
เอกสารหมายเลข 5 (63 - กยบ.) : หน้า 1 

การจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)  

ข้อมูลตามตัวชี้วัด 4.1 : 1. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมและประเด็นที่ได้ 

ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 
๑) ชื่อตารางข้อมูล ชื่อของข้อมูลที่กำหนดโดยหน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง 
สำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ 
ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทาง
ให้การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือกำหนด
นโยบายการพัฒนาเขต 

2) เจ้าของข้อมูล ชื่อบุคคล ชื่อส่วนงาน หรือชื่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมูล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
และหมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 
สำนักงานเขต 

3) คำสำคัญ (Tag) หัวข้อ คำ หรือวลี ที่ใช้สำหรับการค้นเรื่องที่
ต้องการได้  

ภาคประชาชน, 
พัฒนาพื้นที,่  
พัฒนาเขต 

4) ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วม 
    ดำเนินการ 

ผู้ที่สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูล เช่น เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product 
Owner), ส่วนควบคุมคุณภาพ 

สำนักงานเขต 

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

2020-09-8 

6) วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง 
    ข้อมูลล่าสุด 

วัน เดือน ปี ล่าสุดที่มีการปรับปรุงข้อมูล 
(รูปแบบ YYYYMM-DD เช่น 2015-02-
25) 

2020-09-8 

7) รอบระยะเวลาในการปรับปรุง เช่น 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี   1 ปี   
8) แหล่งที่มา แหล่งที่มา เช่น จากโครงการสำรวจ จาก

ระบบงาน 
โครงการสำรวจ 

9) หน่วยย่อยที่สุดที่มีข้อมูล หน่วยย่อยหรือขอบเขตที่ย่อยที่สุดที่มี
ข้อมูล เช่น หมู่บ้าน ชุมชน แขวง เขต 

 บุคคล 
 สถานประกอบการ 
 ครัวเรือน 
 หมู่บ้าน 
 ชุมชน 
 แขวง 
 เขต 
 อ่ืน ๆ สำนักงานเขต 

๑0) ภาษาท่ีใช้ ภาษาท่ีใช้ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
 

 ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 
 อ่ืน ๆ................... 

๑1) URL ระบุ URL เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง - 



เอกสารหมายเลข 5 (63 - กยบ.) : หน้า 2 

ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 
๑2) ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ขอบเขตหรือพ้ืนที่ในการนำเสนอ ข้อมูล 

เช่น ภายในหน่วยงาน  ระหวา่งหน่วยงาน 
 ภายในหน่วยงาน (กทม.) 
 ระหว่างหน่วยงาน 
 ภายในขอบเขต 

     ความร่วมมือ 
 ระหว่างประเทศ 
 ไม่จำกัดขอบเขต 

๑3) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล อธิบายระดับการ
เข้าถึงข้อมูล เช่น View  Modify 

 View 
 Modify 

๑4) สิทธิในการใช้ข้อมูล สิทธิ สัญญา หรือข้อตกลงในการใช้ชุด
ข้อมูล เช่น  
ใช้โดยอิสระ   ให้เมื่อร้องขอ  สัญญา
อนุญาต 

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

- 
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การจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)  

ข้อมูลตามตัวชี้วัด 4.1 : ๒. จำนวนสำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาพื้นที่เพ่ือกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต 

ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 
๑) ชื่อตารางข้อมูล ชื่อของข้อมูลที่กำหนดโดยหน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง 
ทะเบียนประชาคมของสำนักงานเขต 
(ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2563) 

2) เจ้าของข้อมูล ชื่อบุคคล ชื่อส่วนงาน หรือชื่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมูล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
และหมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล,
สำนักงานเขต 

3) คำสำคัญ (Tag) หัวข้อ คำ หรือวลี ที่ใช้สำหรับการค้นเรื่องที่
ต้องการได้  

ทะเบียนประชาคม, 
พัฒนาพื้นที,่  
พัฒนาเขต 

4) ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วม 
    ดำเนินการ 

ผู้ที่สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูล เช่น เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product 
Owner), ส่วนควบคุมคุณภาพ 

