
1 

ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง  

เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) เดือนมีนาคม 2565  

 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. ทบทวนการวิเคราะหสถานการณของชุดขอมูล (Data set) และ

ความรูท่ีนำรายการขอมูลมาใชประโยชนตอประชาชน/ผูรับบริการ 

เอกสารหนาท่ี 1 - 4 

2. ทบทวนวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เอกสารหนาท่ี 5 

3. ทบทวนทำเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ลิงคเอกสาร 

4. ทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู/แนวทางการดำเนินงาน เอกสารหนาท่ี 6 - 7 

5. ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) 

เอกสารหนาท่ี 8 

6. ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) 

ลิงคเอกสาร 

7. รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ 

ประจำเดือน 

เอกสารฉบับนี้ และไดรายงานใน

ท่ีประชุมศรป. ครั้งท่ี 6/2565 

 

  

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/1.31-User-C-SH_R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/1.31_SOP_R2.pdf
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ทบทวนการวิเคราะหสถานการณของชุดขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ  

เพ่ือกำหนดมาตรการและแผนขับเคล่ือน 

 

1. วิเคราะหสถานการณของชุดขอมูล (Data set) 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศเปนหนวยงานสนับสนุนการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ

ของกรมอนามัย ไดใหความสำคัญและสงเสริมใหมีการบริหารจัดการรายการขอมูลที่เกี่ยวของกับงานดาน

ตางประเทศของกรมอนามัย ซ่ึงปจจุบันมีการจัดเก็บขอมูลการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศในระบบ

ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อใหมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศสำหรับรวบรวม จัดเก็บและ

ใหบริการขอมูลแกหนวยงานภายในและภายนอกสังกัดกรมอนามัย อำนวยความสะดวกในคนหา เขาถึงขอมูลท่ี

ถูกตองและนำใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานการณขอมูลความรวมมือ

ระหวางประเทศของกรมอนามัย ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือ

กำหนดประเด็นความรู มาตรการ และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำบัญชีขอมูล Data Catalog 

ในระบบฐานขอมูลกลาง เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

ในรอบ 5 เดือนแรก ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการจัดทำ

บัญชีขอมูล โดยนำรายการขอมูลท่ีผานการพิจารณาคัดเลือกมาจัดทำรายชื่อชุดขอมูลท่ีสอดคลองกับระบบงาน

ที่สำคัญของหนวยงานตามภารกิจประสานและติดตามการดำเนินงานความรวมมือดานตางประเทศตามทาที 

แนวทางการดำเนินงาน และรูปแบบความรวมมือระหวางประเทศทั้งระดับอาเซียนและนานาชาติดานสงเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทย คือ กรอบความรวมมืองานตางประเทศดานสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย และจัดทำคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ที่สอดคลองตามมาตรฐานของ

สพร. กำหนด (14 รายการ) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร “รายชื่อชดุขอมูล” 

ตารางคำอธิบายขอมูล (Metadata)  

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/Template-GD-Catalog-01_cic.xlsx
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/1.31_Metadata_anamai_cooperation.pdf
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ความรูท่ีนำรายการขอมูลมาใชประโยชนตอประชาชน/ผูรับบริการ 

1. สรุปสาระสำคัญการจัดทำบัญชีขอมูล 

 

เอกสาร “สรุปสาระสำคัญการจัดทำบัญชีขอมูล” 

 

2. มาตรฐานการจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐ 

   

เอกสาร “มาตรฐานการจัดทำบัญชีขอมูล” 

 

 

 

 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/1.31_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/Final_GD-Catalog-Guideline-v.1.0_16032564-3.pdf
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3. คำอธิบาย Metadata 

 

 

เอกสาร “คำอธิบายขอมูล (Metadata)” 

 

4. การนำชุดขอมูลพรอมคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) เขาระบบ 

 

ตัวอยางการนำชุดขอมูลพรอมคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) เขาระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/Metadata.pdf
https://gdhelppage.nso.go.th/p00_03_012.html
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วิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของตัวชี้วัดนี้ยังคงเปนหนวยงานวิชาการในสังกัดกรมอนามัย รวมถึง

ศูนยอนามัยสวนภูมิภาคตางๆ ที่มีการดำเนินงานดานตางประเทศ ไดแก สำนักสงเสริมสุขภาพ สำนัก

โภชนาการ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักอนามัยการเจริญพันธุ สำนักอนามัยผูสูงอายุ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือ

สุขภาพ สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ และ

หนวยงานนอกสังกัดกรมอนามัย ไดแก กองการตางประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง 

การตางประเทศ กรมความรวมมือระหวางประเทศ กรมองคการระหวางประเทศ กรมยุโรป กรมอาเซียน  

กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมเอเชียตะวันออก กรมอเมริกาและแปซิฟกใต กรมเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศ, WHO Thailand UNICEF Thailand, UNFPA Thailand  

 

ทบทวนทำเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

 
(เอกสาร “ทำเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย”) 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/1.31-User-C-SH_R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/1.31-User-C-SH_R2.pdf
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2. ทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู/แนวทางการดำเนินงาน 

ในรอบ 5 เดือนแรก ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดกำหนดนโยบายการดำเนินการพัฒนาระบบ

บัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) โดย

ดำเนินการจัดทำคำอธิบายชุดขอมูลกรอบความรวมมืองานตางประเทศดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอมของกรมอนามัย เพ่ือเตรียมนำชุดขอมูลพรอมคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ข้ึนระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) ของกรมอนามัย และเพื ่อจัดทำรายละเอียดตัวชี ้ว ัดการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data 

Catalog)  

 

เอกสาร “แนวทางดำเนินการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog)” 

