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ค�ำน�ำ

ข้อมู ลถือเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งต่อการด�ำเนินงาน เพื่อน�ำมาใช้ในการสนับสนุน
การขั บ เคลื่ อ นนโยบายเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ลให้ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว น รวมถึ ง
การน�ำข้อมู ลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบริการหรือ ต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ
แต่ในปั จจุ บันข้อมู ลส่วนใหญ่ของภาครัฐถูกจัดเก็บอยู ่ภายในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่ ว ยงานเป็ น หลั ก ส่ ง ผลให้ ก ารพั ฒ นาบริ ก ารหรื อ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล
ยังมีข้อจ�ำกัด การเปิ ดเผยหรือแบ่งปั นข้อมู ลเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมู ล
จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ ทั้งในระหว่าง
หน่ ว ยงานของรั ฐ ด้ ว ยกันและระหว่างหน่วยงานของรัฐ กั บ ประชาชน เพื่ อให้ ทุ ก
ภาคส่วนเข้าใจถึงสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่มีความซั บซ้อน
ปรับเปลี่ยนให้เป็นการท�ำงานเชิ งรุ ก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกัน แสวงหา
ความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม แสดงถึงความโปร่งใสของการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ และสร้างประโยชน์ในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
เข้าถึงข้อมู ล รวมถึงสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนน�ำข้อมู ลที่เปิ ดเผยไปสร้าง
นวัตกรรมและบริการเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ
จากการจัดอันดับการเปิ ดเผยข้อมู ลในภาครัฐ (Open Data Barometer) โดย
World Wide Web Foundation ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู ่ใน
กลุ่มประเทศที่มีการเปิ ดเผยข้อมู ลอย่างจ�ำกัด โดยอยู ่ล�ำดับที่ 53 จาก 115 ประเทศ
มีคะแนนอยู ่ท่ี 28 คะแนนจาก 100 คะแนน ซึ่ งประเทศไทยมีแนวคิดและการวาง
โครงสร้ า งในการเปิ ดเผยข้ อ มู ล แต่ ข้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ ยั ง มี การเปิ ดเผยอย่างจ�ำกัด
โดยเฉพาะข้อมู ลที่สำ� คัญของภาครัฐ รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการ หรือ
จัดเก็บข้อมู ลในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่คี อ่ นข้างน้อย และไม่มกี ารลงทุนเพื่อการบริหาร
จัดการและด�ำเนินการให้มีการเปิ ดเผยข้อมู ลอย่างยั่งยืน รวมถึงขาดการพัฒนาและ
เตรียมความพร้อมบุ คลากรให้มีความรู ้ความสามารถ โดยทั่วไปหน่วยงานของรัฐ

จะเปิ ดเผยข้อมู ลผ่ำนทำงเว็บไซต์ในรู ปแบบที่ไม่สำมำรถน�ำไปใช้งำนต่อได้ หรือเป็น
เอกสำรประกำศที่ศูนย์ข้อมู ลข่ำวสำรของหน่วยรำชกำรนัน้ ๆ ท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดใน
กำรน�ำข้อมู ลไปใช้เพื่อวิเครำะห์หรือสร้ำงนวัตกรรมข้อมู ล
ส�ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรเปิ ด
เผยข้ อ มู ล เปิ ดภำครั ฐ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น แนวทำงกำรเปิ ดเผยให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมำย
สร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรเปิ ดเผยข้อมู ล ประกอบด้วยกำรก�ำหนดขั้นตอน
รู ปแบบ และกลไกต่ำง ๆ เช่ น กำรคัดเลือกชุ ดข้อมู ลในกำรเปิ ดเผยกำรควบคุมคุณภำพ
ของข้อมู ล วิธกี ำรและช่ องทำงในกำรเปิ ดเผยข้อมู ลผู ท้ ่เี กี่ยวข้องกับกำรเปิ ดเผยข้อมู ล
และกำรน�ำข้อมู ลไปใช้ในกำรสร้ำงประโยชน์ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน
ในกำรเข้ำถึงข้อมู ล
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การเปิ ดเผยข้อมูลเปิ ดภาครัฐ
ในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ

1. ที่มำ เหตุผล และควำมจ�ำเป� น
การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ มีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้หน่วยงานของรัฐต้อง
เปิดเผยข้อมูลเพือ่ ประโยชน์แก่สาธารณะ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 นอกจาก
นี้ ยังมีพระราชบัญญัตกิ ารบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจทิ ลั
พ.ศ. 2562 ซึ่งก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท�าข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจทิ ลั ต่อสาธารณะ
โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ
สามารถน�าไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้ รวมถึงแสดงความโปร่งใสในการด�าเนินงาน และสามารถตรวจสอบ
ได้จากทุกภาคส่วน
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2. ขอบข่ำย
การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐฉบับนี้ อธิบายแนวทางพร้อมทัง้ กระบวนการ
เปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ซึง่ มีรายละเอียดของการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละขัน้ ตอน
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และผู้ใช้ข้อมูลสามารถ
น�ามาใช้เปนแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล โดยเนื้อหาฉบับนี้จะครอบคลุมถึง
กฎหมายและแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ปจจัยที่ต้อง
พิจารณาในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ เช่น คุณลักษณะของข้อมูลเปิดภาครัฐ
การประเมินความพร้อมของการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ กระบวนการเปิดเผย
ข้อมูลเปิดภาครัฐ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และการน�าข้อมูลเปิดไปใช้
ประโยชน์
อย่างไรก็ตาม แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล
ต่อสาธารณะฉบับนี้ จะเปนค�าแนะน�าโดยทัว่ ไปเกีย่ วกับการปฏิบตั เิ พือ่ เปิดเผย
ข้อมูล ซึ่งไม่สามารถครอบคลุมประเด็นทางกฎหมายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้
ดังนั้นหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการด�าเนินการตามเอกสารฉบับนี้หรือประเด็น
อื่น ๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ ควรมีการ
ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายตามความจ�าเปน
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3. นิยำม
ความหมายของค�าทีใ่ ช้ในแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐฉบับนี้ มีดงั นี้
3.1 ข้อมูล
หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอื่นใด
ไม่วา่ การสือ่ ความหมายนัน้ จะท�าได้โดยสภาพของสิง่ นัน้ เองหรือโดยผ่านวิธกี ารใด ๆ
และไม่วา่ จะได้จดั ท�าไว้ในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่
ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพถ่ายดาวเทียม ฟิลม์ การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การส�ารวจระยะไกล หรือวิธีอื่นใด
ที่ท�าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
3.2 ดิจิทัล
หมายความว่า เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการน�าสัญลักษณ์ศูนย์ และหนึ่ง หรือ
สัญลักษณ์อื่นมาแทนค่าสิ่งทั้งปวง เพื่อใช้สร้างหรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ
เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ [1]
3.3 ข้อมูลดิจิทัล
หมายความว่า ข้อมูลที่ได้จัดท�า จัดเก็บ จ�าแนกหมวดหมู่ ประมวลผล ใช้
ปกปิด เปิดเผย ตรวจสอบ ท�าลาย ด้วยเครือ่ งมือหรือวิธกี ารทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
3.4 ชุดข้อมูล
หมายความว่า การน�าข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม [2] เพื่อจัด
เปนชุดให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูล [3]
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3.5 ข้อมูลเปิ ด
หมายความว่า ข้อมูลในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเปิดเผยให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี ไม่จา� กัดแพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จา่ ย และน�าไปเผยแพร่
ท�าซ�้า หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จ�ากัดวัตถุประสงค์ [4], [5], [6], และ [7]
3.6 ข้อมูลเปิ ดภาครัฐ
หมายความว่า ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถ
เข้าถึงและใช้ได้อย่างเสรี ไม่จ�ากัดแพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย เผยแพร่ ท�าซ�้า
หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จ�ากัดวัตถุประสงค์ [8]
3.7 บัญชี ข้อมูล
หมายความว่า เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูลที่จ�าแนก
แยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมของหน่วยงานของรัฐ
3.8 คุณลักษณะแบบเปิ ด
หมายความว่า คุณลักษณะของไฟล์ที่ไม่ถูกจ�ากัดด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ จาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้งานหรือ
ประมวลผลได้หลากหลายซอฟต์แวร์
3.9 ศูนย์กลางข้อมูลเปิ ดภาครัฐ
หมายความว่า ศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐที่ส�านักงาน
จัดให้มีขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐน�าข้อมูลเปิดภาครัฐมาเปิดเผยในรูปแบบ
ข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ
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3.10 ข้อมูลหลัก
หมายความว่า ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นเปนข้อมูลพื้นฐานที่มีความส�าคัญต่อ
การด�าเนินงาน เพื่อใช้งานร่วมกันภายในหน่วยงานเปนหลัก
3.11 ข้อมูลอ้างอิง
หมายความว่า ข้อมูลพื้นฐานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อก�าหนดให้เปนมาตรฐาน
และใช้งานร่วมกันในวงกว้าง โดยมีการระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจ
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายของหน่วยงานนั้นอย่างชัดเจน
3.12 ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
หมายความว่า ชุดข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์ ทัง้ ต่อหน่วยงานของรัฐและผูใ้ ช้ขอ้ มูล
โดยเปนข้อมูลทีต่ รงตามความต้องการของผูใ้ ช้ขอ้ มูลอย่างแท้จริง และสามารถ
น�าไปใช้ต่อได้อย่างกว้างขวาง
3.13 คําอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือ เมทาดาตา
หมายความว่า ข้อมูลทีใ่ ช้กา� กับและอธิบายข้อมูลหลักหรือกลุม่ ของข้อมูล
อื่น [9]
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4. ประเภทและควำมสัมพันธ์ของข้อมู ล
เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจเกีย่ วกับบทนิยามทีแ่ สดงถึงความหมาย
ของข้อมูลประเภทต่าง ๆ รวมถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละประเภทให้มี
ความชัดเจนยิง่ ขึน้ ส่งผลให้สามารถน�าข้อมูลไปเปิดเผย อ้างอิง และใช้ประโยชน์
ได้อย่างถูกต้อง ดังแสดงในรูปที่ 1

ข้อมูลภาครัฐ

ข้อมูลเปิ ดภาครัฐ

(Public Sector Information) (Open Government Data)

ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data)

ข้อมูลเปิ ด
(Open Data)

รู ปที่ 1 ประเภทและความสัมพันธ์ของข้อมู ล

จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่า [5]
• ข้อมูลเปิดเปนข้อมูลที่เปิดเผยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี
และเปนส่วนหนึ่งของข้อมูลขนาดใหญ่
• ข้อมูลภาครัฐเปนข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
และเปนส่วนหนึ่งของข้อมูลขนาดใหญ่
• ข้อมูลเปิดภาครัฐเปนข้อมูลเปิดที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อ
สาธารณะ
ดังนัน้ ข้อมูลเปิดภาครัฐสามารถนิยามได้วา่ เปนข้อมูลภาครัฐทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ และอาจมีคณ
ุ สมบัตเิ ปนข้อมูลขนาดใหญ่ดว้ ย
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ทัง้ นี้ หากพิจารณาถึงประเภทและความสัมพันธ์ของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ในรูปที่ 2 จะแสดงให้เห็นถึงแนวคิดวงจรชีวติ ข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ รวมถึง
กระบวนการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ท�าให้ทราบว่าวงจรชีวิตของข้อมูลใน
แต่ละประเภทของหน่วยงานของรัฐอยูใ่ นขัน้ ตอนและมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร
โดยมีรายละเอียด ดังแสดงในรูปที่ 2
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ข้อมู ลหน่วยงำน

ชุ ดข้อมู ล
เมทำดำตำ

ผู ้ประมวลผลข้อมู ล

กระบวนกำรท�ำสถิติ

ผู ้ประมวลผล
ข้อมู ล

ข้อมู ล
หน่วยงำน

ข้อมู ลอ้ำงอิงอื่น

กระบวนกำรประมวลผล
เพื่อท�ำให้เกิดชุ ดข้อมู ล

ข้อมู ลจำกแหล่งอื่น

ไม่ต้อง
เปิ ดเผย*

เปิ ดเผยได้

ข้อมู ลสถิติ

เอกสำร
ประวัติศำสตร์

ข้อมู ล
ส่วนบุ คคล**

ข้อมู ล
แลกเปลี่ยน

ข้อมู ลภำยใน
หน่วยงำน

ส�ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

หอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติ

ศูนย์แลกเปลี่ยน
ข้อมู ลกลำง

หน่วยงำนของรัฐ

ศูนย์กลำงข้อมู ล
เปิ ดภำครัฐ

ข้อมู ลเปิ ด
ข้อมู ลลับ
ตำมก�ำหมำย

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ตำมกฎหมำย

กำรน�ำข้อมู ลไปใช้***

ผู ้ประมวลผลข้อมู ล

กระบวนกำร
วิเครำะห์ข้อมู ล

* ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ สามารถแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานได้นั้น หน่วยงานที่ร้องขอต้องมีอ�านาจตามกฎหมายด้วย
** ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลต้องได้ความยินยอมในการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล หรือแลกปลี่ยนข้อมูล และเปนข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
*** ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการอนุมัติแล้ว
รู ปที่ 2 แนวคิดวงจรชี วิตข้อมู ลของหน่วยงานของรัฐ

ผู ้มีส่วนได้เสียกับข้อมู ล
ทัง� ภายในและภายนอก
หน่วยงาน

ผู ้ประมวลผลข้อมู ล

ผลลัพธ์

ข้อมู ลที่ไม่มีโครงสร้ำง

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ข้อมู ลระดับหน่วยงาน

ผู ้ควบคุมข้อมู ล

ข้อมู ลกึ่งโครงสร้ำง

ข้อมู ลที่มีโครงสร้ำง

ข้อมู ลที่ได้จำก
กระบวนกำร
(Raw Data)

กระบวนกำร
สร้ำงข้อมู ล

กำรให้บริกำร กำรบริหำร
ประชำชน งำนภำครัฐ

ภำรกิจหน่วยงำน

ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง

ธรรมำภิบำลข้อมู ลภำครัฐ

กำรจ�ำแนกข้อมู ล
(Data Classification)

ระดับหน่วยงาน (Organization Level)
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จากรูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีวงจรชีวิตข้อมูลเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้
4.1 กระบวนการสร้างข้อมูล
แบ่งได้หลัก ๆ คือ การให้บริการประชาชน และการบริหารงานภาครัฐ
ซึ่งในการด�าเนินงานดังกล่าว หน่วยงานของรัฐต้องจัดท�าธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ [10] และก�าหนดผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
ภายในหน่วยงาน ผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล และผู้มีส่วนได้เสียกับ
ข้ อ มู ล ทั้ ง ภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน เพื่ อ ท� า ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล ที่ มี คุ ณ ภาพ
เปนปจจุบัน รักษาความเปนส่วนบุคคล และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย โดยข้อมูลที่ได้จากกระบวนการสร้างข้อมูล
ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่น ฐานข้อมูล ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง เช่น Extensible
Markup Language - XML และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น เสียง ภาพ
ภาพเคลื่อนไหว ผลลัพธ์ที่ได้คือ “ขอมูลหนวยงาน”
4.2 กระบวนการประมวลผลเพื่อทําให้เกิดชุดข้อมูล
คือ การน�าข้อมูลหน่วยงานมาประกอบกับข้อมูลจากแหล่งอื่นหรือข้อมูล
อ้างอิงอื่น โดยรวบรวมและจัดเปนชุดให้ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้างของ
ข้อมูล รวมถึงจ�าแนกหมวดหมู่ ก�าหนดและจัดประเภทชัน้ ความลับของชุดข้อมูล
ตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ แบ่งออกได้เปน ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ซึ่งหมายถึง
ข้อมูลเปิดภาครัฐที่แสดงในรูปที่ 1 ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ เช่น ข้อมูลลับตาม
กฎหมาย ข้อมูลภายในหน่วยงาน ข้อมูลแลกเปลี่ยน ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้นี้
สามารถแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานได้นั้น หน่วยงานที่ร้องขอต้องมีอ�านาจ
ตามกฎหมายด้วย และข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้
9
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ความยินยอมในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนส่วนบุคคลเท่านั้น
เว้นแต่กฎหมายระบุรายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างหนึง่ อย่างใดไว้
เปนการเฉพาะให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หลังจากนั้นให้จัดท�า
ค�าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตาประกอบด้วย
4.3 กระบวนการทําสถิติ
คือ การน�าชุดข้อมูลมาผ่านกระบวนการท�าสถิติเพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติ เพื่อ
ให้เปนไปตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ
4.4 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ การน�าข้อมูลขนาดใหญ่มาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์และน�าไปใช้
ประโยชน์ต่าง ๆ
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5. กฎหมำยและแนวปฏิบตั ทิ ่เี กี่ยวข้อง
กับกำรเปิ ดเผยข้อมู ลเปิ ดภำครัฐ
การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศไทย มีการบัญญัตไิ ว้ในกฎหมาย
หรือก�าหนดแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ดังนี้
5.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ใน มาตรา 59
ระบุว่า
รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐที่มิใช่ข้อมูลความมั่นคงหรือข้อมูลความลับของทางราชการ
5.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ระบุเกี่ยวกับ
1) หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินการต่างๆ ของรัฐเปนสิ่งจ�าเปน โดยมีข้อยกเว้นอัน
ไม่ตอ้ งเปิดเผยทีช่ ดั แจ้งและจ�ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารทีห่ ากเปิดเผยแล้วจะเกิด
ความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส�าคัญของเอกชน
2) หมวด 2 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
อาจมี ค�า สั่ ง มิ ใ ห้เ ปิดเผยก็ไ ด้ โดยค�านึงถึงการปฏิ บัติห น้ า ที่ ตามกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง
ประกอบกัน
3) หมวด 3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วง
หน้าหรือในขณะนั้นมิได้
11