สำนักงานเขต 

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

2020-06-22 

6) วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง 
    ข้อมูลล่าสุด 

วัน เดือน ปี ล่าสุดที่มีการปรับปรุงข้อมูล 
(รูปแบบ YYYYMM-DD เช่น 2015-02-
25) 

2020-06-22 

7) รอบระยะเวลาในการปรับปรุง เช่น 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี   1 ปี   
8) แหล่งที่มา แหล่งที่มา เช่น จากโครงการสำรวจ จาก

ระบบงาน 
โครงการสำรวจ 

9) หน่วยย่อยที่สุดที่มีข้อมูล หน่วยย่อยหรือขอบเขตที่ย่อยที่สุดที่มี
ข้อมูล เช่น หมู่บ้าน ชุมชน แขวง เขต 

 บุคคล 
 สถานประกอบการ 
 ครัวเรือน 
 หมู่บ้าน 
 ชุมชน 
 แขวง 
 เขต 
 อ่ืน ๆ สำนักงานเขต 

๑0) ภาษาท่ีใช้ ภาษาท่ีใช้ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
 

 ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 
 อ่ืน ๆ................... 

๑1) URL ระบุ URL เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง - 
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ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 
๑2) ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ขอบเขตหรือพ้ืนที่ในการนำเสนอ ข้อมูล 

เช่น ภายในหน่วยงาน  ระหวา่งหน่วยงาน 
 ภายในหน่วยงาน (กทม.) 

 ระหว่างหน่วยงาน 
 ภายในขอบเขต 

     ความร่วมมือ 
 ระหว่างประเทศ 
 ไม่จำกัดขอบเขต 

๑3) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล อธิบายระดับการ
เข้าถึงข้อมูล เช่น View  Modify 

 View 
 Modify 

๑4) สิทธิในการใช้ข้อมูล สิทธิ สัญญา หรือข้อตกลงในการใช้ชุด
ข้อมูล เช่น  
ใช้โดยอิสระ   ให้เมื่อร้องขอ  สัญญา
อนุญาต 

 ใช้โดยอิสระ 
 ให้เมื่อร้องขอ 
 สัญญาอนุญาต 

 ขอบเขตความร่วมมือ 
 อ่ืน ๆ มีข้อมูลส่วนบุคคล 
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ข้อมูลตามตัวชี้วัด 4.1 : 3. จำนวนโครงการแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของ กทม. 

ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 
๑) ชื่อตารางข้อมูล ชื่อของข้อมูลที่กำหนดโดยหน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง 
จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาชุมชน
ที่บรรจุในแผน กทม 

2) เจ้าของข้อมูล ชื่อบุคคล ชื่อส่วนงาน หรือชื่อหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อ
ได้ และหมายเลขโทรศัพท์ หรือ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
สำนักงานเขต 

3) คำสำคัญ (Tag) หัวข้อ คำ หรือวลี ที่ใช้สำหรับการค้นเรื่อง
ที่ต้องการได้  

โครงการ, แผนพัฒนาชุมชน, แผน 
กทม., แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

4) ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วม 
    ดำเนินการ 

ผู้ที่สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
เกี่ยวกับข้อมูล เช่น เจ้าของผลิตภัณฑ์ 
(Product Owner), ส่วนควบคุม
คุณภาพ 

สำนักงานเขต สำนักพัฒนาสังคม 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

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

2020-06-17 

6) วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง 
    ข้อมูลล่าสุด 

วัน เดือน ปี ล่าสุดที่มีการปรับปรุงข้อมูล 
(รูปแบบ YYYYMM-DD เช่น 2015-
02-25) 

2020-09-08 

7) รอบระยะเวลาในการปรับปรุง เช่น 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี   1 ปี 
8) แหล่งที่มา แหล่งที่มา เช่น จากโครงการสำรวจ 

