดดังนี้
- เผยแพรผานเว็บไซตหรือ Universal Resource Identifier - URI ของหนวยงาน พรอมเมทาดาตา
- เผยแพรผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ โดยปฏิบัติตามเอกสาร คูมือการนำขอมูลขึ้น
เผยแพรบน data.go.th
- ผู  ใ ช ข  อ มู ล ถื อ ได ว  า เป น ผู  ท ี ่ ม ี ส  ว นร ว มในกระบวนการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของข อ มู ล
ที่หนวยงานได เผยแพรผ านชองทางในการแสดงความคิดเห็น และการรองขอข อ มูล
ที่ตองการได ซึ่งการเปดเผยขอมูลที่มีคุณภาพและตรงกับความตองการของผูบริโภคนั้น
จะชวยใหเกิดการสรางนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

สำหรับผูที่เกี่ยวของตามภารกิจ (Non-Technical Team) สามารถดาวนโหลด
QR Code_DGF เพื่อดูรายละเอียดการทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
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III หมวดสำหรับผูที่เกี่ยวของเชิงเทคนิค (Technical Team)
6. การพัฒนาระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ (Government Data Catalog : GD Catalog)
6.1 แนวคิดการดำเนินงาน
ภายใตการดำเนินงานของหนวยงานเพื่อจัดทำระบบบัญชีขอมูลที่เ ปนรายการขอมูลสำคั ญ ของ
หนวยงานใหสามารถใชงานไดงายเปรียบเสมือนสมุดหนาเหลือง (Yellow Pages) สำหรับใหบริการขอมูลแก
บุคลากรในหนวยงานในการวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผล และการใหบริการประชาชน
รวมถึงการใหบริการขอมูลแกหนวยงานภายนอก โดยจัดทำบัญชีขอมูลใหอยูในรูปแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
ตามแนวทางที่ไดนำเสนอในขางตน เพื่อการกำกับดูแลขอมูลใหมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย และพรอม
ใชงาน โดยมีการกำกับดูแลความปลอดภัยของขอมูลใหไดมาตรฐานตามชั้นความลับ
อยางไรก็ตาม การดำเนินงานในภาพรวมของรัฐบาลที่หนวยงานภาครัฐตองใชขอมูลเพื่อการวิเคราะห
สถานการณ วางแผนยุทธศาสตร และแกปญหา ซึ่งจำเปนตองมองในมิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน ทำให
ขอมูลที่ตองการใชงานเพียงแคขอมูลภายในหนวยงานนั้นไมเพียงพอ ซึ่งการหาแหลงขอมูล รองขอขอมูลขาม
หนวยงาน และทำความเขาใจการใชขอมูลของหนวยงานอื่นเพื่อการใชประโยชนตามบริบทงานนั้นเปนเรื่อง
ที่ยุงยาก จึงมีความจำเปนที่ภาครัฐตองจัดการขอมูลอยางเปนระบบเพื่อใหผูใชงานสามารถเลือกไดสะดวก
มากขึ้นและจัดทำขอมูลเพื่อการวิเคราะหและตัดสินใจไดทันตอความตองการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงวางแผนพัฒนาบัญชีขอมูลภาครัฐ
และระบบสารสนเทศเพื่อการสืบคนขอมูลที่ชวยใหผูใชขอมูลสามารถสืบคน รองขอ
เขาถึง และสามารถใชประโยชนของขอมูลภาครัฐอยางเปนรูปธรรม โดยบัญชีขอมูล
ภาครั ฐ ดั งกล า วจั ดเป น ส ว นสำคั ญ ในการบู ร ณาการข อมูล ขา มหนว ยงานเพื่ อ การ
วิ เ คราะห ข อมู ล ขนาดใหญ (Big Data Analytics) และการใหบ ริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่องแนวทาง
การใช ป ระโยชน จ ากข อมู ล ขนาดใหญ (Big Data) ใหห นว ยงานภาครัฐ รว มมื อ กั บ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สสช. ในการจัดทำรายการขอมูลภาครัฐ
(Government Data Catalog) และระบบนามานุ กรม (Directory Services) ตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอ
ดังนั้น สสช. จึงเปนหนวยงานที่ทำหนาที่รวบรวมและลงทะเบียนรายการชุดขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ
เพื ่ อ จั ด ทำเป น ระบบบั ญ ชี ข  อ มู ล กลางภาครั ฐ (Government Data Catalog: GD Catalog) ที ่ เ ป น ระบบ
สารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นทำหนาที่เพื่อรวบรวมบัญชีขอมูลในสวนที่สำคัญของหนวยงานตาง ๆ มาลงทะเบียน
จัดทำเปนบัญชีขอมูลภาครัฐ ภายใตการดูแลและจัดการใหบัญชีขอมูลภาครัฐมีความถูกตองทันสมัยอยางเปน
ระบบ และพั ฒ นาระบบนามานุ กรม เพื ่ อใหบ ริก ารและอำนวยความสะดวกแกผ ู ใช ในการสื บ คน ข อ มู ล
เปนระบบสารสนเทศเพื่อการสืบคนบัญชีขอมูลภาครัฐที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชวยใหผูใชขอมูลสามารถสืบ คน
รองขอขอมูลขามหนวยงาน เขาถึง ทราบแหลงที่มา ระดับการเปดเผยขอมูลตามหมวดหมูธรรมาภิบาลขอมูล
ประเภทขอมูล รูปแบบไฟลขอมูล และคุณลักษณะของชุดขอมูลอื่น ๆ ตามที่ไดกำหนดไวในเมทาดาตา เพื่อให
ผูใชสามารถนำขอมูลไปวิเคราะหและวางแผนอยางเปนรูปธรรม และรวมถึงการใหบริการขอมูลบางสวน
แกภาคเอกชนและประชาชนในอนาคต โดยการใชประโยชนขอมูลจะเปนไปตามขั้นตอนในรูปที่ 22
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รูปที่ 22 ขั้นตอนการรองขอขอมูลขามหนวยงานเพื่อประโยชนในเชิงวิเคราะหวางแผน
ทั้งนี้ การพัฒนาการใหบริการขอมูลไดนั้น หนวยงานกลาง ไดแก สพร. และ สสช. จำเปนตองพัฒนา
ระบบบัญชีขอมูลภาครัฐที่เปนสวนหนึ่งของระบบสารสนเทศเพื่อการบริการขอมูลภาครัฐ (รูปที่ 23) ที่เปน
เสมือนศูนยกลางในการรวบรวมรายการชุดขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหผูใชงานสามารถเขาระบบเพื่อ
สืบคนหาขอมูลที่นาจะตอบโจทยเชิงวิเคราะหที่ตองการ และทำการดาวนโหลดขอมูลไดตามสิทธิจากระบบ
โดยตรง ซึ่งคำรองขอที่ไมเปนไปตามสิทธิการเขาถึงตามที่ระบุโดยเจาของขอมูลจะยังตองผานกระบวนการ
รองขอตามที่เจาของขอมูลกำหนด สำหรับกรณีของการรองขอขอมูลตามสิทธิที่ระบุประเภทขอมูลเปนขอมูล
ขนาดใหญ จะถูกสงตอจากระบบบัญชีขอมูลไปยังระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล กลางภาครั ฐ หรื อ
ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง ซึ่งเปนระบบที่รองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลจำนวนมากและขอมูลที่ไมมี
โครงสราง ในขณะที่ขอมูลที่เปนประเภทขอมูลเปด จะถูกใหบริการเผยแพรบนศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐเพื่อ
เปดเผยและแบงปนขอมูลใหเกิดการใชประโยชนจากขอมูลแกสาธารณชน

รูปที่ 23 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการขอมูลภาครัฐ
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการขอมูลภาครัฐจะรวบรวมและจัดเก็บบัญชีขอมูลเขามาไวในฐานขอมูล
กลาง โดยจัดเก็บเฉพาะเมทาดาตาเทานั้นไมไดจัดเก็บตัวขอมูล สวนชุดขอมูลที่ไมมีชั้นความลับสามารถ
เปดเผยได หนวยงานกลางสามารถคัดเลือกและจัดเก็บชุดขอมูลเปดเพื่อใหบริการ ดังนั้น Government Data
Catalog หรือ GD Catalog จึงเปนขอตอกลางสำคัญในการประสานการทำงานและใหบริการไปยังอีก 2 ระบบ คือ
(1) ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง (Government Data Exchange: GDX) ที่เปนกลไกการบริ การ
และการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญนั้น หนวยงานเจาของขอมูลไมจำเปนตองสงขอมูล
ดิบเขามาจัดเก็บที่ศูนยบริการขอมูลกลาง เพียงแตลงทะเบียนที่ระบบบัญชีขอมูลภาครัฐและใหบริการที่ระบบ
นามานุกรมขอมูลภาครัฐ เพื่อใหระบบสารสนเทศอื่น ๆ สามารถสืบคนและขอเชื่อมโยงได โดยมีขั้นตอนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานตามรูปที่ 24
โดยการบริการและแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังตอไปนี้

รูปที่ 24 กลไกการบริการและการแลกเปลี่ยนขอมูล
หมายเหตุ ระบบนามานุกรมขอมูลภาครัฐและระบบบริการขอมูลกลาง ไมจำเปนตองติดตั้งในดาตาเซนเตอรเดียวกัน
ระบบทั้ง 2 สามารถทำงานรวมกันไดผา นกลไก Web Service ได

• หนวยงานภาครัฐจัดทำ (Publish) เมทาดาตาเขามาที่ระบบนามานุกรมขอมูลภาครัฐ
• ผูใชงานที่ตองการรองขอขอมูลจะทำการสืบคน ระบุขอมูลที่ตองการ และยื่นคำร องขอ
ขอมูลผานระบบนามานุกรมขอมูลภาครัฐ (Directory Service) ซึ่งระบบดังกลาวจะยืนยัน
ตัวตน ตรวจสิทธิของผูรองขอ และตรวจสอบวาคำขอขอมูลมีความเหมาะสมตามกฎเกณฑที่
ระบุโดยหนวยงานเจาของขอมูลหรือไม ตัวอยางเชน ขอมูลที่ขอมีชั้นความลับระดับใด ผูขอ
มีสิทธิหรือไม คำขอตองการปริมาณขอมูลมากเพียงใด หากคำขออยูในเกณฑปกติการอนุมัติ
สามารถทำไดโดยระบบอัตโนมัติ มิเชนนั้นตองขอขอมูลอยางเปนทางการไปที่หนวยงาน
เจาของขอมูล นอกจากนี้คำรองขอขอมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ในภายหลัง
• หากคำรองขอขอมูลไดรับการอนุมัติ ระบบจะแจงไปยังผูขอ และคำรองพรอมรายละเอียด
จะถูกสงผานไปยังระบบบริการแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง (Data Exchange Service) อัตโนมัติ
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• ระบบบริการแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง จะตอเชื่อมกับหนวยงานเจาของขอมูลและหนวยงาน
ผูขอรับบริการทั้งหมด รวมทั้งเก็บขอมูลดานเครือขาย เชน IP Address และเกณฑในการ
สง-รับขอมูลของหนวยงานเจาของขอมูล เพื่อจุดประสงคในการถายโอนขอมูล ซึ่งการถาย
โอนขอมูลจากตน ทางไปยังปลายทางสามารถทำได ทั้ งแบบผานและไมผ านระบบกลาง
เพื่อลดปญหาคอขวดที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีรายการคำขอจำนวนมาก ทั้งนี้ชองทางการสง
ขอมูลจะขึ้นอยูกับเกณฑที่หนวยงานเจาของขอมูลระบุไว ตัวอยางเชน
- Application Programming Interface หรือ API คือการโอนยายข อมูลโดยอัตโนมั ติ
ผ า นการเรี ย กใช ง านส ว นโปรแกรมที ่ ห น ว ยงานเจ า ของข อ มู ล จั ด เตรี ย มไวใ ห โดย
ระบบงานของผูขอขอมูลจะสามารถดึงขอมูลตรงจากระบบฐานขอมูล (Database) หรือ
ระบบพื้นที่เก็บขอมูลสวนกลาง (Data Lake) ของหนวยงานเจาของขอมูลไดโดยตรง
- Secured File Transfer Protocol (SFTP) ทำได 2 วิธี คือ 1) เจาของขอมูลอัปโหลด
ไฟล ข  อ มู ล เข า ไปที ่ พ ื ้ น ที ่ จ ั ด เก็ บ ชั ่ ว คราวของระบบบริ ก ารข อ มู ล กลาง เพื ่ อ ให
ผูรองขอขอมูลเขามาดึงขอมูลไปใชในภายหลัง 2) หนวยงานเจาของขอมูลถายโอนขอมูล
ไปยังผูรับโดยตรงผานระบบอัตโนมัติดวยโปรโตคอล SFTP การสงขอมูลลักษณะนี้ตองมี
รหัสผูใชและรหัสผานสำหรับการเขาสูระบบที่ชัดเจน
- Removable Storage หรือ Email คือการทำสำเนาไฟลขอมูลโดยใสรหัสปองกัน การ
เปดไฟล และนำไฟลดังกลาวใสลงใน Removable Storage เพื่อจัดสง หรือ สงทาง Email
การสงลักษณะนี้เหมาะกับหนวยงานที่มีขอจำกัดทางดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(2) ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (data.go.th) จากที่หนวยงานกลาง ไดแก สพร. สสช. และ สวข.
ไดรวมกันสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐสรางรายการชุดขอมูลเพื่อนำมาวางไวที่ระบบนามานุกรมขอมูลภาครัฐ
และหากชุดขอมูลใดไมมีชั้นความลับ จัดเปนขอมูลสาธารณะ นอกจากระบบสารสนเทศที่กลาวในขางตน กลไก
การบริการแลกเปลี่ยนขอมูลกลางยังตองมีกระบวนการบนระบบสารสนเทศที่ใหผูใชงานสามารถจัดการขอมูล
ที่มีความผิดปกติไดตามขั้นตอนดังตอไปนี้
• Confirm: ตรวจสอบและยืนยันวาชุดขอมูลมีปญหา
• Notify: แจงเตือนใหกับผูที่ดูแลหรือหนวยงานเจาของขอมูลนี้เกี่ยวกับปญหาในชุดขอมูล
• Log: ทำการเก็บ log ปญหาที่เกิดขึ้นไวเพื่อติดตามและสรุปผล
• Diagnose: วิเคราะหปญหาของขอมูลพื้นฐานได
• Evaluate Option: ประเมินสาเหตุของปญหา เชน การเก็บขอมูล อัลกอริทึมในการคำนวณขอมูล
• Correct: แกไขขอมูลที่ผิดปกติที่พบใหถูกตอง
โดยในชวงแรกของการใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูล กระบวนการจัดการขอมูลจะชวยใหเกิดการ
แจงเตือนระหวางหนวยงานเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพขอมูลโดยรวม และทำใหหนวยงานสามารถใหบริการ
ขอมูลที่มีระดับคุณภาพที่ยอมรับ (Data Quality Service Level Agreement) ไดในอนาคต
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6.2 กระบวนการและระบบบริการบัญชีขอมูลภาครัฐ แบงไดเปน 3 สวนหลักคือ

