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คำนำ 

ข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินงาน เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย

เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบริการหรือต่อ

ยอดนวัตกรรมต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันข้อมูลส่วนใหญ่ของภาครัฐถูกจัดเก็บอยู่ภายในหน่วยงาน หรือระหว่าง

หน่วยงานเป็นหลัก ส่งผลให้การพัฒนาบริการหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลยังจำกัด การเปิดเผยหรือแบ่งปัน

ข้อมูลเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในทุก

ระดับ ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันและระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน เพื่อให้ทุกภาคส่วน

เข้าใจถึงสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการทำงานเชิงรุก 

เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกัน แสวงหาความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม แสดงถึงความโปร่งใสของ

ดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และสร้างประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึง

ข้อมูล รวมถึงสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนนำข้อมูลที่เปิดเผยไปสร้างนวัตกรรมและบริการเพ่ือ

ยกระดับการพัฒนาประเทศ 

จากการจัดอันดับการเปิดเผยข้อมูลในภาครัฐ (Open Data Barometer) โดย World Wide Web 
Foundation ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างจำกัด 
โดยอยู่ลำดับที่ ๕๓ จาก ๑๑๕ ประเทศ มีคะแนนอยู่ที่ ๒๘ คะแนนจาก ๑๐๐ คะแนน ซึ่งประเทศไทยมีแนวคิด
และการวางโครงสร้างในการเปิดเผยข้อมูล แต่ข้อมูลที่สำคัญยังมีการเปิดเผยอย่างจำกัด โดยเฉพาะข้อมูลที่
สำคัญของภาครัฐ รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการ หรือจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
ค่อนข้างน้อย และไม่มีการลงทุนเพื่อการบริหารจัดการและดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างยั่งยืน รวม
ไปถึงขาดการพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถ โดยทั่ วไปหน่วยงานของ
หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ในรูปแบบที่ไม่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ หรือเป็นเอกสาร
ประกาศท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยราชการนั้น ๆ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการนำข้อมูลไปใช้เพ่ือวิเคราะห์หรือ
สร้างนวัตกรรมข้อมูล 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐขึ้นเพ่ือ

เป็นแนวทางการเปิดเผยให้สอดคล้องกับกฎหมาย สร้างความรู้ความเข้าใจในการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย

การกำหนดขั้นตอน รูปแบบ และกลไกต่าง ๆ เช่น การคัดเลือกชุดข้อมูลในการเปิดเผย การควบคุมคุณภาพ

ของข้อมูล วิธีการและช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้

ในการสร้างประโยชน์ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล  
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การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

๑. ที่มา เหตุผล และความจำเป็น 

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ มีกฎหมายที่เก่ียวข้องให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่
สาธารณะ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้  
รวมถึงแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสามารถตรวจสอบได้จากทุกภาคส่วน  

 

๒. ขอบข่าย  

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐฉบับนี้ อธิบายแนวทางการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งกระบวนการเปิดเผย
ข้อมูล ซ่ึงมีรายละเอียดของการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละขั้นตอน เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ ผู้ให้บริการข้อมูล และ
ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล โดยเนื้อหาฉบับนี้จะครอบคลุมถึง  กฎหมายและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ภาพรวมของการเปิดเผยข้อมูล คุณลักษณะของข้อมูลเปิด 
กระบวนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และการนำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์  

อย่างไรก็ตาม แนวทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐฉบับนี้ จะเป็นคำแนะนำโดยทั่วไปเกี่ยวกับการปฏบิตัิ
เพื่อเปิดเผยข้อมูล ซึ่งไม่สามารถครอบคลุมประเด็นทางกฎหมายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นหากมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการดำเนินการตามเอกสารฉบับนี้หรือประเด็นอื่น ๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ 
ควรมีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายตามความจำเป็น  
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๓. บทนิยาม 

ความหมายของคำที่ใช้ในแนวทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐฉบับนี้ มีดังนี ้

๓.๑ หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และหน่วยงานอิสระของรัฐ 

๓.๒ สำนักงาน หมายถึง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

๓.๓ ข้อมูล หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้้เรื่องราวข้อเท็จจริง หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมาย

นั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของ

เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือ

เสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้๑ 

๓.๔ ดิจิทัล หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการนำสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่ง หรือสัญลักษณ์อื่นมาแทนค่า

สิ่งทั้งปวง เพื่อใช้สร้างหรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์๒ 

๓.๕ ชุดข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง๓ เพื่อนำข้อมูลมาจัดเป็นชุดให้ถูกต้อง

ตามลักษณะโครงสร้างข้อมูลที่กำหนดไว้ (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) , 

๒๕๕๘) 

๓.๖ ข้อมูลเปิด หมายถึง ข้อมูลที ่สามารถเปิดเผยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี ไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา และนำไปเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์๔   

๓.๗ ข้อมูลเปิดภาครัฐ หมายถึง ข้อมูลในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่หน่วยงานของรัฐ สามารถเปิดเผยต่อ

สาธารณะที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และนำไปเผยแพร่ ใช้

ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้๕   

๓.๘ ข้อมูลที่มีโครงสร้าง หมายถึง ข้อมูลที่มีการนิยามโครงสร้างของข้อมูลไว้ โดยนิยามความหมาย

และคุณสมบัติของแต่ละฟิลด์ข้อมูล (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), ๒๕๖๒) 

๓.๙ ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง หมายถึง ข้อมูลที่มีการนิยามโครงสร้างของข้อมูลไว้ แต่โครงสร้างเป็นแบบ

ลำดับขั้น (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), ๒๕๖๒) 

 
๑ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓ 
๓ Snijders, C.; Matzat, U.; Reips, U.-D. (2012). "'Big Data': Big gaps of knowledge in the field of Internet". International Journal of Internet Science. 7:  

1–5. 
๔ ประยุกต์จาก 
  ๑) International Open Data Charter, 2019 refers to “Open data is digital data that is made available with the technical and legal characteristics 
necessary for it to be freely used, reused, and redistributed by anyone, anytime, anywhere”  
  ๒) European Commission refers to “Open Data refers to the information that can be freely used, modified, and shared by anyone for any purpose” 
  ๓) Gartner, Inc.,2019 refers to “Open data is information or content made freely available to use and redistribute” 
๕ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๗ 
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๓.๑๐ ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง หมายถึง ข้อมูลที่ไม่ได้มกีารกำหนดรูปแบบไว้ล่วงหน้า หรือไม่ได้จัดไว้ให้

อยู่ในลักษณะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), ๒๕๕๘) 

๓.๑๑ คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือ เมทาดาตา หมายถึง ข้อมูลที่ใช้กำกับและอธิบายข้อมูลหลัก

หรือกลุ่มของข้อมูลอื่น (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), ๒๕๖๒) 

๓.๑๒ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หมายถึง ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐที่สำนักงานจัดให้มีตาม 

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓.๑๓ หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ  ส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และหน่วยงานอิสระของรัฐ  

๓.๑๔ ผู้ใช้ข้อมูล หมายถึง บุคคล รวมถึงคณะบุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน และองค์กรใดก็ตามที่เข้าใช้

ข้อมูลที่เปิดเผยบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และใช้ข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการ

อนุญาตให้ใช้ข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 

๓.๑๕ ผู้ให้บริการข้อมูล หมายถึง บุคลากร เจ้าหน้าที่ หรือผู้ดูแลศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ  

๓.๑๖ ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง หมายถึง ชุดข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งในมุมของหน่วยงานของรัฐและผู้ใช้

ข้อมลู (Archer et al., 2014) 

๓.๑๗ ข้อมูลอ้างอิง หมายถึง ข้อมูลหลักสำหรับให้ข้อมูลในชุดข้อมูลอื่น ๆ นำไปใช้อ้างอิง ข้อมูล

อ้างอิงจะมีค่ามากยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อมีการนำมาใช้ใหม่ และอ้างอิงเพ่ิมขึ้น โดยปกติข้อมูลอ้างอิงจะ

มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย มักจะมาจากองค์กรที่จัดทำมาตรฐานต่าง ๆ เช่น รหัสประเทศ  

รหัสไปรษณีย์ หน่วยวัดระยะทาง 
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๔. ประเภทและความสัมพันธ์ของข้อมูล 

เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทนิยามที่แสดงถึงความหมายของข้อมูลประเภทต่าง ๆ 

รวมถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละประเภทให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถนำข้อมูลไปเปิดเผย 

อ้างอิง และใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ดังแสดงในรูปที่ ๑ 

 

    รูปที่ ๑ ประเภทและความสัมพันธ์ของข้อมูล๖ 

จากรูปที่ ๑ แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลเปิดโดยส่วนมากจะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ และข้อมูลเปิดจะเป็นส่วน

หนึ่งของข้อมูลภาครัฐ  ข้อมูลเปิดภาครัฐเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลภาครัฐและข้อมูลเปิด ดังนั้นข้อมูลเปิดภาครัฐจึง

เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลขนาดใหญ่เช่นกัน 

 

ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงประเภทและความสัมพันธ์ของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในรูปที่ ๒ จะแสดงให้ถึง

เห็นถึงแนวคิดวงจรชีวิตข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทราบว่าวงจร

ชีวิตของข้อมูลในแต่ละประเภทของหน่วยงานของรัฐอยู ่ในขั ้นตอนและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยมี

รายละเอียด ดังแสดงในรูปที่ ๒ 

 

 
๖ European Commission.(2015), Creating Value Through Open Data 
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รูปที่ ๒ แนวคิดวงจรชีวิตข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 

จากรูปที่ ๒ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีวงจรชีวิตข้อมูลเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. กระบวนการสร้างข้อมูล เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ทำให้ได้ข้อมูล

จากกระบวนการ หรือ Raw Data ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง และข้อมูลที่ไม่มี

โครงสร้างขึ้น รวมเรียกว่า “ข้อมูลหน่วยงาน” ทั้งนี้ในกระบวนการสร้างข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้อง

จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ๗ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วน

บุคคล และเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย  

๒. กระบวนการประมวลผลเพ่ือทำให้เกิดชุดข้อมูล คือการนำข้อมูลหน่วยงานมาประกอบกับข้อมูลจาก

แหล่งอื่นหรือข้อมูลอ้างอิงอื่น โดยรวบรวมและจัดเป็นชุดให้ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้างข้อมูลที่