จากระบบงาน 
แผนพัฒนาชุมชน 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
สำนักงานเขต 

9) หน่วยย่อยที่สุดที่มีข้อมูล หน่วยย่อยหรือขอบเขตที่ย่อยที่สุดที่มี
ข้อมูล เช่น หมู่บ้าน ชุมชน แขวง เขต 

 บุคคล 
 สถานประกอบการ 
 ครัวเรือน 
 หมู่บ้าน 
 ชุมชน 
 แขวง 
 เขต 

 อ่ืน ๆ................... 
๑0) ภาษาท่ีใช้ ภาษาท่ีใช้ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

 
 ภาษาไทย 

 ภาษาอังกฤษ 
 อ่ืน ๆ................... 

๑1) URL ระบุ URL เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง - 
๑2) ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ขอบเขตหรือพ้ืนที่ในการนำเสนอ ข้อมูล 

เช่น ภายในหน่วยงาน  ระหวา่ง
 ภายในหน่วยงาน 
 ระหว่างหน่วยงาน 
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ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 
หน่วยงาน  ภายในขอบเขต 

     ความร่วมมือ 
 ระหว่างประเทศ 
 ไม่จำกัดขอบเขต 

๑3) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล อธิบายระดับ
การเข้าถึงข้อมูล เช่น View  Modify 

 View 
 Modify 

๑4) สิทธิในการใช้ข้อมูล สิทธิ สัญญา หรือข้อตกลงในการใช้ชุด
ข้อมูล เช่น  
ใช้โดยอิสระ   ให้เมื่อร้องขอ  สัญญา
อนุญาต 

 ใช้โดยอิสระ 
 ให้เมื่อร้องขอ 
 สัญญาอนุญาต 
 ขอบเขตความร่วมมือ 
 อ่ืน ๆ...................... 
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ข้อมูลตามตัวชี้วัด 4.1 : ๔. จำนวนและข้อมูลสำนักงานเขตที่นำโครงการแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชน
ได้รับการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต 

ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 
๑) ชื่อตารางข้อมูล ชื่อของข้อมูลที่กำหนดโดยหน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง 
จำนวนและข้อมูลสำนักงานเขตที่
นำโครงการจากแผนพัฒนาชุมชน
บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของสำนักงานเขต 

2) เจ้าของข้อมูล ชื่อบุคคล ชื่อส่วนงาน หรือชื่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมูล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
และหมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 
สำนักงานเขต 

3) คำสำคัญ (Tag) หัวข้อ คำ หรือวลี ที่ใช้สำหรับการค้นเรื่องที่
ต้องการได้  

โครงการ, แผนพัฒนาชุมชน, 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

4) ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วม 
    ดำเนินการ 

ผู้ที่สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูล เช่น เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product 
Owner), ส่วนควบคุมคุณภาพ 

สำนักงานเขต สำนักพัฒนาสังคม 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

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

2020-06-17 

6) วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง 
    ข้อมูลล่าสุด 

วัน เดือน ปี ล่าสุดที่มีการปรับปรุงข้อมูล 
(รูปแบบ YYYYMM-DD เช่น 2015-02-
25) 

2020-09-08 

7) รอบระยะเวลาในการปรับปรุง เช่น 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี   1 ปี 
8) แหล่งที่มา แหล่งที่มา เช่น จากโครงการสำรวจ จาก

ระบบงาน 
แผนพัฒนาชุมชน 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
สำนักงานเขต 

9) หน่วยย่อยที่สุดที่มีข้อมูล หน่วยย่อยหรือขอบเขตที่ย่อยที่สุดที่มี
ข้อมูล เช่น หมู่บ้าน ชุมชน แขวง เขต 

 บุคคล 
 สถานระกอบการ 
 ครัวเรือน 
 หมู่บ้าน 
 ชุมชน 
 แขวง 
 เขต 

 อ่ืน ๆ................... 
 

