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นโยบาย และแนวทางปฏิบัตกิารเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร หน้า ๑ 

นโยบายและแนวทางปฏบิัติ การเปิดเผยข้อมูลเปดิภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
 
ความเป็นมา 

 อาศัยตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทั ล เรื ่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์        
การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 และ 18 
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำข้อมูลที ่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล           
ต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปเผยแพร่              
ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ และกำหนดให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ทำหน้าที่ประสานงานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเพ่ือเปิดเผยแก่ประชาชน 

 ข้อมูลเปิด (Open Data) คือ “ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่
และแจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูลและต้องใช้สัญญาอนุญาต หรือเงื่อนไข
เดียวกันกับที่มาหรือตามเจ้าของข้อมูลกำหนด” ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่สามารถเปิดเผยได้ จะอยู่ในรูปแบบ
ที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Format) และไม่ใช่รูปแบบมาตรฐานเฉพาะ (Non-proprietary Format) ที่คนและ
เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านและนำไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาบริการในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ข้อมูลเปิดถูกใช้
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินการของภาครัฐและความสามารถในการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งสามารถวัดอันดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐได้จากมาตรฐานตัวชี ้วัด เช่น Open Data Index     
และ Open Data Barometer เพ่ือให้อันดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสูงขึ้น 

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดังกล่าว จึงกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐของกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครนำไปปฏิบัติ เพ่ือให้ข้อมูลได้ถูกนำไปใช้ต่อยอด
ในการพัฒนาบริการในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมได้  

ขอบเขต 
นโยบายและแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

นิยามคำศัพท์ บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการเปิดเผยข้อมูล และแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล 

นิยามคำศัพท์ 
“ข้อมูล” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอื่นใดไม่ว่าการ

สื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือ
เสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การสำรวจระยะไกล หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรากฏได ้

“มาตรฐานข้อมูล” หมายความว่า ข้อมูลที ่ถ ูกจัดทำตามมาตรฐานที ่อ้างถึงมาตรฐาน            
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ข้อมูล ซึ่งเป็นกลไกอย่างหนึ่งในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ     
มีวัตถุประสงค์เพื ่อสร้างความเข้าใจที ่ตรงกัน และลดความหลากหลายของวิธีการปฏิบัติ เช่น มาตรฐาน
คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata Standard) มาตรฐานชุดข้อมูล (Datasets Standard) และมาตรฐาน
การจัดชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification Standard) เป็นต้น 
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“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริห าร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และให้หมายความรวมถึงการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครด้วย 

“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานครและให้หมายความ
รวมถึงส่วนงานต่าง ๆ ของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครด้วย 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ สถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ 
และหน่วยงานอิสระของรัฐ 

“คณะทำงานบริกรข้อมูล (Data Steward Team)” หมายความว่า กลุ่มบุคคลทีก่รุงเทพมหานคร 
หรือหน่วยงานจัดตั้งขึ้นให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดความต้องการข้อมูลและร่างนโยบายการกำกับดูแล
ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผล     
การดำเนินการกำกับดูแลข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 

“ผู ้ใช้ข้อมูล” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานค ร          
หรือบุคคลที่กรุงเทพมหานคร หน่วยงาน หรือส่วนราชการมอบหมาย และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐ
และภาคเอกชนที่กรุงเทพมหานครได้ทำสัญญาอนุญาต บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding 
: MOU) สัญญารักษาความลับ (Non-disclosure agreement: NDA) หรือข้อตกลงอ่ืนใด ว่าด้วยการเชื่อมโยง
ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร หรือข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการนำข้อมูลไปใช้ ทำหน้าที่นำข้อมูล  
ไปใช้งานทั้งในระดับปฏิบัติงาน และระดับบริหาร และสนับสนุนการกำกับดูแลข้อมูล โดยการให้ความต้องการ
ในการใช้ข้อมูล พร้อมทั้งรายงานประเด็นปัญหาที่พบระหว่างการใช้ข้อมูลทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย
ของข้อมูลไปยังคณะทำงานบริกรข้อมูล 

“ไฟล์ข ้อม ูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  (Log Files)” หมายความว ่า ข ้อมูลที ่ เก ี ่ยวกับ              
การติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ แสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ
ระยะเวลา ชนิดของบริการหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ หรือจากการ
ประมวลผลข้อมูล 

“ชุดข้อมูล (Datasets)” หมายความว่า การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุด          
ให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูล 

“คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)” หมายความว่า ข้อมูลที่ใช้กำกับและอธิบายข้อมูลหลัก              
หรือกลุ่มของข้อมูลอื่น 

“บัญชีข้อมูล (Data Catalog)” หมายความว่า เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล      
ที่จำแนกแยกแยะ โดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 

บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
1. คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

1.1 กำหนดความต้องการ ให้ข้อเสนอแนะ และเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ
ของกรุงเทพมหานคร 

1.2 กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
1.3 กำกับ เร่งรัด และติดตามดูแลให้หน่วยงานระบุประเภทข้อมูล จัดลำดับความสำคัญ 

และการนำขึ้นเผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
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2. คณะทำงานยุทธศาสตร์และนโยบายข้อมูล (Data Policy) คณะทำงานการบูรณาการ
เช ื ่อมโยงข้อมูลและความมั ่นคงปลอดภ ัยของกร ุงเทพมหานคร (Data Privacy and Data Security)          
และคณะทำงานบริกรข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 

2.1 ยกร่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร
ในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ เสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

2.2 เสนอช่องทาง หลักเกณฑ์ และแนวทางการนำข้อมูลข ึ ้นเผยแพร่เสนอต่อ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

2.3 ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ และสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร       
ให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

3. คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูล คณะทำงานบริกรข้อมูล ผู้ดูแลข้อมูล และผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

