
แบบฟอรมมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

ชื่อหนวยงาน  
กองแผนงาน 

คูมือการปฏิบติังานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด 
การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง 

เพ่ือนําไปสู การเปดเผยขอมูลภาครัฐ ( Open Data) 

1. วัตถุประสงค (Objectives)  

 1.  เพ่ือเตรียมความพรอมขอมูลของกรมอนามัยใหสามารถปรับตัวเขาสูยุคของการวิเคราะหและใช
ประโยชนขอมูลประกอบการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการติดตามและกํากับดูแลการจัดการขอมูลตลอดทั้งวงจรชีวิต สามารถบูรณา
การและใชประโยชนขอมูลระหวางหนวยงานไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ไดนํามาตรฐานไปใชอางอิงและเปนแนวทางในการจัดทําบัญชีขอมูล
ของหนวยงานสามารถใหบริการขอมูลภาครัฐแกหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 

2. ขอบเขต (Scope) 
 การจัดทําบัญชีขอมูล (Data Catalog) ของหนวยงานกรมอนามัยมีความสอดคลองตามแนวทางการ
ปฏิบัติในประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐและมาตรฐานคําอธิบาย
ขอมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) สําหรับชุดขอมูลภาครัฐ ดังน้ี 
 1. มาตรฐาน ISO/IEC 11179-5: 2015 Information technology - Metadata registries (MDR) - 
Part 5: Naming principles [3] 
 2. ม า ต 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] 
 ดังน้ัน กรมอนามัยไดดําเนินการจัดทําบัญชีขอมูลตามแนวทางที่กําหนด ทําใหระบบบัญชีขอมูล
ภาครัฐ (Government Data Catalog : GD Catalog) ของกรมอนามัย สามารถรวบรวมบัญชีขอมูลจาก
หนวยงานมาขึ้นทะเบียนกับระบบบัญชีขอมูลภาครัฐกลางที่ไดมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให
ไดชุดขอมูลที่มีคุณภาพ และสนับสนุนหนวยงานภาครัฐเปดเผย เช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐไดอยาง
มั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล ในการจัดทําบัญชีขอมูลน้ี มิไดเฉพาะเจาะจงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครื่องมือสําหรับบัญชีขอมูล (Data Catalog Tools and Software) หนวยงานสามารถกําหนดแนวทาง
เพ่ิมเติมใหสอดคลองกับแนวนโยบายขอมูลและระบบจัดเก็บขอมูล (Legacy System) ของหนวยงานไดตาม
ความเหมาะสม 
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3. คําจํากัดความ (Definition) 

 บัญชีขอมูล (Data Catalog) หมายถึง เอกสารแสดงรายการของชุดขอมูลที่การจําแนกแยกแยะโดย
การจัดกลุมหรือจัดประเภทขอมูลที่อยูในความครอบครองหรือควบคุม ของหนวยงานของรัฐ 
 ขอมูลที่สอดคลองตามมาตรฐานที่ สพร. กําหนด หมายถึง คําอธิบายขอมูลสวนหลัก (Mandatory 
Metadata) สําหรับชุดขอมูลภาครัฐ เปนสวนที่บังคับที่ตองทําการอธิบายขอมูล ประกอบดวยคําอธิบายขอมูล
จํานวน 14 รายการ สําหรับ 1 ชุดขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําระบุรายละเอียด 
 ระบบบัญชีขอมูล หมายถึง ระบบงานที่ทําหนาที่บริหารจัดการบัญชีขอมูลของหนวยงาน เชน CKAN 
หรืออ่ืนๆ 
 ขอมูลสาธารณะ หมายถึง ขอมูลที่สามารถเปดเผยได สามารถนําไปใชไดอยางอิสระ ไมวาจะเปน
ขอมูลขาวสาร/ขอมูลสวนบุคล/ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
 คุณลักษณะแบบเปด หมายถึง คุณลักษณะของไฟลแบบเปดที่ไมถูกจํากัดดวยเง่ือนไขตางๆ จาก
เจาของผลิตภัณฑ สามารถเขาถึงไดเสรีโดยไมเสียคาใชจาย ใชงานหรือประมวลผล ไดหลากหลายโปรแกรม 
 คุณภาพชุดขอมูลประเภท Structure Data หมายถึง การวัดคุณภาพของชุดขอมูลกรณีไฟลของ ชุด
ขอมูลเฉพาะรูปแบบไฟลประเภท Excel และ CSV ที่นําขึ้นเผยแพร จากการ Upload และ การจัดทํา Link 
ไปยังไฟลตนทาง 

