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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์ประกอบที่ 5 : Potential Base 

ตัวชี้วัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน 

1. ตัวชี้วัดที่ 5.1 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่การเปิดเผย 
   ข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

2. หน่วยวัด      :  ระดับ 

3. น้ าหนัก        :  กอง/สถาบัน/ส านักงาน/ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ ร้อยละ 20 
    สคร. 1-12 ร้อยละ 10 

4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  :  
 4.1 ความส าเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data) หมายถึง การสร้างระบบสารสนเทศท่ีท าหน้าท่ีบริหารจัดการบัญชีข้อมูลท้ังหมดของกรมควบคุมโรค  
ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีได้จากหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค โดยมีชุดข้อมูลท่ีเปิดเผยได้และพร้อมใช้งาน ตลอดจน
หน่วยงานอ่ืนสามารถเชื่อมโยง แลกเปล่ียน และบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน
ของรัฐอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน (Web application) ส าหรับเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2 ระบบบัญชีข้อมูล (Agency Data Catalog) คือ ระบบงานท่ีท าหน้าท่ีบริหารจัดการบัญชีข้อมูล
ของหน่วยงาน 

4.3 ข้อมูลที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ก าหนด หมายถึง 
ค าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ เป็นส่วนท่ีบังคับต้องท าการอธิบาย
ข้อมูล ประกอบด้วยค าอธิบายข้อมูล จ านวน 14 รายการ ส าหรับ 1 ชุดข้อมูล ท่ีหน่วยงานของรัฐต้องจัดท าและ
ระบุรายละเอียด ได้แก่ 1) ประเภทข้อมูล 2) ชื่อชุดข้อมูล 3) องค์กร 4) ชื่อผู้ติดต่อ 5) อีเมล์ผู้ติดต่อ 6) ค าส าคัญ 
7) รายละเอียด 8) วัตถุประสงค์ 9) ความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล 10) ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นท่ี 11) 
แหล่งท่ีมา 12) รูปแบบในการเก็บข้อมูล 13) หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และ 14) สัญญา
อนุญาตให้ใช้ข้อมูล ซ่ึงจะท าให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบว่าข้อมูลมาจากแหล่งใด มีรูปแบบอย่างไร ช่วยอ านวยความสะดวก
ในการสืบค้นข้อมูล และใช้ประโยชน์ในการจัดท าบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของหน่วยงาน และสนับสนุนในเกิด
การเปิดเผย เชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลภาครัฐ 

4.4 บัญชีข้อมูล (Data Catalog) หมายถึง เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ท่ีจ าแนก
แยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลท่ีอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ ผ่าน
ค าอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Mata Data) ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) 

4.5 ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) หมายถึง ข้อมูลท่ีหน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผย 
ต่อสาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลท่ีสามารถเข้าถึงและใช้ได้ 
อย่างเสรี ไม่จ ากัดแพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย เผยแพร่ ท าซ้ า หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จ ากัดวัตถุประสงค์ 
 4.6 ชุดข้อมูล (Data Set) หมายถึง การน าข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุด ให้ตรงตาม
ลักษณะโครงสร้างของข้อมูล 
 4.7 ข้อมูลเปิด คือข้อมูลท่ีสามารถเข้าถึงได้และพร้อมใช้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดการวิเคราะห์
หรือสร้างนวัตกรรมข้อมูลได้ 
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 4.8 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) หมายถึง เคร่ืองมือในการรวบรวมและจัดเก็บเป็นคลังข้อมูล 
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ท่ีต้องการใช้ข้อมูล สามารถค้นหาและเข้าถงึได้สะดวก โดยอธิบายรายละเอียดของข้อมูลในระดับ
ตัวแปรในชุดข้อมูล (Data attribute-level)  
 4.9 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค รวมท้ังส้ิน 43 หน่วยงาน ซ่ึงแบ่งได้ดังนี้ 
  4.9.1 กองบริหารและหน่วยงานขนาดเล็ก จ านวน 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) กลุ่มคุ้มครอง
จริยธรรม 2) ศูนย์สารสนเทศ 3) ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4) ส านักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 5) 
ส านักงานเลขานุการกรม 6) กลุ่มตรวจสอบภายใน 7) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 8) กองกฎหมาย 9) กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 10) กองบริหารการคลัง 11) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 12) กองนวัตกรรมและวิจัย 13) สถาบันเวช
ศาสตร์ป้องกันศึกษา และ 14) ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชด าริฯ 
 4.9.2 ส านัก สถาบัน กองวิชาการ และ สคร. จ านวน 29 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สถาบันป้องกันควบคุม
โรคเขตเมือง 2) ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 3) ส านักส่ือสารความเส่ียงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 4) 
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 5) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 6) กองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม 7) กองระบาดวิทยา 8) กองโรคติดต่อท่ัวไป 9) กองโรคติดต่อน าโดยแมลง 10) กองโรคไม่
ติดต่อ 11) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 12) กองวัณโรค 13) สถาบันบ าราศนราดูร 14) สถาบันราช
ประชาสมาสัย 15) ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 16) กองด่านควบคุมและกักกันโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 17) กองป้องกันการบาดเจ็บ และ 18 - 29) ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1-12 
  

5. สูตรการค านวณ : ขั้นตอนท่ี 5 

 

6. เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 

ชื่อตัวชี้วัด 
ระดับ 
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล 
(Data Catalog) เพ่ือน าไป 
สู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
(Open Data) 

0.5      
1.5      
2.5      
3.5      
5.0      

 

7. เง่ือนไขของตัวชี้วัด : - 
 

8 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog) เพือ่น าไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

ระดับ ตัวช้ีวัดใหม่ ปี 2565 

ร้อยละของข้อมูลเปิด 
(Open Data) 

= 
จ านวนชุดข้อมูลเปิดท่ีสามารถเข้าถึงได้และพร้อมใช้   x 100 

จ านวนชุดข้อมูลท่ีจัดท าท้ังหมด 
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9. รายละเอียดการด าเนินงาน : 
ข้ันตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 

1 คัดเลือกภารกิจหลักของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ภารกิจ 
เพื่อเตรียมจัดท าบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 

0.5 รายงานผลการคัดเลือกภารกิจหลัก
ของหน่วยงานเพื่อจัดท าบัญชีข้อมูล 
(Data Catalog) เสนอผู้บริหาร
เห็นชอบ โดยแนบหลักฐานในระบบ 
Estimate SM ภายในวันที่ 25 
ธันวาคม 2565 

2 จัดท ารายชื่อชุดข้อมูล (Data Set) ทีสั่มพันธ์กับ
กระบวนการท างานภายใต้ภารกิจหลักที่เลือก 

1.0 รายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับภารกิจ
ที่เลือก (แบบฟอร์มที่ 1) เสนอ
ผู้บริหารเห็นชอบ โดยแนบหลักฐาน
ในระบบ Estimate SM ภายใน
วันที่ 25 มีนาคม 2565 

3 จัดท าค าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory 
Metadata) ทุกชุดข้อมูลที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ 
สพร. ก าหนด (1 ชุดข้อมูล ต้องมี 14 รายการ จึงจะ
นับเป็น 1 ชุดข้อมูล) 
ตามภาคผนวก : ค าอธิบายรายละเอียดตัวเลือก
ส าหรับรายการค าอธบิายข้อมูลส่วนหลัก 
(Mandatory Metadata) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ 

1.0 แบบบันทึกค าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก 
(Mandatory Metadata) 
(แบบฟอร์มที่ 2) ครบทุกชุดข้อมูล 
และจัดส่งเข้าระบบบัญชีข้อมูล 
(Data Catalog) เสนอผู้บริหาร
เห็นชอบ โดยแนบหลักฐานในระบบ 
Estimate SM ภายในวันที่  
25 มีนาคม 2565 

4 จัดท าโครงสร้างข้อมูล (Structured data) และ
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของแต่ละชุด
ข้อมูล (Data Set) และจัดส่งเข้าระบบบัญชีข้อมูล 
(Data Catalog) 
 

1.0 แบบบันทกึโครงสร้างข้อมูล 
(Structured data) และพจนานุกรม
ข้อมูล (Data Dictionary) 
(แบบฟอร์มที่ 3) และจัดส่งเข้าระบบ
บัญชีข้อมูล (Data Catalog) เสนอ
ผู้บริหารเห็นชอบ 
โดยแนบหลักฐานในระบบ Estimate 
SM ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 

5 จัดท าข้อมูลเปิด (Open Data) ร้อยละ 70 ของชุด
ข้อมูลที่จัดท า สามารถเข้าถึงและพร้อมใช้ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 
ร้อยละ ≥30 ≥40 ≥50 ≥60 ≥70  

1.5 หลักฐานการส่งข้อมูลเปิด เช่น 
Capture หน้าจอระบบ Agency 
Data Catalog ของชุดข้อมูลที่
จัดท า สามารถเข้าถึงและพร้อมใช้ 
เสนอผู้บริหารเห็นชอบ โดยแนบ
หลักฐานในระบบ Estimate SM 
ภายในวันที่ 25 กันยายน 2565 

หมายเหตุ :    1. กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ละขั้นตอน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน  
       2. กรณีไม่เสนอผู้บริหารเห็นชอบหรือรับทราบ หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน 
           3. กรณีไม่ระบุรายละเอียดความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานในระบบ ESM หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน 
           4. กรณีเอกสารที่แนบในระบบ ESM  มีข้อมูลไม่ตรงกันหรือข้อมูลไม่ชัดเจน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน 
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10. เป้าหมาย :  
ไตรมาสที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 1 
ไตรมาสที่ 2 ถึงขั้นตอนที ่3  
ไตรมาสที่ 3 ถึงขั้นตอนที ่4  
ไตรมาสที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 5 

11. แหล่งข้อมูล :  
11.1 ระบบบัญชีข้อมูล (Agency Data Catalog) กรมควบคุมโรค ใช้ส าหรับจัดเก็บและรวบรวบข้อมูล 

  11.2 ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (Estimates SM)  ใช้ส าหรับรายงานความก้าวหน้า 

12. วิธีการจัดเก็บขอ้มูล :  
รวบรวมข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูล (Agency Data Catalog) กรมควบคุมโรค 

13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :  
ไตรมาสที่ 1  ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2565 
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ไตรมาสที่ 4  ภายในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565 

14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย :  
14.1 แบบฟอร์มที่ 1 รายชื่อชุดข้อมูล (Data Set) ที่สัมพันธ์กับภารกิจที่เลือก 
14.2 แบบฟอร์มที่ 2 แบบบันทึกค าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) 
14.3 แบบฟอร์มที่ 3 แบบบันทกึโครงสร้างข้อมูล (Structured data) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
14.4 ภาคผนวก ค าอธิบายรายละเอียดตัวเลือก ส าหรับรายการค าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก  

  (Mandatory Metadata) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ 

15. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
ระดับกรม : ศูนย์สารสนเทศ 

ช่ือผู้ก ากับตัวช้ีวัด โทรศัพท ์ E-mail 
นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 02 590 3093 yongjua@ddc.mail.go.th 

ระดับหน่วยงาน : สคร.9 
ช่ือผู้ก ากับตัวช้ีวัด โทรศัพท ์ E-mail 

นางสาวรัฏฐรินีย์ ธนเศรษฐ  044212900 ต่อ 128 rattarinee@gmail.com 
 

16. ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
ระดับกรม : ศูนย์สารสนเทศ 

ระดับหน่วยงาน : สคร.9 

 

ช่ือผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท ์ E-mail 
นางสาวคุณกัญญ์ศศิ พิมพขันธ์ 02 590 3093 kunkansasi.p@ddc.mail.go.th 
นายณัฐวุฒิ จุ้ยเปี้ยว 02 590 3093 nutthawut.j@ddc.mail.go.th 
นายทวีศักด์ิ ม่วงอุ่น 02 590 3093 taweesak.m@ ddc.mail.go.th 

ช่ือผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด โทรศัพท ์ E-mail 
นางสาวนันท์นภัส สุขใจ  044212900 ต่อ 128 fonitdpc5@yahoo.com 
นายประวิทย์ ลายจันทึก  044212900 ต่อ 128 velkyrie@hotmail.com 
นางสาวพัชรภรณ์ พะนา 044212900 ต่อ 128 nanpatcharaphon@gmail.com 



 
 

แบบฟอร์มที ่1 
รายชื่อชุดข้อมูล (Data Set) ที่สัมพันธ์กับภารกจิที่เลือก 

หน่วยงาน............................................................................. 
 