3.1 สำรวจ พ ิจารณา จ ัดลำด ับความสำค ัญ รวบรวม จำแนกประเภทข ้อมูล             
และจัดเตรียมชุดข้อมูลก่อนนำขึ้นเผยแพร่ 

3.2 นำเสนอชุดข้อมูลที่จัดเตรียมและรายละเอียดเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความเห็นชอบ 

3.3 นำชุดข้อมูลที่ได้ผ่านความเห็นชอบขึ้นเผยแพร่ผ่านช่องทางที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครหรือคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงานกำหนด 

3.4 กำหนดแผนการวัดผลเพื่อให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ    
ของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง 

3.5 กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละชุดข้อมูลเพื่อประสานการเข้าถึงข้อมูลและการนำ
ข้อมูลไปใช้ 

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 
การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบาย แนวปฏิบัติ ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบใดหรือสถานที่ใดก็ตาม และต้องได้รับ       
การอนุญาตจากตัวแทนหน่วยงานหรือเจ้าของข้อมูลก่อนการเปิดเผยข้อมูล มีการกำหนดช่องทางการเปิดเผย
ข้อมูลที่เข้าถึงและนำไปใช้ได้ง่าย พร้อมคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลควบคู่กับชุดข้อมูล ทั้งนี้ ต้องสามา รถ
ตรวจสอบได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมหรือเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นการรักษาคุณภาพของข้อมูล 

แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล 
1. ห้ามผู ้ใช้ข้อมูลเปิดเผยข้อมูลที ่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั ่ง หลักเกณฑ์ 

นโยบาย แนวปฏิบัติของกรุงเทพมหานครที่ประกาศใช้ในปัจจุบันด้วยวิธีใด ๆ ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบใด
หรือสถานที่ใดก็ตาม  

2. การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 
หรือได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล ผู ้สืบสิทธิ ทายาท ผู ้แทนโดยชอบธรรม ผู ้พิทักษ์  หรือผู ้อนุบาล         
ตามกฎหมาย จะต้องจัดทำหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามมาตรา ๒๔ 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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3. หน่วยงานดำเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ      
ของกรุงเทพมหานคร โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และป้องกันมิให้ มีการ
เปิดเผยข้อมลูโดยไม่ได้รับอนุญาต 

4. ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร คณะทำงานยุทธศาสตร์       
และนโยบายข้อมูล (Data Policy) คณะทำงานการบูรณาการเชื ่อมโยงข้อมูลและความมั ่นคงปลอดภัย       
ของกรุงเทพมหานคร (Data Privacy and Data Security)  และคณะทำงานบริกรข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 
ดำเนินการ ดังนี้ 

4.1 กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
4.2 กำหนดและพัฒนาช่องทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

4.2.1 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่วนราชการ พร้อมคำอธิบาย    
ชุดข้อมูลดิจิทัล  

4.2.2 เผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิด
กรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติตามเอกสารคู่มือการเปิดเผยข้อมูล 

4.2.3 หรือเผยแพร่ผ ่านช่องทางตามที ่คณะกรรมการธรรมาภิบาลภาครัฐ        
ของกรุงเทพมหานครเห็นสมควร 

4.3 พิจารณาชุดข้อมูลเปิดที ่หน่วยงานนำเสนอ เพื ่อนำไปเผยแพร่ตามช่องทาง            
ที่หน่วยงานกำหนดหรือตามท่ีคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครเห็นสมควร 

4.4 จัดประชุม อบรม หรือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติ  
การเปิดเผยข้อมูล 

5. ให้คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูล คณะทำงานบริกรข้อมูล ผู้ดูแลข้อมูล และผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานและหมายรวมถึงส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครดำเนินการ ดังนี้ 

5.1 สำรวจชุดข้อมูลที่มีอยู่ที่เป็น “ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลสาธารณะ” ที่จะนำไปเปิดเผย               
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความมั่นคงของประเทศ ความลับทางราชการ   
และความเป็นส่วนตัว 

5.2 นำชุดข้อมูลที่ได้ตามข้อ 5.1 มาระบุประเภทชุดข้อมูล ความสำคัญ และการนำไปใช้ 
โดยพิจารณาตามลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย เปิดตามภารกิจของหน่วยงาน มี
ประโยชน์ต่อผู้พัฒนาในการนำไปพัฒนาบริการภาครัฐ มีประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ใช้งาน และสร้างความโปร่งใสโดย
ผู้ใช้นำไปวิเคราะห์เพื่อป้องกันการทุจริต 

5.3 หากหน่วยงานมีจำนวนชุดข้อมูลเปิดจำนวนมาก ให้จัดลำดับความสำคัญในการ
เปิดเผยข้อมูล โดยคำนึงถึงคุณค่าของแต่ละชุดข้อมูล คุณภาพของชุดข้อมูล และการบริหารจัดการ                 
ของชุดข้อมูลเปิด เช่น หากชุดข้อมูลมีคุณค่าสูง มีคุณภาพ และอยู่ในรูปแบบที่สามารถเปิดเผยได้ก็ควรพิจารณา
ให้เปิดเผยก่อน เป็นต้น 

5.4 ข้อมูลตามข้อ 5.3 อาจมาจากหลายส่วนราชการภายในหน่วยงาน จึงควรจัดทำ
ออกมาเป็นชุดข้อมูล 

5.5 จำแนกประเภทชุดข้อมูลข้างต้นเพื่อความมั่นใจว่าสามารถเปิดเผยได้ โดยสามารถ
พิจารณาได้ดังนี้ เป็นข้อมูลเปิดตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไม่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงฯ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวกรอง
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ของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งต้องได้รับอนุญาตให้เปิดเผยได้ และเป็นข้อมูลที่มีกฎหมายเฉพาะให้เปิด เผยได้   
ดังภาพที่ 1 
 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ 

