
ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
เรื่อง  มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปดิเผยขอ้มูลเปิดภาครัฐ 

ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ 
 
 

โดยที่มาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ 
ผ่านระบบดิจิทัล  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย 
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรปูแบบข้อมลูดิจิทัลตอ่สาธารณะ  โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  และสามารถน าไปเผยแพร่  ใช้ประโยชน์  หรือพัฒนาบริการ 
และนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  ได้  และก าหนดให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐท าหน้าที่ประสานงาน  
ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเพ่ือเปิดเผยแก่ประชาชน  ดังนั้น  จึงจ าเป็น  
ต้องก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน  ในการเข้าถึงข้อมูล  และก าหนดแนวทางและมาตรฐานให้หน่วยงานของรัฐ
จัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยแก่ประชาชน  ณ  ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  (๓)  (๙)  มาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  ในคราวการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  วันที่  ๑๒  มีนาคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  จึงมีมติให้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  เรื่อง  มาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ” 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“ข้อมูล”  หมายความว่า  สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอื่นใด  ไม่ว่า 

การสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ   และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูป
ของเอกสาร  แฟ้ม  รายงาน  หนังสือ  แผนผัง  แผนที่  ภาพวาด  ภาพถ่าย  ภาพถ่ายดาวเทียม  ฟิล์ม  
การบันทึกภาพหรือเสียง  การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องมือตรวจวัด  การส ารวจระยะไกล  
หรือวิธีอื่นใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้   

“ข้อมูลดิจิทัล”  หมายความว่า  ข้อมูลที่ได้จัดท า  จัดเก็บ  จ าแนกหมวดหมู่  ประมวลผล  ใช้  
ปกปิด  เปิดเผย  ตรวจสอบ  ท าลาย  ด้วยเครื่องมือหรือวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

“ข้อมูลเปิดภาครัฐ”  หมายความว่า  ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ 
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างเสรี  
ไม่จ ากัดแพลตฟอร์ม  ไม่เสียค่าใช้จ่าย  เผยแพร่  ท าซ้ า  หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จ ากัดวัตถุประสงค์   

“ชุดข้อมูล”  หมายความว่า  การน าข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม  เพ่ือจัดเป็นชุด 
ให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูล 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๓



“บัญชีข้อมูล”  หมายความว่า  เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล  ที่จ าแนกแยกแยะ
โดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 

“คุณลักษณะแบบเปิด”  หมายความว่า  คุณลักษณะของไฟล์ที่ไม่ถูกจ ากัดด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ  
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์  สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ใช้งานหรือประมวลผลได้
หลากหลายซอฟต์แวร์ 

“ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ”  หมายความว่า  ศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ 
ที่ส านักงานจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐน าข้อมูลเปิดภาครัฐมาเปิดเผยในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล  
ต่อสาธารณะ 

“ผู้ใช้ข้อมูล”  หมายความว่า  บุคคลที่เข้าใช้ข้อมูลซึ่งเปิดเผยบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ   
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน) 
ข้อ ๓ เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ  มีคุณภาพ  เชื่อถือได้  และสามารถใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน  และด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

ข้อ ๔ เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเสรี 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจั ดท า
และครอบครองในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล  เ พ่ือให้ประชาชนเข้าถึงและสามารถน าข้อมูล 
ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าบัญชีข้อมูลภายในหน่วยงาน  ระบุชุดข้อมูล  และจัดระดับความส าคัญของข้อมูล 

เปิดภาครัฐที่จะน าไปเปิดเผย  อย่างน้อยให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  ตามหน้าที่หรือภารกิจ 
ของหน่วยงานของรัฐ   

(๒) จ าแนกหมวดหมู่  ก าหนดและจัดประเภทชั้นความลับของชุดข้อมูล  ให้เป็นไปตาม 
ที่กฎหมายก าหนด  โดยพิจารณาถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส าคัญ 

(๓) ก าหนดรูปแบบของชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐ  อย่างน้อยให้อยู่ในรูปแบบคุณลักษณะ
แบบเปิด  และจัดท าค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลเพื่อให้ทราบรายละเอียดของชุดข้อมูล 

(๔) ให้จัดส่งหรือเชื่อมโยงชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐตามประเภท  รูปแบบ  และมาตรฐาน
ของข้อมูลที่เปิดเผยแก่ประชาชน  ให้เป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด   

ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐตามวรรคหนึ่ง  ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ข้อ ๖ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนและการด าเนินงานเปิดเผย

ข้อมูลเปิดภาครัฐของหน่วยงานของรัฐผ่านระบบดิจิทัล  ให้ส านักงานด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลเปิดภาครัฐ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(๑) จัดให้มีแพลตฟอร์มกลางซึ่งมีระบบบริหารจัดการที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
และอ านวยความสะดวกในการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐ   

(๒) ประสานงาน  แนะน า  และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐ  เพ่ือให้สามารถจัดส่ง
หรือเชื่อมโยงข้อมูลมาที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 

(๓) สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐเพ่ือต่อยอด  
หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรม   

(๔) จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐและผู้ใช้ข้อมูล  เพ่ือพัฒนา
รูปแบบและวิธีการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ  ทั้งนี้  ให้สรุปและเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น  
ให้สาธารณชนทราบเป็นระยะด้วย 

ข้อ ๗ หน่วยงานของรัฐและผู้ใช้ข้อมูลต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด  ข้อตกลง  หรือเงื่อนไข 
การให้บริการและการใช้ข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐตามที่ส านักงานก าหนด   

ข้อ ๘ การด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐตามประกาศนี้  ให้หน่วยงานของรัฐ  
ผู้ใช้ข้อมูล  และส านักงาน  ด าเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครั ฐที่ก าหนดไว้แนบท้าย
ประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  11  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สมคิด  จาตุศรีพิทักษ ์
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการพัฒนารฐับาลดิจิทัล 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๓



 

 
 

มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล 

Digital Government Standard  

มรด.-๑๒๐๐๑:๒๕๖๓ 

DGS-12001:2563 

 

 

 

 

 

 

วาดวยแนวทางการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลตอ
สาธารณะ  

Open Government Data Guideline 

เวอรชัน ๑.๐ 

 

 

 

สำนักงานพัฒนารฐับาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

สำนักนายกรัฐมนตรี 
 

  



 

 
 

มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล  

 

วาดวยแนวทางการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลตอ

สาธารณะ 
 

 

 

 

มรด.-๑๒๐๐๑:๒๕๖๓ 

 

 

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
ชั้น ๑๗ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร ๑๐๘ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท: (+๖๖) ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ โทรสาร: (+๖๖) ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๑๑ (+๖๖) ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๑๒  

 
 
 

 

ประกาศโดย 

คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 
 

วันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓



 

 
 

คณะกรรมการจัดทำรางมาตรฐาน ขอกำหนด และหลักเกณฑ ภายใตพระราชบัญญัติการบริหารงาน  

และการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประธาน 

รองศาสตราจารยวรากรณ สามโกเศศ 

 

รองประธาน 

ผูชวยศาสตราจารยภุชงค อุทโยภาศ 

 

กรรมการ 

ศาสตราจารยวิลาศ วูวงศ 

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย 

ผูชวยศาสตราจารยโษฑศรัตต ธรรมบุษดี 

ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ 

ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

ผูจัดการใหญ บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด 

ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

ผูอำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
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คำนำ 

ขอมูลถือเปนสิ ่งสำคัญยิ่งตอการดำเนินงาน เพื ่อนำมาใชในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย

เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลใหกับทุกภาคสวน รวมถึงการนำขอมูลไปใชประโยชนในการพัฒนาบริการหรือ    
ตอยอดนวัตกรรมตาง ๆ แตในปจจุบันขอมูลสวนใหญของภาครัฐถูกจัดเก็บอยูภายในหนวยงานหรือระหวาง

หนวยงานเปนหลัก สงผลใหการพัฒนาบริการหรือการใชประโยชนจากขอมูลยังมีขอจำกัด การเปดเผยหรือ

แบงปนขอมูลเพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากขอมูล จึงเปนสิ่งจำเปนตอการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐใน

ทุกระดับ ท้ังในระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันและระหวางหนวยงานของรัฐกับประชาชน เพื่อใหทุกภาคสวน
เขาใจถึงสถานการณและแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ที่มีความซับซอน ปรับเปลี่ยนใหเปนการทำงานเชิงรุก 

เนนการยกระดับไปสูความรวมมือกัน แสวงหาความคิดริเริ่มและสรางนวัตกรรม แสดงถึงความโปรงใสของการ
ดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ และสรางประโยชนในการอำนวยความสะดวกแกประชาชนในการเขาถึง

ขอมูล รวมถึงสนับสนุนใหภาคเอกชนและภาคประชาชนนำขอมูลที่เปดเผยไปสรางนวัตกรรมและบริการเพื่อ

ยกระดับการพัฒนาประเทศ 

จากการจัดอันดับการเปดเผยขอมูลในภาครัฐ (Open Data Barometer) โดย World Wide Web 
Foundation ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา ประเทศไทยถูกจัดอยูในกลุมประเทศที่มีการเปดเผยขอมูลอยางจำกัด 
โดยอยูลำดับที่ ๕๓ จาก ๑๑๕ ประเทศ มีคะแนนอยูที่ ๒๘ คะแนนจาก ๑๐๐ คะแนน ซึ่งประเทศไทยมีแนวคิด
และการวางโครงสรางในการเปดเผยขอมูล แตขอมูลที่สำคัญยังมีการเปดเผยอยางจำกัด โดยเฉพาะขอมูลที่
สำคัญของภาครัฐ รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการ หรือจัดเก็บขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่
คอนขางนอย และไมมีการลงทุนเพื ่อการบริหารจัดการและดำเนินการใหมีการเปดเผยขอมูลอยางยั่งยืน 
รวมถึงขาดการพัฒนาและเตรียมความพรอมบุคลากรใหมีความรูความสามารถ โดยทั่วไปหนวยงานของรัฐจะ
เปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตในรูปแบบที่ไมสามารถนำไปใชงานตอได หรือเปนเอกสารประกาศที่ศูนยขอมูล
ขาวสารของหนวยราชการนั้น ๆ ทำใหเกิดขอจำกัดในการนำขอมูลไปใชเพ่ือวิเคราะหหรือสรางนวัตกรรมขอมูล 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ไดกำหนดแนวทางการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐขึ้น
เพื ่อเปนแนวทางการเปดเผยใหสอดคลองกับกฎหมาย สรางความรู ความเขาใจในการเปดเผยขอมูล 

ประกอบดวยการกำหนดขั ้นตอน รูปแบบ และกลไกตาง ๆ เชน การคัดเลือกชุดขอมูลในการเปดเผย  
การควบคุมคุณภาพของขอมูล วิธีการและชองทางในการเปดเผยขอมูล ผูท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยขอมูล และ

การนำขอมูลไปใชในการสรางประโยชน เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนในการเขาถึงขอมูล 
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การเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลตอสาธารณะ 

๑. ที่มา เหตุผล และความจำเปน 

การเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ มีกฎหมายที ่เกี ่ยวของใหหนวยงานของรัฐตองเปดเผยขอมูลเพื่อ
ประโยชนแกสาธารณะ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผาน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทำขอมูลที่ตองเปดเผยตามกฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ โดยตองใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงไดอยางเสรี
โดยไมเสียคาใชจาย และสามารถนำไปเผยแพร ใชประโยชน หรอืพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรปูแบบตาง ๆ 
ได รวมถึงแสดงความโปรงใสในการดำเนินงาน และสามารถตรวจสอบไดจากทุกภาคสวน  

๒. ขอบขาย  

การเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐฉบับนี้ อธิบายแนวทางพรอมทั้งกระบวนการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ 
ซึ่งมีรายละเอียดของการเปดเผยขอมูลในแตละขั้นตอน เพื่อใหหนวยงานของรัฐ ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 
และผูใชขอมูลสามารถนำมาใชเปนแนวทางในการเปดเผยขอมูล โดยเนื้อหาฉบับนี้จะครอบคลุมถึง กฎหมาย
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ ปจจัยที่ตองพิจารณาในการเปดเผยขอมูลเปด
ภาครัฐ เชน คุณลักษณะของขอมูลเปดภาครัฐ การประเมินความพรอมของการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ 
กระบวนการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ และการนำขอมูลเปดไปใชประโยชน  

อยางไรก็ตาม แนวทางการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลตอสาธารณะฉบับนี้ จะเปน
คำแนะนำโดยทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือเปดเผยขอมูล ซึ่งไมสามารถครอบคลุมประเด็นทางกฎหมายทั้งหมด
ที่อาจเกิดข้ึนได ดังนั้นหากมขีอสงสัยเก่ียวกับการดำเนนิการตามเอกสารฉบับนี้หรือประเด็นอ่ืน ๆ เก่ียวกับการ
เปดเผยขอมูลเปดภาครัฐที่ไมไดกลาวถึงในที่นี้ ควรมกีารปรึกษากับผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายตามความจำเปน  
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๓. บทนิยาม 

ความหมายของคำที่ใชในแนวทางการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐฉบับนี้ มีดังนี้ 

๓.๑ ขอมูล หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริงหรือเรื่องอื่นใด ไมวาการสื่อ

ความหมายนั้นจะทำไดโดยสภาพของสิ่งน้ันเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะไดจัดทำไว

ในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสอื แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ภาพถายดาวเทียม 
ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องมือตรวจวัด การสำรวจ

ระยะไกล หรือวิธีอ่ืนใดที่ทำใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได  
๓.๒ ดิจิทัล หมายความวา เทคโนโลยีที่ใชวิธีการนำสัญลักษณศูนยและหนึ่ง หรือสัญลักษณอื่นมา

แทนคาสิ่งทั้งปวง เพ่ือใชสรางหรือกอใหเกิดระบบตาง ๆ เพื่อใหมนุษยใชประโยชน [๑] 
๓.๓ ขอมูลดิจิทัล หมายความวา ขอมูลที่ไดจัดทำ จัดเก็บ จำแนกหมวดหมู ประมวลผล ใช ปกปด 

เปดเผย ตรวจสอบ ทำลาย ดวยเครื่องมือหรือวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
๓.๔ ชุดขอมูล หมายความวา การนำขอมูลจากหลายแหลงมารวบรวม [๒] เพ่ือจัดเปนชุดใหตรงตาม

ลักษณะโครงสรางของขอมูล [๓] 

๓.๕ ขอมูลเปด หมายความวา ขอมูลในรูปแบบขอมูลดิจิทัลที่สามารถเปดเผยใหทุกคนสามารถ

เขาถึงไดอยางเสรี ไมจำกัดแพลตฟอรม ไมเสียคาใชจาย และนำไปเผยแพร ทำซ้ำ หรือใช

ประโยชนไดโดยไมจำกัดวัตถุประสงค [๔], [๕], [๖], และ [๗] 
๓.๖ ขอมูลเปดภาครัฐ หมายความวา ขอมูลที ่หนวยงานของรัฐตองเปดเผยตอสาธารณะตาม

กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการในรูปแบบขอมูลดิจิทัลที่สามารถเขาถึงและใชได

อยางเสรี ไมจำกัดแพลตฟอรม ไมเสียคาใชจาย เผยแพร ทำซ้ำ หรือใชประโยชนไดโดยไมจำกัด

วัตถุประสงค [๘] 
๓.๗ บัญชีขอมูล หมายความวา เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดขอมูล ที่จำแนกแยกแยะโดย

การจัดกลุมหรือจัดประเภทขอมูลท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมของหนวยงานของรฐั 

๓.๘ คุณลักษณะแบบเปด หมายความวา คุณลักษณะของไฟลที่ไมถูกจำกัดดวยเงื่อนไขตาง ๆ จาก

เจาของผลิตภัณฑ สามารถเขาถึงไดอยางเสรีโดยไมเสียคาใชจาย ใชงานหรือประมวลผลได
หลากหลายซอฟตแวร 

๓.๙ ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ หมายความวา ศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐที่
สำนักงานจัดใหมีขึ ้นเพื่อใหหนวยงานของรัฐนำขอมูลเปดภาครัฐมาเปดเผยในรูปแบบขอมูล

ดิจิทัลตอสาธารณะ 
๓.๑๐ ขอมูลหลัก หมายความวา ขอมูลที ่ถูกสรางขึ ้นเปนขอมูลพื ้นฐานที ่มีความสำคัญตอการ

ดำเนินงาน เพ่ือใชงานรวมกันภายในหนวยงานเปนหลัก  
๓.๑๑ ขอมูลอางอิง หมายความวา ขอมูลพื้นฐานที่ถูกสรางข้ึนเพื่อกำหนดใหเปนมาตรฐานและใชงาน

รวมกันในวงกวาง โดยมีการระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจที่บัญญัติไวในกฎหมายของ

หนวยงานนั้นอยางชัดเจน 
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๓.๑๒ ชุดขอมูลที่มีคุณคาสูง หมายความวา ชุดขอมูลที่มีประโยชนทั้งตอหนวยงานของรัฐและผูใช