Digital Government Standard
มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล

5.3 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
ในมาตรา 17 ระบุวา่ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�าข้อมูลทีต่ อ้ งเปิดเผยตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจทิ ลั ต่อสาธารณะ
โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ
สามารถน�าไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้
มาตรา 18 ระบุว่า ให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในส�านักงานท�าหน้าที่
ในการประสานงานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชือ่ มโยงข้อมูลตามมาตรา 17
และเปิดเผยแก่ประชาชน โดยให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก�าหนด
ประเภท รูปแบบ และมาตรฐานของข้อมูลทีเ่ ปิดเผยแก่ประชาชนโดยศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ ทัง้ นี้ ต้องเปนแนวทางและมาตรฐานเดียวกันรวมทัง้ สอดคล้อง
กับหลักการเปิดเผยข้อมูลที่เปนสากล
5.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล พ.ศ. 2562
ในส่วนที่ 3 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ก�าหนดให้มกี ารคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ในการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นจะต้องเปนไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งกับผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
5.5 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
ในมาตรา 6 ระบุว่า ส�านักงานสถิติแห่งชาติมีอ�านาจหน้าที่ (9) เผยแพร่
ข้อมูลสถิติ
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5.6 พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562
ในมาตรา 8 ระบุวา่ บรรดาข้อมูลข่าวสารที่ส�านักงานข่าวกรองแห่งชาติ
ได้รบั มาเนือ่ งจากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ จี้ ะเปิดเผยมิได้ เว้นแต่
เปนการเปิดเผยต่อหน่วยข่าวกรอง หน่วยงานความมั่นคง นายกรัฐมนตรี หรือ
ตามค�าสั่งศาล
5.7 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวข้อง
ได้มีการก�าหนดมิให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการค้า พระราชบัญญัติ
ความลับทางการค้า
5.8 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้มขี อ้ ก�าหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดชัน้ ความลับของข้อมูล ได้แก่ ก�าหนด
นิยามข้อมูลข่าวสารลับ และก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาความ
ลับของหน่วยงานภาครัฐ
5.9 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ได้กา� หนดเรือ่ งการรักษาความปลอดภัยสิง่ ทีเ่ ปนความลับของทางราชการ
เพื่อปองกันความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ
5.10 แนวปฏิบตั แิ ละมาตรฐานเชิ งเทคนิค สําหรับศูนย์กลางข้อมูลเปิ ดภาครัฐ
(Data.go.th)
ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ รวมถึงมาตรฐาน
เชิงเทคนิค รูปแบบ วิธีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
(Data.go.th) และก�าหนดสัญญาอนุญาต (License) ทีเ่ หมาะสมส�าหรับข้อมูลเปิด
ภาครัฐ
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6. ปั จจัยที่ตอ้ งพิจำรณำในกำรเปิ ดเผยข้อมูลเปิ ดภำครัฐ
การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจทิ ลั ต่อสาธารณะ โดยเนือ้ หาในหัวข้อนี้
กล่าวถึงปจจัยที่หน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และผู้ใช้ข้อมูล
ต้องพิจารณาในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ดังนี้
(1) คุณลักษณะของข้อมูลเปิดภาครัฐ (รายละเอียดในหัวข้อ 6.1)
(2) การประเมินความพร้อมของการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ
(รายละเอียดในหัวข้อ 6.2)
(3) กระบวนการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ (รายละเอียดในหัวข้อ 6.3)
(4) ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (รายละเอียดในหัวข้อ 6.4)
(5) การน�าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ (รายละเอียดในหัวข้อ 6.5)
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6.1 คุณลักษณะของข้อมูลเปิ ดภาครัฐ
ข้อมูลภาครัฐที่จะถูกน�ามาเปิดเผยต่อสาธารณะ ควรพิจารณาให้เปนไป
ตามคุณลักษณะของข้อมูลเปิดภาครัฐ ทัง้ 10 ประการ [11] [12] และ [13] ดังนี้
1) สมบูรณ (Complete) ข้อมูลเปิดต้องพร้อมใช้งาน และไม่เปนข้อมูล
ส่วนบุคคล ข้อมูลความมั่นคง หรือมีข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูล
2) ปฐมภูมิ (Primary) ข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลโดยตรง ไม่มกี ารปรับแต่ง
หรืออยู่ในรูปแบบข้อมูลสรุป
3) เปนปจจุบัน (Timely) ข้อมูลต้องเปนปจจุบัน และเปิดเผยในเวลา
ที่เร็วที่สุดเท่าที่เปนไปได้ เพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับผู้ใช้ข้อมูล
4) เขาถึงไดงาย (Accessible) ข้อมูลต้องเข้าถึงได้ง่าย ผู้ใช้ข้อมูล
สามารถค้นหา เข้าถึง และใช้งานชุดข้อมูลได้หลายช่องทาง
5) อานไดดวยเครื่อง (Machine-readable) ข้อมูลต้องมีโครงสร้าง
สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง และน�าข้อมูลไปใช้งานต่อได้
6) ไมเลือกปฏิบัติ (Non-discriminatory) ผู้ใช้ข้อมูลต้องสามารถ
น�าข้อมูลไปใช้ได้อย่างอิสระ โดยไม่ตอ้ งระบุตวั ตน หรือเหตุผลของการน�าไปใช้งาน
7) ไมจาํ กัดสิทธิ (Non-proprietary) ข้อมูลต้องอยูใ่ นรูปแบบมาตรฐาน
เปิดที่สามารถใช้ได้หลายแพลตฟอร์ม และต้องไม่ถือครองกรรมสิทธิ์หลังจาก
น�าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์
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8) ปลอดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา (License-free) ข้อมูลต้อง
ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือความลับ
ทางการค้า
9) คงอยูถ าวร (Permanence) ข้อมูลต้องสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
และมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของชุดข้อมูล
10) ไมมีคาใชจาย (Free of charge) ผู้ใช้ข้อมูลต้องไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในการเข้าถึงข้อมูล
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีกฎหมายก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ข้อมูลเปิดภาครัฐอย่างหนึ่งอย่างใดไว้เปนการเฉพาะ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

6.2 การประเมินความพร้อมของการเปิ ดเผยข้อมูลเปิ ดภาครัฐ
เมือ่ พิจารณาคุณลักษณะของข้อมูลเปิดแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องประเมิน
ความพร้ อ มของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เปิ ด ภาครั ฐ โดยก� า หนดการวั ด ระดั บ
การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ เพือ่ ประเมินและพัฒนาการด�าเนินงานให้ดยี งิ่ ขึน้
โดยหน่วยงานของรัฐสามารถน�าตัวอย่างของการวัดระดับการเปิดเผยข้อมูลเปิด
ภาครัฐที่ระบุนี้มาปรับใช้ ซึ่งเปนการวัดผลของกิจกรรมที่มีความส�าคัญต่อการ
เปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ เช่น มีการเตรียมการเปิดเผยชุดข้อมูลอย่างไร มีวิธี
การสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลที่เปิดเผยอย่างไร มีการก�าหนดชุดข้อมูลเปิดที่มี
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คุณค่าอย่างไร โดยความส�าคัญของระดับการวัดนี้ไม่ใช่อุปสรรคในการเปิดเผย
หรือใช้ข้อมูล เช่น หากได้คะแนนการวัดด้านการเตรียมการเปิดเผยข้อมูลเปิด
ในระดับต�่า ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานจะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
เนือ่ งจากการวัดระดับนีจ้ ะสะท้อนถึงแผนหรือแนวทางของการพัฒนาเพือ่ การ
เปิดเผยข้อมูลเปิดของหน่วยงาน โดยการระบุรายการว่าจะต้องด�าเนินการอะไร
บ้างให้สมบูรณ์ก่อนเข้าสู่กระบวนการเปิดเผยข้อมูลเปิดต่อไป ซึ่งการวัดระดับ
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก [14] ได้แก่ การบริหารจัดการข้อมูลเปิด
การสร้างองค์ความรู้ และทักษะ การสนับสนุนและส่งเสริมการน�าข้อมูลไปใช้
งบประมาณ และการก�าหนดกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การบริหารจัดการขอมูลเปด หมายถึง การก�าหนดกระบวนการหลัก
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล ที่มีการควบคุมคุณภาพของ
ข้อมูลเปิด ขัน้ ตอนการเปิดเผยข้อมูลเปิด และการน�ามาตรฐานสากลมาปรับใช้
2) การสรางองคความรูและทักษะ หมายถึง การก�าหนดกิจกรรมที่
จ�าเปนต่อการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผยข้อมูลเปิดในองค์กร รวมถึง
การอบรมและการพัฒนาทักษะที่จ�าเปนของบุคลากร เช่น การจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้ การฝกอบรม การศึกษาและท�าความเข้าใจถึงประโยชน์
ของข้อมูลเปิด
3) การสนับสนุนและสงเสริมการนําขอมูลไปใช หมายถึง การก�าหนด
กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูใ้ ช้ขอ้ มูลในการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
รวมถึงการรับทราบความต้องการของทั้งผู้ใช้ข้อมูลและหน่วยงานของรัฐ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
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4) งบประมาณ หมายถึง การก�าหนดค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการใช้ข้อมูลเปิด โดยหน่วยงานต้องทราบถึงชุดข้อมูลที่มีคุณค่า
ของหน่วยงานของรัฐ และมีการก�าหนดงบประมาณส�าหรับการเปิดเผยข้อมูลเปิด
ที่เหมาะสม เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายด้านการด�าเนินการ
รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน
การน�าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์
5) การกํ า หนดกลยุ ท ธ หมายถึ ง การก� า หนดแนวทางที่ ชั ด เจน
ของการเปิดเผยและการน�าข้อมูลไปใช้ รวมถึงการก�าหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและการก�าหนดทรัพยากรที่ใช้เพื่อให้บรรลุกับ
กลยุทธ์ที่ตั้งไว้
โดยมีระดับของการวัดในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ประกอบด้วย
5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 : Initial หมายถึง ไม่มกี ระบวนการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ
หรือกระบวนการถูกก�าหนดขึ้นมาเฉพาะกิจ (Adhoc) ท�าให้ไม่มีรูปแบบของ
การด�าเนินงานที่สะท้อนภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
ระดับ 2 : Repeatable หมายถึง เริ่มมีการก�าหนดกระบวนการ
สามารถด�าเนินการตามกระบวนการซ�้า ๆ ได้ แต่ยังขาดการก�าหนดมาตรฐาน
ของกระบวนการ
ระดับ 3 : Defined หมายถึง กระบวนการถูกก�าหนดเปนมาตรฐาน
ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีให้กับบุคลากร แต่ยังขาดการ
น�าไปใช้อย่างกว้างขวาง
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ระดับ 4 : Managed หมายถึง มีการน�ากระบวนการทีถ่ กู ก�าหนดให้
เปนมาตรฐานมาใช้ในหน่วยงานของรัฐอย่างกว้างขวาง มีการติดตามการด�าเนิน
งานและก�าหนดตัวชี้วัด
ระดับ 5 : Optimized หมายถึง มีการปรับปรุงกระบวนการเปิดเผย
ข้อมูลเปิดเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภายในหน่วยงานของรัฐ
หรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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การติดตามการด�าเนินงานและ มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับ
ตัวชี้วัดของกระบวนการบริหาร การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เปิ ด ในทุ ก
จัดการและเปิดเผยข้อมูลเปิด ระดับของหน่วยงาน
เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

5 : Optimized

หน่วยงานน�าผลการติดตามงบ หน่วยงานน�าข้อมูลเปิดมาใช้เปน
ประมาณและค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ใน หลักในการก�าหนดกลยุทธ์
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เปิ ด มา
วิเคราะห์เพื่อลดต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่ ว ยงานมี ก ารติ ด ตามวั ด ผล หน่วยงานมีการก�ากับติดตามงบ ผลของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เปิ ด
การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน และนโยบายของหน่วยงานเปน
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เปิ ด ให้ มี การเปิดเผยข้อมูล
ไปในทิศทางเดียวกัน
ประสิทธิภาพ

ชุ ด ข้ อ มู ล ที่ เ ปิ ด เผยทุ ก ชุ ด ต้ อ ง ก�าหนดให้มีการสร้างความเข้าใจ
ด�าเนินการตามกระบวนการที่ เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล เปิ ด ในองค์ ก ร
อย่างจริงจัง ทั้งด้านการสร้าง
เปนมาตรฐาน
องค์ ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

4 : Managed

หน่ ว ยงานมี ก ารติ ด ตามวั ด ผล
การสนับสนุนและส่งเสริมการ
เปิดเผยข้อมูลเปิดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การเปิดเผยข้อมูล

มีการก�าหนดกระบวนการเปน ก�าหนดให้มกี ารสร้างความตระหนัก หน่วยงานมีการสนับสนุนและส่ง มีการก�าหนดงบประมาณหรือค่า มีการก�าหนดกลยุทธ์และนโยบาย
และส่งเสริมความเข้าใจเกีย่ วกับ เสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล ใช้จ่ายส�าหรับการเปิดเผยข้อมูล ในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เปิ ด ใน
มาตรฐาน
เปิด
เปิดในปจจุบันและระยะยาว
หน่วยงาน
ข้อมูลเปิด

กำรก�ำหนดกลยุ ทธ์

3 : Deﬁned

งบประมำณ

มีการก�าหนดกระบวนการ ใน ยั ง ไม่ มี ก ารสร้ า งความรู ้ ค วาม มี บ างกลุ ่ ม งานในหน่ ว ยงานที่ อาจมี ก ารก� า หนดงบประมาณ มีการก�าหนดประโยชน์ของการ
การบริหารจัดการและเปิดเผย เข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลเปิด พยายามเปิดข้อมูลเปิดเพื่อให้ผู้ หรือค่าใช้จ่ายส�าหรับการเปิดเผย เปิดเผยข้อมูลเปิดในบางกลุ่ม
ข้อมูลเปิดในบางโครงการ
งานของหน่วยงาน
ใช้ข้อมูลน�าไปใช้ประโยชน์
ข้อมูลเปิด สามารถด�าเนินการ ภายในหน่วยงาน
ตามกระบวนการซ�้า ๆ ได้