5.6 ผู้ดูแลข้อมูลและผู้ดูแลระบบสารสนเทศเตรียมความพร้อมก่อนนำชุดข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
5.6.1 จัดทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเปิดมากที่สุด และควรมีระดับการเปิดเผยชุด

ข้อมูลอย่างน้อยระดับ 3 ดาวขึ้นไป (ภาคผนวก ตารางที่ 2 ระดับการเปิดเผยชุดข้อมูลจำแนกตามรูปแบบของ
ข้อมูล) เช่น มีชุดข้อมูลอยู ่ในไฟล์ PDF แล้วแปลงเป็นไฟล์รูปแบบอื่นเพื ่อให้เครื ่องคอมพิวเตอร์อ่านได้  
(Machine-Readable) เช่น CSV JSON หรือ XML เป็นต้น 

5.6.2 ตรวจสอบคุณภาพโดยการกำจัดข้อมูลซ้ำ และทำให้ไม่มีข้อมูลว่าง 
5.6.3 ตรวจสอบความต้องกัน เช่น รูปแบบวันที่ รูปแบบเวลา 
5.6.4 ตรวจสอบมาตรฐาน เช่น รหัสเขต รหัสแขวง รหัสโรงเรียน รหัสชุมชน เป็นต้น 
5.6.5 กำหนดความถี่ในการปรับปรุง 
5.6.6 จัดทำคำอธิบายบัญชีข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูลควบคู่กับชุดข้อมูล

ที่เปิดเผย เพ่ือความสะดวกต่อผู้ใช้ข้อมูลและเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของข้อมูล 
5.6.7 กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละชุดข้อมูล 
5.6.8 กำหนดบัญชีข้อมูลของชุดข้อมูล 

5.7 นำชุดข้อมูลพร้อมรายละเอียดที่ได้จัดทำเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐของกรุงเทพมหานครหรือคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน เพ่ือขอความเห็นชอบใน
การเปิดเผยชุดข้อมูล อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
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5.8 นำชุดข้อมูลที ่ได้ผ่านความเห็นชอบขึ้นเผยแพร่ผ่านช่องทางที ่คณะกรรมการ       
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครหรือคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงานกำหนด 
โดยปฏิบัติตามเอกสารคู่มือการนำเข้าข้อมูล 

5.9 จัดทำแผนการวัดผล เพื่อใช้ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลเปิด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
โดยอาจพิจารณาจากข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชุดข้อมูล หรือข้อร้องเรียน หรือกำหนดแผนการนำเข้าชุดข้อมูลใหม่ๆ          
ที่มีแนวโน้มควรเปิดเผย มีความต้องการใช้แต่ยังไม่มีการเปิดเผย เป็นข้อมูลที่มีคุณค่า หรือสามารถนำไปใช้
พัฒนาบริการต่าง ๆ ได ้

5.10 ปรับปรุงชุดข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ข้อมูลที่เปิดเผยมีคุณภาพยิ่งข้ึน ดังนี้ 
5.10.1 แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลเดิมที่ยังมีข้อผิดพลาด 
5.10.2 ปรับปรุงข้อมูลเดิมให้มีคุณภาพมากข้ึน 
5.10.3 เพ่ิมชุดข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 
5.10.4 เพ่ิมชุดข้อมูลตามแนวโน้มของสถานการณ์ตามช่วงเวลาในพ้ืนที่กรุงเทพฯ 

ประเทศ หรือระดับโลก 
5.10.5 กำหนดเป้าหมายให้เปิดเผยเพิ่มขึ้นในทุกปี 
5.10.6 จัดทำชุดข้อมูลที ่ม ีค ุณค่าสูง (High Value Datasets) ซึ ่งเป็นข้อมูล         

ที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ใช้ข้อมูล ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอย่างแท้จริง และสามารถ
นำไปใช้ต่อได้อย่างกว้างขวาง 

6. ให้คณะทำงานบริกรข้อมูลของหน่วยงานจัดประชุม อบรม หรือประชาสัมพันธ์ ให้ส่วนราชการ
ในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติการเปิดเผยและการรักษาความลับข้อมูลนอกเหนือจากที่กำหนด     
และห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก 
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ภาคผนวก 
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1. บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

 

ภาพที่ 1 ผังแสดงผู้เกี่ยวข้องและขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน 

 ส ำรวจชดุขอ้มลูที่มีอยู่ภำยในหน่วยงำน 

พิจำรณำชดุขอ้มลูที่ควรจะน ำมำเปิดเผย 

จดัล ำดบัควำมส ำคญั 

รวบรวมจดัท ำชุดขอ้มลู 

จ ำแนกประเภทขอ้มลู 

เตรียมควำมพรอ้มก่อนน ำขึน้เผยแพร่ 

ขอควำมเห็นชอบ 

เปิดเผยขอ้มลูเปิดภำครฐั 
ของกรุงเทพมหำนคร 

วดัผล 

ปรบัปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

 เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หรือช่องทางที่หน่วยงานกำหนด 

 

  
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของกรงุเทพมหานคร 

หรือตามที่คณะกรรมการธรรมาภบิาลข้อมูล
ภาครัฐของกรุงเทพมหานครกำหนด 

คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลขอ้มลู

ภำครฐัของกรุงเทพมหำนคร 

- คณะทำงานยุทธศาสตร์และนโยบาย
ข้อมูล 

 

- คณะทำงานการบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร 

 

- คณะทำงานบริกรข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร 

แนวทำง 

และช่องทำง 

เห็นชอบ 
ส่งเสริม 
สนับสนุน 

เสนอ 

เห็นชอบ 

เผยแพร ่

เผยแพร ่

ผูใ้ชข้อ้มลู ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะ 

ใช้ 

ใช้ 

1 

2 

7 

4 

6 

5 

3 

8 

7 

9 

10 

9 

หน่วยงาน 
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2. ประเภทและความสัมพันธ์ของข้อมูล 

