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คํานํา

 ดว้ยสถานการณปั์จจุบนัที่ขอ้มูลจดัเป็นสนิทรพัยส์ําคญัในการดําเนนินโยบายเศรษฐกจิ

และสังคมดิจิทัล จึงให้ความสําคัญกับการนําข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์ วางแผนยุทธศาสตร์ 

และแก้ปัญหาต่างๆ แต่ด้วยระบบข้อมูลประเทศไทยมีลักษณะกระจายอยู่ตามหน่วยงาน

การที่หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน จะใช้ข้อมูลจึงเป็นเรื่องยาก ต้องสืบค้นหาแหล่งข้อมูล 

ตดิตอ่ทีละหน่วยงานเพื่อรอ้งขอขอ้มูลขา้มหน่วยงาน มขีัน้ตอนที่ซับซ้อนแตกตา่งกนั เกดิความล่าช้า 

เพื่อให้การจัดการข้อมูลภาครฐัใหม้มีาตรฐานเดยีวกนั คณะรฐัมนตรจีงึมมีต ิเมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 

2562 เห็นชอบการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการขบัเคล่ือนการดําเนนินโยบายเพื่อใช้ประโยชนข้์อมูล

ขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

และเหน็ชอบให ้“หนว่ยงานภาครฐัรว่มมอืกบั กระทรวงดจิทัิลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม โดยสํานกังาน

สถติแิหง่ชาต ิในการจดัทํารายการขอ้มูลภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานกุรม 

(Directory Services) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ”.เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูล

สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐทั้งหมดได้อย่างเป็นรูปธรรม                   .

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการบริหารจัดการระบบสถิติ

ของประเทศ และเป็นหน่วยงานที่ได้รับข้อสั่งการให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  จึงได้ดําเนิน

โครงการจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบบัญชี

ข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog)  ซ่ึงการจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐจะเป็นการรวบรวม

ชุดข้อมูลที่สําคัญของหน่วยงานจากระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานผ่านระบบลงทะเบียนบัญชี

ข้อมูลภาครัฐ แบบอัตโนมัติ และนํามาจัดหมวดหมู่เพื่อให้บริการบนระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

รวมถึงส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนนําชุดข้อมูล

ไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                        .

 ดังนัน้ เพื่อใหก้ารขบัเคลื่อนการจดัทําบญัชีขอ้มูลภาครฐั เกิดผลเป็นรูปธรรม สํานกังาน

สถติแิหง่ชาต ิจึงไดจ้ดัทําโครงการจดัทําบัญชีขอ้มูลภาครฐั (Government Data Catalog) กจิกรรม

การจัดทําบัญชีข้อมูลภาครฐั เพื่อสนบัสนนุใหห้นว่ยงานภาครฐัสว่นกลางระดบักรม และสว่นภมูภิาค

ระดับจังหวัดมีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน

ว่าด้วยแนวทางการจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐ (มสพร.1-2564)  และได้จัดทําเอกสารฉบับนี้ขึ้น

เพื่อรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการรองรับการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูล

ดิจิทัลภาครัฐต่อไปในอนาคต                                             .

ก
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
(National Statistical Office Thailand)
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ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

gdcatalog.go.th directory.gdcatalog.go.th api.gdcatalog.go.th

ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ระบบบริการนามานุกรมบัญชีข้อมูลภาครัฐ ระบบบริการ API



บทสรุปผู้บริหาร

เป็นการรวบรวมชุดข้อมูลจากหน่วยงาน ในรูปแบบบัญชีข้อมูลดิจิทัล
เพื่อให้บริการสืบค้นชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าของ
เป็นการบูรณาการข้ามหน่วยงาน และแบ่งปันการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน 
นําไปสู่การเป็นรัฐบาลอัจฉริยะ (Smart & Open Government)

o เป็นศูนย์กลางบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐเพื่อภาครัฐและประชาชน
o เป็นช่องทางหลักที่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งต้นทางของภาครัฐ
o ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน
  และมาตรฐานเดียวกัน
o ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลสถิติของประเทศ
o สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric)

ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
โดยเป็นแพลตฟอร์มกลางที่มีมาตรฐานสากล รองรับการจัดทําบัญชีข้อมูล

การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการดําเนินการตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงชุดข้อมูลให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว 

และเกิดประโยชน์กับผู้ใช้ได้ทันเวลาในการวิเคราะห์ เช่ือมโยง และแลกเปลี่ยน
นําพาประเทศไปสู่ “รัฐบาลอัจฉริยะ (Smart & Open Government)”

Agency Data Catalog Registration & Management

แพลตฟอร์มกลางบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Platform)

Government Data Catalog

รวบรวม ลงทะเบียน และ
บริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐ

ตามประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน

GD Catalog Portal
เว็บท่าระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

บริการนามานุกรม และบริการ API

ประโยชน์ของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

บัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ

การขับเคลื่อนรัฐบาลอัจฉริยะ (Smart & Open Government)

หน่วยงานภาครัฐ
จัดทําบัญชีข้อมูลตามมาตรฐาน

และกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

1
ระบบบัญชีข ้อมูลภาครัฐ

(Government Data Catalog)



Executive Summary

ปี 2563 - 2564 ปี 2565 ปี 2566 - 2570

ผลการดําเนินการขับเคลื่อนการจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐ

74
ส่วนราชการ

34
องค์การมหาชน

5
รัฐวิสาหกิจ

3
จังหวัด

114 หน่วยงาน 3 จังหวัด

175 หน่วยงาน 76 จังหวัด

45
องค์การมหาชน

7
รัฐวิสาหกิจ

76
จังหวัด

117
ส่วนราชการ

268 หน่วยงาน 76 จังหวัด

60
องค์การมหาชน

34
รัฐวิสาหกิจ

76
จังหวัด

154
ส่วนราชการ

การเข้าชมชุดข้อมูลสะสม บัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565

19.2

TO
TA
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ทรัพยากรข้อมูลภาครัฐ

DA
TA
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S

7,352หน่วยงานส่วนกลาง

3,050

10,402 บัญชีข้อมูลดิจิทัล

จังหวัด

RE
SO

UR
CE

13,048หน่วยงานส่วนกลาง

20,991

34,039 ทรัพยากรข้อมูล

จังหวัด

ลงทะเบียนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

RE
GI

ST
RA

TI
O
N

1,918 (26.09%)หน่วยงานส่วนกลาง

1,628 (53.38%)