รูปที่ 25 กระบวนการและระบบบริการบัญชีขอมูลภาครัฐ
(1) การจัดทำบัญชีขอมูลของหนวยงาน (Agency Catalogs)
เปนปจจัยหรือ Input ที่สำคัญ เนื่องจากการใหบริการบัญชีขอมูลภาครัฐจะเกิดขึ้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพคือ การที่หนวยงานจัดทำบัญชีขอมูลของตนเองตามแนวทางที่ไดกำหนดไวในธรรมาภิบาลข อมูล
ภาครัฐ ที่ใหหนวยงานจัดประเภทขอมูลที่ครอบครองหรือดูแลอยูเพื่ออำนวยความสะดวกในการคนหาชุดขอมูล
หรือเมทาดาตาที่สอดคลองกับมาตรฐานที่กำหนดเพื่อเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของกับขอมูลกลุมตาง ๆ
ดวยการจัดทำบัญชีขอมูลเปนการแสดงบรรดารายการของชุดขอมูล
ที่จำแนกแยกแยะโดยการจัดกลุมหรือจัดประเภทขอมูลที่อยูในความครอบครองของ
หนวยงาน ดังนั้น บรรดารายการชุดขอมูลที่หนวยงานจัดทำแบงออกเปน 4 หมวดหมู
ตามหมวดหมูธรรมาภิบาลข อมูลภาครัฐ คือ ขอมูลสาธารณะ ขอมูลสวนบุ คคล
ขอมูลความลับทางราชการ และขอมูลความมั่นคง โดย “ชุดขอมูล” ที่เปดเผยให
ผูใชสามารถเขาถึงและใชประโยชนอยางสาธารณะไดนั้น จัดอยูในหมวดหมูขอมูล
สาธารณะหรือขอมูลเปด โดยอาจเปดใหผูใชขอมูลเขาถึงในรูปแบบของไฟลหรือ
ลั ก ษณะ API ในขณะที ่ ก ลุ  ม ข อ มู ล ที่ ม ี ค วามอ อ นไหว (Sensitive Data) หรื อ ที่
เปดเผยชื่อบัญชีตามสิทธิ์ คือ ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลความลับทางราชการ และ
ขอมูลความมั่นคง ผูใชทั่วไปไมสามารถเขาถึงได ซึ่งการกำหนดสิทธิการเขาถึงของ
ผูใชนั้นเปนไปตามนโยบายที่หนวยงานเปนผูกำหนด
ในกรณีที่หนวยงานยังไมไดมีการจัดทำบัญชีขอมูลของตนเอง หรือไมไดจัดซื้อซอฟตแวรเชิง
พาณิชยเพื่อจัดทำบัญชีขอมูลของตนเอง แตหนวยงานระดับกระทรวงที่มีความพรอมดานระบบบัญชีขอมูล
หนวยงานสามารถประสานและใชงานระบบรวมกันภายในกระทรวง อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม สำหรับกรณีหนวยงานที่ไมมีความพรอม หรือ หนวยงานขนาดเล็ก หนวยงานกลางจะได
จัดเตรียมระบบบริการบัญชีขอมูล (Data Catalog as a Services) เพื่อจัดทำบัญชีขอมูลของหนวยงาน และ
เพื่อเชื่อมโยงกับการใหบริการบัญชีขอมูลภาครัฐ (Government Data Catalog Services) มีแนวทางดังนี้
- 34 -

มสพร. 1-2564

รูปที่ 26 กระบวนการจัดทำบัญชีขอมูลของหนวยงาน
• จัดทำและปรับปรุงบัญชีขอมูล
• นำขึ้นรายการชุดขอมูลและคำอธิบาย และเชื่อมโยงระบบบัญชีขอมูลดวย API Catalog
เพื่อชี้ไปขอมูลที่มีอยูจริง
• ลงทะเบียนบัญชีขอมูลและรายการชุดขอมูล และ ขอมูลที่จำเปน กับ Government Data
Catalog Services
• ปรับปรุงบัญชีขอมูลและระบบบัญชีขอมูลของหนวยงานใหเปนปจจุบัน
(2) การจัดการทะเบียนบัญชีขอมูลภาครัฐ (Government Catalog Registry Management)
เมื่อหนวยงานภาครัฐไดจัดทำบัญชีขอมูลของตนเองขึ้นแลว เพื่อใหรัฐบาล หนวยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน และประชาชนสามารถใช ป ระโยชน จ ากข อ มู ล ภาครั ฐ ที ่ ส ามารถเผยแพร ห รื อ เพื ่ อ การ
แลกเปลี่ยนสำหรับการใหบริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานตองมาทำการ
ลงทะเบียน (Register Data Sources) ในระบบบริการบัญชีขอมูลภาครัฐเพื่อใหเปนศูนยกลางในการรวบรวม
บัญชีขอมูลภาครัฐ ที ่ชวยใหผู ใชส ามารถเข ามาใชประโยชน และสร างคุณค า (Value) จากขอมูลที่ภ าครั ฐ
ใหบริการ โดยมีหลักเกณฑในการคัด เลื อกรายการชุดข อมูลที่หนวยงานลงทะเบียนเพื่ อใหบริการข อมู ล
ในระบบบริการบัญชีขอมูลภาครัฐ เนื่องจากเปนชุดขอมูลที่มีความสำคัญตอรัฐบาลและการใหบริการประชาชน คือ
• ขอมูลเปดภาครัฐ (Government Open Data) ที่หนวยงานภาครัฐมีหนาที่จัดทำขอมูล
ที่ตองเปดเผยตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอ
สาธารณะ โดยตองใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงไดอยางเสรีโดยไมเสียคาใชจาย
• ข อมู ลที ่ ใช ในการให บริ การภาครัฐ ตามนโยบายรัฐ บาลที่ตองการใหห น วยงานของรัฐ
ปรั บ กระบวนการบริ ห ารจั ด การและการบริ ก ารที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ ประชาชน ด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสในลักษณะของการบูรณาการ เพื่อลดความซ้ำซอนและใชทรัพยากรรวมกัน
เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดำเนินงานตามภารกิจของแตละหนวยงาน
• ขอมูลที่หนวยงานใชในการวางแผนยุทธศาสตร กำหนดนโยบาย ติดตาม และประเมินผล
การพัฒนาประเทศทั้งแผนระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ขอมูลที่จัดทำขึ้นตามนโยบาย
รัฐบาล ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี และตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
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การลงทะเบียนเปนการดึงขอมูลเฉพาะในสวนของเมทาดาตาจากแหลงขอมูลและคัดลอกมา
จัดเก็บไวที่ระบบบริการบัญชีขอมูลภาครัฐ โดยที่ขอมูลยังคงจัดเก็บอยูที่หนวยงานเจาของภายใตกำกับดูแลตาม
นโยบายของหนวยงานอยางเครงครัด ระบบไมอนุญาตใหผูใชเขาถึงแหลงขอมูลที่จัดเก็บหากไมใชขอมูล
สาธารณะ เนื่องจากการเขาถึงขอมูลเปนสิทธิของหนวยงานเจาของขอมูลเทานั้นที่จะอนุญาตใหผูใชกลุมใด
สามารถเขาถึงได ผูดูแลระบบไมมีสิทธิในการอนุญาต โดยระบบทำหนาที่ใหบริการกับผูใชใหสามารถสืบคน
รายการขอมูลและทำความเขาใจในเบื้องตนกับขอมูลดังกลาวผานเมทาดาตาที่หนวยงานเจาของขอมูลเปน
ผูจัดทำ
ดังนั้น ระบบจัดการทะเบียนบัญชีขอมูลภาครัฐ จะเปนสวนสำคัญที่ทำหนาที่ในการรวบรวม
รายการขอมูลสำคัญ เมทาดาตา และทรัพยากร (Resource) หรือขอมูล ผาน API จากบัญชีขอมูลหนวยงาน
มาจัดเก็บไวที่ฐานขอมูลกลาง โดยเมื่อหนวยงานมาลงทะเบียนบัญชีขอมูล ระบบจะเชื่อมตอไปยังระบบบัญชี
ขอมูลของหนวยงานเพื่อตรวจสอบการมีอยูจริงและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเพื่อนำมาจัดเก็บรายการ
ชุดขอมูลและเมทาดาตา ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานขอมูลตามเกณฑที่กำหนด โดยเฉพาะในสวนของ
เมทาดาตาที่ตองสอดคลองตามมาตรฐานและนำไปจัดหมวดหมูตามความเหมาะสม นอกจากนี้ในสวนของการ
จัดการลงทะเบี ยนบัญชีข อมูลภาครัฐจะทำหน าที่ติ ดตามการมี อยู การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุ ง (Update)
รายการขอมูลและเมทาดาตา รวมถึงการอางอิงทรัพยากร (Resources) กับบัญชีขอมูลที่หนวยงานต นทาง
ใหถูกตองและทันสมัย
ภายใตการจัดการทะเบียนบัญชีขอมูลภาครัฐ ถือเปนสวนหนึ่งของการทำธรรมาภิบาลขอมูล
ของระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ แมวาขอมูลที่หนวยงานครอบครองและดูแลเพื่อการจัดทำบัญชีขอมูลของตนเอง
จะผานกระบวนการทำธรรมาภิบาลขอมูลของหนวยงานมาระดับหนึ่งแลว แตดวยการใชงานขอมูลและแนวทาง
หรือนโยบายในการทำธรรมาภิบาลขอมูลของหนวยงานลวนมีความแตกตางกันตามวัตถุประสงคและภารกิจ
ของหนวยงาน ดังนั้น เมื่อขอมูลที่หนวยงานไดมีการจัดทำบัญชีขอมูลของตนเองแลวจะถูกรวบรวมมาเปน
ขอมูลสำคัญของประเทศเพื่อการใชในการวิเคราะห วางแผน และตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญ ควรมีการจัดการ
กับขอมูลชุดดังกลาวใหมีความเหมาะสมตามเกณฑคุณภาพของขอมูลภาครัฐ และการจัดหมวดหมูขอมูลตาม
วัตถุประสงคการใชงาน โดย สสช. ไดจัดทำขึ้นรวมกับ สพร.
(3) การใหบริการบัญชีขอมูลภาครัฐ (Government Catalog Portal) และบริการนามานุ กรม
(Directory Service)
การใหบริการบัญชีขอมูลภาครัฐดำเนินการผานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการขอมูลภาครัฐ
ที่ทำหนาที่เปนศูนยกลางในการรวบรวมรายการชุดขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหผูใชงานสามารถสืบคนหา
ขอมูลที่ตองการไดอยางสะดวก เขาถึงขอมูลไดตามสิทธิที่ผูใชมีตามที่หนวยงานเจาของขอมูลและการใช
ประโยชนอยางเปนรูปธรรม เชน คนหาตามรูปแบบการเก็บขอมูล (เชน CSV XML และ TXT เปนตน) เปนตน
โดยระบบจะจับคูกับชุด ข อมูลตามเงื่ อนไขสืบคน ใหบริการสงรายการชุดขอมูลและคำอธิบายขอมูล ของ
ชุดขอมูลใหกับผูใชที่เขามาลงทะเบียนในกรณีที่ตองการใชประโยชนขอมูล ตรวจสอบความครบถวนของขอมูล
ในระบบ จัดเตรียมชุดขอมูลเพื่อสงตอไปยังปลายทางที่รองขอผานบริการสำหรับบัญชีขอมูล (Catalog API)
โดยผูใชที่เขามาลงทะเบียนสามารถเขาใชบริการขอมูลลงทะเบียน (Registry API) เพื่อการเรียกใชขอมู ล
(กรณี ข  า มหน ว ยงาน) ไปปรั บ ปรุ ง ในระบบบั ญ ชี ข  อ มู ล ของหน ว ยงานให มี ค วามต อ งกั น (Consistency)
ซึง่ โครงสรางระบบสารสนเทศประกอบดวย 3 สวนสำคัญ คือ
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(1) โปรแกรมเชื่อมโยง Portal บริการกับฐานข อมูล ซึ่งเปนซอฟตแวรต ระกูลที่ใช ในการ
บูรณาการขอมูล มีหนาที่เชื่อมตอแหลงขอมูลและรวบรวมขอมูลจากหนวยงาน
(2) ระบบ Portal บริการนามานุกรมขอมูล สำหรับใหผูใชเขาสืบคนรายชื่อและวิธีรองขอ
ชุดขอมูลที่มีสิทธิเขาถึงได
(3) เมทาดาตาของชุดขอมูลแตละชุด ซึ่งบอกถึงลักษณะของชุดขอมูลทั้งในทางเทคนิคและ
การใชงาน รวมถึงพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ที่บอกรายละเอียดเชิงลึ กของ
ขอมูลตาง ๆ ในแตละชุดขอมูล