กำหนดไว้เป็นชุดข้อมูล โดยชุดข้อมูลที่ได้นี้ต้องมีการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดา

ตาประกอบด้วย หลังจากการจัดทำชุดข้อมูลและคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลหรือเมทาดาตาเรียบร้อย

แล้ว จึงจัดชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification) ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ซึ่ง

หมายถึงข้อมูลเปิดภาครัฐที่แสดงในรูปที่ ๑  ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้  เช่น ข้อมูลลับตามกฎหมาย 

ข้อมูลภายในหน่วยงาน ข้อมูลแลกเปลี่ยน ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้นี้สามารถแลกเปลี่ยนระหว่างได้

นั้น หน่วยงานที่ร้องขอต้องมีอำนาจตามกฎหมายด้วย และข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลต้องให้ความยินยอมในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่กฏหมายระบุ

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างหนึ่งอย่างใดไว้เป็นการเฉพาะให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่า

 
๗ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ 
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ด้วยการนั้น โดยผลลัพธ์จากกระบวนการที่ ๒ ที่ไม่รวมถึงข้อมูลลับตามกฎหมาย ถือเป็นส่วนย่อย

ของข้อมูลขนาดใหญ่ที่แสดงในรูปที่ ๑  

๓. กระบวนการทำสถิติ คือการนำชุดข้อมูลมาผ่านกระบวนการทำสถิติเพ่ือให้ได้ข้อมูลสถิติ โดยผลลัพธ์

จากกระบวนการที่ ๓ เป็นส่วนย่อยของข้อมูลขนาดใหญ่ที่แสดงในรูปที่ ๑ เช่นกัน  

๔. กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลคือการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์และนำไปใช้

ประโยชน์ต่าง ๆ 
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๕. กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของประเทศไทย มีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือกำหนดแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ดังนี้ 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในมาตรา ๕๙ ระบุว่า รัฐต้องเปิดเผยข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลความมั่นคงหรือข้อมูล
ความลับของทางราชการ 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ระบเุกี่ยวกับ 
หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ
เป็นสิ่งจำเป็น โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่ชัดแจ้งและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หาก
เปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน  
หมวด ๒ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดย
คำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และ
ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 
หมวด ๓ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดย
ปราศจากความยินยอมเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ 

- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒  ใน
มาตรา ๑๗  ระบุว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนา
บริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้  
มาตรา ๑๘ ระบุว่า ให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในสำนักงานทำหน้าที่ในการประสานงานให้
หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลตามมาตรา ๑๗ และเปิดเผยแก่ประชาชน  โดยให้
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดประเภท รูปแบบ และมาตรฐานของข้อมูลที่เปิดเผย
แก่ประชาชนโดยศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ทั้งนี้ ต้องเป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน
รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสากล 

- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนที่ ๓ การใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล กำหนดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ใน
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งกับผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน  
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- พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในมาตรา ๖ ระบุว่า สํานักงานสถิติแหงชาติมีอํานาจหน้าที่  
(๙) เผยแพรข้อมูลสถิติ 

- พระราชบัญญัติข่าวกรองชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมาตรา ๘ บัญญัติไว้ว่า บรรดาข้อมูลข่าวสารที่
สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติได้รับมาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้จะเปิดเผย
มิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อหน่วยข่าวกรอง หน่วยงานความมั่นคง นายกรัฐมนตรี หรือตาม
คำสั่งศาล 

- กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวข้อง ได้มกีารกำหนดมิให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ได้แก่ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า  
พระราชบัญญัติความลับทางการค้า 

- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ ่มเติม ได้มี
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดชั้นความลับของข้อมูล ได้แก่ กำหนดนิยามข้อมูลข่าวสารลับ และ
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาความลับของหน่วยงานภาครัฐ 

- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อความมั่นคงและ
ผลประโยชน์แห่งรัฐ 

- แนวปฏิบัติและมาตรฐานเชิงเทคนิคสำหรับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) กำหนด
แนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ รวมถึงมาตรฐานเชิงเทคนิค รูปแบบ วิธีการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) และกำหนดสัญญาอนุญาต 
(License) ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ 
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๖. ปัจจัยท่ีต้องพิจารณาในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูล
ดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยเนื้อหาในหัวข้อนี้กล่าวถึงปัจจัยที่หน่วยงานของรัฐ ผู้ให้บริการข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูล
ต้องพิจารณาในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ดังนี้ 

(๑) คุณลักษณะของข้อมูลเปิด (รายละเอียดในหัวข้อ ๖.๑)  

(๒) การประเมินความพร้อมของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  (รายละเอียดในหัวข้อ ๖.๒) 

(๓) กระบวนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (รายละเอียดในหัวข้อ ๖.๓)   

(๔) การนำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ (รายละเอียดในหัวข้อ ๖.๔) 

๖.๑  คุณลักษณะของข้อมูลเปิด 

ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูล เริ่มต้นหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาว่าชุดข้อมูลนั้นมีคุณลักษณะของ
ข้อมูลเปิดหรือไม่ โดยคุณลักษณะของข้อมูลเปิดมี ๑๐ ประการ ดังนี้๘ 

(๑) สมบูรณ์ (Complete) ชุดข้อมูลต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และต้องเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลข่าวสาร  

(๒) ปฐมภูมิ (Primary) ชุดข้อมูลต้องถูกเปิดเผยจากแหล่งข้อมูลโดยตรง ไม่มีการปรับแต่ง หรืออยู่
ในรูปแบบข้อมูลสรุป (Summary Data)  

(๓) เป็นปัจจุบัน (Timely) ชุดข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน และเปิดเผยได้ในเวลาที่เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไป
ได้ เพื่อเพ่ิมประโยชน์ให้กับผู้ใช้ข้อมูล  

(๔) เข้าถึงได้ง่าย (Accessible) ชุดขอมูลต้องเข้าถึงได้ง่าย ผูใชขอมูลสามารถค้นหา เขาถึง และใช้
งานชุดขอมูลไดห้ลายช่องทาง 

(๕) อ่านได้ด้วยเครื่อง (Machine-readable) ชุดข้อมูลต้องมีโครงสร้าง สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง 
และนำข้อมูลไปใช้งานต่อได ้ 

(๖) ไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discriminatory) ผู้ใช้ข้อมูลต้องสามารถนำชุดข้อมูลไปใช้ได้อย่างอิสระ 
โดยไม่ต้องระบุตัวตน หรือเหตุผลของการนำไปใช้งาน  

(๗) ไม่จำกัดสิทธิ ์ (Non-proprietary) ชุดข้อมูลต้องอยู ่ในรูปแบบมาตรฐานแบบเปิดที ่ปลอด
กรรมสิทธิ์ และต้องไม่ถือครองกรรมสิทธิ์หลังจากนำชุดข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ 

 
๘  ประยุกต์จาก 
   ๑) Nations, U. (2013). Guidelines on open government data for citizen engagement. 
   ๒) Joshua Tauberer. (2019). The 8 Principles of Open Government Data. Retrieved from https://opengovdata.org. 
   ๓) World Wide Web Foundation. (2015). ODB Global Report. 3rd ed. Retrieved from http:// 
opendatabarometer.org/doc/3rdEdition/ODB-3rdEdition-GlobalReport.pdf. 
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(๘) ไม่มีลิขสิทธิ์  (License-free) ชุดข้อมูลต้องไม่ข ัดต่อกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ ์ สิทธิบัตร 
เครื่องหมายการค้า หรือความลับทางการค้า โดยผู้ใช้ข้อมูลต้องไม่นำชุดข้อมูลดังกล่าวไป
กระทำด้วยประการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทำซ้ำ แจกจ่าย หรือแสดงได้เฉพาะกรณีที่ไม่
นำไปใช้ในการค้า  

(๙) คงอยู่ถาวร (Permanence) ชุดข้อมูลต้องสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และมีการควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงของชุดข้อมูล  

(๑๐) ไม่มีค่าใช้จ่าย (Free of charge) ผู้ใช้ข้อมูลต้องไมเ่สียค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงชุดข้อมูล 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของข้อมูลเปิดภาครัฐอย่างหนึ่งอย่าง
ใดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
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๖.๒  การประเมินความพร้อมของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ   

หลังจากการพิจารณาคุณลักษณะของข้อมูลเปิดแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องประเมินความพร้อมของ
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ โดยกำหนดการวัดระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เพื่อประเมินและพัฒนาการ
ดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยหน่วยงานของรัฐสามารถนำตัวอย่างของการวัดระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่ระบุ
นี้มาปรับใช้ ซึ่งเป็นการวัดผลของกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เช่น มีการเตรียมการ
เปิดเผยชุดข้อมูลอย่างไร มีวิธีการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลที่เปิดเผยอย่างไร มีการกำหนดชุดข้อมูลเปิดที่มี
คุณค่าอย่างไร โดยความสำคัญของระดับการวัดนี้ไม่ใช่อุปสรรคในการเปิดเผยหรือใช้ข้อมูล เช่น หากได้คะแนน
การวัดด้านการเตรียมการเปิดเผยข้อมูลในระดับต่ำ ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานจะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูล
ได้ เนื่องจากการวัดระดับนี้จะสะท้อนถึงแผนหรือแนวทางของการพัฒนาเพื่อการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน 
โดยการระบุรายการว่าจะต้องดำเนินการอะไรบ้างให้สมบูรณ์ก่อนเขา้สู่กระบวนการเปิดเผยข้อมูลต่อไป ซ่ึงการ
วัดระดับประกอบด้วย ๕ กิจกรรมหลัก๙ ได้แก่ การบริหารจัดการข้อมูลเปิด การสร้างองค์ความรู้และทักษะ 
การสนับสนุนและส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ งบประมาณ และการกำหนดกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) การบริหารจัดการข้อมูลเปิด หมายถึง การกำหนดกระบวนการหลักเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
และเปิดเผยข้อมูล ที่มีการควบคุมคุณภาพของข้อมูลเปิด ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล และการนำ
มาตรฐานสากลมาปรับใช้  

(๒) การสร้างองค์ความรู้และทักษะ หมายถึง การกำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต่อการสร้างวัฒนธรรมของ
การเปิดเผยข้อมูลในองค์กร รวมถึงการอบรมและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของบุคลากร เช่น การ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การฝึกอบรม การศึกษาและทำความเข้าใจถึงประโยชน์ของ
ข้อมูลเปิด 

(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ หมายถึง การกำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้ใช้ข้อมูลในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการรับทราบความต้องการของทั้งผู้ใช้
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