กำรสนับสนุนและส่งเสริม
กำรน�ำข้อมู ลไปใช�

2 : Repeatable

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้
และทักษะ

ไม่มีก ารเปิ ดเผยชุดข้อ มูล เปิด ไม่มีการจัดฝกอบรมหรือการส่ง ไม่มีใครในหน่วยงานที่พยายาม ไม่มกี ารก�าหนดงบประมาณหรือ ไม่ มี ก ารก� า หนดกลยุ ท ธ์ ห รื อ
หรือเปิดเผยน้อยมาก
เสริมการสร้างองค์ความรู้
เปิดข้อมูลเปิดให้กับผู้ใช้ข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการเปิดเผยข้อมูล นโยบายเกี่ ย วกั บ การเปิ ด เผย
หรือมีแต่น้อยมาก
เปิดหรือมีแต่น้อยมาก
ข้อมูลเปิดของหน่วยงาน

กำรบริหำร
จัดกำรข้อมู ลเปิ ด

1 : Initial

ระดับ

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการวัดระดับการเปิ ดเผยข้อมู ลเปิ ดภาครัฐ
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6.3 การเปิ ดเผยข้อมูลเปิ ดภาครัฐ
หน่วยงานของรัฐต้องจัดท�ากระบวนการเปิดเผยข้อมูลเปิด โดยแบ่งออกเปน
4 กระบวนการหลัก เริ่มตั้งแต่ การวางแผนการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ
การด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ การวัดผลการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ
และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง [15] ดังแสดงในรูปที่ 3

รู ปที่ 3 กระบวนการเปิ ดเผยข้อมู ลเปิ ดภาครัฐ

6.3.1 การวางแผนการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ
1) สํารวจชุดขอมูล
หน่วยงานของรัฐต้องส�ารวจข้อมูลทีม่ ใี นปจจุบนั ของหน่วยงาน รวมถึง
ความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ ให้ทราบว่าหน่วยงานของรัฐมีขอ้ มูลใดบ้าง
หรือข้อมูลใดทีย่ งั ไม่มแี ต่ตอ้ งการ และจัดท�ารายการบัญชีขอ้ มูล (Data Catalog)
2) ระบุชุดขอมูล
หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาลักษณะของข้อมูลเพือ่ ระบุชดุ ข้อมูล
ที่จะน�าไปเปิดเผยว่าเปนชุดข้อมูลประเภทใด มีความส�าคัญอย่างไร และน�าไป
ใช้ในทิศทางใด [16] โดยพิจารณาตามลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
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• ข้อมูลที่กฎหมายก�าหนดให้เปิดเผย คือ ข้อมูลที่กฎหมาย
ก�าหนดให้ต้องมีการเปิดเผย เช่น ข้อมูลแผนงาน โครงการ
สัญญาสัมปทาน
• ข้อมูลตามหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานของรัฐ คือ ข้อมูล
ที่ต้องเปิดเผยตามหน้าที่ ภารกิจหรือนโยบาย เช่น ข้อมูล
เชิงสถิติการให้บริการ
• ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการน�าไปใช้ในการพัฒนา หรือแก้ไข
ปญหาในการบริหารงานของรัฐด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลวิจัย
ข้อมูลสถิติ
• ข้ อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน์ ต ่ อ กลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ ง าน คื อ ข้ อ มู ล ที่ มี
ความต้ อ งการน� า ไปใช้ ง านจากกลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ ง านอย่ า งชั ด เจน
โดยอาจเกิ ด จากกลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ ง านจ� า นวนมากหรื อ น้ อ ยก็ ต าม
แต่ ต ้ อ งเป น ข้ อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน์ หรื อ สร้ า งมู ล ค่ า ทาง
เศรษฐกิจได้ เช่น ข้อมูลการจดทะเบียนบริษทั ข้อมูลการขนส่ง
ข้อมูลการเกิดอาชญากรรม
• ข้อมูลที่ช่วยสร้างความโปร่งใส คือ ข้อมูลช่วยสร้างความโปร่งใส
ให้กบั หน่วยงานของรัฐทีเ่ ปิดเผยข้อมูล เช่น ข้อมูลด้านงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และการจัดซื้อจัดจ้าง
3) จัดลําดับความสําคัญ
หน่วยงานของรัฐต้องจัดล�าดับความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลว่า
ข้อมูลใดควรเปิดเผยก่อนหรือหลัง ซึ่งในการประเมินเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญ
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ของชุดข้อมูลที่จะเปิดเผย สามารถก�าหนดเกณฑ์โดยให้ค่าน�้าหนักของการวัด
[18] ตัวอย่างเช่น
• คุณค่าของชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ สัดส่วน 40%
• คุณภาพของชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ สัดส่วน 35%
• การบริหารจัดการชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ สัดส่วน 25%
ซึ่งการจัดล�าดับความส�าคัญ หากชุดข้อมูลใดอยู่ในระดับที่มี
ค่าคะแนนที่สูง เช่น มีคุณค่าสูง มีคุณภาพสูง และบริหารจัดการได้ง่าย จะถูก
จัดล�าดับความส�าคัญให้เปิดเผยก่อน
High

Value

Low

Quality

High

รู ปที่ 4 การจัดระดับความสําคัญของชุ ดข้อมู ลของข้อมู ลเปิ ดภาครัฐ

ทั้งนี้ ตัวอย่างการพิจารณาคุณค่าของชุดข้อมูล คุณภาพของ
ชุดข้อมูล และการบริหารจัดการชุดข้อมูล มีรายละเอียดตามภาคผนวก ก และ
ตัวอย่างของชุดข้อมูลที่มีคุณค่า มีรายละเอียดตามภาคผนวก ข
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6.3.2 การดําเนินการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ
1) รวบรวมชุดขอมูลจากแหลงตาง ๆ
เมื่อด�าเนินการวางแผนการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐแล้ว ในการ
เปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ หน่วยงานของรัฐต้องรวบรวมชุดข้อมูล เพือ่ ตรวจสอบว่า
ชุดข้อมูลทีจ่ ะน�ามาเปิดเผยอยูท่ แี่ หล่งใด โดยอาจรวบรวมชุดข้อมูลทีเ่ ปิดเผยอยูแ่ ล้ว
ข้อมูลที่เกิดจากภารกิจและการด�าเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เปนความต้องการ
ของผูใ้ ช้ขอ้ มูล ไม่วา่ จะเปนความต้องการของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือภาคส่วน
อืน่ ๆ เช่น ข้อมูลสถิติ ผลการจัดซือ้ จัดจ้าง รายงานหรือข้อมูลทีใ่ ช้ในการตัดสินใจ
ด้านการบริหาร ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ภารกิจของหน่วยงาน ข้อมูล
ตารางเดินรถของระบบขนส่งสาธารณะ ชุดข้อมูลผลการเลือกตั้ง
ชุดขอมูล ค

ชุดข้อมูล
ชุดขอมูล ก

ชุดขอมูล ข

ชุดข้อมูล

ข้อมูล

ขอมูลของหนวยงาน

ขอมูลจากแหลงอื่น

ขอมูลอางอิงอื่น

รู ปที่ 5 ตัวอย่างการรวบรวมชุ ดข้อมู ล
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จากรูปที่ 5 เปนตัวอย่างการรวบรวบชุดข้อมูล โดยชุดข้อมูล ค
เกิดจากการรวบรวมชุดข้อมูล ก และชุดข้อมูล ข ซึ่งชุดข้อมูล ก ได้มาจาก
การรวบรวมข้อมูลตามหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลจาก
แหล่งอื่นกับข้อมูลอ้างอิงทั่วไป และชุดข้อมูล ข ได้มาจากการรวบรวมข้อมูล
ตามหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานของรัฐ กับข้อมูลอ้างอิงตามโดเมน
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เปนต้น
2) จําแนกประเภท
(1) การจัดประเภทชั้นความลับตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
หลังจากหน่วยงานของรัฐรวบรวมชุดข้อมูลทีจ่ ะน�ามาเปิดเผยแล้ว
และจัดประเภทชัน้ ความลับของชุดข้อมูลให้เปนไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ที่ก�าหนดหมวดหมู่ของข้อมูลออกเปน 4 หมวด ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล
ความมั่นคง ข้อมูลความลับทางราชการ และข้อมูลสาธารณะ โดยหน่วยงาน
ของรัฐต้องท�าการประเมินและจัดประเภทชัน้ ความลับของชุดข้อมูล รวมถึงระบุ
หรือท�าเครื่องหมายแสดงไว้
ในการเปิดเผยข้อมูลชุดข้อมูลเปิดภาครัฐต่อสาธารณะ ข้อมูลที่อยู่
ในหมวดหมู่ข้อมูลสาธารณะควรน�ามาพิจารณาเปิดเผยเปนล�าดับแรก ในกรณี
ที่อยู่ในหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานของรัฐจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าได้ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องไม่เปิดเผยหากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือ
ภายใต้วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลเปิด ซึ่งรวมถึงต้องมีการตรวจสอบ
ค�าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลส�าหรับข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลทางอ้อมได้อีก
ทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้หน่วยงานอาจก�าหนดมาตรการในการปกปองหรือลบล้าง
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ความเปนส่วนบุคคล เช่น ชือ่ ทีอ่ ยู่ เพศ วันเดือนปเกิด อย่างระมัดระวังเพือ่ ให้
มัน่ ใจว่าไม่สามารถระบุขอ้ มูลส่วนบุคคลได้อกี ครัง้ เมือ่ มีการเชือ่ มโยงกับแหล่ง
ข้อมูลอืน่
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐ ควรก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่
เกีย่ วข้องกับจัดประเภทชัน้ ความลับตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐภายในหน่วย
งาน เพื่อให้การจัดประเภทชั้นความลับของชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐมี
ความถูกต้องและชัดเจน
(2) ความตระหนักในการเปดเผยขอมูลเปด
การจ�าแนกชุดข้อมูล โดยการค�านึงถึงความรับผิดชอบของหน่วย
งานและความส�าคัญของชุดข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่
มีความครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน และตรงตามความต้องการ เพื่อสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ของผูใ้ ช้ขอ้ มูลต่อข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยสามารถก�าหนดระดับของ
ชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐได้ ดังนี้
(2.1) ระดับความพร้อมของชุดข้อมูล หน่วยงานของรัฐควร
ก�าหนดระดับความพร้อมของชุดข้อมูลทีจ่ ะน�าออกมาเผยแพร่สาธารณะว่าต้อง
สามารถเข้าถึงได้เมื่อใด เช่น หากก�าหนดระดับสูงมาก หมายถึง สามารถเข้า
ถึงได้ตลอดเวลา หน่วยงานของรัฐต้องก�าหนดมาตรการและแนวทางการด�าเนิน
งานเพือ่ ให้ชดุ ข้อมูลเปิดชุดนัน้ สามารถเข้าถึงได้ตามระดับความพร้อมทีก่ า� หนด
ไว้ ทัง้ นี้ หน่วยงานของรัฐควรพิจารณาถึงการควบคุมใด ๆ ทีเ่ หมาะสมกับระดับ
ความพร้อมในแต่ละระดับประกอบด้วย เพือ่ ให้สอดรับกับการด�าเนินงานภายใน
หน่วยงาน ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมถึงความต้องการของผู้ใช้
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(2.2) ระดับของความสมบูรณ์ของชุดข้อมูล จะช่วยให้หน่วยงาน
ของรัฐก�าหนดระดับคุณภาพของชุดข้อมูลที่ต้องการและน�าไปใช้โดยทั่วไป
โดยอาจมีการจ�าแนกประเภทออกเปน คุณภาพสูง กลาง หรือต�่า เช่น
• ชุดข้อมูลคุณภาพสูง คือ ชุดข้อมูลที่มีความถูกต้องสูง
ผิดพลาดน้อยมาก รวบรวมจากแหล่งทีน่ า่ เชือ่ ถือ มีความ
สอดคล้องต้องกัน ทันสมัย
• ชุดข้อมูลคุณภาพปานกลาง คือ ชุดข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง
ปานกลาง ผิดพลาดน้อย แหล่งทีไ่ ด้มาของข้อมูลถูกระบุ
ชัดเจน
• ชุดข้อมูลคุณภาพต�า่ คือ ชุดข้อมูลทีย่ งั คงมีความถูกต้องน้อย
ไม่มีความสอดคล้องกันกับแหล่งอื่น หรือแม้กระทั่ง
ค�าอธิบายชุดข้อมูลดิจทิ ลั หรือเมทาดาตายังไม่พร้อมใช้งาน
โดยชุดข้อมูลทีค่ ณ
ุ ภาพต�า่ ไม่ควรน�ามาเปิดเผยหรือเผยแพร่จนกว่า
จะมีการควบคุมคุณภาพของข้อมูลให้สูงขึ้นในระดับที่ยอมรับให้เปิดเผยได้
เนือ่ งจากการเปิดเผยชุดข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดอาจท�าให้เกิดความเสีย่ งต่อบุคคลหรือ
ความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของหน่วยงานได้
(3) สิทธิในทรัพยสินทางปญญา
การจ�าแนกชุดข้อมูลตามสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญญา ชุดข้อมูลของ
ข้อมูลเปิดภาครัฐจะต้องไม่มีข้อห้ามเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
หรือข้อจ�ากัดในเชิงการค้า (Open License) ในการน�าชุดข้อมูลดังกล่าว
ไปเปิดเผย และสามารถใช้งานได้โดยอิสระ ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเปนการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย ท�าให้เกิดการพัฒนาบริการและ
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นวัตกรรม บรรลุเปาหมายทีห่ น่วยงานก�าหนดไว้ รวมทัง้ เปนการเพิม่ ความโปร่งใส
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ
3) การเปดเผยชุดขอมูลของขอมูลเปดภาครัฐ
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รวบรวมชุดข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และ
จ�าแนกประเภทเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยชุดข้อมูลของข้อมูล
เปิดภาครัฐ เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพและอยู่ในรูปแบบของข้อมูลเปิด โดย
ให้ด�าเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) จัดทําชุดขอมูลใหอยูในรูปแบบของชุดขอมูลเปด
การเปิดเผยชุดข้อมูลเปิดต้องมีการก�าหนดรูปแบบของชุดข้อมูล
เปิดในแต่ละประเภท เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถน�าไปใช้งานได้สะดวกมากขึ้น
โดยมีการก�าหนดระดับการเปิดเผยชุดข้อมูลเปิด [18] ดังนี้
ตารางที่ 2 ระดับการเปิ ดเผยชุ ดข้อมู ลเปิ ดเรียงตามระดับ 1 ดาว ถึง 5 ดาว
ระดับการเปิ ดเผย
(Openness Rating)

(OL)
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คุณลักษณะ
รู ปแบบของข้อมูลเปิ ด
(Characteristics)
(Open Data Format)
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ทุกรูป
แบบ และสามารถน�าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
จากหน่วยงานของรัฐ (OL - Open
License) ซึ่ ง รู ป แบบนี้ ส ามารถ
(.pdf)
สร้างได้ง่าย แต่น�าข้อมูลไปต่อยอด
ใช้ประโยชน์ได้ยาก (Not Reusable)
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ตารางที่ 2 ระดับการเปิ ดเผยชุ ดข้อมู ลเปิ ดเรียงตามระดับ 1 ดาว ถึง 5 ดาว (ต่อ)
ระดับการเปิ ดเผย
(Openness Rating)
(OL, RE)

(OL, RE, OF)

(OL, RE, OF, URI)

คุณลักษณะ
รู ปแบบของข้อมูลเปิ ด
(Characteristics)
(Open Data Format)
เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่อ่านได้
ด้ ว ยเครื่ อ ง (RE - Machine readable) เปนข้อมูลทีม่ โี ครงสร้าง
(Structured Data) และใช้ กั บ
(.xls)
ซอฟต์แวร์จ�ากัดสิทธิ์ (Proprietary
Software) เช่น Excel
เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบมาตรฐาน
แบบเปิด (OF - Open Format)
และ ไม่ จ� า กั ด สิ ท ธิ โ ดยบุ ค คลใด
(Non - proprietary)
(.csv)
เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่ใช้ยูอาร์
ไอ (URI - Uniform Resource
Identifier) ในการระบุตัวตนของ
ข้ อ มู ล และชี้ ไ ปยั ง ต� า แหน่ ง ของ
ข้อมูลนั้น

เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่ข้อมูล
(OL, RE, OF, URI, LD) สามารถเชื่อมโยงไปสู่แหล่งข้อมูล
อืน่ หรืออ้างอิงข้อมูลในชุดข้อมูลอืน่
ได้ (LD - Linked Data)

(.rdf)

