
สรุปเนือหาการอบรมหลักสูตรออนไลน์ของ สถาบันพฒันาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) 

หลกัสูตร แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Guideline) 

โดย นางสาววันวิสา บุญถนอม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

ฝ่ายบริหารทัวไป สํานักงานพัฒนาทีดินเขต  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประกาศคณะกรรมการพฒันารัฐบาลดิจิทลั เรือง มาตรฐานและหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลเปิดภาครัฐ 

ในรูปแบบขอ้มูลดิจิทลัต่อสาธารณะ ไดใ้หค้วามหมายของขอ้มูลเปิดภาครัฐไวด้งันี  

“ ขอ้มูลทีหน่วยงานของรัฐตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการใน

รูปแบบขอ้มูลดิจิทลัทีสามารถเขา้ถึง และใชไ้ดอ้ยา่งเสรี ไม่จาํกดัแพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใชจ่้าย เผยแพร่ ทาํซาํ 

หรือใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยไม่จาํกดั วตัถุประสงค ์”  

ขอ้มูลเปิดภาครัฐ มีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลประเภทอืน ๆ โดยขอ้มูลเปิดภาครัฐเป็นขอ้มูลภาครัฐทีมี 

คุณสมบติั สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะไดแ้ละอาจมีคุณสมบติัเป็นขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) นอกจากนี 

บางส่วนของขอ้มูลเปิดภาครัฐ จะมีชุดขอ้มูลทีมีคุณค่าสูง (High Value Datasets) ซึงเป็นขอ้มูลทีตรงตามความ 

ตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มูล สามารถนาํไปใชต่้อไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

 

 



 จากความหมายขา้งตน้ จะเห็นวา่ขอ้มูลเปิดภาครัฐ เป็นขอ้มูลภาครัฐทีตอ้งเปิดเผยตามกฎหมาย ใน 

รูปแบบขอ้มูลดิจิทลัทีใชป้ระโยชน์ไดส้ะดวกและทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและนาํไปเผยแพร่ ส่งต่อได ้ 

เพือใหข้อ้มูลภาครัฐทีนาํไปเปิดเผย มีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามดงักล่าว ผูใ้ชง้านไดรั้บขอ้มูลคุณภาพที

นาํไปใชง้าน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปแนวทางและแนวปฏิบติัการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐไดด้งันี 

 1 กระบวนการเตรียมข้อมูล  

ก่อนเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐ จะตอ้งเตรียมขอ้มูลโดยพิจารณาคุณลกัษณะของขอ้มูลและประเมินความ

พร้อม ในการเปิดเผยขอ้มูล เพอืใหไ้ดข้อ้มูลภาครัฐทีมีคุณสมบตัิครบถว้น มีรูปแบบเหมาะสมในการเผยแพร่ 

ประกอบดว้ย 2 ขนัตอน ดงันี  

1.1 ขนัตอนการพิจารณาคุณลกัษณะขอ้มูลเปิดภาครัฐ โดยตอ้งจดัทา้ขอ้มูลทีจะเผยแพร่ใหม้ ี

คุณลกัษณะของขอ้มูลเปิด 10 ประการ  

 

1.1.1 สมบูรณ์ (Complete) เลือกขอ้มูลทีไม่เป็นขอ้มูลส่วนบุคคล   ขอ้มูลความมนัคงหรือมีขอ้ยกเวน้ใน 

การเปิดเผยขอ้มูล นาํมาตรวจสอบและจดัทาํใหมี้รายละเอียดของขอ้มูลครบถว้น ไม่ขาดหายไปบางส่วน  

1.1.2 ปฐมภูมิ (Primary) เป็นขอ้มูลทีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลโดยตรง  

1.1.3 เป็นปัจจุบนั (Timely) ขอ้มูลตอ้งเป็นปัจจุบนัหรือเป็นขอ้มูลทีปรับปรุงล่าสุด กรณีเป็นขอ้มูลที

ปรับปรุงทุกวนั ใหร้ะบุวนัทีและเวลาทีปรับปรุงให้ชดัเจน  



1.1.4 เขา้ถึงไดง่้าย (Accessible) ชุดขอ้มูลทีให้บริการ สามารถคน้หา เขา้ถึงและใชง้านไดง้่ายจาก หลาย