1. ภารกิจหลักของหน่วยงาน และภารกิจหลักที่เลือก  
 1.1 ...............(ช่ือหนว่ยงาน)............... มีภารกิจหลักท้ังหมด ......... ภารกิจ ดังนี้ 

1) ............................................................................................................................. ....................... 
2) .................................................................................................................................................... 
3) .................................................................................................................................................... 
4) ............................................................................................................................. ....................... 
5) ............................................................................................................................. ....................... 

1.2 ภารกิจหลักท่ีเลือกในการจัดท าชุดข้อมูล ได้แก่ ภารกิจ “.............................................................” 
 
2. กระบวนการท างาน ภายใต้ภารกิจหลักที่เลือก ในภารกิจ “……………………………………………………………..” 
มีจ านวนท้ังส้ิน ............. กระบวนการ ดังนี้ 
 กระบวนการท่ี 1 .................................................................................................................................... 
 กระบวนการท่ี 2 .................................................................................................................................... 
 กระบวนการท่ี 3 .................................................................................................................................... 
 กระบวนการท่ี 4 .................................................................................................................................... 
 กระบวนการท่ี 5 .................................................................................................................................... 
 กระบวนการท่ี 6 .................................................................................................................................... 
 กระบวนการท่ี 7 .................................................................................................................................... 
 กระบวนการท่ี 8 .................................................................................................................................... 
 กระบวนการท่ี 9 .................................................................................................................................... 
 กระบวนการท่ี 10 .................................................................................................................................. 
 กระบวนการท่ี 11 .................................................................................................................................. 
 กระบวนการท่ี 12 .................................................................................................................................. 
 กระบวนการท่ี 13 .................................................................................................................................. 
 กระบวนการท่ี 14 .................................................................................................................................. 
 กระบวนการท่ี 15 .................................................................................................................................. 
 กระบวนการท่ี 16 .................................................................................................................................. 
 กระบวนการท่ี 17 .................................................................................................................................. 
 กระบวนการท่ี 18 .................................................................................................................................. 
 กระบวนการท่ี 19 .................................................................................................................................. 
 กระบวนการท่ี 20 .................................................................................................................................. 



 
 

3. รายชื่อชุดข้อมูล (Data Set) ที่สัมพันธ์กับกระบวนการท างาน ภายใต้ภารกิจที่คัดเลือก 

ชื่อภารกิจหลกั ชื่อกระบวนการ
ท างาน 

ชื่อกระบวนการท างานย่อย 
(ถ้ามี) 

ชุดข้อมูล 

…………………………… 1)................................. 1)........................................... 1).................................... 
2).................................... 
3).................................... 

2)........................................... 1).................................... 
2).................................... 
3).................................... 

3)........................................... 1).................................... 
2).................................... 
3).................................... 

2)................................. 1)........................................... 1).................................... 
2).................................... 
3).................................... 

2)........................................... 1).................................... 
2).................................... 
3).................................... 

3)........................................... 1).................................... 
2).................................... 
3).................................... 

3)................................. 1)........................................... 1).................................... 
2).................................... 
3).................................... 

2)........................................... 1).................................... 
2).................................... 
3).................................... 

3)........................................... 1).................................... 
2).................................... 
3).................................... 
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2) การรายงานเหตุการณ์… 

(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มที่ 1 
รายช่ือชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับภารกิจที่เลือก 

 
1. ภารกิจหลักของกรมควบคุมโรค และภารกิจหลักที่เลือก  
 1.1 กรมควบคุมโรค มีภารกิจหลักทั้งหมด 5 ภารกิจ ดังนี้ 

1) การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
3) การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
4) การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือ 
5) การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

1.2 ภารกิจหลักท่ีเลือกในการจัดทำชุดข้อมูล ได้แก่ ภารกิจ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ 
     จัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” 

2. กระบวนการทำงาน ภายใต้ภารกิจหลักที่เลือก ในภารกิจ “การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เพ่ือ
การเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกต”ิ มีจำนวนทั้งสิ้น 4 กระบวนการ ดังนี้ 
 กระบวนการที่ 1  การจัดการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข     
 กระบวนการที่ 2  การจัดการกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)     
 กระบวนการที่ 3  การจัดการกลุ่มภารกิจด้านปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Operation) 
 กระบวนการที่ 4  การจัดการกลุ่มภารกิจด้านด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศและกักกันโรค     

(Point of Entry) 
3. รายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์ กับกระบวนการทำงาน ภายใต้ภารกิจ “การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข เพ่ือการเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกต”ิ 
 

ภารกิจหลัก กระบวนการทำงาน กระบวนการทำงานย่อย 
(ถ้ามี) 

ชุดข้อมูล 

การบริหารจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
เพ่ือการเฝ้าระวัง
เหตุการณ์ผิดปกติ 

1) การจัดการเปิดศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข 

1) จัดตั้งคณะทำงานศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข 

1) คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข 
2) โครงสร้าง หน้าที่และ
อำนาจ ของกลุ่มภารกิจ 

2) การจัดการกลุ่ม
ภารกิจตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) 