ขอมูล โดยเปนขอมูลที่ตรงตามความตองการของผูใชขอมูลอยางแทจริง และสามารถนำไปใช
ตอไดอยางกวางขวาง  

๓.๑๓ คำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัล หรือ เมทาดาตา หมายความวา ขอมูลที่ใชกำกับและอธิบายขอมูล
หลักหรือกลุมของขอมูลอ่ืน [๙]  
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๔. ประเภทและความสัมพันธของขอมูล 

เพ่ือใหหนวยงานของรัฐมีความเขาใจเก่ียวกับบทนิยามที่แสดงถึงความหมายของขอมูลประเภทตาง ๆ 
รวมถึงความสัมพันธของขอมูลในแตละประเภทใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น สงผลใหสามารถนำขอมูลไปเปดเผย 

อางอิง และใชประโยชนไดอยางถูกตอง ดังแสดงในรปูท่ี ๑ 

 

รูปท่ี ๑ ประเภทและความสัมพันธของขอมลู 

จากรปูที่ ๑ แสดงใหเห็นวา [๕] 

- ขอมูลเปดเปนขอมูลที ่เปดเผยใหทุกคนสามารถเขาถึงไดอยางเสรี และเปนสวนหนึ่งของขอมูล 

ขนาดใหญ 

- ขอมูลภาครัฐเปนขอมูลที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ และเปนสวนหนึ่งของขอมูล
ขนาดใหญ 

- ขอมูลเปดภาครัฐเปนขอมูลเปดที่หนวยงานของรัฐตองเปดเผยตอสาธารณะ 

ดังนั้นขอมูลเปดภาครัฐสามารถนิยามไดวาเปนขอมูลภาครัฐที่มีคุณสมบัตสิามารถเปดเผยตอสาธารณะได 

และอาจมีคุณสมบัติเปนขอมูลขนาดใหญดวย 

 

ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงประเภทและความสัมพันธของขอมลูดังกลาวขางตนแลว ในรูปที่ ๒ จะแสดงใหเห็น
ถึงแนวคิดวงจรชีวิตขอมูลของหนวยงานของรัฐ รวมถึงกระบวนการดำเนินงานที่เก่ียวของ ทำใหทราบวาวงจรชีวิต

ของขอมูลในแตละประเภทของหนวยงานของรัฐอยูในขั้นตอนและมีความสัมพันธกันอยางไร โดยมีรายละเอียด 
ดังแสดงในรปูที่ ๒  
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รูปท่ี ๒ แนวคิดวงจรชีวิตขอมูลของหนวยงานของรัฐ  

จากรปูที่ ๒ แสดงใหเห็นวาหนวยงานของรัฐมีวงจรชีวติขอมูลเกี่ยวของกับกระบวนการตาง ๆ ดังน้ี 

๔.๑ กระบวนการสรางขอมูล เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามภารกิจของหนวยงานของรัฐ แบงได 
หลัก ๆ คือ การใหบริการประชาชน และการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งในการดำเนินงานดังกลาว 

หนวยงานของรัฐตองจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ [๑๐] และกำหนดผูที ่เกี ่ยวของ ไดแก 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูลภายในหนวยงาน ผูควบคุมขอมูล ผูประมวลผลขอมูล และผูมี

สวนไดเสียกับขอมูลท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อทำใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ เปนปจจุบัน 

รักษาความเปนสวนบุคคล และเชื่อมโยงแลกเปล่ียนกันไดอยางมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย 

โดยขอมูลที ่ไดจากกระบวนการสรางขอมูล ทั ้งขอมูลที่ม ีโครงสราง เชน ฐานขอมูล ขอมูล 
กึ่งโครงสราง เชน Extensible Markup Language - XML และขอมูลที่ไมมีโครงสราง เชน 

เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ผลลัพธที่ไดคอื “ขอมูลหนวยงาน”   
๔.๒ กระบวนการประมวลผลเพื่อทำใหเกิดชุดขอมูล คือ การนำขอมูลหนวยงานมาประกอบกับขอมูล

จากแหลงอื่นหรือขอมูลอางอิงอื่น โดยรวบรวมและจัดเปนชุดใหถูกตองตามลักษณะโครงสราง
ของขอมูล รวมถึงจำแนกหมวดหมู กำหนดและจัดประเภทชั ้นความลับของชุดขอมูลตาม 

ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ แบงออกไดเปน ขอมูลที่เปดเผยได ซ่ึงหมายถึงขอมลูเปดภาครัฐที่แสดง
ในรูปที่ ๑ ขอมูลที่เปดเผยไมได เชน ขอมูลลับตามกฎหมาย ขอมูลภายในหนวยงาน ขอมูล

แลกเปลี่ยน ซึ่งขอมูลที่เปดเผยไมไดนี้สามารถแลกเปลี่ยนระหวางหนวยงานไดนั้น หนวยงานท่ี

รองขอตองมีอำนาจตามกฎหมายดวย และขอมูลสวนบุคคล โดยเจาของขอมูลสวนบุคคลตองให

ความยินยอมในการใชหรือเปดเผยขอมูลหรือแลกเปลี่ยนสวนบุคคลเทานั้น เวนแตกฎหมายระบุ
รายละเอียดเก่ียวกบัขอมูลสวนบุคคลอยางหน่ึงอยางใดไวเปนการเฉพาะใหปฏิบัติตามกฎหมายวา

ดวยการนั้น หลังจากนั้นใหจัดทำคำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตาประกอบดวย  
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๔.๓ กระบวนการทำสถิติ คือ การนำชุดขอมูลมาผานกระบวนการทำสถิติเพื่อใหไดขอมูลสถิติ เพื่อให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยสถิติ 
๔.๔ กระบวนการวิเคราะหขอมูล คือ การนำขอมูลขนาดใหญมาประมวลผลเพื่อวิเคราะหและนำไปใช

ประโยชนตาง ๆ 
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๕. กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ  

การเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐของประเทศไทย มีการบัญญัติไวในกฎหมาย หรือกำหนดแนวปฏิบัติที่
เก่ียวของกับการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ ดังนี้ 

๕.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในมาตรา ๕๙ ระบุวา รัฐตองเปดเผยขอมูล
หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐที่มิใชขอมูลความมั่นคงหรือขอมูล
ความลับของทางราชการ 

๕.๒ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ระบุเก่ียวกับ  
๕.๒.๑ หมวด ๑ การเปดเผยขอมูลขาวสาร กำหนดใหมีการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 

เพื่อใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการ
ตาง ๆ ของรัฐเปนสิ ่งจำเปน โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่ชัดแจงและจำกัด
เฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอ
ประโยชนที่สำคัญของเอกชน  

๕.๒.๒ หมวด ๒ ขอมูลขาวสารที ่ไมตองเปดเผยที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบัน
พระมหากษัตริย และหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิใหเปดเผยก็
ได โดยคำนึงถึงการปฏิบัต ิหนาที ่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชน
สาธารณะ และประโยชนของเอกชนท่ีเก่ียวของประกอบกัน  

๕.๒.๓ หมวด ๓ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งหนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวน
บุคคลโดยปราศจากความยินยอมเจาของขอมูลท่ีใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิได 

๕.๓ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน
มาตรา ๑๗  ระบุวา ใหหนวยงานของรัฐจัดทำขอมูลที่ตองเปดเผยตามกฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ โดยตองใหประชาชนทั่วไปสามารถ
เขาถึงไดอยางเสรีโดยไมเสียคาใชจาย และสามารถนำไปเผยแพร ใชประโยชน หรือพัฒนา
บริการและนวัตกรรมในรูปแบบตาง ๆ ได  
มาตรา ๑๘ ระบุวา ใหมีศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐในสำนักงานทำหนาที่ในการประสานงานให
หนวยงานของรัฐจัดสงหรือเชื่อมโยงขอมูลตามมาตรา ๑๗ และเปดเผยแกประชาชน โดยให
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดประเภท รูปแบบ และมาตรฐานของขอมูลที่เปดเผย
แกประชาชนโดยศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ ทั้งนี้ ตองเปนแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน
รวมท้ังสอดคลองกับหลักการเปดเผยขอมูลที่เปนสากล 

๕.๔ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ในสวนที่ ๓ การใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคล กำหนดใหมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไมใหถูกละเมิดสิทธิในขอมูลสวนบุคคล ใน
การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลน้ันจะตองเปนไปตามวัตถุประสงคตามที่ไดแจงกับผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคล โดยไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลกอน  

๕.๕ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในมาตรา ๖ ระบุวา สํานักงานสถิติแหงชาติมีอำนาจหนาท่ี  
(๙) เผยแพรขอมูลสถิติ 

๕.๖ พระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมาตรา ๘ ระบุวา บรรดาขอมูลขาวสารที่
สำนักงานขาวกรองแหงชาติไดรับมาเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้จะเปดเผย
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มิได เวนแตเปนการเปดเผยตอหนวยขาวกรอง หนวยงานความมั่นคง นายกรัฐมนตรี หรือตาม
คำสั่งศาล 

๕.๗ กฎหมายวาดวยทรพัยสินทางปญญาที่เกี่ยวของ ไดมีการกำหนดมิใหเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ 
ไดแก พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา  
พระราชบัญญัติความลับทางการคา 

๕.๘ ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที ่แกไขเพิ ่มเติม ไดมี
ขอกำหนดที่เก่ียวของกับการจัดชั้นความลับของขอมูล ไดแก กำหนดนิยามขอมูลขาวสารลับ และ
กำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรักษาความลับของหนวยงานภาครัฐ 

๕.๙ ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดกำหนดเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยสิ่งที ่เปนความลับของทางราชการ เพื ่อปองกันความเสียหายตอความมั่นคงและ
ผลประโยชนแหงรฐั 

๕.๑๐ แนวปฏิบัติและมาตรฐานเชิงเทคนิคสำหรับศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Data.go.th) กำหนด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลภาครัฐ รวมถึงมาตรฐานเชิงเทคนิค รูปแบบ วิธีการ
เผยแพรขอมูลผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Data.go.th) และกำหนดสัญญาอนุญาต 
(License) ที่เหมาะสมสำหรับขอมูลเปดภาครัฐ 
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๖. ปจจัยที่ตองพิจารณาในการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ  

การเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐตองเปดเผยตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการในรูปแบบ
ขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ โดยเนื้อหาในหัวขอนี้กลาวถึงปจจัยที่หนวยงานของรัฐ ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 
และผูใชขอมูล ตองพิจารณาในการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ ดังนี้ 

(๑) คุณลักษณะของขอมูลเปดภาครฐั (รายละเอียดในหัวขอ ๖.๑)  

(๒) การประเมนิความพรอมของการเปดเผยขอมูลเปดภาครฐั  (รายละเอียดในหัวขอ ๖.๒) 

(๓) กระบวนการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ (รายละเอียดในหัวขอ ๖.๓)  

(๔) ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (รายละเอียดในหัวขอ ๖.๔)  

(๕) การนำขอมูลเปดไปใชประโยชน (รายละเอียดในหัวขอ ๖.๕) 
 

๖.๑  คุณลักษณะของขอมูลเปดภาครัฐ 

ขอมูลภาครัฐท่ีจะถูกนำมาเปดเผยตอสาธารณะ ควรพิจารณาใหเปนไปตามคุณลักษณะของขอมูลเปด
ภาครฐั ทั้ง ๑๐ ประการ [๑๑] [๑๒] และ [๑๓]  ดังน้ี 

๖.๑.๑ สมบูรณ (Complete) ขอมูลเปดตองพรอมใชงาน และไมเปนขอมูลสวนบุคคล ขอมูลความ
ม่ันคง หรือมีขอยกเวนในการเปดเผยขอมูล 

๖.๑.๒ ปฐมภูมิ (Primary) ขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลโดยตรง ไมมีการปรับแตง หรืออยูในรูปแบบ
ขอมลูสรุป  

๖.๑.๓ เปนปจจุบัน (Timely) ขอมูลตองเปนปจจุบัน และเปดเผยในเวลาที่เร็วที่สุดเทาที่เปนไปได 
เพ่ือเพ่ิมประโยชนใหกับผูใชขอมูล  

๖.๑.๔ เขาถึงไดงาย (Accessible) ขอมูลตองเขาถึงไดงาย ผูใชขอมูลสามารถคนหา เขาถึง และใช
งานชุดขอมูลไดหลายชองทาง 

๖.๑.๕ อานไดดวยเครื่อง (Machine-readable) ขอมูลตองมีโครงสราง สามารถอานไดดวยเครื่อง 
และนำขอมูลไปใชงานตอได  

๖.๑.๖ ไมเลือกปฏิบัติ (Non-discriminatory) ผูใชขอมูลตองสามารถนำขอมูลไปใชไดอยางอิสระ 
โดยไมตองระบุตัวตน หรือเหตุผลของการนำไปใชงาน  

๖.๑.๗ ไมจำกัดสิทธิ (Non-proprietary) ขอมูลตองอยูในรูปแบบมาตรฐานเปดที่สามารถใชไดหลาย
แพลตฟอรม และตองไมถือครองกรรมสิทธ์ิหลังจากนำขอมูลเปดไปใชประโยชน   

๖.๑.๘ ปลอดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา (License-free) ขอมูลตองไมขัดตอกฎหมายวาดวย
ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา หรือความลับทางการคา  

๖.๑.๙ คงอยูถาวร (Permanence) ขอมูลตองสามารถใชงานไดตลอดเวลา และมีการควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงของชุดขอมูล  

๖.๑.๑๐ ไมมีคาใชจาย (Free of charge) ผูใชขอมูลตองไมเสียคาใชจายในการเขาถึงขอมูล 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดรายละเอียดเก่ียวกับคุณลักษณะของขอมูลเปดภาครัฐอยางหนึ่งอยาง
ใดไวเปนการเฉพาะ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐท่ีกำหนดไวตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

 
๖.๒  การประเมินความพรอมของการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ 

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของขอมูลเปดแลว หนวยงานของรัฐตองประเมินความพรอมของการเปดเผย
ขอมูลเปดภาครัฐ โดยกำหนดการวัดระดับการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ เพื่อประเมินและพัฒนาการดำเนินงาน
ใหดียิ่งขึ้น โดยหนวยงานของรัฐสามารถนำตัวอยางของการวัดระดับการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐที่ระบุน้ีมา
ปรับใช ซึ่งเปนการวัดผลของกิจกรรมที่มีความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ เชน มีการเตรียมการ
เปดเผยชุดขอมูลอยางไร มีวิธีการสรางธรรมาภิบาลขอมูลที่เปดเผยอยางไร มีการกำหนดชุดขอมูลเปดที่มี
คุณคาอยางไร โดยความสำคญัของระดับการวัดนี้ไมใชอุปสรรคในการเปดเผยหรอืใชขอมูล เชน หากไดคะแนน
การวัดดานการเตรียมการเปดเผยขอมูลเปดในระดับต่ำ ไมไดหมายความวาหนวยงานจะไมสามารถเปดเผย
ขอมูลได เนื่องจากการวัดระดับนี้จะสะทอนถึงแผนหรือแนวทางของการพัฒนาเพื่อการเปดเผยขอมูลเปดของ
หนวยงาน โดยการระบุรายการวาจะตองดำเนินการอะไรบางใหสมบูรณกอนเขาสูกระบวนการเปดเผยขอมูล
เปดตอไป ซึ่งการวัดระดับประกอบดวย ๕ กิจกรรมหลัก [๑๔] ไดแก การบริหารจัดการขอมูลเปด การสราง
องคความรูและทักษะ การสนับสนุนและสงเสรมิการนำขอมูลไปใช งบประมาณ และการกำหนดกลยุทธ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๖.๒.๑ การบริหารจัดการขอมูลเปด หมายถึง การกำหนดกระบวนการหลักเพื่อใชในการบริหาร
จัดการและเปดเผยขอมูล ที่มีการควบคุมคุณภาพของขอมูลเปด ขั้นตอนการเปดเผยขอมูล
เปด และการนำมาตรฐานสากลมาปรับใช  

๖.๒.๒ การสรางองคความรูและทักษะ หมายถึง การกำหนดกิจกรรมท่ีจำเปนตอการสรางวัฒนธรรม
ของการเปดเผยขอมูลเปดในองคกร รวมถึงการอบรมและการพัฒนาทักษะที ่จำเปนของ
บุคลากร เชน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองคความรู การฝกอบรม การศึกษาและทำความ
เขาใจถึงประโยชนของขอมลูเปด 

๖.๒.๓ การสนับสนุนและสงเสริมการนำขอมูลไปใช หมายถึง การกำหนดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมของผูใชขอมูลในการนำขอมูลไปใชประโยชน รวมถึงการรับทราบความตองการของ
ท้ังผูใชขอมูลและหนวยงานของรัฐผานชองทางตาง ๆ  