(๔) งบประมาณ หมายถึง การกำหนดค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้ข้อมูลเปิด 
โดยหน่วยงานต้องทราบถึงชุดข้อมูลที่มีคุณค่าของหน่วยงานของรัฐ และมีการกำหนดงบประมาณ
สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที ่เหมาะสม เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายด้านการ
ดำเนินการ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินประสิทธิภาพการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการนำข้อมูล
เปิดไปใช้ประโยชน์  

(๕) การกำหนดกลยุทธ์ หมายถึง การกำหนดแนวทางที่ชัดเจนของการเปิดเผยและการนำข้อมูลไปใช้ 
รวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและการกำหนดทรัพยากรที่ใช้
เพ่ือให้บรรลุกับกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ 

 
๙ Open Data Institute. (2015), A guide to the Open Data Maturity Model. Retrieved from https://theodi.org/article/open-data-maturity-model-2/ 
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โดยมีระดับของการวัดในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย ๕ ระดับ ดังนี้ 

(๑) ระดับ ๑ : Initial หมายถึง ไม่มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ หรือกระบวนการถูกกำหนด
ขึ้นมาเฉพาะกิจ (Adhoc) ทำให้ไม่มีรูปแบบของการดำเนินงานที่สะท้อนภาพรวมของหน่วยงาน
ของรัฐ 

(๒) ระดับ ๒ : Repeatable หมายถึง เริ ่มมีการกำหนดกระบวนการ สามารถดำเนินการตาม
กระบวนการซ้ำ ๆ ได้ แต่ยังขาดการกำหนดมาตรฐานของกระบวนการ  

(๓) ระดับ ๓ : Defined หมายถึง กระบวนการถูกกำหนดเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี
ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีให้กับ
บุคลากรภาย แต่ยังขาดการนำไปใช้อย่างกว้างขวาง 

(๔) ระดับ ๔ : Managed หมายถึง มีการนำกระบวนการที ่ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานมาใช้ใน
หน่วยงานของรัฐอย่างกว้างขวาง มีการติดตามการดำเนินงานและกำหนดตัวชี้วัด 

(๕) ระดับ ๕ : Optimized หมายถึง มีการปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเปิดเผยข้อมูลภายในหน่วยงานของรัฐ หรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางท่ี ๑ ตัวอย่างการวัดระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

ระดับ การบริหารจัดการข้อมูล
เปิด 

การสร้างองค์ความรู้และ
ทักษะ 

การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการนำข้อมูลไป

ใช้ 

งบประมาณ การกำหนดกลยุทธ์ 

๑ : Initial ไม่มีการเปิดเผยชุดข้อมูล
หรือเปิดเผยน้อยมาก 

ไม่มีการจัดฝึกอบรมหรือ
การส่งเสริมการสร้างองค์

ความรู้ 

ไม่มีใครในหน่วยงานที่
พยายามเปิดข้อมูลให้กับ
ผู้ใช้ข้อมูลหรือมีแต่น้อย

มาก 

ไม่มีการกำหนด
งบประมาณหรือค่าใช้จ่าย
ในการเปิดเผยข้อมูลหรือมี

แต่น้อยมาก 

ไม่มีการกำหนดกลยุทธ์
หรือนโยบายเกี่ยวกับการ

เปิดเผยข้อมูลของ
หน่วยงาน 

๒ : Repeatable มีการกำหนด
กระบวนการในการ
บริหารจัดการและ

เปิดเผยข้อมูล  สามารถ
ดำเนินการตาม

กระบวนการซ้ำ ๆ ได้ 

ยังไม่มีการสร้างความใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลเปิด

ภายในหน่วยงาน 

มีบางกลุ่มงานใน
หน่วยงานที่พยายามนำ
เปิดข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้

ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ 

อาจมีการกำหนด
งบประมาณหรือค่าใช้จ่าย
สำหรับการเปิดเผยข้อมูล

ในบางโครงการ 

มีการกำหนดประโยชน์
ของการเปิดเผยข้อมูลใน

บางกลุ่มงานของ
หน่วยงาน 

๓ : Defined มีการกำหนดกระบวนการ
เป็นมาตรฐาน 

กำหนดให้มีการสร้างความ
ตระหนักและส่งเสริม

ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล
เปิด 

หน่วยงานมีการสนับสนุน
และส่งเสริมให้เกิดการ

เปิดเผยข้อมูล 

มีการกำหนดงบประมาณ
หรือค่าใช้จ่ายสำหรับการ
เปิดเผยข้อมูลในปัจจุบัน

และระยะยาว 

มีการกำหนดกลยุทธ์และ
นโยบายในการเปิดเผย

ข้อมูลในหน่วยงาน 

๔ : Managed ชุดข้อมูลที่เปิดเผยทุกชุด
ต้องดำเนินการตาม

กำหนดให้มีการสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเปิด
ในองค์กรอย่างจริงจัง ทั้ง

หน่วยงานมีการติดตาม
วัดผลการสนับสนุนและ

หน่วยงานมีการกำกับ
ติดตามงบประมาณและ

ผลของการเปิดเผยข้อมูล
และนโยบายหน่วยงาน

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ระดับ การบริหารจัดการข้อมูล
เปิด 

การสร้างองค์ความรู้และ
ทักษะ 

การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการนำข้อมูลไป

ใช้ 

งบประมาณ การกำหนดกลยุทธ์ 

กระบวนการที่เป็น
มาตรฐาน 

ด้านการสร้างองค์ความรู้
และทักษะของบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล
มีประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
เปิดเผยข้อมูล 

๕ : Optimized การติดตามการ
ดำเนินงานและตัวชี้วัด
ของกระบวนการบริหาร
จัดการและเปิดเผยข้อมูล

เพ่ือปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ในทุกระดับของหน่วยงาน 

หน่วยงานมีการติดตาม
วัดผลการสนับสนุนและ

ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล
อย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพของการ
เปิดเผยข้อมูล 

หน่วยงานนำผลการ
ติดตามงบประมาณและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ

เปิดเผยข้อมูลมาวิเคราะห์
เพ่ือลดต้นทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

หน่วยงานนำข้อมูลเปิดมา
ใช้เป็นหลักในการกำหนด

กลยุทธ์ 
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๖.๓  กระบวนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของข้อมูลเปิดทั้ง ๑๐ ประการแล้ว จากนั้น หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำ
กระบวนการเปิดเผยข้อมูลที่ประยุกต์ตามแบบจำลองของ Data Value Chain โดยแบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอน ๖ 
กระบวนการย่อย ดังแสดงในรูปที่ ๓ 

 
รูปที่ ๓ กระบวนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

ที่มา: ปรับปรุงจาก (Watch, O. D., 2018) 

๖.๓.๑  ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล (Collection)  

เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานของรัฐต้อง
รวบรวมข้อมูลอะไร ด้วยวิธีการอย่างไร และข้อมูลมาจากแหล่งใด เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลที่รวบรวมนั้นมีคุณภาพ 
มีการจัดชั้นข้อมูล และมีรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ต่อได้ ซึ่งประกอบด้วย ๓ กระบวนการย่อย ดังนี้ 

(๑) ระบุชุดข้อมูล (Identify) หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาและระบุชุดข้อมูลที่จะนำไป
เปิดเผยว่าเป็นชุดข้อมูลประเภทใด มีความสำคัญอย่างไร และนำไปใช้ในทิศทางใด  (Office of the Chief 
Information Officer Government of South Australia., 2014)    

ข้อมูลเปิดควรเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ สามารถนำไปต่อยอดนวัตกรรม หรือนำไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ข้อมูลต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าทั้งหน่วยงานของรัฐและผู้ใช้ข้อมูล  

ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลจะต้องพิจารณาว่าข้อมูลที่จะเปิดเผยเป็นไปตามลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังนี้ 
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- ข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย คือ ข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผย เช่น 
ข้อมูลแผนงาน โครงการ สัญญาสัมปทาน  

- ข้อมูลตามหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานของรัฐ คือ ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามหน้าที่หรือ
ภารกิจ เช่น ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  

- ข้อมูลที่มีประโยชนตอการนําไปใชในการพัฒนา หรือแกไขปญหาในการบริหารงานของรัฐ
ด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลวิจัย ข้อมูลสถิติ  

- ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ใช้งาน คือ ข้อมูลที่มีความต้องการนำไปใช้งานจากกลุ่ม
ผู้ใช้งานอย่างชัดเจน โดยอาจเกิดจากกลุ่มผู้ใช้งานจำนวนมากหรือน้อยก็ตาม แต่ต้องเป็น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ เช่น ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท 
ข้อมูลการขนส่ง ข้อมูลการเกิดอาชญากรรม  

- ข้อมูลที่ช่วยสร้างความโปร่งใส คือ ข้อมูลช่วยสร้างความโปร่งใสให้กับหน่วยงานของรัฐที่
เปิดเผยข้อมูล เช่น ข้อมูลด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และการจัดซื้อจัดจ้าง 

จากนั้น หน่วยงานของรัฐต้องจัดลำดับความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลว่าข้อมูลใดเปิดเผย
ก่อนหรือหลัง ตามเกณฑ์การพิจารณา (Carrara et al., 2018) ดังนี้ 

- สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ โดยไม่ขัดต่อกฏหมาย และกฏระเบียบขององค์กร  

- ข้อมูลมีคุณภาพหรือไม่  

- ข้อมูลมีการปรับปรุง ปกป้อง และอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเปิดเผยหรือไม่ 

- เป็นชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูงหรือไม ่โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ก 

(๒) รวบรวมชุดข้อมูล (Collect) หน่วยงานของรัฐต้องสำรวจชุดข้อมูลตามที่ระบุใน
ขั้นตอนการระบุของตน เพ่ือตรวจสอบว่าชุดข้อมูลดังกล่าวอยู่ที่แหล่งใด โดยอาจรวบรวมชุดข้อมูลที่เปิดเผยอยู่
แล้ว ข้อมูลที่เกิดจากภารกิจและการดำเนินงาน รวมถึงความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ข้อมูลสถิติ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานหรือข้อมูลที่ใช้ใน
การตัดสินใจด้านการบริหาร ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ภารกิจของหน่วยงาน ข้อมูลตารางเดินรถของระบบ
ขนส่งสาธารณะ ชุดข้อมูลผลการเลือกตั้ง 
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รูปที่ ๔ ตัวอย่างการรวบรวมชุดข้อมูล 

