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บทน า

จากพระราชบญัญตัิการบรหิารงานและการใหบ้รกิารภาครฐัผา่นระบบดิจิทลั พ.ศ. 2562
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐตอ้งเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ เพื่อน ามาใช้ใน
การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน รวม ถึง
การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบริการหรือต่อยอดนวัตกรรมต่าง  ๆ  โดยมี
ศนูยก์ลางขอ้มลูเปิดภาครฐั (Data.go.th) สนบัสนนุกระบวนการเปิดเผยขอ้มลู เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการเปิดเผยขอ้มูลภาครฐั ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างเสรี โดยไม่เสียค่าใชจ้่ าย และ
สามารถน าไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได ้
รวมถึงแสดงความโปรง่ใสในการด าเนินงาน และสามารถตรวจสอบไดจ้ากทกุภาคสว่น 

ทั้งนี ้  มีมติที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
เรื่อง มาตรฐานและหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลภาครฐั ในรูปแบบขอ้มูลดิจิทัลต่อสาธารณะ 
เมื่อวนัท่ี 12 มี.ค. 2563 โดย High Value Datasets Quick Guide ฉบบันี ้เป็นการสรุปขัน้ตอน
การพิจารณาชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง  ส  าหรับน าไปศึกษาและเป็นแนวทางในการจัด ท า
ในระดับหน่วยงานต่อไป  เพื่อท าใหชุ้ดขอ้มูลมีประโยชนแ์ละตรงตามความตอ้งการผู้ ใชข้อ้มูล 
รวมทัง้สามารถน าไปใชต้อ่ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง

บทท่ี 1

ชุดข้อมูลท่ีมีคุณค่าสูง มาจากการน าขอ้มลูเปิดทกุประเภท
ที่มีลักษณะตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้มาเปิดเผยบนเว็ บไซต์
ศูนยก์ลางขอ้มูลเปิดภาครฐั โดยชุดขอ้มูลที่มีคุณค่าสูงสามารถ
น าไปต่อยอดพัฒนาประเทศได้ โดยมีลกัษณะเด่นเฉพาะ และ
สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นมิติตา่ง ๆ ไดม้ากกวา่ขอ้มลูเปิดทั่วไป 

เช่น เป็นข้อมูลที่สามารถเพิ่มความโปร่งใสของรัฐบาลได ้
เป็นขอ้มูลทีม่ีความตอ้งการสูง 
เป็นขอ้มูลทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดม้าก  

ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง

คืออะไร...

บทน ำ |  3



ค าศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับ

ชุดข้อมูลท่ีมีคุณค่าสูง High Value Datasets

ข้อมูล
Data

สิ่งที่สื่อความหมายใหรู้เ้รื่องราวขอ้เท็จจริงหรือเรื่องอื่นใด ไม่ว่าการสื่อความหมายนัน้
จะท าไดโ้ดยสภาพของสิ่งนัน้เองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะไดจ้ัดท าไวใ้นรูป
ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสือ แผนผงั แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพถ่ายดาวเทียม 
ฟิลม์ การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร ์เครื่องมือตรวจวัด 
การส ารวจระยะไกล หรอืวิธีอื่นใดที่ท าใหส้ิง่ที่บนัทกึไวป้รากฏได ้

ข้อมูลเปดิ
Open Data

ข้อมูลในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถ
เปิดเผยใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงไดอ้ย่าง
เสร ีไมจ่ ากดัแพลตฟอรม์ ไม่เสียค่าใชจ้่าย 
และน าไปเผยแพร่ ท าซ า้ หรือใชป้ระโยชน์
ไดโ้ดยไมจ่ ากดัวตัถปุระสงค ์

ข้อมูลเปดิภาครัฐ
Open Government Data

ขอ้มลูที่หนว่ยงานของรฐัตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณะตาม
กฎหมายว่าดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการในรูปแบบ
ข้อมูลดิ จิทัลที่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่ างเสร ี
ไม่จ ากัดแพลตฟอรม์ ไม่เสียค่าใชจ้่าย เผยแพร่ ท าซ า้ 
หรอืใชป้ระโยชนไ์ดโ้ดยไมจ่ ากดัวตัถปุระสงค์

ชุดข้อมูล
Datasets

การน าขอ้มลูจากหลายแหลง่มารวบรวม เพื่อจดัเป็นชุด
ใหต้รงตามลกัษณะโครงสรา้งของขอ้มลู