รูปที่ 27 ระบบบริการบัญชีขอมูลภาครัฐและโครงสรางระบบสารสนเทศบัญชีขอมูลภาครัฐ
ในการเขาใชบริการผูใชสามารถเขาถึงขอมูลหรือทรัพยากร (Resource) ไดแตกตางกันตาม
ประเภทหมวดหมูธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
• ในกรณีบัญชีขอมูลที่เปดเผยไดที่ระบุหมวดหมูเปนขอมูลสาธารณะ ผูใชไมตองลงทะเบียน
ก็สามารถอานได และเขาถึงได
• ในกรณีบัญชีขอมูลที่เปดเผยไมได ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลความลับทางราชการ และ
ขอมูลความมั่นคง แมผูใชทำการสมัครสมาชิกแลวก็ตามจะยังไมมีสิทธิในการเห็นรายการ
บัญชีขอมูลของหนวยงานได หากผูดูแลระบบทะเบียนหรือ สสช. ยังไมอนุญาตหรืออนุมัติ
การลงทะเบียน สำหรับสิทธิการเขาถึงของผูใชนั้นเปนไปตามนโยบายที่หนวยงานเปนผูกำหนด
ทั้งนี้เพื่อใหขอมูลเกิดการเปดเผยและแบงปน (Sharing) ใหเกิดการใชประโยชนอยางคุ มคา
ข อ มู ล บางอย า งแม จ ะเป น กลุ  ม ข อ มู ล ที่ ม ี ค วามอ อ นไหวหรื อ Sensitive แต ห ากมี ก ารจำแนกหมวดหมู
(Declassification) เพื่อปรับเปลี่ยนบางอยางใหเปนขอมูลสาธารณะ เชน ฐานขอมูลที่มีเลข 13 หลัก ควรมีการ
ลบฟลดเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักออก หรือฟลดอื่น ๆ ที่สามารถนำไปใชเพื่อการอางอิงตัวตนหรือขอมูล
เฉพาะรายไดเพื่อใหสามารถเปดเผยใหสาธารณะไดใชประโยชนรวมกัน และยังมีกลไกการอนุมัติใชขอมูล
สำหรับคำขอประเภทตาง ๆ ทั้งนี้ การขอขอมูลสาธารณะหรือขอมูลเปดไมตองขออนุมัติ
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นอกจากนี้ ระบบนามานุกรมจะทำหนาที่ยืนยันตัวตน (Authentication) และตรวจสอบสิทธิ
ในการเขาถึงข อมูล (Authorization) ของผูใชตามกฎเกณฑที ่หนวยงานเจ าของข อมูลระบุ รวมทั้งบัน ทึ ก
รายการการสื บ คน และคำขอขอมู ลทั ้งหมด (Search and Request Log) เพื่อใหห นวยงานเจาของขอมูล
สามารถตรวจสอบได และสามารถเชื ่อมต อกับ ศูน ยเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล (Data Linkage and
Exchange Centers) เพื ่ ออำนวยความสะดวกใหการเขาถึง การใชขอมูล รว มกัน และการถายโอนขอมูล
สามารถทำไดผานระบบทั้งหมดในอนาคต
6.3 การบริการระบบบัญชีขอมูลภาครัฐผาน Catalog API
บริการระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ หรือ GD Catalog นอกจากจะใหบริการพื้นฐานของระบบบัญชีขอมูล
เพื่อรองรับผูใชที่เขาถึงผานเบราวเซอร (Browser) แลว บริการสำหรับบัญชีขอมูลผาน Catalog API เปนอีก
บริการหนึ่งที่ทำใหเกิดการใชประโยชนจากบัญชีขอมูลพรอมคำอธิบายผานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทำงาน
ประสานกันบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร สำหรับบริการแบบ API ที่ทำงานในระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ
จำแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้

รูปที่ 28 บริการแบบ API ในระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ
(1) บริการสำหรับบัญชีขอมูล (Catalog API) เปน API ของระบบบัญชีขอมูลเพื่อรองรับกั บ การ
ทำงานรวมกับระบบลูกขายที่รองขอเพื่อใชแสดงรายการบัญชีขอมูล การคนหา การเพิ่มและ
การปรับปรุงบัญชีขอมูล เปนตน
อยางไรก็ตามดวยหนวยงานรัฐนั้น อาจติดตั้งระบบบัญชีขอมูลที่แตกตางจึงมีความหลากหลาย
ไมนอย แตปจจุบันมีมาตรฐาน DCAT (Data Catalog Vocabulary ) เปนมาตรฐานกลางทำให
การทำงานรวมกันระหวางระบบบัญชีขอมูลเปนไปแบบอัตโนมัติ
(2) บริ ก ารข อ มู ล ลงทะเบี ย น (Registry API) เป น API ของระบบทะเบี ย นแบบ Restful Web
Service ที ่ ออกแบบเพื ่ อรองรับการรองขอนำขอมูลที่ห นวยงานไดล งทะเบีย นไวกับ ระบบ
ลงทะเบียนบัญชีขอมูลภาครัฐนำกลับไปใชโดยขอมูลที่ไดรับไปมีความละเอียดในระดับตัวแปร
ที่อยูในชุดขอมูล และ ยังทำหนาที่เปน Backend ใหกับระบบบริการคนหาบัญชีขอมูลไดดวย
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(3) บริการชุดขอมูล (Data API) ในกรณีที่ระบบบัญชีขอมูลหนวยงานมีการโหลดชุดขอมูลขึ้นไวบน
ระบบบัญชีขอมูลโดยตรงแลว ระบบคอมพิวเตอรลูกขายสามารถรองขอผาน Data API แลวนำ
ชุดขอมูลที่สงกลับซึ่งเปนไปตามรูปแบบที่กำหนดขึ้น เชน CSV JSON XML และ RDF เปนตน
บริการ API ที่กลาวมาขางตนจึงเปนกลไกหลักที่ทำใหขอมูลของหนวยงานรัฐที่จัดเก็บอยูแบบอิสระ
ตอกันสามารถทำงานรวมกันในแบบรองขอ (Pull) และ บันทึก (Push) ทำหนาที่เปนแพลตฟอรมกลางระบบ
บัญชีขอมูลภาครัฐ และเพิ่มความสามารถดวยสวนขยายเกิดการแบงปนชุดคำสั่งระหวางหนวยงานภาครัฐ
จึงทำใหเกิดการพัฒนาในอนาคตไดอยางตอเนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 29

รูปที่ 29 การทำงานระหวาง API ในระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ
7. การบริหารจัดการระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog Management)
7.1 การใชงานระบบบัญชีขอมูล
ระบบบั ญ ชี ข  อ มู ล นอกจากจะช ว ยให เ จ า หน า ที ่ ภ ายในหน ว ยงานทราบถึ ง ข อ มู ล ที ่ ห น ว ยงาน
ครอบครองและแหลงจัดเก็บของขอมูลเหลานั้น ยังอำนวยความสะดวกในการคนหาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
และลดความซ้ำซอนของขอมูล โดยระบบสามารถใหผูใชคนหาวา “ขอมูลที่ตองการนั้นมีอยูภายในหนวยงาน
หรือไมและสามารถเขาถึงไดอยางไร” โดยการใชงานระบบบัญชีขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้
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รูปที่ 30 การใชงานระบบบัญชีขอมูล
(1) ผูใชที่ตองการขอมูลเขาสูหนาจอแสดงผลของระบบบริการนามานุกรมขอมูลของหนวยงาน
ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของหนาเว็บไซต
(2) ผูใชคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับโจทยของตนผานทางกลองใสคำคน โดยใชกลุมคำที่มีความสำคัญ
กับขอมูลที่ตองการคนหา ถาหากคำคนที่ใชตรงกับชุดขอมูลใด ชุดขอมูลเหลานั้นจะถูกนำมา
แสดงผลในลักษณะเดียวกับการสืบคนบนหนาเว็บไซตของ Google
(3) จากรายชื่อชุดขอมูลที่คนเจอในขั้นตอนที่ (2) ผูใชระบบจะทำการเลือกชุดขอมูลและตรวจสอบ
รายละเอียดของชุดขอมูลเหลานั้นเพื่อความแนใจวาเปนชุดขอมูลที่ตนตองการ โดยจะทำการ
สำรวจดูเมทาดาตาและพจนานุกรมขอมูลของชุด ขอมูลนั้น ถาหากขอมูลของชุดข อมู ล นั้ น
สามารถตอบโจทยได ผูใชจะทำการรองขอขอมูลตามชองทางที่ระบุไวในเมทาดาตา
หลังจากผูใชยืนยันคำขอขอมูลตามสิทธิ ระบบจะประมวลผลคำรองขอเพื่อดึงขอมูลและสงกลับ
ไปหาผูรองขอที่มีสิทธิในการเขาถึงขอมูลแบบเรียลไทม ผูใชงานจึงไดรับขอมูลที่เปนปจจุบันมากที่สุด
7.2 ซอฟตแวรสำหรับบูรณาการขอมูล (Data Integration)
ซอฟตแวรสำหรับบูรณาการขอมูลทำงานเปนสวนเบื้องหลัง (Backend) ของระบบสารสนเทศบัญชี
ขอมูลโดยทำการเชื่อมตอและรวบรวมขอมูลจากหลายแหลงและหลายรูปแบบ หนาที่หลักของซอฟตแวรนี้คือ
การเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงพอรทัลกับฐานขอมูล โดยควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
(1) ผูดูแลระบบสามารถนำเอาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ที่โปรแกรมเชื่อมตอมาจัดสรางชุดขอมูลใหม
ไดอยางอิสระ โดยชุดขอมูลแตละชุดสามารถประกอบดวยขอมูลจากแหลงขอมูลที่แตกตางกันได
(2) ซอฟตแวรควรมีพื้นที่หลายสวนสำหรับจัดเก็บชุดขอมูลที่ถูกสราง โดยแบงแยกเปนสัดสวนเพื่อ
ชวยใหงายแกการจัดระเบียบชุดขอมูลตามระดับชั้นความลับและจุดประสงคในการใชขอมูล
(3) เนื่องจากตัวซอฟตแวรมีหนาที่ดึงขอมูลจากแหลงขอมูลมาจัดเตรียม (Preprocess) และสงตอ
ใหผูที่รองขอขอมูล ซอฟตแวรนี้จึงไมจำเปนตองทำหนาที่เปนแหลงเก็บขอมูลกลางของหนวยงาน
ชุดขอมูลที่ถูกสรางสามารถอยูในรูปแบบของคำรองบนฐานขอมูล (Database Query) ซึ่งจะถูก
ประมวลผลเพื่อดึงขอมูลจากแหลงตาง ๆ ตามความตองการของผูใชขอมูล
(4) มีบริการ API สำหรับใหผูใชดึงขอมูลของชุดขอมูลแตละชุด และทำหนาที่เปนตัวเชื่อมระหวาง
ขอมูลจริงกับแอปพลิเคชันหรือผูรองขอขอมูล
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เมื่อระบบบั ญชี ข อมูล ได รั บ คำร องขอชุดขอมูลจากผูใชขอมูล ซอฟตแวรจ ะสงคำรองขอข อ มูล
(Query) ไปที่แหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อดึงขอมูลสวนที่ตองการมาใหแกผูรองขอขอมูลแบบเรียลไทม โดยขอมูลที่ไดมี
ความเปนปจจุบัน ทั้งนี้ซอฟตแวรสามารถเก็บขอมูลชั่วคราว (Caching) และปรับปรุงความทันสมัยเปนระยะ ๆ
เพื่อชวยลดความแออัด (Congestion) ในการดึงขอมูลพรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได
7.3 ระบบบริการนามานุกรมขอมูล (Directory Services)
ระบบบริ การนามานุ กรมข อมูล ทำงานในส วนเบื้องหนา (Frontend) ของระบบบัญ ชีขอมูล ที่มี
ปฏิสัมพันธกับผูใชโดยตรง มีหนาที่ในการใหบริการสืบคนขอมูลภายในองคกรและอำนวยความสะดวกในการดึง
ขอมูลมาใชงาน โดยเปนระบบควรที่จะมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) สามารถจัดเก็บรายการชุดขอมูลทั้งหมดภายในองคกรไดอยางสะดวกและครบถวน
(2) สามารถแสดงรายละเอียดเมทาดาตาของแตละชุดขอมูล รวมไปถึงตัวอยางขอมูลใหผูใชทราบ
โดยผูสรางชุดขอมูลสามารถกำหนดเมทาดาตาของชุดขอมูลใหสอดคลองกับระเบียบแบบแผน
ไดดวยตนเอง
(3) ผูดูแลระบบสามารถจัดหมวดหมูของรายชื่อชุดขอมูลไดตามความตองการ
(4) ผูใชสามารถสืบคนชุดขอมูลไดดวยตัวกรอง (Filter) ในมิติตาง ๆ เชน รูปแบบของขอมูล ชื่อสวน
งานหรือหนวยงานที่เปนเจาของ คำสำคัญ และอื่น ๆ ตามลักษณะการใชงาน
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รูปที่ 31 ตัวอยางหนาจอสืบคน (บน) และแสดงรายละเอียดชุดขอมูล (ลาง)
ของระบบบริการนามานุกรมขอมูล
หมายเหตุ หนาจอสืบคนและแสดงรายละเอียดชุดขอมูลในรูปที่ 32 ถูกพัฒนาจากซอฟตแวรโอเพนซอรสที่มีชื่อวา
“ckan” ซึ่งเปนเพียงตัวอยางหนึ่งของซอฟตแวรที่สามารถนำมาชวยสรางระบบบริการนามานุกรมขอมูลได
โดยซอฟตแวรนี้ถูกใชงานเปนวงกวางในการทำระบบเพื่อเผยแพรขอมูลของภาครัฐในนานาประเทศ เชน
ขอมูลเปดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (data.gov) และของสหภาพยุโรป (europeandataportal.eu)