จากรูปที่ ๔ เป็นตัวอย่างการรวบรวบชุดข้อมูล โดยชุดข้อมูล ค เกิดจากการรวบรวมชุดข้อมูล 
ก และชุดข้อมูล ข ซึ่งชุดข้อมูล ก ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลตามหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานของรัฐกับ
ข้อมูลอ้างอิงทั่วไป และชุดข้อมูล ข ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลตามหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
กับข้อมูลอ้างอิงตามโดเมนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เป็นต้น 

(๓) กระบวนการเตรียมชุดข้อมูล (Process) หน่วยงานของรัฐต้องมีกระบวนการเตรียม
ความพร้อมของชุดข้อมูลก่อนการเปิดเผย (Carrara et al., 2018) เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพและอยู่ในรูปแบบ
ของข้อมูลเปิด โดยการเตรียมชุดข้อมูล จะต้องดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้   

- ตรวจสอบชุดข้อมูลเปิดให้สอดคล้องตามกฎหมาย  

- ตรวจสอบชุดข้อมูลให้มีคุณภาพ โดยการตรวจสอบและแก้ไขชุดข้อมูลให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน เช่น การทำดาตาคลีนนิ่ง (Data Cleaning) โดยกำจัดข้อมูลซ้ำ (Duplicate) 
หรือค่าว่าง (Blank) หรือปรับรูปแบบของวันเดือนปีให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล๑๐  

- ตรวจสอบชุดข้อมูลให้มีความต้องกัน โดยข้อมูลที่เหมือนกันจากต่างชุดข้อมูล จะต้อง
ตรงกัน เช่น การจัดเก็บข้อมูลวันที่ในฐานข้อมูล ก เก็บในรูปแบบ YYYYMMDD และ
ฐานข้อมูล ข เก็บในรูปแบบ DDMMYYYY จะต้องปรับฐานข้อมูล ข ให้ต้องกันกับ
ฐานข้อมูล ก ตามมาตรฐาน รวมถึงต้องระบุความถี ่ในการปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 

 
๑๐ International Organization for Standardization. (2019). ISO 8601-1:2019 Date and time — Representations for information interchange. Retrieved 
from https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:8601:-1:ed-1:v1:en. 
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- ตรวจสอบชุดข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล หรือที่หน่วยงานกำหนด เช่น United 
Nations Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE)๑๑ รหัสมาตรฐาน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย๑๒   

- ตรวจสอบการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา  

- ตรวจสอบชุดข้อมูลว่าอยู่ในรูปแบบที่อ่านได้ด้วยเครื่อง เช่น ชุดข้อมูลอยู่ในรูปแบบของ
ไฟล์ CSV 

- ตรวจสอบถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อมูลนั้น

 
๑๑ United Nations Economic Commission for Europe. (2019). UN/LOCODE Code List by Country. Retrieved from 
https://www.unece.org/cefact/locode/service/location 
๑๒ ธนาคารแห่งประเทศไทย. (๒๕๕๘). รหัสมาตรฐาน ดาวน์โหลดจาก
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/Standard/StandardCode/Pages/default.aspx. 



 

๒๔ | ห น้ า  
 

๖.๓.๒  ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล (Publication)  

หลังจากรวบรวมชุดข้อมูลที่พร้อมจะเปิดเผยทั้งหมดแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องวิเคราะห์และ
จัดหมวดหมู่ชุดข้อมูลให้เหมาะสม อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานต่อได้ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 
และสอดคล้องกับข้อกำหนดของผู้ให้บริการข้อมูล (Carrara et al., 2018) โดยมีขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลดัง
รูปที่ ๕ ประกอบด้วย ๓ กระบวนการย่อย ดังนี้ 

 

 
รูปที่ ๕ ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล 

(๑) วิเคราะห์ชุดข้อมูลที่นำมาเปิด (Analyze) หลังจากหน่วยงานของรัฐรวบรวมและ
ดำเนินการตามขั้นตอนที่ ๑ แล้ว ต้องวิเคราะห์ว่าชุดข้อมูลที่จะนำมาเปิดนั้นมีประโยชน์ มีคุณค่า และตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รายละเอียดตามภาคผนวก ก  

(๒) เตรียมเปิดเผยชุดข้อมูล (Release) หน่วยงานของรัฐจะต้องนำชุดข้อมูลที่ผ่านการ
วิเคราะห์เพื่อเตรียมเปิดเผยชุดข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

(๒.๑) จัดทำชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลเปิด 

การเปิดเผยข้อมูลต้องมีการกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดในแต่ละประเภท เพื่อให้ผู้ใช้
ข้อมูลสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกมากขึ้น โดยมีการกำหนดระดับการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๒ ระดับการเปิดเผยข้อมูลเรียงตามระดับ ๑ ดาว ถึง ๕ ดาว 

ที่มา: ปรับปรุงจาก (Tim Berners-Lee, 2019) 

ระดับการเปิดเผย 
(Openness Rating) 

คุณลักษณะ 
(Characteristics) 

รูปแบบของข้อมลูเปิด 
(Open Data Format) 

 
(OL) 

เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ทุกรูปแบบ และสามารถนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ (OL - 
Open License) ซึ่งรูปแบบนี้สามารถสร้างได้ง่าย แต่นำข้อมูลไป
ต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ยาก (Not Reusable)  

 
(.pdf) 

 
(OL, RE) 

เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที ่อ่านได้ด้วยเครื ่อง (RE – Machine- 
readable) เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) และใช้
กับซอฟต์แวร์จำกัดสิทธ์ิ (Proprietary Software) เช่น Excel  

 
(.xls) 

 
(OL, RE, OF) 

เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานแบบเปิด (OF - Open Format) 
และไม่จำกัดสิทธ์ิโดยบุคคลใด (Non-proprietary)   

(.csv) 

 
(OL, RE, OF, URI) 

เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่ใช้ยูอาร์ไอ (URI - Uniform Resource 
Identifier) ในการระบุตัวตนของข้อมูล และชี้ไปยังตำแหน่งของ
ข้อมูลนั้น 

 
(.rdf) 

 
(OL, RE, OF, URI, LD) 

เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงไปสู่แหล่งข้อมูล
อื่น หรืออ้างอิงข้อมูลในชุดข้อมูลอื่นได้ (LD – Linked Data)  

(.rdf) 

การเปิดเผยข้อมูล ควรเปิดเผยในรูปแบบมาตรฐานแบบเปิด (Open Format) ที่ไม่
ขึ ้นกับแพลตฟอร์ม หรือไม่จำกัดสิทธิ์โดยบุคคลใด  (Non-proprietary) และอ่านได้ด้วยเครื่อง (Machine-
readable) ควรมีระดับการเปิดเผยอย่างน้อยระดับ ๓ ดาว ขึ้นไป โดยมีตัวอย่างรูปแบบของข้อมูลตามระดับ
การเปิดเผย (Government of Ireland, 2015) ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๓ ตัวอย่างรูปแบบของข้อมูลตามระดับการเปิดเผย  
ระดับการเปิดเผย 

(Openness Rating) 
รูปแบบของข้อมลู 

ทั่วไป 
รูปแบบของข้อมลู 

เชิงพ้ืนที่ 
รูปแบบของข้อมลู 

เชิงโดเมน 

 
 

PDF, HTML, ZIP, TXT, 
JPEG, PNG   

- - 

 
 

XLS/XLSX - - 

 
 

CSV/TSV, JSON, XML, 
ODS  

SHP, KML, WMS, 
GeoJSON 

NetCDF, Datex II, GTFS, 
JSON-STAT 

 
 

RDF - - 

 
 

RDF-XML - - 

 

(๒.๒) แปลงชุดข้อมูลให้พร้อมเปิด 

เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์มาดำเนินการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูล โดยหน่วยงานของรัฐต้องแปลงชุดข้อมูล เพื่อให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลเปิด เช่น 
ตัวอย่างวิธีการแปลงการแนบไฟล์ XML ในไฟล์เอกสาร PDF เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผย รวมถึงอาจมีการ
แปลงชุดข้อมูลเพื่อให้เข้าใจความหมายของข้อมูลตรงกัน เช่น คำนำหน้าชื่อในฐานข้อมูล ก เก็บเป็นรหัส “01” 
ต้องแปลงรหัส “01” ให้เป็นข้อความว่า “นาย” 

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจะต้องทำการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลก่อนที่จะเปิดเผย
ข้อมูล เช่น ปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล โดยลบข้อมูลส่วนบุคคลออก หรือปกปิดข้อมูลเพ่ือจำกัดการมองเห็น
ข้อมูลทั้งหมด (Data Masking) หรือการทำข้อมูลที่ไม่แสดงตัวตน (Data Anonymization) เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดเหตุการณ์การย้อนกลับไปยังตัวบุคคล  



 

๒๗ | ห น้ า  
 

 
รูปที่ ๖ ตัวอย่างการปกป้องข้อมูล 

(๒.๓) กำหนดความถี่ในการปรับปรุงชุดข้อมูล 

  หน่วยงานของรัฐต้องมีการวางแผนการในการปรับปรุงข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนด

ความถี่ที่ต้องปรับปรุงชุดข้อมูล นอกจากนั้น ยังต้องระบุผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ และปรับปรุงชุดข้อมูล

อย่างต่อเนื่อง กระบวนการนี้สำคัญมาก เนื่องจากหากเกิดความผิดพลาดในการปรับปรุงชุดข้อมูลที่ต้องมีการ

ปรับปรุง ข้อมูลที่เปิดเผยออกไปจะไม่มีคุณภาพ และทำให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูลผิดพลาด และ

อาจก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง 

  ดังนั ้นการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื ่องจึงจำเป็นต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณา เพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงความถี่ของแต่ละชุดข้อมูล หรือในแต่ละฟิลด์ข้อมูล โดยเกณฑ์ที่ควร

พิจารณา ดังนี้ 

- ความถี่ในการรวบรวมข้อมูล 

- ระยะเวลาทีส่่งผลต่อคุณภาพของชุดข้อมูล 

- ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการเตรียมข้อมูล 

- การจัดหมวดหมู่ความพร้อมใช้งาน  

- วิธีในการเปิดเผยข้อมูล 

(๓) เปิดเผยชุดข้อมูล (Disseminate) หน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลตาม

ข้อกำหนดของผู้ให้บริการข้อมูลในเวลาที่เหมาะสม และสามารถเข้าถึงได้ ตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 