ชุดข้อมูลท่ีมีคุณค่าสูง
High Value Datasets

ชุดขอ้มูลที่มีประโยชนท์ัง้ต่อหน่วยงานของรฐัและผูใ้ชข้อ้มูล โดยเป็นขอ้มูล
ที่ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มลูอยา่งแทจ้รงิ และสามารถน าไปใชต้่อได้
อยา่งกวา้งขวาง 
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บทท่ี 3

ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับชุดข้อมูลท่ีมีคุณค่าสูง

ข้อมูลขนำดใหญ่
(Big Data)

ข้อมูลเปิด
(Open Data)

ข้อมูลภำครัฐ
(Public Sector 
Information)

ข้อมูลเปิดภำครัฐ
(Open Government Data)

ชุดข้อมูลท่ีมีคุณค่ำสูง 

(High Value Datasets)

ควำมสัมพันธ์และตัวอย่ำงของชุดข้อมูลที่มีคุณค่ำสูง |  5

▪ ข้อมูลเปิด เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยใหท้กุคนสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเสร ี
และเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูขนาดใหญ่ 

▪ ข้อมูลภำครัฐ เป็นขอ้มลูที่อยูใ่นความครอบครองของหนว่ยงานของรฐั 
และเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูขนาดใหญ่ 

▪ ข้อมูลเปิดภำครัฐ เป็นขอ้มลูเปิดที่หนว่ยงานของรฐัตอ้งเปิดเผยตอ่สาธารณะ 

▪ ชุดข้อมูลท่ีมีคุณค่ำสูง เป็นชดุขอ้มลูที่ครอบคลมุทกุประเภทของขอ้มลู
โดยเป็นขอ้มลูที่ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มลูอยา่งแทจ้รงิ

ความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
กับข้อมูลประเภทอื่น ๆ

ในบทน้ี 

จะประกอบไปดว้ยความสมัพันธ์ของชุดขอ้มูลที่มีคุณค่าสงู (High Value Datasets) กับ
ขอ้มลูประเภทอื่น ๆ ซึง่ประกอบไปดว้ยขอ้มลูเปิด ขอ้มลูภาครฐั ขอ้มลูเปิดภาครฐั และขอ้มลูขนาดใหญ่ 
รวมถึงชดุขอ้มลูที่มีคณุคา่สงู

นอกจากนี ้ยังมีตัวอย่างของชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูงตามมาตรฐานนานาชาติ ได้แก่ 
G8 Open Data Charter และ Open Data Barometer โดยไดจ้ดัท าเป็นตารางเปรียบเทียบ
ไวใ้หด้ว้ย



กรณีศึกษาจากต่างประเทศ
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Open Data Category G8 Open Data Charter Open Data Barometer

บริษัท ▪ กำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ▪ กำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

▪ ข้อมูลกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

อาชญากรรม 

และกระบวนการยุติธรรม

▪ สถิติกำรก่ออำชญำกรรม

▪ ควำมปลอดภัย

▪ สถิติกำรก่ออำชญำกรรม

สภาวะโลก ▪ อุตุนิยมวิทยำ สภำพอำกำศ

▪ กำรเกษตร

▪ สถำนกำรณ์ป่ำไม้

▪ กำรประมง และกำรล่ำสัตว์

(ไม่ได้ระบุ)

การศึกษา ▪ รำยช่ือสถำบันกำรศึกษำ

▪ คุณภำพของสถำนศึกษำ

▪ ทักษะด้ำนดิจิทัล

▪ กำรศึกษำระดับประถม

และระดับมัธยม

พลังงานและส่ิงแวดล้อม ▪ ระดับมลพิษ

▪ กำรใช้พลังงำน

▪ สถิติด้ำนส่ิงแวดล้อม

ของประเทศ

การเงิน ▪ งบประมำณแผ่นดิน

(กำรวำงแผนและกำรใช้จ่ำย)

▪ สัญญำจ้ำง

▪ งบประมำณท้องถิ่น

▪ รำยละเอียดกำรใช้จ่ำย

ของภำครัฐ

พิกัดภูมิศาสตร์ ▪ ภูมิประเทศ

▪ รหัสไปรษณีย์

▪ แผนท่ีท้องถิ่น

▪ กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน

ตัวอย่างชุดข้อมูลเปดิท่ีมีคุณค่าสูง

ในระดับสากลมีการวัดระดับของชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง  (High Value Datasets)
ในหลายแหลง่ เช่น the G8 Open Data Charter และ the Open Data Barometer โดยแต่ละแหลง่
มีการระบคุณุลกัษณะของชดุขอ้มลูที่มีคณุคา่สงูตามตารางเปรยีบเทียบ ดงันี ้