 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

1. สงเสริมใหหนวยงานมีการพัฒนาจัดทำระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) 

หลักการ/เหตุผล: เพ่ือใหไดระบบขอมูลท่ีมีคุณภาพ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลไดอยาง

ม่ันคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล และเปนเครื่องมือการจัดการบัญชีขอมูลของหนวยงาน  

ความสอดคลองกับกลยุทธ PIRAB: 

Partnership (การสรางพันธมิตร) 

Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผูรับบริการ) 

2. พัฒนาทักษะในการจัดทำชุดขอมูล (Data set) เพ่ือนำไปสูการจัดทำระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) 

หลักการ/เหตุผล: เพ่ือการจัดทำชุดขอมูล (Data set) ใหตรงตามลักษณะ โครงสรางของขอมูล เปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานท่ีสพร.กำหนด หรือจากการใชประโยชนของขอมูล  

สอดคลองกับกลยุทธ PIRAB: 

Partnership (การสรางพันธมิตร) 

Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผูรับบริการ) 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/Policy_cic_datacatalog.pdf
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3. พัฒนาทักษะในการจัดทำคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐานของ สพร. กำหนด 

(14 รายการ) 

หลักการ/เหตุผล: การจัดทำคำอธิบายขอมูล (Metadata) ใหกับชุดขอมูล เพ่ือระบุรายละเอียด

คำอธิบาย สำหรับชุดขอมูล โดยรายชื่อและคำอธิบายขอมูลของชุดขอมูลเหลานี้จะถูกนำไปสรางเปน

บัญชีขอมูลและเผยแพรในรูปแบบท่ีงายตอการสืบคนและใชงาน 

ความสอดคลองกับกลยุทธ PIRAB: 

Partnership (การสรางพันธมิตร) 

Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผูรับบริการ) 

 

ประเด็นความรู 

1. ความรูและความเขาใจในขอมูลงานความรวมมือระหวางประเทศของหนวยงาน 

หลักการ/เหตุผล: เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกันระหวาง

หนวยงาน  

2. หลักเกณฑการคัดเลือกชุดขอมูลและแนวทางการจัดทำชุดขอมูล (Data set) 

หลักการ/เหตุผล: เพ่ือใหสามารถคัดเลือกชุดขอมูลท่ีสอดคลองกับระบบงานท่ีสำคัญของหนวยงาน 

โดยมีการจัดรูปแบบตามมาตรฐานท่ี สพร. กำหนด และอยูภายใตหมวดหมูท่ีเก่ียวของกับภารกิจของ

หนวยงาน  

3. แนวทางการจัดทำคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐานของ สพร. กำหนด (14 รายการ) 

หลักการ/เหตุผล: เพ่ือทราบถึงแนวทางการจัดทำคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐาน

ของ สพร.  

(14 รายการ) กำหนด  

4. การเชื่อมโยงขอมูลและการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

หลักการ/เหตุผล: เปนการสรางความรู ความเขาใจ และทักษะในการนำชุดขอมูลเขาในระบบ

ฐานขอมูลกลางของกรมอนามัย 

 

 

 



 

8 

แผนการขับเคล่ือนการดำเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

ในรอบ 5 เดือนแรก ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนท่ีกำหนดไวเรียบรอยแลว และสำหรับรอบ 5 เดือนหลัง มี 2 กิจกรรมตอเนื่อง

จากรอบ 5 เดือนแรก รายละเอียดตามตาราง 

ลำดับท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ เปาหมาย หลักฐานประกอบ 

1 ศึกษา/วิเคราะหขอมูลและแนวทางการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล 

เพ่ือ 

นำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

พ.ย. 64 1 เรื่อง สรุปผลการวิเคราะหสถานการณขอมูล ความรูเพ่ือกำหนด

ประเด็นความรู มาตรการ และแผนขับเคลื่อน 

2 จัดทำเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) 

พ.ย. 64 1 ฉบับ เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) 

3 จัดทำเอกสารกำหนดนโยบายการ ดำเนินการพัฒนาระบบบัญชี

ขอมูล (Data Catalog) 

ธ.ค. 64 1 ฉบับ เอกสารกำหนดนโยบายการ ดำเนินการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) 

4 คัดเลือกชุดขอมูลเพ่ือการจัดทำระบบบัญชีขอมูลท่ีความสอดคลอง

กับภารกิจหลักและระบบงานท่ีสำคัญของหนวยงาน 

ธ.ค. 64 1 ระบบงาน รายงานการประชุมประจำเดือนของศรป. 

5 จัดทำรายชื่อชุดขอมูล (Data set) ท่ีมีความสัมพันธกับภารกิจหลัก

และระบบงานท่ีสำคัญของหนวยงาน 

ธ.ค. 64 - ม.ค. 65 1 รายการ

ขอมูล 

เอกสารรายชื่อชุดขอมูล (Data set) 

6 จัดทำคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐานของสพร. 

กำหนด (14 รายการ) 

ก.พ. 65 1 รายการ

ขอมูล 

เอกสารคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) 

7 ทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู/และแนวทางการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) 

มี.ค. 65 1 ฉบับ เอกสารทบทวนทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู/และแนวทาง

การขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) 

8 นำเขาชุดขอมูลท่ีมีคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐาน

ของสพร. กำหนด ในระบบบัญชีขอมูลกลางของกรมอนามัย 

มี.ค. - ก.ค. 65 1 รายการ

ขอมูล 

รายงานสรุปชุดขอมูลท่ีนำเขาระบบบัญชีขอมูลของกรมอนามัย 
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ลำดับท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ เปาหมาย หลักฐานประกอบ 

9 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ  

ผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน  

พ.ย. 64 - ก.ค. 65 8 ครั้ง รายงานการประชุมประจำเดือนของศรป. 

 