๖.๒.๔ งบประมาณ หมายถึง การกำหนดคาใชจายและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชขอมูล
เปด โดยหนวยงานตองทราบถึงชุดขอมูลที่มีคุณคาของหนวยงานของรัฐ และมีการกำหนด
งบประมาณสำหรับการเปดเผยขอมูลเปดที ่เหมาะสม เชน คาใชจายดานบุคลากรและ
คาใชจายดานการดำเนินการ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ การลดตนทุนและ
คาใชจายในการนำขอมูลเปดไปใชประโยชน  

๖.๒.๕ การกำหนดกลยุทธ หมายถึง การกำหนดแนวทางที่ชัดเจนของการเปดเผยและการนำขอมูล
ไปใช รวมถึงการกำหนดบทบาทหนาที ่ความรับผิดชอบของผู บร ิหารและการกำหนด
ทรัพยากรที่ใชเพ่ือใหบรรลุกับกลยุทธท่ีตั้งไว 
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โดยมีระดับของการวัดในการเปดเผยขอมูลเปดภาครฐั ประกอบดวย ๕ ระดับ ดังนี้ 

(๑) ระดับ ๑ : Initial หมายถึง ไมมีกระบวนการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ หรือกระบวนการถูก
กำหนดขึ้นมาเฉพาะกิจ (Adhoc) ทำใหไมมีรูปแบบของการดำเนินงานที่สะทอนภาพรวมของ
หนวยงานของรัฐ 

(๒) ระดับ ๒ : Repeatable หมายถึง เริ ่มมีการกำหนดกระบวนการ สามารถดำเนินการตาม
กระบวนการซ้ำ ๆ ได แตยังขาดการกำหนดมาตรฐานของกระบวนการ  

(๓) ระดับ ๓ : Defined หมายถึง กระบวนการถูกกำหนดเปนมาตรฐานที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดี
ทั้งจากภายในและภายนอกหนวยงานของรัฐ มีการถายทอดองคความรูหรือแนวปฏิบัติที่ดีใหกับ
บุคลากร แตยังขาดการนำไปใชอยางกวางขวาง 

(๔) ระดับ ๔ : Managed หมายถึง มีการนำกระบวนการที ่ถูกกำหนดใหเปนมาตรฐานมาใชใน
หนวยงานของรัฐอยางกวางขวาง มีการติดตามการดำเนินงานและกำหนดตัวชี้วัด 

(๕) ระดับ ๕ : Optimized หมายถึง ม ีการปรับปรุงกระบวนการเปดเผยขอมูลเปดเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเปดเผยขอมูลเปดภายในหนวยงานของรัฐ หรือกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
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ตารางที่ ๑ ตัวอยางการวัดระดับการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ 

ระดับ 
การบริหารจัดการ 

ขอมูลเปด 
การสรางองคความรู 

และทักษะ 
การสนับสนุนและสงเสริม

การนำขอมูลไปใช 
งบประมาณ การกำหนดกลยุทธ 

๑ : Initial ไมมีการเปดเผยชุดขอมูล
เปดหรือเปดเผยนอยมาก 

ไมมีการจัดฝกอบรมหรือ
การสงเสริมการสรางองค
ความรู 

ไมมีใครในหนวยงานท่ี
พยายามเปดขอมูลเปด
ใหกับผูใชขอมูลหรือมีแต
นอยมาก 

ไมมีการกำหนด
งบประมาณหรือคาใชจาย
ในการเปดเผยขอมูลเปด
หรือมีแตนอยมาก 

ไมมีการกำหนดกลยุทธ
หรือนโยบายเก่ียวกับการ
เปดเผยขอมูลเปดของ
หนวยงาน 

๒ : Repeatable มกีารกำหนด
กระบวนการในการ
บริหารจัดการและ
เปดเผยขอมูลเปด 
สามารถดำเนินการตาม
กระบวนการซ้ำ ๆ ได 

ยังไมมีการสรางความรู
ความเขาใจรวมกัน
เกี่ยวกับขอมูลเปดภายใน
หนวยงาน 

มีบางกลุมงานใน
หนวยงานที่พยายามเปด
ขอมูลเปดเพ่ือใหผูใช
ขอมูลนำไปใชประโยชน 

อาจมีการกำหนด
งบประมาณหรือคาใชจาย
สำหรบัการเปดเผยขอมูล
เปดในบางโครงการ 

มีการกำหนดประโยชน
ของการเปดเผยขอมูลเปด
ในบางกลุมงานของ
หนวยงาน 

๓ : Defined มีการกำหนดกระบวนการ
เปนมาตรฐาน 

กำหนดใหมีการสรางความ
ตระหนักและสงเสริม
ความเขาใจเก่ียวกับขอมูล
เปด 

หนวยงานมีการสนับสนุน
และสงเสริมใหเกิดการ
เปดเผยขอมูลเปด 

มีการกำหนดงบประมาณ
หรือคาใชจายสำหรับการ
เปดเผยขอมูลเปดใน
ปจจุบันและระยะยาว 

มีการกำหนดกลยุทธและ
นโยบายในการเปดเผย
ขอมูลเปดในหนวยงาน 

๔ : Managed ชุดขอมูลที่เปดเผยทุกชุด
ตองดำเนินการตาม
กระบวนการที่เปน
มาตรฐาน 

กำหนดใหมีการสรางความ
เขาใจเก่ียวกับขอมูลเปด
ในองคกรอยางจริงจัง ท้ัง
ดานการสรางองคความรู
และทักษะของบุคลากรที่
เกี่ยวของ 

หนวยงานมีการติดตาม
วัดผลการสนับสนุนและ
สงเสริมการเปดเผยขอมูล
เปดใหมีประสิทธิภาพ 

หนวยงานมีการกำกับ
ติดตามงบประมาณและ
คาใชจายตาง ๆ ในการ
เปดเผยขอมูล 

ผลของการเปดเผยขอมูล
เปดและนโยบายของ
หนวยงานเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
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ระดับ 
การบริหารจัดการ 

ขอมูลเปด 
การสรางองคความรู 

และทักษะ 
การสนับสนุนและสงเสริม

การนำขอมูลไปใช 
งบประมาณ การกำหนดกลยุทธ 

๕ : Optimized การติดตามการ
ดำเนินงานและตัวชี้วัด
ของกระบวนการบริหาร
จัดการและเปดเผยขอมูล
เปดเพื่อปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง 

มีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
เปดในทุกระดับของ
หนวยงาน 

หนวยงานมีการติดตาม
วัดผลการสนับสนุนและ
สงเสริมการเปดเผยขอมูล
เปดอยางตอเนื่องเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การเปดเผยขอมูล 

หนวยงานนำผลการ
ติดตามงบประมาณและ
คาใชจายตาง ๆ ในการ
เปดเผยขอมูลเปดมา
วิเคราะหเพื่อลดตนทุน
อยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยงานนำขอมูลเปดมา
ใชเปนหลักในการกำหนด
กลยุทธ 
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๖.๓  การเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ 

หนวยงานของรัฐตองจัดทำกระบวนการเปดเผยขอมูลเปด โดยแบงออกเปน ๔ กระบวนการหลัก เริ่ม
ตั้งแต การวางแผนการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ การดำเนินการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ การวัดผลการ
เปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ และการปรับปรุงอยางตอเน่ือง [๑๕] ดังแสดงในรูปที่ ๓ 

 

รูปท่ี ๓ กระบวนการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ 

๖.๓.๑ การวางแผนการเปดเผยขอมูลเปดภาครฐั 

(๑) สำรวจชุดขอมูล  

หนวยงานของรัฐตองสำรวจขอมูลที่มีในปจจุบันของหนวยงาน รวมถึงความตองการของผูมี
สวนไดเสีย เพื่อใหทราบวาหนวยงานของรัฐมีขอมูลใดบาง หรือขอมูลใดท่ียังไมมีแตตองการ และจัดทำรายการ
บัญชีขอมูล (Data Catalog) 

(๒) ระบุชุดขอมูล   

หนวยงานของรัฐตองพิจารณาลักษณะของขอมูลเพื่อระบุชุดขอมูลที่จะนำไปเปดเผยวาเปน
ชุดขอมูลประเภทใด มีความสำคัญอยางไร และนำไปใชในทิศทางใด [๑๖] โดยพิจารณาตามลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง ดังนี้ 

- ขอมูลที่กฎหมายกำหนดใหเปดเผย คือ ขอมูลที่กฎหมายกำหนดใหตองมีการเปดเผย เชน 
ขอมูลแผนงาน โครงการ สัญญาสัมปทาน  

- ขอมูลตามหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานของรัฐ คือ ขอมูลที่ตองเปดเผยตามหนาท่ี 
ภารกิจหรือนโยบาย เชน ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ  

- ขอมูลที่มีประโยชนตอการนำไปใชในการพัฒนา หรอืแกไขปญหาในการบริหารงานของรัฐ
ดานตาง ๆ เชน ขอมูลวิจัย ขอมลูสถิติ 

- ขอมูลที่เปนประโยชนตอกลุมผูใชงาน คือ ขอมูลที่มีความตองการนำไปใชงานจากกลุม
ผูใชงานอยางชัดเจน โดยอาจเกดิจากกลุมผูใชงานจำนวนมากหรือนอยก็ตาม แตตองเปน
ขอมูลที่เปนประโยชน หรือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจได เชน ขอมูลการจดทะเบียนบริษัท 
ขอมูลการขนสง ขอมูลการเกิดอาชญากรรม  

- ขอมูลที่ชวยสรางความโปรงใส คือ ขอมูลชวยสรางความโปรงใสใหกับหนวยงานของรัฐที่
เปดเผยขอมูล เชน ขอมูลดานงบประมาณ คาใชจายของภาครัฐ และการจัดซ้ือจัดจาง 
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(๓) จัดลำดับความสำคัญ  

หนวยงานของรัฐตองจัดลำดับความสำคัญในการเปดเผยขอมูลวาขอมูลใดควรเปดเผยกอน
หรือหลงั ซึ่งในการประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของชุดขอมูลที่จะเปดเผย สามารถกำหนดเกณฑโดยใหคา
น้ำหนักของการวัด [๑๘] ตัวอยางเชน 

- คุณคาของชุดขอมูลเปดภาครัฐ สัดสวน ๔๐% 

- คุณภาพของชุดขอมูลเปดภาครัฐ สัดสวน ๓๕% 

- การบริหารจัดการชุดขอมูลเปดภาครัฐ สัดสวน ๒๕% 

ซ่ึงการจัดลำดับความสำคัญ หากชุดขอมูลใดอยูในระดับที่มีคาคะแนนที่สูง เชน มีคณุคาสูง มี
คุณภาพสูง และบริหารจัดการไดงาย จะถกูจัดลำดับความสำคัญใหเปดเผยกอน 

 

รูปที่ ๔ การจัดระดับความสำคัญของชุดขอมูลของขอมูลเปดภาครัฐ 

ทั้งนี้ ตัวอยางการพิจารณาคุณคาของชุดขอมูล คุณภาพของชดุขอมลู และการบริหารจัดการ
ชุดขอมูล มีรายละเอียดตามภาคผนวก ก และตัวอยางของชุดขอมูลที่มีคณุคา มีรายละเอียดตามภาคผนวก ข 

๖.๓.๒ การดำเนินการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ 

(๑) รวบรวมชุดขอมูลจากแหลงตาง ๆ 

   เมื่อดำเนินการวางแผนการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐแลว ในการเปดเผยขอมูลเปด
ภาครัฐ หนวยงานของรัฐตองรวบรวมชุดขอมูล เพื่อตรวจสอบวาชุดขอมูลที่จะนำมาเปดเผยอยู ที ่แหลงใด  
โดยอาจรวบรวมชุดขอมูลที่เปดเผยอยูแลว ขอมูลที่เกิดจากภารกิจและการดำเนินงาน รวมถึงขอมูลที่เปน 
ความตองการของผูใชขอมูล ไมวาจะเปนความตองการของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือภาคสวนอ่ืน ๆ เชน ขอมูล
สถิติ ผลการจัดซื้อจัดจาง รายงานหรือขอมูลที่ใชในการตัดสินใจดานการบริหาร ขอมูลวิเคราะหเพื่อตอบโจทย
ภารกิจของหนวยงาน ขอมูลตารางเดินรถของระบบขนสงสาธารณะ ชุดขอมูลผลการเลือกต้ัง 
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รูปที่ ๕ ตัวอยางการรวบรวมชุดขอมูล 

   จากรูปที่ ๕ เปนตัวอยางการรวบรวบชุดขอมูล โดยชุดขอมูล ค เกิดจากการรวบรวมชุด
ขอมูล ก และชุดขอมูล ข ซึ่งชุดขอมูล ก ไดมาจากการรวบรวมขอมูลตามหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานของรัฐ 
ขอมูลจากแหลงอื่นกับขอมูลอางอิงทั่วไป และชุดขอมูล ข ไดมาจากการรวบรวมขอมูลตามหนาท่ีหรือภารกิจ
ของหนวยงานของรัฐ กับขอมูลอางอิงตามโดเมนที่เกี่ยวของกับภารกจิของหนวยงาน เปนตน 

(๒) จำแนกประเภท 

(๒.๑) การจัดประเภทช้ันความลบัตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

 หลังจากหนวยงานของรัฐรวบรวมชุดขอมูลที่จะนำมาเปดเผยแลว ตองจำแนก
ประเภทของชุดขอมูลตามหมวดหมูที่กำหนด และจัดประเภทชั ้นความลับของชุดขอมูลใหเปนไปตาม 

ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ที่กำหนดหมวดหมูของขอมูลออกเปน ๔ หมวด ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลความ
มั่นคง ขอมูลความลับทางราชการ และขอมูลสาธารณะ โดยหนวยงานของรัฐตองทำการประเมินและจัดประเภท

ชั้นความลับของชดุขอมูล รวมถึงระบุหรือทำเครื่องหมายแสดงไว  

 ในการเปดเผยขอมูลชุดขอมูลเปดภาครัฐตอสาธารณะ ขอมูลที่อยูในหมวดหมู

ขอมูลสาธารณะควรนำมาพิจารณาเปดเผยเปนลำดับแรก ในกรณีที่อยูในหมวดหมูขอมูลสวนบุคคล หนวยงาน
ของรัฐจะตองตรวจสอบใหแนใจวาไดดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยขอมูลสวน

บุคคลตองไมเปดเผยหากไมไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล หรือภายใตวัตถุประสงคของการเปดเผยขอมูล

เปด ซึ่งรวมถึงตองมีการตรวจสอบคำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัลสำหรับขอมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลทางออมไดอีก

ทางหนึ่งดวย ทั้งนี้หนวยงานอาจกำหนดมาตรการในการปกปองหรือลบลางความเปนสวนบุคคล เชน ชื่อ ที่อยู 
เพศ วันเดือนปเกิด อยางระมัดระวังเพื่อใหมั่นใจวาไมสามารถระบุขอมูลสวนบุคคลไดอีกครั้ง เมื่อมีการเชื่อมโยง

กับแหลงขอมูลอ่ืน  

 ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐ ควรกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของกับ

จัดประเภทชั้นความลับตามธรรมาภบิาลขอมูลภาครัฐภายในหนวยงาน เพื่อใหการจัดประเภทชั้นความลับของ

ชุดขอมูลของขอมลูเปดภาครัฐมีความถูกตองและชัดเจน  
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(๒.๒) ความตระหนักในการเปดเผยขอมูลเปด  

การจำแนกชุดขอมูล โดยการคำนึงถึงความรับผิดชอบของหนวยงานและ
ความสำคัญของชุดขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะ เพื่อใหไดชุดขอมูลที่มีความครบถวน สมบูรณ พรอมใชงาน 

และตรงตามความตองการ เพื่อสรางความเชื่อมั่นของผูใชขอมูลตอขอมูลเปดภาครฐั โดยสามารถกำหนดระดับ

ของชุดขอมูลของขอมูลเปดภาครัฐได ดังนี้ 

(๒.๒.๑) ระดับความพรอมของชุดขอมูล หนวยงานของรัฐควรกำหนดระดับ
ความพรอมของชุดขอมูลที่จะนำออกมาเผยแพรสาธารณะวาตองสามารถเขาถึงไดเมื่อใด เชน หากกำหนด
ระดับสูงมาก หมายถึง สามารถเขาถึงไดตลอดเวลา หนวยงานของรัฐตองกำหนดมาตรการและแนวทางการ
ดำเนินงานเพ่ือใหชุดขอมูลเปดชุดนั้นสามารถเขาถึงไดตามระดับความพรอมที่กำหนดไว ท้ังนี้ หนวยงานของรัฐ
ควรพิจารณาถึงการควบคุมใด ๆ ที่เหมาะสมกับระดับความพรอมในแตละระดับประกอบดวย เพื่อใหสอดรับ
กับการดำเนินงานภายในหนวยงาน คาใชจายที่เหมาะสม รวมถึงความตองการของผูใช  

(๒.๒.๒) ระดับของความสมบูรณของชุดขอมูล จะชวยใหหนวยงานของรัฐ
กำหนดระดับคุณภาพของชุดขอมูลที่ตองการและนำไปใชโดยทั่วไป โดยอาจมีการจำแนกประเภทออกเปน 
คุณภาพสูง กลาง หรือต่ำ เชน 