Open Data Category G8 Open Data Charter Open Data Barometer

การพัฒนาที่ยั่งยืน ▪ กำรช่วยเหลือ 

▪ ควำมม่ันคงทำงอำหำร 

▪ ที่ดิน

(ไม่ได้ระบุ)

ความรับผิดชอบของภาครัฐ

และด้านประชาธิปไตย

▪ กำรเลือกตั้งของประเทศ

▪ ที่ติดต่อภำครัฐ

▪ ผลกำรเลือกตั้ง

▪ กฎหมำยและกฎเกณฑ์

▪ ค่ำตอบแทน (ระดับกำรจ่ำย)

▪ กำรรับสินบน

▪ ผลกำรเลือกตั้งของประเทศ

▪ กฎหมำย

สุขภาพ ▪ ใบส่ังยำ

▪ ข้อมูลสุขภำพ 

▪ คุณภำพด้ำนกำรสำธำณสุข

วิทยาศาสตร์

และการค้นคว้า

▪ ข้อมูลทำงพันธุกรรม

(Genome data)

▪ กิจกรรมด้ำนกำรวิจัย

และศึกษำ

▪ ผลกำรทดลอง

(ไม่ได้ระบุ)

สังคมและสวัสดิการ ▪ กำรมีบ้ำน (Housing)

▪ กำรประกันสุขภำพ

▪ กำรชดเชยกำรว่ำงงำน

(ไม่ได้ระบุ)

สถิติ ▪ สถิติของประเทศ

▪ ส ำมะโนประชำกร

▪ โครงสร้ำงพ้ืนฐำน

▪ สุขภำพ

▪ ทักษะ

▪ รำยละเอียดส ำมะโนประชำกร

การขนส่ง

และโครงสร้างพ้ืนฐาน

▪ ตำรำงกำรขนส่งสำธำรณะ

▪ จุดเช่ือมต่อโครงข่ำยสำธำรณะ

▪ กำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต

▪ ตำรำงกำรขนส่งสำธำรณะ

ตัวอย่างชุดข้อมูลเปดิท่ีมีคุณค่าสูง

ควำมสัมพันธ์และตัวอย่ำงของชุดข้อมูลที่มีคุณค่ำสูง |  7
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บทท่ี 4

1. สร้ำงข้อมูล
จัดเก็บข้อมูล

3. ประเมิน
ศักยภำพ

ในกำรเปิดเผย

2. ประเมิน
ข้อมูล

4. เลือกวิธี
กำรประเมินค่ำ

5. ก ำหนด
คุณค่ำกับข้อมูล

3. ประเมินควำม
ต้องกำรที่เป็นไปได้
ส ำหรับข้อมูลที่มีอยู่

4. เลือกวิธี
กำรประเมินค่ำ

5. ก ำหนด
คุณค่ำกับข้อมูล

เป็นกำรสร้ำงโอกำสให้กับผู้ขำย
ในกำรเข้ำถึงกลุ่มตลำดใหม่

อะไร

มุมมองของ
ผู้ให้ข้อมูล

มุมมองของ
ผู้ใช้ข้อมูล 

ใคร เท่ำไร อย่ำงไร

การพิจารณาชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง

แนวทางพื ้นฐานในการประเมินคุณค่าข้อมูล  สามารถพิจารณาได้ 2 มุมมอง 
โดยแบง่ออกเป็น มุมมองของผู้ให้ข้อมูล และ มุมมองของผู้ใช้ข้อมูล 

เพื่อใช้ในการอธิบายเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ใน
การประมาณการคณุคา่ของขอ้มลู

ชุดข้อมูลท่ีมีคุณค่า 
Value Datasets
ต้องผ่ำนกำรประเมินตำมแนวทำง High Value Datasets Checklist 
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 8 จำก 10 ข้อ 

ชุดข้อมูลท่ีมีคุณค่าสูง
High Value Datasets
ต้องเป็นชุดข้อมูลท่ีมีคุณค่ำและได้รับกำรเปิดเผยบนศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ
(Data.go.th) เป็นเวลำ 2 ปีขึ้นไป และมีจ ำนวนกำรเข้ำชมข้อมูลมำกกว่ำ 100 ครั้งต่อปี 

ตัวอย่างแนวทางในการประเมินคุณค่าข้อมูล

ความแตกต่างระหว่างชุดข้อมูลท่ีมีคุณค่าและชุดข้อมูลท่ีมีคุณค่าสูง



เพ่ิมความโปร่งใส

ใช่         ไม่ใช่ 1) ข้อมูลที่เปิดเผยชว่ยเพ่ิมประสิทธิภำพและสอดคลอ้งตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติหรือไม่ 