1) การรับแจ้งผู้ป่วย/
เหตุการณ์ ตรวจสอบเพ่ือ
ยืนยัน พร้อมให้คำแนะนำ
และคำปรึกษา 

1) COVID-19 DDC 
Online Databased 
2) ข้อมูลที่ได้รับแจ้งจาก
สายด่วนกรมควบคุมโรค 
1422  
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2) การรายงานเหตุการณ์
หรือผู้ป่วยยืนยันให้ SAT 
DDC  

1) COVID-19 DDC 
Online Databased 

3) การรวบรวมข้อมูล
ผู้ป่วยยืนยัน และ
ตรวจสอบความถูกต้อง
เพ่ิมเติม 

1) ข้อมูลโควิด19 

3) การจัดการกลุ่ม
ภารกิจด้านปฏิบัติการ
สอบสวนควบคุมโรค 

(Operation) 

1) การตรวจับการระบาด
และเหตุการณ์ท่ีผิดปกติ
ภายในประเทศ 

1) ข้อมูลการตรวจสอบ
ข่าวการระบาด (Event 
Base). 
2) ข้อูลระบบเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา (รง.
506: โรคทางเดินหายใจ 
Influenza, 
Pneumonia, ILI) 

2) การลงสอบสวน
ควบคุมโรคในพ้ืนที่ 

1) รายงานการสอบสวน
โรครายบุคคล 
 

3) รวบรวมข้อมูลผู้ป่วย
ยืนยัน PUI และ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

1) ข้อมูลโควิด19 
 

4) การจัดการกลุ่ม
ภารกิจด้านด่านควบคุม
โรคระหว่างประเทศ
และกักกันโรค (Point 
of Entry) 
. 

1) การตรวจสอบผู้ผ่าน
เข้าออกด่านควบคุมโรค 
ด่านท่าอากาศยาน  

1) ข้อมูลด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่าง
ประเทศและกักกันโรค 

2) การกักกันโรคผู้เข้า
ประเทศ 

1) ข้อมูลสถานที่ State 
Quarantine และ 
Alternative State 
Quarantine 

 



จ ำนวน...............ชุดข้อมูล
ช่ือกระบวนกำร No. รำยกำรค ำอธิบำยข้อมูล รำยละเอียดท่ีต้องระบุ
1........................ 1 ................................ 1 ประเภทข้อมูล .....................................................................

2 ช่ือชุดข้อมูล .....................................................................
3 องค์กร .....................................................................
4 ช่ือผู้ติดต่อ .....................................................................
5 อีเมลล์ผู้ติดต่อ .....................................................................
6 ค ำส ำคัญ .....................................................................
7 รำยละเอียด .....................................................................
8 วัตถุประสงค์ .....................................................................

9.1 หน่วยควำมถ่ีของกำรปรับปรุงข้อมูล .....................................................................
9.2 ค่ำควำมถ่ีของกำรปรับปรุงข้อมูล (อย่ำงน้อย 1 เดือน) .....................................................................
10 ขอบเขตเชิงภูมิศำสตร์หรือเชิงพ้ืนท่ี .....................................................................
11 แหล่งท่ีมำ .....................................................................
12 รูปแบบกำรเก็บข้อมูล .....................................................................
13 หมวดหมู่ข้อมูลตำมธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ .....................................................................
14 สัญญำอนุญำตให้ใช้ข้อมูล .....................................................................

1........................ 2 ................................ 1 ประเภทข้อมูล .....................................................................
2 ช่ือชุดข้อมูล .....................................................................
3 องค์กร .....................................................................
4 ช่ือผู้ติดต่อ .....................................................................
5 อีเมลล์ผู้ติดต่อ .....................................................................
6 ค ำส ำคัญ .....................................................................
7 รำยละเอียด .....................................................................
8 วัตถุประสงค์ .....................................................................

9.1 หน่วยควำมถ่ีของกำรปรับปรุงข้อมูล .....................................................................
9.2 ค่ำควำมถ่ีของกำรปรับปรุงข้อมูล (อย่ำงน้อย 1 เดือน) .....................................................................
10 ขอบเขตเชิงภูมิศำสตร์หรือเชิงพ้ืนท่ี .....................................................................
11 แหล่งท่ีมำ .....................................................................
12 รูปแบบกำรเก็บข้อมูล .....................................................................
13 หมวดหมู่ข้อมูลตำมธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ .....................................................................
14 สัญญำอนุญำตให้ใช้ข้อมูล .....................................................................

1........................ 3 ................................ 1 ประเภทข้อมูล .....................................................................
2 ช่ือชุดข้อมูล .....................................................................
3 องค์กร .....................................................................
4 ช่ือผู้ติดต่อ .....................................................................
5 อีเมลล์ผู้ติดต่อ .....................................................................
6 ค ำส ำคัญ .....................................................................
7 รำยละเอียด .....................................................................
8 วัตถุประสงค์ .....................................................................

9.1 หน่วยควำมถ่ีของกำรปรับปรุงข้อมูล .....................................................................
9.2 ค่ำควำมถ่ีของกำรปรับปรุงข้อมูล (อย่ำงน้อย 1 เดือน) .....................................................................
10 ขอบเขตเชิงภูมิศำสตร์หรือเชิงพ้ืนท่ี .....................................................................
11 แหล่งท่ีมำ .....................................................................
12 รูปแบบกำรเก็บข้อมูล .....................................................................
13 หมวดหมู่ข้อมูลตำมธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ .....................................................................
14 สัญญำอนุญำตให้ใช้ข้อมูล .....................................................................