(Government of Ireland, 2014) 

(๓.๑) รูปแบบของการเปิดเผยข้อมูล  

โดยหน่วยงานของรัฐสามารถนำข้อมูลมาเปิดเผยได้ ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
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(๓.๑.๑) ชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (Bulk Data) ซึ่งการใช้งานต้องอ่านข้อมูลทั้ง
ไฟล์ และหากหน่วยงานของรัฐมีการปรับปรุงข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลต้องดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลใหม่ 

(๓.๑.๒) ชุดข้อมูลที่เป็นรายการ (Transaction) ใช้งานได้กับชุดข้อมูลที่ต้องการ
ความเป็นปัจจุบัน เช่น API และเม่ือหน่วยงานของรัฐมีการปรับปรุงชุดข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลสามารถใช้ API เดิมได้ 

(๓.๒) ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล  

หน่วยงานของรัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ได้ที่เว็บไซต์ 
https://data.go.th ซึ่งผู้ให้บริการข้อมูลทำหน้าที่ประสานงานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูล 
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ใช้ข้อมูล โดยหน่วยงานของรัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ๒ วิธี ได้แก่  

(๓.๒.๑) จัดส่งชุดข้อมูลเพื่อเปิดเผยบนเว็บไซต์ตามหมวดหมู่ของข้อมูลเปิด ดัง
รูปที่ ๗ 

 
 

รูปที่ ๗ ตัวอย่างของหมวดหมู่ของข้อมูลเปิด 

(๓.๒.๒) เชื่อมโยงชุดข้อมูลเปิดมาที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เช่น เชื่อมโยง
ด้วยวิธี Application Programming Interface (API)   

หลังจากหน่วยงานของรัฐจัดทำชุดข้อมูลเปิด และคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา 
รายละเอียดตามภาคผนวก ข ตามข้ันตอนที่ ๑ และ ๒ เรียบร้อยแล้ว ต้องจัดทำกระบวนการอนุมัติการเปิดเผย
ข้อมูล โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer)๑๓ 
หรือผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer)๑๔ ของหน่วยงานของรัฐ ในระดับกระทรวงหรือระดับกรม
ก่อนที่จะเปิดเผย 

  

 
๑๓  อ้างอิงตามสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การแต่งต้ังผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรมและการจัดทำแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง, ๒๕๔๑ 
๑๔ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ, ๒๕๖๒ 
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๖.๓.๓  ขั้นตอนการสร้างความเข้าใจและความตระหนัก (Uptake)  

หลังจากหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลแล้ว ผู้ให้บริการข้อมูลจะสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศของ
ข้อมูลเปิด (Open Data Ecosystem) ทีม่ีประสิทธิภาพ โดยจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้ข้อมูล  

ผู้ให้บริการข้อมูลต้องประสานงานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลมาท่ีศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้ข้อมูลและการดำเนินงานของหน่วยงานของ
รัฐผ่านระบบดิจิทัล  

๖.๓.๔  ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น (Feedback) 

ผู้ให้บริการข้อมูลจะมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นโดยดำเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย
วิธี เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์ หรืออื่น ๆ โดยสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยหลังจากที่
ได้รับข้อคิดเห็นที่ได้รับก็จะดำเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลเปิด
ภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น 
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๖.๔  การนำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ 

ปัจจุบันการพัฒนาองค์กร บุคลากร หรือการวางแผนดำเนินการเรื ่องต่าง ๆ ต้องอาศัยข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเปิดจากหน่วยงานต่าง ๆ ของทุกภาคส่วน และการควบคุม

คุณภาพของข้อมูลจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การตัดสินใจวางแผนดำเนินงานในแต่ละเรื ่องเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งการนำข้อมูลเปิดไปใช้ส่งผลที่สำคัญ ดังนี้ 

- เกิดการวิเคราะห์และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น การแก้ปัญหาทุจริต การป้องกัน
การเกิดอาชญากรรมซ้ำ การปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และลดต้นทุนการผลิต 

- เกิดประโยชน์กับข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพที่แม่นยำ
มากขึ้นโดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประมวลผลข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหรือความ
ต้องการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกัน   

ประโยชน์ของการนำข้อมูลไปใช้ออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  
(๑) ประโยชน์ต่อภาครัฐ  

- ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน 
- สร้างความโปร่งใส โดยประชาชนหรือภาคส่วนต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบ

การดำเนินงาน เพ่ือแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 
- วางแผนเชิงนโยบายโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดไดอ้ย่างมีคุณภาพ  
- ผลักดันให้เกิดการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน ส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรมด้านข้อมูล  
- ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) ประโยชน์ต่อภาคเอกชน  
- นำข้อมูลเปิดไปต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ  
- ส่งเสริมการขับเคลื่อนนวัตกรรมจากข้อมูลสำหรับภาคเอกชนมากข้ึน 
- เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจและการลด

ต้นทุนการผลิตในภาพรวม  
(๓) ประโยชน์ต่อภาคประชาชน  

- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
- ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการดิจิทัลภาครัฐที่ดีขึ้น  
- เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐแบบดิจิทัล  
- นำขอ้มูลไปพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ  
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แนวคิดของการนำข้อมูลเปิดมาใช้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงให้บริการประชาชนที่ดี
ขึ ้น สามารถนำไปวิเคราะห์ และต่อยอดนวัตกรรมได้ ดังนั้นหลาย ๆ ประเทศจึงได้ให้ความสนใจในการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลเปิดอย่างเป็นรูปธรรมกันมากขึ้น โดยอธิบายถึงกรณีศึกษาจากต่างประเทศ ลักษณะการ
เปิดเผย การนำไปใช้ และประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้  
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๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเปิด เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรม 

กรณีศึกษาที่ ๑ สหรัฐอเมริกา 

ลักษณะการเปิดเผย มีการรวบรวมและเปิดเผยชุดข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://www.data.gov/  
ซึ่งเปิดให้เข้าถึงในรูปแบบของข้อมูลเปิด เช่น XML, JSON, CSV, KML, RDF ตัวอย่างชุดข้อมูลที่มีการเปิดเผย 
เช่น ชุดข้อมูลสถิติการก่ออาชญากรรม ชุดข้อมูลพื้นที่การก่ออาชญากรรมในแต่ละเมือง ชุดข้อมูลรายงาน
บันทึกเหตุการณ์ก่ออาชญากรรม ชุดข้อมูลสถิติการก่ออาชญากรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความรุนแรง 

การนำไปใช้ มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือทำนายรูปแบบหรือปัจจัยที่เอื้อต่อการก่ออาชญากรรมใน
แต่ละพื้นที่ นำผลที่ได้จากการทำนายไปใช้ในการจัดสรรเส้นทางการตรวจตราของตำรวจให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุได้รวดเร็วที่สุด๑๕ 

ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เสี ่ยง โดยวางแผนการจัดกำลัง
เจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมในแต่ละพื้นที่เสี่ยง  และให้ประชาชน
เตรียมความพร้อมและป้องกันตนเอง พยายามหลีกเลี ่ยงจุด เสี ่ยง หรือพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิด
อาชญากรรม 

กรณีศึกษาที่ ๒ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

ลักษณะการเปิดเผย มีการรวบรวมและเปิดเผยชุดข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://data.gov.ie ซึ่ง
เปิดให้เข้าถึงในรูปแบบของข้อมูลเปิด เช่น XLSX, XML, JSON, CSV ตัวอย่างชุดข้อมูลที่มีการเปิดเผย เช่น 
ข้อมูลสถิติแบ่งตามประเภทการกระทำความผิด ข้อมูลสถิติการก่ออาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจตามแต่ละ
พ้ืนที ่ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากร 

การนำไปใช้ มีการจัดทำข้อมูลหรือผลลัพธ์ในรูปแบบภาพหรือแผนภูมิ  (Data Visualization) เพ่ือ
วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมในแต่ละประเภท ในแต่ละช่วงเวลา และในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือ

วางแผนรับมือกับอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น๑๖ รวมถึงมีการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วม
ในการสังเกตและรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยในละแวกพ้ืนที่อยู่อาศัย๑๗ 

 
๑๕ Los Angeles Police Department. (2019). Crime Mapping and COMPSTAT. Retrieved from http://www.lapdonline.org/crime_mapping_and_compstat 
๑๖ data.gov.ie. (2017). Engagement Fund: Crimes at Garda Station Level and Pedestrian Footfall visualisations by Cyril Connolly, Institute of Art, Design 
and Technology, Dun Laoghaire. Retrieved from 
https://data.gov.ie/blog/evelandpedestrianfootfallvisualisationsbycyrilconnollyinstituteofartdesignandtechnologydunlaoghaire- 
๑๗ Citizens Information. (2015). Neighbourhood Watch. Retrieved from 
https://www.citizensinformation.ie/en/justice/crime_and_crime_prevention/neighbourhood_watch.html 
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ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับ
การอยู่อาศัย การติดต่อธุรกิจ และการท่องเที่ยว ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ โดยประเมินอัตราการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือหาแนวทางป้องกันตามแนวโน้มประเภทของ
อาชญากรรมที่เกิดบ่อยครั้งในแต่ละพื้นที่ รวมถึงให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยง
จุดเสี่ยงทีก่่อให้เกิดอาชญากรรม  
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๒. การวิเคราะห์ข้อมูลเปิด เพื่อการขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

กรณีศึกษาที่ ๑ สหราชอาณาจักร 

ลักษณะการเปิดเผย มีการรวบรวมและเปิดเผยชุดข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://data.gov.uk ซึ่ง
เปิดให้เข้าถึงในรูปแบบของข้อมูลเปิด เช่น CSV, KML, WMS, GEOJSON ตัวอย่างชุดข้อมูลที่มีการเปิดเผย
ด้านการบริการขนส่งสาธารณะ เช่น ข้อมูลสถิติผู้โดยสาร ข้อมูลการร้องเรียนของผู้โดยสาร ข้อมูลปริมาณการ
ขนส่งสินค้า ข้อมูลตารางเวลา เส้นทาง และค่าโดยสารสำหรับการเดินทางด้วยรถบริการสาธารณะ  