- ชุดขอมูลคุณภาพสูง คือ ชุดขอมูลที ่มีความถูกตองสูง ผิดพลาดนอยมาก 
รวบรวมจากแหลงท่ีนาเชื่อถือ มีความสอดคลองตองกัน ทันสมัย 

- ชุดขอมูลคุณภาพปานกลาง คอื ชุดขอมูลที่มีความถูกตองปานกลาง ผิดพลาดนอย 
แหลงที่ไดมาของขอมูลถูกระบุชัดเจน 

- ชุดข อมูลค ุณภาพต่ำ คือ ช ุดขอมูลที ่ย ังคงม ีความถูกตองนอย ไม มี 
ความสอดคลองกันกับแหลงอ่ืน หรือแมกระทั่งคำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัล หรือ

เมทาดาตายังไมพรอมใชงาน 

โดยชุดขอมูลที ่คุณภาพต่ำไมควรนำมาเปดเผยหรือเผยแพรจนกวาจะมี 

การควบคุมคุณภาพของขอมูลใหสูงขึ้นในระดับที ่ยอมรับใหเปดเผยได เนื่องจากการเปดเผยชุดขอมูลที่

ผิดพลาดอาจทำใหเกิดความเสี่ยงตอบุคคลหรือความเสี่ยงตอชื่อเสียงของหนวยงานได 

(๒.๓) สิทธิในทรัพยสินทางปญญา  

การจำแนกชุดขอมูลตามสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ชุดขอมูลของขอมูลเปด
ภาครัฐจะตองไมมีขอหามเรื ่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา หรือขอจำกัดในเชิงการคา (Open 

License) ในการนำชุดขอมูลดังกลาวไปเปดเผย และสามารถใชงานไดโดยอิสระ ไมเสียคาใชจาย เพื่อเปน 
การสงเสริมการใชประโยชนไดอยางแพรหลาย ทำใหเกิดการพัฒนาบริการและนวัตกรรม บรรลุเปาหมายที่

หนวยงานกำหนดไว รวมทั้งเปนการเพ่ิมความโปรงใสใหแกหนวยงานของรัฐ  

(๓) การเปดเผยชุดขอมูลของขอมูลเปดภาครัฐ  

เมื่อหนวยงานของรัฐไดรวบรวมชุดขอมูลจากแหลงตาง ๆ และจำแนกประเภทเรียบรอยแลว 
ใหหนวยงานของรัฐเปดเผยชุดขอมูลของขอมูลเปดภาครัฐ เพื่อใหขอมูลมีคุณภาพและอยูในรูปแบบของขอมูล
เปด โดยใหดำเนนิการอยางนอย ดังตอไปนี้   
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(๓.๑) จัดทำชุดขอมูลใหอยูในรูปแบบของชุดขอมูลเปด 

การเปดเผยชุดขอมูลเปดตองมีการกำหนดรูปแบบของชุดขอมูลเปดในแตละ
ประเภท เพ่ือใหผูใชขอมูลสามารถนำไปใชงานไดสะดวกมากข้ึน โดยมีการกำหนดระดับการเปดเผยชุดขอมูลเปด 
[๑๘] ดังนี ้

ตารางท่ี ๒ ระดับการเปดเผยชุดขอมูลเปดเรียงตามระดับ ๑ ดาว ถึง ๕ ดาว 

ระดับการเปดเผย 
(Openness Rating) 

คุณลักษณะ 
(Characteristics) 

รูปแบบของขอมลูเปด 
(Open Data Format) 

 
(OL) 

เปดเผยขอมูลบนเว็บไซตไดทุกรูปแบบ และสามารถนำขอมูลไปใช
ประโยชนไดโดยไมตองขออนุญาตจากหนวยงานของรัฐ  
(OL - Open License) ซ่ึงรูปแบบนี้สามารถสรางไดงาย แตนำ
ขอมูลไปตอยอดใชประโยชนไดยาก (Not Reusable) 

 
(.pdf) 

 
(OL, RE) 

เปดเผยขอมูลในรูปแบบท่ีอานไดดวยเครื่อง (RE – Machine- 
readable) เปนขอมูลท่ีมโีครงสราง (Structured Data) และใช
กับซอฟตแวรจำกัดสิทธิ ์(Proprietary Software) เชน Excel 

 
(.xls) 

 
(OL, RE, OF) 

เปดเผยขอมูลในรูปแบบมาตรฐานแบบเปด (OF - Open 
Format) และไมจำกดัสิทธโิดยบคุคลใด (Non-proprietary)  

(.csv) 

 
(OL, RE, OF, URI) 

เปดเผยขอมูลในรูปแบบท่ีใชยูอารไอ (URI - Uniform Resource 
Identifier) ในการระบุตัวตนของขอมูล และชี้ไปยังตำแหนงของ
ขอมูลนั้น 

 
(.rdf) 

 
(OL, RE, OF, URI, LD) 

เปดเผยขอมูลในรูปแบบท่ีขอมูลสามารถเช่ือมโยงไปสูแหลงขอมลู
อ่ืน หรืออางอิงขอมูลในชุดขอมูลอ่ืนได (LD – Linked Data)  

(.rdf) 

การเปดเผยชุดขอมูลเปด ควรเปดเผยในคุณลกัษณะแบบเปด (Open Format) 
ที่ไมขึ้นกับแพลตฟอรม หรือไมจำกัดสิทธิโดยบุคคลใด (Non-proprietary) และอานไดดวยเครื่อง (Machine-
readable) [๑๗] ควรมีระดับการเปดเผยชุดขอมูลอยางนอยระดับ ๓ ดาวขึ้นไป [๑๙] โดยมีตัวอยางรูปแบบ
ของขอมูลเปดตามระดับการเปดเผย ดังนี้  
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ตารางท่ี ๓ ตัวอยางรูปแบบของขอมูลเปดตามระดับการเปดเผย  

ระดบัการเปดเผย 
(Openness Rating) 

รูปแบบของขอมลู 
ทั่วไป 

รูปแบบของขอมลู 
เชิงพ้ืนที่ 

รูปแบบของขอมลู 
เชิงโดเมน 

 
 

PDF, HTML, ZIP, TXT, 
JPEG, PNG 

- - 

 
 

XLS/XLSX - - 

 
 

CSV/TSV, JSON, XML, 
ODS 

SHP, KML, WMS, 
GeoJSON 

NetCDF, Datex II, GTFS, 
JSON-STAT 

 
 

RDF - - 

 
 

RDF-XML - - 

 

(๓.๒) แปลงชุดขอมูลใหพรอมเปด 

กอนการแปลงชุดขอมลูใหพรอมเปด หนวยงานของรัฐควรดำเนินการอยางนอย ดงันี้ 

(๓.๒.๑) ตรวจสอบชุดขอมูลใหมีคุณภาพ โดยการตรวจสอบและแกไขชุดขอมูล
ใหมีความถูกตอง ครบถวน เชน การทำดาตาคลีนนิ่ง (Data Cleaning) โดยกำจัดขอมูลซ้ำ (Duplicate) หรือ
คาวาง (Blank) หรือปรับรูปแบบของวันเดือนปใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล   

(๓.๒.๒) ตรวจสอบชดุขอมูลใหมีความตองกัน โดยขอมูลท่ีเหมือนกันจากตางชุด
ขอมูลจะตองตรงกัน เชน การจัดเก็บขอมูลวันที่ในฐานขอมูล ก เก็บในรูปแบบ YYYYMMDD และฐานขอมูล ข 
เก็บในรูปแบบ DDMMYYYY จะตองปรับฐานขอมูล ข ใหตองกันกับฐานขอมูล ก ตามมาตรฐาน รวมถึงตอง
ระบุความถ่ีในการปรับปรุงชดุขอมูลใหเปนปจจุบัน 

(๓.๒.๓) ตรวจสอบชุดขอมูลใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล หรือที่หนวยงาน
กำหนด เชน United Nations Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE)  รหัสมาตรฐาน
ของธนาคารแหงประเทศไทย 

หลังจากการตรวจสอบชุดขอมูลใหพรอมเปดเรียบรอยแลว ใหแปลงชุดขอมูลให
อยูในรูปแบบของขอมูลเปด เชน ตัวอยางวิธีการแปลงการแนบไฟล XML ในไฟลเอกสาร PDF เพื่อประโยชน
ในการเปดเผย รวมถึงอาจมีการแปลงชุดขอมูลเพื่อใหเขาใจความหมายของขอมูลตรงกัน เชน คำนำหนาชื่อใน
ฐานขอมูล ก เก็บเปนรหัส “01” ตองแปลงรหัส “01” ใหเปนขอความวา “นาย” 

ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐจะตองทำการรักษาความปลอดภัยของขอมูลกอนที่จะ
เปดเผยชุดขอมูล เชน ปกปองขอมูลที่ระบุตัวบุคคล โดยลบขอมูลสวนบุคคลออก หรือปกปดขอมูลเพื่อจำกัด
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การมองเห็นขอมูลทั ้งหมด (Data Masking) หรือการทำขอมูลที ่ไมแสดงตัวตน (Data Anonymization)  
เพ่ือปองกันไมใหเกิดเหตุการณการยอนกลับไปยังตัวบุคคลได ดังรูปที่ ๖ 

 

 

รูปท่ี ๖ ตัวอยางการปกปองขอมูล 

(๓.๓) กำหนดความถ่ีในการปรับปรุงชุดขอมูล 

หนวยงานของรัฐตองมีการวางแผน และกำหนดความถี่ในการปรับปรุงชุด
ขอมูลที่เปดเผย อยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ และผูใชขอมูลเกิดความมั่นใจในการใชงาน
ชุดขอมลูดังกลาว ทั้งนี้ ในการปรับปรุงขอมูลนั้นควรจัดเก็บไวเปนเวอรชันเพ่ือใหสามารถสืบคนชดุขอมลูไดงาย
กรณีมีการปรับปรุงขอมูลเพิ่มเติมในชุดขอมูลเดิมที่เปดเผยอยู นอกจากนั้น ยังตองระบุผูรับผิดชอบในการ
เผยแพรและปรับปรุงชุดขอมลูอยางสม่ำเสมอ  
 โดยเกณฑการพิจารณา เพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงความถี่ของ
แตละชุดขอมลู ควรพิจารณา ดังนี ้

- ความถี่ในการรวบรวม  

- ระยะเวลาทีส่งผลตอคุณภาพของชดุขอมูล 

- ทรัพยากรที่จำเปนสำหรับการเตรียมขอมูล 
- ความพรอมใชงานขอมูล 

- วิธีในการเปดเผย 

(๓.๔) จัดทำคำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัลของภาครัฐ 

 หนวยงานของรัฐตองจัดทำคำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัลของภาครัฐสำหรับการ
เปดเผยขอมูลเปด เพื่อใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางของขอมูล เนื้อหาสาระ รูปแบบการจัดเก็บ 
แหลงขอมูล และสิทธิในการเขาถงึขอมลู โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ค  
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(๓.๕) การอนมุัติ 

หลังจากหนวยงานของรัฐจัดทำชุดขอมูลให อยู ในรูปแบบของขอมูลเปด  
แปลงชุดขอมูล และกำหนดความถี่ในการปรับปรุงชุดขอมูลแลว หนวยงานของรัฐตองจัดทำกระบวนการอนุมัติ
การเปดเผยขอมูลเปดโดยชุดขอมูลของขอมูลเปดภาครัฐตองไดรับการอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐกอน
การเปดเผยชุดขอมูลของขอมูลเปดภาครฐัดังกลาว 

(๓.๖) วิธีการในการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ 

   หนวยงานของรัฐตองดำเนินการตามขอกำหนดและเงื่อนไขการใหบริการของ
ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐตามท่ีกำหนด โดยตองจัดทำชุดขอมูลใหอยูในรูปแบบที่สามารถใชงานตอได  
ตรงตามความตองการของผูใชขอมูล [๒๐] โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 

(๓.๖.๑) กำหนดชุดขอมูลใหอยูในรูปแบบของการเปดเผยขอมูลเปดตามที่
ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐกำหนดใน ๒ รูปแบบ คือ ชุดขอมูลที่มีขนาดใหญ (Bulk Data) ซึ่งการใชงานตอง
อานขอมูลทั้งไฟล และหากหนวยงานของรัฐมีการปรับปรุงขอมูล ผูใชขอมูลตองดาวนโหลดไฟลขอมูลใหม  
และชุดขอมูลที ่เปนรายการ (Transaction) ใชงานไดกับชุดขอมูลที ่ตองการความเปนปจจุบัน เชน API  
และเมื่อหนวยงานของรัฐมีการปรับปรุงชุดขอมลู ผูใชขอมูลสามารถใช API เดิมได 

(๓.๖.๒) ชองทางในการเปดเผยขอมูลเปด หนวยงานของรัฐสามารถเปดเผย
ขอมูลเปดภาครัฐโดยจัดสงหรือเชื ่อมโยงขอมูลเปดภาครัฐผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ ไดที่เว็บไซต 
https://data.go.th แตหากหนวยงานของรัฐที ่มีความตองการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐผานทางเว็บไซต
ภายในหนวยงาน ตองจัดสงหรอืเชื่อมโยงขอมูลเปดภาครัฐผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐดวย โดยลงทะเบียน
และใหความยินยอมในขอกำหนดหรือเงื่อนไขของการเปดเผยชุดขอมูลของขอมูลเปดภาครัฐภายในศูนยกลาง
ขอมูลเปดภาครัฐ 

(๓.๗) การเผยแพรชุดขอมูล  

หลังจากที ่ไดดำเน ินการตามขั ้นตอนขางตนแล ว หนวยงานของรัฐตอง
ดำเนินการเผยแพรชุดขอมูลใหเปนไปตามกลุมขอมูลเปดภาครฐัที่ศูนยกลางขอมลูเปดภาครฐัไดมีการกำหนดไว  

๖.๓.๓ การวัดผลการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ 

 หนวยงานของรัฐตองติดตามผลการดำเนินงานของการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐเปรียบเทียบ
กับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว รวมถึงตองติดตามและตรวจสอบผลการรับฟงความคิดเห็นจากศูนยกลาง
ขอมูลเปดภาครัฐในสำนักงาน หรือชองทางอ่ืน ๆ เพื่อนำมาพิจารณาในการปรับปรุงตอไป 

๖.๓.๔ การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

หนวยงานของรัฐตองพิจารณา วิเคราะห และประเมินผลการดำเนินการเปดเผยขอมูลเปด
ภาครัฐ รวมถึงความตองการหรือความคาดหวังของผูใชขอมูล เพื่อนำมาวางแผน พัฒนา และปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง 

ทั ้งน ี ้  ตัวอยางรายการที ่ใช ในการตรวจสอบกระบวนการเป ดเผยขอมูลเป ดภาครัฐ  
มีรายละเอียดตามภาคผนวก ง 
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๖.๔  ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 

๖.๔.๑ การบริหารจัดการศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ ใหศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐใน
สำนักงานดำเนินการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ ดังตอไปนี้  

(๑) จัดใหมีแพลตฟอรมกลางซึ่งมีระบบบริหารจัดการที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและ
อำนวยความสะดวกในการเปดเผยและใชประโยชนของชุดขอมูลของขอมูลเปดภาครัฐ   

(๒) วางแผน ออกแบบ บริหารจัดการ และการดำเนินการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย
และความตอเนื่องของระบบ และอุปกรณที่เก่ียวเนื่องกัน  

(๓) กำหนดนโยบาย ขอตกลงการใชงาน และผูรบัผิดชอบของศูนยกลางขอมูลเปดภาครฐั 

(๔) จัดทำแผนการและเฝาระวังปจจัยที่มีความเสี่ยง หรือมีผลกระทบกับความสามารถใน
การใหบริการ และกำหนดวิธีการหรือมาตรการในการแกไขเหตุการณ หรือเหตุผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน 

(๕) บันทึกขอมูลการเขาถึง การแกไขเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับศูนยกลางขอมูลเปด
ภาครฐั และจัดใหมีการเฝาระวังอยางเหมาะสม พรอมทั้งจัดเก็บบันทึกอยางเปนระบบ และนำผลท่ีบันทึกไวมา
ทบทวนเพ่ือประเมินประสิทธิผลอยางสมำ่เสมอ 

(๖) เฝาระวังสมรรถนะของระบบ รวมถึงจัดทำแผนความตอเนื่อง ทดสอบ และกูคืนระบบ
กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เพ่ือมั่นใจวาระบบมีความตอเนื่อง พรอมใช 

๖.๔.๒ การประสานความรวมมือ 

สำนักงานตองวางแผน ออกแบบ และกำหนดวิธีการในการประสานความรวมมือ และอำนวย
ความสะดวกในการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐผานระบบดิจิทัล เพื ่อใหหนวยงานของรัฐจัดสงหรือ
เชื่อมโยงขอมูลมาที่ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 