3,546 บัญชีข้อมูลดิจิทัล

จังหวัด

5,434 (73.91%)

1,422 (46.62%)

ล้านครัง้ 

1 อื่นๆ

6
อื่นๆ

20
อื่นๆ

2
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
(National Statistical Office Thailand)
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ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐสําคัญอย่างไร ?
อด

ีต
อน

าค
ต

เว็บบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลหน่วยงาน ระบบสนับสนุนผู้บริหาร ระบบรายงานผล

ระบบพัฒนาและใช้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

สถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มกลาง

รองรับการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน

เช่ือมโยง เข้าถึง วิเคราะห์ข้อมูล จากบัญชีข้อมูลภาครัฐ

ระบบบญัชีขอ้มูลภาครฐั (GD Catalog)

Agency Data Catalog Registration & Management Government Data Catalog

ระบบบรกิารนามานกุรม
บญัชีขอ้มูลภาครฐั 

(GD Catalog 
Directory Service)

หนว่ยงานราชการสว่นกลาง

หนว่ยงานราชการสว่นภมูภิาค

ศนูย์ขอ้มูล

หนว่ยงานอื่น ๆ

ระบบบญัชีขอ้มูลภาครฐั 
(GD Catalog Portal)

ระบบบรกิาร API
(GD Catalog API Service)

กรม ก. กรม ข. กรม ค.

กรม ง. กรม ...

จงัหวดั ก. จงัหวดั ข. จงัหวดั ค.

จงัหวดั ง. จงัหวดั ...

ศนูย์ขอ้มูล ก. ศนูย์ขอ้มูล ข.

ศนูย์ขอ้มูล ...

ลงทะเบยีนบญัชีขอ้มูลภาครฐั

บรหิารจดัการบญัชีขอ้มูลภาครฐั

Dataset

Dataset

Dataset

Dataset Dataset Dataset

Dataset

Dataset

Dataset

ควบคมุคณุภาพบญัชีขอ้มูลภาครฐั
Metadata Resource

ลงทะเบียน

ชุดข้อมูลใหม่

คาํอธบิายชุดข้อมูล
ตามมาตรฐาน

ทรัพยากรขอ้มูล
Machine Readable

ปรบัปรุงเป็นปัจจุบนั เพกิถอนชุดขอ้มูล

มาตรฐานว่าด้วยแนวทางการจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog Guideline) มสพร. 1-2564

5
ระบบบัญชีข ้อมูลภาครัฐ

(Government Data Catalog)



ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเหมาะกับใคร ?

ภาค
ประชาชน

ภาค
เอกชน

ภาครัฐ

บริการสารสนเทศพร้อมใช้ประโยชน์

เขา้ถงึขอ้มูลและสารสนเทศ
ประกอบการตดัสินใจในการ

ใช้ชีวติและตรวจสอบความโปรง่ใส

เขา้ถงึขอ้มูลและสารสนเทศ
ขบัเคล่ือนอุตสาหกรรม
ยกระดบัเศรษฐกจิ

เขา้ถงึขอ้มูลและสารสนเทศ
เช่ือมโยงและวเิคราะหข์อ้มูล
นาํไปสู่การบรหิารงาน

ประสิทธภิาพสงู

เข้าถงึและใช้ประโยชนจ์ากขอ้มูลและสารสนเทศบนระบบบญัชีขอ้มูลภาครฐั

บริการข้อมูลนําไปสู่การวิเคราะห์ใช้ประโยชน์
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ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐติดตัง้อย่างไร ?

      สํานกังานสถิติแหง่ชาติได้รว่มมอืกับศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) ในการนํา CKAN Open-D มาพัฒนา ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ
และพัฒนา Thai-GDC เป็นส่วนเสริมประสิทธิภาพการทํางานตามมาตรฐาน 
มสพร.1-2564 เพื่อให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้                                   .
                                .

1. นําไปใช้ติดตัง้ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และส่วนเสริมบนทรัพยากรของหน่วยงาน (On Premise)
2. ร้องขอบริการบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency  Data Catalog as A Service) บนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)
3. ร้องขอบริการบัญชีข้อมูลพื้นที่ (Area  Data Catalog as A Service) บนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)

การติดตัง้ CKAN Open-D

รูปแบบการติดตัง้

ติดตัง้จากชุดคําสัง่ ติดตัง้จากแพ็คเก็จ ติดตัง้จากดอกเกอร์

ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ
(GD Catalog)

ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)

ขอใช้บริการ Data Catalog as A Service บนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)

ติดตัง้บนทรัพยากรของหน่วยงาน (Data Catalog On Premise)

โดยข้อดีของ CKAN Open-D คือ รองรับการสืบค้นภาษาไทย 
และมีคําอธิบายชุดข้อมูลตามที ่สพร. กําหนด
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องค์ประกอบ
ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ



ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน

     เป็นระบบที่รวบรวมชุดข้อมูลของหน่วยงาน

พร้อมคําอธบิายชุดขอ้มูล เสมอืนบญัชีข้อมูลดิจทิลัของ

หน่วยงาน ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของ

ระบบบัญชีข้อมูลภาครฐั โดยระบบบญัชีขอ้มูลภาครัฐเป็น

ระบบท่ีรวบรวมรายการชุดขอ้มูลพรอ้มและคําอธบิายชุด

ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ  และนํามาจัดหมวดหมู่ 

เพื่อให้สามารถเข้าถึงชุดข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว และมี

ความพรอ้มใช้สําหรบัใหบ้รกิารแกห่นว่ยงานภายนอกและ

ประชาชนตามสิทธิ์ที่หน่วยงานกาํหนด ซ่ึงการจัดทํา

บัญชีข้อมูลหน่วยงานควรสอดคล้องตามมาตรฐาน

ว่ าด้ วยแนวทางการจัดทําบัญชีข้ อ มูลภาค รัฐ 

(มสพร. 1-2564) เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั พรอ้มทัง้

นํามาลงทะเบียนและให้บริการบนระบบบัญชีข้อมูล

ภ า ค รั ฐ  นําไ ป สู่ วั ฒน ธ ร ร มก า ร แ บ่ ง ปั น แ ล ะ

การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน                   .

Agency Data Catalog

หน่วยงานราชการสว่นกลาง

หน่วยงานราชการสว่นภมูภิาค

กรม ก. กรม ข. กรม ค.

จงัหวดั ก. จงัหวดั ข. จงัหวดั ค.