(5) ผูสรางชุดขอมูลสามารถกำหนดคำสำคัญหรือปายกำกับ (Tags) ของแตละชุดขอมูลเพื่อชวย
คนหาชุดขอมูล ทั้งนี้คำสำคัญจะถูกสรางขึ้นอัตโนมัติโดยซอฟตแวรหรือผานการกรอกของ
ผูสรางโดยตรง ทั้งนี้เนื่ องจากการกำหนดคำสำคัญให เหมาะสมกับข อมูล ปริมาณมากเปน
เรื่องยาก โดยเฉพาะขอมูลที่ถูกใชโดยตางสวนงาน ฝาย และ/หรือ สำนักภายในองคกร ซึ่งตางก็
มีชุดคำสำคัญสำหรับเมทาดาตาขอมูลของตนเองอยูแลว การกำหนดคำสำคัญหรือปายกำกับ
(Tags) ชุดหลักในระบบบัญชีข อมูล เพื่อสรางและจัดการเมทาดาตาข อมูลรว ม (Common
Metadata) ไวในที่เดียวกัน นั่นหมายความวาสามารถคนหาชุดขอมูลในระบบบัญชีขอมูลได
และสามารถสรางแอปพลิเคชันเพิ่มเติมที่ตองการใชตามเมทาดาตา
(6) ผูดูแลระบบสามารถควบคุมสิทธิการใชงานชุดขอมูลภายในระบบดวยการกำหนดชั้นความลับ
ของชุดขอมูล สามารถยืนยันตัวตนของผูใช (Authentication) ดวยการล็อกอิน (Login) และ
สามารถจำกัดขอบเขตในการมองเห็นและเขาถึงชุดขอมูลของผูใชได
(7) ผูใชสามารถดึงรายละเอียดชุดขอมูลไดอยางสะดวก เชน มี API สำหรับใชงาน หากหนวยงาน
เลือกที่ใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในการจัดทำระบบบัญชีขอมูล ควรเลือกซอฟตแวรที่มีฐานผูใช
จำนวนมาก มีการปรับปรุงซอฟตแวรอยางตอเนื่อง และมีการพัฒนาปลั๊กอิน (Plugins) เสริม
จากกลุมผูใช ทั้งนี้เนื่องจากซอฟตแวรโอเพนซอรสสวนมากไมมีการสนับสนุนโดยตรงจากทาง
ผูสราง การเลือกซอฟตแวรที่มีผูใชจำนวนมากจะทำใหหนวยงานมีทรัพยากรในการแกปญหา
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชงานมากขึ้น นอกจากนี้การที่โปรแกรมมีปลั๊กอินเสริมจะชวยลดภาระ
ของหนวยงานในการพัฒนาความสามารถของระบบเพิ่มเติมในอนาคตอีกทางหนึ่ง
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7.4 ขอแนะนำในการใชงานระบบบัญชีขอมูล
(1) ใหคณะทำงานด า นข อมู ล ศึ ก ษาและสำรวจความต องการข อ มู ล ภายในและภายนอกและ
ประโยชนของระบบบัญชีขอมูลเพื่อทำหนาที่ดูแลคลังขอมูลของทั้งองคกร
(2) วิเคราะหความตองการของผูใชเพื่อประยุกตระบบบัญชีขอมูลในเชิงเทคนิค เชน การทำรายการ
ขอมูลใน Data Lake เทียบกับความตองการที่เพิ่มขึ้นเพื่อนำไปสูในการปฏิบัติในเชิงยุทธศาสตร
เชน การทำรายการขอมูลขามระบบคลาวดไฮบริด
(3) สรางความเขาใจวาเครื่องมือเฉพาะที่มากับบัญชีขอมูลที่เปนสวนหนึ่งของเครื่องมือผูใหบริการ
คลาวด เชน AWS Glue Data Catalog จะไดรับการปรับปรุงการใชงานเฉพาะเครื่องมือเทานั้น
(4) หลีกเลี่ยงระบบบัญชีขอมูลที่ไมสามารถขยายฟงกชันไดตามความตองการ หรือมีขอจำกัดทาง
เทคนิคที่ไมรองรับที่เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) / Machine Learning (ML) Augmentation
(5) ระบุแหลงที่มาและปรับใชระบบบัญชีขอมูลดวยระบบอัตโนมัติเพื่อดูแลคลังขอมูลขององคกร
8. การเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ (Open Data) กับการเชื่อมตอระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ (GD Catalog)
การเปดเผยขอมูล (Open Data) เปนหนึ่งในวิธีการที่ชวยสงเสริมและนำไปสูการเปนประเทศที่มี
ความเขมแข็งและความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยอาศัยความสามารถของการเขาถึงแหลงขอมูล
ความรูหรือขอมูลที่เปนประโยชนแกประชาชนและสังคมอยางเปดกวางไรขอจำกัด อีกทั้งการผลักดันใหนำ
ขอมูลไปใชสรางสรรคอยางไรขอบเขต สรางโอกาสและเปนจุดเริ่มตนของการเกิดนวัตกรรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ การเปดเผยขอมูลโดยเฉพาะขอมูลของภาครัฐ เสมือนเปนแหลงทรัพยากร
ขนาดใหญที่ยังไมไดถูกนำมาใชอยางกวางขวางทั้งในสวนของบุคคลและองคกร

รูปที่ 32 ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (data.go.th)
จากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 กำหนดให
หน ว ยงานของรั ฐ ต อ งเป ด เผยข อ มู ล ในรู ป แบบดิ จ ิ ท ั ล ต อ สาธารณะ โดยมี ศ ู น ย ก ลางข อ มู ล เป ด ภาครั ฐ
(Government Open Data) ผานเว็บไซต data.go.th
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ปจจุบันการนำเขาชุดขอมูลของหนวยงานขึ้นเผยแพรบน data.go.th ใชวิธีการจัดเตรียมชุดขอมูลใน
แบบไฟล XLS หรือ CSV หรือ ไฟลขอมูลชนิดอื่น ๆ และนำขึ้นสูเว็บไซตโดยตรง วิธีดังกลาวแมจะสะดวกใน
การจัดเตรียมและนำเขาไฟลชุดขอมูล แตยังมีขอจำกัดที่สำคัญ ไดแก คุณภาพและความปลอดภัยของขอมูล
อาจจะยังมิไดผานการกลั่นกรองตรวจสอบอยางเปนระบบจากคณะทำงานผูรับผิดชอบดานขอมูลของหนวยงาน
เมื่อมีระบบ GD Catalog จะชวยสนับสนุนหนวยงานในการจัดทำบัญชีขอมูลและการจัดแบงหมวดหมู ของ
ชุดขอมูล โดยชุดขอมูลที่จัดอยูในหมวดหมูขอมูลสาธารณะที่ไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือ
หัวหนาของสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบอำนาจจากหัวหนาหนวยงานของรัฐในการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐแลว
จะสามารถนำมาเปดเผยไดผานเว็บ data.go.th ไดอยางเปนระบบตอไป
การเชื ่ อมต อชุ ดข อมู ล ระหว า ง data.go.th กั บ GD Catalog จะชว ยอำนวยความสะดวกใหกับ
หนวยงานรัฐ โดยหนวยงานกลาง ไดแก สพร. สสช. และ สวข. ไดรวมกันสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐตาง ๆ
สรางรายการชุดขอมูลเพื่อนำมาวางไวที่ระบบบัญชีขอมูลของหนวยงาน (Agency data catalog) ซึ่งจะถูก
รวบรวมมาจัดเก็บที่ ระบบนามานุกรมขอมูลภาครัฐ เพื่อใหผูใชสามารถสืบคนขอมูลบัญชีขอมูลภาครัฐได และ
หากชุดขอมูลใดไมมีชั้นความลับ จัดเปนขอมูลเปดที่ใหประโยชนกับสาธารณะได หนวยงานกลางจะกระตุนและ
สงเสริมใหหนวยงานเจาของขอมูลทำสำเนาขอมูลเปดมาไวที่ data.go.th เพื่อใชประโยชนขอมูลเปดภาครัฐ
โดยกระบวนการเชื่อมโยงขอมูลอยางเปนระบบตอไป ดังแสดงในแผนภาพการไหลของขอมูลระหวางระบบ
GD Catalog และ data.go.th ดังรูป 33

รูปที่ 33 การเชื่อมตอระหวาง data.go.th กับ GD Catalog

สำหรับผูที่เกี่ยวของเชิงเทคนิค (Technical Team) สามารถดาวนโหลด
QR Code_GD Help Page เพื่อศึกษาการจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐ
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มสพร. 1-2564

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คำอธิบายขอมูลหรือเมทาดาตาสำหรับชุดขอมูลภาครัฐ (Metadata Standard)
ตารางที่ 1 คำอธิบายขอมูลสวนหลัก (Mandatory Metadata) สำหรับชุดขอมูลภาครัฐ
No.

ชื่อรายการไทย

ชื่อทางเทคนิค

คำอธิบาย

ตัวเลือก / รูปแบบ
Code
(Character 1 digits
(1-9))
ดูรายละเอียด
“ภาคผนวก ข.”
Text
(150 Characters)
Code
(Character 4 digits)
ดูรายละเอียด
“ภาคผนวก ข.”
Text
(150 Characters)

1

ประเภทขอมูล

data_type

ชุดขอมูลนี้เปนขอมูลประเภทใด

2

ชื่อชุดขอมูล

title

3

องคกร

owner_org

ชื่อของชุดขอมูลที่กำหนดโดย
องคกรที่รับผิดชอบขอมูล
ชื่อองคกรที่รับผิดชอบขอมูล

4

ชื่อผูติดตอ

maintainer

5

อีเมลผูติดตอ

maintainer_email

ชื่อกอง สำนัก หรือฝาย ที่ไดรับ
การมอบหมายใหรับผิดชอบ
ขอมูล
อีเมลกอง สำนัก หรือฝาย ที่ไดรับ Text
การมอบหมายใหรับผิดชอบ
(50 Characters)
ขอมูล
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ตัวอยาง
1 = ขอมูลระเบียน

2 = ขอมูลสถิติ

รายไดจากการทองเที่ยว

จำนวนกำลังแรงงานรวม

สำนักงานปลัดกระทรวงการ สำนักงานสถิติแหงชาติ
ทองเที่ยวและกีฬา
กลุมสารสนเทศดาน
เศรษฐกิจ

กองสถิติสังคม

bets@mots.go.th

slaborfs@nso.go.th

มสพร. 1-2564
No.

ชื่อรายการไทย

ชื่อทางเทคนิค

คำอธิบาย

ตัวเลือก / รูปแบบ

6

คำสำคัญ

tag_string

7

รายละเอียด

8

วัตถุประสงค

9.1

หนวยความถี่
ของการปรับปรุง
ขอมูล

กําลังแรงงานรวม หมายถึง
บุคคลทุกคนที่มี อายุ 15 ป
ขึ้นไป ในสัปดาหแหงการ
สํารวจเปนผูอยูในกําลัง
แรงงานปจจุบัน และเปน
ผูถูกจัดจําแนกอยูใน
ประเภทกําลังแรงงานที่รอ
ฤดูกาล
objective
อธิบายที่มาและวัตถุประสงคของ Code
04 = แผนพัฒนาการ
10 = กฎกระทรวง
การจัดทำชุดขอมูล เชน กฎหมาย (Character 2 digits ทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 11 = พันธกิจของสำนักงาน
ภารกิจ โครงการตามแผน
(01-99))
(พ.ศ. 2560-2564)
สถิติแหงชาติ
ยุทธศาสตร และเพื่อใชในการ
ดูรายละเอียด
11 = พันธกิจของ สป.กก. - เพื่อประมาณจํานวนและ
วิเคราะหหรือตอบโจทยใน
“ภาคผนวก ข.”
- เพื่อรายงานสถานการณ ลักษณะของกําลังแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตรในเรื่องใดที่
ดานการทองเที่ยว
ภายในประเทศ
ผูใชตองการ
update_frequency สำหรับขอมูลระเบียน และขอมูล Code
A
M
_unit
ภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ : ความถี่ (1 Character (A-Z))
ที่ขอมูลในระบบคลังขอมูลถูก
ดูรายละเอียด
ปรับปรุง/เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลง “ภาคผนวก ข.”
สำหรับขอมูลสถิติ: ความถี่ในการ
เผยแพรตอผูใชขอมูล
notes

หัวขอ คำ วลี หรือแท็ก (tag)
ที่ใชระบุคำสำคัญในชุดขอมูล

ตัวอยาง

คำอธิบายรายละเอียดที่สำคัญ
ของชุดขอมูลอยางสั้น เชน
คำนิยาม ชุดขอมูลเกี่ยวกับอะไร
มีวิธีการจัดเก็บแบบใด
กลุมเปาหมายผูใชงานขอมูล
เปนใคร
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Text แยกแตละ
รายได, ทองเที่ยว, จังหวัด
keywords ดวย “,”
(comma)
(200 Characters)
Text
รายไดจากการทองเที่ยว
(1,000 Characters) จำแนกรายจังหวัด

แรงงาน, กำลังแรงงาน

มสพร. 1-2564
No.
9.2

10

ชื่อรายการไทย

ชื่อทางเทคนิค

คำอธิบาย

ตัวเลือก / รูปแบบ

คาความถี่ของการ update_frequency ใชคุณสมบัตินี้ประกอบกับหนวย
ปรับปรุงขอมูล
_interval
ความถี่ในการปรับปรุงขอมูล
ตัวอยางเชน ถาชุดขอมูลมีการ
ปรับปรุงทุก ๆ 2 ป ทานสามารถ
ใส “2” สำหรับคาความถี่ และ
“รายป” สำหรับหนวยความถี่
geo_coverage
ขอบเขตเชิง
สำหรับขอมูลระเบียน และขอมูล
ภูมิศาสตรหรือ
ภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่: มิติการ
เชิงพื้นที่
จัดจำแนกขอมูลพื้นที่ในระดับ
ยอยที่สุดในการจัดเก็บขอมูล

11

แหลงที่มา

data_source

12

รูปแบบการเก็บ
ขอมูล

data_format

สำหรับขอมูลสถิติ: มิติการจัด
จำแนกขอมูลพื้นที่ในระดับยอย
ทีส่ ุดในการนำเสนอขอมูล
แหลงที่มาของขอมูลที่นำมา
จัดทำชุดขอมูล พรอม
หนวยงานที่จัดทำ เชน
สำรวจภาวะการทำงานของ
ประชากร (สำนักงานสถิติ
แหงชาติ) ฐานขอมูลทะเบียน
ราษฎร (กรมการปกครอง)
รูปแบบของการจัดเก็บขอมูล

- 47 -

Number หรือ เวน
วางไว

ตัวอยาง
2

06 = จังหวัด
Code
(Character 2 digits
(00-99))
ดูรายละเอียด
“ภาคผนวก ข.”