ช่องทาง และชุดขอ้มูลทีให้บริการในทุกช่องทางตอ้งเหมือนกนัทุกประการ  

1.1.5 อา่นไดด้ว้ยเครือง (Machine-readable) ขอ้มูลทีใหบ้ริการตอ้งมีโครงสร้างทีคอมพิวเตอร์ สามารถ

ประมวลผลและนาํไปใชง้านต่อได ้เช่น ขอ้มูลทีอยูใ่นรูปแบบไฟล ์CSV, RDF, XML, JSON เป็นตน้ 

 

1.1.6 ไม่เลือกปฏิบติั (Non-discriminatory) ผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งลงทะเบียนเพือดาวน์โหลดขอ้มูล 

สามารถนาํขอ้มูล ไปใชง้านไดอ้ยา่งไม่จาํกดั และไม่ตอ้งระบุเหตุผลของการนาํไปใช ้ 

1.1.7 ไม่จาํกดัสิทธิ (Non-proprietary) ขอ้มูลตอ้งอยู ่ในรูปแบบมาตรฐานเปิดทีสามารถใชไ้ดห้ลาย

แพลตฟอร์ม และตอ้งไม่ถือครอง กรรมสิทธิหลงัจากนาํไปใชป้ระโยชน ์ 

1.1.8 ปลอดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา (License-free) ขอ้มูลตอ้งสามารถนาํไปใชไ้ดโ้ดยไม่ขดัต่อ

กฎหมายวา่ดว้ยลิขสิทธิ สิทธิบตัร เครืองหมายการคา้หรือความลบัทางการคา้ ไม่มีการเก็บค่าทรัพยสิ์นทาง 

ปัญญาหรือตอ้งขออนุญาตก่อนใชง้าน  

1.1.9 คงอยูถ่าวร (Permanence) ขอ้มูลตอ้งสามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา และมีการควบคุมการ 

เปลียนแปลงของชุดขอ้มูล 

 1.1.10 ไม่มีค่าใชจ่้าย (Free of charge) ตอ้งไม่มีการเก็บค่าใชจ่้ายในการเขา้ถึงขอ้มูลหรือค่าใชง้าน

ขอ้มูล  



หมายเหตุ : กรณีทีกฎหมายกาํหนดรายละเอียดเกียวกับคุณลักษณะของข้อมูลเปิดภาครัฐอย่างหนึง อย่างใดไว้

เป็นการเฉพาะ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐทีกาํหนดไว้ตามกฎหมายว่า ด้วยการนัน 

  

1.2 ขนัตอนการประเมินความพร้อมของการเปิดเผยขอ้มูล ใหป้ระเมินความพร้อมในการเปิดเผย ขอ้มูล

เปิดภาครัฐ ผา่น 5 กิจกรรม   

 

1.2.1 จดัทาํแผนบริหารจดัการและเปิดเผยขอ้มูล  

1.2.2 สร้างองคค์วามรู้และทกัษะใหก้บัผูใ้ชข้อ้มูล ส่งเสริมการเปิดเผยขอ้มูลเปิดภาครัฐภายใน 

หน่วยงาน  

1.2.3 สนบัสนุนและส่งเสริมการนาํขอ้มูลไปวิเคราะห์เพอืสร้างนวตักรรมใหม ่ 

1.2.4 กาํหนดงบประมาณทีจาํเป็นต่อการเปิดเผยขอ้มูล  

1.2.5 กาํหนดกลยทุธ์ เพือเป็นแนวทางการดาํเนินงานในการเปิดเผยขอ้มูลทีชดัเจน  

หลงัจากเตรียมขอ้มูลเพอืเปิดเผยขอ้มูลเปิดภาครัฐทงั 2 ขนัตอนอยา่งครบถว้น สมบูรณ์แลว้ จะทาํให ้

ขอ้มูลเปิดภาครัฐของหน่วยงาน เป็นขอ้มูลทีสามารถนาํไปดาํเนินการในขนัตอนต่อไป เพอืให้บริการสู่

สาธารณะ อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์จริงตามเป้าหมายทีหน่วยงานไดต้งัไว ้ 

 



 