หน่วยงานราชการมีการจัดทําบัญชีข้อมูลหน่วยงานและทําการลงทะเบียนชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ
โดยทัง้สองระบบจะเช่ือมโยงชุดข้อมูลเดียวกันเพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ

gd
he

lp
pa

ge
.n
so

.g
o.
th

สามารถเลือกดูชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน
ได้ที่ “ทะเบียนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน”

ตัวอย่างชุดข้อมูล การมีงานทํา ผู้สูงอายุ

ตัวอย่างระบบบัญชีข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติ

ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน

gdcatalog.go.th
catalog.nso.go.th

data.go.th

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

CKAN API / GD API / DATA API
Harvest

CKAN API / GD API / DATA API
Harvest

ลงทะเบียน บริการบัญชีข้อมูล
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ระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐ

     เมื่อหน่วยงานภาครัฐได้จัดทําบัญชีข้อมูลของตนเอง

ขึ้นแล้ว เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ

ที่สามารถเผยแพร่หรือเพื่อการแลกเปลี่ยนสําหรับ

การให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานจําเป็นต้องลงทะเบียนชุดข้อมูลสําคัญ เข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

(Register Data Sources) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ช่วยให้

ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่า (Value) จากข้อมูลที่ภาครัฐให้บริการได้อย่างสะดวก

Registration & Management

ลงทะเบยีนบญัชีขอ้มูลภาครฐั

บรหิารจัดการบญัชีขอ้มูลภาครฐั

Dataset

Dataset

Dataset

Dataset Dataset Dataset

Dataset

Dataset

Dataset

ควบคมุคณุภาพบญัชีขอ้มูลภาครฐั

Metadata Resource

ลงทะเบยีน ตรวจสอบ
และอนมุตัิ

รายงานผลยนืยนัชุดขอ้มูล

ชุดขอ้มูลใหม่

คาํอธบิายชุดขอ้มูล
ตามมาตรฐาน

ทรพัยากรขอ้มูล
Machine Readable

ปรบัปรุงเป็นปัจจุบนั เพกิถอนชุดขอ้มูล

มอียูจ่ริง

ถกูตอ้งตามเกณฑ์

ชุดขอ้มูลบนระบบ
บญัชีข้อมูลหนว่ยงาน

ชุดขอ้มูลบนระบบ
บญัชีขอ้มูลภาครฐั

กลุม่ SDG

Dataset

Dataset

Dataset

Dataset

Dataset

Dataset

Dataset

Dataset

Dataset

กลุม่ยุทธศาสตรช์าติ กลุม่สถติิรายสาขา

กลุม่แผนแมบ่ท
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ

Dataset

Dataset

Dataset

Dataset

Dataset

Dataset

Dataset

Dataset

Dataset

กลุม่สารสนเทศ
เพือ่การบรหิาร

กลุม่ทัว่ไป

จัดกลุ่มข้อมูลและรูปแบบการนําเสนอ (Category/Theme)

เฝ้าติดตามชุดข้อมูล (Monitoring)

ทรัพยากรข้อมูลที่มีประสิทธิภาพรองรับการนําไปใช้ใน
การวิเคราะห์ ประมวลผลในเชิงวิทยาศาสตร์ข้อมูลนัน้
จําเป็นจะต้องอยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ
อ่านได้ (Machine Readable) หากหน่วยงานต้องการ
เพิ่มคุณภาพทรัพยากรสามารถแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูป
แบบดังกล่าว หรือใช้เครื่องมือช่วยแปลงข้อมูล อาทิ 
แปลง PDF -> CSV เป็นต้น 

หน่วยงาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ
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ระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ

      เป็นระบบงานท่ีทําหน้าที่บริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐมารวบรวมและจัดหมวดหมู่ เพื่อนําไปสู่

การใช้ประโยชน์การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน รองรับการให้บริการการสืบค้น และการเข้าถึงบัญชีข้อมูล

ของหน่วยงานภาครัฐที่ เผยแพร่เป็นสาธารณะ ด้วยปริมาณข้อมูลที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน 

ทําใหก้ารเลอืกใช้ขอ้มูลและการสบืค้นหาแหลง่ขอ้มูลที่เหมาะสมสําหรับการวเิคราะห์หรอืใหบ้รกิารมคีวามซับซ้อน

และยุ่งยากมากขึน้ รายการขอ้มูลภาครฐัหรอืบัญชีขอ้มูลภาครฐั (Government Data Catalog: GD Catalog) 

จึงเป็นการรวบรวมคําอธิบายรายละเอียดของข้อมูลสําคัญจากหน่วยงานภาครัฐทัง้หมด เพื่อจัดสร้างเป็น

บัญชีข้อมูลและพัฒนากลไกการสืบค้นในมิติต่างๆ เพื่อให้บริการสืบค้นผ่านระบบสารสนเทศ (Directory 

Service) ให้ผูใ้ช้ทราบขอ้มูลประกอบการวเิคราะหห์รอืใช้บรกิารไดอ้ยา่งสะดวก รวมถงึรองรบัความตอ้งการ

ใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐและให้หน่วยงานซ่ึงเป็นเจ้าของข้อมูลสําคัญที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ

เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการและให้บริการข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และปลอดภัย         

.

Government Data Catalog

ระบบบริการนามานุกรมบัญชีข้อมูลภาครัฐ
ช่วยจัดสรรชุดข้อมูลภาครัฐ จัดกลุ่ม
ตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์แต่ละคนได้
เพียงสมัครใช้งาน และสร้างกลุ่มข้อมูลได้ทันที
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การขับเคลื�อนการจัดทํา
บัญชีข้อมูลภาครัฐ



กําหนดชุดข้อมูลและ
คําอธิบายชุดข้อมูล

(Metadata)

นําขึ้นระบบ
บัญชีข้อมูลหน่วยงาน

กําหนดเจ้าของข้อมูล 

จัดการทรัพยากรข้อมูล

จัดทําบัญชีข้อมูลหน่วยงาน
     ในทุกกิจกรรมขององค์กรหรือหน่วยงานมีข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
อยู่เสมอ ข้อมูลที่ เกิดขึ้นในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนงาน
อาจเป็น Input ของอีกขัน้ตอนหนึ่งหรือระบบอื่นก็เป็นได้ และชุดข้อมูล
นัน้ต้องมีเจา้ของเสมอ การจดัทําบญัชีขอ้มูลไวอ้ยา่งเป็นระบบและสามารถ
เข้าถึงเพื่อการนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว จะช่วยลดความ
ซ้ําซ้อนการจดัเกบ็ขอ้มูลแบบไซโล มผู้ีดแูลและจดัการขอ้มูลใหท้นัสมัยและ
พรอ้มใช้ตลอดเวลา พร้อมทัง้จดัทําคําอธิบายชุดขอ้มูล เพื่อใหผู้ใ้ช้งาน
ทราบเกี่ยวกบัรายละเอยีดชุดขอ้มูล สิ่งที่เก่ียวขอ้งกบัชุดขอ้มูล วตัถุประสงค์
การนําไปใช้ ตลอดจนแหล่งข้อมูลต้นทาง                            .

