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คํานํา 
 
กระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และธุรกิจของประเทศ ได้ดําเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ อาทิ แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อรองรับเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว โดยให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน นวัตกรรม รวมทั้งทรัพยากรที่จําเป็นต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไปสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ัง และย่ังยืน ซึ่งมียุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสงูให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3) สร้างสังคมคุณภาพที่
ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 4) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 5) พัฒนากําลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และ 6) สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

 
จากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์จึงได้มีการจัดทํา

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานระดับกรม
ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย (1) สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (2) กรมการค้าต่างประเทศ (3) 
กรมการค้าภายใน (4) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (5) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (6) กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (7) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (8) สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และ (9) องค์การ
คลังสินค้า เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีเอกภาพ สอดคล้องและตอบสนองการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมของประเทศ อีกทั้งให้สามารถรองรับการดําเนินพันธกิจของกระทรวง
พาณิชย์และหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ในการบริหารจัดการ การกํากับติดตาม การ
ตรวจสอบ ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 

 
การจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชย์และ

หน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการกําหนดแผนการพัฒนาข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูล 
โดยอ้างอิงจากแนวทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Government Open Data) เฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยได้ ไม่มี
การละเมิดและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นต้น เพื่อเปิดกว้างให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างไม่จํากัด  
 

 



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

แผนการพัฒนาข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลด้านการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1 

แผนการพัฒนาข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมลูด้านการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 
ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

  
ตามที่สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้จัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้การดําเนินการตามแผนฯ เป็นรูปธรรม จึงได้จัดทําแผนการพัฒนาข้อมูลและการ
เผยแพร่ข้อมูลด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรม โดยมีข้ันตอนในการวิเคราะห์ คือ  

1. วิเคราะห์สถานภาพของระบบฐานข้อมูลด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกรม ทั้งในปัจจุบัน 
(As is) และที่จะมีการพัฒนาในแผนฯ ฉบับน้ี รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาข้อมูลและการเป็น
ศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกรม ด้วยการใช้หลักการของ
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)  

2. สํารวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม  
 

1. แผนการพัฒนาข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูมีดังต่อไปน้ี 

1.1 ผลการวิเคราะหส์ถานภาพของระบบฐานข้อมูลด้านการนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกรม 
โดยพิจารณาจากสถาปัตยกรรมองค์กรที่เกี่ยวกับฐานข้อมลู มีดังน้ี 

 
รูปที่ 1 แสดงสถาปัตยกรรมฐานข้อมลู 

 

 

คําอธิบายสัญลักษณ์      

ระบบเดิมและยังใช้งานต่อไปในอนาคต 
 
 
    ระบบใหม่ 
 
 
    ระบบเดิมที่มีการปรับปรุง 
 
 
    ระบบที่คาดว่าจะยกเลิก 
 

 ช่ือระบบ 

 ช่ือระบบ 

 ช่ือระบบ 

 ช่ือระบบ 



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

แผนการพัฒนาข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลด้านการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 2 

ตารางแสดงรายการข้อมูล/ฐานข้อมูลท่ีใช้ในสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
(DAT = Data/Database, TPS = หน่วยงาน, XXX ด้านหน้า = หมายเลขกลุ่มข้อมูลหลัก, YY ด้านหลงั = หมายเลขกลุ่มข้อมูลย่อย, ตัวอย่าง = DAT- 

TPSXXXYY) 

รหัส ช่ือข้อมูล/ฐานข้อมูล แอปพลิเคชันที่ใช้งาน สถานภาพ 
DAT-TPS00100 ข้อมูลการเกษตรทั้งในและ

ต่างประเทศ 
No Application ใช้ Excel File ในการทํางาน ใช้งาน 

DAT-TPS00200 ข้อมูลอุตสาหกรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ 

No Application ใช้ Excel File ในการทํางาน ใช้งาน 

DAT-TPS00300 ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค APP-TPS00100 ระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
APP-TPS00300 เว็ปไซด์ Pricepr.moc.go.th 
APP-TPS00400 เว็ปไซด์ Price.moc.go.th 
APP-TPS00500 เว็ปไซด์ Index.moc.go.th 
APP-TPS00600 เว็ปไซด์ Indexpr.moc.go.th 
APP-TPS00200 เว็ปไซด์ สนค. 

ใช้งาน 

DAT-TPS00400 ข้อมูลดัชนีราคาส่งออก-นําเข้า APP-TPS00100 ระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
APP-TPS00300 เว็ปไซด์ Pricepr.moc.go.th 
APP-TPS00400 เว็ปไซด์ Price.moc.go.th 
APP-TPS00500 เว็ปไซด์ Index.moc.go.th 
APP-TPS00600 เว็ปไซด์ Indexpr.moc.go.th 
APP-TPS00200 เว็ปไซด์ สนค. 