๖.๔.๓ สรางความเขาใจและความตระหนัก  

สำนักงานตองสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการใชประโยชนจากขอมูลเปดเพื่อพัฒนา
ตอยอดนวัตกรรมใหม ๆ สงเสรมิใหเกิดระบบนิเวศของขอมูลเปด (Open Data Ecosystem) ที่มีประสิทธิภาพ 

๖.๔.๔ การรับฟงความคิดเห็น   

 สำนักงานตองจัดใหมีชองทางในการรับฟงความคิดเห็นจากผูใชขอมูลที่ไดนำขอมูลไปใช
ประโยชน หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบตาง ๆ ได หรือหนวยงานของรัฐที่นำขอมูลมาเผยแพร 
ชุดขอมูลผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ โดยแสดงความคิดเห็นหรือรองขอขอมูลไดดวยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธี เชน โทรศัพท อีเมล เว็บไซต หรืออื่น ๆ ทั้งนี้ หลังจากที่ไดรับขอคิดเห็นตองประสานงาน ติดตาม 
แจงความคบืหนา พรอมทั้งรวบรวม วิเคราะห สรุป และเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นใหสาธารณชนทราบ
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
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๖.๔.๕ การตรวจสอบ 

(๑) การติดตามการเปดเผยชุดขอมูลเปด 

   สำนักงานตองติดตามผลการดำเนินงานของการใหบริการของศูนยกลางขอมูลเปด
ภาครัฐเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐเปรียบเทียบกับเปาหมาย หรือแผนการดำเนินงานของศูนยกลาง
ขอมูลเปดภาครัฐที่กำหนดไว 

(๒) การตรวจสอบผลการรับฟงความคิดเห็น 

    สำนักงานตองติดตามและตรวจสอบผลการรับฟงความคิดเห็นจากการใหบริการ 
ผูใชขอมูลหรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือนำมาพิจารณาในการปรับปรุงตอไป 

๖.๔.๖ การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

   สำนักงานตองวิเคราะหและประเมินผลการดำเนินการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐที่ศูนยกลาง
ขอมูลเปดภาครัฐ รวมถึงความตองการหรือความคาดหวังของผูใชขอมูลหรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนำมา
วางแผน พัฒนา และปรบัปรุงอยางตอเน่ือง
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รูปที่ ๗ ตัวอยางภาพแสดงข้ันตอนการเปดเผยชุดขอมูลของขอมูลเปดภาครัฐ 

ตวัอยางขั้นตอนการเปดเผยชุดขอมูลของขอมูลเปดภาครัฐ
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ตารางที่ ๔ ตัวอยางความสัมพันธระหวางกระบวนการ สวนนำเขา สวนนำออก และผูมีสวนไดเสียกับขอมูล 

กระบวนการ 
(Processes) 

สวนนำเขา 
(Input) 

สวนนำออก 
(Output) 

ผูมีสวนไดเสียกับขอมูล 
(Data Stakeholder) 

๑. การวางแผนการเปดเผย
ขอมูลเปดภาครัฐ 

(๑) นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย 
ขอกำหนดและเงื่อนไขที่เก่ียวของกับการเปดเผย
ขอมูลเปดภาครัฐ    
(๒) สำรวจ และระบุรายการชุดขอมูล  
(๓) เกณฑการจัดลำดับความสำคญัในการเปดเผยชุด
ขอมูล 

(๑) แผนดำเนินการ  
(๒) นโยบาย กฎเกณฑ แนวทาง วธีิปฏิบัติที่เก่ียวของ
กับการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐภายในหนวยงาน 
(๓) บัญชีขอมูล 
(๔) ชุดขอมูลที่คาดวาจะนำมาเปดเผยตามลำดับ
ความสำคัญ 

(๑) คณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูล     
(๒) ผูบริหารขอมูลระดับสูง หรือผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
(๓) บริกรขอมูลตามธรรมาภิบาลขอมูล
ภาครัฐ 
(๔) ผูมีสวนไดเสียกับขอมูล 

๒. การดำเนินการเปดเผย
ขอมูลเปดภาครัฐ  

(๑) นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย 
ขอกำหนดและเงื่อนไขที่เก่ียวของกับการเปดเผย
ขอมูลเปดภาครัฐ    
(๒) แผนดำเนินการ (ขอบเขต เวลา กลุมธรรมาภิบาล
ขอมูล และตนทุน) 
(๓) นโยบาย กฎเกณฑ แนวทาง วธีิปฏิบัติที่เก่ียวของ
กับการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐภายในหนวยงาน 
(๔) บัญชีขอมูล 
(๕) ชุดขอมูลท่ีคาดวาจะนำมาเปดเผยตามลำดับ
ความสำคญั 
(๖) ชุดขอมูลท่ีรวบรวมจากแหลงตาง ๆ ตามความ
ตองการของผูใชขอมูล 

(๑) ขอมูลจำแนกประเภทตามหมวดหมู  
(๒) ชุดขอมูลของขอมูลเปดภาครฐัภายในหนวยงานท่ี
อยูในรูปแบบขอมูลเปด 
(๓) ชุดขอมลูของขอมูลเปดภาครฐัท่ีไดรับการอนุมัติ
จากหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
(๔) คำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัล 
(๕) ขอมูลเปดภาครัฐท่ีเปดเผยท่ีศนูยกลางขอมูลเปด
ภาครัฐ 
 

(๑) คณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูล    
(๒) ผูบริหารขอมูลระดับสูง หรือผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
(๓) บริกรขอมูลตามธรรมาภิบาลขอมูล
ภาครัฐ 
(๔) ผูมีสวนไดเสียกับขอมูล 

๓. การวัดผลการเปดเผย
ขอมูลเปดภาครัฐ 

(๑) นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย 
ขอกำหนดและเงื่อนไขที่เก่ียวของกับการเปดเผย
ขอมูลเปดภาครัฐ    
(๒) นโยบาย กฎเกณฑ แนวทาง วธีิปฏิบัติที่เก่ียวของ
กับการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐภายในหนวยงาน 

(๑) รายงานผลการเปดเผยชุดขอมูลของขอมูลเปด
ภาครัฐ เชน ความพรอมของการนำชุดขอมูลเปดมา
เผยแพรตอสาธารณะ คุณภาพของชุดขอมูลเปด  
(๒) รายงานผลการตรวจสอบระดับการประเมินความ
พรอมของการเปดเผยขอมลูภาครฐั  

(๑) คณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูล     
(๒) ผูบริหารขอมูลระดับสูง หรือผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
(๓) บริกรขอมูลตามธรรมาภิบาลขอมูล
ภาครัฐ 
(๔) ผูมีสวนไดเสียกับขอมูล 
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กระบวนการ 
(Processes) 

สวนนำเขา 
(Input) 

สวนนำออก 
(Output) 

ผูมีสวนไดเสียกับขอมูล 
(Data Stakeholder) 

(๓) ระดับการประเมินความพรอมของการเปดเผย
ขอมูลเปดภาครัฐ  
(๔) แผนดำเนินการ (ขอบเขต เวลา กลุมธรรมาภิบาล
ขอมูล และตนทุน) 

(๓) รายงานผลการดำเนินการเปดเผยชุดขอมลูของ
ขอมูลเปดภาครัฐเทียบกับแผนการดำเนินงาน 
 

(๕) ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐในสำนักงาน 

๔. การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (๑) นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย 
ขอกำหนดและเงื่อนไขที่เก่ียวของกับการเปดเผย
ขอมูลเปดภาครัฐ    
(๒) รายงานผลการเปดเผยชุดขอมูลของขอมูลเปด
ภาครัฐ เชน ความพรอมของการนำชุดขอมูลเปดมา
เผยแพรตอสาธารณะ คุณภาพของชุดขอมูลเปด 
(๓) ผลการรับฟงความคดิเห็นจากชองทางของ
ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐในสำนกังาน 
  

(๑) นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย 
ขอกำหนดและเงื่อนไขที่เก่ียวของกับการเปดเผย
ขอมูลเปดภาครัฐท่ีไดรบัการทบทวนหรือปรับปรุง   
(๒) นโยบาย กฎเกณฑ แนวทาง วธีิปฏิบัติที่เก่ียวของ
กับการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐภายในหนวยงานที่
ไดรับการทบทวนหรือปรับปรุง  
(๓) แผนดำเนินการ  
(๔) การพัฒนาการบริหารจดัการศูนยกลางขอมูลเปด
ภาครัฐของสำนักงาน เชน การเฝาระวัง การบริการ
จัดการดานความมั่นคงปลอดภัยและความตอเนื่อง 

(๑)  คณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูล     
(๒)  ผูบริหารขอมูลระดบัสูง หรือผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
(๓)  บริกรขอมูลตามธรรมาภิบาลขอมูล
ภาครัฐ 
(๔) ผูมีสวนไดเสียกับขอมูล 
(๕) ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐในสำนักงาน 
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๖.๕  การนำขอมูลเปดไปใชประโยชน 

ปจจุบันการพัฒนาองคกร บุคลากร หรือการวางแผนดำเนินการเรื ่องตาง ๆ ตองอาศัยขอมูล

ประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นการเก็บรวบรวมขอมูลเปดจากหนวยงานตาง ๆ ของทุกภาคสวน และการควบคุม

คุณภาพของขอมูลจึงเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหการตัดสินใจวางแผนดำเนินงานในแตละเรื่องเปนไปอยาง 

มีประสิทธิภาพ ซึ่งการนำขอมูลเปดไปใชสงผลที่สำคัญ ดังนี้ 

๖.๕.๑ เกิดการวิเคราะหและการพัฒนาในดานตาง ๆ ที ่สำคัญ เช น การแกปญหาทุจริต  
การปองกันการเกิดอาชญากรรมซำ้ การปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพ่ิมความสามารถ
ในการแขงขันและลดตนทุนการผลิต 

๖.๕.๒ เกิดประโยชนกับขอมูลอยางมีนัยสำคัญ เชน ทำใหการวิเคราะหขอมูลมีประสิทธิภาพที่
แมนยำมากขึ้นโดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาประมวลผลขอมูลเพื่อสงเสริมภารกิจ
หรือความตองการใชขอมูลที่แตกตางกัน   

ประโยชนของการนำขอมูลไปใช แบงออกเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 

(๑) ประโยชนตอภาครัฐ  

(๑.๑) สงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน 
(๑.๒) สรางความโปรงใส โดยประชาชนหรือภาคสวนตาง ๆ สามารถเขาถึงขอมูลและตรวจสอบ

การดำเนินงาน เพ่ือแกปญหาทุจริตคอรรปัชัน 
(๑.๓) วางแผนเชิงนโยบายโดยใชประโยชนจากขอมูลเปดไดอยางมีคุณภาพ  
(๑.๔) ผลักดันใหเกิดการบูรณาการการใชประโยชนจากขอมูลรวมกัน ส งเสริมการสราง

นวัตกรรมดานขอมูล  
(๑.๕) ปรับปรุงการใหบริการสาธารณะอยางมปีระสิทธิภาพ 

(๒) ประโยชนตอภาคเอกชน  

(๒.๑) นำขอมูลเปดไปตอยอดการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ  
(๒.๒) สงเสริมการขับเคลื่อนนวัตกรรมจากขอมูลสำหรับภาคเอกชนมากขึ้น 
(๒.๓) เพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ ปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจและการลด

ตนทุนการผลิตในภาพรวม  

(๓) ประโยชนตอภาคประชาชน  

(๓.๑) เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
(๓.๒) สงผลใหประชาชนไดรับบริการดิจิทัลภาครฐัท่ีดีขึ้น  
(๓.๓) เขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลเปดภาครัฐแบบดิจิทัล  
(๓.๔) นำขอมูลไปพัฒนาหรือตอยอดนวัตกรรมตาง ๆ  

 
แนวคิดของการนำขอมูลเปดมาใชเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงใหบริการประชาชนที่ดี

ข ึ ้น สามารถนำไปวิเคราะห และตอยอดนวัตกรรมได ดังน ั ้นหลาย ๆ ประเทศจึงไดใหความสนใจใน 
การประยุกตใชขอมูลเปดอยางเปนรูปธรรมกันมากขึ้น โดยอธิบายถึงกรณีศึกษาจากตางประเทศ ลักษณะ 
การเปดเผย การนำไปใช และประโยชนที่ไดรบั ดังนี้   
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(๑) การวิเคราะหขอมูลเปด เพื่อปองกันการกออาชญากรรม 

กรณีศกึษาท่ี ๑ สหรัฐอเมริกา 

ลักษณะการเปดเผย มีการรวบรวมและเปดเผยชุดขอมูลผานทางเว็บไซต https://www.data.gov/  
ซึ่งเปดใหเขาถึงในรูปแบบของขอมูลเปด เชน XML, JSON, CSV, KML, RDF ตัวอยางชุดขอมูลท่ีมีการเปดเผย 
เชน ชุดขอมูลสถิติการกออาชญากรรม ชุดขอมูลพื้นที่การกออาชญากรรมในแตละเมือง ชุดขอมูลรายงาน
บันทึกเหตุการณกออาชญากรรม ชุดขอมูลสถิติการกออาชญากรรมที่เก่ียวของกับความรุนแรง 

การนำไปใช มีการนำขอมูลมาวิเคราะห เพื่อทำนายรูปแบบหรือปจจัยที่เอื้อตอการกออาชญากรรม 
ในแตละพื้นที่ นำผลที่ไดจากการทำนายไปใชในการจัดสรรเสนทางการตรวจตราของตำรวจใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน เพ่ือใหสามารถเดนิทางไปยังจุดเกิดเหตุไดรวดเร็วท่ีสุด [๒๑] 

ประโยชนที่ไดรับ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรของเจาหนาที่ตำรวจในพื้นที่ ที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการปองกันและปราบปรามการกออาชญากรรมในพื้นที่เสี ่ยง โดยวางแผนการจัดกำลัง
เจาหนาที่ตำรวจในการตรวจปองกันและปราบปรามการกออาชญากรรมในแตละพื้นที่เสี่ยง และใหประชาชน
เตรียมความพรอมและปองก ันตนเอง พยายามหลีกเลี ่ยงจุดเส ี ่ยง หรือพฤติกรรมที่อาจจะกอใหเกิด
อาชญากรรม 

กรณีศกึษาท่ี ๒ สาธารณรัฐไอรแลนด 

ลักษณะการเปดเผย มีการรวบรวมและเปดเผยชุดขอมูลผานทางเว็บไซต https://data.gov.ie  
ซึ่งเปดใหเขาถึงในรูปแบบของขอมูลเปด เชน XLSX, XML, JSON, CSV ตัวอยางชุดขอมูลที่มีการเปดเผย เชน 
ขอมูลสถิติแบงตามประเภทการกระทำความผิด ขอมูลสถิติการกออาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจตามแตละ
พ้ืนที ่ขอมูลการสำรวจสำมะโนประชากร 

การนำไปใช มีการจัดทำขอมูลหรือผลลัพธในรูปแบบภาพหรือแผนภูมิ (Data Visualization)  
เพื่อวิเคราะหและประเมินแนวโนมที่จะกออาชญากรรมในแตละประเภท ในแตละชวงเวลา และในแตละพื้นท่ี 
เพื่อวางแผนรับมือกับอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น [๒๒] รวมถึงมีการสงเสริมใหประชาชนและชุมชนในทองถ่ิน  
มีสวนรวมในการสังเกตและรายงานพฤติกรรมที่นาสงสัยในละแวกพ้ืนท่ีอยูอาศยั [๒๓] 

ประโยชนที่ไดรับ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน สรางสภาพแวดลอมที่ดีขึ้นสำหรับ
การอยูอาศัย การติดตอธุรกิจ และการทองเท่ียว ลดความเสี่ยงดานความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู
ในพ้ืนท่ี โดยประเมินอัตราการเกิดอาชญากรรมในแตละพื้นที่ เพื่อหาแนวทางปองกันตามแนวโนมประเภทของ
อาชญากรรมที่เกิดบอยครั้งในแตละพื้นที่ รวมถึงใหประชาชนเตรียมความพรอมและปองกันตนเอง หลีกเลี่ยง
จุดเสี่ยงที่กอใหเกิดอาชญากรรม  
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(๒) การวิเคราะหขอมูลเปด เพื่อการขนสงและโครงสรางพื้นฐาน 

กรณีศกึษาท่ี ๑ สหราชอาณาจักร 

ลักษณะการเปดเผย มีการรวบรวมและเปดเผยชุดขอมูลผานทางเว็บไซต https://data.gov.uk  
ซึ่งเปดใหเขาถึงในรูปแบบของขอมูลเปด เชน CSV KML WMS GEOJSON ตัวอยางชุดขอมูลที่มีการเปดเผย
ดานการบริการขนสงสาธารณะ เชน ขอมูลสถิติผู โดยสาร ขอมูลการรองเรียนของผูโดยสาร ขอมูลปริมาณ 
การขนสงสินคา ขอมูลตารางเวลา เสนทาง และคาโดยสารสำหรับการเดินทางดวยรถบริการสาธารณะ  