๑0) ภาษาท่ีใช้ ภาษาท่ีใช้ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
 

 ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 
 อ่ืน ๆ................... 
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ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 
๑1) URL ระบุ URL เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง - 
๑2) ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ขอบเขตหรือพ้ืนที่ในการนำเสนอ ข้อมูล 

เช่น ภายในหน่วยงาน  ระหวา่งหน่วยงาน 
 ภายในหน่วยงาน 
 ระหว่างหน่วยงาน 
 ภายในขอบเขต 

     ความร่วมมือ 
 ระหว่างประเทศ 
 ไม่จำกัดขอบเขต 

๑3) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล อธิบายระดับการ
เข้าถึงข้อมูล เช่น View  Modify 

 View 
 Modify 

๑4) สิทธิในการใช้ข้อมูล สิทธิ สัญญา หรือข้อตกลงในการใช้ชุด
ข้อมูล เช่น  
ใช้โดยอิสระ   ให้เมื่อร้องขอ  สัญญา
อนุญาต 

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

 

หมายเหตุ รายการลำดับที่ 5 ซ้ำกับลำดับที่ 4 และลำดับที่ 6 – 8 ไม่มีข้อมูลและไม่มีตารางข้อมูลในระบบ 
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ข้อมูลตามตัวชี้วัด 4.1 : ๙. จำนวนและข้อมูลตัวชี้วัดเมืองที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ (1) 

ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 
๑) ชื่อตารางข้อมูล ชื่อของข้อมูลที่กำหนดโดยหน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง 
ตัวชี้วัดระดับเมืองที่ได้รับการ
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบ (รายยุทธศาสตร์) 

2) เจ้าของข้อมูล ชื่อบุคคล ชื่อส่วนงาน หรือชื่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมูล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
และหมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

3) คำสำคัญ (Tag) หัวข้อ คำ หรือวลี ที่ใช้สำหรับการค้นเรื่องที่
ต้องการได้  

ตัวชี้วัด, ฐานข้อมูล, รายยุทธศาสตร์ 

4) ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วม 
    ดำเนินการ 

ผู้ที่สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูล เช่น เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product 
Owner), ส่วนควบคุมคุณภาพ 

หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

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

2020-05-18 

6) วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง 
    ข้อมูลล่าสุด 

วัน เดือน ปี ล่าสุดที่มีการปรับปรุงข้อมูล 
(รูปแบบ YYYYMM-DD เช่น 2015-02-
25) 

2020-05-18 

7) รอบระยะเวลาในการปรับปรุง เช่น 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี   1 ปี 
8) แหล่งที่มา แหล่งที่มา เช่น จากโครงการสำรวจ จาก

ระบบงาน 
หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

9) หน่วยย่อยที่สุดที่มีข้อมูล หน่วยย่อยหรือขอบเขตที่ย่อยที่สุดที่มี
ข้อมูล เช่น หมู่บ้าน ชุมชน แขวง เขต 

 บุคคล 
 สถานประกอบการ 
 ครัวเรือน 
 หมู่บ้าน 
 ชุมชน 
 แขวง 
 เขต 

 อ่ืน ๆ................... 
๑0) ภาษาท่ีใช้ ภาษาท่ีใช้ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

 
  ภาษาไทย 

 ภาษาอังกฤษ 
 อ่ืน ๆ................... 

๑1) URL ระบุ URL เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง - 
๑2) ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ขอบเขตหรือพ้ืนที่ในการนำเสนอ ข้อมูล 

เช่น ภายในหน่วยงาน  ระหวา่งหน่วยงาน 
 ภายในหน่วยงาน 
 ระหว่างหน่วยงาน 
 ภายในขอบเขต 
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ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 
     ความร่วมมือ 

 ระหว่างประเทศ 
 ไม่จำกัดขอบเขต 

๑3) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล อธิบายระดับการ
เข้าถึงข้อมูล เช่น View  Modify 