ใช้งาน 

DAT-TPS00500 ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจใน
ประเทศและต่างประเทศ 

APP-TPS00100 ระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
APP-TPS00300 เว็ปไซด์ Pricepr.moc.go.th 
APP-TPS00400 เว็ปไซด์ Price.moc.go.th 
APP-TPS00500 เว็ปไซด์ Index.moc.go.th 
APP-TPS00600 เว็ปไซด์ Indexpr.moc.go.th 
APP-TPS00200 เว็ปไซด์ สนค. 

ใช้งาน 

DAT-TPS00600 ข้อมูลดัชนีขนส่ง APP-TPS00100 ระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
APP-TPS00300 เว็ปไซด์ Pricepr.moc.go.th 
APP-TPS00400 เว็ปไซด์ Price.moc.go.th 
APP-TPS00500 เว็ปไซด์ Index.moc.go.th 
APP-TPS00600 เว็ปไซด์ Indexpr.moc.go.th 
APP-TPS00200 เว็ปไซด์ สนค. 

ใช้งาน 

DAT-TPS00700 ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต APP-TPS00106 ระบบงานข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต 
APP-TPS00300 เว็ปไซด์ Pricepr.moc.go.th 
APP-TPS00400 เว็ปไซด์ Price.moc.go.th 
APP-TPS00500 เว็ปไซด์ Index.moc.go.th 
APP-TPS00600 เว็ปไซด์ Indexpr.moc.go.th 
APP-TPS00200 เว็ปไซด์ สนค. 

ใช้งาน 



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

แผนการพัฒนาข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลด้านการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 3 

รหัส ช่ือข้อมูล/ฐานข้อมูล แอปพลิเคชันที่ใช้งาน สถานภาพ 

DAT-
TPS00800(2B) 

ข้อมูลการเกษตรอุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการทั้งในและ
ต่างประเทศ 

APP-TPS00700 (2B)ระบบฐานข้อมูลเกษตร 
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ จะเพิ่มมา

ใหม่ 

DAT-
TPS00900(2B) 

ข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์
ความสามารถในการแข่งขัน 

APP-TPS00800 (2B) ระบบฐานข้อมูลนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ความสามารถในการแข่งขัน 

จะเพิ่มมา
ใหม่ 

DAT-TPS01000 ข้อมูลผู้ผลิต No Application ใช้ Excel File ในการทํางาน ใช้งาน 

DAT-TPS01100 ข้อมูลสถิติ No Application ใช้ Excel File ในการทํางาน ใช้งาน 

DAT-TPS01200 ข้อมูลอัตราแลกเปล่ียน No Application ใช้ Excel File ในการทํางาน ใช้งาน 

DAT-TPS01300 ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้าง APP-TPS01400 ระบบงาน e-GP ใช้งาน 

DAT-TPS01400 ข้อมูลพัสดุ APP-TPS01400 ระบบงาน e-GP ใช้งาน 

DAT-TPS01500 ข้อมูลงบประมาณ APP-TPS01300 ระบบงาน GFMIS ใช้งาน 

DAT-TPS01600 ข้อมูลเบิกจ่ายเงิน APP-TPS01100 ระบบงาน GFMIS ใช้งาน 

DAT-TPS01700 ข้อมูลบุคลากร APP-TPS01000 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
(DPIS) 

ใช้งาน 

DAT-TPS01800 ข้อมูลข้าราชการ APP-TPS00900 ระบบงาน E Pension                        
APP-TPS01200 ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ใช้งาน 

DAT-TPS01900 ข้อมูลกฏระเบียบบังคับ No Application ใช้ Word File ในการทํางาน ใช้งาน 

DAT-TPS02000 ข้อมูลยุทธศาสตร์ No Application ใช้ Word , Excel File ในการทํางาน ใช้งาน 

DAT-TPS02100 ข้อมูลด้านสารสนเทและ
สถาปัตยกรรมองค์กร 

No Application ใช้ Excel File ในการทํางาน ใช้งาน 

DAT-TPS02200 ข้อมูลหนังสือราชการ APP-TPS01500 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งาน 

DAT-TPS02300 ข้อมูลบริหารจัดการทรัพยากร
ด้านบัญชี การเงิน การจัดซ้ือ
จัดจ้าง ทรัพยากรบุคคล 

APP-TPS01600 (2B) ระบบบริหารจัดการทรัพยากร
องค์กร (ERP) 

จะเพิ่มมา
ใหม่ 

 
1.2 ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาข้อมูลและการเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการค้าระหว่าง

ประเทศของ สนค. ทัง้น้ีการดําเนินงานที่ผ่านมามีปญัหาอปุสรรคคือ 
 ความต้องการใช้ข้อมูลที่หลากหลายจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง

พาณิชย์ 
 กฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานข้อมลู แตกต่างกัน ไม่เอื้ออํานวยในการจัดเกบ็ข้อมลู 
 ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้ต้องมกีารพัฒนา/ปรบัปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแต่ละหน่วยงานตลอดเวลา 
 วิธีการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกท่ีหลากหลายและซบัซ้อนทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ (รวมถึงวิธีการประสานงานเพื่อให้ได้รบัข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการทํางาน) 
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1.3 ความต้องการของผู้ใช้ฐานข้อมลูมีดังน้ี 
 พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้าอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดการ 

บูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานตลอดทุกภารกิจ และทุกรายการข้อมูล  
 พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการค้าและเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 พัฒนา/ปรับปรุงระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้าสําหรับจัดทําดัชนีเศรษฐกิจการค้าอย่างต่อเน่ืองตาม

เงื่อนไขที่เปลี่ยนไปของเครื่องมือช้ีวัดทางเศรษฐกิจ 
 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกวิเคราะห์ พยากรณ์ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจการค้า 
 พัฒนา/ปรับปรุงการเช่ือมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน

ราชการภายนอก เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น และควรใช้
มาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล เช่น UNSPSC เป็นต้น 

 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบูรณการการบริหารจัดการภายในของ สนค.ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ ยัง
ไม่มีการเช่ือมโยงระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ 

 
1.4 แผนการพฒันาข้อมูล 
จากที่ได้กล่าวมาที่ปรึกษาจงึได้วิเคราะห์และจัดทําแผนพัฒนาข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมลูด้าน

นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  ดังน้ี 
ตารางแสดงแผนการพัฒนาข้อมูลจําแนกตามปีงบประมาณ 

ฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 
60 61 62 63 64 

1. ข้อมูลการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ กศ.,อบ.,พข. MA MA MA MA MA 

2. ข้อมูลอุตสาหกรรมทัง้ในและต่างประเทศ กศ.,อบ.,พข. MA MA MA MA MA 

3. ข้อมูลดัชนีราคาผูบ้รโิภค สด. IMP IMP IMP IMP IMP 
4. ข้อมูลดัชนีราคาสง่ออก-นําเข้า สด. IMP IMP IMP IMP IMP 
5. ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ สด. IMP IMP IMP IMP IMP 
6. ข้อมูลดัชนีขนส่ง สด. IMP IMP IMP IMP IMP 
7. ข้อมูลดัชนีราคาผูผ้ลิต สด. IMP IMP IMP IMP IMP 
8. ข้อมูลการเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจบรกิาร

ทั้งในและต่างประเทศ 
กศ.,อบ.,พข. IMP IMP IMP MA MA 

9. ข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์ความสามารถใน
การแข่งขัน 

พข. - IMP MA MA MA 

10. ข้อมูลผู้ผลิต กศ.,อบ.,พข. MA MA IMP MA MA 
11. ข้อมูลสถิติ ทุกกอง MA IMP MA MA MA 
12. ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน ทุกกอง MA MA MA MA MA 

13. ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง สล. MA MA MA MA MA 
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ฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 
60 61 62 63 64 

14. ข้อมูลพสัดุ สล. MA MA MA MA MA 

15. ข้อมูลงบประมาณ สล. MA MA MA MA MA 

16. ข้อมูลเบิกจ่ายเงิน สล. MA MA MA MA MA 

17. ข้อมูลบุคลากร สล. MA MA MA MA MA 

18. ข้อมูลข้าราชการ สล. MA MA MA MA MA 

19. ข้อมูลกฏระเบียบบังคับ สล. MA MA MA MA MA 

20. ข้อมูลยุทธศาสตร ์ สล. MA MA MA MA MA 

21. ข้อมูลด้านสารสนเทศและสถาปัตยกรรมองค์กร สล. MA MA MA MA MA 

22. ข้อมูลหนังสือราชการ สล. MA MA MA MA MA 
23. ข้อมูลบริหารจัดการทรัพยากรด้านบญัชี 

การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพยากรบุคคล 
สล. - IMP MA MA MA 

หมายเหตุ:  MA หมายถึง บํารุงรักษาให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเน่ือง 
DEV หมายถึง พัฒนาขึ้นใหม่  
IMP หมายถึงปรับปรุงให้รองรับการทํางานที่เพิ่มขึ้น 

 
อักษรย่อของสํานัก/กอง มีดังน้ี 

ชื่อเต็มของสํานัก/กอง อักษรย่อของสํานัก/กอง
1. สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า สนค. 
2. สํานักงานเลขานุการกรม  สล. 
3. กองนโยบายและยทุธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร กศ. 
4. กองนโยบายและยทุธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบรกิาร อบ. 
5. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน พข. 
6. กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกจิการค้า สด. 
ผู้รบัผิดชอบหลัก/ผู้รบัผิดชอบร่วม 
 