Text
(200 Characters)

1

06 = จังหวัด

รายงานสถานการณดานการ สำรวจภาวะการทำงานของ
ทองเที่ยว (สป.กก.)
ประชากร (สำนักงานสถิติ
แหงชาติ)

Code
02 = csv
(Character 2 digits 07 = text
(01-99))
ดูรายละเอียด
“ภาคผนวก ข.”

01 = Database
10 = XLS
07 = text
99 = อื่น ๆ ระบุ SPSS

มสพร. 1-2564
No.

ชื่อรายการไทย

ชื่อทางเทคนิค

คำอธิบาย

ตัวเลือก / รูปแบบ
1 = ขอมูลสาธารณะ
Code
(Character 1 digits
(1-4))
ดูรายละเอียด
“ภาคผนวก ข.”

13

หมวดหมูขอมูล data_category
ตามธรรมาภิบาล
ขอมูลภาครัฐ

หมวดหมูขอมูลตามธรรมาภิบาล
ขอมูลภาครัฐ

14

สัญญาอนุญาตให license_id
ใชขอมูล

สัญญาอนุญาตใหใชขอมูล ตอง Code
99 = DGA Open
สอดคลองกับหมวดหมูขอมูลตาม (Character 1 digits Government License
ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
(01-99))
ดูรายละเอียด
“ภาคผนวก ข.”
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ตัวอยาง
1 = ขอมูลสาธารณะ

98 = License not
specified

มสพร. 1-2564
ตารางที่ 2 คำอธิบายขอมูลสวนที่เปนทางเลือก (Optional Metadata) สำหรับชุดขอมูลภาครัฐ: ประเภทขอมูลระเบียน
No.

ชื่อรายการไทย

ชื่อทางเทคนิค

คำอธิบาย

ในกรณีรายการที่ 13 เปนขอมูลสาธารณะ
กำหนดเปนคา “ไมมี”
ในกรณีที่รายการที่ 13 ไมใชขอมูล
สาธารณะ กำหนดเปนคา “มี” พรอมระบุ
เงื่อนไขในการเขาถึงขอมูล
วัน เดือน ป ที่เริ่มตนสรางหรือจัดทำขอมูล โดยระบบ DATE: YYYY-MM-DD
สรางขึ้นอัตโนมัติ หรือดึงขอมูลจากฐานขอมูล
ในรูปแบบป พ.ศ.
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงหรือเผยแพรขอมูลลาสุด โดย DATE: YYYY-MM-DD
ระบบสรางขึ้นอัตโนมัติ หรือดึงขอมูลจากฐานขอมูล
ในรูปแบบป พ.ศ.
URL ที่สามารถเขาถึงชุดขอมูลได
Text โดยมีชื่อ Domain ที่เปนทางการ
องคกรสนับสนุนหรือรวมดำเนินการ นอกเหนือจาก
Code (Character 1 digits (0-9))
องคกรที่รับผิดชอบขอมูล
ดูรายละเอียด “ภาคผนวก ข.”
หนวยที่ยอยที่สุดของการจัดเก็บขอมูล เชน บุคคล
Code (Character 2 digits (0-9))
สถานประกอบการ ประเทศ
ดูรายละเอียด “ภาคผนวก ข.”
ภาษาที่ใชในชุดขอมูล เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Code (Character 2 digits (0-9))
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน
ดูรายละเอียด “ภาคผนวก ข.”
ชุดขอมูลที่มีคุณคาสูง โดยหนวยงานที่นำเขาขอมูลไม BOOLEAN (เปน และ ไมเปน)
ตองกรอก
ขอมูลอางอิง โดยหนวยงานที่นำเขาขอมูลไมตองกรอก BOOLEAN (เปน และ ไมเปน)

15 เงื่อนไขในการเขาถึงขอมูล accessible_condition เงื่อนไขเพื่อใหสามารถเขาถึงหรือใชขอมูลได ในกรณีที่
เลือกหมวดหมูขอมูลตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐใน
รายการที่ 13 เปนขอมูลความมั่นคง ขอมูลความลับ
ทางราชการ ขอมูลสวนบุคคล
16 วันที่เริ่มตนสราง

created_date

17 วันที่ปรับปรุงขอมูลลาสุด

last_updated_date

18 URL
19 ผูสนับสนุนหรือผูรวม
ดำเนินการ
20 หนวยที่ยอยที่สุดของการ
จัดเก็บขอมูล
21 ภาษาที่ใช

url
data_support

22 ชุดขอมูลที่มีคุณคาสูง

high_value_dataset

23 ขอมูลอางอิง

reference_data

data_collect
data_language

ตัวเลือก / รูปแบบ
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มสพร. 1-2564
ตารางที่ 3 คำอธิบายขอมูลสวนที่เปนทางเลือก (Optional Metadata) สำหรับชุดขอมูลภาครัฐ: ประเภทขอมูลสถิติ
No.
15

ชื่อรายการไทย
ชื่อทางเทคนิค
คำอธิบาย
เงื่อนไขในการเขาถึงขอมูล accessible_condition เงื่อนไขเพื่อใหสามารถเขาถึงหรือใชขอมูลได ในกรณีที่
เลือกหมวดหมูขอมูลตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐใน
รายการที่ 13 เปนขอมูลความมั่นคง ขอมูลความลับ
ทางราชการ ขอมูลสวนบุคคล

16

ปขอมูลที่เริ่มตนจัดทำ

first_year_of_data

17

ปขอมูลลาสุดที่เผยแพร

last_year_of_data

18

วันที่กำหนดเผยแพรขอมูล data_release_
calendar

19

วันที่ปรับปรุงขอมูลลาสุด

last_updated_date

20

การจัดจำแนก

disaggregation

ตัวเลือก / รูปแบบ
ในกรณีรายการที่ 13 เปนขอมูลสาธารณะ
กำหนดเปนคา “ไมมี”
ในกรณีที่รายการที่ 13 ไมใชขอมูล
สาธารณะ กำหนดเปนคา “มี” พรอมระบุ
เงื่อนไขในการเขาถึงขอมูล
ปขอมูลที่เริ่มตนจัดทำ ในกรณีความถี่ในการจัดทำ
DATE: YYYY-MM-DD
มากกวาปละครั้ง ใหระบุ วันที่หรือเดือนหรือไตรมาสที่ โดยในกรณีที่ไมสามารถระบุวัน หรือเดือน
เริ่มตนจัดทำ เชน มี.ค./2540
ใหแสดงเฉพาะป (ในรูปแบบป พ.ศ.) หรือ
เดือนที่เลือก
ปขอมูลลาสุดที่เผยแพร ในกรณีที่ความถี่ในการ
DATE: YYYY-MM-DD
เผยแพรมากกวาปละครั้ง ใหระบุ วันที่หรือเดือนหรือ โดยในกรณีที่ไมสามารถระบุวัน หรือเดือน
ไตรมาสลาสุดที่เผยแพร เชน มี.ค./2562
ใหแสดงเฉพาะป (ในรูปแบบป พ.ศ.) หรือ
เดือนที่เลือก
แสดงกำหนดการเผยแพรวัน เดือน ป หรือในกรณีที่ DATETIME: YYYY-MM-DD-hh-mm
สามารถระบุเปนชั่วโมงหรือนาทีไดใหระบุ ทั้งนี้ขึ้นกับ ในกรณีกำหนดการเผยแพรเปน ป-เดือนลักษณะของสถิติทางการ
วัน-ชั่วโมง-นาที หากสามารถระบุไดชัดเจน
หรือ ระบุ...........................................
ในกรณีที่ไมสามารถกำหนดเปนวันเวลาที่
ชัดเจน เชน ทุกวันที่ 3 ของเดือน หรือ เวลา
9.00 น. ของวันที่ 1 ของทุกเดือนเปนตน
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงหรือเผยแพรขอมูลลาสุด โดย DATE: YYYY-MM-DD
ระบบสรางขึ้นอัตโนมัติ หรือดึงขอมูลจากฐานขอมูล ในรูปแบบป พ.ศ.
การจัดจำแนกที่ใชในการจัดทำสถิติทางการ เชน เพศ Code (Character 2 digits (0-9))
อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ ประเทศ
ดูรายละเอียด “ภาคผนวก ข.”
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มสพร. 1-2564
No.
ชื่อรายการไทย
21 หนวยวัด

ชื่อทางเทคนิค
unit_of_measure

22

หนวยตัวคูณ

unit_of_multiplier

23

วิธีการคำนวณ

calculation_method

24

มาตรฐานการจัดทำขอมูล standard

25

URL

url

26

ภาษาที่ใช

data_language

27

สถิติทางการ

official_statistics

คำอธิบาย
หนวยนับจำนวน เชน บาท ไร ครัวเรือน คน คดี ชิ้น
อัน เครื่อง งาน กิโลกรัม กิโลเมตร ตอประชากร 1,000
คน หรือไมมีหนวยในกรณีที่เปนดัชนี
ตัวคูณของหนวยวัด เชน ขอมูลมูลคาการลงทุน หนวย:
ลานบาท หนวยวัดคือ บาท หนวยตัวคูณคือ 1 ลาน
วิธีการคำนวณหรือสูตรในการคำนวณที่ใชในการจัดทำ
สถิติหรือตัวชี้วัด
มาตรฐานตาง ๆ ทั้งที่เปนมาตรฐานสากลและมาตรฐาน
ในประเทศที่นำมาใชอางอิงในการจัดทำสถิติทางการทั้ง
วิธีการจัดทำ รหัส การเผยแพร เชน มาตรฐานการ
จัดทำตามSNA, มาตรฐาน ISO, มาตรฐานรหัสTSIC,
มาตรฐานรหัสHS มาตรฐานการเผยแพร SDDS
URL ที่สามารถเขาถึงชุดขอมูลได

ตัวเลือก / รูปแบบ
Text (100 Characters)
Code (Character 2 digits (0-9))
ดูรายละเอียด “ภาคผนวก ข.”
Text (500 Characters)
Text (200 Characters)

ใชคำอธิบายขอมูลสวนที่เปนทางเลือก
(Optional Metadata) สำหรับชุดขอมูล
ภาครัฐ: ประเภทขอมูลระเบียน ในรายการ
ที่ 18 URL
ภาษาที่ใชในชุดขอมูล เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใชคำอธิบายขอมูลสวนที่เปนทางเลือก
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน
(Optional Metadata) สำหรับชุดขอมูล
ภาครัฐ: ประเภทขอมูลระเบียน ในรายการ
ที่ 21 ภาษาที่ใช
ขอความ หรือตัวเลขที่เปนตัวแทนแสดงถึงคุณลักษณะ Boolean (ใช และ ไมใช)
ของสิ่งตาง ๆ ในประเทศ ที่ประมวลตามความเปนจริง
จากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดตามหลักวิชาการทางสถิติ
และเปนสถิติที่มีความสำคัญตอการใชในการกำหนด
นโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยหนวยงานที่นำเขา
ขอมูลไมตองกรอก
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มสพร. 1-2564
ตารางที่ 4 คำอธิบายขอมูลสวนที่เปนทางเลือก (Optional Metadata) สำหรับชุดขอมูลภาครัฐ: ประเภทขอมูลภูมิศาสตรสารสนเทศ
No.