 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ของข้อมูลประเภทต่างๆ 

- ข้อมูลเปิด เป็นข้อมูลที่เปิดเผยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี และเป็นส่วนหนึ่ง
ของข้อมูลขนาดใหญ ่

- ข้อมูลภาครัฐ เป็นข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของข้อมูลขนาดใหญ ่

- ข้อมูลเปิดภาครัฐ เป็นข้อมูลเปิดที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ 

  

 ทั้งนี้ ข้อมูลเปิดภาครัฐ สามารถนิยามได้ว่าเป็นข้อมูลภาครัฐที่มีคุณสมบัติสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะ
ได้และอาจมีคุณสมบัติเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย 
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3. การเตรียมข้อมูลเพื่อการเปิดเผย 

 ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนในการเตรียมเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร จะต้องเตรียมการ ดังนี้ 
 1. พิจารณาคุณลักษณะข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
  1.1 สมบูรณ์ ข้อมูลเปิดต้องพร้อมใช้งาน และไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลความมั่นคง 
หรือมีข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลจะต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่ขาดหายไปบางส่วน 
  1.2 ปฐมภูมิ ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรง ไม่มีการปรับแต่งหรืออยู่ในรูปแบบข้อมูลสรุป 
  1.3 เป็นปัจจุบัน ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน และเปิดเผยในเวลาที่เร็วที ่สุดเท่าที ่เป็นไปได้     
เพ่ือเพ่ิมประโยชน์ให้กับผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความถี่ในการปรับปรุงตามคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล โดยหาก
เป็นข้อมูลที่ต้องปรับปรุงทกุวัน จะต้องมีกำหนดเวลาที่จะปรับปรุงชัดเจน 
  1.4 เข้าถึงได้ง่าย ข้อมูลต้องเข้าถึงได้ง่าย ผู้ใช้ข้อมูลสามารถค้นหา เข้าถึง และใช้งานชุดข้อมูล
ได้หลายช่องทาง 
  1.5 อ่านได้ด้วยเครื่อง (Machine-readable) ข้อมูลต้องมีโครงสร้าง สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง 
และนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ เช่น รูปแบบไฟล์ CSV 
RDF XML หรือ JSON เป็นต้น 
  1.6 ไม่เลือกปฏิบัติ ผู้ใช้ข้อมูลต้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องระบุตัวตน 
หรือเหตุผลของการนำไปใช้งาน 
  1.7 ไม่จำกัดสิทธิ์ ข้อมูลต้องอยู่ในรูปแบบมาตรฐานเปิดที่สามารถใช้ได้หลายแพลตฟอร์ม 
และต้องไม่ถือครองกรรมสิทธิ์หลังจากนำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ 
  1.8 ปลอดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
เครื่องหมายการค้า หรือความลับทางการค้า 
  1.9 คงอยู่ถาวร ข้อมูลต้องสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลง
ของชุดข้อมูล หากมีการย้ายเครื่องแม่ข่ายหรือแพลตฟอร์ม ต้องไม่ทำให้ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลหายไป 
  1.10 ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ใช้ข้อมูลต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูล 
 2. ประเมินความพร้อมของการเปิดเผยข้อมูล 
  ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครจะต้องประเมินความพร้อม
ของการเปิดเผยข้อมูลภายในหน่วยงาน โดยจะประเมินจาก 5 กิจกรรม ดังนี้ 
  - การบริหารจัดการข้อมูลเปิด จัดทำแผนในการบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล 
  - การสร้างองค์ความรู ้และทักษะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ          
ของกรุงเทพมหานคร 
  - การสนับสนุนและส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ ส่งเสริมให้เกิดการนำข้อมูลไปวิเคราะห์    
เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
  - งบประมาณ กำหนดงบประมาณท่ีจำเป็นต่อการเปิดเผยข้อมูล 
  - การกำหนดกลยุทธิ์ กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน 
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4. รูปแบบการจัดเตรียมชุดข้อมูล 
 การเปิดเผยชุดข้อมูลเปิดต้องมีการกำหนดรูปแบบของชุดข้อมูลเปิดในแต่ละประเภท เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูล
สามารถนำไปใช้งานได้สะดวกมากขึ้น โดยมีการกำหนดระดับการเปิดเผยชุดข้อมูลเปิด ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ระดับและคุณลักษณะของการเปิดเผยชุดข้อมูล 

ระดับการเปิดเผยข้อมูล 
(Openness Rating) 

คุณลักษณะ 
(Characteristics) 

 

เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ทุกรูปแบบ และสามารถนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้โดยไม ่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ (OL - Open 
License) ซึ่งรูปแบบนี้สามารถสร้าง ได้ง่าย แต่นำข้อมูลไปต่อยอด    
ใช้ประโยชน์ได้ยาก (Not Reusable) 

 

เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่อ่านได้ด้วยเครื่อง (RE – Machine- readable) 
เป็นข้อมูลที ่มีโครงสร้าง (Structured Data) และใช้กับซอฟต์แวร์
จำกัดสิทธิ์ (Proprietary Software) เช่น Excel 

 

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

 

เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่ใช้ยูอาร์ไอ (URI - Uniform Resource Identifier) 
ในการระบุตัวตนของข้อมูล และชี้ไปยังตำแหน่งของข้อมูลนั้น 

 

เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงไปสู่แหล่งข้อมูลอ่ืน 
หรืออ้างอิงข้อมูลในชุดข้อมูลอื่นได้ (LD – Linked Data) 

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลควรจัดทำในคุณลักษณะแบบเปิด (Open Format) ที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม 
หรือไม่จำกัดสิทธิโดยบุคคลใด (Non-Proprietary) และอ่านได้ด้วยเครื่อง (Machine-Readable) และควรมีระดับ
การเปิดเผยชุดข้อมูลอย่างน้อยระดับ 3 ดาวขึ้นไป 