2. การเผยแพร่ข้อมลู 
 ในการเผยแพร่ข้อมูลน้ันจะใช้หลักการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) โดยเฉพาะในส่วนของการเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Government Open Data) ซึ่งข้อมูลต่างๆ ล้วนแล้วแต่เปิดกว้างให้สามารถเข้าถึง และเปิด
โอกาสให้นําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่จํากัด Open data คือ ข้อมูลที่สามารถนํามาใช้ได้โดยอิสระ 
สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ และแจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้
สัญญา หรือเงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามเจ้าของงานกําหนด ความหมายที่สมบูรณ์ของการเปิดเผยข้อมูล 
(The full Open Definition) สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี  
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 Availability and Access ข้อมูลทั้งหมดต้องมีความพร้อมใช้งานและค่าใช้จ่ายต้องไม่
มากกว่าค่าใช้จ่ายในการทําสําเนา โดยเฉพาะการดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลจะต้องมี
อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้  

 Re-use and Redistribution ข้อมูลต้องถูกจัดเตรียมให้ภายใต้เงื่อนไขที่อนุญาตให้นํามาใช้
ใหม่และ แจกจ่ายได้ รวมทั้งการผสมผสานระหว่างชุดข้อมูลอื่นๆ ได้  

 Universal Participation ทุกคนต้องสามารถที่จะใช้ นํามาใช้และแจกจ่ายได้ ไม่มีการเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มคน  

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเอ จึงบริหารจัดการโครงการ
ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Center) ภายใต้ชื่อ Data.go.th โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาระบบศูนย์กลางสําหรับให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ และเพื่อการ
เผยแพร่ความรู้ รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการจัดทํา Open Data และกําหนดระดับการ
เปิดเผยข้อมูล เพื่อให้สามารถพิจารณาถึงการนําไปใช้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยจัดระดับการเปิดเผย
ข้อมูล 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับการเปิดเผย รายละเอียด ประเภทข้อมูล 

★ (1 ดาว) เผยแพร่ข้อมูลในทุกรูปแบบบนเว็บไซต์  PDF, DOC, TXT, TIFF, 
JPEG 

★★ (2 ดาว) 
เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Structured data ที่
เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-readable) 
เช่น ข้อมูลอยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel  

XLS 

★★★ (3 ดาว) 
เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Non-proprietary 
format เช่น ข้อมูลในรูปแบบ CSV แทน
รูปแบบ Excel 

CSV, ODS, XML, JSON, 
KML, 
SHP, KMZ  

★★★★ (4 ดาว) 
ใช้ URI (Uniform Resource Identifier) ใน
การระบุตัวตนของทรัพยากร (ข้อมูล) และช้ีไป
ยังตําแหน่งของทรัพยากรน้ัน 

RDF (URIs) 

★★★★★ (5 ดาว) 
ข้อมูลมีการเช่ือมโยงไปสู่แหล่งข้อมูลอื่นๆ ใน
บริบทที่เกี่ยวข้องกันได้ RDF (Linked Data) 

ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนา Open Government Data Conference 2015
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558

ดูคําอธิบายชุดข้อมูลได้ที่ data.go.th/Faq.aspx
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จากที่กล่าวมาจงึได้มีการกําหนดแผนการเผยแพร่ข้อมลูดังน้ี 
 

ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ 
60 61 62 63 64 

1. ข้อมูลการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★
2. ข้อมูลอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★
3. ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

4. ข้อมูลดัชนีราคาส่งออก-นําเข้า ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

5. ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

6. ข้อมูลดัชนีขนส่ง ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

7. ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

8. ข้อมูลการเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการทั้งใน
และต่างประเทศ 

★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

9. ข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์ความสามารถในการ
แข่งขัน 

★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

10. ข้อมูลผู้ผลิต ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

11. ข้อมูลสถิติ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

12. ข้อมูลอัตราแลกเปล่ียน ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

13. ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้าง ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

14. ข้อมูลพัสดุ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

15. ข้อมูลงบประมาณ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

16. ข้อมูลเบิกจ่ายเงิน ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

17. ข้อมูลบุคลากร ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

18. ข้อมูลข้าราชการ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

19. ข้อมูลกฏระเบียบบังคับ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

20. ข้อมูลยุทธศาสตร์ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

21. ข้อมูลด้านสารสนเทศและสถาปัตยกรรมองค์กร ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 

22. ข้อมูลหนังสือราชการ ★ ★ ★ ★ ★

23. ข้อมูลบริหารจัดการทรัพยากรด้านบัญชี การเงิน 
การจัดซ้ือจัดจ้าง ทรัพยากรบุคคล 

- ★★ ★★ ★★ ★★
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