 View 
 Modify 

๑4) สิทธิในการใช้ข้อมูล สิทธิ สัญญา หรือข้อตกลงในการใช้ชุด
ข้อมูล เช่น  
ใช้โดยอิสระ   ให้เมื่อร้องขอ  สัญญา
อนุญาต 

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

 

  



เอกสารหมายเลข 5 (63 - กยบ.) : หน้า 11 

ข้อมูลตามตัวชี้วัด 4.1 : ๙. จำนวนและข้อมูลตัวชี้วัดเมืองที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ (2) 

ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 
๑) ชื่อตารางข้อมูล ชื่อของข้อมูลที่กำหนดโดยหน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง 
ตัวชี้วัดระดับเมืองที่ได้รับการ
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบ (รายมิติ) 

2) เจ้าของข้อมูล ชื่อบุคคล ชื่อส่วนงาน หรือชื่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมูล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
และหมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

3) คำสำคัญ (Tag) หัวข้อ คำ หรือวลี ที่ใช้สำหรับการค้นเรื่องที่
ต้องการได้  

ตัวชี้วัด, ฐานข้อมูล, รายมิติ 

4) ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วม 
    ดำเนินการ 

ผู้ที่สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูล เช่น เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product 
Owner), ส่วนควบคุมคุณภาพ 

หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

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

2020-05-18 

6) วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง 
    ข้อมูลล่าสุด 

วัน เดือน ปี ล่าสุดที่มีการปรับปรุงข้อมูล 
(รูปแบบ YYYYMM-DD เช่น 2015-02-
25) 

2020-05-18 

7) รอบระยะเวลาในการปรับปรุง เช่น 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี   1 ปี 
8) แหล่งที่มา แหล่งที่มา เช่น จากโครงการสำรวจ จาก

ระบบงาน 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

9) หน่วยย่อยที่สุดที่มีข้อมูล หน่วยย่อยหรือขอบเขตที่ย่อยที่สุดที่มี
ข้อมูล เช่น หมู่บ้าน ชุมชน แขวง เขต 

 บุคคล 
 สถานประกอบการ 
 ครัวเรือน 
 หมู่บ้าน 
 ชุมชน 
 แขวง 
 เขต 

 อ่ืน ๆ................... 
๑0) ภาษาท่ีใช้ ภาษาท่ีใช้ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

 
  ภาษาไทย 

 ภาษาอังกฤษ 
 อ่ืน ๆ................... 

๑1) URL ระบุ URL เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง - 
๑2) ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ขอบเขตหรือพ้ืนที่ในการนำเสนอ ข้อมูล 

เช่น ภายในหน่วยงาน  ระหวา่งหน่วยงาน 
 ภายในหน่วยงาน 
 ระหว่างหน่วยงาน 
 ภายในขอบเขต 
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ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 
     ความร่วมมือ 

 ระหว่างประเทศ 
 ไม่จำกัดขอบเขต 

๑3) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล อธิบายระดับการ
เข้าถึงข้อมูล เช่น View  Modify 

 View 
 Modify 

๑4) สิทธิในการใช้ข้อมูล สิทธิ สัญญา หรือข้อตกลงในการใช้ชุด
ข้อมูล เช่น  
ใช้โดยอิสระ   ให้เมื่อร้องขอ  สัญญา
อนุญาต 

 ใช้โดยอิสระ 
 ให้เมื่อร้องขอ 
 สัญญาอนุญาต 
 ขอบเขตความร่วมมือ 
 อ่ืน ๆ...................... 
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ข้อมูลตามตัวชี้วัด 4.1 : ๙. จำนวนและข้อมูลตัวชี้วัดเมืองที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ (3) 

ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 
๑) ชื่อตารางข้อมูล ชื่อของข้อมูลที่กำหนดโดยหน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง 
ตัวชี้วัดระดับเมืองที่ได้รับการ
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบ (รายตัวชี้วัด) 

2) เจ้าของข้อมูล ชื่อบุคคล ชื่อส่วนงาน หรือชื่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมูล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
และหมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