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

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) 
ลําดับ ผังกระบวนการ ราละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ 

1  เริ่มตน    

2  ศึกษา/วิเคราะหขอมูลและแนวทางการ
การพัฒนาระบบบัญชีขอมูลเพ่ือนําไปสู
การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

1 เดือน กลุมพัฒนาระบบขอมูล - แนวทางการ
ประเมินสวน
ราชการฯ 

3  กําหนดชุดขอมูลเพ่ือการจัดทําระบบ
บัญชีขอมูลท่ีมีความสอดคลองกับ
ภารกิจหลักและกระบวนการทํางานงาน
พรอมเสนอชุดขอมูลท่ีคัดเลือกตอ
ผูบริหารพิจารณา 

1 – 2 
สัปดาห 

- กลุมพัฒนาระบบขอมูล 
- หนวยงานวิชาการเจาของ
ชุดขอมูล 

- เอกสารรายการ
ขอมูลตามภารกิจ
กรมอนามัย 

4  เสนอผลการกําหนดชุดขอมูลใหผูบริหาร
กรมอนามัย หากพิจารณาแลวพบวาไม
ผานก็ใหกลับไปกําหนดชุดขอมูลใหม
เพ่ือแกไขชุดขอมูล 

1 – 2 
สัปดาห 

กลุมพัฒนาระบบขอมูล - เอกสารการสง
ตัวชี้วัดการประเมิน
สวนราชการฯ 

5  จัดทํารายชื่อชุดขอมูล (Data set) ท่ี 
สอดคลองกับขอบเขตใหหนวยงานอ่ืน
สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนได 

1 – 2 
สัปดาห 

- กลุมพัฒนาระบบขอมูล 
- หนวยงานวิชาการเจาของ
ชุดขอมูล 

- รายชื่อชุดขอมูล 

 
1 

ศึกษา วิเคราะห

ระบบ 

เร่ิมตน 

คัดเลือกชุดขอมูล 

จัดทํารายชื่อชุดขอมูล 

พิจารณา
ชุดขอมูล 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ราละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ 
6  จัดทําคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) 

พรอมคําอธิบายขอมูลของทรัพยากร 
(Resource Metadata) และสอดคลอง
ตามมาตรฐานท่ี สพร. กําหนด 

1 – 2 
สัปดาห 

- กลุมพัฒนาระบบขอมูล 
- หนวยงานวิชาการเจาของ
ชุดขอมูล 

- เอกสาร
รายละเอียด
คําอธิบายชุดขอมูล
พรอมคําอธิบาย
ขอมูลของทรัพยากร  

7  นํารายชื่อชุดขอมูล (Data set) และ
คําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) เขา
ระบบบัญชีขอมูลท่ีครบถวน เพ่ือเปดไป
ใชประโยชนในการดําเนินงานของ
หนวยงาน 

1 – 2 
สัปดาห 

กลุมพัฒนาระบบขอมูล - ระบบบัญชีขอมูล 
- รายงานสรุปผล
การดําเนินการ
ขอเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาระบบ
บัญชีขอมูล (Data 
Catalog) 

8  สิ้นสุดกระบวนการ 
 

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

ส้ินสุดกระบวนการ 

1 

จัดทําคําอธิบาย 
ชุดขอมูล 

นําเขาเขาระบบ

บัญชีขอมูล 