     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล ประกอบด้วย 
เจา้ของขอ้มูล ผูส้รา้งขอ้มูล ผู้ใช้ขอ้มูล และผูก้ํากบัดแูลขอ้มูล ในสว่นนีจ้ะกลา่ว
ถึงเจ้าของข้อมูลซ่ึงเป็นผู้กําหนดสิทธิการเข้าถึงและดําเนินงานใด ๆ กับข้อมูล
ที่ตนเป็นเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ                             .

เจ้าของข้อมูล (Data Owners) คือ บุคคลที่ทําหน้าที่รับผิดชอบดูแลข้อมูล
โดยตรง สร้างความมั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการข้อมูลสอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือกฎหมาย เจ้าของข้อมูลทําการทบทวนและอนุมัติ
การดําเนนิการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับขอ้มูล เช่น การเปล่ียนแปลงเมทาดาตาและ
เกณฑ์การทําดาตาคลีนซ่ิง (Data Cleansing) นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการ
ให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและจัดช้ันความลับของข้อมูล เจ้าของข้อมูล
มักจะอยู่ในตําแหน่งบริหาร เช่น ผู้อํานวยการฝ่ายหรือหัวหน้าส่วนงานบุคคล
เป็นเจ้าของข้อมูลบุคคล ผู้อํานวยการฝ่ายหรือ หัวหน้าส่วนงานการเงินเป็น
เจ้าของข้อมูลการเงิน เป็นต้น                                     .

ผู้สร้างข้อมูล
(Data Creators)

ผู้กํากับข้อมูล
(Data Council)

ผู้ใช้งานข้อมูล
(Data Users)

เจ้าของข้อมูล
(Data Owners)
กระทรวง - กรม
จังหวัด - อําเภอ
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ลงทะเบียนบัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ

ลงทะเบียนระบบบัญชี
ข้อมูลหน่วยงาน

กําหนดสิทธิผู้ใช้งาน
ระบบลงทะเบียนฯ

ลงทะเบียนบัญชี
ข้อมูลของหน่วยงาน

ตรวจสอบความ
ครบถ้วน สอดคล้อง
และอนุมัติบัญชีข้อมูล

ปรับปรุง/เพิกถอน
บัญชีข้อมูล

ชุดข้อมูลของหน่วยงาน
ที่ขึ้นอยู่บนระบบบัญชีหน่วยงานแล้ว 
หน่วยงานสามารถเลือกชุดข้อมูล
ที่สําคัญ ที่หน่วยงานเป็นเจ้าของ 
และผ่านความเห็นชอบจาก ผู้บริหาร 
หรือคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล 
หรือ คณะกรรมการอื่นใด ให้ทําการ
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
เพื่อใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐร่วมกัน

1. หน่วยงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซ่ึงประกอบด้วย ผู้จัดการระบบบัญชี
  ข้อมูลหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนชุดข้อมูล (คนท่ี 1) และกรอกแบบฟอร์ม
   การขอลงทะเบียนชุดข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ                          .
2. ผู้ท่ีจะเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ จะต้องทําการลงทะเบียน 
   Open ID ซ่ึงเป็นระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ของสํานักงาน
   พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)                                   .
3. ผูจั้ดการระบบลงทะเบยีน โดยสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิจะทําการเพิ่มสิทธ์ิของผูจ้ดัการ
   ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนชุดข้อมูล (คนที่ 1)               .
4. เมื่อผู้จัดการระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนชุดข้อมูล (คนที่ 1) 
   ได้รับ E-mail แจ้งการเพ่ิมสิทธิ์ จะต้องทําการ log in เพ่ือเข้าสู่ระบบลงทะเบียน
   บัญชีข้อมูลภาครัฐตามเวลาที่กําหนด                                    .
5. เมื่อผู้จัดการระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ทําการ log in เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
   บัญชีข้อมูลภาครัฐ จะต้องทําการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงานเข้าสู่ระบบ     .
6. ผู้จัดการระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน สามารถเพิ่มสิทธิ์เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนชุดข้อมูล 
  (คนถัดไป)                                                .
7. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนชุดข้อมูล ทําการลงทะเบียนชุดข้อมูลเข้าสู่ระบบลงทะเบียนบัญชี
  ข้อมูลภาครัฐ (ระบบทําการแจ้งไปยัง E-mail ของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบชุดข้อมูล)
8. เม่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบชุดข้อมูลได้รับ E-mail แจ้งการลงทะเบียนชุดข้อมูล
    ของหน่วยงาน จะต้องทําการตรวจสอบชุดข้อมูลตามเกณฑ์การตรวจสอบ         .
    8.1 กรณีที่ ชุดข้อมูลผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบชุดข้อมูล
       รวบรวมชุดข้อมูลดังกล่าว เสนอต่อนายทะเบียนเพ่ืออนุมัติการลงทะเบียน 
        ชุดข้อมูล                                                     .
     8.2 กรณี่ที่ชุดข้อมูลไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ ระบบจะทําการแจ้งไปยัง E-mail
       ของเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนชุดข้อมูล เพ่ือทําการปรับปรุงและทําการลงทะเบียน
       ชุดข้อมูลใหม่อีกครัง้                                         .