แบบฟอร์มท่ี 2 แบบบันทึกค ำอธิบำยข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata)

ช่ือชุดข้อมูล



No. ช่ือรายการไทย  ช่ือทางเทคนิค  ค าอธิบาย  ตัวเลือก/รูปแบบ
1 ประเภทข้อมูล data_type ชุดข้อมูลน้ีเป็นข้อมูลประเภทใด Code (Character 1 digit (0-9))
2 ช่ือชุดข้อมูล Title ช่ือของชุดข้อมูลท่ีก ำหนดโดยองค์กรท่ีรับผิดชอบข้อมูล Text (150 Characters)
3 องค์กร data_owner ช่ือองค์กรท่ีรับผิดชอบข้อมูล Text (150 Characters)
4 ช่ือผู้ติดต่อ contact_person ช่ือกอง ส ำนัก ฝ่ำย หรือบุคคลท่ีได้รับกำรมอบหมำยให้รับผิดชอบข้อมูล Text (150 Characters)
5 อีเมลผู้ติดต่อ contact_email อีเมลกอง ส ำนัก ฝ่ำย หรือบุคคลท่ีได้รับกำรมอบหมำยให้รับผิดชอบข้อมูล Text (50 Characters)
6 ค ำส ำคัญ tag_string หัวข้อ ค ำ วลี หรือแท็ก (tag) ท่ีใช้ระบุค ำส ำคัญในชุดข้อมูล Text แยกแต่ละ keywords ด้วย “,”

(comma) (200 Characters)

7 รำยละเอียด Notes ค ำอธิบำยรำยละเอียดท่ีส ำคัญของชุดข้อมูลอย่ำงส้ัน เช่น ค ำนิยำม ชุดข้อมูล
เก่ียวกับอะไร มีวิธีกำรจัดเก็บแบบใดกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้งำนข้อมูลเป็นใคร

Text (1,000 Characters)

8 วัตถุประสงค์  objective อธิบำยท่ีมำและวัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำชุดข้อมูล เช่น กฎหมำย ภำรกิจ 
โครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ และเพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์หรือตอบโจทย์ใน
ประเด็นยุทธศำสตร์ในเร่ืองใดท่ีผู้ใช้ต้องกำร

Code (Character 2 digits)

9.1 หน่วยควำมถ่ี 
ของกำร
ปรับปรุงข้อมูล

update_frequen
cy_unit

 -ส ำหรับข้อมูลทะเบียน ข้อมูลระดับย่อย และข้อมูลภูมิสำรสนเทศเชิงพ้ืนท่ี :
 ควำมถ่ีท่ีข้อมูลในระบบคลังข้อมูลถูกปรับปรุง/เพ่ิม หรือเปล่ียนแปลง2)
 -ส ำหรับข้อมูลสถิติท่ัวไปและสถิติทำงกำร : ควำมถ่ีในกำรเผยแพร่ต่อผู้ใช้
ข้อมูล

Code (Character 1 digit (A-Z))

9.2 ค่ำควำมถ่ีของ
กำรปรับปรุง
ข้อมูล

update_frequen
cy_interval

 ใช้คุณสมบัติน้ีประกอบกับหน่วยควำมถ่ีในกำรปรับปรุงข้อมูล ตัวอย่ำงเช่น 
ถ้ำชุดข้อมูลมีกำรปรับปรุงทุก ๆ 2 ปี ท่ำนสำมำรถใส่ “2” ส ำหรับค่ำควำมถ่ี 
และ “รำยปี” ส ำหรับหน่วยควำมถ่ี

 Number หรือ เว้นว่ำงไว้

10 ขอบเขตเชิง
ภูมิศำสตร์หรือ
 เชิงพ้ืนท่ี

geo_coverage  -ส ำหรับข้อมูลทะเบียน ข้อมูลระดับย่อย และข้อมูลภูมิสำรสนเทศเชิงพ้ืนท่ี: 
มิติกำรจัดจ ำแนกข้อมูลพ้ืนท่ีในระดับย่อยสุดท่ีในกำรจัดเก็บข้อมูล
 -ส ำหรับข้อมูลสถิติท่ัวไปและสถิติทำงกำร: มิติกำรจัดจ ำแนกข้อมูลพ้ืนท่ีใน
ระดับย่อยสุดท่ีในกำรน ำเสนอข้อมูล

Code
(Character 2 digits)

11 แหล่งท่ีมำ data_source  แหล่งท่ีมำของข้อมูลท่ีน ำมำจัดท ำชุดข้อมูล พร้อมหน่วยงำนท่ีจัดท ำ เช่น 
ส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร (ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ) ฐำนข้อมูล
ทะเบียนรำษฎร์ (กรมกำรปกครอง)

 Text (200 Characters)

12 รูปแบบกำร
เก็บข้อมูล

data_format รูปแบบของกำรจัดเก็บข้อมูล Code (Character 2 digits)

13 หมวดหมู่
ข้อมูลตำมธรร
มำภิบำล
ข้อมูลภำครัฐ

data_category หมวดหมู่ข้อมูลตำมธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ Code (Character 1 digit (1-4))

14 สัญญำอนุญำต
ให้ใช้ข้อมูล

right_of_usage สัญญำอนุญำตให้ใช้ข้อมูล ต้องสอดคล้องกับหมวดหมู่ข้อมูลตำมธรรมำภิบำล
ข้อมูลภำครัฐ

Code (Character 1 digit (0-8))

รายละเอียดค าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) 14 รายการ



จ ำนวน...............ชุดข้อมูล
ช่ือกระบวนกำร No. รำยกำรค ำอธิบำยข้อมูล รำยละเอียดท่ีต้องระบุ

1. การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 1 ข้อมูลเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา

1 ประเภทข้อมูล ข้อมูลทะเบียน,สถิติท่ัวไป,สถิติทางการ
บันทึกข้อมูลด้วยรหัส "01, 03, 04"

(506) 2 ช่ือชุดข้อมูล ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา(506)
3 องค์กร กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
4 ช่ือผู้ติดต่อ กลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา
5 อีเมลล์ผู้ติดต่อ eiu_doe@ddc.mail.go.th
6 ค าส าคัญ รายงาน 506 ,506 ,รง506 ,กองระบาด ,กรมควบคุมโรค
7 รายละเอียด งานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาท่ีมีการรวบรวมมาจากสถาน

บริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่งและเอกชนบางส่วน 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าทางระบาดวิทยา,เจ้าหน้ากรมควบคุมโรค
,เจ้าหน้าท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัย, นักวิจัย

8 วัตถุประสงค์  - ยุทธศาสตร์ชาติ 
 - พันธกิจหน่วยงาน 
 - ดัชนี/ตัวช้ีวัดระดับนานาชาติ   
 - อ่ืนๆ
บันทึกข้อมูลด้วยรหัส "01, 11, 12, 99"

9.1 หน่วยความถ่ีของการปรับปรุงข้อมูล ทุกสัปดาห์
บันทึกข้อมูลด้วยรหัส "W"

9.2 ค่าความถ่ีของการปรับปรุงข้อมูล 1 คร้ัง 
10 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพ้ืนท่ี ประเทศ, ภาค, จังหวัด, อ าเภอ, ต าบล, หมู่บ้าน, เทศบาล/อบต.