ชื่อรายการภาษาไทย

ชื่อรายการทางเทคนิค

15

เงื่อนไขในการเขาถึงขอมูล accessible_condition

16

ชุดขอมูลภูมิศาสตร

คำอธิบาย

ตัวเลือก/รูปแบบ

เงื่อนไขเพื่อใหสามารถเขาถึงหรือใชขอมูลได ในกรณี
ที่เลือกหมวดหมูขอมูลตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
ในรายการที่ 13 เปนขอมูลความมั่นคง ขอมูล
ความลับทางราชการ ขอมูลสวนบุคคล

ในกรณีรายการที่ 13 เปนขอมูลสาธารณะ
กำหนดเปนคา “ไมมี”
ในกรณีที่รายการที่ 13 ไมใชขอมูล
สาธารณะ กำหนดเปนคา “มี” พรอมระบุ
เงื่อนไขในการเขาถึงขอมูล
Code (Character 2 digits (0-9))
ดูรายละเอียด “ภาคผนวก ข”

geographic_data_set

ชุดขอมูลภูมิศาสตรจำแนกเปนลักษณะเฉพาะดาน
ตาง ๆ ของชั้นขอมูลโดยแบงออกเปน 13 ชุดขอมูล
ตามขอกำหนดของมาตรฐาน โครงสราง เนื้อหา
คุณลักษณะ คุณภาพของชุดขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐาน
(Fundamental Geographic Data Set : FGDS)
17 มาตราสวน
equivalent_scale
แสดงอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางระยะทางที่วัดได
บนแผนที่ 1 หนวยกับระยะทางที ่วั ดได จริ งบนภู มิ
ประเทศ
18.1 คาพิกัดกรอบพื้นที่ดานทิศ west_bound_longitude เสนรอยตัดระหวางผิวโลกกับพื้นราบที่ตั้งฉากกับแกน
ตะวันตก
ขั้วโลกเหนือ รอยตัดนี้จะเปนวงกลมที่ขนานกั บเส น
ศูนยสูตร คาลองจิจูดนับออกจากเมริเดียนแรกไปทาง
ตะวั น ตก โดยวั ด ไปตามเส น ศู น ย ส ู ต ร เป น มุ ม ที่
ศูนยกลางโลก
18.2 คาพิกัดกรอบพื้นที่ดานทิศ east_bound_longitude เสนรอยตัดระหวางผิวโลกกับพื้นราบที่ตั้งฉากกับแกน
ตะวันออก
ขั้วโลกเหนือ รอยตัดนี้จะเปนวงกลมที่ขนานกับเสน
ศูนยสูตร คาลองจิจูดนับออกจากเมริเดียนแรกไปทาง
ตะวั น ออก โดยวั ด ไปตามเส น ศู น ย ส ู ต ร เป น มุ มที่
ศูนยกลางโลก
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Code (Character 1 digits (0-9))
ดูรายละเอียด “ภาคผนวก ข”
Text (20 Characters)

Text (20 Characters)

มสพร. 1-2564
No.

ชื่อรายการภาษาไทย

ชื่อรายการทางเทคนิค

คำอธิบาย

18.3 คาพิกัดกรอบพื้นที่ดานทิศ north_bound_longitude เสนรอยตัดระหวางผิวโลกกับพื้นราบที่ตั้งฉากกับแกน
เหนือ
ขั้วโลกเหนือ รอยตัดนี้จะเปนวงกลมที่ขนานกับเสน
ศูนยสูตร คาของละติจูดนับออกจากเสนศูนยสูตรไป
ทางขั้วโลกเหนือ โดยวัดไปตามเสนเมริเดียน เปนมุม
ที่ศูนยกลางของโลก
18.4 คาพิกัดกรอบพื้นที่ดานทิศ south_bound_longitude เสนรอยตัดระหวางผิวโลกกับพื้นราบที่ตั้งฉากกับแกน
ใต
ขั้วโลกใต รอยตัดนี้จะเปนวงกลมที่ขนานกับเสนศูนย
สูตร คาของละติจูดนับออกจากเสนศูนยสูตรไปทาง
ขั ้ ว โลกใต โดยวั ด ไปตามเส น เมริ เ ดี ย น เป น มุ ม ที่
ศูนยกลางของโลก
19 ความถูกตองของตำแหนง positional_accuracy
มีการควบคุมความถูกตองของขอมูล เชน การวัด
ความถูกตองของตำแหนงทางราบดวยคา
AccuacyH(CE95) ของขอมูล FGDS ของชั้นขอมูล
และ/หรือ
การวัดความถูกตองเชิงตำแหนงทางราบดวย RMSEH
ของขอมูล FGDS ของชั้นขอมูล

20

เวลาอางอิง

reference_period

ตัวเลือก/รูปแบบ
Text (20 Characters)

Text (20 Characters)

Text (100 Characters)
กรณีที่มีการควบคุมความคลาดเคลื่อนของ
ขอมูล กำหนดเปนคา “มี” พรอมระบุวิธีการ
ที่ใชและคาที่คำนวณได (ถามี) ดูรายละเอียด
“ภาคผนวก ข.”
กรณีที่ไมมีการควบคุมความคลาดเคลื่อน
ของขอมูล กำหนดเปนคา “ไมมี”
การระบุความถูกตองของตำแหนงตอง
สอดคลองกับรายการที่ 16 ชุดขอมูล
ภูมิศาสตร (geographic_data_set)
แสดง วัน เดือน ป ที่ใชอางอิง/อธิบายขอมูลภูมิ
DATETIME: YYYY-MM-DD-hh-mm
สารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อใหทราบวาภูมิสารสนเทศเชิง ในกรณีกำหนดการเผยแพรเปน ป-เดือนพื้นที่ที่รวบรวมไดเปนของชวงเวลาใดหรืออางอิงขณะ วัน-ชั่วโมง-นาที หากสามารถระบุไดชัดเจน
ใด หรือในกรณีที่สามารถระบุเปนชั่วโมงหรือนาทีได หรือ ระบุ..............................
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มสพร. 1-2564
No.

ชื่อรายการภาษาไทย

ชื่อรายการทางเทคนิค

21

วันที่ปรับปรุงขอมูลลาสุด

last_updated_date

22

วันที่กำหนดเผยแพรขอมูล data_release_
calendar

23

วันที่เผยแพรขอมูล

data_release_date

24

URL

url

25

ภาษาที่ใช

data_language

คำอธิบาย

ตัวเลือก/รูปแบบ

ใหระบุ ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของขอมูล เชน วันสุดทาย ในกรณีที่ไมสามารถกำหนดเปนวันเวลาที่
ของเดือน สัปดาหแรกของเดือนปปฏิทิน
ชัดเจน เชน ทุกวันที่ 3 ของเดือน หรือ เวลา
9.00 น. ของวันที่ 1 ของทุกเดือน เปนตน
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงหรือเผยแพรขอมูลลาสุด โดย DATE: YYYY-MM-DD ในรูปแบบป พ.ศ.
ระบบสรางขึ้นอัตโนมัติ หรือดึงขอมูลจากฐานขอมูล
แสดงกำหนดการเผยแพรวัน เดือน ป หรือในกรณีที่ DATETIME: YYYY-MM-DD-hh-mm
สามารถระบุเปนชั่วโมงหรือนาทีไดใหระบุ ทั้งนี้ขึ้นกับ ในกรณีกำหนดการเผยแพรเปน ป-เดือนลักษณะของขอมูล
วัน-ชั่วโมง-นาที หากสามารถระบุไดชัดเจน
หรือ ระบุ...............................
ในกรณีที่ไมสามารถกำหนดเปนวันเวลาที่
ชัดเจน เชน ทุกวันที่ 3 ของเดือนหรือเวลา
9.00 น. ของวันที่ 1 ของทุกเดือนเปนตน
แสดง วัน เดือน ป ที่มีการเผยแพรขอมูลหรือในกรณี DATETIME: YYYY-MM-DD-hh-mm
ที่สามารถระบุเปนชั่วโมงหรือนาทีไดใหระบุ ทั้งนี้
ในกรณีที่เผยแพรเปน ป-เดือน-วัน-ชั่วโมงนาที หากสามารถระบุไดชัดเจน
ขึ้นกับลักษณะของภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
หรือ ระบุ................................
ในกรณีที่ไมสามารถกำหนดเปนวันเวลา
ที่ชัดเจน เชน ทุกวันที่ 3 ของเดือน หรือ
เวลา 9.00 น. ของวันที่ 1 ของทุกเดือน
เปนตน
URL ที่สามารถเขาถึงชุดขอมูลได
Text (100 Characters)
ภาษาที่ใชในชุดขอมูล เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ Code (Character 2 digits (0-9))
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน
ดูรายละเอียด “ภาคผนวก ข”
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มสพร. 1-2564
ตารางที่ 5 รายการพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)
No.
ชื่อรายการ
1 Name
2 Data Type

คำอธิบาย

ชื่อตัวแปรขอมูล
ชนิดของตัวแปรขอมูล

3
4

Description
Required

คำอธิบายตัวแปรขอมูล
ขอมูลไมสามารถเปนคาวาง (null) ไดหรือไม

5

Example

แสดงขอมูลจริงจากหนึ่งตัวอยางขอมูล (sample)

ตัวเลือก / รูปแบบ

Text
เลือกใชตัวอยางกลุมของชนิดขอมูลสำหรับ Data
Dictionary จากแหลงตาง ๆ เชน MariaDB Data
Types, Microsoft Access Data Types, JSON
Data Types เปนตน
Text
สำหรับฐานขอมูลเลือก YES / NO
สำหรับชุดขอมูลอื่น ๆ เลือก true / false
ขึ้นอยูกับตัวอยางขอมูล

หมายเหตุ : รายการ 1 - 3 เปนรายการแบบ Mandatory ที่หนวยงานภาครัฐจำเปนตองจัดทำและระบุรายละเอียด
1) รายการชนิดขอมูล (Data Type) สำหรับพจนานุกรมขอมูล ที่ใชอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับรูปแบบการเก็บของขอมูล และระบบการจัดการขอมูลที่ใชงานจริง
ภายในแตละองคกร คณะผูจัดทำจึงไมกำหนดมาตรฐานสำหรับตัวเลือกของชนิดขอมูลนี้ แตผูจัดทำ Data Dictionary สามารถศึกษาและเลือกใชตัวอยางกลุมของ
ชนิดขอมูลจาก “ตัวเลือก / รูปแบบ”
2) รายการบงบอกวาขอมูลไมสามารถเปนคาวางไดหรือไม (Required) มีมาตรฐานการเลือกใชอยางแตกตางกันไป ขึน้ อยูกับรูปแบบการเก็บของขอมูล และระบบการ
จัดการขอมูลที่ใชงานจริง คณะผูจัดทำจึงกำหนดมาตรฐาน 2 ชุดตัวเลือก ตามปรากฏใน “ตัวเลือก / รูปแบบ”
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มสพร. 1-2564
ภาคผนวก ข
คำอธิบายรายละเอียดตัวเลือก
สำหรับรายการคำอธิบายขอมูลสวนหลัก (Mandatory Metadata) สำหรับชุดขอมูลภาครัฐ
รายการที่ 1 ประเภทขอมูล (data_type)
Code รายการตัวเลือก
List
เพื่อแสดงผล
1 ขอมูลระเบียน

2
3
4

9

คำอธิบาย

ขอมูลระเบียน (Record) ที่จากระบบ
ฐานขอมูลทะเบียนหรือจากการ
บริหารงานของหนวยงาน และที่ไดจาก
การสำมะโน/สำรวจดวยตัวอยาง
รวมทั้ง Transaction Data
ตัวอยางเชน รายการจดทะเบียนธุรกิจ
และ รายการจดทะเบียนสรรพสามิต
เปนตน
ขอมูลสถิติ
ขอความหรือตัวเลขที่แสดงผลที่
ประมวลจากขอมูลที่เก็บรวบรวมได
ขอมูลภูมิสารสนเทศ ขอมูลหรือสารสนเทศที่มีความสัมพันธ
เชิงพื้นที่
กับตำแหนงในพื้นที่ เชน แผนที่
ภาพถายทางอากาศ และภาพถายทาง
ขอมูลหลากหลาย
ชุดขอมูลที่รวบรวมมาจากขอมูล
ประเภท
หลากหลายประเภทมาจัดเปนชุดขอมูล
ตามความตองการใชงาน เชน ชุดขอมูล
ที่ประกอบดวยขอมูลระเบียน ขอมูล
สถิติ ขอมูลภาพ เปนตน
ขอมูลประเภทอื่น ๆ ขอมูลนอกเหนือจาก 4 ประเภทขางตน
ระบุ...
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หมายเหตุ
อางอิงจาก World Bank แบงประเภท
ขอมูลของบัญชีขอมูลออกเปน Time
Series, Microdata และ Geospatial
(https://datacatalog.worldbank.org/)
เพิ่มเติมจากมาตรฐาน Dublin core
เพื่อการจัดเก็บและใชประโยชน
ตามประเภทขอมูล

มสพร. 1-2564
รายการที่ 3 องคกร (data_owner)
Code
รายการตัวเลือก
List
เพื่อแสดงผล
01 สำนักนายกรัฐมนตรี
0101 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
0102 กรมประชาสัมพันธ
0103 สำนักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค
02 กระทรวงกลาโหม
0201 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
0202 กรมราชองครักษ
0203 กองบัญชาการทหารสูงสุด
03 กระทรวงการคลัง
0302 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
0303 กรมธนารักษ
0304 กรมบัญชีกลาง
S306 บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด
(มหาชน)
S307 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
S318 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
S507 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
S508 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลียม
จำกัด (มหาชน)
S509 บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด
(มหาชน)
S702 ธนาคารกรุงไทย
S306 บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด
(มหาชน)
8126 กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
(กบข.)
0811 สำนักงานการบินพลเรือน
แหงประเทศไทย

คำอธิบาย
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานของรัฐที่
จัดตั้งโดยกฎหมาย
เฉพาะ
องคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ

หมายเหตุ ตัวอยางรหัสหนวยงานภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
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หมายเหตุ
อางอิงจากรหัสหนวยงานภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง

มสพร. 1-2564
รายการที่ 8 วัตถุประสงค (objective)
Code รายการตัวเลือก
List
เพื่อแสดงผล
01 ยุทธศาสตรชาติ