ขัน้ตอนการลงทะเบียน
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กํากับติดตามและควบคุมคุณภาพ

ปรับปรุง/เพิกถอน
บัญชีข้อมูลดิจิทัล

กํากับติดตาม
ความคงอยู่ของชุดข้อมูล

ประเมินคุณภาพ
ชุดข้อมูล

     ข้อมูลที่ดีนอกจากจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องและมีความน่าเช่ือถือแล้ว 
หนว่ยงานจําเป็นตอ้งมีการวางแผนและกําหนดความถี่ในการปรบัปรุงชุดขอ้มูล
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ มีความทันสมัย 
และทําใหผู้ใ้ช้เกิดความม่ันใจในการใช้งานของขอ้มูลชุดนัน้ ๆ  ทัง้นี ้ชุดขอ้มูลควร
มีการบันทึกเวลา (Timestamps) หรือทําการใด ๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ
ระบุเวลาได้ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน                          .
      เม่ือหน่วยงานเจ้าของชุดข้อมูลทําการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลเข้าสู่
ระบบบญัชีข้อมูลภาครฐั ระบบจะทําการตดิตามบญัชีขอ้มูล โดยจะทําการตดิตาม
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีข้อมูล เช่น การแก้ไขช่ือชุดข้อมูล การลบชุดข้อมูล 
การแก้ไขการอ้างอิงทรัพยากรชุดข้อมูล (Resource) การแก้ไขคําอธิบาย
ชุดข้อมูล โดยระบบจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีข้อมูล เพื่อทําการ
ตรวจสอบบัญชีข้อมูล และประสานหน่วยงานเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี
ขอ้มูลในระบบบัญชีขอ้มูลภาครฐัใหถ้กูตอ้งและเป็นปัจจุบัน และตรงกนักบัชุดขอ้มูล
ในระบบบญัชีข้อมูลหนว่ยงาน เพื่อนําไปสูก่ารใหบ้รกิารในระบบบริการบญัชีขอ้มูล
ภาครัฐที่ ผู้ใช้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุดข้อมูล
ของหน่วยงาน หรือใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม.                  .

หนว่ยงานปรบัปรุงบัญชีขอ้มูล
ในระบบบัญชีขอ้มูล

Dataset

Dataset

Dataset

อนมุตักิารลงทะเบยีน

หน่วยงาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ

เฝ้าตดิตามบัญชีข้อมูล

M
on

ito
r

DatasetM
onitor

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบชุดขอ้มูล
ตรวจสอบบัญชีขอ้มูล

เจา้หนา้ทีป่ระสานงานหนว่ยงาน
ประสานหนว่ยงานเพือ่ยนืยัน

การปรบัปรุงชุดขอ้มูล

มอียู่จรงิ

ถกูตอ้งตามเกณฑ์

Dataset

Confirm

เสนอนายทะเบียนเพือ่อนมุติั
การปรบัปรุงบัญชีขอ้มูล

แสดงผลบนระบบบัญชีขอ้มูลภาครฐั

Dataset

Dataset

Dataset

ระบบแจง้เตอืน
ไปทางอเีมล

แจง้เตอืน
การเปลีย่นแปลง

15
ระบบบัญชีข ้อมูลภาครัฐ

(Government Data Catalog)



การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ

การสืบค้น
และใช้ประโยชน์

การวิเคราะห์
สารสนเทศ

รักษาสถานะ
การเช่ือมต่อ

ทรัพยากรข้อมูล

การเข้าถึง
ทรัพยากรข้อมูล

        ปัจจุบันการพัฒนาองค์กร บุคลากร หรือการวางแผนดําเนินการ
เรื่องต่าง ๆ ต้องอาศัยข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนัน้ข้อมูลจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของทุกภาคส่วน และการควบคุมคุณภาพของข้อมูลจึงเป็นปัจจัยสําคัญ
ที่ทาํให้การตัดสินใจวางแผนดําเนินงานในแต่ละเรื่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงการนําข้อมูลไปใช้ส่งผลที่สําคัญ ดังนี้                            .
     1. เกิดการวิเคราะห์และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ที่สําคัญ เช่น การแก้ปัญหา
ทจุรติ การป้องกนัการเกิดอาชญากรรมซ้ํา การปรับปรุงประสทิธภิาพทางธุรกจิ 
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนการผลิต                .
   2. เกิดประโยชน์กับข้อมูลอย่างมีนัยสําคัญ เช่น ทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลมี
ประสิทธิภาพที่แม่นยํามากขึ้นโดยการนําเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประมวลผล
ข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหรือความต้องการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกัน             .

ประโยชน์ของการนําข้อมูลไปใช้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. ประโยชน์ต่อภาครัฐ
     1.1 ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน
     1.2 สร้างความโปร่งใส โดยประชาชนหรือภาคส่วนต่าง ๆ สามารถเข้าถึง
        ข้อมูลและตรวจสอบการดําเนินงาน เพื่อแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
     1.3 วางแผนเชิงนโยบายโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดได้อย่างมีคุณภาพ
     1.4 ผลักดันให้เกิดการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน 
        ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านข้อมูล
     1.5 ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประโยชน์ต่อภาคเอกชน
     2.1 นําข้อมูลเปิดไปต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
     2.2 ส่งเสริมการขับเคลื่อนนวัตกรรมจากข้อมูลสําหรับภาคเอกชนมากขึ้น
     2.3 เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ
         และการลดต้นทุนการผลิตในภาพรวม
3. ประโยชน์ต่อภาคประชาชน
     3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
     3.2 ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการดิจิทัลภาครัฐที่ดีขึ้น
     3.3 เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐแบบดิจิทัล
     3.4 นําข้อมูลไปพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ

ลองค้นหา  “สารสนเทศในรูปแบบแผนภาพ” “Visualization” “กล้องวงจรปิด”
“CCTV” บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ จะเจอชุดข้อมูลที่ให้บริการที่ประชาชน
สามารถศึกษาและเข้าถึงได้ง่าย เห็นข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศทันที
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สารสนเทศที่มีประโยชน์

สารสนเทศเพ่ือการบรหิาร ในรูปแบบ Data Visualization

สารสนเทศเพือ่การบรหิาร ในรูปแบบแผนท่ี (GIS)

การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบแผนที่ GIS 
(Geographic Information System)
สามารถเปิดโหมดถนน (Pedestrian Mode)
เสมือนเข้าถึงในพื้นที่จริง เพื่อนําไปใช้ใน
การวิเคราะห์ผลได้ เช่น ภัยพิบัติ นํ้าท่วม ฯลฯ
รองรับชุดข้อมูลประเภทภูมิสารสนเทศ
บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

    สารสนเทศในรูปแบบแผนภาพ (Data Visualization) เป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์และจัดทําเพื่อตอบโจทย์ต่อการตัดสินใจ

ในด้านต่าง ๆ ซ่ึงมีความพร้อมต่อการใช้ประโยชน์ในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทัง้ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ โดยไม่จําเป็น