การนำไปใช้ จัดให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดเกี่ยวกับข้อมูลรถโดยสารประจำทาง๑๘ โดยหน่วยงานรัฐและ
ผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงและใช้ชุดข้อมูลเปิดนี้ เพื่อสร้างบริการใหม่ ๆ ให้กับผู้โดยสารให้สามารถเข้าถึง
บริการขนส่งสาธารณะได้สะดวกและง่ายขึ้น สำหรับคนพิการและคนทั่วไป พร้อมทั้งสามารถวางแผนการ
เดินทาง แสดงข้อมูลแบบทันท ีแสดงราคาและชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มเดียว ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถวางแผนและประเมินค่าใช้จ่ายการเดินทางได้ ทำให้เกิดความรวดเร็วและ
ความสะดวกสบายในการใช้บริการขนส่งสาธารณะสำหรับผู้โดยสาร เพิ่มรายได้สำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น 
เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจด้านการจัดการจราจรที่ดีขึ้นสำหรับหน่วยงานปกครองท้องถิ่น รวมถึงเพ่ิม
โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ สำหรับภาคเอกชน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางในพื้นที่ที่อาจจะยังเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายขนส่งสาธารณะหลักไม่ทั่วถึง 

 
กรณีศึกษาที่ ๒ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

ลักษณะการเปิดเผย มีการรวบรวมและเปิดเผยชุดข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://data.gov.ie ซึ่ง
เปิดให้เข้าถึงในรูปแบบของข้อมูลเปิด เช่น Web services API, CSV, XML, KML/KMZ, WMS, GEOJSON 
ตัวอย่างชุดข้อมูลที่มีการเปิดเผยด้านการบริการขนส่งสาธารณะ เช่น ข้อมูลผู้โดยสารที่ใช้บริการรถสาธารณะ
แบบทันที ข้อมูลตารางเวลาการเดินรถ ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลที่จอดรถสำหรับผู้พิการ  

การนำไปใช้ มีการจัดทำหน้าแสดงข้อมูลแบบทันที (Irish Rail Realtime API)๑๙ เพื่อแสดงข้อมูล
ตารางการเดินขบวนรถ แสดงที่ตั้งปัจจุบันของรถไฟที่ให้บริการจากระบบส่งสัญญาณกลาง แสดงตำแหน่งการ
เดินรถไฟทุกขบวนทั่วประเทศ แสดงข้อมูลต้นทางและปลายทางของขบวนรถไฟที่ให้บริการอยู่  รวมถึงแสดง
ข้อมูลการเดินรถที่ให้บริการอยู่ว่ามีความล่าช้าหรือไม่ และล่าช้าเป็นเวลาเท่าไร 

ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถเปรียบเทียบวิธีการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะของแต่ละเมืองในแต่
ละวันได้ สามารถค้นหาจุดจอดรถประจำทาง เวลาเฉลี่ยในการเดินทาง ช่วยลดเวลาในการรอรถ รวมถึง

 
๑๘ GOV.UK. (2019). Bus Services Act 2017: bus open data. Retrieved from https://www.gov.uk/government/consultations/bus-services-act-2017-bus-
open-data 
๑๙ data.gov.ie. (2019). Irish Rail – Realtime. Retrieved from https://data.gov.ie/showcase/irish-rail-realtime 
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ประเมินค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านทางเว็บไซต์ https://www.transportforireland.ie เพื่อช่วยในการวาง
แผนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะดีขึ้น 
  



 

๓๖ | ห น้ า  
 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูลเปิด เพื่อการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน 

กรณีศึกษาที่ ๑ ราชอาณาจักรไทย 
ลักษณะการเปิดเผย มีการรวบรวมชุดข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://data.go.th ซึ่งเปิดให้เข้าถึงใน

รูปแบบของข้อมูลเปิด เช่น CSV, XLS, DOC รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลจากหลายหน่วยงาน ตัวอย่างชุดข้อมูล
ที่มีการเปิดเผย เช่น ข้อมูลบริษัทและรายชื่อกรรมการ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ข้อมูลการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  

การนำไปใช้ มีการจัดกิจกรรม Datathon: Organizing Data for Anti-Corruption โดยให้ประชาชน 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล นำชุดข้อมูลเปิดมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชุด
ข้อมูล เช่น ข้อมูลผู้ทิ้งงานภาครัฐ คำตัดสินศาลฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ข่าว
เกี่ยวกับการทุจริต เพื่อตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน  

ประโยชน์ที่ได้รับ มีการนำชุดข้อมูลมาเชื่อมโยงตรวจสอบความสัมพันธ์ของนักการเมือง ว่าเคยถูก
ตัดสินคดีทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ ตรวจสอบการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด
การสมยอมในการเสนอราคา  
 
กรณีศึกษาที่ ๒ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

ลักษณะการเปิดเผย มีการรวบรวมและเปิดเผยชุดข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://data.gov.ie ซึ่ง
เปิดให้เข้าถึงในรูปแบบของข้อมูลเปิด เช่น CSV, PDF, XLS, DOC  ตัวอย่างชุดข้อมูลที่มีการเปิดเผย เช่น 
ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ ข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน 

การนำไปใช้ มีการจัดทำเว ็บไซต์ Where Your Money Goes๒๐ เพื ่อแสดงข้อมูลการจัดสรร
งบประมาณย้อนหลัง ๑๐ ปี ของแต่ละภาคส่วน เช่น การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนรายได้คนทำงาน
หรือสนับสนุนการจ้างงาน การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 

ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์รายจ่ายประจำปีของภาครัฐ เพ่ือ
ตรวจสอบการนำงบประมาณภาครัฐไปใช้ เป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือไม่ 

 
  

 
๒๐ https://whereyourmoneygoes.gov.ie/en 
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๔. การวิเคราะห์ข้อมูลเปิด เพื่อการสร้างนวัตกรรม 

กรณีศึกษาที่ ๑ ราชอาณาจักรไทย 
ลักษณะการเปิดเผย มีการรวบรวมชุดข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://data.go.th/ ซึ่งเปิดให้เข้าถึง

ในรูปแบบของข้อมูลเปิด เช่น CSV, XLS, DOC รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลจากหลายหน่วยงาน ตัวอย่างชุด
ข้อมูลที่มีการเปิดเผย เช่น ข้อมูลประมาณจราจร ชุดข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงปีใหม่ สรุปอัตราเฉลี่ย
รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การนำไปใช้ มีการจัดโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ “Thailand Data Innovation 
Awards”๒๑ เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้วยข้อมูลเปิด นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะรับโอกาส
ในการส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีระดับสากล ในโครงการระหว่างประเทศ “โครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการเปิดเผยข้อมูล Asia Open Data Partnership (Cross Countries Hackathon)  

 
ประโยชน์ที่ได้รับ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแอปพลิเคชันที่หลากหลาย และส่งเสริมนักพัฒนาของไทย

ให้มีโอกาสต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อมและแสดงผลงานในเวทีระดับประเทศ ให้เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือผลักดันสู่ภาคธุรกิจ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ให้เกิดประโยชน์ ยกระดับคุณภาพบริการของรัฐให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้อย่าง

รวดเร็วมากขึ้น 

  

 
๒๑ https://www.diathailand.com/index.php 

https://www.diathailand.com/index.php
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก ชุดข้อมูลที่มีคุณค่า 

ในระดับสากลมีการจัดหมวดหมู่ของชุดข้อมูลที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals ตัวอย่างชุดข้อมูลที่เปิดเผย 
ดังนี้   
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ตารางท่ี ๔ ตัวอย่างชุดข้อมูลที่พบในฐานข้อมูลเปิดภาครัฐขององค์การสหประชาชาติ และประเทศต่าง ๆ 

หมวดหมู่ 
องค์การ

สหประชาชาติ 
(data.un.org) 

สหรัฐอเมริกา 
(www.data.gov) 

ออสเตรเลีย 
(data.gov.au) 

ไอร์แลนด์ 
(data.gov.ie) 

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

อาชญากรรม 
 

 

- ข้อมูลผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
ฆาตกรรมโดยเจตนา 
จำแนกตามเพศ 

- ข้อมูลอัตราการก่อ
อาชญากรรม 
- ข้อมูลการก่อ
อาชญากรรมทีส่ำคัญ 
รายเดือน 

- สถิติข้อมูลตาราง
อาชญากรรม 
- สถิติผู้กระทำความผิด 

- ข้อมูลอาชญากรรมที่
ถูกบันทึกไว้ตามสถานี
ตำรวจ Garda ของแต่
ละพื้นท่ี จำแนกตาม
ประเภทของ
อาชญากรรม 

 

การศึกษา 
 

 

- ข้อมูลสถานศึกษาตาม
ระดับการศึกษา 
- ข้อมูลการลงทะเบียน
ของนักศึกษา 

- ข้อมูลขอบเขตของ
โรงเรียนเทศบาล 
- ข้อมูลพื้นที่ขาดแคลน
บุคลากรทางการศึกษา 

- ข้อมูลเด็กท่ีเรยีนที่
บ้าน (ท่ีลงทะเบียน) 
- ข้อมูลสิ่งอำนวยความ
สะดวกในสถานศึกษา 

- ข้อมูลโปรแกรม
การศึกษา และฝึกอบรม
เพิ่มเตมิ 
 

 

พลังงาน 
 

 

- ข้อมูลการใช้พลังงาน  
- ข้อมูลการผลิต
พลังงานท่ีเกิดจากลม 

- ข้อมูลเครื่องปฏิกรณ์
พลังงานนิวเคลียร์เชิง
พาณิชย ์

- ข้อมูลแหล่งพลังงาน 
- ข้อมูลพลังงานสะสม 
- ข้อมูลการใช้พลังงาน
จากน้ำ 

- ข้อมูลศักยภาพการ
พัฒนาพลังงานลม 
- ข้อมูลการใช้พลังงาน
ในประเทศ 
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หมวดหมู่ 
องค์การ

สหประชาชาติ 
(data.un.org) 

สหรัฐอเมริกา 
(www.data.gov) 

ออสเตรเลีย 
(data.gov.au) 

ไอร์แลนด์ 
(data.gov.ie) 

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

 

- ข้อมูลการเกิดกา๊ซ
เรือนกระจก จำแนก
ตามประเภทของก๊าซ 

- ข้อมูลการปล่อย
สารพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรม 
- ข้อมูลสภาพอากาศ 

- ข้อมูลการใช้น้ำในแต่
ละรัฐ  

- ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ
ภาคตะวันออก และภาค
กลาง 

 

การเงิน 
 

 