(.rdf)
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การเปิดเผยชุดข้อมูลเปิด ควรเปิดเผยในคุณลักษณะแบบเปิด
(Open Format) ที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม หรือไม่จ�ากัดสิทธิโดยบุคคลใด
(Non - proprietary) และอ่านได้ด้วยเครื่อง (Machine - readable) [17]
ควรมีระดับการเปิดเผยชุดข้อมูลอย่างน้อยระดับ 3 ดาวขึ้นไป [19] โดยมี
ตัวอย่างรูปแบบของข้อมูลเปิดตามระดับการเปิดเผย ดังนี้
ตารางที่ 3 ตัวอย่างรู ปแบบของข้อมู ลเปิ ดตามระดับการเปิ ดเผย
ระดับการเปิ ดเผย
(Openness Rating)

รูปแบบของ
รูปแบบของ
่
ข้อมูลทัวไป
ข้อมูลเชิ งพื�นที่
PDF, HTML, ZIP,
TXT, JPEG, PNG
XLS/XLSX
-

รู ปแบบของ
ข้อมูลเชิ งโดเมน
-

CSV/TSV, JSON, SHP, KML, WMS, NetCDF, Datex II,
XML, ODS
GeoJSON
GTFS, JSON-STAT
RDF
RDF-XML
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(2) แปลงชุดขอมูลใหพรอมเปด
ก่อนการแปลงชุดข้อมูลให้พร้อมเปิด หน่วยงานของรัฐควรด�าเนิน
การอย่างน้อย ดังนี้
(2.1) ตรวจสอบชุดข้อมูลให้มีคุณภาพ โดยการตรวจสอบและ
แก้ไขชุดข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เช่น การท�าดาตาคลีนนิ่ง (Data
Cleaning) โดยก�าจัดข้อมูลซ�้า (Duplicate) หรือค่าว่าง (Blank) หรือ
ปรับรูปแบบของวันเดือนปให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
(2.2) ตรวจสอบชุดข้อมูลให้มีความต้องกัน โดยข้อมูลที่เหมือน
กันจากต่างชุดข้อมูลจะต้องตรงกัน เช่น การจัดเก็บข้อมูลวันที่ในฐานข้อมูล ก
เก็บในรูปแบบ YYYYMMDD และฐานข้อมูล ข เก็บในรูปแบบ DDMMYYYY
จะต้องปรับฐานข้อมูล ข ให้ต้องกันกับฐานข้อมูล ก ตามมาตรฐาน รวมถึง
ต้องระบุความถี่ในการปรับปรุงชุดข้อมูลให้เปนปจจุบัน
(2.3) ตรวจสอบชุดข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล หรือ
ที่หน่วยงานก�าหนด เช่น United Nations Code for Trade and Transport
Locations (UN/LOCODE) รหัสมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย
หลังจากการตรวจสอบชุดข้อมูลให้พร้อมเปิดเรียบร้อยแล้ว ให้
แปลงชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลเปิด เช่น ตัวอย่างวิธีการแปลงการ
แนบไฟล์ XML ในไฟล์เอกสาร PDF เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผย รวมถึงอาจ
มีการแปลงชุดข้อมูลเพือ่ ให้เข้าใจความหมายของข้อมูลตรงกัน เช่น ค�าน�าหน้า
ชือ่ ในฐานข้อมูล ก เก็บเปนรหัส “01” ต้องแปลงรหัส “01” ให้เปนข้อความว่า
“นาย”
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ทัง้ นี้ หน่วยงานของรัฐจะต้องท�าการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ก่อนที่จะเปิดเผยชุดข้อมูล เช่น ปกปองข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล โดยลบข้อมูล
ส่วนบุคคลออก หรือปกปิดข้อมูลเพื่อจ�ากัดการมองเห็นข้อมูลทั้งหมด (Data
Masking) หรือการท�าข้อมูลที่ไม่แสดงตัวตน (Data Anonymization)
เพื่อปองกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การย้อนกลับไปยังตัวบุคคลได้ ดังรูปที่ 6

กระบวนการปกป�องข้อมูล

ข้อมู ลที่เป็นควำมลับ
ข้อมู ลส่วนบุ คคล

ข้อมู ลที่ถูกปกปิ ด
เพื่อจ�ำกัดกำรมองเห็นข้อมู ล

ชื่ อ

หมำยเลขโทรศัพท์

ชื่ อ

หมำยเลขโทรศัพท์

ก

0811211137

ก

08XXXXX137

ข

0922344245

ข

09XXXXX245

รู ปที่ 6 ตัวอย่างการปกป�องข้อมู ล
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(3) กําหนดความถี่ในการปรับปรุงชุดขอมูล
หน่วยงานของรัฐต้องมีการวางแผน และก�าหนดความถี่ในการ
ปรับปรุงชุดข้อมูลที่เปิดเผย อย่างน้อยปละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
และผู้ใช้ข้อมูลเกิดความมั่นใจในการใช้งานชุดข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ในการ
ปรับปรุงข้อมูลนั้นควรจัดเก็บไว้เปนเวอร์ชันเพื่อให้สามารถสืบค้นชุดข้อมูลได้
ง่าย กรณีมีการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมในชุดข้อมูลเดิมที่เปิดเผยอยู่ นอกจาก
นัน้ ยังต้องระบุผรู้ บั ผิดชอบในการเผยแพร่และปรับปรุงชุดข้อมูลอย่างสม�า่ เสมอ
โดยเกณฑ์การพิจารณา เพือ่ ประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุง
ความถี่ของแต่ละชุดข้อมูล ควรพิจารณา ดังนี้
• ความถี่ในการรวบรวม
• ระยะเวลาที่ส่งผลต่อคุณภาพของชุดข้อมูล
• ทรัพยากรที่จ�าเปนส�าหรับการเตรียมข้อมูล
• ความพร้อมใช้งานข้อมูล
• วิธีในการเปิดเผย
(4) จัดทําคําอธิบายชุดขอมูลดิจิทัลของภาครัฐ
หน่วยงานของรัฐต้องจัดท�าค�าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ
ส�าหรับการเปิดเผยข้อมูลเปิด เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของ
ข้อมูล เนือ้ หาสาระ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ค
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(5) การอนุมัติ
หลังจากหน่วยงานของรัฐจัดท�าชุดข้อมูลให้อยูใ่ นรูปแบบของข้อมูล
เปิดแปลงชุดข้อมูล และก�าหนดความถีใ่ นการปรับปรุงชุดข้อมูลแล้ว หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดท�ากระบวนการอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลเปิดโดยชุดข้อมูลของ
ข้อมูลเปิดภาครัฐต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนการ
เปิดเผยชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐดังกล่าว
(6) วิธีการในการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ
หน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการตามข้อก�าหนดและเงือ่ นไขการให้
บริการของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐตามที่ก�าหนด โดยต้องจัดท�าชุดข้อมูล
ให้อยูใ่ นรูปแบบทีส่ ามารถใช้งานต่อได้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ขอ้ มูล [20]
โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้
• ก�าหนดชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของการเปิดเผยข้อมูลเปิด
ตามทีศ่ นู ย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐก�าหนดใน 2 รูปแบบ คือ ชุดข้อมูลทีม่ ขี นาดใหญ่
(Bulk Data) ซึ่งการใช้งานต้องอ่านข้อมูลทั้งไฟล์ และหากหน่วยงานของรัฐมี
การปรับปรุงข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลต้องดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลใหม่ และชุดข้อมูลที่
เปนรายการ (Transaction) ใช้งานได้กับชุดข้อมูลที่ต้องการความเปนปจจุบัน
เช่น API และเมื่อหน่วยงานของรัฐมีการปรับปรุงชุดข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลสามารถ
ใช้ API เดิมได้
• ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลเปิด หน่วยงานของรัฐสามารถ
เปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐโดยจัดส่งหรือเชือ่ มโยงข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ ได้ที่เว็บไซต์ https://data.go.th แต่หากหน่วยงานของรัฐ
ที่มีความต้องการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านทางเว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
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ต้องจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐด้วย
โดยลงทะเบียนและให้ความยินยอมในข้อก�าหนดหรือเงื่อนไขของการเปิดเผย
ชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐภายในศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
(7) การเผยแพรชุดขอมูล
หลังจากทีไ่ ด้ดา� เนินการตามขัน้ ตอนข้างต้นแล้ว หน่วยงานของรัฐ
ต้ อ งด� า เนิ น การเผยแพร่ ชุ ด ข้ อ มู ล ให้ เ ป น ไปตามกลุ ่ ม ข้ อ มู ล เปิ ด ภาครั ฐ ที่
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐได้มีการก�าหนดไว้
6.3.3 การวัดผลการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ
หน่วยงานของรัฐต้องติดตามผลการด�าเนินงานของการเปิดเผยข้อมูล
เปิดภาครัฐเปรียบเทียบกับแผนการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้ รวมถึงต้องติดตาม
และตรวจสอบผลการรับฟงความคิดเห็นจากศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ในส�านักงาน หรือช่องทางอืน่ ๆ เพือ่ น�ามาพิจารณาในการปรับปรุงต่อไป
6.3.4 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา วิเคราะห์ และประเมินผลการด�าเนินการ
เปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ รวมถึงความต้องการหรือความคาดหวังของผูใ้ ช้ขอ้ มูล
เพื่อน�ามาวางแผน พัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ตัวอย่างรายการที่ใช้ในการตรวจสอบกระบวนการเปิดเผยข้อมูล
เปิดภาครัฐ มีรายละเอียดตามภาคผนวก ง
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6.4 ศูนย์กลางข้อมูลเปิ ดภาครัฐ
6.4.1 การบริหารจัดการศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ให้ศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐในส�านักงานด�าเนินการเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ
ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีแพลตฟอร์มกลางซึ่งมีระบบบริหารจัดการที่มีการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยและอ�านวยความสะดวกในการเปิดเผยและใช้ประโยชน์
ของชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐ
(2) วางแผน ออกแบบ บริหารจัดการ และการด�าเนินการเพื่อรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยและความต่อเนือ่ งของระบบ และอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วเนือ่ งกัน
(3) ก�าหนดนโยบาย ข้อตกลงการใช้งาน และผูร้ บั ผิดชอบของศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ
(4) จัดท�าแผนการและเฝาระวังปจจัยทีม่ คี วามเสีย่ ง หรือมีผลกระทบ
กับความสามารถในการให้บริการ และก�าหนดวิธกี ารหรือมาตรการในการแก้ไข
เหตุการณ์ หรือเหตุผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
(5) บันทึกข้อมูลการเข้าถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และจัดให้มีการเฝาระวังอย่างเหมาะสม พร้อมทั้ง
จัดเก็บบันทึกอย่างเปนระบบ และน�าผลที่บันทึกไว้มาทบทวนเพื่อประเมิน
ประสิทธิผลอย่างสม�่าเสมอ
(6) เฝาระวังสมรรถนะของระบบ รวมถึงจัดท�าแผนความต่อเนื่อง
ทดสอบ และกูค้ นื ระบบกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั เพือ่ มัน่ ใจว่าระบบมีความต่อเนือ่ ง
พร้อมใช้
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6.4.2 การประสานความรวมมือ
ส�านักงานต้องวางแผน ออกแบบ และก�าหนดวิธีการในการประสาน
ความร่วมมือ และอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลมาที่
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
6.4.3 สรางความเขาใจและความตระหนัก
ส�านักงานต้องสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลเปิดเพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศ
ของข้อมูลเปิด (Open Data Ecosystem) ที่มีประสิทธิภาพ
6.4.4 การรับฟงความคิดเห็น
ส�านักงานต้องจัดให้มีช่องทางในการรับฟงความคิดเห็นจากผู้ใช้ข้อมูล
ทีไ่ ด้นา� ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้
หรือหน่วยงานของรัฐทีน่ า� ข้อมูลมาเผยแพร่ชดุ ข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
โดยแสดงความคิดเห็นหรือร้องขอข้อมูลได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี เช่น
โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์ หรืออืน่ ๆ ทัง้ นี้ หลังจากทีไ่ ด้รบั ข้อคิดเห็น ต้องประสาน
งาน ติดตาม แจ้งความคืบหน้า พร้อมทั้งรวบรวม วิเคราะห์ สรุป และเปิดเผย
ผลการรับฟงความคิดเห็นให้สาธารณชนทราบอย่างน้อยปละ 1 ครั้ง
6.4.5 การตรวจสอบ
(1) การติดตามการเปดเผยชุดขอมูลเปด
ส�านักงานต้องติดตามผลการด�าเนินงานของการให้บริการของศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐเปรียบเทียบกับเปา
หมาย หรือแผนการด�าเนินงานของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐที่ก�าหนดไว้
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(2) การตรวจสอบผลการรับฟงความคิดเห็น
ส�านักงานต้องติดตามและตรวจสอบผลการรับฟงความคิดเห็นจากการให้
บริการผูใ้ ช้ขอ้ มูลหรือหน่วยงานของรัฐ เพือ่ น�ามาพิจารณาในการปรับปรุงต่อไป
6.4.6 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ส�านักงานต้องวิเคราะห์และประเมินผลการด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาค
รัฐที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ รวมถึงความต้องการหรือความคาดหวังของผู้
ใช้ข้อมูลหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อน�ามาวางแผน พัฒนา และปรับปรุงอย่าง
ต่อเนือ่ ง
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ผูใชขอมูล

ศูนยกลางขอมูลเปด
ภาครัฐ

หนวยงานของรัฐ

สวนนําเขา/
สวนนําออก

1
ส�ารวจชุดข้อมูล

นโยบาย กฎ ระเบียบ
ข้อก�าหนด และเงือ่ นไข

2

ระบุชุดข้อมูล

บัญชีขอ้ มูล

3

จัดระดับ
ความส�าคัญ

4
รวบรวมชุดข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ

5
จ�าแนกประเภท

เกณฑ์การจัดระดับ แผนการด�าเนินงาน ชุดข้อมูลจากแหล่งอืน่ /
ความส�าคัญ
ข้อมูลอ้างอิงอืน่

ตัวอย่างขัน� ตอนการเปิ ดเผยชุดข้อมูลของข้อมูลเปิ ดภาครัฐ
แผนการ
บริหารจัดการ

บริหารจัดการ
ศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ

8

เผยแพร่ที่
ศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ

ไม่ใช่

ข้อก�าหนดหรือเงือ่ นไข
การให้บริการ

9
ประสานความ
ร่วมมือ

12
เปิดเผยผ่านทาง
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

10
สร้างความ
ตระหนัก

13
เชื่อมโยงและจัด
ส่งที่ศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ใช่
11
เผยแพร่
ชุดข้อมูล

15
แสดงความคิดเห็น
หรือร้องขอข้อมูล

รับฟง
ความคิดเห็น

16

ผลการรับฟง
ความคิดเห็น

สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี

14
น�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์หรือ
พัฒนาบริการและนวัตกรรม
ได้รูปแบบต่าง ๆ

รู ปที่ 7 ตัวอย่างภาพแสดงขัน� ตอนการเปิ ดเผยชุ ดข้อมู ลของข้อมู ลเปิ ดภาครัฐ

7
น�าชุดข้อมูล เข้าสู่
กระบวนการอนุมัติ
การเปิดเผยข้อมูล

ชุดข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบ
ของข้อมูลเปิด

6
จัดท�าชุดข้อมูล
ให้อยู่ในรูปแบบ
ของข้อมูลเปิด

กฎหมาย ระเบียบ
แนวปฏิบัติ

ตรวจสอบ

วัดผล

แผนการ
ด�าเนินงาน

ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง

ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
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40
ส่วนนําเข้า
(Input)

1. การวางแผนการเปดเผย (1) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ขอมูลเปดภาครัฐ
กฎหมาย ข้อก�าหนดและเงือ่ นไข
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
เปิดภาครัฐ
(2) ส�ารวจ และระบุรายการชุดข้อมูล
(3) เกณฑ์การจัดล�าดับความส�าคัญ
ในการเปิดเผยชุดข้อมูล

กระบวนการ
(Processes)
(1) แผนด�าเนินการ
(2) นโยบาย กฎเกณฑ์ แนวทาง วิธี
ปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผย
ข้อมูลเปิดภาครัฐภายในหน่วยงาน
(3) บัญชีข้อมูล
(4) ชุดข้อมูลทีค่ าดว่าจะน�ามาเปิดเผย
ตามล�าดับความส�าคัญ