02
03

04

05
06

คำอธิบาย

ยุทธศาสตรชาติตามกฎหมายวาดวยการจัดทำ
ยุทธศาสตรชาติ ซึ่งเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบใน
การจัดทาแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน
เพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย
ดังกลาว (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 65) (แผน
ระดับที่ 1)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนสำหรับถายทอดยุทธศาสตรชาติสูกรอบและ
และสังคมแหงชาติ แนวทางในการพัฒนาประเทศในแตละชวงระยะเวลา
5 ป (แผนระดับที่ 2)
แผนความมั่นคง
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ
แหงชาติ” ตามกฎหมายวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
ซึ่งเปนนโยบายและแผนหลักของชาติที่เปนกรอบหรือ
ทิศทางในการดำเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข
หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำรงไวซึ่งความมั่นคง
แหงชาติ ป (แผนระดับที่ 2)
แผนแมบทภายใต
แผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว
ยุทธศาสตรชาติ
ในยุทธศาสตรชาติ (พระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 ป
(แผนระดับที่ 2)
แผนปฏิรปู ประเทศ แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ตาม
พระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดำเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ป (แผนระดับที่ 2)
แผนระดับที่ 3 (มติ แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผน
ครม. 4 ธ.ค. 2560) ระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ใหบรรลุเปาหมายที่
กำหนดไว หรือจัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือ
จัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหวางประเทศ
เชน แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ แผนปฏิบัติ
การดานตาง ๆ เพื่อถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัด
รวมถึงแนวทางการพัฒนาสูการดำเนินงานของ
หนวยงานอยางเปนระบบ
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หมายเหตุ
- ตอบไดมากกวา 1 ขอ ให
สามารถระบุคำอธิบาย
รายละเอียดของแตละ
ตัวเลือกได
- อางอิงจากระดับของแผน
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- เพิ่มเติมจากมาตรฐาน
Dublin core เพื่อใหเห็นถึง
วัตถุประสงคที่เฉพาะ เจาะจง
และประโยชนตอการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินของ
ตามแผนระดับตาง ๆ ของ
ประเทศ เชื่อมโยงกับระบบ
ติดตามและประเมินผล
แหงชาติ (eMENSCR) ซึ่งเปน
หนาที่ของหนวยงานของรัฐ
ทุกหนวยในการรายงานผล
การดำเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติ
- เพิ่มเติมในสวนของชุดขอมูล
เพื่อการใหบริการประชาชน

มสพร. 1-2564
Code รายการตัวเลือก
คำอธิบาย
List
เพื่อแสดงผล
07 นโยบายรัฐบาล/ขอสั่ง
การนายกรัฐมนตรี
08 มติคณะรัฐมนตรี
ผลการตัดสินใจรวมกันของคณะรัฐมนตรีในการ
บริหารราชการแผนดินเรื่องตาง ๆ ตามที่กำหนดไว
ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี เชน มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
อนุมัติรางกฎหมาย การอนุมัติงบประมาณ การ
แตงตั้งโยกยายขาราชการ การกำหนดระเบียบและ
แบบแผนในการปฏิบัติราชการ
09 เพื่อการใหบริการ
ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
ประชาชน
อนุญาติของทางราชการ ที่กำหนดใหหนวยงานของ
รัฐกำหนดกระบวนการขั้นตอนและเวลาในการ
พิจารณาอนุญาติใหมีความชัดเจน ซึ่งจะเปนการ
อำนวยความสะดวกแกประชาชน
10 กฎหมายที่เกี่ยวของ
11 พันธกิจหนวยงาน
12 ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับ ขอมูลสำคัญที่แสดงสถานการณและแนวโนมการ
นานาชาติ
พัฒนาของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศ
อื่น ๆ
98 ไมทราบ
99 อื่น ๆ
วัตถุประสงคอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
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หมายเหตุ

มสพร. 1-2564
รายการที่ 9.1 หนวยความถี่ของการปรับปรุง (update_frequency_unit)
Code
List
A
S
Q
M
W
D
B
H
N
R
O
X
U

รายการตัวเลือก
เพื่อแสดงผล

ป
ครึ่งป
ไตรมาส
เดือน
สัปดาห
วัน
วันทำการ
ชั่วโมง
นาที
ตามเวลาจริง
ไมมีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บขอมูล
อื่น ๆ ระบุ...
ไมทราบ

คำอธิบาย
-
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หมายเหตุ
- อางอิงจาก SDMX Cross-Domain
Code Lists
(https://sdmx.org/?page_id=
3215) เนื่องจาก Dublin Core ไมมี
มาตรฐานสำหรับรายการตัวเลือกของ
หนวยความถี่ นอกจากนี้ ไดมีการ
นิยามรหัสเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการ
ใชงานจริง
- กรณีที่ชุดขอมูลมาจากหลายแหลง
และมีความถี่ของการปรับปรุง
แตกตางกันใหเลือกความถี่การ
ปรับปรุงขอมูลที่บอยที่สุด

มสพร. 1-2564
รายการที่ 10 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรหรือเชิงพื้นที่ (geo_coverage)
Code รายการตัวเลือก
List
เพื่อแสดงผล
00 ไมมี
01 โลก
02 ทวีป/กลุมประเทศ
ในทวีป
03 กลุมประเทศทาง
เศรษฐกิจ

04
05
06
07
08
09
10
11

ประเทศ
ภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมูบาน
เทศบาล/อบต.
พิกัด

99

อื่น ๆ ระบุ...

98

ไมทราบ

คำอธิบาย

หมายเหตุ

- ในระดับสากลอางอิงตาม
Geographic Scope of Activity
ของ UN Data Catalog Metadata
ทวีป ไดแก แอฟริกา อเมริกา เอเชีย ยุโรป โอ
http://undatacatalog.org/meta
เชียเนีย และกลุมประเทศภายใตทวีปดังกลาว
data
กลุมตามระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ไดแก กลุมประเทศที่พัฒนาแลว กลุมประเทศที่ - ในระดับประเทศอางอิงตามการแบง
พัฒนาแลวกำลังพัฒนา กลุมประเทศที่มีระดับการ เขตการปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน
พัฒนานอยที่สุด กลุมประเทศที่ไมมีอาณาเขตติด
สถิติแหงชาติ
ทะเล (Landlocked developing countries)
กลุมประเทศกำลังพัฒนาที่เปนหมูเกาะ (Small
island developing states) รวมถึงการจัดกลุม
ประเทศในมิติอื่น ๆ เชน OECD, ASEAN+3,
OPEC ฯลฯ

องคการปกครองสวนทองถิ่น
คาของตัวเลขที่ใชอธิบายตำแหนงของจุดบน
ระนาบหรือปริภูมิ ตัวอยางเชน ระดับความสูงจาก
น้ำทะเล ก็เปนพิกัดอยางหนึ่งที่อธิบายตำแหนง
ของจุดเหนือระดับพื้นผิวโลก โดยกำหนดพิกัด
ละติจูด และลองจูด เปนทศนิยม 6 หลัก
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรหรือเชิงพื้นที่ซึ่งมิไดจัด
ประเภทไวในที่อื่น เชน กลุมจังหวัด เขตปกครอง
พิเศษ เขตพัฒนาการทองเที่ยว เขตสงเสริมพิเศษ
เขตสาธารณสุข เขตพื้นที่การศึกษา เปนตน
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มสพร. 1-2564
รายการที่ 12 รูปแบบการเก็บขอมูล (data_format)
Code
List
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15

รายการตัวเลือก
เพื่อแสดงผล
Database
CSV
XML
Image
Video
Audio
Text
JSON
HTML
XLS
PDF
RDF
NoSQL
Vector

16

Raster

99

อื่น ๆ ระบุ .....

คำอธิบาย

หมายเหตุ

เชน Shapefile SVG
GML
เชน GeoTiff
JPEG2000
-

มาตรฐานรูปแบบการจัดเก็บขอมูลโดย
Dublin Core (DCMI Metadata Terms)
ไมไดกำหนดตัวเลือกสำหรับรูปแบบการเก็บ
ขอมูล (Format) ที่ชัดเจน คณะผูจัดทำจึง
กำหนดตัวเลือกเหลานี้ขึ้นโดยอางอิงจาก
รูปแบบไฟลที่ใชกันอยางแพรหลายใน
ปจจุบัน และประยุกตใชบางรายการจาก
ประเภทของ MIME (Internet Media
Types) ที่ Dublin Core แนะนำเปน
แนวทาง
ทั้งนี้ สามารถเลือกกรอกไดมากกวา 1
ตัวเลือก
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มสพร. 1-2564
รายการที่ 13 หมวดหมูขอมูลตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (data_category)
Code
รายการตัวเลือก
List
เพื่อแสดงผล
1 ขอมูลสาธารณะ

2

3

4

คำอธิบาย

ขอมูลที่สามารถเปดเผยได สามารถ
นำไปใชไดอยางอิสระ ไมวาจะเปนขอมูล
ขาวสาร ขอมูลสวนบุคคล ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เปนตน
ขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุ
ตัวบุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรือทางออม
แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรม
โดยเฉพาะ (พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562)
ขอมูลความมั่นคง
ขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ที่ทำให
เกิดความสงบเรียบรอย การมีเสถียรภาพ
ความเปนปกแผน ปลอดภัยจากภัย
คุกคาม เปนตน
ขอมูลความลับทางราชการ ขอมูลที่อยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐที่มีคำสั่ง
ไมใหมีการเปดเผย และมีการกำหนดชั้น
ความลับของขอมูล
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หมายเหตุ
อางอิงประกาศคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง
ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
กรณีที่ชุดขอมูลประกอบดวย
ขอมูลมากกวา 1 ประเภท
ใหเลือกหมวดหมูธรรมาภิบาล
ขอมูลภาครัฐที่ตองใหความ
คุมครองสูงสุด

มสพร. 1-2564
รายการที่ 14 สัญญาอนุญาตใหใชขอมูล (right_of_usage)
Code
List
01

02

03
04

05

98
99

รายการตัวเลือก
เพื่อแสดงผล

คำอธิบาย

Creative Commons อนุญาตใหผูอื่นสามารถนำผลงานไปใช ทำซ้ำ แจกจาย
Attributions
หรือดัดแปลงงานนั้นได แตตองใหเครดิตที่มาของ
เจาของผลงาน ซึ่งหากตองการใชผลงานนั้นโดยไมให
เครดิตที่มาชื่อเจาของผลงานกำกับ จะตองทำการขอ
อนุญาตเจาของผลงานกอน
Creative Commons อนุญาตใหผูอื่นสามารถนำผลงานไปใช ทำซ้ำ แจกจาย
Attribution Share- หรือดัดแปลงงานนั้นได แตผลงานที่ดัดแปลงนั้น
Alike
จะตองกำกับดวยสัญญาอนุญาตเงื่อนไขเดียวกันกับ
ตนฉบับ เวนแตวาจะไดรับอนุญาตจากเจาของผลงาน
กอน
Creative Commons อนุญาตใหผูอื่นสามารถนำผลงานไปใช ทำซ้ำ แจกจาย
Non-Commercial
หรือดัดแปลงงานนั้นได แตตองไมใชเพื่อการคา เวนแต
(Any)
วาจะไดรับอนุญาตจากเจาของผลงานกอน
Open Data Common อนุญาตใหผูอื่นสามารถนำผลงานไปใช ทำซ้ำ แจกจาย
หรือดัดแปลงงานนั้นได โดยไมมีขอจำกัด ยกเวน
บางครั้งตองใหเครดิตที่มาของเจาของผลงานและไดรับ
อนุญาตจากเจาของผลงานกอน หากมีการรองขอ
GNU Free
มีลักษณะเปดกวาง หรือเรียกวา copy left โดยใหผูอื่น
Documentation
สามารถนำขอมูลสวนใดสวนหนึ่ง หรือทั้งหมดไปใชได
License
ฟรีโดยมีเงื่อนไขวา ผลงานที่สรางใหมตองใชสัญญา
อนุญาตเอกสารเสรีของกนู เชนกัน ผลงานที่สรางใหม
นั้นสามารถใชในเชิงพาณิชยได แตถามีการขายเปน
จำนวนมากจะมีเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมเขามา สัญญา
อนุญาตเอกสารเสรีของกนู ครอบคลุมสำหรับ คูมือ
คอมพิวเตอร ตำรา และแหลงอางอิงอื่นทั้งในการเรียน
การสอนและการทำงาน
License not
ไมสามารถระบุสัญญาอนุญาตได
specified
Others License
สัญญาอนุญาตใหใชขอมูลอื่น ๆ เชน Attribution,
Non-Commercial, Not open, Open และ Public
Domain เปนตน
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หมายเหตุ
สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องคการมหาชน)
หรือ สพร. ที่อางอิงตาม
หมวดหมูขอมูลตาม
ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
ชื่อทางเทคนิค อางอิงจาก
- http://opendefinition.
org/licenses/
- https://licenses.open
definition.org/licenses
/groups/ckan.json
- https://docs.ckan.org/
en/ckan2.7.3/maintaining/con
figuration.html
- https://creativecomm
ons.org/

มสพร. 1-2564
คำอธิบายรายละเอียดตัวเลือก
สำหรับรายการคำอธิบายขอมูลสวนที่เปนทางเลือก (Optional Metadata)
สำหรับชุดขอมูลภาครัฐ: ประเภทขอมูลระเบียน
รายการที่ 19 ผูสนับสนุนหรือผูรวมดำเนินการ (data_support)
Code
รายการตัวเลือก
List
เพื่อแสดงผล
0 ไมมี
1 หนวยงานของรัฐ
2

หนวยงานเอกชน

3
4
5
9

หนวยงาน/องคกรระหวางประเทศ
มูลนิธิ/สมาคม
สถาบันการศึกษา
อื่น ๆ

คำอธิบาย

หมายเหตุ

เลือกรายการตัวเลือกพรอม
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ระบุ ชื่อองคกร/หนวยงาน/ผูให
และหนวยงานของรัฐรูปแบบใหม (ไมรวม การสนับสนุนหรือรวม
ดำเนินการ
สถาบันการศึกษา)
ทั้งนี้ สามารถเลือกกรอกได
หนวยงานเอกชน (ไมรวม
มากกวา 1 ตัวเลือก
สถาบันการศึกษา)

รายการที่ 20 หนวยที่ยอยที่สุดของการจัดเก็บขอมูล (data_collect)
Code
List
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
98
99

รายการตัวเลือก
เพื่อแสดงผล

คำอธิบาย

ไมมี
บุคคล
ครัวเรือน/ครอบครัว
บาน/ที่อยูอาศัย
บริษัท/หางราน/สถานประกอบการ
อาคาร/สิ่งปลูกสราง
พื้นที่การเกษตร ประมง ปาไม
สัตวและพันธุพืช
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรหรือเชิงพื้นที่
แหลงน้ำ เชน แมน้ำ อางเก็บน้ำ
เสนทางการเดินทาง เชน ถนน ทางรถไฟ
ไมทราบ
อื่น ๆ ระบุ .........