- สถิติการเงินระหว่าง
ประเทศ เช่น 
ดุลการชำระเงิน อัตรา
ดอกเบี้ย 

- ข้อมูลภาษี  
- ข้อมูลค่าเช่าท่ีพัก
อาศัย 

- รายงานสถานะ
ทางการเงินของรัฐ 
Queensland 
- ข้อมูลหนี้ 

- ข้อมูลผู้ค้ำประกัน
สินเช่ือทางการเงิน ราย
ปี และประเภทของผู้ค้ำ
ประกัน 

 

เกษตรกรรม 
 

 

- ข้อมูลปุ๋ยแต่ละชนิด 
- ข้อมูลผลผลติทาง
การเกษตร 

- ข้อมูลราคาผักและ
ผลไม้ ตามท้องตลาด 
 

- ความต้องการอาหาร
ในประเทศออสเตรเลีย 
- สถิติสินค้าเกษตรในแต่
ละป ี

- ข้อมูลจำนวนวัวในแต่
ละไตรมาส 
- ดัชนีปริมาณสำหรับ
ผลผลติและรายได้จาก
การเกษตร 
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หมวดหมู่ 
องค์การ

สหประชาชาติ 
(data.un.org) 

สหรัฐอเมริกา 
(www.data.gov) 

ออสเตรเลีย 
(data.gov.au) 

ไอร์แลนด์ 
(data.gov.ie) 

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

เพศ 
 

 

- อัตราการทำแท้ง 
- กฎหมายการทำแท้ง 
- ประชากรในพ้ืนท่ี
ทุรกันดาร 

(ไม่ได้ระบุ) (ไม่ได้ระบุ) (ไม่ได้ระบุ) 2 

สุขภาพ 
 

 

- ข้อมูลระบบการ
รักษาพยาบาล  
- อัตราการเสียชีวิต 
จำแนกตามอายุและ
สาเหต ุ

- ข้อมูลคุณภาพอากาศ - ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพในออสเตรเลีย 
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่
ปรึกษาทางการแพทย ์

- ข้อมูลโรคและความ
ผิดปกติของระบบ
ประสาท 

 

HIV/AIDS 
 

 

- ข้อมูลทารกท่ีเกิดจาก
ผู้หญิงท่ีติดเชื้อ HIV 
- ข้อมูลผู้ที่มีเพศสัมพันธ์
ก่อนอายุ ๑๕ ปี 

- รายงานประจำปี 
HIV/AIDS 
- ข้อมูลการวินิจฉัย
HIV/AIDS จำแนกตาม
ย่าน เพศ และเชื้อชาติ  

- ข้อมูลจำนวนผู้ตดิเช้ือ 
HIV ใหม่ จำแนกตาม
เพศ อาย ุและกลุ่ม
ประชากรสำคัญ 
- ข้อมูลจากมูลนิธิ HIV 
ในรัฐ Queensland 

(ไม่ได้ระบุ)  
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หมวดหมู่ 
องค์การ

สหประชาชาติ 
(data.un.org) 

สหรัฐอเมริกา 
(www.data.gov) 

ออสเตรเลีย 
(data.gov.au) 

ไอร์แลนด์ 
(data.gov.ie) 

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

การพัฒนามนุษย์ 
 

 

- ดัชนีการพัฒนามนุษย ์
และองค์ประกอบ 
- ดัชนีความยากจน 

(ไม่ได้ระบุ) - สัดส่วนประชากรที่
อาศัยอยู่ต่ำกว่าระดับ
ความยากจนของ
ประเทศ จำแนกตาม
เพศและอาย ุ

(ไม่ได้ระบุ)  

ฐานข้อมูลตัวชี้วัด 
 

 

- ข้อมูลการแต่งงาน 
- ข้อมูลผลประโยชน์การ
ลาคลอดบุตร 

(ไม่ได้ระบุ) - ข้อมูลตัวช้ีวัดความ
เข้มแข็งของชุมชน ราย
ปี 

(ไม่ได้ระบุ)  

อุตสาหกรรม 
 

 

- ข้อมูลค่าจ้างและ
รายได้ต่อเดือน 
- ข้อมูลแรงงาน จำแนก
ตามฐานการผลิต 

- ข้อมูลการส่งคืนอาหาร
ที่ผลิตจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 
- ข้อมูลการปล่อยของ
เสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- ข้อมูลอุตสาหกรรมป่า
ไม้ของออสเตรเลีย ราย
ปี 
- ข้อมูลแรงงานใน
อุตสาหกรรมผลติ Dairy 
Products (นม ไข่) 

- ข้อมูลโรงงาน
อุตสาหกรรมและการ
ปล่อยของเสีย 
- ข้อมูลหน่วย
อุตสาหกรรมท้องถิ่น
ตามปีภาคสถิติ และ
ชนิดของอุตสาหกรรม 
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หมวดหมู่ 
องค์การ

สหประชาชาติ 
(data.un.org) 

สหรัฐอเมริกา 
(www.data.gov) 

ออสเตรเลีย 
(data.gov.au) 

ไอร์แลนด์ 
(data.gov.ie) 

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

วิจัยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลย ีและ

นวัตกรรม 
 

 

- ข้อมูลการใช้
โทรศัพท์มือถือ 
- ข้อมูลการใช้
อินเทอร์เน็ต 

- ข้อมูลความปลอดภัย
ทางไซเบอร ์

(ไม่ได้ระบุ) - ข้อมูลอัตราการจัด
กิจกรรมเชิงนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีและที่
ไม่ใช่เทคโนโลยรีายป ี

 

แรงงาน 
 

 

- ข้อมูลการว่างงานของ
เยาวชน จำแนกตามเพศ 
- ข้อมูลค่าจ้าง  

- ข้อมูลอัตราการ
ว่างงาน 
- ข้อมูลการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

- ข้อมูลกำลังแรงงานใน
แต่ละรัฐ จำแนกราย 
ไตรมาส และรายปี  

- อัตรากำลังแรงงานราย
ปี จำแนกตามเพศ 

 

บัญชีประชาชาติ 
 

 

- ข้อมูล GDP 
- ข้อมูล GNI 

- ข้อมูลรายได้จากการ
ส่งออก 

- ข้อมูลสัดส่วนของ 
GDP รวม และอัตราการ
เติบโต 

(ไม่ได้ระบุ)  
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หมวดหมู่ 
องค์การ

สหประชาชาติ 
(data.un.org) 

สหรัฐอเมริกา 
(www.data.gov) 

ออสเตรเลีย 
(data.gov.au) 

ไอร์แลนด์ 
(data.gov.ie) 

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

การช่วยเหลือเพ่ือการ
พัฒนาอย่างเป็น

ทางการ 
 

 
 

- ข้อมูลการผ่อนผันหนี้ 
(ประเทศ) 

(ไม่ได้ระบุ) (ไม่ได้ระบุ) (ไม่ได้ระบุ)  

ประชากร 
 

 

- ข้อมูลประชากรโลก 
- ข้อมูลการคาดการณ์
อัตราการเกิดในแตล่ะปี 
จำแนกตามเพศ 

- ข้อมูลประชากรในแต่
ละรัฐ 
- ข้อมูลสำมะโน
ประชากร 

- ข้อมูลการประมาณ
ประชากร 
- อัตราการเพิ่มของ
ประชากรในท้องถิ่น 

- ข้อมูลประชากรทีอ่ายุ 
๑๕ ปีขึ้นไป จำแนกตาม
ระดับการศึกษาสูงสุด 

 

ผู้ลี้ภัย 
 

 

- ข้อมูลผู้ลีภ้ัย - สถิติการเข้าเมือง แต่
ละป ี
- ข้อมูลความขัดแย้ง
ระหว่างพรมแดน 

- ข้อมูลผู้ลีภ้ัย (ไม่ได้ระบุ)  
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หมวดหมู่ 
องค์การ

สหประชาชาติ 
(data.un.org) 

สหรัฐอเมริกา 
(www.data.gov) 

ออสเตรเลีย 
(data.gov.au) 

ไอร์แลนด์ 
(data.gov.ie) 

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

การท่องเที่ยว และ
กีฬา 

 

 

- ข้อมูลการมาถึงของ
นักท่องเที่ยวและ
ค่าใช้จ่าย 

- ศูนย์ข้อมูลการ
ท่องเที่ยว 
- ข้อมูลโรงแรม (มี
เฉพาะบางรัฐ) 

- ข้อมูลโอกาสการลงทุน
ด้านการท่องเที่ยวรายป ี

- ข้อมูลที่จอดรถสำหรับ
นักท่องเที่ยว 

 

การค้า 
 

 

- ข้อมูลสถิติการซื้อขาย
สินค้า จำแนกตาม
ประเภทของสินค้า 

- ข้อมูลการตดิตาม
อัตราสินคา้เกษตรในแต่
ละพื้นท่ี 

- การค้าขายสินคา้ของ
ออสเตรเลีย จำแนกตาม
ประเทศ 

- ข้อมูลการส่งออกโค
และเนื้อโค รายป ี
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ในระดับสากลมีการวัดระดับของชุดข้อมูลที ่มีคุณค่าสูง (High-value datasets) ในหลายแหล่ง 
(Government of Ireland, 2014) เช่น the G8 Open Data Charter และ the Open Data Barometer 
โดยแต่ละแหล่งมีการระบุคุณลักษณะของชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูงตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๕ ตัวอย่างชุดข้อมูลเปิดที่มีคุณค่าสูง 

Open Data Category G8 Open Data Charter Open Data Barometer 

บริษัท - การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท - การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
- ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ 

อาชญากรรม และกระบวนการ
ยุติธรรม 

- สถิติการก่ออาชญากรรม 
- ความปลอดภยั 

- สถิติการก่ออาชญากรรม 
 

สภาวะโลก - อุตุนิยมวิทยา สภาพอากาศ 
- การเกษตร 
- สถานการณ์ปา่ไม ้
- การประมง และการล่าสตัว ์
 

(ไม่ได้ระบุ) 

การศึกษา - รายชื่อสถาบันการศึกษา 
- คุณภาพของสถานศึกษา 
- ทักษะด้านดิจิทัล 

- การศึกษาระดับประถมและ
มัธยม 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม - ระดับมลพิษ 
- การใช้พลังงาน 

- สถิติด้านสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ 

การเงิน - งบประมาณแผ่นดิน 
(การวางแผนและการใช้จ่าย) 
- การใช้จ่าย 
- สัญญาจ้าง 
- งบประมาณท้องถิ่น 

- รายละเอียดการใช้จ่ายของ
ภาครัฐ 

พิกัดภูมิศาสตร ์ - ภูมิประเทศ 
- รหัสไปรษณยี ์
- แผนทีท่้องถิ่น 

- กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 

การพัฒนาท่ียั่งยืน - การช่วยเหลือ  
- ความมั่นคงทางอาหาร  
- ที่ดิน 

(ไม่ได้ระบุ) 