การนำไปใช จัดใหมีศูนยกลางขอมูลเปดเกี่ยวกับขอมูลรถโดยสารประจำทาง [๒๕] โดยหนวยงานรัฐ
และผูประกอบการ สามารถเขาถึงและใชชุดขอมูลเปดนี้ เพื่อสรางบริการใหม ๆ ใหกับผูโดยสารใหสามารถ
เขาถึงบริการขนสงสาธารณะไดสะดวกและงายขึ ้น สำหรับคนพิการและคนทั ่วไป พรอมทั ้งสามารถ 
วางแผนการเดินทาง แสดงขอมูลแบบทันที แสดงราคาและชำระเง ินผานแพลตฟอรมเด ียว ไมตอง 
เสียคาธรรมเนียม 

ประโยชนที่ไดรับ สามารถวางแผนและประเมินคาใชจายการเดินทางได ทำใหเกิดความรวดเร็วและ
ความสะดวกสบายในการใชบริการขนสงสาธารณะสำหรับผูโดยสาร เพิ่มรายไดสำหรับผูประกอบการทองถิ่น 
เพิ ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจดานการจัดการจราจรที ่ด ีขึ ้นสำหรับหนวยงานปกครองทองถิ่น รวมถึง 
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ สำหรับภาคเอกชน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางในพื้นที่ที่อาจจะยังเชื่อมตอ 
กับเครือขายขนสงสาธารณะหลักที่ยังไมทั่วถึง 

 
กรณีศกึษาท่ี ๒ สาธารณรัฐไอรแลนด 

ลักษณะการเปดเผย มีการรวบรวมและเปดเผยชุดขอมูลผานทางเว็บไซต https://data.gov.ie  
ซึ่งเปดใหเขาถึงในรูปแบบของขอมูลเปด เชน Web services API CSV XML KML/KMZ WMS GEOJSON 
ตัวอยางชุดขอมูลที่มีการเปดเผยดานการบริการขนสงสาธารณะ เชน ขอมูลผูโดยสารที่ใชบริการรถสาธารณะ
แบบทันที ขอมูลตารางเวลาการเดินรถ ขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตร ขอมูลท่ีจอดรถสำหรบัผูพิการ  

การนำไปใช มีการจัดทำหนาแสดงขอมูลแบบทันที (Irish Rail Realtime API) [๒๖] เพื่อแสดงขอมูล
ตารางการเดินขบวนรถ แสดงที่ตั ้งปจจุบันของรถไฟที่ใหบริการจากระบบสงสัญญาณกลาง แสดงตำแหนง 
การเดินรถไฟทุกขบวนทั่วประเทศ แสดงขอมูลตนทางและปลายทางของขบวนรถไฟที่ใหบริการอยู รวมถึง
แสดงขอมูลการเดินรถที่ใหบริการอยูวามีความลาชาหรือไม และลาชาเปนเวลาเทาไร 

ประโยชนที่ไดรับ สามารถเปรียบเทียบวิธีการเดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะของแตละเมือง 
ในแตละวันได สามารถคนหาจุดจอดรถประจำทาง เวลาเฉลี่ยในการเดินทาง ชวยลดเวลาในการรอรถ รวมถึง
ประเมินคาใช จายในการเดินทางผานทางเว ็บไซต https://www.transportforireland.ie เพื ่อชวยใน 
การวางแผนการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะดีข้ึน 
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(๓) การวิเคราะหขอมูลเปด เพื่อการปองกันและปราบปรามทุจริตคอรรัปชัน 

กรณีศกึษาท่ี ๑ ราชอาณาจักรไทย 

ลักษณะการเปดเผย มีการรวบรวมชุดขอมูลผานทางเว็บไซต https://data.go.th ซึ่งเปดใหเขาถึง 
ในรูปแบบของขอมูลเปด เชน CSV XLS DOC รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลจากหลายหนวยงาน ตัวอยาง 
ชุดขอมูลที ่มีการเป ดเผย เช น ขอมูลบริษัทและรายชื ่อกรรมการ ขอมูลจัดซื ้อจัดจางภาครัฐ ขอมูล 
การจดทะเบียนนิติบุคคล  

การนำไปใช มีการจัดกิจกรรม Datathon: Organizing Data for Anti-Corruption โดยใหประชาชน 
เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ และผูเชี่ยวชาญดานขอมูล นำชุดขอมูลเปดมาวิเคราะหความสัมพันธระหวางชุด
ขอมูล เชน ขอมูลผูทิ ้งงานภาครัฐ คำตัดสินศาลฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (กลต.) และ สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)  
ขาวเก่ียวกับการทุจริต เพ่ือตรวจสอบผลประโยชนทับซอน และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดง
ความคดิเห็นผานแอปพลิเคชัน  

ประโยชนที่ไดรับ มีการนำชุดขอมูลมาเชื่อมโยงตรวจสอบความสัมพันธของนักการเมือง วาเคย 
ถูกตัดสินคดีทุจริตคอรรัปชันหรือไม ตรวจสอบการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ วิเคราะหโอกาสท่ีจะ
เกิดการสมยอมในการเสนอราคา  
 
กรณีศกึษาท่ี ๒ สาธารณรัฐไอรแลนด 

ลักษณะการเปดเผย มีการรวบรวมและเปดเผยชุดขอมูลผานทางเว็บไซต https://data.gov.ie  
ซึ่งเปดใหเขาถึงในรูปแบบของขอมูลเปด เชน CSV PDF XLS DOC  ตัวอยางชุดขอมูลที ่มีการเปดเผย 
เชน ขอมูลการใชจายงบประมาณของภาครัฐ ขอมูลงบประมาณแผนดิน 

การนำไปใช มีการจัดทำเว็บไซต Where Your Money Goes [๒๗] เพื ่อแสดงขอมูลการจัดสรร
งบประมาณยอนหลัง ๑๐ ป ของแตละภาคสวน เชน การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนรายไดคนทำงาน
หรือสนับสนุนการจางงาน การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครฐั 

ประโยชนที ่ไดร ับ ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและวิเคราะหรายจายประจำปของภาครัฐ  
เพื่อตรวจสอบการนำงบประมาณภาครัฐไปใช เปนไปอยางคุมคาหรือไม 
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(๔) การวิเคราะหขอมูลเปด เพื่อการสรางนวัตกรรม 

กรณีศกึษาท่ี ๑ ราชอาณาจักรไทย 

ลักษณะการเปดเผย มีการรวบรวมชุดขอมูลผานทางเว็บไซต https://data.go.th/ ซึ่งเปดใหเขาถึง
ในรูปแบบของขอมูลเปด เชน CSV XLS DOC รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลจากหลายหนวยงาน ตัวอยาง 
ชุดขอมูลที ่มีการเปดเผย เชน ขอมูลประมาณจราจร ชุดขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิตในชวงปใหม สรุป 
อัตราเฉลี่ยรถยนตสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การนำไปใช มีการจัดโครงการประกวดนวัตกรรมขอมูลเปดภาครัฐ “Thailand Data Innovation 
Awards” [๒๗] เพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมดวยขอมูลเปด นอกจากนี้ผูที่ผานการคัดเลือกจะรับ
โอกาสในการสงผลงานเขาประกวดในเวทีระดับสากล ในโครงการระหวางประเทศ “โครงการความรวมมือ
ระหวางประเทศดานการเปดเผยขอมลู Asia Open Data Partnership (Cross Countries Hackathon)  

 
ประโยชนท่ีไดรับ กระตุนใหเกิดการพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีหลากหลาย และสงเสริมนักพัฒนาของไทย

ใหมีโอกาสตอยอดความคดิใหกับผลงานที่มีความพรอมและแสดงผลงานในเวทีระดับประเทศ ใหเปนที่รูจักและ

ยอมรับท้ังในและตางประเทศ เพ่ือผลักดันสูภาคธุรกิจ สงเสริมการสรางนวัตกรรมจากการใชขอมูลเปดภาครัฐ

ใหเกิดประโยชน ยกระดับคุณภาพบริการของรัฐใหประชาชนไดรับความสะดวกในการเขาถึงบริการไดอยาง

รวดเรว็มากขึ้น 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก ตัวอยางเกณฑการจัดลำดับความสำคัญ 

 ตัวอยางเกณฑการจัดลำดับความสำคัญ โดยการกำหนดคาคะแนนเพื่อใชในการพิจารณาคุณคาของ

ชุดขอมูล คุณภาพของชุดขอมูล และการบริหารจัดการชุดขอมูล  

หนวยงาน <ชื่อหนวยงาน> 
กระทรวงสังกัด <ชื่อกระทรวง> 
ชื่อของชุดขอมูล <ชื่อของชุดขอมูล> 
รูปแบบของชุดขอมูล <เชน csv xls xml> 
แหลงขอมูลของชุดขอมูล <ชุดขอมูลนี้มาจากไหน เชน ฐานขอมูล นำเขาจากหนวยงาน ก> 
บริกรขอมูล <ชื่อและอีเมล> 
เจาของขอมูล <ชื่อและอีเมล> 
ผูมีอำนาจในการอนุมัติใหเปดเผย
ชุดขอมูล 

<ชื่อและอีเมล> 

 

คุณคาของชุดขอมูลเปดภาครัฐ 

เกณฑคะแนน มิติ รายละเอียด ใช ไมใช 

๔๐ =  
มีคุณคา 
มากที่สุด 
 

ประโยชนและ
ความโปรงใส 
 

๑ เปนขอมูลที่สนับสนุนการดำเนินการดานกลยุทธ
ภายในหนวยงานหรือไม เชน เพ่ิมความม่ันคง
ปลอดภัย ปกปองสิ่งแวดลอม และสนับสนุน 
การเตรียมความพรอมความมั่นคงของชาติ 
ตามแตละภารกิจของแตละหนวยงาน 

๒.๕ ๐ 

๒ ชุดขอมูลสามารถนำไปใชในการวิเคราะหและ
การตดัสินใจหลายรูปแบบหรือไม (เปนขอมูลที่มี
สนับสนุนภารกิจการดำเนินงานของหนวยงาน
มากกวาหนึ่งรายการหรือไม) 

๒ ๐ 

๓ ขอมูลสามารถชวยสนับสนุนการสรางนวัตกรรม
หรือไม เชน เพ่ือการสรางแอปพลิเคชัน และ
บริการที่เปนประโยชนตอทุกภาคสวน 

๒ ๐ 

๔ เปนขอมูลที่ตรงตามขอกำหนดที่กฎหมายระบุไว
หรือไม 

๒ ๐ 

๕ การเผยแพรขอมูลจะทำใหเกิดความโปรงใส 
มากขึ้นหรือไม 

๒ ๐ 

๖ ขอมูลสามารถชวยสนับสนุนการตัดสินใจได
หรือไม 

๒ ๐ 
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การใชงาน ๑ มีการระบุคำอธิบายและรายละเอียดของขอมูล
หรือไม 

๒.๕ ๐ 

๒ มีความพรอมที่จะเปดใหผูใชขอมูลใชงานหรือไม ๒.๕ ๐ 
๓ มีการกำหนดขอบเขตที่เผยแพรหรือไม   ๒.๕ ๐ 
๔ มีการตรวจสอบความถ่ีในการใชขอมูลหรือไม  ๒.๕ ๐ 

ความพรอม 
ใชงาน  

๑ เปนขอมูลที่ตรวจสอบแลววาตรงตอความ
ตองการของภาคประชาสังคมหรือไม 

๒.๕ ๐ 

๒ มีชุดขอมูลหรือเครื่องมือใหสำหรบัประชาชน 
โดยไมมีขอจำกัดในการเขาถึงและไมมีคาใชจาย
หรือไม 

๒.๕ ๐ 

๓ มีการเปดเผยขอมูลตามระยะเวลาที่เหมาะสม
หรือไม 

๒.๕ ๐ 

๔ เปนขอมูลที่ถูกรองขอมาจำนวนมากผานทาง
ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐหรือไม 

๒.๕ ๐ 

๕ ปจจุบันมีการเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตตาง ๆ
หรือไม เชน เว็บไซตท่ีทางหนวยงานไดใหเงินทุน
สนับสนุน เว็บไซตหลักของทางหนวยงาน 

๒.๕ ๐ 

๖ มีขอมูลในรูปแบบเปดหรือไม เชน CSV XML 
RSS TXT CMML RTF PDF และอื่น ๆ 

๒.๕ ๐ 

๗ เปนขอมูลที่มีอยูในปจจุบันผานทางเว็บไซต 
เชน ASP หรือเครื่องมือชุดขอมูลอ่ืน ๆ 

๒.๕ ๐ 

คุณภาพของชุดขอมูลเปดภาครัฐ 

๓๕ =  
มีคุณภาพ 
มากที่สุด  

ความสมบูรณ  
 

๑ มีโครงสรางและกระบวนการในการนำเขาหรือ
สงออกขอมูล และ/หรือมีผูที่ดำเนินการดาน
คุณภาพขอมูลหรือไม 

๓.๕ ๐ 

๒ ชุดขอมูลนี้เปนทางหนวยงานของทานเปนผูเก็บ
ขอมูลดิบเอง และมคีวามสมบูรณทั้งหมดหรือไม 

๓.๕ ๐ 

๓ หากชุดขอมูลนี้ไมไดมีความสมบูรณท้ังหมด  
โปรดระบุความสมบูรณของชุดขอมูลนี้เปนรอยละ 
(โปรดเลือกคำตอบจากตัวเลือกทั้งสามดานลาง) 
ตัวอยางขอมูลที่ไมสมบูรณ เชน มีขอมูลบางแถว
หายไปจากชุดขอมูล 

  

รอยละ ๘๕ - ๙๙.๙๙ ๓.๕ ๐ 
รอยละ ๗๐ - ๘๔.๙๙ ๒.๕ ๐ 
นอยกวา รอยละ ๖๙.๙๙ ๐ ๐ 

๔ หากชุดขอมูลนี้ไมไดมีความสมบูรณท้ังหมด  
โปรดระบุความสมบูรณของ “ขอมูลท่ีสำคัญ 
(Critical Record)” ตอชุดขอมูลนี้ เชน จำนวน
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คอลัมนที่ขาดหายไปสำหรับทุกแถวสำคัญในชุด
ขอมูล (โปรดเลือกคำตอบจากตัวเลือกดานลาง) 
รอยละ ๘๕ - ๙๙.๙๙ ๓.๕ ๐ 
รอยละ ๗๐ - ๘๔.๙๙ ๒.๕ ๐ 
นอยกวา รอยละ ๖๙.๙๙ ๐ ๐ 

๕ กรณีเปนขอมูลหรือชุดขอมูลท่ีนำเขามาจาก
ฐานขอมูลขนาดใหญ มีความเส่ียงที่อาจเกิด 
การเขาใจผิดในขอมูลหรือชุดขอมูลท่ีไดนำเขามา
จากการที่ไมไดนำเขาขอมูลทั้งหมดมา เชน  
การดงึขอมูลมาบางแถวแลวทำใหเกิดความ
สับสนของขอมูลหรือชุดขอมูลใหมที่ไดนำเขามา 

๐ ๓.๕ 

๖ มีการจัดทำคุณคาของขอมูลที่มีการคำนวณและ
กระบวนการเพ่ือรับรองความถูกตองของขอมูล
หรือไม 

๓.๕ ๐ 

ความตองกัน ๑ ฐานขอมูลของหนวยงานมีมาตรฐานท่ีเหมาะสม
สำหรับนิยามขอมูลหรือไม  

๓.๕ ๐ 

๒ การระบุขอมูลมีความตองกันหรือไม เชน วันที่
เปนเลขอารบิกทั้งหมด ไมมีเลขไทยปน 

๓.๕ ๐ 

๓ คาที่ระบุในชุดขอมูลหรือขอมูลมีความตองกัน
ตลอดทั้งชุดขอมูล โดยบริบทหรือชวงเวลาจะไมมี
ผลกระทบตอชุดขอมูลนั้น ๆ  

๓.๕ ๐ 

๔ คาที่ระบุในชุดขอมูลหรือขอมูล สอดคลองกับ
คาที่กำหนดตามกฎเกณฑหรือไม 

๓.๕ ๐ 

ความสามารถในการบริหารจัดการ 

๒๕ = 
ความสามารถ
ในการจัดการ 
ดีที่สุด  

ความออนไหว
ของขอมูล  

๑ ชุดขอมูลที่จะเปดเผยขัดตอนโยบายความเปน
สวนบุคคลของสำนักงานและพระราชบัญญัติ 
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  

๐ ๕ 

๒ การเผยแพรขอมูลหรือชุดขอมูลจะเปน 
การละเมิดความลับตามกฎหมาย 

๐ ๕ 

๓ ขอมูลมีความเสี่ยงดานความปลอดภัย 
หากเปดเผยหรอืนำไปใชรวมกับชุดขอมูลอ่ืน 

๐ ๕ 

๔ ชุดขอมูลเปนขอมูลที่เอาไวใชเฉพาะหนวยงาน
ภาครัฐหรือเปนขอมูลที่ไมสามารถเปดเผยตอ
สาธารณะได 