ส่วนนําออก
(Output)
(1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
(2) ผู ้ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ระดั บ สู ง หรื อ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง
(3) บริ ก รข้ อ มู ล ตามธรรมาภิ บ าล
ข้อมูลภาครัฐ
(4) ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล

ผู ้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล
(Data Stakeholder)

ตารางที่ 4 ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ ส่วนนําเข้า ส่วนนําออก และผู ้มีส่วนได้เสียกับข้อมู ล
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ส่วนนําเข้า
(Input)

2. การดําเนินการเปดเผย (1) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ขอมูลเปดภาครัฐ
กฎหมาย ข้อก�าหนดและเงือ่ นไข
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
เปิดภาครัฐ
(2) แผนด�าเนินการ (ขอบเขต เวลา
กลุ ่ ม ธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล และ
ต้นทุน)
(3) นโยบาย กฎเกณฑ์ แนวทาง วิธี
ปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผย
ข้อมูลเปิดภาครัฐภายในหน่วยงาน
(4) บัญชีข้อมูล
(5) ชุดข้อมูลทีค่ าดว่าจะน�ามาเปิดเผย
ตามล�าดับความส�าคัญ
(6) ชุดข้อมูลทีร่ วบรวมจากแหล่งต่าง ๆ
ตามความต้องการของผูใ้ ช้ขอ้ มูล

กระบวนการ
(Processes)
(1) ข้อมูลจ�าแนกประเภทตามหมวดหมู่
(2) ชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐ
ภายในหน่วยงานทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบ
ข้อมูลเปิด
(3) ชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐ
ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากหั ว หน้ า
หน่วยงานของรัฐ
(4) ค�าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล
(5) ข้ อ มู ล เปิ ด ภาครั ฐ ที่ เ ปิ ด เผยที่
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

ส่วนนําออก
(Output)

(1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
(2) ผู ้ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ระดั บ สู ง หรื อ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง
(3) บริ ก รข้ อ มู ล ตามธรรมาภิ บ าล
ข้อมูลภาครัฐ
(4) ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล

ผู ้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล
(Data Stakeholder)

ตารางที่ 4 ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ ส่วนนําเข้า ส่วนนําออก และผู ้มีส่วนได้เสียกับข้อมู ล (ต่อ)
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42
ส่วนนําเข้า
(Input)

ส่วนนําออก
(Output)

3. การวัดผลการเปดเผย (1) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (1) รายงานผลการเปิดเผยชุดข้อมูล
ของข้อมูลเปิดภาครัฐ เช่น ความพร้อม
ขอมูลเปดภาครัฐ
กฎหมาย ข้อก�าหนดและเงือ่ นไข
ของการน�าชุดข้อมูลเปิดมาเผยแพร่
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะ คุณภาพของชุด
เปิดภาครัฐ
ข้อมูลเปิด
(2) นโยบาย กฎเกณฑ์ แนวทาง วิธี
ปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผย (2) รายงานผลการตรวจสอบระดับ
ข้อมูลเปิดภาครัฐภายในหน่วยงาน
การประเมินความพร้อมของการ
(3) ระดับการประเมินความพร้อม
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
ของการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ (3) รายงานผลการด�าเนินการเปิดเผย
(4) แผนด�าเนินการ (ขอบเขต เวลา
ชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐ
กลุ ่ ม ธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล และ
เทียบกับแผนการด�าเนินงาน
ต้นทุน)

กระบวนการ
(Processes)
(1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
(2) ผู ้ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ระดั บ สู ง หรื อ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง
(3) บริกรข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ
(4) ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล
(5) ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐใน
ส�านักงาน

ผู ้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล
(Data Stakeholder)

ตารางที่ 4 ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ ส่วนนําเข้า ส่วนนําออก และผู ้มีส่วนได้เสียกับข้อมู ล (ต่อ)
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ส่วนนําเข้า
(Input)

(1) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎหมาย ข้อก�าหนดและเงือ่ นไข
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
เปิดภาครัฐ
(2) รายงานผลการเปิดเผยชุดข้อมูล
ของข้อมูลเปิดภาครัฐ เช่น ความพร้อม
ของการน�าชุดข้อมูลเปิดมาเผยแพร่
ต่อสาธารณะ คุณภาพของชุด
ข้อมูลเปิด
(3) ผลการรับฟงความคิดเห็นจาก
ช่องทางของศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐในส�านักงาน

กระบวนการ
(Processes)

4. การปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง
(1) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎหมาย ข้อก�าหนดและเงือ่ นไข
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
เปิดภาครัฐที่ได้รับการทบทวน
หรือปรับปรุง
(2) นโยบาย กฎเกณฑ์ แนวทาง วิธี
ปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผย
ข้อมูลเปิดภาครัฐภายในหน่วยงาน
ทีไ่ ด้รบั การทบทวนหรือปรับปรุง
(3) แผนด�าเนินการ
(4) การพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ
ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล เปิ ด ภาครั ฐ
ของส�านักงาน เช่น การเฝาระวัง
การบริ ก ารจั ด การด้ า นความ
มัน่ คงปลอดภัยและความต่อเนือ่ ง

ส่วนนําออก
(Output)

(1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
(2) ผู ้ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ระดั บ สู ง หรื อ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง
(3) บริกรข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ
(4) ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล
(5) ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล เปิ ด ภาครั ฐ
ในส�านักงาน

ผู ้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล
(Data Stakeholder)

ตารางที่ 4 ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ ส่วนนําเข้า ส่วนนําออก และผู ้มีส่วนได้เสียกับข้อมู ล (ต่อ)
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6.5 การนําข้อมูลเปิ ดไปใช�ประโยชน์
ปจจุบันการพัฒนาองค์กร บุคลากร หรือการวางแผนด�าเนินการเรื่อง
ต่าง ๆ ต้องอาศัยข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนัน้ การเก็บรวบรวมข้อมูลเปิด
จากหน่วยงานต่าง ๆ ของทุกภาคส่วน และการควบคุมคุณภาพของข้อมูล จึง
เปนปจจัยส�าคัญที่ท�าให้การตัดสินใจวางแผนด�าเนินงานในแต่ละเรื่องเปนไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการน�าข้อมูลเปิดไปใช้ส่งผลที่ส�าคัญ ดังนี้
6.5.1 เกิดการวิเคราะหและการพัฒนาในดานตาง ๆ ที่สําคัญ เช่น
การแก้ปญ หาทุจริตการปองกันการเกิดอาชญากรรมซ�า้ การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ทางธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนการผลิต
6.5.2 เกิดประโยชนกบั ขอมูลอยางมีนยั สําคัญ เช่น ท�าให้การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ แ ม่ น ย� า มากขึ้ น โดยการน� า เอาเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ
เข้ามาประมวลผลข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหรือความต้องการใช้ข้อมูลที่แตก
ต่างกัน
ประโยชนของการนําขอมูลไปใช แบ่งออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
1) ประโยชนตอภาครัฐ
1.1) ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการด�าเนินงาน
1.2) สร้างความโปร่งใส โดยประชาชนหรือภาคส่วนต่าง ๆ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการด�าเนินงาน เพื่อแก้ปญหาทุจริตคอร์รัปชัน
1.3) วางแผนเชิงนโยบายโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดได้อย่างมี
คุณภาพ
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1.4) ผลักดันให้เกิดการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านข้อมูล
1.5) ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ประโยชนตอภาคเอกชน
2.1) น�าข้อมูลเปิดไปต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
2.2) ส่งเสริมการขับเคลือ่ นนวัตกรรมจากข้อมูลส�าหรับภาคเอกชนมากขึน้
2.3) เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ทางธุรกิจและการลดต้นทุนการผลิตในภาพรวม
3) ประโยชนตอภาคประชาชน
3.1) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.2) ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการดิจิทัลภาครัฐที่ดีขึ้น
3.3) เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐแบบดิจิทัล
3.4) น�าข้อมูลไปพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ
แนวคิดของการน�าข้อมูลเปิดมาใช้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
รวมถึงให้บริการประชาชนทีด่ ขี นึ้ สามารถน�าไปวิเคราะห์ และต่อยอดนวัตกรรม
ได้ ดังนัน้ หลาย ๆ ประเทศจึงได้ให้ความสนใจในการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลเปิดอย่าง
เปนรูปธรรมกันมากขึ้น โดยอธิบายถึงกรณีศึกษาจากต่างประเทศ ลักษณะ
การเปิดเผย การน�าไปใช้ และประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้
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(1) การวิเคราะหขอมูลเปด เพื่อปองกันการก่ออาชญากรรม
กรณีศึกษาที่ 1 สหรัฐอเมริกา
ลักษณะการเปดเผย มีการรวบรวมและเปิดเผยชุดข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ https://www.data.gov/ ซึ่งเปิดให้เข้าถึงในรูปแบบของข้อมูลเปิด
เช่น XML, JSON, CSV, KML, RDF ตัวอย่างชุดข้อมูลที่มีการเปิดเผย เช่น
ชุดข้อมูลสถิตกิ ารก่ออาชญากรรม ชุดข้อมูลพื้นที่การก่ออาชญากรรมในแต่ละ
เมือง ชุดข้อมูลรายงานบันทึกเหตุการณ์ก่ออาชญากรรม ชุดข้อมูลสถิติ
การก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง
การนําไปใช มีการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อท�านายรูปแบบหรือ
ปจจัยที่เอื้อต่อการก่ออาชญากรรมในแต่ละพื้นที่ น�าผลที่ได้จากการท�านาย
ไปใช้ในการจัดสรรเส้นทางการตรวจตราของต�ารวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อให้สามารถเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุได้รวดเร็วที่สุด [21]
ประโยชนทไี่ ดรบั เพือ่ บริหารจัดการทรัพยากรของเจ้าหน้าที่ตา� รวจ
ในพืน้ ที่ ทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการปองกันและปราบปราม
การก่ออาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยง โดยวางแผนการจัดก�าลังเจ้าหน้าที่ต�ารวจใน
การตรวจปองกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมในแต่ละพื้นที่เสี่ยง และ
ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและปองกันตนเอง พยายามหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยง
หรือพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรม
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กรณีศึกษาที่ 2 สาธารณรัฐไอรแลนด
ลักษณะการเปดเผย มีการรวบรวมและเปิดเผยชุดข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ https://data.gov.ie ซึ่งเปิดให้เข้าถึงในรูปแบบของข้อมูลเปิด เช่น
XLSX, XML, JSON, CSV ตัวอย่างชุดข้อมูลที่มีการเปิดเผย เช่น ข้อมูลสถิติ
แบ่ ง ตามประเภทการกระท� า ความผิ ด ข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารก่ อ อาชญากรรม
จากส�านักงานต�ารวจตามแต่ละพื้นที่ ข้อมูลการส�ารวจส�ามะโนประชากร
การนําไปใช มีการจัดท�าข้อมูลหรือผลลัพธ์ในรูปแบบภาพหรือ
แผนภูมิ (Data Visualization) เพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มที่จะ
ก่ออาชญากรรมในแต่ละประเภท ในแต่ละช่วงเวลา และในแต่ละพื้นที่
เพื่อวางแผนรับมือกับอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น [22] รวมถึงมีการส่งเสริมให้
ประชาชนและชุมชนในท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการสังเกตและรายงานพฤติกรรม
ที่น่าสงสัยในละแวกพื้นที่อยู่อาศัย [23]
ประโยชนที่ไดรับ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
สร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ขี นึ้ ส�าหรับการอยูอ่ าศัย การติดต่อธุรกิจ และการท่องเทีย่ ว
ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยส�าหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ โดย
ประเมินอัตราการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่ เพื่อหาแนวทางปองกันตาม
แนวโน้ ม ประเภทของอาชญากรรมที่ เ กิ ด บ่ อ ยครั้ ง ในแต่ ล ะพื้ น ที่ รวมถึ ง
ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและปองกันตนเอง หลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงที่ก่อให้
เกิดอาชญากรรม
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(2) การวิเคราะหขอมูลเปด เพื่อการขนสงและโครงสรางพื้นฐาน
กรณีศึกษาที่ 1 สหราชอาณาจักร
ลักษณะการเปดเผย มีการรวบรวมและเปิดเผยชุดข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ https://data.gov.uk ซึ่งเปิดให้เข้าถึงในรูปแบบของข้อมูลเปิด เช่น
CSV KML WMS GEOJSON ตัวอย่างชุดข้อมูลที่มีการเปิดเผยด้านการบริการ
ขนส่งสาธารณะ เช่น ข้อมูลสถิติผู้โดยสาร ข้อมูลการร้องเรียนของผู้โดยสาร
ข้อมูลปริมาณ การขนส่งสินค้า ข้อมูลตารางเวลา เส้นทาง และค่าโดยสาร
ส�าหรับการเดินทางด้วยรถบริการสาธารณะ
การนําไปใช จัดให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดเกี่ยวกับข้อมูลรถโดยสาร
ประจ�าทาง [25] โดยหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงและ
ใช้ชุดข้อมูลเปิดนี้ เพื่อสร้างบริการใหม่ ๆ ให้กับผู้โดยสารให้สามารถเข้าถึง
บริการขนส่งสาธารณะได้สะดวกและง่ายขึ้น ส�าหรับคนพิการและคนทั่วไป
พร้อมทั้งสามารถวางแผนการเดินทาง แสดงข้อมูลแบบทันที แสดงราคาและ
ช�าระเงินผ่านแพลตฟอร์มเดียว ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ประโยชนที่ไดรับ สามารถวางแผนและประเมินค่าใช้จ่ายการเดิน
ทางได้ ท�าให้เกิดความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการใช้บริการขนส่ง
สาธารณะส�าหรับผูโ้ ดยสาร เพิม่ รายได้สา� หรับผูป้ ระกอบการท้องถิน่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การตัดสินใจด้านการจัดการจราจรที่ดีขึ้นส�าหรับหน่วยงานปกครองท้องถิ่น
รวมถึงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ส�าหรับภาคเอกชน เพื่อเพิ่มทางเลือก
ในการเดินทางในพื้นที่ที่อาจจะยังเชื่อมต่อกับเครือข่ายขนส่งสาธารณะหลักที่
ยังไม่ทั่วถึง
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กรณีศึกษาที่ 2 สาธารณรัฐไอรแลนด
ลักษณะการเปดเผย มีการรวบรวมและเปิดเผยชุดข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ https://data.gov.ie ซึ่งเปิดให้เข้าถึงในรูปแบบของข้อมูลเปิด เช่น
Web services API CSV XML KML/KMZ WMS GEOJSON ตัวอย่างชุดข้อมูล
ทีม่ กี ารเปิดเผยด้านการบริการขนส่งสาธารณะ เช่น ข้อมูลผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการ
รถสาธารณะแบบทันที ข้อมูลตารางเวลาการเดินรถ ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์
ข้อมูลที่จอดรถส�าหรับผู้พิการ
การนําไปใช มีการจัดท�าหน้าแสดงข้อมูลแบบทันที (Irish Rail
Realtime API) [26] เพือ่ แสดงข้อมูลตารางการเดินขบวนรถ แสดงทีต่ งั้ ปจจุบนั
ของรถไฟที่ให้บริการจากระบบส่งสัญญาณกลาง แสดงต�าแหน่งการเดินรถไฟ
ทุกขบวนทั่วประเทศ แสดงข้อมูลต้นทางและปลายทางของขบวนรถไฟที่ให้
บริการอยู่ รวมถึงแสดงข้อมูลการเดินรถที่ให้บริการอยู่ว่ามีความล่าช้าหรือไม่
และล่าช้าเปนเวลาเท่าไร
ประโยชนทไี่ ดรบั สามารถเปรียบเทียบวิธกี ารเดินทางโดยระบบขนส่ง
สาธารณะของแต่ละเมืองในแต่ละวันได้ สามารถค้นหาจุดจอดรถประจ�าทาง เวลา
เฉลี่ยในการเดินทาง ช่วยลดเวลาในการรอรถ รวมถึงประเมินค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางผ่านทางเว็บไซต์ https://www.transportforireland.ie เพื่อช่วยใน
การวางแผนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะดีขึ้น
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(3) การวิเคราะหขอมูลเปด เพื่อการปองกันและปราบปรามทุจริต
คอรรัปชัน
กรณีศึกษาที่ 1 ราชอาณาจักรไทย
ลั ก ษณะการเป ด เผย มี ก ารรวบรวมชุ ด ข้ อ มู ล ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
https://data.go.th ซึ่งเปิดให้เข้าถึงในรูปแบบของข้อมูลเปิด เช่น CSV XLS
DOC รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลจากหลายหน่วยงาน ตัวอย่างชุดข้อมูลทีม่ กี าร
เปิดเผย เช่น ข้อมูลบริษทั และรายชือ่ กรรมการ ข้อมูลจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ ข้อมูล
การจดทะเบียนนิติบุคคล
การนําไปใช มีการจัดกิจกรรม Datathon : Organizing Data for
Anti-Corruption โดยให้ประชาชน เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานของรัฐ และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านข้อมูล น�าชุดข้อมูลเปิดมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูล เช่น
ข้อมูลผู้ทิ้งงานภาครัฐ ค�าตัดสินศาลฎีกา ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ ส�านักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ข่าวเกีย่ วกับการทุจริต เพือ่ ตรวจสอบ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน
ประโยชนที่ไดรับ มีการน�าชุดข้อมูลมาเชื่อมโยงตรวจสอบความ
สัมพันธ์ของนักการเมือง ว่าเคยถูกตัดสินคดีทจุ ริตคอร์รปั ชันหรือไม่ ตรวจสอบ
การทุจริตในโครงการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ วิเคราะห์โอกาสทีจ่ ะเกิดการสมยอม
ในการเสนอราคา
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กรณีศึกษาที่ 2 สาธารณรัฐไอรแลนด
ลักษณะการเปดเผย มีการรวบรวมและเปิดเผยชุดข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ https://data.gov.ie ซึ่งเปิดให้เข้าถึงในรูปแบบของข้อมูลเปิด เช่น
CSV PDF XLS DOC ตัวอย่างชุดข้อมูลที่มีการเปิดเผย เช่น ข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณของภาครัฐ ข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน
การนําไปใช มีการจัดท�าเว็บไซต์ Where Your Money Goes [27]
เพือ่ แสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณย้อนหลัง 10 ป ของแต่ละภาคส่วน เช่น
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนรายได้คนท�างานหรือสนับสนุนการ
จ้างงาน การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ
ประโยชนที่ไดรับ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ราย
จ่ายประจ�าปของภาครัฐ เพือ่ ตรวจสอบการน�างบประมาณภาครัฐไปใช้ เปนไป
อย่างคุ้มค่าหรือไม่
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(4) การวิเคราะหขอมูลเปด เพื่อการสรางนวัตกรรม
กรณีศึกษาที่ 1 ราชอาณาจักรไทย
ลั ก ษณะการเป ด เผย มี ก ารรวบรวมชุ ด ข้ อ มู ล ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
https://data.go.th/ ซึง่ เปิดให้เข้าถึงในรูปแบบของข้อมูลเปิด เช่น CSV XLS
DOC รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลจากหลายหน่วยงาน ตัวอย่าง ชุดข้อมูลทีม่ กี าร
เปิดเผย เช่น ข้อมูลประมาณจราจร ชุดข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงป
ใหม่ สรุปอัตราเฉลี่ยรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
การนําไปใช มีการจัดโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ
“Thailand Data Innovation Awards” [27] เพือ่ ผลักดันให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมด้วยข้อมูลเปิด นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะรับโอกาสในการ
ส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีระดับสากล ในโครงการระหว่างประเทศ “โครงการ
ความรวมมือระหวางประเทศดานการเปดเผยขอมูล Asia Open Data
Partnership (Cross Countries Hackathon)”
ประโยชนทไี่ ดรบั กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาแอปพลิเคชันทีห่ ลากหลาย
และส่ ง เสริ ม นั ก พั ฒ นาของไทยให้ มี โ อกาสต่ อ ยอดความคิ ด ให้ กั บ ผลงาน
ทีม่ คี วามพร้อมและแสดงผลงานในเวทีระดับประเทศ ให้เปนทีร่ จู้ กั และยอมรับ
ทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ ผลักดันสูภ่ าคธุรกิจ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจาก
การใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ยกระดับคุณภาพบริการของรัฐให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
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ภาคผนวก
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ภำคผนวก