ความรับผิดชอบของภาครัฐและ
ด้านประชาธิปไตย 

- การเลือกตั้งของประเทศ - ผลการเลือกตั้งของประเทศ 

ความรับผิดชอบของภาครัฐและ
ด้านประชาธิปไตย 

- ที่ติดต่อภาครัฐ 
- ผลการเลือกตั้ง 
- กฎหมายและกฎเกณฑ ์

- กฎหมาย 



 

๔๗ | ห น้ า  
 

Open Data Category G8 Open Data Charter Open Data Barometer 

- ค่าตอบแทน (ระดับการจ่าย) 
- การรับสินบน 

สุขภาพ - ใบสั่งยา 
- ข้อมูลสุขภาพ  

- คุณภาพด้านการสาธาณสุข 

วิทยาศาสตร์และการค้นควา้ - ข้อมูลทางพันธุกรรม (Genome 
data) 
- กิจกรรมด้านการวิจัยและศึกษา 
- ผลการทดลอง 

(ไม่ได้ระบุ) 

สังคมและสวสัดิการ - การมีบ้าน (Housing) 
- การประกันสุขภาพ 
- การชดเชยการว่างงาน 

(ไม่ได้ระบุ) 

สถิต ิ - สถิติของประเทศ 
- สำมะโนประชากร 
- โครงสร้างพื้นฐาน 
- สุขภาพ 
- ทักษะ 

- รายละเอียดสำมะโนประชากร 

การขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน - ตารางการขนส่งสาธารณะ 
- จุดเช่ือมต่อโครงข่ายสาธารณะ 
- การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

- ตารางการขนส่งสาธารณะ 
 

 

  



 

๔๘ | ห น้ า  
 

ภาคผนวก ข คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล 

คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือ เมทาดาตา (Metadata) เป็นข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่ม

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งเมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) และเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical 

Metadata) (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) , ๒๕๖๒) เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ

โครงสร้างของข้อมูล เนื้อหาสาระ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล๒๒ ช่วยให้ผู้ใช้

ข้อมูลเข้าใจชุดข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำเมทาดาตา และมีการบริหารจัดการเมทาดาตา 

เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนโครงสร้างของชุดข้อมูลหรือข้อมูลต้องมีการปรับปรุงเมทาดาตาด้วย 

ตารางท่ี ๖ ตัวอย่างคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลเชิงธุรกิจ (Business Metadata) 

ลำดับ 
(Item 
No.) 

ชื่อรายการ 
(Item Name) 

คำอธิบาย 
(Description) 

รูปแบบ 
(Format) 

คุณลักษณะข้อมูล 
(Characteristic 

Type) 
1 รหัสชุดข้อมลู 

(Unique_ Identifier) 
รหัสหรือเลขท่ี สำหรับแต่ละชุด
ข้อมูล 

 Mandatory 

2 ช่ือชุดข้อมูล 
(Title) 

ช่ือชุดข้อมูลทีก่ำหนดโดย
หน่วยงานของรัฐ 

 Mandatory 

3 หน่วยงานของรัฐ 
(Government_data_pr
ovider) 

ช่ือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบข้อมูล  Mandatory 

4 รายละเอียด
(Description) 

บทคัดย่อของข้อมูลหรือ 
Abstract ที่บ่งบอกถึงเนื้อความ
ในข้อมูลอย่างสั้น 

 Mandatory 

5 คำสำคญั 
(Keyword) 

หัวข้อ คำ หรือวลี ท่ีใช้สำหรบั
การค้นเรื่องที่ต้องการ 

แยกแต่ละ keywords 
ด้วย “,” (comma) 

Mandatory 

6 วันท่ีทำการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลล่าสุด 
(LastUpdated_Date) 

วัน เดือน ปี ที่มีการปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด 

รูปแบบ YYYYMMDD 
เช่น 20190225 

Mandatory 

7 ช่ือผู้ติดต่อ
(Contact_name) 

ช่ือผู้ติดต่อหลักสำหรับข้อมลูที่
นำมาเปิดเผย 

  Mandatory 

8 อีเมลผ์ู้ติดต่อ
(Contact_email) 

อีเมล์ของผู้ตดิต่อหลัก   Mandatory 

9 เบอร์โทรผู้ตดิต่อ
(Contact_number) 

เบอร์โทรศัพท์ของผู้ตดิต่อหลัก   Mandatory 

 
๒๒ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ลำดับ 
(Item 
No.) 

ชื่อรายการ 
(Item Name) 

คำอธิบาย 
(Description) 

รูปแบบ 
(Format) 

คุณลักษณะข้อมูล 
(Characteristic 

Type) 
10 รูปแบบของข้อมูล 

(Data_format) 
รูปแบบของข้อมูลทีใ่ช้ในการ
เปิดเผย 

 Mandatory 

11 ความถี่ในการปรับปรุง
ข้อมูล 
(Frequency) 

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลที่
เปิดเผย 

ระบุความถี ่เช่น 
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 หมวดหมู ่
(Category) 

หมวดหมู่ของชุดข้อมูล  Mandatory 

13 ภาษาที่ใช้ 
(Language) 

ภาษาของชุดข้อมูลที่ใช้ เช่น  
TH = ไทย  
EN = อังกฤษ 

Mandatory 

14 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 
(Right_of_access)  

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่ง
อธิบายระดับการเข้าถึงชุดข้อมูล  
 

เช่น ผู้มีสิทธิเข้าถึง ฟิลด์
ที่สามารถเข้าถึง 
รายการทีส่ามารถเข้าถึง 

Mandatory 

15 ช่ือลิงก์ 
(URL) 

ระบุ URL ของชุดข้อมูล  Optional 

16 ลิขสิทธิ ์
(License) 

การประกาศสิทธิ หรือข้อตกลง
ในการใช้ชุดข้อมูล หรือ API ที่
เผยแพร ่

ระบบจะกำหนดเป็น
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
การอนุญาตใหใ้ช้ข้อมูล
ของศูนย์กลางข้อมูลเปดิ
ภาครัฐ 

Optional 
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ตารางท่ี ๗ ตัวอย่างคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลเชิงเทคนิค (Technical Metadata) 

ลำดับ 
(Item 
No.) 

ชื่อรายการ 
(Item Name) 

คำอธิบาย 
(Description) 

รูปแบบ 
(Format) 

คุณลักษณะข้อมูล 
(Characteristic 

Type) 
1 รหัสชุดข้อมลู  

(Unique_ Identifier) 

รหัสหรือเลขท่ี สำหรับแต่ละชุด

ข้อมูล 

ต้องตรงกับรหสัชุด

ข้อมูลของคำอธิบายชุด

ข้อมูลดิจิทลัเชิงธุรกิจ 

Mandatory 

2 ช่ือชุดข้อมูล 
(Title) 

ช่ือชุดข้อมูลทีก่ำหนดโดย
หน่วยงานของรัฐ 

ต้องตรงกับช่ือชุดข้อมูล
ของคำอธิบายชุดข้อมูล
ดิจิทัลเชิงธุรกิจ 

Mandatory 

3 ช่ือฟิลด์ข้อมูล 
(Attribute) 

ช่ือฟิลด์ข้อมูลที่จัดเก็บ  Mandatory 

4 คำอธิบายฟิลด ์
(Description) 

คำอธิบายรายละเอียดของฟิลด์
ข้อมูล 

 Mandatory 

5 ประเภทข้อมูล 
(Data_Type) 

ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ เช่น 
CHAR, VARCHAR, INT, 
DATETIME  

 Mandatory 

6 ขนาดข้อมูล 
(Data_Size) 

ขนาดของข้อมูลที่จัดเก็บ  Mandatory 

7 คุณลักษณะข้อมลู 
(Characteristic_Type) 

คุณลักษณะของข้อมูล เช่น 
M = Mandatory 
O = Optional  
C = Condition 

Mandatory 
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ภาคผนวก ค ตัวอย่างแนวปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของประเทศต่าง ๆ๒๓ 

การสร้างการมีส่วนร่วมด้านการเปิดเผยข้อมูลของประเทศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการสร้างระบบนิเวศ

ข้อมูลเปิด (Open Data Ecosystem) มีตัวอย่าง ดังนี้ 

ตารางท่ี ๘ ตัวอย่างแนวปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของประเทศต่าง ๆ 

ประเทศ แนวปฏิบัติ รายละเอียด 

สหราชอาณาจักร 
 

การให้ผู้ใช้ข้อมูล
ระบุถึงชุดข้อมูลที่
ต้องการให้
เปิดเผย 

รัฐบาลสร้างเว็บไซต๒์๔ ให้ผู้ใช้ข้อมูลร้องขอและระบุชุดข้อมูลที่ต้องการให้รัฐบาล
เปิดเผย เพื่อทราบความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 
 

การรับฟัง
ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับข้อมูลที่
เปิดเผยแล้ว 

รัฐบาลสร้างเว็บไซต์ เพื ่อรับฟังความคิดเห็นและให้คะแนนข้อมูลที่ได้ทำการ
เปิดเผยออกไป  

สหภาพยโุรป 
สหราชอาณาจักร 
กาตาร ์
สหรัฐอเมริกา 

การปรึกษาหารือ
โดยการจัดการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

วิธีนี้เป็นวิธีการที่ดีหากต้องการความคิดเห็นมาก ๆ ภายในระยะเวลาอันสั้น โดย
การจัดประชุมไม่ว่าจะเป็นการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นโดย
เชิญภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นกลุ่มที่มีความสนใจเรื่องข้อมูลเปิดภาครัฐ
มาเข้าร่วมการประชุม หรือการจัดประชุมออนไลน์  

ทั่วโลก การใช้สื่อสังคม
ออนไลน ์

การใช้ส ื ่อส ังคมออนไลน์ไม ่ว ่าจะเป็น Facebook Twitter หรือ LinkedIn 
สามารถทำได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลหรือรับฟังความเหน็จาก
ผู้ใช้ข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้จากสังคมออนไลน์จะสะท้อนความรู้สึกต่อข้อมูลเปิดได้
เป็นอย่างดี 

  

 
๒๓ https://data.gov.ie/uploads/page_images/2019-04-24-104248.848906Best-Practice-Handbook.pdf 
๒๔ https://ckan.publishing.service.gov.uk/odug 

https://ckan.publishing.service.gov.uk/odug
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