จะต้องมีความรู้ในการวิเคราะห์ จัดทําข้อมูล ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยเข้าถึงได้ผ่านระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)

โดยเลือก “กลุ่ม” ในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และเลือก “สารสนเทศเพื่อการบริหาร” ก็จะพบกับสารสนเทศที่เป็นประโยชน์จาก

หน่วยงานภาครัฐ

vmcatalog.nso.go.th

gdcatalog.go.th

สารสนเทศเพือ่การบรหิาร จดัทาํดว้ยเครือ่งมอื
วเิคราะหแ์ละนําเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพ
แสดงขอ้มูลในมิตติา่ง ๆ ดงันี้
   - ดา้นเศรษฐกิจ
   - ดา้นสงัคม
   - ดา้นสิง่แวดลอ้ม

สารสนเทศในรูปแบบแผนที ่รองรบัการวเิคราะหเ์ชิงพืน้ที่

จากชุดขอ้มูลประเภทภมูสิารสนเทศ ทีม่ทีรพัยากรขอ้มูล
รองรบัการแสดงผลและวเิคราะหเ์ป็นช้ันขอ้มูล (Layer)
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ส่วนสนับสนุนการจัดทํา
บัญชีข้อมูลภาครัฐ



        ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติ สนับสนุนการดําเนินการขับเคลื่อนการจัดทํา
บัญชีข้อมูลของหน่วยงานในทุกมิติ ผลักดันหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 
เพื่อนําไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) 

1. ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) คืออะไร 
2. ความหมายของคําที่ใช้ในการจัดทําบัญชีข้อมูลมีอะไรบ้าง 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําบัญชีข้อมูล (Data Catalog) คืออะไร 
4. ประโยชน์ของบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) มีอะไรบ้าง 
5. ทําไมต้องจัดทําบัญชีข้อมูล 
6. บัญชีข้อมูล คืออะไร 
7. ชุดข้อมูล คืออะไร 
8. รูปแบบบัญชีข้อมูลมีรายละเอียดอย่างไร 
9. กระบวนการทําบัญชีข้อมูลมีขัน้ตอนอย่างไร 
10. ขัน้ตอนในการจัดทําบัญชีข้อมูลมีขัน้ตอนอย่างไรบ้าง 
11. กิจกรรมการทําบัญชีข้อมูลมีลักษณะอย่างไร

ทุกข้อคําถาม
มีคําตอบ
ที่ GDHelppage

gdhelppage.nso.go.th

การสนับสนุนการจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐ

โดยพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย
1. ระบบสนับสนุนการจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Helppage)
2. ระบบถามตอบเพื่อสนับสนุนการจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Helpdesk) 
พร้อมทัง้สนับสนุนให้คําปรึกษาหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางทุกช่องทาง
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ระบบสนับสนุนการจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Helppage)

ระบบถามตอบเพื่อสนับสนุนการจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Helpdesk)

gdhelpdesk.nso.go.th

gdhelppage.nso.go.th

ลงทะเบียน (Register)
ส่งทิกเก็ต (Submit Ticket)
ติดตามทิกเก็ต (My Ticket)
ฐานความรู้ (Knowledge Base)

ข้อมูลสนับสนุนการจัดทํา
บัญชีข้อมูลภาครัฐ 
สําหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ใช้ประโยชน์

การใช้งานระบบ

ส่วนสําคัญที่ได้รับความนิยม

ผู้ใช้งานลงทะเบียน
เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้
สําหรับรายงานและ

ติดตามทิกเก็ต

ลงทะเบียน ส่งทิกเก็ต ติดตามทิกเก็ต ฐานความรู้

เมื่อเกิดปัญหา
ด้านเทคนิค

ด้านการจัดการ
ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล
จัดส่งปัญหาที่เกิดขึ้น

สามารถติดตาม
การแก้ไขปัญหา
และส่งรายละเอียด
เพิ่มเติมจนกว่า

จะเสร็จสิ้นการแก้ไข

ตรวจสอบวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่มีขัน้ตอนแนะนํา

และดูคู่มือ วิธีการ
แนวทางในการจัดทํา
บัญชีข้อมูลภาครัฐ

ทะเบียนระบบ
บัญชีข้อมูล
หน่วยงาน

การจัดทํา
บัญชีข้อมูล

สื่ออบรมพัฒนา
บัญชีข้อมูล

การรายงาน
ชุดข้อมูล

เข้าถึงทุกบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน
จําแนกตามกระทรวง พื้นที่ เมือง

และศูนย์ข้อมูล

อธิบายทุกขัน้ตอน
การจัดทําบัญชีข้อมูล
ตัง้แต่เริ่มต้นสู่ผลลัพธ์

รวมสื่อ วิดีโออบรม
ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง

เตรียมความพร้อมบุคลากร

รายงานสถานะปัจจุบัน
ชุดข้อมูลที่ให้บริการ
ของทุกหน่วยงาน
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ผลการดําเนินงาน
ป�งบประมาณ 2565

21
ระบบบัญชีข ้อมูลภาครัฐ

(Government Data Catalog)



ผลลัพธ์การขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน

ปี 2565

ผลการดําเนินการขับเคลื่อนการจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐ

199
หน่วยงาน

3,546
ชุดข้อมูล

52
หน่วยงาน

6,856
ชุดข้อมูล20

.7
2%

65
.8
3%

79
.2
8%

34
.6
7%

ลง
ทะ

เบ
ียน

บัญ
ชีข

้อมู
ลภ

าค
รัฐ

อยู
่ระ

หว
่าง

กา
รล

งท
ะเบ

ียน
บัญ

ชีข
้อมู

ลภ
าค

รัฐ

DATA SETS Type

ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลระเบียน

ข้อมูลประเภทอื่น ๆ

ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่

ข้อมูลหลากหลายประเภท

1,780 รายการ

Resource - File Type

1,500 รายการ 751 รายการ 459 รายการ 422 รายการ 184    รายการ

2,129 ชุดข้อมูล

650 ชุดข้อมูล

631 ชุดข้อมูล

87 ชุดข้อมูล

57 ชุดข้อมูล

*ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565
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ชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน

ชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

ลําดับที่ หน่วยงาน         จํานวนชุดข้อมูล
1 กรมทางหลวงชนบท    739
2 สํานักงานสถิติแห่งชาติ    656
3 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  179
4 กรมหม่อนไหม    151
5 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม   147
6 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  137
7 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ   133
8 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   133
9 กรมธุรกิจพลังงาน    131
10 สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 119