หมายเหตุ
รายการที่ 1-5 อางอิงหนวย
วิเคราะหทางสถิติ ของสำนักงาน
สถิติแหงชาติ
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มสพร. 1-2564
รายการที่ 21 ภาษาที่ใช (data_language)
Code
List
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
98
99

รายการตัวเลือก
เพื่อแสดงผล

คำอธิบาย

ไทย
อังกฤษ
จีน
มลายู
พมา
ลาว
เขมร
ญี่ปุน
เกาหลี
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
อารบิก
ไมทราบ
อื่น ๆ ระบุ .........

หมายเหตุ
- ตอบไดมากกวา 1 ขอ
- อางอิงจากภาษาที่ใชมากใน
ประเทศไทย
https://
th.wikipedia.org/wiki/ภาษาที่
ใชในประเทศไทย
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มสพร. 1-2564
คำอธิบายรายละเอียดตัวเลือก
สำหรับรายการคำอธิบายขอมูลสวนที่เปนทางเลือก (Optional Metadata)
สำหรับชุดขอมูลภาครัฐ: ประเภทขอมูลสถิติ
รายการที่ 20 การจัดจำแนก (disaggregation)
Code
List
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
98
99

รายการตัวเลือก
เพื่อแสดงผล

คำอธิบาย

หมายเหตุ

ไมมี
- สามารถตอบไดมากกวา 1
คำตอบ
เพศ
- อางอิงจากการรวบรวมการจัด
อายุ/กลุมอายุ
จำแนกทีใ่ ชมากในการจัดทำ
สถานภาพสมรส
สถิติทางการ สำนักงานสถิติ
ศาสนา
แหงชาติ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
สถานภาพการทำงาน
อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ
รายได
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรหรือเชิงพื้นที่
ผลิตภัณฑ
ไมทราบ
อื่น ๆ ระบุ .........
ขอมูลจัดจำแนกดวยมิติอื่น ๆ ซึ่งมิได
จัดประเภทไวในที่อื่น โดยสามารถ
ระบุไดมากกวา 1 การจัดจำแนกโดย
ใชเครื่องหมาย “,” คั่นระหวางการจัด
จำแนก เชน ประเภทคาใชจาย,
ประเภทสวัสดิการ
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มสพร. 1-2564
รายการที่ 22 หนวยตัวคูณ (unit_of_multiplier)
Code
List
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
98
99

รายการตัวเลือก
เพื่อแสดงผล

หนวย
สิบ
รอย
พัน
หมื่น
แสน
ลาน
สิบลาน
รอยลาน
พันลาน
หมื่นลาน
แสนลาน
ลานลาน
ไมทราบ
อื่น ๆ ระบุ .........

คำอธิบาย

หมายเหตุ

Units หรือ 100
Tens หรือ 101
Hundreds หรือ 102
Thousands หรือ 103
Tens of thousands หรือ 104
Hundreds of thousands หรือ 105
Millions หรือ 106
Tens of Millions หรือ 107
Hundreds of Millions หรือ 108
Billions หรือ 109
Tens of Billions หรือ 1010
Hundreds of Billions หรือ 1011
Trillions หรือ 1012
ขอมูลจัดจำแนกดวยมิติอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัด
ประเภทไวในที่อื่น โดยสามารถระบุได
มากกวา 1 การจัดจำแนกโดยใช
เครื่องหมาย “,” คั่นระหวางการจัด
จำแนก เชน ประเภทคาใชจาย,
ประเภทสวัสดิการที่ไดรับ

อางอิงตาม Code list for
concept "Unit Multiplier" as
written in SDMX crossdomain code list. Version
1.1
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มสพร. 1-2564
คำอธิบายรายละเอียดตัวเลือก
สำหรับรายการคำอธิบายขอมูลสวนที่เปนทางเลือก (Optional Metadata)
สำหรับชุดขอมูลภาครัฐ: ประเภทขอมูลภูมิศาสตรสารสนเทศ
รายการที่ 16 ชุดขอมูลภูมิศาสตร (geographic_data_set)
Code รายการตัวเลือก
list
เพื่อแสดงผล
01 ชั้นขอมูลแปลง
ที่ดิน
02 ชั้นขอมูลขอบเขต
การปกครอง
03

04

05

06

คำอธิบาย

ข อ มู ล ที ่ แ สดงพื ้ น ที ่ บ นพื ้ น ผิ ว โลกที ่ ม ี การถื อ ครองโดย
ภาครัฐและเอกชน
ขอมูลที่ประกอบดวยรูปลักษณทางภูมิศาสตร 4รายการ
ได แก หมุ ดหลักเขตการปกครอง เสน เขตการปกครอง
พื้นที่การปกครอง และจุดแทนพื้นที่การปกครอง
ชั้นขอมูลเสนทาง ชั้นขอมูลที่เปนสื่อกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนและการใช
ประโยชนรวมกันในงานดานการคมนาคม ประกอบดวย
คมนาคม
รูปลักษณทางภูมิศาสตร 12 รายการ ไดแก ขอบถนน จุด
คมนาคม ถนน สะพาน อุโมงคและทางลอด จุดกลับรถ
จุ ด ทางแยก/จุ ด ตั ด เส น ทางรถไป จุ ด สนใจ เส น ทาง
เดินเรือ และขอมูลอาณัติสัญญาณ
ชั้นขอมูลชุมนุม/ ชั้นขอมูลที่ใชจัดเก็บขอมูลที่เ กี่ยวของกับ พื้นที่ ที่มี การ
กอสรางโดยมนุษย ในรูปของโรงเรือน ราน หรือรูปแบบ
อาคาร
อื่นสำหรับการใชสอยและมักมีคนอยูเสมอ ประกอบดวย
รูปลักษณทางภูมิศาสตร 4 รายการ คือ อาคาร สิ่งปลูก
สราง สถานที่อางอิง และเขตชุมชน
ชั้นขอมูลปาไม
ชั้นขอมูลปาไมประกอบดวย (1) พื้นที่ปาไมตามกฎหมาย
Legal forest area) ที่จัดเก็บในรูปพื้นที่รูปปด (polygon)
เพื่อแสดงขอบเขตพื้นที่ปาไมตามกฎหมายที่ถูกประกาศ
จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายเฉพาะ ไดแก อุทยานแหงชาติ
เขตรักษาพันธุสัตวปา และปาสงวนแหงชาติและ (2) พื้นที่
ป า ไม ตามสภาพ Existing Forest area) ที่จ ัดเก็บ ในรูป
พื้นที่รูปปดสำหรับแสดงขอบเขตการปกคลุมของปาไมที่
เกิดขึ้น เองในธรรมชาติหรือโดยมนุษยสรางขึ้น ซึ่งไดจาก
การวิเคราะหและแปลตีความขอมูลภาพถายจากดาวเทียม
ภาพถายทางอากาศ หรือการสำรวจขอมูลภาคสนาม
ชั้นขอมูลการใช ขอมูลที่แสดงลักษณะของพื้นที่ที่มนุษยเขาไปครอบครอง
ประโยชนที่ดิน
แลวมีการจัดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือมีการทำกิจกรรม
ตาง ๆ เพื่อสนองความตองการของมนุษย เชน การใช
พื้นที่เปนพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่กักเก็บน้ำ ใชเปนที่ตั้ง
บานเรือนที่อยูอาศัย หรือเปนที่ตั้งเขตอุตสาหกรรม
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หมายเหตุ
อางอิงจาก
Fundamental
Geographic Data Set
http://www.ngis.go.th
/home/wp-content/
uploads/2019/03/
FundamentalGeograp
hicDataSet_FGDS.pdf

มสพร. 1-2564
Code รายการตัวเลือก
คำอธิบาย
list
เพื่อแสดงผล
07 ชั้นขอมูลแหลงน้ำ ขอมูลที่แสดงบริเวณที่มีการสะสมของน้ำบนพื้นผิวโลก แบง
ไดสองประเภทตามการกำเนิดคือ แหลงน้ำธรรมชาติ เชน
แมน้ำ หนอง บึง และน้ำบาดาล เปนตน และแหลงน้ ำที่
มนุษยสรางขึ้น เชน อางเก็บน้ำ บอน้ำในไรนา บอน้ำบาดาล
และคลองชลประทาน เปนตน
นอกจากนี ้ย ังสามารถแบงตามการเคลื่อนที่ของน้ำ เชน
แมน้ำและคลอง กลาวถึงแหลงน้ำที่มีการไหลจากที่หนึ่งไป
อีกที่หนึ่ง ในขณะที่ทะเลสาบ น้ำจะไมมีการไหลไปแหลงอื่น
แหลงน้ำที่มีการสัญจรจะถูกเรียกวาเสนทางน้ำ ชั้นขอมูล
แหลงน้ำประกอบดวยรูปลักษณทางภูมิศาสตร 3 กลุม คือ
1.แหลงน้ำธรรมชาติ 2.สิ่งกอสรางในลำน้ำ 3.แหลงน้ำที่
มนุษยสรางขึ้น
08 ชั้นขอมูลอุทก
ชั้นขอมูลอุทกศาสตรเปนการนำขอมูลที่อยูในทะเลและ
ศาสตร
บนบกบางส ว น ทั ้ ง ในส ว นที ่ ม นุ ษ ย ส ร า งขึ ้ น เช น ทุ น
ทาเรือ หรือประภาคารและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน
แนวโขดหิน สันดอน เปนตน มีวัตถุประสงคในการจัดทำ
เพื ่ อ ความปลอดภั ย ในการเดิ น เรื อ เพื ่ อ สนั บ สนุ น การ
พัฒนาประเทศในดานการคมนาคมทางทะเล
09 ชั้นขอมูลหมุด
ขอมูลที่แสดงหมุดที่จัดสรางขึ้นอยางมั่นคง แข็งแรง และมี
หลักฐานแผนที่ การรังวัดคาพิกั ดตำแหนงที่ มีความถู กตองสูงชั้น ข อมู ล
หมุดหลักฐานแผนที่ประกอบดวยรูปลักษณทางภูมิศาสตร
(geographic feature) 4 รายการ ไดแก หมุดหลักฐาน
ทางราบ หมุดหลักฐานทางดิ่ง หมุดหลักฐานสามมิติ และ
จุดบังคับภาพถาย โดยมีขอมูลลักษณะประจำที่สำคัญคือ
รหัสหมายเลขประจำหมุดฯ คำอธิบายและภาพแผนที่ที่ตั้ง
ของหมุด คาพิกัดของหมุดฯ หนวยงานที่รับผิดชอบ ระดับ
ความถูกตองของคาพิกัดหมุดฯ และระดับชั้นงานของการ
สำรวจรังวัดหมุดฯ นั้น
10 ชั้นขอมูลความสูง ขอมูลที่ใชแสดงลักษณะความสูงภูมิ ประเทศเชิงเลขใน
ภูมิประเทศเชิง พื้นที่แหงหนึ่งโดยการบันทึกคาระดับของกลุมของจุดที่มี
ตัวเลข
ระยะหางระหว างจุดคงที่ ครอบคลุมพื้น ที่นั ้น ๆ ลงใน
แฟมขอมูลคอมพิวเตอร
11 ชั้นขอมูลภาพ
ขอมูลภาพ (image) ของแผนที่ภูมิประเทศมาตราส ว น
แผนที่ภูมิประเทศ หลักของประเทศไทย ที่มีแหลงขอมูลนำเขาที่ไดมาตรฐาน
และครบถวนในรายละเอียดของแผนที่ภูมิประเทศ
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Code รายการตัวเลือก
คำอธิบาย
list
เพื่อแสดงผล
12 ชั้นขอมูลแผนที่ ภาพราสเตอร ข องภาพถ า ยทางอากาศที ่ ผ  า นการ
ภาพถายทาง
กระบวนการดั ด แก (rectified) ผลกระทบจากการ
อากาศ
ถ า ยภาพเอี ย ง (tilted) และความสู ง ของภู ม ิ ป ระเทศ
(relief displacement) โดยอ า งอิ ง กั บ ระบบพิ ก ั ด โลก
เรียบรอยแลว ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงแผนที่ภาพถายทาง
อากาศมาตราส ว น 1:4,000 1:10,000 1:25,000
1:50,000 1:250,000
13 ชั้นขอมูลภาพวาด ภาพราสเตอรของขอมูลภาพถายจากดาวเทียมที่ผานการ
ดาวเทียมดัดแก กระบวนการดั ด แก ท างด า นตำแหน ง (geometric
rectification) แลว

หมายเหตุ

รายการที่ 17 มาตราสวนของชุดขอมูล (equivalent_scale)
Code
List
01
02
03
04
05
99

รายการตัวเลือก
เพื่อแสดงผล
1:4,000
1:10,000
1:25,000
1:50,000
1:250,000
อืน่ ๆ ระบุ............

คำอธิบาย

หมายเหตุ
อางอิงจาก
Fundamental
Geographic Data Set
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