
 

แบบฟอรมมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

ช่ือหนวยงาน  
กองแผนงาน 

คูมือการปฏิบัติงานการขับเคล่ือนตัวช้ีวัด 

ช่ือตัวช้ีวัด 
การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง 

เพ่ือนําไปสู การเปดเผยขอมูลภาครัฐ ( Open Data) 

1. วัตถุประสงค (Objectives)  

 1.  เพ่ือเตรียมความพรอมขอมูลของกรมอนามัยใหสามารถปรับตัวเขาสูยุคของการวิเคราะหและใช
ประโยชนขอมูลประกอบการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการติดตามและกํากับดูแลการจัดการขอมูลตลอดท้ังวงจรชีวิต สามารถบูรณา
การและใชประโยชนขอมูลระหวางหนวยงานไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ไดนํามาตรฐานไปใชอางอิงและเปนแนวทางในการจัดทําบัญชีขอมูล
ของหนวยงานสามารถใหบริการขอมูลภาครัฐแกหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 

2. ขอบเขต (Scope) 
 การจัดทําบัญชีขอมูล (Data Catalog) ของหนวยงานกรมอนามัยมีความสอดคลองตามแนวทางการ
ปฏิบัติในประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐและมาตรฐานคําอธิบาย
ขอมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) สําหรับชุดขอมูลภาครัฐ ดังนี้ 
 1. มาตรฐาน ISO/IEC 11179-5: 2015 Information technology - Metadata registries (MDR) - 
Part 5: Naming principles [3] 
 2. มาต ร ฐ าน  ISO 15836-1: 2017 Information and documentation - The Dublin Core 
metadata element set - Part 1: Core elements [4] 
 3. มาตรฐาน ISO 17369: 2013 Statistical data and metadata exchange (SDMX) และ Cross-
Domain Concepts and code lists ภายใต SDMX CONTENT-ORIENTED GUIDELINES [5] 
 4. มาตรฐาน ISO 19115:2003 Geographic Information Metadata [6] 
 ดังนั้น กรมอนามัยไดดําเนินการจัดทําบัญชีขอมูลตามแนวทางท่ีกําหนด ทําใหระบบบัญชีขอมูล
ภาครัฐ (Government Data Catalog : GD Catalog) ของกรมอนามัย สามารถรวบรวมบัญชีขอมูลจาก
หนวยงานมาข้ึนทะเบียนกับระบบบัญชีขอมูลภาครัฐกลางท่ีไดมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให
ไดชุดขอมูลท่ีมีคุณภาพ และสนับสนุนหนวยงานภาครัฐเปดเผย เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐไดอยาง
ม่ันคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล ในการจัดทําบัญชีขอมูลนี้ มิไดเฉพาะเจาะจงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครื่องมือสําหรับบัญชีขอมูล (Data Catalog Tools and Software) หนวยงานสามารถกําหนดแนวทาง
เพ่ิมเติมใหสอดคลองกับแนวนโยบายขอมูลและระบบจัดเก็บขอมูล (Legacy System) ของหนวยงานไดตาม
ความเหมาะสม 
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3. คําจํากัดความ (Definition) 