ตารางท่ี 2 ระดับการเปิดเผยชุดข้อมูลจำแนกตามรูปแบบของข้อมูล 

ระดับการเปิดเผยข้อมูล 
(Openness Rating) 

รูปแบบของ 
ข้อมูลทั่วไป 

รูปแบบของ 
ข้อมูลเชิงพื้นที่ 

รูปแบบของ 
ข้อมูลเชิงโดเมน 

 
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 - - 
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5.  มาตรฐานแบบฟอร์มการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา 

ตารางท่ี 3 มาตรฐานแบบฟอร์มการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา 
ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 

1) เลขท่ีเมทาดาตา กำหนดเลขที่ให้เป็น Unique  
2) ชื่อข้อมูล ชื่อของข้อมูลที่กำหนดโดย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 

3) เจ้าของข้อมูล ชื่อบุคคล ชื่อส่วนงาน หรือชื่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล และ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 

 

4) คำสำคัญ หัวข้อ คำ หรือวลี ที่ใช้สำหรับการ
ค้นเรื่องที่ต้องการได้ 

 

5) คำอธิบายอย่างย่อ บทคัดย่อของข้อมูลหรือ 
Abstract ที่บ่งบอกถึงเนื้อความ
ในข้อมูลอย่างสั้น 

 

6) ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วม
ดำเนินการ 

ผู้ที่สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
เกี่ยวกับข้อมูล เช่น เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Owner), 
ส่วนควบคุมคุณภาพ 

 

7) วันที่เริ่มต้นสร้าง วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นใช้ข้อมูล 
(รูปแบบ YYYY-MM-DD เช่น 
2015-02-25) 

 

8) วันที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ล่าสุด 

วัน เดือน ปี ล่าสุดที่มีการ
ปรับปรุงข้อมูล (รูปแบบ YYYY-
MM-DD เช่น 2015-02-25) 

 

9) แหล่งที่มา แหล่งที่มา เช่น จากโครงการ
สำรวจ 

 

10) หน่วยย่อยที่สุดที่มีข้อมูล หน่วยย่อยหรือขอบเขตที่ย่อย
ที่สุดที่มีข้อมูล เช่น หมู่บ้าน 
จังหวัด ภาค ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บุคคล 
 สถานประกอบการ 
 ครัวเรือน 
 หมู่บ้าน 
 แขวง/ตำบล 
 เขต/อำเภอ 
 จังหวัด 
 ภาค 
 ประเทศ 
 อ่ืน ๆ ..................................... 
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11) รูปแบบการเก็บข้อมูล รูปแบบที่บันทึกข้อมูล เช่น 
Database CSV/XLS VDO 

 Database 
 CSV/XLS 
 XML/JSON 
 Image/Diagram 
 VDO 
 Text/Document 
 เอกสารกระดาษ 
 อ่ืน ๆ ..................................... 

12) ภาษาท่ีใช้ ภาษาท่ีใช้ เช่น ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น 

 ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 
 จีน 
 ญี่ปุ่น 
 อ่ืน ๆ ..................................... 

13) URL ระบุ URL เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

14) ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ขอบเขตหรือพ้ืนที่ในการนำเสนอ
ข้อมูล เช่น ภายในหน่วยงาน
ระหว่างหน่วยงาน 

 ภายในหน่วยงาน 
 ระหว่างหน่วยงาน 
 ภายในขอบเขตความร่วมมือ 
 ระหว่างประเทศ 
 ไม่จำกัดขอบเขต 

15) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล อธิบายระดับ
การเข้าถึงข้อมูล เช่น View Modify 

 View 
 Modify 

16) สิทธิในการใช้ข้อมูล สิทธิ สัญญา หรือข้อตกลงในการ
ใช้ชุดข้อมูล เช่น ใช้โดยอิสระให้
เมื่อร้องขอ สัญญาอนุญาต 

 ใช้โดยอิสระ 
 ให้เมื่อร้องขอ 
 สัญญาอนุญาต 
 ขอบเขตความร่วมมือ 
 อ่ืน ๆ ..................................... 

*** ที่มา หนังสือธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0 วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2562 หน้า 67-68 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
1. ในข้อ 1) เลขที่เมทาดาตา ในช่องโปรดระบุ ให้กรอกตัวเลขที่มีความเป็นหนึ่งเดียว ไม่ซ้ำกับเลขที่

คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลก่อนหน้า เช่น “1, 2, 3, 4” หรือ “2564001, 2564002, 2564003” เป็นต้น 
2. ในข้อ 7) -8) ในช่องโปรดระบุ ให้กรอกเป็นวัน เดือน ปี ตามรูปแบบ “YYYY-MM-DD” โดย YYYY 

ให้เป็นปีคริสต์ศักราช เช่น 2015-02-25, 2021-06-28 เป็นต้น เพื่อสอดคล้องตามชนิดข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูล (DBMS) 

3. ในข้อ 11) รูปแบบการเก็บข้อมูล หากหน่วยงานใช้ระบบฐานข้อมูล (DBMS) ในการจัดเก็บข้อมูล                
เช่น MySQL Microsoft SQL Server หรือ Oracle เป็นต้น ให้เลือกที่ตัวเลือก Database หากหน่วยงานใช้ 
Excel ในการเก็บข้อมูลให้เลือกตัวเลือก CSV/Excel หรือข้อมูลที่จัดเก็บเป็น PDF หรือ Word ให้เลือกที่
ตัวเลือก Text/Document 
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6.  การประเมินคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Assessment) 
 การประเมินคุณภาพของข้อมูลเป็นการตรวจสอบผลลัพธ์หรือความสำเร็จจากธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ โดยองค์ประกอบในการประเมินคุณภาพ ประกอบด้วย 