ลําดับที่ จังหวัด              จํานวนชุดข้อมูล
1 นครสวรรค์     188
2 พิษณุโลก     123
3 อุตรดิตถ์     114
4 หนองคาย     94
5 นนทบุรี     77
6 ตาก     73
7 ยโสธร     67
8 อุบลราชธานี     67
9 ชลบุรี     65
10 กาฬสินธุ์     60

บัญ
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0

10
,4
02
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ิจิท

ัล

จัง
หว
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ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalogs)

ระบบบัญชีข้อมูลระดับพื้นที่ (Area-based Data Catalogs)
*ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565

*ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565
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ชุดข้อมูลที่ได้รับความสนใจ

ระบบบัญชีข้อมูลยอดนิยม

ลําดับที่ ช่ือชุดข้อมูล                           หน่วยงาน
1 รายได้ของครัวเรือน        สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
2 ข้อมูลจํานวนประชากรไทยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน         กรมการปกครอง
3 แบบทดสอบดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย           กรมสุขภาพจิต  
4 เด็กและเยาวชนในการควบคุมตัวในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน      กรมพินิจและคุ้มครอง
              เด็กและเยาวชน
5 ข้อมูลนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ         กรมอุทยานแห่งชาติ
            สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
6 โครงสร้างข้อมูลสถิติจํานวนประชากร            กรมการปกครอง
7 EEC : ข้อมูลที่ตัง้ทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของเขตพื้นที่การปกครอง        กรมการปกครอง
8 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน         สํานักงานสถิติแห่งชาติ
9 จํานวนประชากรที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่         สํานักงานสถิติแห่งชาติ
10 รายงานมาตรฐานระยะเวลา การเบิกจ่ายค่าตอบแทนทนายความ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
11 สรุปรายงานผลคําขอ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนทนายความ          กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
12 สรุปรายงานผลคําขอ การเบิกจ่ายค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมาย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
13 ตารางกําหนดราคาจําหน่ายไม้สัก    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
14 รายงานสถิติจํานวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)        สํานักงานปลัด 
 ในระบบโรงเรียนของประเทศไทย จําแนกตามสังกัด หลักสูตรและช้ัน     กระทรวงศึกษาธิการ            
15 จํานวนประชากร จากสํามะโน               สํานักงานสถิติแห่งชาติ

ชุด
ข้อ

มูล
ที่ ไ

ด้ร
ับค

วา
มส

นใ
จ

ลําดับที่ หน่วยงาน                             
1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช     
2 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  
3 สํานักงานสถิติแห่งชาติ      
4 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
5 กรมหม่อนไหม       
6 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา     
7 กรมประชาสัมพันธ์      
8 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  
9 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน     
10 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์     
11 กรมสุขภาพจิต       
12 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม     
13 กรมสรรพสามิต       
14 การท่าเรือแห่งประเทศไทย      
15 กรมทรัพยากรธรณี      
16 สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)    
17 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่     
18 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม     
19 สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
20 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ      

ระ
บบ

บัญ
ชีข

้อมู
ลย

อด
นิย

ม

ผู้ใช้ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สามารถค้นหาชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับความต้องการได้ง่ายๆ เพียงกรอก
พร้อมทัง้สามารถเลือกเครื่องมือกรอง จากกระทรวง หน่วยงาน กลุ่ม แท็ค ประเภทชุดข้อมูล หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล
รูปแบบพร้อมสามารถจัดเรียงการแสดงผล เช่น เรียงตามชุดข้อมูลที่       เพียงเท่านี้ก็เจอข้อมูลที่ต้องการ

คําค้น (Keyword)

ได้รับความสนใจ

จํานวนการเข้าชม
   1,692,592 

 1,477,762 
   1,382,994 
   1,361,633 

    1,078,420 
     876,816 

      875,700 
  806,052 

    564,492 
     558,834 

     557,048 
     553,777 

      510,719 
      420,435 
      310,824 

    278,565 
    267,000 

     263,360 
  258,795 

    241,668 

เปรียบเทียบจากชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน 251 หน่วยงาน *ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565

เปรียบเทียบจากชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน 251 หน่วยงาน *ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565
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คํานิยามสําคัญ

ลําดับที่ ช่ือชุดข้อมูล                           หน่วยงาน
1 รายได้ของครัวเรือน        สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
2 ข้อมูลจํานวนประชากรไทยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน         กรมการปกครอง
3 แบบทดสอบดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย           กรมสุขภาพจิต  
4 เด็กและเยาวชนในการควบคุมตัวในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน      กรมพินิจและคุ้มครอง
              เด็กและเยาวชน
5 ข้อมูลนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ         กรมอุทยานแห่งชาติ
            สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
6 โครงสร้างข้อมูลสถิติจํานวนประชากร            กรมการปกครอง
7 EEC : ข้อมูลที่ตัง้ทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของเขตพื้นที่การปกครอง        กรมการปกครอง
8 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน         สํานักงานสถิติแห่งชาติ
9 จํานวนประชากรที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่         สํานักงานสถิติแห่งชาติ
10 รายงานมาตรฐานระยะเวลา การเบิกจ่ายค่าตอบแทนทนายความ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
11 สรุปรายงานผลคําขอ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนทนายความ          กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
12 สรุปรายงานผลคําขอ การเบิกจ่ายค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมาย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
13 ตารางกําหนดราคาจําหน่ายไม้สัก    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
14 รายงานสถิติจํานวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)        สํานักงานปลัด 
 ในระบบโรงเรียนของประเทศไทย จําแนกตามสังกัด หลักสูตรและช้ัน     กระทรวงศึกษาธิการ            
15 จํานวนประชากร จากสํามะโน               สํานักงานสถิติแห่งชาติ

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด

ชุดข้อมูล

ข้อกําหนดการวิเคราะห์ชุดข้อมูล

คําอธิบายชุดข้อมูลหรือ
เมทาดาตา (Metadata)

บัญชีข้อมูล (Data Catalog)  

ข้อมูลดิจิทัล

ประเด็นการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570) 
โดยใหจ้งัหวัดคดัเลือกประเด็นการพัฒนาที่มคีวามสําคญั 2 ประเด็น                    .
 