บันทึกข้อมูลด้วยรหัส "04, 05, 06, 07, 08, 09, 10"

11 แหล่งท่ีมา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่งและเอกชนบางส่วน
12 รูปแบบการเก็บข้อมูล Database (Access)

บันทึกข้อมูลด้วยรหัส "01"

13 หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  - ข้อมูลความลับทางราชการ 
 - ข้อมูลส่วนบุคคล
บันทึกข้อมูลด้วยรหัส "02, 04"

14 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล  - อ่ืนๆ เช่นหนังสือขอใช้ข้อมูลถึงอธิบดี
บันทึกข้อมูลด้วยรหัส "08"

2 ...........................................................1 ประเภทข้อมูล .....................................................................
2 ช่ือชุดข้อมูล .....................................................................
3 องค์กร .....................................................................
4 ช่ือผู้ติดต่อ .....................................................................
5 อีเมลล์ผู้ติดต่อ .....................................................................
6 ค าส าคัญ .....................................................................
7 รายละเอียด .....................................................................
8 วัตถุประสงค์ .....................................................................

9.1 หน่วยความถ่ีของการปรับปรุงข้อมูล .....................................................................
9.2 ค่าความถ่ีของการปรับปรุงข้อมูล .....................................................................
10 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพ้ืนท่ี .....................................................................
11 แหล่งท่ีมา .....................................................................
12 รูปแบบการเก็บข้อมูล .....................................................................
13 หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ .....................................................................
14 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล .....................................................................

(ตัวอย่ำง) แบบฟอร์มท่ี 2 แบบบันทึกค ำอธิบำยข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata)

ช่ือชุดข้อมูล

mailto:eiu_doe@ddc.mail.go.th


ภาคผนวก 

คำอธิบายรายละเอียดตัวเลือก 

สำหรับรายการคำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ 

รายการที่ 1 ประเภทข้อมูล (data_type) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

1 ข้อมูลทะเบียน ข้อมูลรายระเบียน (Record) ที่จากระบบ
ฐานข้อมูลทะเบยีนหรือจากการบริหารงานของ
หน่วยงาน 

อ้างอิงจาก World Bank แบ่งประเภทข้อมลูของ
บัญชีข้อมูลออกเป็น Time Series,  Microdata 
และ Geospatial   
(https://datacatalog.worldbank.org/)     
เพิ่มเตมิจากมาตรฐาน Dublin core เพื่อการ
จัดเก็บและใช้ประโยชน์ตามประเภทข้อมูล 

2 ข้อมูลระดับย่อย ข้อมูลระดับย่อย (Microdata) ที่ได้จากการสำ
มะโน/สำรวจด้วยตัวอย่าง 

3 สถิติทั่วไป ข้อความหรือตัวเลขท่ีแสดงผลที่ประมวลจาก
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได ้

4 สถิติทางการ ข้อความ หรือตัวเลขท่ีเป็นตัวแทนแสดงถึง
คุณลักษณะของสิ่งต่างๆ ในประเทศ ที่ประมวล
ตามความเป็นจริงจากข้อมลูที่เก็บรวบรวมได้
ตามหลักวิชาการทางสถิติและเป็นสถิติที่มี
ความสำคญัต่อการใช้ในการกำหนดนโยบาย
เพื่อการพัฒนาประเทศ 

5 ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศเชิงพื้นที ่

ข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีมีความสมัพันธ์กับ
ตำแหน่งในพ้ืนท่ี 

9 ข้อมูลประเภทอ่ืนๆ   
ระบุ... 

ข้อมูลที่ไมส่ามารถจัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 

 
  

https://datacatalog.worldbank.org/


รายการที่ 8 วัตถุประสงค์ (objective) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

01 ยุทธศาสตร์ชาต ิ ยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าดว้ยการจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65) (แผนระดับที่ 1) 

- ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ ให้
สามารถระบุคำอธิบาย
รายละเอียดของแตล่ะ
ตัวเลือกได ้

- อ้างอิงจากระดับของแผน 
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

- เพิ่มเตมิจากมาตรฐาน 
Dublin core เพื่อให้เห็นถึง
วัตถุประสงค์ที่เฉพาะ 
เจาะจงและประโยชน์ต่อ
การติดตามประเมินผลการ
ดำเนินของตามแผนระดับ
ต่างๆ ของประเทศ 
เชื่อมโยงกับระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ซึ่งเป็นหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยในการรายงานผลการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ 

- เพิ่มเตมิในส่วนของชุด
ข้อมูลเพื่อการให้บริการ
ประชาชน 

02 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

แผนสำหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่กรอบและแนวทางใน
การพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี (แผนระดับที่ 2) 

03 แผนความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” 
ตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบาย
และแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการ
ดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภยั
คุกคามเพื่อธำรงไวซ้ึ่งความมั่นคงแห่งชาติ ปี (แผนระดับที่ 2) 

04 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนแม่บทเพื่อบรรลเุป้าหมายตามที่กำหนดไว ้
ในยุทธศาสตร์ชาติ (พระราชบัญญัตกิารจัดทำยุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 
2560 มาตรา 3 ปี (แผนระดับที่ 2) 

05 แผนปฏิรปูประเทศ แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ตาม
พระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏริูป
ประเทศ พ.ศ. 2560 ปี (แผนระดับที่ 2) 

06 แผนระดับที่ 3 (มติ ครม. 
4 ธ.ค. 2560) 

แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 
1 และแผนระดับท่ี 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือ
จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำข้ึนตามพันธกรณี
หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น แผนปฏิบัตริาชการของ
ส่วนราชการ แผนปฏิบัติการดา้นต่างๆ เพื่อถ่ายทอด
เป้าหมายและตัวช้ีวัด รวมถึงแนวทางการพัฒนาสู่การ
ดำเนินงานของหน่วยงานอย่างเปน็ระบบ  

07 นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่ง
การนายกรัฐมนตร ี

 

08 มติคณะรัฐมนตร ี ผลการตัดสินใจร่วมกันของคณะรฐัมนตรีในการบริหาร
ราชการแผ่นดินเรื่องต่างๆ ตามทีก่ำหนดไว้ในรัฐธรรมนญู 
กฎหมาย และนโยบายของคณะรฐัมนตรี เช่น มติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุมัตริา่งกฎหมาย การอนมุัติ
งบประมาณ การแต่งตั้งโยกย้ายขา้ราชการ การกำหนด
ระเบียบและแบบแผนในการปฏิบตัิราชการ 

09 เพื่อการให้บริการ
ประชาชน 

ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติ
ของทางราชการ ท่ีกำหนดให้หน่วยงานของรัฐกำหนด



Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

กระบวนการขั้นตอนและเวลาในการพิจารณาอนุญาติให้มี
ความชัดเจน ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

10 กฎหมายที่เกีย่วข้อง  
11 พันธกิจหน่วยงาน  
12 ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับ

นานาชาติ 
ข้อมูลสำคญัที่แสดงสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาของ
ประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ  

98 ไม่ทราบ  
99 อื่นๆ วัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 

 



รายการที่ 9.1  หน่วยความถี่ของการปรับปรุง (update_frequency_unit) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

A ปี - อ้างอิงจาก SDMX Cross-Domain 
Code Lists 
(https://sdmx.org/?page_id=
3215) เนื่องจาก Dublin Core ไม่มี
มาตรฐานสำหรับรายการตัวเลือกของ
หน่วยความถี่ นอกจากน้ี ไดม้ีการ
นิยามรหสัเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการ
ใช้งานจริง 

S ครึ่งป ี - 
Q ไตรมาส - 
M เดือน - 
W สัปดาห ์ - 
D วัน - 
B วันทำการ - 
H ช่ัวโมง - 
N นาที - 
R ตามเวลาจริง - 
O ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล - 
X อื่น ๆ ระบุ... - 
U ไม่ทราบ - 

https://sdmx.org/?page_id=3215
https://sdmx.org/?page_id=3215


รายการที่ 10 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพ้ืนที่ (geo_coverage) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

00 ไม่ม ี  - ในระดับสากลอ้างอิงตาม 
Geographic Scope of 
Activity ของ UN Data 
Catalog Metadata  

http://undatacatalog.org/meta
data 
- ในระดับประเทศอ้างอิงตามการ

แบ่งเขตการปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย และ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  

 

01 โลก  
02 ทวีป/กลุ่มประเทศใน

ทวีป 
ทวีป ได้แก่ แอฟริกา อเมริกา เอเชีย ยุโรป โอเชียเนยี 
และกลุม่ประเทศภายใต้ทวีปดังกล่าว 

03 กลุ่มประเทศทาง
เศรษฐกิจ 

กลุ่มตามระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ได้แก่ กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
กำลังพัฒนา กลุ่มประเทศที่มีระดบัการพัฒนาน้อยที่สุด 
กลุ่มประเทศที่ไมม่ีอาณาเขตติดทะเล (Landlocked 
developing countries) กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เป็น
หมู่เกาะ (Small island developing states) รวมถึงการ
จัดกลุ่มประเทศในมิติอื่นๆ เช่น OECD, ASEAN+๓, 
OPEC ฯลฯ 

04 ประเทศ  
05 ภาค  
06 จังหวัด  
07 อำเภอ  
08 ตำบล  
09 หมู่บ้าน  
10 เทศบาล/อบต. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
11 พิกัด ค่าของตัวเลขท่ีใช้อธิบายตำแหน่งของจุดบนระนาบหรือ

ปริภูมิ ตัวอยา่งเช่น ระดับความสูงจากน้ำทะเล ก็เป็น
พิกัดอย่างหน่ึงที่อธิบายตำแหน่งของจุดเหนือระดับ
พื้นผิวโลก โดยกำหนดพิกัดละติจดู และลองจูด เป็น
ทศนิยม 6 หลัก  

99 อื่น ๆ ระบุ... ขอบเขตเชิงภูมิศาสตรห์รือเชิงพื้นที่ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้
ในที่อ่ืน เช่น กลุ่มจังหวัด เขตปกครองพิเศษ เขต
พัฒนาการท่องเที่ยว เขตส่งเสริมพิเศษ เขตสาธารณสุข 
เขตพื้นท่ีการศึกษา   

98 ไม่ทราบ   
 

http://undatacatalog.org/metadata
http://undatacatalog.org/metadata


รายการที่ 12 รูปแบบการเก็บข้อมูล (data_format) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

01 Database - มาตรฐานรูปแบบการจัดเก็บข้อมลูโดย Dublin 
Core (DCMI Metadata Terms) ไม่ได้กำหนด
ตัวเลือกสำหรับรูปแบบการเก็บข้อมูล 
(Format) ที่ชัดเจน คณะผู้จัดทำจงึกำหนด
ตัวเลือกเหล่านี้ขึ้นโดยอ้างอิงจากรปูแบบไฟล ์
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และ
ประยุกต์ใช้บางรายการจากประเภทของ MIME 
(Internet Media Types) ที่ Dublin Core 
แนะนำเป็นแนวทาง 

02 CSV - 
03 XML - 
04 Image - 
05 Video - 
06 Audio - 
07 Text - 
08 JSON - 
09 HTML - 
10 XLS - 
11 PDF - 
99 อื่น ๆ ระบุ ..... - 

 

https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/
https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml


รายการที่ 13 หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (data_category) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

1 ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลที่สามารถเปดิเผยได้ สามารถนำไปใช้ได้อย่าง
อิสระ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

อ้างอิงประกาศคณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลขอ้มูล
ภาครัฐ 

2 ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล ท่ีทำให้สามารถ
ระบุตัวหรือรู้ตัวของบุคคลนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลการศึกษา ประวัตสิุขภาพ ลายพิมพ์น้ิวมือ เป็น
ต้น” 

3 ข้อมูลความมั่นคง ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ท่ีทำให้เกิดความ
สงบเรียบร้อย การมีเสถยีรภาพความเป็นปึกแผ่น 
ปลอดภัยจากภัยคุกคาม เป็นต้น 

4 ข้อมูลความลับทางราชการ ข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรอืควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐที่มีคำสั่งไม่ให้มีการเปิดเผย และมี
การกำหนดชั้นความลับของข้อมูล 

 



รายการที่ 14 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล (right_of_usage) 

Code 
List 

รายการตัวเลือก 
เพ่ือแสดงผล 

คำอธิบาย หมายเหตุ 

1 DGA Open Government 
License 

 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) ที่อ้างอิงตาม
หมวดหมู่ข้อมลูตามธรรมาภิ
บาลข้อมูลภาครัฐ ช่ือทาง
เทคนิค อ้างอิงจาก  
- http://opendefinition.org

/licenses/   
- https://licenses.opendefi

nition.org/licenses/group
s/ckan.json   

- https://docs.ckan.org/en
/ckan-
2.7.3/maintaining/config
uration.html  

2 Creative Commons 
Attributions 

อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย 
หรือดัดแปลงงานนั้นได้ แตต่้องให้เครดติที่มาของ
เจ้าของผลงาน ซึ่งหากต้องการใช้ผลงานนั้นโดยไม่ให้
เครดติที่มาชื่อเจ้าของผลงานกำกับ จะต้องทำการขอ
นุญาตเจา้ของผลงานก่อน 

3 Creative Commons 
Attribution Share-Alike 

อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย 
หรือดัดแปลงงานนั้นได้ แตผ่ลงานท่ีดัดแปลงนั้นจะต้อง
กำกับด้วยสญัญาอนุญาตเงื่อนไขเดียวกันกับต้นฉบับ 
เว้นแต่ว่าจะไดร้ับอนุญาตจากเจ้าของผลงานก่อน 

4 Creative Commons Non-
Commercial (Any) 

อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย 
หรือดัดแปลงงานนั้นได้ แตต่้องไมใ่ช่เพื่อการค้า เว้นแต่
ว่าจะไดร้ับอนุญาตจากเจ้าของผลงานก่อน 

5 Open Data Common อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย 
หรือดัดแปลงงานนั้นได้ โดยไม่มีขอ้จำกัด ยกเว้นบางครั้ง
ต้องให้เครดติที่มาของเจ้าของผลงานและได้รับอนญุาต
จากเจ้าของผลงานก่อน หากมีการร้องขอ 

6 GNU Free 
Documentation License 

มีลักษณะเปิดกวา้ง หรือเรียกว่า copy left โดยใหผู้้อื่น
สามารถนำข้อมูลส่วนใดส่วนหน่ึง หรือท้ังหมดไปใช้ได้ฟรี
โดยมเีงื่อนไขว่า ผลงานท่ีสร้างใหม่ต้องใช้สัญญาอนุญาต
เอกสารเสรีของกนู เช่นกัน ผลงานท่ีสร้างใหม่นั้นสามารถ
ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ แต่ถ้ามีการขายเป็นจำนวนมากจะมี
เงื่อนไขอื่นเพ่ิมเตมิเข้ามา สัญญาอนุญาตเอกสารเสรี
ของกนู ครอบคลุมสำหรับ คู่มือคอมพิวเตอร์ ตำรา และ
แหล่งอ้างอิงอื่นทั้งในการเรียนการสอนและการทำงาน 

7 License not specified ไม่สามารถระบสุัญญาอนุญาติได ้
8 อื่นๆ เช่น Attribution, Non-Commercial, Not open, 

Open และ Public Domain เปน็ต้น 
 

http://opendefinition.org/licenses/
http://opendefinition.org/licenses/
https://licenses.opendefinition.org/licenses/groups/ckan.json
https://licenses.opendefinition.org/licenses/groups/ckan.json
https://licenses.opendefinition.org/licenses/groups/ckan.json
https://docs.ckan.org/en/ckan-2.7.3/maintaining/configuration.html
https://docs.ckan.org/en/ckan-2.7.3/maintaining/configuration.html
https://docs.ckan.org/en/ckan-2.7.3/maintaining/configuration.html
https://docs.ckan.org/en/ckan-2.7.3/maintaining/configuration.html


โครงสร้างข้อมูล (Structured Data)

เลขท่ีเมทาดาตา
(Metadata_ID)

ช่ือชุดข้อมูล 
(Dataset_Name)

เลขท่ีข้อมูล 
(Data_ID)

ช่ือตารางข้อมูล
(Table_Name)

ช่ือฟิลด์ข้อมูล
(Attribute)

ค าอธิบายฟิลด์
(Description)

ระดับช้ันความลับ
(Classification)

ประเภทข้อมูล
(Data_Type)

ขนาดข้อมูล
(Data_Size)

คุณลักษณะข้อมูล
(Charateristic_Type)

(M/O/C)

แหล่งท่ีมาของค่าท่ีระบุในฟิลด์
(Data_Source)

รูปแบบ
(Data_Format)

เง่ือนไข
(Condition)

พร้อมเปิด ไม่พร้อมเปิด

M001 ช่ือชุดข้อมูล D001 506 E0 เลขท่ี E0 ไม่ลับ Numeric 6 M โรงพยาบาล ตัวเลข ตัวอย่าง



พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตัวแปร ค าอธิบาย รายละเอียด

sex เพศ 1 = male ตัวอย่าง
2 = female