2 กระบวนการเปิดเผยชุดข้อมูล  

หลงัจากเสร็จสินกระบวนการเตรียมขอ้มูลอยา่งครบถว้น สมบูรณ์แลว้ สามรถนาํขอ้มูลทีพิจารณาแลว้

ตาม ขนัตอนเปิดเผยชุดขอ้มูลสู่สาธารณะ 10 ขนัตอน คือ  

2.1 สาํรวจและคดัเลือกชุดขอ้มูลทีมีชนัความลบั เป็น “ขอ้มูลสาธารณะ” หรือเป็นชุดขอ้มูลทีควรนาํมา

เปิดเผย  

2.2 ระบุประเภทของชุดขอ้มูล ความสําคญัของขอ้มูลและทิศทางในการใชข้อ้มูล โดยพิจารณาตาม 

ลกัษณะอยา่งใดอย่างหนึง ดงัต่อไปนี  

-ขอ้มูลทีกฎหมายกาํหนดให้เปิดเผย เช่น ขอ้มูลแผนงาน โครงการต่าง ๆ ซึงเป็นขอ้มูลทีตอ้งเปิดเผย 

ตาม พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นตน้  

-ขอ้มูลทีเปิดเผยตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ขอ้มูลเชิงสถิติการใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ 

-ขอ้มูลทีเปิดเผยเพอืสร้างความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริต เช่น ขอ้มูลงบประมาณ ขอ้มูลการจดัซือ

จดัจา้ง  

 -ขอ้มูลทีมีประโยชน์ต่อการนา้ไปพฒันาบริการภาครัฐ  

-ขอ้มูลทีมีประโยชน์ต่อกลุ่มผูใ้ชง้าน เช่น ขอ้มูลการเกิด อาชญากรรม 

 2.3 จดัลาํดบัความสาํคญัในการเปิดเผยจากคุณค่าของชุดขอ้มูล หากมีจาํนวนชุดขอ้มูลเปิดภาครัฐ

จาํนวนมากและไม่สามารถเปิดเผยไดใ้นคราวเดียวให้พิจารณาจากคุณค่า และคุณภาพของชุดขอ้มูล รวมทงัการ



บริหารจดัการชุดขอ้มูล หากขอ้มูลชุดใดมีคุณค่าสูง ขอ้มูลมีคุณภาพและอยู ่ในรูปแบบทีพร้อมเปิดเผย ให้

พิจารณาเปิดเผยขอ้มูลชุดนนัก่อน  

2.4 รวบรวมจดัทาํชุดขอ้มูล ขอ้มูลทีมาจากหลายส่วนงาน หลายรูปแบบ ให้คดัแยกและรวบรวมขอ้มูล 

ให้อยู่ในรูปแบบชุดขอ้มูล 

 

2.5 พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูล โดยขอ้มูลทีสามารถเปิดเผยได ้เป็นขอ้มูลตามเกณฑต์่อไปนี  

2.5.1 ขอ้มูลทตีอ้งเปิดเผยตาม พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

2.5.2 ขอ้มูลทีไม่เกียวขอ้งกบัความมนัคงตาม พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

และ พ.ร.บ. ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562  

2.5.3 ขอ้มูลทไีม่เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2560 หรือ 

พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

2.5.4 ขอ้มูลส่วนบุคคลทีไดรั้บการอนุญาตให้เปิดเผยได ้ 

2.5.5 ขอ้มูลทมีีกฎหมายเฉพาะใหเ้ปิดเผย  

2.5.6 ขอ้มูลทไีม่ขดัต่อกฎหมายว่าดว้ยลิขสิทธิ สิทธิบตัร เครืองหมายการคา้หรือความลบัทาง 

การคา้ ไม่มีการอา้งสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา  

2.6 ตรวจสอบคุณภาพและเตรียมขอ้มูลสําหรับเผยแพร่ตามเกณฑต์่อไปนี  



2.6.1 ชุดขอ้มูลอยูใ่นรูปแบบเปิดทีทุกคนสามารถเขา้ถึงไดง้่าย เช่น ไฟล ์.csv  

2.6.2 ไฟลอ์ยูใ่นรูปแบบทีสามารถเปิดเผยได ้และผ่านการตรวจสอบคุณภาพขอ้มูล มีรูปแบบ

วนัที และเวลา และรหสัต่าง ๆ ในมาตรฐานเดียวกนั  

2.6.3 มีการกาํหนดความถีและวิธีการปรับปรุงขอ้มูล  

2.6.4 มีการจดัทา้เมทาดาทา (Metadata) หรือขอ้มูลทีอธิบายรายละเอียดของชุดขอ้มูลทีจะ 