๐ ๕ 

สิ่งที่จำเปนตอง
ใช 
 

๑ ประมาณการสิ่งท่ีจำเปนตอการทำใหชุดขอมูลนี้
อยูในรูปแบบที่พรอมจะนำไปเปดเผย 

- กำลังคน คิดเปนจำนวนชั่วโมง 

  

นอยกวา ๑๐ ชั่วโมง ๒.๕ ๐ 
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๑๐ - ๔๐ ชั่วโมง ๒ ๐ 
๔๐ - ๑๒๐ ชั่วโมง ๑.๕ ๐ 
๑๒๐ - ๑๔๐ ชั่วโมง ๑ ๐ 
มากกวา ๒๔๐ ชั่วโมง ๐ ๐ 

- งบประมาณ: อุปกรณ / วัสดุ /  
การจัดซื้อจัดจาง 

  

นอยกวา ๕๐,๐๐๐ บาท ๒.๕ ๐ 
๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒ ๐ 
๑๐๐,๐๐๑ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท ๑.๕ ๐ 
๒๕๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑ ๐ 
มากกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๐ ๐ 

   คะแนนท้ังหมด   /๑๐๐ 
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ภาคผนวก ข ชุดขอมูลที่มีคุณคา 

ในระดับสากลมีการจัดกลุ มชุดขอมูลที ่มีคุณคา และมีประโยชนต อการพัฒนาแหงสหัสวรรษ  
โดยมีเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals ตัวอยางชุดขอมูลที่เปดเผย 
ดังน้ี   
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ตารางท่ี ๕ ตัวอยางชุดขอมูลเปดที่พบในฐานขอมูลเปดภาครัฐขององคการสหประชาชาต ิและประเทศตาง ๆ 

กลุมขอมูล 
องคการ

สหประชาชาติ 
(data.un.org) 

สหรัฐอเมริกา 
(www.data.gov) 

ออสเตรเลีย 
(data.gov.au) 

ไอรแลนด 
(data.gov.ie) 

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

อาชญากรรม 
 

 

- ขอมูลผูที่ตกเปนเหยื่อ
ฆาตกรรมโดยเจตนา 
จำแนกตามเพศ 

- ขอมูลอัตรา 
การกออาชญากรรม 
- ขอมูลการ 
กออาชญากรรม 
ที่สำคัญ รายเดือน 

- สถิติขอมูลตาราง
อาชญากรรม 
- สถิติผูกระทำความผิด 

- ขอมูลอาชญากรรมที่
ถูกบันทึกไวตามสถานี
ตำรวจ Garda ของ 
แตละพ้ืนที่ จำแนกตาม
ประเภทของ
อาชญากรรม 

 

การศึกษา 
 

 

- ขอมูลสถานศึกษาตาม
ระดับการศึกษา 
- ขอมูลการลงทะเบียน
ของนักศึกษา 

- ขอมูลขอบเขตของ
โรงเรียนเทศบาล 
- ขอมูลพ้ืนที่ขาดแคลน
บุคลากรทางการศกึษา 

- ขอมูลเด็กที่เรียนที่
บาน (ทีไ่ดลงทะเบยีนไว) 
- ขอมูลสิ่งอำนวยความ
สะดวกในสถานศึกษา 

- ขอมูลโปรแกรม
การศึกษา และฝกอบรม
เพิ่มเติม 
 

 

พลังงาน 
 

 

- ขอมูลการใชพลังงาน  
- ขอมูลการผลิต
พลังงานที่เกิดจากลม 

- ขอมูลเคร่ืองปฏิกรณ
พลังงานนิวเคลียรเชิง
พาณิชย 

- ขอมูลแหลงพลงังาน 
- ขอมูลพลังงานสะสม 
- ขอมูลการใชพลังงาน
จากน้ำ 

- ขอมูลศักยภาพการ
พฒันาพลังงานลม 
- ขอมูลการใชพลังงาน
ในประเทศ 
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กลุมขอมูล 
องคการ

สหประชาชาติ 
(data.un.org) 

สหรัฐอเมริกา 
(www.data.gov) 

ออสเตรเลีย 
(data.gov.au) 

ไอรแลนด 
(data.gov.ie) 

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 

 

- ขอมูลการเกดิกาซ
เรือนกระจก จำแนก
ตามประเภทของกาซ 

- ขอมูลการปลอย
สารพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรม 
- ขอมูลสภาพอากาศ 

- ขอมูลการใชน้ำ  
ในแตละรัฐ  

- ขอมูลสภาพภูมิอากาศ
ภาคตะวนัออก และ 
ภาคกลาง 

 

การเงิน 
 

 

- สถิติการเงนิระหวาง
ประเทศ เชน 
ดุลการชำระเงิน อัตรา
ดอกเบี้ย 

- ขอมูลภาษี  
- ขอมูลคาเชาท่ีพัก
อาศัย 

- รายงานสถานะ
ทางการเงินของรัฐ 
Queensland 
- ขอมูลหน้ี 

- ขอมูลผูค้ำประกัน
สินเช่ือทางการเงิน  
รายป และประเภทของ
ผูค้ำประกัน 

 

เกษตรกรรม 
 

 

- ขอมูลปุยแตละชนิด 
- ขอมูลผลผลติทาง
การเกษตร 

- ขอมูลราคาผักและ
ผลไม ตามทองตลาด 
 

- ความตองการอาหาร
ในประเทศออสเตรเลีย 
- สถิติสินคาเกษตร 
ในแตละป 

- ขอมูลจำนวนวัว 
ในแตละไตรมาส 
- ดัชนีปริมาณสำหรบั
ผลผลติและรายได 
จากการเกษตร 
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กลุมขอมูล 
องคการ

สหประชาชาติ 
(data.un.org) 

สหรัฐอเมริกา 
(www.data.gov) 

ออสเตรเลีย 
(data.gov.au) 

ไอรแลนด 
(data.gov.ie) 

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

เพศ 
 

 

- อัตราการทำแทง 
- กฎหมายการทำแทง 
- ประชากรในพื้นท่ี
ทุรกันดาร 

(ไมไดระบ)ุ (ไมไดระบ)ุ (ไมไดระบ)ุ 2 

สุขภาพ 
 

 

- ขอมูลระบบการ
รักษาพยาบาล  
- อัตราการเสียชีวิต 
จำแนกตามอายุและ
สาเหตุ 

- ขอมูลคุณภาพอากาศ - ขอมูลคาใชจายดาน
สุขภาพในออสเตรเลีย 
- ขอมูลคาใชจายท่ี
ปรึกษาทางการแพทย 

- ขอมูลโรคและความ
ผิดปกติของระบบ
ประสาท 

 

HIV/AIDS 
 

 

- ขอมูลทารกที่เกิดจาก
ผูหญิงที่ติดเช้ือ HIV 
- ขอมูลผูที่มเีพศสัมพนัธ
กอนอายุ ๑๕ ป 

- รายงานประจำป 
HIV/AIDS 
- ขอมูลการวินิจฉัย
HIV/AIDS จำแนกตาม
ยาน เพศ และเชื้อชาติ  

- ขอมูลจำนวนผูติดเช้ือ 
HIV ใหม จำแนกตาม
เพศ อายุ และ 
กลุมประชากรสำคัญ 
- ขอมูลจากมูลนิธ ิHIV 
ในรัฐ Queensland 

(ไมไดระบ)ุ  
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กลุมขอมูล 
องคการ

สหประชาชาติ 
(data.un.org) 

สหรัฐอเมริกา 
(www.data.gov) 

ออสเตรเลีย 
(data.gov.au) 

ไอรแลนด 
(data.gov.ie) 

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

การพัฒนามนุษย 
 

 

- ดัชนกีารพัฒนามนุษย 
และองคประกอบ 
- ดัชนคีวามยากจน 

(ไมไดระบ)ุ - สัดสวนประชากรท่ี
อาศัยอยูต่ำกวาระดับ
ความยากจนของ
ประเทศ จำแนก 
ตามเพศและอาย ุ

(ไมไดระบ)ุ  

ฐานขอมูลตัวช้ีวดั 
 

 

- ขอมูลการแตงงาน 
- ขอมูลผลประโยชน 
การลาคลอดบุตร 

(ไมไดระบ)ุ - ขอมูลตัวชี้วัดความ
เขมแข็งของชุมชน  
รายป 

(ไมไดระบ)ุ  

อุตสาหกรรม 
 

 

- ขอมูลคาจางและ
รายไดตอเดือน 
- ขอมูลแรงงาน  
จำแนกตามฐานการผลิต 

- ขอมูลการสงคืนอาหาร
ที่ผลิตจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 
- ขอมูลการปลอยของ
เสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- ขอมูลอุตสาหกรรมปา
ไมของออสเตรเลีย ราย
ป 
- ขอมูลแรงงานใน
อุตสาหกรรมผลติ  
Dairy Products 
(นม ไข) 

- ขอมูลโรงงาน
อุตสาหกรรมและ 
การปลอยของเสีย 
- ขอมูลหนวย
อุตสาหกรรมทองถิ่น
ตามปภาคสถิติ และ
ชนิดของอุตสาหกรรม 
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กลุมขอมูล 
องคการ

สหประชาชาติ 
(data.un.org) 

สหรัฐอเมริกา 
(www.data.gov) 

ออสเตรเลีย 
(data.gov.au) 

ไอรแลนด 
(data.gov.ie) 

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

วิจัยวทิยาศาสตร
เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 
 

 

- ขอมูลการใช
โทรศัพทมือถือ 
- ขอมูลการใช
อินเทอรเน็ต 

- ขอมูลความปลอดภัย
ทางไซเบอร 

(ไมไดระบ)ุ - ขอมูลอัตราการ 
จัดกิจกรรมเชิง
นวัตกรรมรายป  

 

แรงงาน 
 

 

- ขอมูลการวางงานของ
เยาวชน จำแนกตามเพศ 
- ขอมูลคาจาง  

- ขอมูลอัตรา 
การวางงาน 
- ขอมูลการเขาสู
ตลาดแรงงาน 

- ขอมูลกำลังแรงงานใน
แตละรัฐ จำแนกราย 
ไตรมาส และรายป  

- อัตรากำลังแรงงาน 
รายป จำแนกตามเพศ 

 

บัญชีประชาชาติ 
 

 

- ขอมูล GDP 
- ขอมูล GNI 

- ขอมูลรายไดจากการ
สงออก 

- ขอมูลสัดสวนของ 
GDP รวม และอัตรา 
การเติบโต 

(ไมไดระบุ)  
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กลุมขอมูล 
องคการ

สหประชาชาติ 
(data.un.org) 

สหรัฐอเมริกา 
(www.data.gov) 

ออสเตรเลีย 
(data.gov.au) 

ไอรแลนด 
(data.gov.ie) 

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

การชวยเหลือเพ่ือการ
พัฒนาอยางเปน

ทางการ 
 

 
 

- ขอมูลการผอนผันหนี้ 
(ประเทศ) 

(ไมไดระบุ) (ไมไดระบุ) (ไมไดระบุ)  

ประชากร 
 

 

- ขอมูลประชากรโลก 
- ขอมูลการคาดการณ
อัตราการเกิดในแตละป 
จำแนกตามเพศ 

- ขอมูลประชากร 
ในแตละรัฐ 
- ขอมูลสำมะโน
ประชากร 

- ขอมูลการประมาณ
ประชากร 
- อัตราการเพ่ิมของ
ประชากรในทองถ่ิน 

- ขอมูลประชากรท่ีอายุ 
๑๕ ปข้ึนไป จำแนกตาม
ระดับการศึกษาสูงสุด 

 

ผูลี้ภัย 
 

 

- ขอมูลผูล้ีภัย - สถิติการเขาเมือง  
แตละป 
- ขอมูลความขัดแยง
ระหวางพรมแดน 

- ขอมูลผูล้ีภัย (ไมไดระบุ)  
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กลุมขอมูล 
องคการ

สหประชาชาติ 
(data.un.org) 

สหรัฐอเมริกา 
(www.data.gov) 

ออสเตรเลีย 
(data.gov.au) 

ไอรแลนด 
(data.gov.ie) 

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

การทองเที่ยว และ
กีฬา 

 

 

- ขอมูลการมาถึงของ
นักทองเท่ียวและ
คาใชจาย 

- ศูนยขอมูล 
การทองเที่ยว 
- ขอมูลโรงแรม  
(มีเฉพาะบางรัฐ) 

- ขอมูลโอกาสการลงทุน
ดานการทองเที่ยวรายป 

- ขอมูลที่จอดรถสำหรับ
นักทองเท่ียว 

 

การคา 
 

 

- ขอมูลสถิติการซ้ือขาย
สินคา จำแนกตาม
ประเภทของสินคา 

- ขอมูลการติดตาม
อัตราสินคาเกษตร 
ในแตละพ้ืนที ่

- การคาขายสินคาของ
ออสเตรเลีย จำแนก 
ตามประเทศ 

- ขอมูลการสงออกโค
และเน้ือโค รายป 
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ในระดับสากลมีการวัดระดับของชุดขอมูลที่มีคุณคาสูง (High-value Datasets) ในหลายแหลง [๒๙]   
เชน The G8 Open Data Charter และ The Open Data Barometer โดยแตละแหลงมีการระบุคณุลักษณะ
ของชุดขอมูลที่มีคุณคาสูงตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 

ตารางที่ ๖ ตัวอยางชุดขอมูลเปดที่มีคุณคาสูง 

Open Data Category G8 Open Data Charter Open Data Barometer 

บริษัท - การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท - การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
- ขอมูลการคาระหวางประเทศ 

อาชญากรรม  
และกระบวนการยตุิธรรม 

- สถิติการกออาชญากรรม 
- ความปลอดภยั 

- สถิติการกออาชญากรรม 
 

สภาวะโลก - อุตุนิยมวิทยา สภาพอากาศ 
- การเกษตร 
- สถานการณปาไม 
- การประมงและการลาสัตว 

(ไมไดระบุ) 

การศึกษา - รายชื่อสถาบันการศึกษา 
- คุณภาพของสถานศกึษา 
- ทักษะดานดิจิทัล 

- การศึกษาระดับประถม 
และมัธยม 

พลังงานและสิ่งแวดลอม - ระดับมลพิษ 
- การใชพลังงาน 

- สถิติดานสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ 

การเงิน - งบประมาณแผนดิน 
(การวางแผนและการใชจาย) 
- การใชจาย 
- สัญญาจาง 
- งบประมาณทองถ่ิน 

- รายละเอียดการใชจาย 
ของภาครัฐ 

พิกัดภูมิศาสตร - ภูมิประเทศ 
- รหัสไปรษณยี 
- แผนท่ีทองถ่ิน 

- กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 

การพัฒนาที่ยั่งยืน - การชวยเหลือ  
- ความมั่นคงทางอาหาร  
- ที่ดิน 

(ไมไดระบุ) 

ความรับผิดชอบของภาครัฐ 
และดานประชาธิปไตย 

- การเลือกตั้งของประเทศ - ผลการเลือกตั้งของประเทศ 

ความรับผิดชอบของภาครัฐ 
และดานประชาธิปไตย 

- ที่ติดตอภาครฐั 
- ผลการเลือกตั้ง 
- กฎหมายและกฎเกณฑ 
- คาตอบแทน (ระดับการจาย) 
- การรับสินบน 

- กฎหมาย 

สุขภาพ - ใบสั่งยา 
- ขอมูลสุขภาพ  

- คุณภาพดานการสาธาณสุข 

วิทยาศาสตรและการคนควา - ขอมูลทางพันธุกรรม  
(Genome Data) 
- กิจกรรมดานการวิจัยและศึกษา 

(ไมไดระบุ) 
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Open Data Category G8 Open Data Charter Open Data Barometer 

- ผลการทดลอง 
สังคมและสวสัดิการ - การมีบาน (Housing) 

- การประกันสุขภาพ 
- การชดเชยการวางงาน 

(ไมไดระบุ) 

สถิต ิ - สถิติของประเทศ 
- สำมะโนประชากร 
- โครงสรางพ้ืนฐาน 
- สุขภาพ 
- ทักษะ 

- รายละเอียดสำมะโนประชากร 

การขนสงและโครงสรางพ้ืนฐาน - ตารางการขนสงสาธารณะ 
- จุดเช่ือมตอโครงขายสาธารณะ 
- การเขาถึงอินเทอรเน็ต 

- ตารางการขนสงสาธารณะ 
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ภาคผนวก ค คำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัล 

คำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัล หรือ เมทาดาตา (Metadata) เปนขอมูลที ่ใชอธิบายขอมูลหลักหรือ 
กลุ มขอมูลอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวของทั ้งเมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) และเมทาดาตาเชิงเทคนิค 

(Technical Metadata) [๙] เพื่อใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางของขอมูล เนื้อหาสาระ รูปแบบ 
การจัดเก็บ แหลงขอมูล และสิทธิในการเขาถึงขอมูล [๓๐] ชวยใหผูใชขอมูลเขาใจชุดขอมูลไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้

หนวยงานของรัฐตองจัดทำเมทาดาตา และมีการบริหารจัดการเมทาดาตา เชน เมื่อมีการเปลี่ยนโครงสราง 
ของชุดขอมูลหรอืขอมูลตองมีการปรับปรุงเมทาดาตาดวย 

ตารางที่ ๗ ตัวอยางคำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัลเชิงธุรกิจ (Business Metadata) 

ลำดับ 
(Item 
No.) 