ก

ตัวอย่ำงเกณฑ์กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ
ตัวอย่างเกณฑ์การจัดล�าดับความส�าคัญ โดยการก�าหนดค่าคะแนนเพื่อ
ใช้ในการพิจารณาคุณค่าของชุดข้อมูล คุณภาพของชุดข้อมูล และการบริหาร
จัดการชุดข้อมูล
หน่วยงาน
กระทรวงสังกัด
ชื่ อของชุดข้อมูล
รูปแบบของชุดข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ของชุดข้อมูล
บริกรข้อมูล
เจ้าของข้อมูล
ผู ้มีอํานาจในการอนุมัติ
ให้เปิ ดเผยชุดข้อมูล
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<ชื่อหน่วยงาน>
<ชื่อกระทรวง>
<ชื่อของชุดข้อมูล>
<เช่น csv xls xml>
<ชุดข้อมูลนี้มาจากไหน เช่น ฐานข้อมูล น�าเข้าจาก
หน่วยงาน ก>
<ชื่อและอีเมล์>
<ชื่อและอีเมล์>
<ชื่อและอีเมล์>
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คุณค่าของชุดข้อมูลเปิ ดภาครัฐ
เกณฑ์คะแนน

มิติ

40 =
มีคุณค่า
มากที่สุด

ประโยชน์และ
ความโปร่งใส

การใช้งาน

รายละเอียด

ใช่

ไม่ใช่

1 เปนข้อมูลที่สนับสนุนการด�าเนินการด้าน 2.5
กลยุทธ์ภายในหน่วยงานหรือไม่ เช่น เพิ่ม
ความมัน่ คง ปลอดภัย ปกปองสิง่ แวดล้อม
และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมความ
มัน่ คงของชาติตามแต่ละภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน

0

2 ชุดข้อมูลสามารถน�าไปใช้ในการวิเคราะห์
และการตั ด สิ น ใจหลายรู ป แบบหรื อ ไม่
(เปนข้อมูลทีม่ สี นับสนุนภารกิจการด�าเนิน
งานของหน่วยงานมากกว่าหนึ่งรายการ
หรือไม่)

2

0

3 ข้อมูลสามารถช่วยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
หรือไม่ เช่น เพื่อการสร้างแอปพลิเคชัน
และบริการทีเ่ ปนประโยชน์ตอ่ ทุกภาคส่วน

2

0

4 เปนข้อมูลทีต่ รงตามข้อก�าหนดทีก่ ฎหมาย
ระบุไว้
หรือไม่

2

0

5 การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล จะท� า ให้ เ กิ ด ความ
โปร่งใสมากขึ้นหรือไม่

2

0

6 ข้อมูลสามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ได้หรือไม่

2

0

1 มีการระบุค�าอธิบายและรายละเอียดของ 2.5
ข้อมูลหรือไม่

0

2 มีความพร้อมที่จะเปิดให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้งาน 2.5
หรือไม่

0

3 มีการก�าหนดขอบเขตที่เผยแพร่หรือไม่

2.5

0

4 มีการตรวจสอบความถี่ในการใช้ข้อมูล 2.5
หรือไม่

0
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เกณฑ์คะแนน

มิติ
ความพร้อม
ใช้งาน

35 =
มีคุณภาพ
มากที่สุด

56

ความสมบูรณ์

รายละเอียด

ใช่

ไม่ใช่

1 เปนข้อมูลทีต่ รวจสอบแล้วว่าตรงต่อความ 2.5
ต้องการของภาคประชาสังคมหรือไม่

0

2 มี ชุ ด ข้ อ มู ล หรื อ เครื่ อ งมื อ ให้ ส� า หรั บ 2.5
ประชาชน โดยไม่มีข้อจ�ากัดในการเข้าถึง
และไม่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

0

3 มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามระยะเวลาที่ 2.5
เหมาะสมหรือไม่

0

4 เปนข้อมูลที่ถูกร้องขอมาจ�านวนมากผ่าน 2.5
ทางศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐหรือไม่

0

5 ปจจุบนั มีการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ตา่ ง ๆ 2.5
หรือไม่ เช่น เว็บไซต์ที่ทางหน่วยงานได้ให้
เงินทุนสนับสนุน เว็บไซต์หลักของทาง
หน่วยงาน

0

6 มีข้อมูลในรูปแบบเปิดหรือไม่ เช่น CSV 2.5
XML RSS TXT CMML RTF PDF และ
อื่น ๆ

0

7 เปนข้อมูลทีม่ อี ยูใ่ นปจจุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ 2.5
เช่น ASP หรือเครื่องมือชุดข้อมูลอื่น ๆ
คุณภาพของชุ ดข้อมู ลเปิ ดภาครัฐ

0

1 มีโครงสร้างและกระบวนการในการน�าเข้า 3.5
หรือส่งออกข้อมูล และ/หรือมีผู้ที่ด�าเนิน
การด้านคุณภาพข้อมูลหรือไม่

0

2 ชุดข้อมูลนีเ้ ปนทางหน่วยงานของท่านเปน 3.5
ผู้เก็บข้อมูลดิบเอง และมีความสมบูรณ์
ทั้งหมดหรือไม่

0
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เกณฑ์คะแนน

มิติ

รายละเอียด

ใช่

ไม่ใช่

ร้อยละ 85 - 99.99

3.5

0

ร้อยละ 70 - 84.99

2.5

0

น้อยกว่า ร้อยละ 69.99

0

0

ร้อยละ 85 - 99.99

3.5

0

ร้อยละ 70 - 84.99

2.5

0

น้อยกว่า ร้อยละ 69.99

0

0

0

3.5

3 หากชุ ด ข้ อ มู ล นี้ ไ ม่ ไ ด้ มี ค วามสมบู ร ณ์
ทั้งหมด
โปรดระบุความสมบูรณ์ของชุดข้อมูลนี้
เปนร้อยละ
(โปรดเลือกค�าตอบจากตัวเลือกทั้งสาม
ด้านล่าง)
ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เช่น มีข้อมูล
บางแถว
หายไปจากชุดข้อมูล

4 หากชุดข้อมูลนีไ้ ม่ได้มคี วามสมบูรณ์ทงั้ หมด
โปรดระบุความสมบูรณ์ของ “ข้อมูลที่
ส�าคัญ (Critical Record)” ต่อชุดข้อมูลนี้
เช่น จ�านวนคอลัมน์ท่ีขาดหายไปส�าหรับ
ทุกแถวส�าคัญในชุดข้อมูล (โปรดเลือกค�า
ตอบจากตัวเลือกด้านล่าง)

5 กรณีเปนข้อมูลหรือชุดข้อมูลที่น�าเข้ามา
จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มีความเสี่ยงที่
อาจเกิ ด การเข้ า ใจผิ ด ในข้ อ มู ล หรื อ ชุ ด
ข้อมูลที่ได้น�าเข้ามาจากการที่ไม่ได้น�าเข้า
ข้อมูลทัง้ หมดมา เช่น การดึงข้อมูลมาบาง
แถวแล้วท�าให้เกิดความสับสนของข้อมูล
หรือชุดข้อมูลใหม่ที่ได้น�าเข้ามา
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เกณฑ์คะแนน

มิติ

ความต้องกัน

ความอ่อนไหว
25 =
ความสามารถ ของข้อมูล
ในการจัดการ
ดีที่สุด
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รายละเอียด

ใช่

ไม่ใช่

6 มีการจัดท�าคุณค่าของข้อมูลทีม่ กี ารค�านวณ 3.5
และกระบวนการเพื่อรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลหรือไม่

0

1 ฐานข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานมี ม าตรฐานที่ 3.5
เหมาะสมส�าหรับนิยามข้อมูลหรือไม่

0

2 การระบุข้อมูลมีความต้องกันหรือไม่ เช่น 3.5
วันทีเ่ ปนเลขอารบิกทัง้ หมด ไม่มเี ลขไทยปน

0

3 ค่าที่ระบุในชุดข้อมูลหรือข้อมูลมีความ 3.5
ต้องกันตลอดทั้งชุดข้อมูล โดยบริบทหรือ
ช่วงเวลาจะไม่มผี ลกระทบต่อชุดข้อมูลนัน้ ๆ

0

4 ค่าทีร่ ะบุในชุดข้อมูลหรือข้อมูล สอดคล้อง 3.5
กับค่าที่ก�าหนดตามกฎเกณฑ์หรือไม่
ความสามารถในการบริหารจัดการ

0

1 ชุ ด ข้ อ มู ล ที่ จ ะเปิ ด เผยขั ด ต่ อ นโยบาย
ความเปนส่วนบุคคลของส�านักงานและ
พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562

0

5

2 การเผยแพร่ข้อมูลหรือชุดข้อมูลจะเปน
การละเมิดความลับตามกฎหมาย

0

5

3 ข้ อ มู ล มี ค วามเสี่ ย งด้ า นความปลอดภั ย
หากเปิดเผยหรือน�าไปใช้รว่ มกับชุดข้อมูลอืน่

0

5

4 ชุดข้อมูลเปนข้อมูลทีเ่ อาไว้ใช้เฉพาะหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเปนข้อมูลทีไ่ ม่สามารถเปิดเผย
ต่อสาธารณะได้

0

5

Digital Government Standard
มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล

เกณฑ์คะแนน

มิติ

รายละเอียด

ใช่

ไม่ใช่

น้อยกว่า 10 ชั่วโมง

2.5

0

10 - 40 ชั่วโมง

2

0

40 - 120 ชั่วโมง

1.5

0

120 - 140 ชั่วโมง

3

0

มากกว่า 240 ชั่วโมง

0

0

น้อยกว่า 50,000 บาท

2.5

0

50,000 - 100,000 บาท

2

0

100,001 - 250,000 บาท

1.5

0

250,001 - 1,000,000 บาท

1

0

มากกว่า 1,000,000 บาท
คะแนนทัง� หมด

0

0
100

สิง่ ทีจ่ า� เปนต้องใช้ 1 ประมาณการสิ่งที่จ�าเปนต่อการท�าให้ชุด
ข้อมูลนีอ้ ยูใ่ นรูปแบบทีพ่ ร้อมจะน�าไปเปิดเผย
- ก�าลังคน คิดเปนจ�านวนชั่วโมง

- งบประมาณ : อุปกรณ์/วัสดุ/การจัดซือ้
จัดจ้าง
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ภำคผนวก

ข

ชุ ดข้อมู ลที่มคี ณ
ุ ค่ำ
ในระดับสากลมีการจัดกลุ่มชุดข้อมูลที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ โดยมีเปาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable
Development Goals ตัวอย่างชุดข้อมูลที่เปิดเผย ดังนี้
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• ข้อมูลสถานศึกษาตาม
ระดับการศึกษา
• ข้อมูลการลงทะเบียน
ของนักศึกษา

• ข้อมูลการใช้พลังงาน
• ข้อมูลการผลิตพลังงาน
ที่เกิดจากลม

การศึกษา

พลังงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ • ข้อมูลการเกิดกาซ
และสิ่งแวดลอม
เรือนกระจก จ�าแนก
ตามประเภทของกาซ

• ข้อมูลผู้ที่ตกเปนเหยื่อ
ฆาตกรรมโดยเจตนา
จ�าแนกตามเพศ

อาชญากรรม

กลุ่มข้อมู ล

องค์กำรสหประชำชำติ
(data.un.org)

ออสเตรเลีย
(data.gov.au)

• ข้อมูลแหล่งพลังงาน
• ข้อมูลพลังงานสะสม
• ข้อมูลการใช้พลังงาน
จากน�้า

• ข้อมูลศักยภาพการพัฒนา
พลังงานลม
• ข้อมูลการใช้พลังงาน
ในประเทศ

• ข้อมูลเด็กที่เรียนที่บ้าน • ข้อมูลโปรแกรมการศึกษา
(ที่ได้ลงทะเบียนไว้)
และฝกอบรมเพิ่มเติม
• ข้อมูลสิง่ อ�านวยความสะดวก
ในสถานศึกษา

• ข้อมูลอาชญากรรมที่
ถูกบันทึกไว้ตามสถานี
ต�ารวจ Garda ของ
แต่ละพื้นที่ จ�าแนกตาม
ประเภทของอาชญากรรม