๑.  ข้อมูลมีความถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลจะมีความถูกต้องและเชื ่อถือได้ขึ ้นกับวิธีการที ่ใช้        
ในการควบคุมข้อมูลนำเข้า และการควบคุมการประมวลผล การควบคุมข้อมูลนำเข้าเป็นการกระทำเพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าข้อมูลนำเข้ามีความถูกต้องเชื่อถือได้ เพราะถ้าข้อมูลนำเข้าไม่มีความถูกต้องแล้ว ถึงแม้จะใช้
วิธีการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ดีเพียงใด ผลลัพธ์ที ่ได้ก็จะไม่มีความถูกต้อง หรือน ำไปใช้ไม่ได้      
ข้อมูลนำเข้าจะต้องเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ข้อมูลบางประเภทอาจต้องแปลงให้อยู่ใน
รูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจต้องพิมพ์ข้อมูลมาตรวจสอบก่อนการประมวลผล 
ถึงแม้ว่าจะมีการตรวจสอบข้อมูลนำเข้าแล้วก็ตามก็อาจทำให้ได้ข้อมูลที่ผิดพลาดได้ เช่น การเขียนโปรแกรม
หรือใช้สูตรคำนวณผิดพลาด ดังนั้นจึงควรกำหนดวิธีการควบคุมการประมวลผล ได้แก่ การตรวจสอบยอดรวมที่
ได้จากการประมวลผลแต่ละครั้ง หรือการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์กับ
ข้อมูลสมมุติที่มีการคำนวณด้วยว่ามีความถูกต้องตรงกันหรือไม่ 

2.  ข้อมูลมีความครบถ้วน (Completeness) ข้อมูลบางประเภทหากไม่ครบถ้วน จัดเป็นข้อมูล     
ที่ด้อยคุณภาพได้เช่นกัน เช่น ข้อมูลประวัติคนไข้ หากไม่มีหมู่เลือดของคนไข้จะไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่ผู้ร้องขอข้อมูล
ต้องการข้อมูลหมู่เลือดของคนไข้ หรือข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าที่กรอกผ่านแบบฟอร์ม ถ้ามีชื่อและนามสกุลโดยไม่มี
ข้อมูลบ้านเลขท่ี ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ หรือจังหวัด ข้อมูลเหล่านั้นก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน 

๓.  ข้อมูลมีความต้องกัน (Consistency) ค่าข้อมูลในชุดข้อมูลเดียวที่สอดคล้องกับค่าในชุดข้อมูลอื่น 
นอกจากนี้คำจำกัดความของความสอดคล้องระบุว่าหากมีการดึงข้อมูลสองค่าจากชุดข้อมูลแยกต่างหาก      
ต้องไม่ขัดแย้งกัน เช่น ข้อมูลวันที่หรือเวลาที่เก็บในฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ และฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนใช้บริการ
ชุดข้อมูลที่มีรูปแบบต่างกัน ทั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่การออกแบบระบบมีการนำเข้าข้อมูลก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง 
หรือแม้กระทั่งการใช้กฎตรวจวัดความถูกต้องของข้อมูลที่ต่างกัน 

๔.  ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) ข้อมูลที่ดีนั้นนอกจากจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง
เชื่อถือได้แล้วจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถนำเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ได้ทันเวลา นั่นคือ
จะต้องเก็บข้อมูลได้รวดเร็วเพ่ือทันความต้องการของผู้ใช้ เช่น ตัวอย่างข้อมูล เจ้าหน้าที่ท่ีเข้ามาปฏิบัติงาน โดย
หน่วยงานที่มีหน้าที่นำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบได้มีการดำเนินการตามเวลาที่กำหนด คือทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
ซึ่งจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.  ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) ระดับของข้อมูลที่บริหารจัดการต้องนำเสนอ
โดยตรงและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลทางสถิติที่จะเป็นการ
นำเสนอในรูปแบบตาราง เข้าใจง่าย และข้อความอยู่ในหลาย ๆ ย่อหน้า ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามความต้องการ 

๖.  ข ้อมูลมีความพร้อมใช้ (Availability) ข้อมูลควรเข ้าถ ึงได ้ง ่าย สามารถใช ้งานได้จริง               
และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารกรุงเทพมหานครต้องการข้อมูลผู ้สูงอายุในพื ้นที่
กรุงเทพมหานครจำแนกตามเขต แขวง ช่วงอายุ แต่ข้อมูลไม่พร้อมใช้งาน จนกระทั่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ด้าน
คอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลนั้นออกมา ในกรณีนี้หากข้อมูลมีความพร้อมใช้ตรงกับความต้องการใช้ 
ผู้ใช้สามารถ  ใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ทันที 
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7. ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง 

ตารางท่ี 4 ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูลที่เป็นโครงสร้างสำหรับแต่ละชุดข้อมูล 

คุณภาพข้อมูล รูปแบบการวัด หน่วยวัด ตัวอย่าง 
ความถูกต้อง 
(Accuracy) 

แถว × ฟิลด์ ร้อยละ - ชุดข้อมูลที ่ต ้องการวัดความถูกต้องนั ้น ได้
ออกแบบโครงสร้างตารางที่ประกอบด้วยฟิลด์ 
จำนวน 100 ฟิลด์ และมีข้อมูลที่บันทึกจำนวน 
5,000 แถว 
- หน่วยงานได้กำหนดจำนวนแถวที่จะใช้เป็น
ข ้อมูลทดสอบสำหร ับว ัดค ่าความถ ูกต ้องที่  
1,000 แถว 
- เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทดสอบ 
พบว่ามีข้อมูลถูกต้องจำนวน 80 ฟิลด์จาก 100 
ฟิลด์ ดังนั้น สามารถคำนวณร้อยละความถูกต้อง
ของชุดข้อมูล ดังนี้ 

acc = (1,000 × 80) / (1,000 × 100) × 100 
acc = 80 

สรุป ชุดข้อมูลนี้มีค่าความถูกต้องร้อยละ 80 
ความครบถ้วน 

(Completeness) 
มี 3 แนวทาง ดังนี้ 
1) แถว 
2) แถว × ฟิลด์ 
3) แถว ×ฟิลด์ที่จำเป็น 