3) คำสำคัญ (Tag) หัวข้อ คำ หรือวลี ที่ใช้สำหรับการค้นเรื่องที่
ต้องการได้  

ตัวชี้วัด, ฐานข้อมูล 

4) ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วม 
    ดำเนินการ 

ผู้ที่สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูล เช่น เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product 
Owner), ส่วนควบคุมคุณภาพ 

หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

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

2020-05-18 

6) วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง 
    ข้อมูลล่าสุด 

วัน เดือน ปี ล่าสุดที่มีการปรับปรุงข้อมูล 
(รูปแบบ YYYYMM-DD เช่น 2015-02-
25) 

2020-05-18 

7) รอบระยะเวลาในการปรับปรุง เช่น 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี   1 ปี 
8) แหล่งที่มา แหล่งที่มา เช่น จากโครงการสำรวจ จาก

ระบบงาน 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

9) หน่วยย่อยที่สุดที่มีข้อมูล หน่วยย่อยหรือขอบเขตที่ย่อยที่สุดที่มี
ข้อมูล เช่น หมู่บ้าน ชุมชน แขวง เขต 

 บุคคล 
 สถานประกอบการ 
 ครัวเรือน 
 หมู่บ้าน 
 ชุมชน 
 แขวง 
 เขต 

 อ่ืน ๆ................... 
๑0) ภาษาท่ีใช้ ภาษาท่ีใช้ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

 
  ภาษาไทย 

 ภาษาอังกฤษ 
 อ่ืน ๆ................... 

๑1) URL ระบุ URL เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง - 
๑2) ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ขอบเขตหรือพ้ืนที่ในการนำเสนอ ข้อมูล 

เช่น ภายในหน่วยงาน  ระหวา่งหน่วยงาน 
 ภายในหน่วยงาน 
 ระหว่างหน่วยงาน 
 ภายในขอบเขต 
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ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 
     ความร่วมมือ 

 ระหว่างประเทศ 
 ไม่จำกัดขอบเขต 

๑3) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล อธิบายระดับการ
เข้าถึงข้อมูล เช่น View  Modify 

 View 
 Modify 

๑4) สิทธิในการใช้ข้อมูล สิทธิ สัญญา หรือข้อตกลงในการใช้ชุด
ข้อมูล เช่น  
ใช้โดยอิสระ   ให้เมื่อร้องขอ  สัญญา
อนุญาต 

 ใช้โดยอิสระ 
 ให้เมื่อร้องขอ 
 สัญญาอนุญาต 
 ขอบเขตความร่วมมือ 
 อ่ืน ๆ...................... 
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การจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) 
หน่วยงาน กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง  

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 

ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 
๑) ชื่อตารางข้อมูล ชื่อของข้อมูลที่กำหนดโดยหน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง 
ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและ           
ค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) เจ้าของข้อมูล ชื่อบุคคล ชื่อส่วนงาน หรือชื่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมูล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
และหมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

- กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง 
เลขที่ 173 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  
ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 
E-mail: sedfindiv@gmail.com 

3) คำสำคัญ (Tag) หัวข้อ คำ หรือวลี ที่ใช้สำหรับการค้นเรื่องที่
ต้องการได้  

ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ 
ของ กทม. ตามเกณฑ์ชี้วัดและ             
ค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของ กทม. ปี 2563 

4) ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วม 
    ดำเนินการ 

ผู้ที่สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูล เช่น เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product 
Owner), ส่วนควบคุมคุณภาพ 

- สำนักพัฒนาสังคม 
- สำนักอนามัย 
- สำนักการศึกษา 
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
- สำนักสิ่งแวดล้อม 
- สำนักการจราจรและขนส่ง 
- สำนักการระบายน้ำ 
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
- สำนักการโยธา 
- สำนักการคลัง 
- สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
- สำนักเทศกิจ 
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
- สำนักงานเลขานุการปลดักรุงเทพมหานคร 
- สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร 
- สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