ไอร์แลนด์
(data.gov.ie)

• ข้อมูลการปล่อยสารพิษ • ข้อมูลการใช้นา�้ ในแต่ละรัฐ • ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ
ของโรงงานอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออก และ
• ข้อมูลสภาพอากาศ
ภาคกลาง

• ข้อมูลเครื่องปฏิกรณ์
พลังงานนิวเคลียร์
เชิงพาณิชย์

• ข้อมูลขอบเขตของ
โรงเรียนเทศบาล
• ข้อมูลพื้นที่ขาดแคลน
บุคลากรทางการศึกษ

• ข้อมูลอัตราการก่อ
• สถิติข้อมูลตาราง
อาชญากรรม
อาชญากรรม
• ข้อมูลการก่ออาชญากรรม • สถิติผู้กระท�า ความผิด
ที่ส�าคัญ รายเดือน

สหรัฐอเมริกำ
(www.data.gov)

เป�ำหมำยกำรพัฒนำ
แห่งสหัสวรรษ
Sustainable Development
Goals (SDGs)

ตารางที่ 5 ตัวอย่างชุ ดข้อมู ลเปิ ดที่พบในฐานข้อมู ลเปิ ดภาครัฐขององค์การสหประชาชาติ และประเทศต่าง ๆ
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62

• ข้อมูลระบบการรักษา • ข้อมูลคุณภาพอากาศ
พยาบาล
• อัตราการเสียชีวติ จ�าแนก
ตามอายุและสาเหตุ

สุขภาพ

(ไม่ได้ระบุ)

• อัตราการท�าแท้ง
• กฎหมายการท�าแท้ง
• ประชากรในพื้นที่
ทุรกันดาร

เพศ

• ข้อมูลราคาผักและ
ผลไม้ ตามท้องตลาด

• ข้อมูลปุยแต่ละชนิด
• ข้อมูลผลผลิตทาง
การเกษตร

• สถิติการเงินระหว่าง
• ข้อมูลภาษี
ประเทศ เช่น ดุลการ
• ข้อมูลค่าเช่าที่พักอาศัย
ช�าระเงิน อัตราดอกเบี้ย

สหรัฐอเมริกำ
(www.data.gov)

เกษตรกรรม

การเงิน

กลุ่มข้อมู ล

องค์กำรสหประชำชำติ
(data.un.org)

ไอร์แลนด์
(data.gov.ie)

(ไม่ได้ระบุ)

• ข้อมูลจ�านวนวัวในแต่ละ
ไตรมาส
• ดัชนีปริมาณส�าหรับ
ผลผลิตและรายได้
จากการเกษตร

• ข้อมูลค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพ • ข้อมูลโรคและความผิดปกติ
ในออสเตรเลีย
ของระบบประสาท
• ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา
ทางการแพทย์

(ไม่ได้ระบุ)

• ความต้องการอาหาร
ในประเทศออสเตรเลีย
• สถิติสินค้าเกษตร
ในแต่ละป

• รายงานสถานะทางการเงิน • ข้อมูลผูค้ า�้ ประกันสินเชือ่
ของรัฐ Queensland
ทางการเงินรายป และ
• ข้อมูลหนี้
ประเภทของผู้ค�้าประกัน

ออสเตรเลีย
(data.gov.au)

เป�ำหมำยกำรพัฒนำ
แห่งสหัสวรรษ
Sustainable Development
Goals (SDGs)

ตารางที่ 5 ตัวอย่างชุ ดข้อมู ลเปิ ดที่พบในฐานข้อมู ลเปิ ดภาครัฐขององค์การสหประชาชาติ และประเทศต่าง ๆ (ต่อ)
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• ข้อมูลการแต่งงาน
• ข้อมูลผลประโยชน์
การลาคลอดบุตร

ฐานขอมูลตัวชี้วัด

• ข้อมูลค่าจ้างและรายได้
ต่อเดือน
• ข้อมูลแรงงาน จ�าแนก
ตามฐานการผลิต

• ดัชนีการพัฒนามนุษย์
และองค์ประกอบ
• ดัชนีความยากจน

การพัฒนามนุษย

อุตสาหกรรม

• ข้อมูลทารกที่เกิดจาก
ผู้หญิงที่ติดเชื้อ HIV
• ข้อมูลผู้ที่มีเพศสัมพันธ์
ก่อนอายุ 15 ป

HIV/AIDS

กลุ่มข้อมู ล

องค์กำรสหประชำชำติ
(data.un.org)

ออสเตรเลีย
(data.gov.au)

• ข้อมูลตัวชี้วัดความ
เข้มแข็งของชุมชนรายป

• สัดส่วนประชากรทีอ่ าศัย
อยูต่ า�่ กว่าระดับความยากจน
ของประเทศ จ�าแนกตาม
เพศและอายุ

(ไม่ได้ระบุ)

(ไม่ได้ระบุ)

(ไม่ได้ระบุ)

ไอร์แลนด์
(data.gov.ie)

• ข้อมูลการส่งคืนอาหารทีผ่ ลิต • ข้อมูลอุตสาหกรรมปาไม้ • ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม
จากโรงงานอุตสาหกรรม
ของออสเตรเลีย รายป
และการปล่อยของเสีย
• ข้อมูลการปล่อยของเสีย • ข้อมูลแรงงานใน
• ข้อมูลหน่วยอุตสาหกรรม
จากโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิต
ท้องถิ่นตามปภาคสถิติ
Dairy Products
และชนิดของอุตสาหกรรม
(นม ไข่)

(ไม่ได้ระบุ)

(ไม่ได้ระบุ)

• รายงานประจ�าป HIV/AIDS • ข้อมูลจ�านวนผู้ติดเชื้อ
• ข้อมูลการวินจิ ฉัย HIV/
HIV ใหม่ จ�าแนกตาม
AIDS จ�าแนกตาม ย่าน
เพศ อายุ และกลุ่ม
เพศ และเชื้อชาติ
ประชากรส�าคัญ
• ข้อมูลจากมูลนิธิ HIV
ในรัฐ Queensland

สหรัฐอเมริกำ
(www.data.gov)

เป�ำหมำยกำรพัฒนำ
แห่งสหัสวรรษ
Sustainable Development
Goals (SDGs)

ตารางที่ 5 ตัวอย่างชุ ดข้อมู ลเปิ ดที่พบในฐานข้อมู ลเปิ ดภาครัฐขององค์การสหประชาชาติ และประเทศต่าง ๆ (ต่อ)
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64
สหรัฐอเมริกำ
(www.data.gov)

(ไม่ได้ระบุ)

ออสเตรเลีย
(data.gov.au)

• ข้อมูล GDP
• ข้อมูล GNI

• ข้อมูลการผ่อนผันหนี้
(ประเทศ)

การชวยเหลือ
เพื่อการพัฒนา
อยางเปนทางการ
(ไม่ได้ระบุ)

(ไม่ได้ระบุ)

• ข้อมูลรายได้จากการส่งออก • ข้อมูลสัดส่วนของ GDP รวม
และอัตราการเติบโต

• ข้อมูลการว่างงานของ • ข้อมูลอัตราการว่างงาน • ข้อมูลก�าลังแรงงานใน
เยาวชน จ�าแนกตามเพศ • ข้อมูลการเข้าสูต่ ลาดแรงงาน
แต่ละรัฐ จ�าแนกราย
• ข้อมูลค่าจ้าง
ไตรมาส และรายป

• ข้อมูลการใช้โทรศัพท์มอื ถือ • ข้อมูลความปลอดภัย
• ข้อมูลการใช้อนิ เทอร์เน็ต
ทางไซเบอร์

บัญชีประชาชาติ

แรงงาน

วิจัยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

กลุ่มข้อมู ล

องค์กำรสหประชำชำติ
(data.un.org)

(ไม่ได้ระบุ)

(ไม่ได้ระบุ)

• อัตราก�าลังแรงงานรายป
จ�าแนกตามเพศ

• ข้อมูลอัตราการจัดกิจกรรม
เชิงนวัตกรรมรายป

ไอร์แลนด์
(data.gov.ie)

เป�ำหมำยกำรพัฒนำ
แห่งสหัสวรรษ
Sustainable Development
Goals (SDGs)

ตารางที่ 5 ตัวอย่างชุ ดข้อมู ลเปิ ดที่พบในฐานข้อมู ลเปิ ดภาครัฐขององค์การสหประชาชาติ และประเทศต่าง ๆ (ต่อ)
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• ข้อมูลการมาถึงของ
นักท่องเที่ยวและ
ค่าใช้จ่าย

• ข้อมูลสถิติการซื้อขาย
สินค้า จ�าแนกตาม
ประเภทของสินค้า

การคา

• ข้อมูลผู้ลี้ภัย

ผูลี้ภัย

การทองเที่ยว
และกีฬา

• ข้อมูลประชากรโลก
• ข้อมูลการคาดการณ์
อัตราการเกิดในแต่ละป
จ�าแนกตามเพศ

ประชากร

กลุ่มข้อมู ล

องค์กำรสหประชำชำติ
(data.un.org)

ออสเตรเลีย
(data.gov.au)

• ข้อมูลการติดตามอัตรา • การค้าขายสินค้าของ
สินค้าเกษตรในแต่ละพืน้ ที่
ออสเตรเลีย จ�าแนก
ตามประเทศ

• ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว • ข้อมูลโอกาสการลงทุน
• ข้อมูลโรงแรม (มีเฉพาะ
ด้านการท่องเที่ยวรายป
บางรัฐ)

• สถิตกิ ารเข้าเมืองแต่ละป • ข้อมูลผู้ลี้ภัย
• ข้อมูลความขัดแย้งระหว่าง
พรมแดน

• ข้อมูลประชากรในแต่ละรัฐ • ข้อมูลการประมาณ
• ข้อมูลส�ามะโนประชากร
ประชากร
• อัตราการเพิ่มของ
ประชากรในท้องถิ่น

สหรัฐอเมริกำ
(www.data.gov)

• ข้อมูลการส่งออกโค
และเนื้อโค รายป

• ข้อมูลที่จอดรถส�าหรับ
นักท่องเที่ยว

(ไม่ได้ระบุ)

• ข้อมูลประชากรที่อายุ
15 ปขึ้นไป จ�าแนกตาม
ระดับการศึกษาสูงสุด

ไอร์แลนด์
(data.gov.ie)

เป�ำหมำยกำรพัฒนำ
แห่งสหัสวรรษ
Sustainable Development
Goals (SDGs)

ตารางที่ 5 ตัวอย่างชุ ดข้อมู ลเปิ ดที่พบในฐานข้อมู ลเปิ ดภาครัฐขององค์การสหประชาชาติ และประเทศต่าง ๆ (ต่อ)
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ในระดับสากลมีการจัดกลุ่มชุดข้อมูลที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ โดยมีเปาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable
Development Goals ตัวอย่างชุดข้อมูลที่เปิดเผย ดังนี้
ตารางที่ 6 ตัวอย่างชุ ดข้อมู ลเปิ ดที่มีคุณค่าสูง
Open Data Category

G8 Open Data Charter

Open Data Barometer

บริษัท

• การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

• การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
• ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ

อาชญากรรม
และกระบวนการยุติธรรม

• สถิติการก่ออาชญากรรม
• ความปลอดภัย

• สถิติการก่ออาชญากรรม

สภาวะโลก

•
•
•
•

อุตุนิยมวิทยา สภาพอากาศ
การเกษตร
สถานการณ์ปาไม้
การประมงและการล่าสัตว์

(ไม่ได้ระบุ)

การศึกษา

• รายชื่อสถาบันการศึกษา
• คุณภาพของสถานศึกษา
• ทักษะด้านดิจิทัล

• การศึกษาระดับประถม
และมัธยม

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

• ระดับมลพิษ
• การใช้พลังงาน

• สถิติด้านสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ

การเงิน

• งบประมาณแผ่นดิน
• รายละเอียดการใช้จ่ายของ
(การวางแผนและการใช้จ่าย) ภาครัฐ
• การใช้จ่าย
• สัญญาจ้าง
• งบประมาณท้องถิ่น

พิกัดภูมิศาสตร์

• ภูมิประเทศ
• รหัสไปรษณีย์
• แผนทีท่ ้องถิ่น
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ตารางที่ 6 ตัวอย่างชุ ดข้อมู ลเปิ ดที่มีคุณค่าสูง (ต่อ)
Open Data Category

G8 Open Data Charter

Open Data Barometer

การพัฒนาที่ยั่งยืน

• การช่วยเหลือ
• ความมัน่ คงทางอาหาร
• ที่ดิน

(ไม่ได้ระบุ)

ความรับผิดชอบของภาครัฐ
และด้านประชาธิปไตย

• การเลือกตั้งของประเทศ

• ผลการเลือกตั้งของประเทศ

ความรับผิดชอบของภาครัฐ
และด้านประชาธิปไตย

•
•
•
•
•

สุขภาพ

• ใบสั่งยา
• ข้อมูลสุขภาพ

วิทยาศาสตร์และการค้นคว้า

• ข้อมูลทางพันธุกรรม
(Genome Data)
• กิจกรรมด้านการวิจยั และศึกษา
• ผลการทดลอง

(ไม่ได้ระบุ)

สังคมและสวัสดิการ

• การมีบ้าน (Housing)
• การประกันสุขภาพ
• การชดเชยการว่างงาน

(ไม่ได้ระบุ)

สถิติ

•
•
•
•
•

• กฎหมาย
ที่ติดต่อภาครัฐ
ผลการเลือกตั้ง
กฎหมายและกฎเกณฑ์
ค่าตอบแทน (ระดับการจ่าย)
การรับสินบน

สถิติของประเทศ
ส�ามะโนประชากร
โครงสร้างพื้นฐาน
สุขภาพ
ทักษะ

• คุณภาพด้านการสาธาณสุข

• รายละเอียดส�ามะโนประชากร

การขนส่งและโครงสร้างพืน้ ฐาน • ตารางการขนส่งสาธารณะ • ตารางการขนส่งสาธารณะ
• จุดเชือ่ มต่อโครงข่ายสาธารณะ
• การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
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ภำคผนวก

ค

ค�ำอธิบำยชุ ดข้อมู ลดิจิทัล
ค�าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือ เมทาดาตา (Metadata) เปนข้อมูลที่ใช้
อธิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่มข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งเมทาดาตาเชิงธุรกิจ
(Business Metadata) และเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata)
[9] เพือ่ ให้ทราบรายละเอียดเกีย่ วกับโครงสร้างของข้อมูล เนือ้ หาสาระ รูปแบบ
การจัดเก็บ แหล่งข้อมูล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล [30] ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูล
เข้าใจชุดข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องจัดท�าเมทาดาตา และมี
การบริหารจัดการเมทาดาตา เช่น เมือ่ มีการเปลีย่ นโครงสร้างของชุดข้อมูลหรือ
ข้อมูลต้องมีการปรับปรุงเมทาดาตาด้วย

68

Digital Government Standard
มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล

ตารางที่ 7 ตัวอย่างคําอธิบายชุ ดข้อมู ลดิจิทัลเชิ งธุ รกิจ (Business Metadata)
ลําดับ
(Item
No.)