ร้อยละ - ชุดข้อมูลที ่ต้องการวัดความครบถ้วนนั ้น ได้
ออกแบบโครงสร้างตารางที่ประกอบด้วยฟิลด์
จำนวน 100 ฟิลด์ และมีข้อมูลที่บันทึกจำนวน 
1,000 แถว 

1) พิจารณาเฉพาะแถว หากตรวจสอบข้อมูล
จาก 1,000 แถว พบว่าข้อมูลที่บันทึกไว้มี 900 
แถวที่มีความครบถ้วน โดยไม่สนใจจำนวนฟิลด์ 
สามารถคำนวณ ดังนี้ 

c = (900/1,000) × 100 
c = 90 
สรุป ชุดข้อมูลนี้มีค่าความครบถ้วนร้อยละ 90 

2) พิจารณาแถวและฟิลด์ข้อมูล หากตรวจสอบ
ข้อมูลตามฟิลด์แล้วพบว่าครบถ้วนจำนวน 60 ฟิลด์ 
จากข ้อม ูลท ี ่ม ีการบ ันท ึกท ั ้ ง 1,000 แถว 
สามารถคำนวณ ดังนี้ 

c = (1,000 × 60) / (1,000 × 100) × 100 
c = 60 
สรุป ชุดข้อมูลนี้มีค่าความครบถ้วนร้อยละ 60 

3) พิจารณาแถวและฟิลด์ข ้อมูลที ่ม ีความ
จำเป็นเท่านั้น ถ้าหน่วยงานกำหนดให้ชุดข้อมูล
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คุณภาพข้อมูล รูปแบบการวัด หน่วยวัด ตัวอย่าง 
นี้มี 80 ฟิลด์ที่มีความจำเป็นต้องบันทึกข้อมูล 
เมื่อตรวจสอบจากข้อมูล 1,000 แถว พบว่ามี 
60 ฟิลด์จาก 80 ฟิลด์ที ่มีการบันทึกข้อมูล 
สามารถคำนวณ ดังนี้ 

c = (1,000 × 60) / (1,000 × 80) × 100 
c = 75 
สรุป ชุดข้อมูลนี้มีค่าความถูกต้องร้อยละ 75 

ความต้องกัน 
(Consistency) 

ฟิลด์ ร้อยละ - ชุดข้อมูลที ่ต ้องการวัดความต้องกันนั ้น ได้
ออกแบบโครงสร้างตารางที่ประกอบด้วยฟิลด์
จำนวน 100 ฟิลด์ 
- เมื่อตรวจสอบชุดข้อมูลนี้ พบว่ามี 20 ฟิลด์     
ที่เก็บเกิดซ้ำซ้อนกับชุดข้อมูลอื่นและมีรูปแบบ
ของฟิลด์ที่แตกต่างกัน เช่น รูปแบบวันที่ รูปแบบ
รหัส สามารถคำนวณ ดังนี้ 

con = (100-20 / 100) × 100 
con = 80 
สรุป ชุดข้อมูลนี้มีค่าความต้องกันร้อยละ 80 

ความเป็น
ปัจจุบัน 

(Timeliness) 

มี 2 แนวทาง ดังนี้ 
1) แถว 
2) แถว × ฟิลด์ 

ร้อยละ - ชุดข้อมูลที่ต้องการวัดความเป็นปัจจุบันนั้น ได้
ออกแบบโครงสร้างตารางที่ประกอบด้วยฟิลด์
จำนวน 100 ฟิลด์ และมีข้อมูลที่บันทึกจำนวน 
1,000 แถว 
1) พิจารณาเฉพาะแถวข้อมูล ถ้ามีข้อมูลใหม่ 
10 รายการ และมีข้อมูลเก่า 5 รายการที่มีการ
เปลี่ยนข้อมูล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวยังไม่มีการบันทึก
หรือปรับปรุงในชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สามารถ
คำนวณ ดังนี้ 

t = 100 – [(10 + 5) / (1,000 + 10) × 100] 
t = 98.51 
สรุป ชุดข้อมูลมีค่าความเป็นปัจจุบันร้อยละ 98.51 

2) พิจารณาแถวและฟิลด์ข้อมูล ถ้ามีข้อมูลใหม่ 
10 รายการ และมีข้อมูลเก่า 5 รายการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจำนวน 2 ฟิลด์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวยัง
ไม่มีการบันทึกหรือปรับปรุงในชุดข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน สามารถคำนวณ ดังนี้ 

t = 100 – [[(10 × 2) + (5 × 2)] / [(1,000  
       + 10) × 100] × 100] 

t = 99.97 
สรุป ชุดข้อมูลมีค่าความเป็นปัจจุบันร้อยละ 99.97 
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คุณภาพข้อมูล รูปแบบการวัด หน่วยวัด ตัวอย่าง 
ตรงตามความ
ต้องการใช้ 

(Relevancy) 

ฟิลด์ ร้อยละ - ช ุดข้อมูลที ่ต ้องการวัดความตรงตามความ
ต้องการใช้นั ้น ได้ออกแบบโครงสร้างตารางที่
ประกอบด้วยฟิลด์จำนวน 100 ฟิลด์ 
- เมื ่อตรวจสอบพบว่ามี 20 ฟิลด์ที ่ไม่เคยถูก
นำไปใช้ สามารถคำนวณ ดังนี้ 

r = [(100-20) / 100] × 100 
r = 80 
สรุป ชุดข้อมูลนี้มีค่าตรงตามความต้องการใช้

ร้อยละ 80 
ความพร้อมใช้ 
(Availability) 