เอกสารหมายเลข 5 
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5) วันที่เริ่มต้นสร้าง วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นใช้ข้อมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD เช่น 2015-02-25) 

2019-06-01 

6) วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง 
    ข้อมูลล่าสุด 

วัน เดือน ปี ล่าสุดที่มีการปรับปรุงข้อมูล 
(รูปแบบ YYYYMM-DD เชน่ 2015-02-25) 

2019-08-15 

7) รอบระยะเวลาในการ
ปรับปรุง 

เช่น 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี   
 

1 ปี 

8) แหล่งที่มา แหล่งที่มา เช่น จากโครงการสำรวจ จาก
ระบบงาน 

จากการรายงานผลการประเมิน            
การจัดบริการสาธารณะของ กทม. ตามเกณฑ ์            
ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน         
การจัดบริการสาธารณะของ กทม.           
ปี 2564 ได้แก่  
- สำนักพัฒนาสังคม 
- สำนักอนามัย 
- สำนักการศึกษา 
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
- สำนักสิ่งแวดล้อม 
- สำนักการจราจรและขนส่ง 
- สำนักการระบายน้ำ 
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
- สำนักการโยธา 
- สำนักการคลัง 
- สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
- สำนักเทศกิจ 
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
- สำนักงานเลขานุการปลดักรุงเทพมหานคร 
- สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร 
- สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

9) หน่วยย่อยที่สุดที่มีข้อมูล หน่วยย่อยหรือขอบเขตที่ย่อยที่สุดที่มี
ข้อมูล เช่น หมู่บ้าน ชุมชน แขวง เขต 

 บุคคล 
 สถานประกอบการ 
 ครัวเรือน 
 หมู่บ้าน 
 ชุมชน 
 แขวง 
 เขต 
 อ่ืน ๆ  ผลการดำเนินงานตามเกณฑช์ี้วัดฯ 
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๑0) ภาษาท่ีใช้ ภาษาท่ีใช้ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
 

 ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 
 อ่ืน ๆ................... 

๑1) URL ระบุ URL เรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง http:// gid.bangkok.go.th/mss/signinform.php 
๑2) ขอบเขตที่เผยแพร่
ข้อมูล 

ขอบเขตหรือพ้ืนที่ในการนำเสนอ ข้อมูล 
เช่น ภายในหน่วยงาน  ระหวา่งหน่วยงาน 

 ภายในหน่วยงาน 
 ระหว่างหน่วยงาน 
 ภายในขอบเขต 

     ความร่วมมือ 
 ระหว่างประเทศ 
 ไม่จำกัดขอบเขต 

๑3) สิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูล 

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล อธิบายระดับการ
เข้าถึงข้อมูล เช่น View  Modify 

 View 
 Modify 

๑4) สิทธิในการใช้ข้อมูล สิทธิ สัญญา หรือข้อตกลงในการใช้ชุด
ข้อมูล เช่น ใช้โดยอิสระ ให้เมื่อร้องขอ
สัญญาอนุญาต 

 ใช้โดยอิสระ 
 ให้เมื่อร้องขอ 
 สัญญาอนุญาต 
 ขอบเขตความร่วมมือ 
 อ่ืน ๆ  สิทธิ์การรับผิดชอบตามเกณฑ์ชี้วัดฯ 

 

**หมายเหตุ : กองสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นผู้พัฒนาระบบฯ  
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การจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) 
หน่วยงาน กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง  

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 

ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 
๑) ชื่อตารางข้อมูล ชื่อของข้อมูลที่กำหนดโดยหน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง 
ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่า
เป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) เจ้าของข้อมูล ชื่อบุคคล ชื่อส่วนงาน หรือชื่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมูล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
และหมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

- กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง 
เลขที่ 173 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  
ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 
E-mail: sedfindiv@gmail.com 

3) คำสำคัญ (Tag) หัวข้อ คำ หรือวลี ที่ใช้สำหรับการค้นเรื่องที่
ต้องการได้  

ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ 
ของ กทม. ตามเกณฑ์ชี้วัดและ             
ค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของ กทม. ปี 2561-2563 

4) ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วม 
    ดำเนินการ 

ผู้ที่สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูล เช่น เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product 
Owner), ส่วนควบคุมคุณภาพ 

- สำนักพัฒนาสังคม 
- สำนักอนามัย 
- สำนักการศึกษา 
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
- สำนักสิ่งแวดล้อม 
- สำนักการจราจรและขนส่ง 
- สำนักการระบายน้ำ 
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
- สำนักการโยธา 
- สำนักการคลัง 
- สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
- สำนักเทศกิจ 
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
- สำนักงานเลขานุการปลดักรุงเทพมหานคร 
- สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร 
- สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

5) วันที่เริ่มต้นสร้าง วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นใช้ข้อมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD เช่น 2015-02-25) 
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6) วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง 
    ข้อมูลล่าสุด 

วัน เดือน ปี ล่าสุดที่มีการปรับปรุงข้อมูล 
(รูปแบบ YYYYMM-DD เชน่ 2015-02-25) 

 

7) รอบระยะเวลาในการ
ปรับปรุง 

เช่น 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี   
 

1 ปี 

8) แหล่งที่มา แหล่งที่มา เช่น จากโครงการสำรวจ จาก
ระบบงาน 

จากการรายงานผลการประเมิน            
การจัดบริการสาธารณะของ กทม. ตามเกณฑ ์            
ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน         
การจัดบริการสาธารณะของ กทม.           
ปี 2564 ได้แก่  
- สำนักพัฒนาสังคม 
- สำนักอนามัย 
- สำนักการศึกษา 
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
- สำนักสิ่งแวดล้อม 
- สำนักการจราจรและขนส่ง 
- สำนักการระบายน้ำ 
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
- สำนักการโยธา 
- สำนักการคลัง 
- สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
- สำนักเทศกิจ 
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
- สำนักงานเลขานุการปลดักรุงเทพมหานคร 
- สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร 
- สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

9) หน่วยย่อยที่สุดที่มีข้อมูล หน่วยย่อยหรือขอบเขตที่ย่อยที่สุดที่มี
ข้อมูล เช่น หมู่บ้าน ชุมชน แขวง เขต 

 บุคคล 
 สถานประกอบการ 
 ครัวเรือน 
 หมู่บ้าน 
 ชุมชน 
 แขวง 
 เขต 
 อ่ืน ๆ  ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดฯ 

๑0) ภาษาท่ีใช้ ภาษาท่ีใช้ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
 

 ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 
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 อ่ืน ๆ................... 
๑1) URL ระบุ URL เรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง https://odloc.go.th/ 
๑2) ขอบเขตที่เผยแพร่
ข้อมูล 

ขอบเขตหรือพ้ืนที่ในการนำเสนอ ข้อมูล 
เช่น ภายในหน่วยงาน  ระหวา่งหน่วยงาน 

 ภายในหน่วยงาน 
ระหว่างหน่วยงาน 

 ภายในขอบเขต 
     ความร่วมมือ 

 ระหว่างประเทศ 
 ไม่จำกัดขอบเขต 

๑3) สิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูล 

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล อธิบายระดับการ
เข้าถึงข้อมูล เช่น View  Modify 

 View 
 Modify 

๑4) สิทธิในการใช้ข้อมูล สิทธิ สัญญา หรือข้อตกลงในการใช้ชุด
ข้อมูล เช่น ใช้โดยอิสระ ให้เมื่อร้องขอ
สัญญาอนุญาต 

 ใช้โดยอิสระ 
 ให้เมื่อร้องขอ 
 สัญญาอนุญาต 
 ขอบเขตความร่วมมือ 
 อ่ืน ๆ  สิทธิ์การรับผิดชอบตามเกณฑ์ชี้วัดฯ 

 

**หมายเหตุ : เป็นระบบฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 