เป็นเครื่องมือสําคัญในการกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนา
การจัดเก็บข้อมูลสถิติที่สําคัญและจําเป็นต่อการบริหารงานยุทธศาสตร์จังหวัด
เพื่อให้เช่ือมโยงกบัการจดัทําแผนพฒันาจงัหวดัและสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถิติทางการว่ามีรายการ
ใดบ้างและหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ                                 .

การนําข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุด ให้ตรงตามลักษณะ
โครงสร้างของข้อมูลหรือจากการใช้ประโยชน์ของข้อมูล              .

เอกสารที่แสดงการวิเคราะห์ชุดข้อมูล ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สภาพปัญหาที่

ต้องการพัฒนาในจังหวัด เป้าหมาย และหมุดหมายตามการพัฒนาของจังหวัด 
แนวทางการพัฒนาจงัหวัด การวิเคราะหห์ว่งโซ่คณุคา่ การวเิคราะห์กระบวนงาน
และชุดขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง การกําหนดชุดขอ้มูลที่ใช้ในการพัฒนา การระบุหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล  และแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล                              .

ข้อมูลที่ ใช้อธิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่มที่ เกี่ ยวข้องทั้งกระบวนการเชิงธุรกิจ 
(ในที่นี้หมายถึง กระบวนการทํางานตามภารกิจของหน่วยงาน) และเชิงเทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎและข้อจํากัดของข้อมูล และโครงสร้างของข้อมูล เมทาดาตา
ช่วยให้หน่วยงานสามารถเข้าใจข้อมูล ระบบและขั้นตอนการทํางานได้ดียิ่งข้ึน 
ในการจัดทําบญัชีขอ้มูลภาครฐั ไดก้ําหนดให้มคีําอธิบายชุดขอ้มูลหลกั 14 รายการ 
ตามที่ สพร. กําหนด สําหรบั 1 ชุดขอ้มูลที่หน่วยงานต้องจดัทําและระบุรายละเอยีด 
ได้แก่ ประเภทข้อมูล ช่ือชุดข้อมูล องค์กร ช่ือผู้ติดต่อ อีเมลผู้ติดต่อ คําสําคัญ 
รายละเอียด วัตถุประสงค์ หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ค่าความถ่ีการ
ปรบัปรุงขอ้มูล ขอบเขตเชิงภมูศิาสตรห์รอืเชิงพืน้ที่ แหลง่ที่มา รูปแบบการเก็บข้อมูล 
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และสัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จําแนกแยกแยะ โดยการจัดกลุ่ม
หรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 

ข้อมูลที่ได้จัดทํา จัดเก็บ จําแนกหมวดหมู่ ประมวลผล ใช้ ปกปิด เปิดเผย 
ตรวจสอบ ทําลาย ด้วยเครื่องมือหรือวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล                .
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(Government Data Catalog)



คํานิยามสําคัญ

ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน

(Agency Data Catalog)

ระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่

(Area Data Catalog)

ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ
(Government Data Catalog)

ระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูล

ภาครัฐ (GD Catalog 

Registration System) 

สารสนเทศในรูปแบบแผนภาพ

(Data Visualization)

ระบบสารสนเทศที่ทําหน้าที่บริหารจัดการ รวมถึงให้บริการบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน 
เช่น การจัดการชุดข้อมูล การจัดการคําอธิบายชุดข้อมูล การค้นหาชุดข้อมูล 
และบริการ API ที่เป็นเสมือนบัญชีข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงาน และผ่านความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน เพ่ือนําเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน 
สําหรับให้บริการแก่บุคลากรในหน่วยงานในการวางแผน ปฏิบัติงาน ติดตาม และ
ประเมนิผล รวมถึงหนว่ยงานภายนอกและประชาชนตามสทิธิ์ที่หนว่ยงานกําหนด โดยที่

การจัดทําบัญชีข้อมูลหน่วยงานควรสอดคล้องตามแนวทางการจัดทําบัญชีข้อมูล
ภาครัฐ เพื่อให้สามารถลงทะเบียนและให้บริการบัญชีข้อมูลภาครัฐของประเทศ 
เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน                                      .
 
ระบบสารสนเทศท่ีทําหนา้ท่ีบรหิารจดัการ รวมถึงให้บรกิารบัญชีขอ้มูลของหนว่ยงานใน
ระดบัพืน้ที่ เช่น ระบบบญัชีขอ้มูลจังหวดั ระบบบญัชีขอ้มูลองคก์ารบริหารสว่นจังหวดั 
ระบบบัญชีข้อมูลองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นต้น                              .
 
ระบบงานที่ทําหน้าที่บริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐมารวบรวมและจัดหมวดหมู่ 
รวมถึงระบบนามานุกรม (Directory Services) ที่ให้บริการสืบค้นบัญชีรายการ
ข้อมูลภาครัฐ เสมือนบัญชีข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ เพื่อนําไปสู่การใช้ประโยชน์
การบรูณาการข้อมูลร่วมกัน รองรับการให้บริการการสืบค้น และการเข้าถึง
บัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่ เผยแพร่ เ ป็นสาธารณะ              .

ระบบสารสนเทศที่ทําหน้าที่ในการรวบรวมรายการข้อมูลสําคัญ เมทาดาตา และ
ทรัพยากร (Resource) หรือข้อมูลผ่าน API จากบัญชีข้อมูลหน่วยงานมาจัดเก็บ
ไวท้ี่ระบบบญัชีขอ้มูลภาครฐั และทําหนา้ท่ีตดิตามการมอียู ่การเปลี่ยนแปลงและปรบัปรุง 
(Update) รายการข้อมูลและเมทาดาตา รวมถึงการอ้างอิงทรัพยากร (Resource) 
กับบัญชีข้อมูลที่หน่วยงานต้นทางให้ถูกต้องและทันสมัย                     .

การนําเสนอหรือการแสดงข้อมูลเชิงปริมาณให้อยู่ในรูปแบบกราฟิก ที่ทําให้ผู้พบเห็น
จําไดแ้ละเข้าใจงา่ยขึน้ อกีทัง้เป็นการนําขอ้มูลในเชิงวิชาการหรอืเชิงวิจัยมาแปลงเป็นรูป
ที่เข้าใจงา่ย โดยผา่นการวเิคราะหข์อ้มูลมาแลว้ องคป์ระกอบหลกัของ Data Visualization 
คอื การรวบรวมขอ้มูล (Integrate) การวเิคราะหข์อ้มูล (Analyze) และการแปลงขอ้มูล
ให้เป็นภาพที่เข้าใจง่าย (Visualize)                                                .
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