 บัญชีขอมูล (Data Catalog) หมายถึง เอกสารแสดงรายการของชุดขอมูลท่ีการจําแนกแยกแยะโดย
การจัดกลุมหรือจัดประเภทขอมูลท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุม ของหนวยงานของรัฐ 
 ขอมูลท่ีสอดคลองตามมาตรฐานท่ี สพร. กําหนด หมายถึง คําอธิบายขอมูลสวนหลัก (Mandatory 
Metadata) สําหรับชุดขอมูลภาครัฐ เปนสวนท่ีบังคับท่ีตองทําการอธิบายขอมูล ประกอบดวยคําอธิบายขอมูล
จํานวน 14 รายการ สําหรับ 1 ชุดขอมูลท่ีหนวยงานตองจัดทําระบุรายละเอียด 
 ระบบบัญชีขอมูล หมายถึง ระบบงานท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการบัญชีขอมูลของหนวยงาน เชน CKAN 
หรืออ่ืนๆ 
 ขอมูลสาธารณะ หมายถึง ขอมูลท่ีสามารถเปดเผยได สามารถนําไปใชไดอยางอิสระ ไมวาจะเปน
ขอมูลขาวสาร/ขอมูลสวนบุคล/ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
 คุณลักษณะแบบเปด หมายถึง คุณลักษณะของไฟลแบบเปดท่ีไมถูกจํากัดดวยเง่ือนไขตางๆ จาก
เจาของผลิตภัณฑ สามารถเขาถึงไดเสรีโดยไมเสียคาใชจาย ใชงานหรือประมวลผล ไดหลากหลายโปรแกรม 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
 1. หนวยงานหลักในการพัฒนาระบบ : กลุมพัฒนาระบบขอมูล  กองแผนงาน 
 2. หนวยงานสนับสนุนขอมูล: สํานัก/กองวิชาการ กรมอนามัย 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติ (Procedure) 
ลําดับ ผังกระบวนการ ราละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1  เริ่มตน    

2  ศึกษา/วิเคราะหขอมลูและแนวทางการ
การพัฒนาระบบบัญชีขอมูลเพ่ือนําไปสู
การเปดเผยขอมลูภาครัฐ (Open Data) 

1 เดือน กลุมพัฒนาระบบขอมูล - แนวทางการ
ประเมินสวน
ราชการฯ 

3  คัดเลือกชุดขอมลูเพ่ือการจัดทําระบบ
บัญชีขอมูลท่ีมีความสอดคลองกับ
ภารกิจหลักและกระบวนการทํางาน
พรอมเสนอตอผูบรหิารพิจารณา 

1 – 2 
สัปดาห 

- กลุมพัฒนาระบบขอมลู 
- หนวยงานวิชาการเจาของ
ชุดขอมูล 

- เอกสารรายการ
ขอมูลตามภารกิจ
กรมอนามัย 

4  เสนอผลการคดัเลือกชุดขอมูลให
ผูบริหารกรมอนามัย หากพิจารณาแลว
พบวาไมผานก็ใหกลับไปคัดเลือกชุด
ขอมูลใหมเพ่ือแกไขชุดขอมลู 

1 – 2 
สัปดาห 

กลุมพัฒนาระบบขอมูล - เอกสารการสง
ตัวช้ีวัดการประเมิน
สวนราชการฯ 

5  จัดทํารายช่ือชุดขอมลู (Data set) ท่ี
สอดคลองกับระบบงานบริการ 

1 – 2 วัน - กลุมพัฒนาระบบขอมลู 
- หนวยงานวิชาการเจาของ
ชุดขอมูล 

- รายช่ือชุดขอมูล 
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คัดเลือกชุดขอมูล 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ราละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

6  จัดทําคําอธิบายชุดขอมลู (Metadata) 
พรอมคําอธิบายขอมลูของทรัพยากร 
(Resource Metadata) และสอดคลอง
ตามมาตรฐานท่ี สพร. กําหนด 

1 – 2 
สัปดาห 

- กลุมพัฒนาระบบขอมลู 
- หนวยงานวิชาการเจาของ
ชุดขอมูล 

- เอกสาร
รายละเอียด
คําอธิบายชุดขอมูล
พรอมคําอธิบาย
ขอมูลของทรัพยากร  

7  จัดทําขอมูลเปดท่ีถูกจัดอยูในหมวดหมู
สาธารณะ (Open Data) ในระบบบัญชี
ขอมูลท่ีครบถวนตามท่ี สพร. กําหนด  

1 – 2 
สัปดาห 

กลุมพัฒนาระบบขอมูล - ระบบบัญชีขอมูล 

8  สิ้นสุดกระบวนการ 
 

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

ส้ินสุดกระบวนการ 
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จัดทําคําอธิบาย 
ชุดขอมูล 

จัดทําขอมูลเปด 