เผยแพร่ เพือความสะดวกสาํหรับผูใ้ชง้านขอ้มูล  

2.7 ดาํเนินการขออนุมตัิเพือเปิดเผยขอ้มูลจากหัวหนา้ส่วนราชการหรือผูท้ีไดรั้บมอบอาํนาจจาก 

หัวหนา้หน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยขอ้มูลเปิดภาครัฐ  

2.8 เปิดเผยขอ้มูลเปิดภาครัฐ เมือไดรั้บอนุญาตให้เปิดเผยขอ้มูล โดยสามารถเผยแพร่ขอ้มูลเปิด ภาครัฐที

เวบ็ไซตข์องหน่วยงานและเปิดเผยผา่นศูนยก์ลางขอ้มูลเปิดภาครัฐที data.go.th  

2.9 วดัผลเพือปรับปรุงและพฒันาขอ้มูลเปิดภาครัฐทเีผยแพร่อยา่งต่อเนือง โดยจดัทาํแผนการ ปรับปรุง

และพฒันาขอ้มูลจากผลทีไดจ้ากการวิเคราะห์ ประกอบดว้ย  

2.9.1 แผนปรับปรุงชุดขอ้มูลทีนาํขึนเปิดเผยแลว้ ใหพิ้จารณาและวิเคราะห์จากขอ้คิดเห็นและ

ขอ้ ร้องเรียน 

2.9.2 แผนนา้เขา้ชุดขอ้มูลใหม่ โดยชุดขอ้มูลทีมีควรเปิดเผย ไดแ้ก่ ชุดขอ้มูลทีไดรั้บการเสนอ

ให ้เปิดเผยเพิมเติม หรือชุดขอ้มูลทีสามารถนาํไปใชว้ิเคราะห์หรือพฒันาบริการต่าง ๆ ได ้

2.10 นาํผลทีไดจ้ากการวดัผลมาปรับปรุงชุดขอ้มูลอยา่ง ต่อเนือง เช่น แกไ้ขปรบัปรุงขอ้มูลเดิมใหม้ี

ความผิดพลาดนอ้ยทีสุด มีคุณภาพมากขึน ปรับปรุงหรือเพมิชุดขอ้มูลให้ตรงกบัความตอ้งการ ของกลุ่มผูใ้ช้

ขอ้มูล รวมทงักาํหนดเป้าหมายการเพมิชุดขอ้มูลเปิดภาครัฐ และขอ้มูลทีมีคุณค่าสูง (High Value Datasets)  

 



 

 

ประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

 

ประโยชน์ต่อภาครัฐ : ช่วยสร้างความโปร่งใสในการบริหารภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ เนืองจาก 

ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได ้ทา้ใหเ้กิดธรรมาภิบาล ลดปัญหาทุจริต

คอร์รัปชนั รวมท ังหน่วยงานภาครัฐ สามารถนา้ขอ้มูลเปิดภาครัฐของหน่วยงานอืน มาประกอบการวางแผนเชิง

นโยบาย หรือ เกิดโครงการบูรณาการขอ้มูลร่วมกนั ช่วยสร้างคุณค่าให้กบัสังคม  



                  

                    ประโยชน์ต่อภาคเอกชน : สามารถนา้ขอ้มูลเปิดภาครัฐไปตอ่ยอดสร้างมูลค่าเพมิทางธุรกิจ 

ขบัเคลือน นวตักรรมรวมถึงเพิมศกัยภาพในการแข่งขนัระดบัประเทศ   

 

 

 

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกบัภาครัฐในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน ์

จากขอ้มูลในรูปแบบดิจิทลัภาครัฐทีดีขึน และนาํขอ้มูลไปพฒันาหรือต่อยอดนวตักรรมต่างๆ ไดง้่ายขึน เพมิ

โอกาส ในการเขา้ถึงทรัพยากรขอ้มูลภาครัฐอย่างเท่าเทียมกนั  

 

……………………………………………………………………………………………………… 