ชื่ อรายการ

(Item Name)

คําอธิบาย

(Description)

รู ปแบบ

(Format)

คุณลักษณะ
ข้อมูล

(Characteristic
Type)

1

รหัสชุดข้อมูล
(unique_identifier)

รหัสหรือเลขที่ ส�าหรับแต่ละ
ชุดข้อมูล

Mandatory

2

ชื่อชุดข้อมูล
(title)

ชื่ อ ชุ ด ข้ อ มู ล ที่ ก� า หนดโดย
หน่วยงานของรัฐ

Mandatory

3

หน่วยงานของรัฐ
(government_data_
provider)

ชื่อหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

Mandatory

4

รายละเอียด
(description)

บทคัดย่อของข้อมูล หรือ
Abstract ที่บ่งบอกถึง
เนื้อความในข้อมูลอย่างสั้น

Mandatory

5

ค�าส�าคัญ
(keyword)

หัวข้อ ค�า หรือวลี
ที่ใช้ส�าหรับการค้นเรื่อง
ที่ต้องการ

แยกแต่ละ
Keywords ด้วย “,”
(Comma)

Mandatory

6

วันที่ท�าการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลล่าสุด
(last_updated_date)

วัน เดือน ป ที่มีการปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด

รูปแบบ YYYYMMDD
เช่น 20190225

Mandatory

7

ชื่อผู้ติดต่อ
(contact_name)

ชือ่ ผูต้ ดิ ต่อหลักส�าหรับข้อมูลที่
น�ามาเปิดเผย

Mandatory

8

อีเมล์ผู้ติดต่อ
(contact_email)

อีเมล์ของผู้ติดต่อหลัก

Mandatory

9

เบอร์โทรผู้ติดต่อ
(contact_number)

เบอร์โทรศัพท์ของผูต้ ดิ ต่อหลัก

Mandatory

10

รูปแบบของข้อมูล
(data_format)

รูปแบบของข้อมูลที่ใช้ในการ
เปิดเผย

Mandatory
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ตารางที่ 7 ตัวอย่างคําอธิบายชุ ดข้อมู ลดิจทิ ลั เชิ งธุ รกิจ (Business Metadata) (ต่อ)
ลําดับ

ชื่ อรายการ

(Item
No.)

(Item Name)

คําอธิบาย

(Description)

รู ปแบบ

(Format)

คุณลักษณะ
ข้อมูล

(Characteristic
Type)

11

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
(frequency)

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลที่ ระบุความถี่ เช่น
เปิดเผย
01 = Not updated
(historical only)
02 = Annual
03 = Quarterly
04 = Bi-monthly
05 = Monthly
06 = Bi-weekly
07 = Weekly
08 = Daily
09 = Hourly
10 = Continuous

Mandatory

12

หมวดหมู่
(category)

หมวดหมู่ของชุดข้อมูล

Mandatory

13

ภาษาที่ใช้
(language)

ภาษาของชุดข้อมูลที่ใช้

เช่น
TH = ไทย
EN = อังกฤษ

Mandatory

14

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
(right_of_access)

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ซึ่งอธิบายระดับการเข้าถึง
ชุดข้อมูล

เช่น ผูม้ สี ทิ ธิเข้าถึง ฟิลด์
ที่สามารถเข้าถึง
รายการที่สามารถ
เข้าถึง

Mandatory

15

ชื่อลิงก์
(url)

ระบุ URL ของชุดข้อมูล

Optional

16

ลิขสิทธิ์
(license)

การประกาศสิทธิ หรือข้อตกลง ระบบจะก�าหนดเปน
ในการใช้ชุดข้อมูล หรือ API ที่ ข้อก�าหนดและเงือ่ นไข
การอนุญาตให้ใช้ขอ้ มูล
เผยแพร่
ของศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ

Optional
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ตารางที่ 8 ตัวอย่างคําอธิบายชุ ดข้อมู ลดิจทิ ลั เชิ งเทคนิค (Technical Metadata)
ลําดับ
(Item
No.)

ชื่ อรายการ

(Item Name)

คําอธิบาย

(Description)

รู ปแบบ

(Format)

คุณลักษณะ
ข้อมูล

(Characteristic
Type)

1

รหัสชุดข้อมูล
(unique_identifier)

รหัสหรือเลขที่ ส�าหรับแต่ละ
ชุดข้อมูล

Mandatory

2

ชื่อชุดข้อมูล
(title)

ชื่อชุดข้อมูลที่ก�าหนด
โดยหน่วยงานของรัฐ

Mandatory

3

ชื่อฟิลด์ข้อมูล
(attribute)

ชื่อฟิลด์ข้อมูลที่จัดเก็บ

Mandatory

4

ค�าอธิบายฟิลด์
(description)

ค�าอธิบายรายละเอียดของฟิลด์
ข้อมูล

Mandatory

5

ประเภทข้อมูล
(data_type)

ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ
เช่น CHAR VARCHAR INT
DATETIME

แยกแต่ละ
Keywords ด้วย “,”
(Comma)

Mandatory

6

ขนาดข้อมูล
(data_size)

ขนาดของข้อมูลที่จัดเก็บ

รูปแบบ YYYYMMDD
เช่น 20190225

Mandatory

7

คุณลักษณะข้อมูล
(characteristic_type)

คุณลักษณะของข้อมูล

Mandatory
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ง

ตัวอย่ำงรำยกำรที่ใช้ในกำรตรวจสอบ
กระบวนกำรเปิ ดเผยข้อมู ลเปิ ดภำครัฐ
ในกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ มีขั้นตอนการด�าเนินการตั้งแต่
การวางแผน การปฏิบตั ิ การวัดผล และการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง โดยสามารถ
พิจารณาตรวจสอบการด�าเนินงานจากตัวอย่างนี้

72

กิจกรรมที่ต้องดําเนินการ

สถานะของ
การดําเนินการ

การระบุชุดข้อมูล

พิจารณาและระบุชุดข้อมูลที่จะน�าไป ด�าเนินการแล้ว/
เปิดเผยว่าเปนชุดข้อมูลประเภทใด มี อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ/
ความส�าคัญอย่างไร และน�าไปใช้ใน ยังไม่ได้ด�าเนินการ
ทิศทางใด โดยจะต้องมีหนึ่งในลักษณะ
ดังนี้
• ข้อมูลที่กฎหมายก�าหนดให้เปิดเผย
เช่น ข้อมูล แผนงาน โครงการ สัญญา
สัมปทาน

• ส�ารวจชุดข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ว่า ด�าเนินการแล้ว/
การวางแผน การ การส�ารวจ และ
เปิดเผยข้อมูลเปิด การรวบรวมชุดข้อมูล ในปจจุบัน ภายในหน่วยงานมีหรือ อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ/
ไม่มีขอ้ มูลใดบ้าง
ยังไม่ได้ด�าเนินการ
ภาครัฐ
• รวบรวมชุ ด ข้ อ มู ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ภารกิจการด�าเนินงาน รวมถึงความ
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และจัดท�า
รายการบัญชีข้อมูล

ขัน� ตอนในการ กระบวนการเปิ ดเผย
ดําเนินการ
ข้อมูลเปิ ดภาครัฐ

ตารางที่ 9 ตัวอย่างรายการที่ใช�ในการตรวจสอบกระบวนการเปิ ดเผยข้อมู ลเปิ ดภาครัฐ
วันที่
ดําเนินการ

(ตัวอยาง)
(ตัวอยาง)
ได้ท�าการส�ารวและ 29 ก.พ. 2562
รวบรวมจนพบว่า มี
ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับ
การจัดชั้นความลับ
ทั้ ง หมด 150ชุ ด
ข้อมูล มีข้อมูลที่ถูก
เปิดเผยผ่านเว็บไซต์
www.abcdefg.go.th
ทั้งหมด 8 ชุดข้อมูล

สิ่งที่ได้
ดําเนินการ

(ตัวอยาง)
น.ส. มะลิ
(*ต�าแหน่ง*)
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ขัน� ตอนในการ กระบวนการเปิ ดเผย
ดําเนินการ
ข้อมูลเปิ ดภาครัฐ

• ข้ อ มู ล ตามหน้ า ที่ ห รื อ ภารกิ จ ของ
หน่วยงานของรัฐ เช่น ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ
• ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการน�าไปใช้
ในการพัฒนา หรือแก้ไขปญหาในการ
บริหารงานของรัฐด้านต่าง ๆ เช่น
ข้อมูลวิจัย ข้อมูลสถิติ
• ข้อมูลที่มีความต้องการน�าไปใช้งาน
จากกลุ่มผู้ใช้งานอย่างชัดเจน เปน
ข้อมูลทีเ่ ปนประโยชน์ หรือสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิ จ ได้ เช่ น ข้ อ มู ล การ
จดทะเบียน บริษัท ข้อมูลการขนส่ง
ข้อมูลการเกิดอาชญากรรม
• ข้อมูลที่ช่วยสร้างความโปร่งใส เช่น
ข้อมูลด้านงบประมาณ ค่าใช้จา่ ยของ
ภาครัฐ และการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมที่ต้องดําเนินการ

สถานะของ
การดําเนินการ

สิ่งที่ได้
ดําเนินการ

ตารางที่ 9 ตัวอย่างรายการที่ใช�ในการตรวจสอบกระบวนการเปิ ดเผยข้อมู ลเปิ ดภาครัฐ (ต่อ)
วันที่
ดําเนินการ

ผู ้ดําเนินการ
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สถานะของ
การดําเนินการ

จัดล�าดับในการเปิดเผยชุดข้อมูลเปิด ด�าเนินการแล้ว/
ภาครัฐ โดยพิจารณาจากประโยชน์ของ อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ/
การเปิดเผย และน�าข้อมูลไปใช้ ข้อมูล ยังไม่ได้ด�าเนินการ
มีความถูกต้องครบถ้วน พร้อมใช้งาน
เปนปจจุบัน และบริหารจัดการข้อมูล
ได้โดยง่าย

กิจกรรมที่ต้องดําเนินการ

การด�าเนินการ การรวบรวมชุดข้อมูล รวบรวมชุดข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อ ด�าเนินการแล้ว/
เปิดเผยชุดข้อมูล
ตรวจสอบว่ า ชุ ด ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วอยู ่ ที่ อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ/
เปิดภาครัฐ
แหล่งใด โดยอาจรวบรวมชุดข้อมูลที่ ยังไม่ได้ด�าเนินการ
เปิดเผยอยู่แล้วข้อมูลที่เกิดจากภารกิจ
และการด�าเนินงานรวมถึงความต้องการ
ของผูใ้ ช้ขอ้ มูล ไม่วา่ จะเปนความต้องการ
ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือภาคส่วน
อื่น ๆ เช่น ข้อมูลสถิติ ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง รายงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
ตัดสินใจด้านการบริหาร

การจัดล�าดับ
ความส�าคัญ

ขัน� ตอนในการ กระบวนการเปิ ดเผย
ดําเนินการ
ข้อมูลเปิ ดภาครัฐ

สิ่งที่ได้
ดําเนินการ

ตารางที่ 9 ตัวอย่างรายการที่ใช�ในการตรวจสอบกระบวนการเปิ ดเผยข้อมู ลเปิ ดภาครัฐ (ต่อ)
วันที่
ดําเนินการ

ผู ้ดําเนินการ
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การเปิดเผยชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐ ด�าเนินการแล้ว/
• การจัดท�าชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ/
ของข้อมูลเปิด
ยังไม่ได้ด�าเนินการ
• แปลงชุดข้อมูลดังกล่าว ให้อา่ นได้ดว้ ย
เครือ่ งมือทางดิจทิ ลั ด้วยวิธกี ารรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยทีน่ า่ เชือ่ ถือ และ
คุ้มครองความเปนส่วนบุคคล
• ก�าหนดระยะเวลาการปรับปรุงชุดข้อมูล
• จัดท�าค�าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลเพื่อ
ให้ทราบรายละเอียดของชุดข้อมูล
• อนุมัติชุดข้อมูล

การเปิดเผย
ชุดข้อมูลของข้อมูล
เปิดภาครัฐ

สถานะของ
การดําเนินการ

จ�าแนกหมวดหมู่ ก�าหนดและจัดประเภท ด�าเนินการแล้ว/
ชัน้ ความลับของชุดข้อมูล โดยพิจารณา อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ/
ถึงลิขสิทธิข์ องข้อมูล การคุม้ ครองข้อมูล ยังไม่ได้ด�าเนินการ
ส่วนบุคคล ความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถ
เข้าถึง และใช้ชดุ ข้อมูลได้อย่างต่อเนือ่ ง

กิจกรรมที่ต้องดําเนินการ

การจ�าแนก
หมวดหมู่

ขัน� ตอนในการ กระบวนการเปิ ดเผย
ดําเนินการ
ข้อมูลเปิ ดภาครัฐ

สิ่งที่ได้
ดําเนินการ

ตารางที่ 9 ตัวอย่างรายการที่ใช�ในการตรวจสอบกระบวนการเปิ ดเผยข้อมู ลเปิ ดภาครัฐ (ต่อ)
วันที่
ดําเนินการ
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การวัดผลการ
เปิดเผยข้อมูลเปิด
ภาครัฐ

การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง

การวัดผล
การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ

การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง

ขัน� ตอนในการ กระบวนการเปิ ดเผย
ดําเนินการ
ข้อมูลเปิ ดภาครัฐ

สถานะของ
การดําเนินการ

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ด�าเนินการแล้ว/
• วิเคราะห์และประเมินผลการด�าเนิน อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ/
การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ รวมถึง ยังไม่ได้ด�าเนินการ
ความต้องการหรือความคาดหวังของ
ผู้ใช้ข้อมูล เพื่อน�ามาวางแผน พัฒนา
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การวัดผลการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ด�าเนินการแล้ว/
• ติดตามผลการด�าเนินงาน เปรียบเทียบ อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ/
กับเปาหมาย หรือแผนการด�าเนินงาน ยังไม่ได้ด�าเนินการ
ที่ก�าหนดไว้
• ติดตามและตรวจสอบผลการรับฟง
ความคิดเห็นจากศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐในส�านักงาน หรือช่องทางอืน่ ๆ

• เผยแพร่ ชุ ด ข้ อ มู ล หรื อ เชื่ อ มโยง
ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐตามช่องทางและ
รูปแบบทีศ่ นู ย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ก�าหนด

กิจกรรมที่ต้องดําเนินการ

สิ่งที่ได้
ดําเนินการ

ตารางที่ 9 ตัวอย่างรายการที่ใช�ในการตรวจสอบกระบวนการเปิ ดเผยข้อมู ลเปิ ดภาครัฐ (ต่อ)
วันที่
ดําเนินการ

ผู ้ดําเนินการ
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ภำคผนวก

จ

ตัวอย่ำงแนวปฏิบัติกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประเทศต่ำง ๆ
การสร้างการมีสว่ นร่วมด้านการเปิดเผยข้อมูลเปิดของประเทศต่าง ๆ เพือ่
ให้เกิดการสร้างระบบนิเวศข้อมูลเปิด (Open Data Ecosystem) [28]
มีตัวอย่าง ดังนี้
ตารางที่ 10 ตัวอย่างแนวปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของประเทศต่าง ๆ
ขัน� ตอนในการ
ดําเนินการ

ขัน� ตอนในการ
ดําเนินการ

ขัน� ตอนในการ
ดําเนินการ

สหราชอาณาจักร การให้ผใู้ ช้ขอ้ มูลระบุ รัฐบาลสร้างเว็บไซต์ [30] ให้ผใู้ ช้ขอ้ มูลร้องขอและระบุชดุ
ถึงชุดข้อมูลทีต่ อ้ งการ ข้อมูลทีต่ อ้ งการให้รฐั บาลเปิดเผย เพือ่ ทราบความต้องการ
ให้เปิดเผย
ของผูใ้ ช้ข้อมูล
การรั บ ฟ ง ข้ อ เสนอ รัฐบาลสร้างเว็บไซต์ เพือ่ รับฟงความคิดเห็นและให้คะแนน
แนะเกี่ยวกับข้อมูลที่ ข้อมูลที่ได้ท�าการเปิดเผยออกไป
เปิดเผยแล้ว
การปรึกษาหารือโดย
สหภาพยุโรป
สหราชอาณาจักร การจั ด การประชุ ม
กาตาร์
เชิงปฏิบัติการ
สหรัฐอเมริกา

ทั่วโลก
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วิธนี เี้ ปนวิธกี ารทีด่ หี ากต้องการความคิดเห็นมาก ๆ ภายใน
ระยะเวลาอันสั้น โดยการจัดประชุมไม่ว่าจะเปนการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็น โดยเชิญ
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเปนกลุ่มที่มีความสนใจ
เรื่องข้อมูลเปิดภาครัฐมาเข้าร่วมการประชุม หรือการจัด
ประชุมออนไลน์

การใช้สอื่ สังคมออนไลน์ การใช้สอื่ สังคมออนไลน์ ไม่วา่ จะเปน Facebook Twitter
หรือ LinkedIn สามารถท�าได้หลายอย่าง ไม่วา่ จะเปนการ
เผยแพร่ข้อมูลหรือรับฟงความเห็นจากผู้ใช้ข้อมูล โดย
ข้อมูลที่ได้จากสังคมออนไลน์จะสะท้อนความรู้สึกต่อ
ข้อมูลเปิดได้เปนอย่างดี
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