ข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน

ใช่         ไม่ใช่
2) ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นขอ้มลูตำมภำรกจิหรือทิศทำงเชงิกลยุทธ์ของหน่วยงำน
และมีกำรปรับปรงุอย่ำงต่อเนือ่งหรือไม่

มาตรฐาน
ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ค าถามข้อท่ี 3-7
อ้างอิงตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครฐั ในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ 
เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำรฐับำลดิจิทลัก ำหนดไว้ 
ใน พ.ร.บ. กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทลั พ.ศ. 2562 มำตรำ 17

เลือกค ำตอบ 3) กระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนของรฐั จัดอยู่ในระดับใดของกำรวัดกำรเปดิเผย
ข้อมูลเปิดภำครฐัที่สอดคล้องตำมแนวทำงฯ และสูงกว่ำระดับที่ 3 ขึ้นไปหรือไม่

ระดับ 1 : Initial 

หมำยถึง ไม่มีกระบวนกำรเปดิเผยข้อมูลเปิดภำครฐั หรือกระบวนกำรถูกก ำหนดขึ้นมำ

เฉพำะกิจ ท ำให้ไม่มีรูปแบบของกำรด ำเนินงำนที่สะทอ้นภำพรวมของหน่วยงำนของรฐั

ระดับ 2 : Repeatable 

หมำยถึง เริ่มมีกำรก ำหนดกระบวนกำร สำมำรถด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรซ ำ้ ๆ ได้ 

แต่ยังขำดกำรก ำหนดมำตรฐำนของกระบวนกำร

ระดับ 3 : Defined 

หมำยถึง กระบวนกำรถูกก ำหนดเปน็มำตรฐำนที่สอดคล้องกบัแนวปฏิบัติที่ดี 

ทั้งจำกภำยในและภำยนอกหน่วยงำนของรฐั มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูห้รือแนวปฏิบติัทีด่ี

ให้กับบุคลำกร แต่ยังขำดกำรน ำไปใชอ้ยำ่งกว้ำงขวำง

ระดับ 4 : Managed 

หมำยถึง มีกำรน ำกระบวนกำรที่ถกูก ำหนดให้เป็นมำตรฐำนมำใช้ในหน่วยงำนของรัฐ

อย่ำงกว้ำงขวำง มีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและก ำหนดตัวชี้วัด

ระดับ 5 : Optimized 

หมำยถึง มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลเปิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ

ในกำรเปิดเผยขอ้มูลเปิดภำยในหน่วยงำนของรัฐ หรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ใช่         ไม่ใช่ 4) ข้อมูลที่เปิดเผยม ีMetadata และ Data Dictionary สอดคล้องตำมแนวทำงฯ หรือไม่

ใช่         ไม่ใช่
5) ระดับคุณภำพของชุดขอ้มลู สอดคล้องตำมแนวทำงฯ หรือไม่ 
ชุดข้อมูลคุณภาพสูง คือ ชุดข้อมูลท่ีมีความถูกต้องสูง ผิดพลาดน้อยมาก 

รวบรวมจากแหล่งท่ีน่าเชื่อถือ มีความสอดคล้องต้องกัน ทันสมัย

เลือกค ำตอบ 6) ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นขอ้มลูที่มกีลุ่มผู้ใชง้ำนแสดงควำมประสงค์ในกำรน ำไปใชอ้ยำ่งสม ำ่เสมอ

ภำยในระยะเวลำ 1 ปี หรือไม่

รำยปี(ครั้ง)          1-50          51-100          101-150          >15 1

ใช่         ไม่ใช่
7) ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นขอ้มลูทีส่ำมำรถน ำไปต่อยอด ช่วยให้เกิดกำรวิเครำะห์เรื่องใหม่ ๆ หรือ

น ำไปใช้วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลกึ หรือน ำไปสู่กำรสรำ้งนวัตกรรมเพ่ือให้บรกิำรประชำชนได้หรือไม่

เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาชุดขอ้มูลที่หน่วยงานตอ้งการเปิดเผยว่าชุดข้อมูลนั้น
เป็นชุดขอ้มลูที่มีคณุค่าสงูหรือไม่ และจะสามารถปรบัปรุงในการเพิ่มคุณค่าของชุดขอ้มลูไดอ้ย่างไร 
เพื่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สาธารณะและน าขอ้มลูไปใชต้อ่ไดใ้นภายหลงั

High Value Datasets Checklist
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ข้อมูลอยู่ในรูปแบบพร้อมจะเปิดเผย