ชุดข้อมูล ร้อยละ a = ร้อยละ 100 หากชุดข้อมูลเก็บอยู่ในรูปแบบ
ฐานข้อมูล 

a = ร้อยละ 66.67 หากชุดข้อมูลเก็บอยู่ในรูปแบบ 
XML JSON หรือ CSV 

a = ร้อยละ 33.33 หากชุดข้อมูลเก็บอยู่ในรูปแบบ 
Word PDF 

หมายเหตุ ข้อมูลที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าสามารถ
จัดให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นได้ ถ้ามีเครื่องหรือวิธีการ
ที่ทำให้การนำข้อมูลไปใช้งานสะดวกมากขึ้น 
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8. ตารางสรุปการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร จำแนกตามผู้ดำเนินการ 

ผู้ดำเนินการ การดำเนินการ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐของกรุงเทพมหานคร  

- พิจารณาแนวทางและช่องทางการเป ิดเผยข ้อมูลภาคร ัฐของ
กรุงเทพมหานครตามที่คณะทำงานยุทธศาสตร์และนโยบายข้อมูล 
(Data Policy) คณะทำงานการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและความ
มั ่นคงปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (Data Privacy and Data 
Security) และคณะทำงานบริกรข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 

- กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของ
กรุงเทพมหานคร 

- พิจารณาชุดข้อมูลเปิดที่หน่วยงานนำเสนอ เพื่อนำไปเผยแพร่ตาม
ช่องทางที่หน่วยงานกำหนดหรือตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐของกรุงเทพมหานครเห็นสมควร 

- คณะทำงานยุทธศาสตร์       
และนโยบายข้อมูล (Data 
Policy) 

- คณะทำงานการบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลและความมั่นคง
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
(Data Privacy and Data 
Security) 

- คณะทำงานบริกรข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร 

- เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของ
กรุงเทพมหานครต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ
กรุงเทพมหานคร 

- กำหนดและพ ัฒนาช ่องทางการ เป ิด เผยข ้อม ูลภาคร ัฐของ
กรุงเทพมหานคร 

- จัดประชุม อบรม หรือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานมีความรู้ความ
เข้าใจวิธีปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูล 

- คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูล
ของหน่วยงาน 

- คณะทำงานบริกรข้อมูลของ
หน่วยงาน 

- ผู้ดูแลข้อมูล 
- ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 

- การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูล หรือได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ 
ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย 
จะต้องจัดทำหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือเป็นไปตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร       
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

- ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด 
และป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

- สำรวจชุดข้อมูลที่มีอยู่ที่เป็น “ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลสาธารณะ” ที่จะ
นำไปเปิดเผย 

- ระบุประเภทชุดข้อมูล ความสำคัญ และการนำไปใช้ 
- จัดลำดับความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล 
- กรณีข้อมูลมาจากหลายส่วนราชการภายในหน่วยงาน ให้จัดทำ

ออกมาเป็นชุดข้อมูล 
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ผู้ดำเนินการ การดำเนินการ 
 - จำแนกประเภทชุดข้อมูลที ่สามารถเปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้    

ตามกฎหมาย 
- ผู้ดูแลข้อมูลและผู้ดูแลระบบสารสนเทศเตรียมความพร้อมก่อนนำ   

ชุดข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
- จัดทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเปิดมากที่สุด 
- ตรวจสอบคุณภาพโดยการกำจัดข้อมูลซ้ำ และทำให้ไม่มีข้อมูลว่าง 
- ตรวจสอบความต้องกัน เช่น รูปแบบวันที่ รูปแบบเวลา 
- ตรวจสอบมาตรฐาน เช ่น รหัสเขต รหัสแขวง รหัสโรงเร ียน         
รหัสชุมชน เป็นต้น 

- กำหนดความถี่ในการปรับปรุง 
- จัดทำคำอธิบายบัญชีข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูลควบคู่กับ
ชุดข้อมูลที่เปิดเผย 

- กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละชุดข้อมูล 
- นำชุดข้อมูลพร้อมรายละเอียดที ่ได้จัดทำเสนอต่อคณะกรรมการ    

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครหรือคณะทำงาน    
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน 

- นำชุดข้อมูลที ่ ได ้ผ ่านความเห็นชอบขึ ้นเผยแพร่ผ ่านช่องทาง             
ที ่คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร    
หรือคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงานกำหนด 

- จัดทำแผนการวัดผล เพื่อใช้ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลเปิด อย่างน้อย 
1 ครั้งต่อปี 

- ปรับปรุงชุดข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
- แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลเดิมที่ยังมีข้อผิดพลาด 
- ปรับปรุงข้อมูลเดิมให้มีคุณภาพมากข้ึน 
- เพ่ิมชุดข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 
- เพิ่มชุดข้อมูลตามแนวโน้มของสถานการณ์ตามช่วงเวลาในพื้นที่
กรุงเทพฯ ประเทศ หรือระดับโลก 

- กำหนดเป้าหมายให้เปิดเผยเพิ่มขึ้นในทุกปี 
- จัดทำชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง (High Value Datasets) 

คณะทำงานบริกรข้อมูลของ
หน่วยงาน 

จัดประชุม อบรม หรือประชาสัมพันธ์ ให้ส่วนราชการในสังกัด มีความรู้
ความเข้าใจวิธีปฏิบัติการเปิดเผยและการรักษาความลับข้อมูล 

ผู้ใช้ข้อมูล ห้ามผู้ใช้ข้อมูลเปิดเผยข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
หลักเกณฑ์ นโยบาย แนวปฏิบัติของกรุงเทพมหานครที่ประกาศใช้ใน
ปัจจุบัน 
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9. แผนผังบทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร  
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10. แผนผังแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร  
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คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร




