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ตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบ ย่านรัตนโกสินทร์ 

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์เพ่ือผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ 

ระหว่าง กรุงเทพมหานคร กบั มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมานคร 



คำนำ 
 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานโครงการจัดทำคลังข้อมูลเปิดของย่านรัตนโกสินทร์ (Open Data Platform) เพ่ือสนับสนุน
แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบ ย่านรัตนโกสินทร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ
พัฒนาพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์เพ่ือผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ” ระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ซ่ึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมกันพิจารณา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างฐานข้อมูลดิจิทัล แผนงาน 1.1 การจัดทำแบบจำลองสารสนเทศเมืองและคลังข้อมูลเปิด 
โดยมี โครงการเพ่ือสนับสนุนแผนงาน จำนวน 3 โครงการคือ โครงการจัดทำแบบจำลองสารสนเทศเมือง  
ย่านรัตนโกสินทร์ โครงการจัดทำคลังข้อมูลเปิดของย่านรัตนโกสินทร์ และโครงการจัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัล
เพ่ือการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ ผลการร่วมกันพิจารณานำมาสู่การดำเนินการโครงการจัดทำคลังข้อมูลเปิดของย่าน
รัตนโกสินทร์ (Open Data Platform) ของกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยรวบรวมและจัดทำคลังข้อมูลเปิด
เฉพาะในส่วนทีก่รุงเทพมหานครจัดเก็บ ทั้งข้อมูลอรรถาธบิาย (Attribute) และข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) และ
พัฒนานวัตกรรม “ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการคลังข้อมูลเปิดของย่านรัตนโกสินทร์” ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://cmc.bangkok.go.th/ratanakosin-open-data-platform/portal.html เพ่ือรองรับการให้บริการ
การใช้ข้อมูลเปิดเผยของกรุงเทพมหานครแก่บุคคล องค์กร ที่มีความสนใจ ซึ่งสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศฯ 
ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว 
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บทนำ 
 

 กรุงเทพมหานคร และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาพ้ืนที่แบบองค์รวม 
ตามแนวคิดในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งมีความมุ่งหมายเพ่ือผลักดันเป็น “กรุงเทพมหานคร
เมืองอัจฉริยะ (Bangkok Smart City) ร่วมกันภายใต้แนวคิดเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ กรุงเทพมหานคร และ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตกลงร่วมกันจัดทำ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ 
เพ่ือผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)” โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกความร่วมมือ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 โดยบันทึกข้อตกลง มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามร่วมกัน  

แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบ ย่านรัตนโกสินทร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
“โครงการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่อผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ” ระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างฐานข้อมูลดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านเก่าและชุมชนในย่านรัตนโกสินทร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการอัจฉริยะของย่านรัตนโกสินทร์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของย่านรัตนโกสินทร์ ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมกันพิจารณา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างฐานข้อมูลดิจิทัล แผนงาน 1.1 การจัดทำ
แบบจำลองสารสนเทศเมืองและคลังข้อมูลเปิด โดยมี โครงการเพ่ือสนับสนุนแผนงาน จำนวน 3 โครงการ คือ 
1. โครงการจัดทำแบบจำลองสารสนเทศเมือง ย่านรัตนโกสินทร ์2. โครงการจัดทำคลังข้อมูลเปิดของย่านรัตนโกสินทร์ 
และ 3. โครงการจัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ ผลการร่วมกันพิจารณานำมาสู่การดำเนินการ
โครงการจัดทำคลังข้อมูลเปิดของย่านรัตนโกสินทร์ (Open Data Platform) ของกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
โดยรวบรวมและจัดทำคลังข้อมูลเปิดเฉพาะในส่วนที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล ทั้งข้อมูลอรรถาธิบาย 
(Attribute) และข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) โดยกำหนดขอบเขตการจัดทำคลังข้อมูลฯ จำนวน 8 หมวดหมู่ 
ประกอบด้วย 1. Urban Elements (องค์ประกอบของเมือง) 2. Urban Heritage (มรดกเมือง/วัฒนธรรม) 
3. Environment (สิ่งแวดล้อม) 4. Energy (พลังงาน) 5. Economy (เศรษฐกิจ) 6. Mobility (การเดินทาง
และขนส่ง) และ 7. Social Condition (สภาพสังคม) เพ่ือรองรับการให้บริการการใช้ข้อมูลเปิดเผยของกรุงเทพมหานคร
แก่บุคคล องค์กร ที่มีความสนใจ ซ่ึงสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศฯ ผา่นทางเว็บไซต์ดังกล่าว
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โครงการจัดทำคลังข้อมูลเปิดของย่านรัตนโกสินทร์ (Open Data Platform) 
 

หลักการและเหตุผล 

หนึ่งในเทคโนโลยีดิจิทัลที่ออกแบบเพ่ือเสริมศักยภาพการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ คือ “City Information 
Modelling (CIM)” หรือ “แบบจำลองสารสนเทศเมือง” CIM หมายถึง แพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวบรวมข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ขนาดใหญ่ (Geospatial Big Data) ของเมืองในหลากหลายมิติ โดยแสดง (Visualization) เป็นภาพสามมิติ
ของพ้ืนที่เมืองร่วมกับแผนภูมิและตาราง CIM คือ ภาพตัวแทน (Digital Representative) ของรูปทรงกายภาพ
ของเมือง (Urban Form) หรือ คู่แฝดดิจิทัล (Digital Twin) ของเมือง ทุกส่วนประกอบของคู่แฝดดิจิทัลเป็นที่บรรจุ
ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เช่น ถนนแต่ละสายบรรจุข้อมูลสภาพการจราจร พาหนะ คนเดินเท้า และคุณภาพอากาศ 
และอาคารแต่ละหลังบรรจุข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร รูปทรงอาคาร และการใช้พลังงานและน้ำ เป็นต้น 
ซึ่งคลังข้อมูลเปิดของเมือง (Urban Open Data : UOD) เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป
ได้เข้าถึงข้อมูลเมืองและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น UOD ไม่เพียงทำให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ของ
ตนอย่างถ้วนทั่วเท่านั้น หากยังเอ้ือให้ผู้ประกอบการได้นำข้อมูลเมืองและความเข้าใจเชิงลึกไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
เพ่ือผลิตสินค้าและบริการสนองความต้องการของตลาด รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มนวัตกรรมได้คิดค้นนวัตกรรม
ในการแก้ปัญหาเมืองอีกด้วย นอกจากนี้ UOD สามารถพัฒนาให้เป็นเวทีดิจิทัลสำหรับการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง
ทุกที่ทุกเวลาต่อไป แต่ในปัจจุบนั ข้อมูลย่านรัตนโกสนิทร์ยังมีลักษณะกระจัดกระจาย เข้าถึงยาก และไม่มีการจัดการ
ที่เป็นระบบทำให้เข้าใจยาก แม้หน่วยราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะสำรวจและรวบรวมข้อมูลย่านในด้านต่าง ๆ 
ตามภาระหน้าที่ไว้มากมาย แต่ข้อมูลเหล่านี้มิได้ถูกนำมาบูรณาการร่วมกันและวิเคราะห์เพ่ือนำไป ใช้ประโยชน์
อย่างจริงจัง อีกท้ัง ส่วนใหญ่ก็มิได้มีการแปลงรูปเป็นดิจิทัลในลักษณะที่นำไปใช้บนแพลตฟอร์มร่วมได้ 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เล็งเห็นถึงปัญหาในการเปิดเผยข้อมูลเปิดของเมือง (Urban Open 
Data : UOD) ที่จำเป็นต้องมี จงึขอเสนอโครงการจดัทำคลังข้อมูลเปิดของย่านรัตนโกสนิทร์ (Open Data Platform) 
เพ่ือรองรับการให้บริการการใช้ข้อมูลเปิดเผยของกรุงเทพมหานครแก่บุคคล องค์กร ที่มีความสนใจข้อมูล โดยอาศัย
ฐานข้อมูลจากแบบจำลองสารสนเทศเมืองย่านรัตนโกสินทร์ (CIM) และฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการ มุ่งหมายที่จะสร้างช่องทางสำหรับประชาชนทั่วไป ในการเข้าถึงฐานข้อมูลของย่านรัตนโกสินทร์
แบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว โดยนำเสนออย่างเป็นระบบระเบียบเขา้ใจง่ายผ่านจินตทัศน์สารสนเทศ (Data Visualization) 
ที่ชัดเจน เสริมด้วยการชี้ประเด็นสำคัญ ๆ และสรุปบทวิเคราะห์ในเรื่องเด่น ๆ ของเมือง ทั้งยังให้บริการเฉพาะด้าน
แก่บุคคล องค์กร ที่มีความสนใจข้อมูลในเชิงลึกอีกด้วย  

 
 
 
   วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อจัดทำคลังข้อมูลเปิดย่านรัตนโกสินทร์ให้เป็นช่องทางในการรับรู้ข้อมูลย่านของประชาชน 
สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมือง 

2. เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีช่องทางเผยแพร่และรับรู้ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร     
ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 

3. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที ่รวบรวมข้อมูลเชิงพื ้นที ่ขนาดใหญ่ (Geospatial Big Data) ของเมือง         
ในหลากหลายมิติ โดยแสดงเป็นภาพสามมิติ (Visualization) ของพ้ืนที่เมือง ร่วมกับแผนภูมิและตาราง 
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เป้าหมาย 
 

1. สร้างแพลตฟอร์มคลังข้อมูลของย่านรัตนโกสินทร์ โดยดึงฐานข้อมูลจากแบบจำลองสารสนเทศเมือง
ย่านรัตนโกสินทร์ (CIM) และฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 

2. สร้างช่องทางการเข้าถึงคลังข้อมูลย่านของประชาชน เช่น เว็บไซต์ และเพจในสื่อสังคมออนไลน์ 
3. นำเสนอประเด็นสำคัญของเมืองและบทวิเคราะห์เรื่องเด่นต่าง ๆ ของเมือง 
4. ให้บริการเฉพาะด้านแก่บุคคล องค์กรที่มีความสนใจข้อมูลในเชิงลึก 
 

การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.2 โครงการจัดทำคลังข้อมูลเปิด 
ของย่านรัตนโกสินทร์ (Open Data Platform) 

 
 
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.2 โครงการจัดทำ

คลังข้อมูลเปิดของย่านรัตนโกสินทร์ (Open Data Platform)  เพ่ือให้การดำเนินการมีความชัดเจนเป็นไปตาม
เป้าหมายและแผนงานของโครงการ ซ่ึงคณะทำงานฯ ประกอบด้วย 

1. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ ที่ปรึกษาคณะทำงาน 
2. นางสาวเนตรนภา  เครืออ่ิม หัวหน้าคณะทำงาน 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
3. นางสาวสุธิดา  ทองเจิม  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
คณะทำงาน 

4. นางพิมล  บัวบุศย์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

คณะทำงาน (ด้านประสานงาน) 

5.   นางอุบลวรรณ  จักรชัยเจริญ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

คณะทำงาน (ควบคุมการดำเนินการ    
ตามตัวชี้วัดที่ 2.2) 

6.   นางสุวรรณา  อภิธนัง  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

คณะทำงาน 

7. นายสุรศักดิ์  พฤกษาประดับกุล  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

คณะทำงาน 

8. นางนิตยา  เอกสุวรรณ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

คณะทำงาน 

9. นายกิติพงษ์  ระยับแสงมงคล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

คณะทำงาน 

10. นายวรวีร์  อินนาจิตร  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

คณะทำงาน 
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11. นายจุฬา  ตั้งใจแท้จริง 
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน 

คณะทำงาน (ด้าน Graphic Design) 

12. นายปณิธาน  มหุวรรณ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 

คณะทำงาน (ด้าน Graphic Design) 

โดยให้คณะทำงานฯ มีหน้าที่ ดังนี้ 
1.  พัฒนา จัดทำ เชื่อมโยง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร 
2.  พัฒนาฐานขอ้มูลดิจิทัล เพ่ือให้มีระบบทีใ่ห้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย    

ซึ่งเอ้ือต่อการนําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย 
3.  ส่งเสริมการจัดเก็บ เชื่อมโยง และเปิดเผยข้อมูล เพ่ือการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายสู่ความเป็น

เมอืงอัจฉริยะ 
4. บูรณาการและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และให้ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

กรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ประสานความร่วมมือด้านข้อมูลของส่วนราชการและภาคเอกชน เพ่ือประโยชน์ในการ

พัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นไปอย่างคล่องตัว และลดข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
6. ดำเนินการอ่ืนใดตามทีผู่้อำนวยการกองสารสนเทศภูมิศาสตร์มอบหมาย 
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แผนการดำเนนิการโครงการจัดทำคลังข้อมูลเปิดของย่านรัตนโกสินทร์ (Open Data Platform)  

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายของผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 

เป้าประสงค์ของหน่วยงานที่ 7.5.1.5 มีปัจจัยสำคัญท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาพ้ืนที่กรุงเทพมหานครสู่ความเป็นมหานครอัจฉริยะ 
 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำ 
โครงการและขออนุมัติโครงการ 

 
           

2. ศึกษา พิจารณา กำหนดขอบเขตการจัดทำ
คลังข้อมูลเปิดของย่านรัตนโกสินทร์ (Open 
Data Platform) และแผนการดำเนินงานร่วมกัน
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวทิยาลัยศิลปากร 

            

   2.1 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำ/
รวบรวมพจนานุกรม (Data Dictionary) และ
คำอธิบายข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ของข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องในส่วนที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บ 
และนำเสนอที่ประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณา 
กำหนดข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการ 

            

   2.2 มหาวิทยาลัยศิลปากรสรุปแผนงานและ 
โครงการที่เกี่ยวข้อง นำเสนอที่ประชุม เพ่ือประกอบ  
การพิจารณากำหนดข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   2.3 มหาวิทยาลัยศิลปากรแจ้งผลการพิจารณา 
กำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ 
ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

            

   2.4 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณา 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล  
เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ  
รวมทั้งจัดทำพจนานุกรม (Data Dictionary) เพ่ิมเติม  

            

3. สรุปผลการศึกษาเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่เกิดจาก 
การมีส่วนร่วมระหว่างกรุงเทพมหานครกับ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

            

4. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพัฒนา 
นวัตกรรม : โปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูล 
เปิดเผยของกรุงเทพมหานคร (Open BMA Data) 

            

   4.1 จัดทำพจนานุกรม (Data Dictionary)  
จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) และ 
กำหนดหมวดหมู่ของข้อมูล (Data Category)  
ข้อมูลที่จะเปิดเผย และจัดทำคำอธิบายข้อมูล  
(Meta Data) เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาล 
ข้อมูลภาครัฐ 

            

   4.2 รวบรวม ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูล  
(Cleansing Data) 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   4.3 สร้างแพลตฟอร์มคลังข้อมูล (ฐานข้อมูล 
ดิจิทัลเชิงพ้ืนที่) ของย่านรัตนโกสินทร์ โดยพัฒนา  
จัดทำและเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากแบบจำลอง 
สารสนเทศเมืองย่านรัตนโกสินทร์ (CIM) และ 
ฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือ 
การให้บริการ 

            

   4.4 สร้างช่องทางการเข้าถึงคลังข้อมูลย่าน 
ของประชาชน เช่น เว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ 

            

5. ทดสอบ ปรับแก้ พร้อมติดตั้งระบบ      
 

  
 

   

6. เผยแพร่ข่าวสารระบบบริหารจัดการข้อมูลเปิดเผย 
ของกรุงเทพมหานคร (Open BMA Data) 
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ผลการศึกษา / พิจารณา กำหนดขอบเขตการจัดทำคลังข้อมูลเปิดของย่านรัตนโกสินทร์ (Open Data Platform) 
เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ขอบเขตการจัดทำคลังข้อมูลฯ จำนวน 8 หมวดหมู ่ประกอบด้วย 1. Urban Elements (องค์ประกอบของเมือง) 2. Urban Heritage (มรดกเมือง/วัฒนธรรม)  
 3. Environment (สิ่งแวดล้อม) 4. Energy (พลังงาน) 5. Economy (เศรษฐกิจ) 6. Mobility (การเดินทางและขนส่ง) และ 7. Social Condition (สภาพสังคม)
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ภาพการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาพการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงฯ (นวัตกรรม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



11 
 

ตัวอย่าง “ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการคลังข้อมูลเปิดของย่านรัตนโกสินทร์”  
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ตัวอย่าง “ข้อมูลเชิงพื้นที่” 
ประกอบด้วย ข้อมูลอรรถาธิบาย (Attribute) และข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) 
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ตัวอย่าง “ข้อมูลอรรถาธิบาย (Attribute) และข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data)” 

ซ่ึงบุคคล องค์กร ที่มีความสนใจ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง “แบบสำรวจวัตถุประสงค์การนำคลังข้อมูลเปิดของย่านรัตนโกสินทร์  
(Open Data Platform) ไปใช้ประโยชน์” 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สร้างสังคมเปิดกว้าง (Open Society) ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและกลุ่มสังคมสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสาร และองค์ความรู้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเมืองได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน อันเป็นการกระตุ ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurs) และวิสาหกิจรายใหม่ ๆ (Startups และ SMEs) ที่นอกจากจะผลิตสินค้าและบริการ      
ที่มีมูลค่าเพ่ิมและสนองความต้องการร่วมสมัยของเมืองแล้ว ยังสร้างงานตำแหน่งใหม่ ๆ อีกด้วย 

3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ที่บุคคลและองค์กรในสังคมร่วมคิดร่วมทำ
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Crowdsourcing เพื ่อสร้างสรรค์สิ ่งใหม่และแก้ไขปัญหาเมือง (Urban 
Solution) 
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