เลือกค ำตอบ 8) ข้อมูลที่เปิดเผยอยู่ในรูปแบบที่สอดคล้องตำมแนวทำงฯ ก ำหนดในระดับใด 

และสูงกว่ำระดับ Machine-readable (ระดับ 2 ขึ้นไป) หรือไม่ 
(OL - Open License) (RE – Machine Readable) (OF - Open Format) 

(URI - Uniform Resource Identifier) (LD – Linked Data)

OL : เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ทุกรูปแบบ และสำมำรถน ำข้อมูลไปใชป้ระโยชน์ได้

โดยไม่ต้องขออนุญำตจำกหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งรูปแบบนี้สำมำรถสรำ้งได้ง่ำย 

แต่น ำข้อมูลไปต่อยอดใชป้ระโยชน์ได้ยำก (Not Reusable) เช่น PDF, TIFF, JPEG

OL RE : เปิดเผยข้อมูลในรปูแบบทีอ่่ำนได้ด้วยเครื่อง เป็นข้อมูลที่มโีครงสร้ำง 

(Structured Data) และใช้กับซอฟต์แวร์จ ำกัดสิทธ์ิ (Proprietary Software) 
เช่น DOC, XLS

OL RE OF : เปิดเผยข้อมูลในรปูแบบมำตรฐำนแบบเปดิ และไม่จ ำกัดสิทธิโดยบุคคลใด 

(Non-proprietary) เช่น CSV, ODS, XML, JSON, KML, SHP, KMZ

OL RE OF URI : เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่ใช้ยูอำร์ไอ ในกำรระบุตัวตนของข้อมูล 

และชี้ไปยังต ำแหน่งของขอ้มลูนั้น เช่น RDF (URIs)

OL RE OF URI LD : เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่ขอ้มลูสำมำรถเชื่อมโยง

ไปสู่แหล่งข้อมูลอื่น หรืออ้ำงอิงข้อมลูในชุดข้อมลูอืน่ได้ เช่น RDF (Linked Data)

ใช่         ไม่ใช่

9) ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นขอ้มลู Machine-readable ที่ถูกปรับปรุงให้เป็นปจัจุบัน หรือ

เป็นลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ Near Real-Time Feed หรือ Time series 

โดยได้รับจำกเทคโนโลยต่ีำง ๆ  เช่น เครื่องมือตรวจวัด (Sensor) กล้องวิดีโอ (Video Camera) หรือไม่

เลือกค ำตอบ 10) ข้อมูลที่เปิดเผยเปน็ขอ้มูลที่มกีำรจัดท ำอย่ำงต่อเนื่อง (มีข้อมูลย้อนหลัง 4 ปีขึ้นไป) หรือไม่

มีข้อมูลย้อนหลัง 1-4 ปี

มีข้อมูลย้อนหลัง 5-10 ปี

มีข้อมูลย้อนหลัง 10 ปีขึ้นไป

เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาชุดขอ้มูลที่หน่วยงานตอ้งการเปิดเผยว่าชุดข้อมูลนั้น
เป็นชุดขอ้มลูที่มีคณุค่าสงูหรือไม่ และจะสามารถปรบัปรุงในการเพิ่มคุณค่าของชุดขอ้มลูไดอ้ย่างไร 
เพื่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สาธารณะและน าขอ้มลูไปใชต้อ่ไดใ้นภายหลงั

* รำยกำรตรวจสอบน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงในกำรพิจำรณำ

จากการพิจารณาตามแนวทางทัง้ 10 ขอ้นัน้ หากค าตอบของท่านเป็นไปตามแนวทางฯ
มากกว่าหรือเท่ากับ 8 จาก 10 ขอ้ หน่วยงานของท่าน มีชุดข้อมูลท่ีมีคุณค่ำ (Value Datasets) 

เรยีบรอ้ยแลว้ 

และเมื่อรวมกับแนวทางการเปิดเผยชุดขอ้มลูที่มีคุณค่าเป็นเวลา 2 ปีขึน้ไป ผ่านระบบ 
data.go.th ที่ตรวจสอบไดจ้ากจ านวนการเขา้ชมขอ้มูลมากกว่า 100 ครัง้ต่อปี ท าใหชุ้ดขอ้มูลนัน้
สมควรไดร้บัการพิจารณาวา่ เป็นชุดข้อมูลท่ีมีคุณค่ำสูง (High Value Datasets)

High Value Datasets Checklist (ต่อ)
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อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร ์108 ถนนรำงน ้ำ 
แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 
โทรสำร : (+66) 0 2612 6011, (+66) 02 612 6012
Contact Center : (+66) 0 2612 6060
อีเมล : contact@dga.or.th

DGA Thailand

DGA Thailand

DGA Thailand

dgathailand