ชื่อรายการ 
(Item Name) 

คำอธิบาย 
(Description) 

รูปแบบ 
(Format) 

คุณลักษณะขอมูล 
(Characteristic 

Type) 
๑ รหัสชุดขอมลู 

(unique_identifier) 
รหัสหรือเลขที่ สำหรับแตละ 
ชุดขอมูล 

 Mandatory 

๒ ช่ือชุดขอมูล 
(title) 

ชื่อชุดขอมูลท่ีกำหนดโดย
หนวยงานของรัฐ 

 Mandatory 

๓ หนวยงานของรัฐ 
(government_data_ 
provider) 

ชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูล  Mandatory 

๔ รายละเอียด 
(description) 

บทคัดยอของขอมูลหรือ 
Abstract ที่บงบอกถึงเนื้อความ
ในขอมูลอยางสั้น 

 Mandatory 

๕ คำสำคญั 
(keyword) 

หัวขอ คำ หรือวลี ที่ใชสำหรบั
การคนเรื่องท่ีตองการ 

แยกแตละ Keywords 
ดวย “,” (Comma) 

Mandatory 

๖ วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลลาสุด  
(last_updated_date) 

วัน เดือน ป ที่มีการปรับปรงุ
ขอมูลลาสุด 

รูปแบบ YYYYMMDD 
เชน 20190225 

Mandatory 

๗ ช่ือผูติดตอ 
(contact_name) 

ชื่อผูติดตอหลักสำหรับขอมลู 
ที่นำมาเปดเผย 

  Mandatory 

๘ อีเมลผูติดตอ
(contact_email) 

อีเมลของผูตดิตอหลัก   Mandatory 

๙ เบอรโทรผูตดิตอ
(contact_number) 

เบอรโทรศัพทของผูตดิตอหลัก   Mandatory 

๑๐ รูปแบบของขอมูล 
(data_format) 

รูปแบบของขอมูลท่ีใชในการ
เปดเผย 

 Mandatory 

๑๑ ความถ่ีในการปรับปรุง
ขอมูล 
(frequency) 

ความถี่ในการปรับปรงุขอมูลที่
เปดเผย 

ระบุความถี่ เชน 
01 =  Not updated 
(historical only) 
02 =  Annual 

Mandatory 
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ลำดับ 
(Item 
No.) 

ชื่อรายการ 
(Item Name) 

คำอธิบาย 
(Description) 

รูปแบบ 
(Format) 

คุณลักษณะขอมูล 
(Characteristic 

Type) 
03 =  Quarterly 
04 =  Bi-monthly 
05 =  Monthly 
06 =  Bi-weekly 
07 =  Weekly 
08 =  Daily 
09 =  Hourly 
10 =  Continuous 

๑๒ หมวดหมู 
(category) 

หมวดหมูของชุดขอมูล  Mandatory 

๑๓ ภาษาที่ใช 
(language) 

ภาษาของชุดขอมูลที่ใช เชน  
TH = ไทย  
EN = อังกฤษ 

Mandatory 

๑๔ สิทธิในการเขาถึงขอมูล 
(right_of_access)  

สิทธิในการเขาถึงขอมูล ซึ่ง
อธิบายระดับการเขาถึงชุดขอมูล  
 

เชน ผูมีสิทธิเขาถึง ฟลด
ที่สามารถเขาถึง 
รายการทีส่ามารถเขาถึง 

Mandatory 

๑๕ ช่ือลิงก 
(url) 

ระบุ URL ของชุดขอมูล  Optional 

๑๖ ลิขสิทธ์ิ 
(license) 

การประกาศสิทธิ หรือขอตกลง
ในการใชชุดขอมูล หรือ API ที่
เผยแพร 

ระบบจะกำหนดเปน
ขอกำหนดและเงื่อนไข
การอนุญาตใหใชขอมูล
ของศูนยกลางขอมูลเปด
ภาครัฐ 

Optional 
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ตารางที่ ๘ ตัวอยางคำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัลเชิงเทคนิค (Technical Metadata) 

ลำดับ 
(Item 
No.) 

ชื่อรายการ 
(Item Name) 

คำอธิบาย 
(Description) 

รูปแบบ 
(Format) 

คุณลักษณะขอมูล 
(Characteristic 

Type) 
๑ รหัสชุดขอมลู  

(unique_identifier) 

รหัสหรือเลขที่ สำหรับแตละชดุ

ขอมูล 

ตองตรงกับรหสั 

ชุดขอมูลของคำอธิบาย

ชุดขอมูลดิจิทลัเชิงธุรกิจ 

Mandatory 

๒ ช่ือชุดขอมูล 
(title) 

ชื่อชุดขอมูลท่ีกำหนดโดย
หนวยงานของรัฐ 

ตองตรงกับชื่อชุดขอมูล
ของคำอธิบายชุดขอมูล
ดิจิทัลเชิงธุรกิจ 

Mandatory 

๓ ช่ือฟลดขอมูล 
(attribute) 

ชื่อฟลดขอมูลที่จัดเก็บ  Mandatory 

๔ คำอธิบายฟลด 
(description) 

คำอธิบายรายละเอียดของฟลด
ขอมูล 

 Mandatory 

๕ ประเภทขอมูล 
(data_type) 

ประเภทของขอมูลท่ีจัดเก็บ เชน 
CHAR VARCHAR INT 
DATETIME  

 Mandatory 

๖ ขนาดขอมูล 
(data_size) 

ขนาดของขอมูลที่จัดเก็บ  Mandatory 

๗ คุณลักษณะขอมลู 
(characteristic_type) 

คุณลักษณะของขอมูล เชน 
M = Mandatory 
O = Optional  
C = Condition 

Mandatory 
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ภาคผนวก ง ตัวอยางรายการท่ีใชในการตรวจสอบกระบวนการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ 

  ในกระบวนการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ มีข้ันตอนการดำเนินการตั้งแต การวางแผน การปฏิบัติ การวัดผล และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยสามารถ
พิจารณาตรวจสอบการดำเนินงานจากตัวอยางนี้ 

ตารางที่ ๙ ตัวอยางรายการที่ใชในการตรวจสอบกระบวนการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ 

ขั้นตอนใน
การ

ดำเนินการ 

กระบวนการ
เปดเผยขอมูลเปด

ภาครัฐ 
กิจกรรมที่ตองดำเนินการ 

สถานะของการ
ดำเนินการ 

สิ่งที่ไดดำเนินการ 
วันท่ี

ดำเนินการ 
ผูดำเนินการ 

การวางแผน
การเปดเผย
ขอมูลเปด
ภาครัฐ 

การสำรวจ และ
การรวบรวม 
ชุดขอมูล 

- สำรวจชุดขอมูลจากแหลงต าง ๆ วา  
ในปจจุบัน ภายในหนวยงานมีหรือไมมี
ขอมูลใดบาง 

- รวบรวมชุดขอมูลที่เกิดขึ ้นจากภารกิจ 
การดำเนินงาน รวมถึงความตองการ
ของผูใชขอมูล และจัดทำรายการบัญชี
ขอมูล  

ดำเนินการแลว/ 
อยูระหวางดำเนินการ/ 
ยังไมไดดำเนินการ 

(ตวัอยาง) ไดทำการ
สำรวจและรวบรวม  
จนพบวา มีขอมูลท่ียัง
ไมไดรับการจัดชั้น
ความลับทั้งหมด ๑๕๐ 
ชุดขอมูล มีขอมูลที่ถูก
เปดเผยผานเว็บไซต 
www.abcdefg.go.th 
ท้ังหมด ๘ ชุดขอมูล  

(ตัวอยาง)  
๒๙ ก.พ. 
๒๕๖๒ 

(ตัวอยาง)  
น.ส. มะลิ  
(*ตำแหนง*) 

การระบุชุดขอมูล พิจารณาและระบุชุดขอมูลที่จะนำไปเปดเผย
วาเปนชุดขอมูลประเภทใด มีความสำคัญ
อยางไร และนำไปใชในทิศทางใด โดยจะตอง
มีหนึ่งในลักษณะดังนี ้
- ขอมูลที่กฎหมายกำหนดใหเปดเผย เชน 

ข อม ูล แผนงาน โครงการ  ส ัญญา
สัมปทาน 

ดำเนินการแลว/ 
อยูระหวางดำเนินการ/ 
ยังไมไดดำเนินการ 
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ขั้นตอนใน
การ

ดำเนินการ 

กระบวนการ
เปดเผยขอมูลเปด

ภาครัฐ 
กิจกรรมที่ตองดำเนินการ 

สถานะของการ
ดำเนินการ 

สิ่งที่ไดดำเนินการ 
วันท่ี

ดำเนินการ 
ผูดำเนินการ 

- ข อม ูลตามหน  าท ี ่หร ื อภารก ิจของ
หนวยงานของรัฐ เชน ขอมูลเชิงสถิติ
การใหบริการ 

- ขอมูลที ่มีประโยชนตอการนำไปใชใน
การพัฒนา หร ือแกไขปญหาในการ
บริหารงานของรัฐดานตาง ๆ เชน ขอมูล
วิจัย ขอมูลสถิต ิ

- ขอมูลที่มีความตองการนำไปใชงานจาก
กลุมผูใชงานอยางชัดเจน เปนขอมูลที่
เปนประโยชน  หร ือสรางม ูลค าทาง
เศรษฐกิจได เชน ขอมูลการจดทะเบียน
บริษัท ขอมูลการขนสง ขอมูลการเกิด
อาชญากรรม  

- ขอมูลที ่ช วยสรางความโปรงใส เชน 
ขอมูลดานงบประมาณ คาใชจายของ
ภาครัฐ และการจัดซื้อจัดจาง 

การจัดลำดบั
ความสำคัญ 

จัดลำดับในการเปดเผยชุดขอมูลเปดภาครัฐ 
โดยพิจารณาจากประโยชนของการเปดเผย
และนำขอมูลไปใช ขอมูลมีความถูกตอง 
ครบถวน พรอมใชงาน เปนปจจุบัน และ
บริหารจัดการขอมูลไดโดยงาย  

ดำเนินการแลว/ 
อยูระหวางดำเนินการ/ 
ยังไมไดดำเนินการ 
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ขั้นตอนใน
การ

ดำเนินการ 

กระบวนการ
เปดเผยขอมูลเปด

ภาครัฐ 
กิจกรรมที่ตองดำเนินการ 

สถานะของการ
ดำเนินการ 

สิ่งที่ไดดำเนินการ 
วันท่ี

ดำเนินการ 
ผูดำเนินการ 

การ
ดำเนินการ
เปดเผยชดุ
ขอมูลเปด
ภาครัฐ 

การรวบรวม 
ชุดขอมูล 

รวบรวมชุดข อมูลจากแหล งต าง ๆ เพ่ือ
ตรวจสอบวาชุดขอมูลดังกลาวอยูที ่แหลงใด 
โดยอาจรวบรวมชุดขอมูลที่เปดเผยอยู แลว 
ขอมูลที ่เกิดจากภารกิจและการดำเนินงาน 
รวมถึงความตองการของผูใชขอมูล ไมวาจะ
เปนความตองการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือภาคสวนอื่น ๆ เชน ขอมูลสถิติ ผลการ
จัดซื้อจัดจาง รายงานหรือขอมูลที่ใชในการ
ตัดสินใจดานการบริหาร  

ดำเนินการแลว/ 
อยูระหวางดำเนินการ/ 
ยังไมไดดำเนินการ 

      

การจำแนก
หมวดหมู 

จำแนกหมวดหมู  กำหนดและจัดประเภท 
ชั้นความลับของชุดขอมูล โดยพิจารณาถึง
ลิขสิทธิ์ของขอมูล การคุมครองขอมูลสวน
บุคคล ความถูกตอง ครบถวน สามารถเขาถึง
และใชชุดขอมูลไดอยางตอเนื่อง  

ดำเนินการแลว/ 
อยูระหวางดำเนินการ/ 
ยังไมไดดำเนินการ 

      

การเปดเผย 
ชุดขอมูลของขอมูล
เปดภาครัฐ 

การเปดเผยชุดขอมูลของขอมูลเปดภาครฐั  
- การจัดทำชุดขอมูลใหอยู ในรูปแบบ 

ของขอมูลเปด  
- แปลงชุดขอมูลดังกลาว ใหอานไดดวย

เครื ่องมือทางดิจิทัล ดวยวิธีการรักษา
ความมั ่นคงปลอดภัยที่นาเชื ่อถือและ
คุมครองความเปนสวนบุคคล  

ดำเนินการแลว/ 
อยูระหวางดำเนินการ/ 
ยังไมไดดำเนินการ 
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ขั้นตอนใน
การ

ดำเนินการ 

กระบวนการ
เปดเผยขอมูลเปด

ภาครัฐ 
กิจกรรมที่ตองดำเนินการ 

สถานะของการ
ดำเนินการ 

สิ่งที่ไดดำเนินการ 
วันท่ี

ดำเนินการ 
ผูดำเนินการ 

- กำหนดระยะเวลาการปรับปรุงชุดขอมูล 
- จัดทำคำอธิบายชุดขอมูลดิจ ิทัลเพ่ือ 

ใหทราบรายละเอียดของชุดขอมูล  
- อนุมัติชุดขอมูล  
- เผยแพรชุดขอมูลหรือเชื่อมโยงชุดขอมูล

เปดภาครัฐตามชองทางและรูปแบบ 
ท่ีศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐกำหนด 

การวัดผล
การเปดเผย
ขอมูลภาครัฐ 

การวัดผลการ
เปดเผยขอมูลเปด
ภาครัฐ 

การวัดผลการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ  
- ติดตามผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ

กับเปาหมาย หรือแผนการดำเนินงานที่
กำหนดไว  

- ติดตามและตรวจสอบผลการร ับฟง
ความคิดเห็นจากศูนยกลางขอมูลเปด
ภาครัฐในสำนักงาน หรือชองทางอ่ืน ๆ 

ดำเนินการแลว/ 
อยูระหวางดำเนินการ/ 
ยังไมไดดำเนินการ 

   

การปรับปรุง
อยางตอเนื่อง 

การปรับปรุง 
อยางตอเน่ือง 

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
- วิเคราะหและประเมินผลการดำเนินการ

เปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ รวมถึงความ
ตองการหรือความคาดหวังของผ ู ใช
ขอมูล เพื ่อนำมาวางแผน พัฒนาและ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

ดำเนินการแลว/ 
อยูระหวางดำเนินการ/ 
ยังไมไดดำเนินการ 
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ภาคผนวก จ ตัวอยางแนวปฏิบัติการสรางการมีสวนรวมของประเทศตาง ๆ 

การสรางการมีสวนรวมดานการเปดเผยขอมูลเปดของประเทศตาง ๆ เพื่อใหเกิดการสรางระบบ
นิเวศขอมูลเปด (Open Data Ecosystem) [๒๘] มีตัวอยาง ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๐ ตัวอยางแนวปฏิบัติการสรางการมีสวนรวมของประเทศตาง ๆ 

ประเทศ แนวปฏิบัติ รายละเอียด 

สหราชอาณาจักร 
 

การใหผูใชขอมูล
ระบุถึงชุดขอมูลที่
ตองการให
เปดเผย 

รัฐบาลสรางเว็บไซต [๓๐] ใหผู ใชขอมูลรองขอและระบุชุดขอมูลท่ีตองการ 
ใหรัฐบาลเปดเผย เพื่อทราบความตองการของผูใชขอมูล 
 

การรับฟง
ขอเสนอแนะ
เก่ียวกับขอมูล 
ที่เปดเผยแลว 

ร ัฐบาลสร างเว ็บไซต   เพ ื ่อร ับฟ งความคิด เห ็นและให คะแนนข อม ูล ท่ี 
ไดทำการเปดเผยออกไป  

สหภาพยโุรป 
สหราชอาณาจักร 
กาตาร 
สหรัฐอเมริกา 

การปรึกษาหารือ
โดยการจัดการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

วิธีนี ้เปนวิธีการที่ดีหากตองการความคิดเห็นมาก ๆ ภายในระยะเวลาอันสั้น  
โดยการจัดประชุมไมวาจะเปนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเหน็
โดยเชิญภาคสวนตาง ๆ ที่เกี ่ยวของและเปนกลุมที่มีความสนใจเรื่องขอมูลเปด
ภาครัฐมาเขารวมการประชุม หรือการจัดประชุมออนไลน  

ทั่วโลก การใชสื่อสังคม
ออนไลน 

การใชส ื ่อส ังคมออนไลน ไม ว าจะเป น Facebook Twitter หรือ LinkedIn 
สามารถทำไดหลายอยาง ไมวาจะเปนการเผยแพรขอมูลหรือรับฟงความเห็นจาก
ผูใชขอมูล โดยขอมูลที่ไดจากสังคมออนไลนจะสะทอนความรูสึกตอขอมูลเปดได
เปนอยางด ี
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