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รู้จกั บญัชีขอ้มูลภาครัฐ

Government Data Catalog



DATA  AS AN ASSET.
“ข#อมูลจัดเป-นหนึ่งในทรัพย8สิน

ท่ีสำคัญ และเป-นกลไกในการ

ขับเคล่ือนการดำเนินงานของ
หนGวยงานเพ่ือนำไปสูGเปIาหมาย

ท่ีได#กำหนดไว#”

ท่ีมา: ธรรมาภิบาลข.อมูลภาครัฐ, DGA



ข"อมูล



การจัดการข"อมูล : DATA CATALOG

Creator:Suat Gursozlu

Cataloging 
System

http://clintonpubliclibrary.org/cataloging-system-offline/



แนวคิดของการให/บริการข/อมูลภาครัฐ (Government Data Services Framework)
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Smart and Open 
Government

Infrastructure

Law and Regulations 

• National Data Center, Cloud, 
and Big Data Platforms

• HR Development (Data 
Analysts Data Scientists, Data 
Engineers)

Data Governance
• Data accuracy, consistency, 

completeness, freshness
• Data Security
• Data availability 

Common Services 
• ID verification
• Access control
• Data Linkage
• Transaction logging
• Digital Signature
• Service status tracking

Data Catalog and 
Directory Services

1
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6
Law and Regulations 
• Legal alignment
• Data protection
• Cyber security

4

5

Smart and Open Government
• Citizen services
• Ease of doing business
• Efficient Government

HR Development

มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เร่ือง แนวทางการใช.ประโยชนQจากข.อมูลขนาดใหญV (Big Data)

ให#หน%วยงานภาครัฐร%วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห-งชาติในการจัดทำรายการข2อมูลภาครัฐ
(Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services)



เป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพข้อมูลภายใต้แนวคิด “ข้อมูลคือสินทรัพย์”







อ#างอิง: Data Governance Framework, DGA

กรอบธรรมภิบาลข,อมูลภาครัฐ

เป็นกรอบการดำเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ข้อมูลภายใต้แนวคิด “ข้อมูลคือสินทรัพย์”

ดังน้ัน ข้อมูลภาครัฐที่มีอยู่หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูลต้องดูแล กำกับ และจัดการข้อมูลของ
ตนเองให้ดีมีคุณภาพ เพราะต้องนำไปใช้วิเคราะห์ 
ตัดสินใจ ให้บริการประชาชน และใช้ในการ
บริหารราชการแผ่นดิน

ใครทำ?

บัญชีข้อมูล (Data Catalog) อ#างอิง: Data Governance Framework, DGA

บัญชีข'อมูล
ของหน/วยงาน ก

Chief Data 
Officer: CDO

หน-วยงานเราต2อง

จัดทำบัญชีข2อมูล 
เพื่อให2สามารถ
กำกับดูแลข2อมูล

ของเราให2ดี

หน#วยงาน

เจ*าของข*อมูล

กอง 1

หน#วยงาน

เจ*าของข*อมูล

กอง 2

หน#วยงาน

เจ*าของข*อมูล

กอง 3

หน-วยงานเจ2าของข2อมูล

ร-วมกันจัดทำบัญชีข2อมูล 
(รายช่ือข2อมูลและ

คำอธิบายข2อมูล)ในส-วนท่ี
ตนเองเป_นเจ2าของเพื่อให2

เกิดเป_นบัญชีข2อมูล

หน-วยงาน

บัญชีข*อมูลหรือ

สมุดหน*าเหลือง

กรม ข

บัญชีข*อมูลหรือ

สมุดหน*าเหลือง 

ศูนย@ข*อมูล ค

บัญชีข*อมูลหรือ

สมุดหน*าเหลือง

สำนักงาน จ

บัญชีข*อมูลหรือ

สมุดหน*าเหลือง 

จังหวัด ม

บัญชีข*อมูลหรือ

สมุดหน*าเหลือง 

จังหวัด ย

บัญชีข*อมูลหรือ

สมุดหน*าเหลือง 

กลุ#มจังหวัด ฮ

บัญชีข*อมูลหรือ

สมุดหน*าเหลือง

กระทรวง ง



มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เร่ือง แนวทางการใช.ประโยชนQจากข.อมูลขนาดใหญV (Big Data)

มติคณะรัฐมนตรี

ให#หน%วยงานภาครัฐร%วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแหVงชาติ

ในการจัดทำรายการข.อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม
(Directory Services) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี  22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เร่ือง ขอเสนอมาตรฐานสถิติเพ่ือให.คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

ให#ส%วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคGกรปกครองส%วนท#องถ่ิน และหน%วยงานของรัฐจัดสVงข.อมูลการใช.

มาตรฐานสถิติ รวมถึงรายละเอียดของข.อมูล (Metadata) ตามมาตรฐานท่ีสำนักงานสถิติ
แหVงชาติ (สสช.) กำหนดท้ังข.อมูลระดับยVอย (Microdata) และข.อมูลสถิติ เพ่ือให. สสช. 

รวบรวมเปvนข.อมูลในการจัดทำศูนยQกลางรายการข.อมูลภาครัฐ (National Data Catalogue 
and Directory services) และเพ่ือให#สามารถติดตามและประเมินสถานการณGการพัฒนาสถิติของ

ประเทศให#มีคุณภาพตามหลักการพ้ืนฐานสถิติทางการและสอดคล#องตามมาตรฐานสากล สามารถ

นำมาใช#สนับสนุนการตัดสินใจของผู#บริหารและการใช#ประโยชนGจากข#อมูลร%วมกันได#อย%างคุ#มค%า

ข(อกฎหมายและข(อสั่งการท่ีเกี่ยวข(องกับ Data Catalog



บัญชีข้อมูล (Data Catalog) อ#างอิง: Data Governance Framework, DGA

เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข/อมูล ที่จำแนก 
แยกแยะ โดยการจัดกลุ=ม หรือจัดประเภทข/อมูลที่อยู= 

ในความครอบครองหรือควบคุมของหน=วยงานของรัฐ 

คือ? อำนวยความสะดวกในการ “ค"นหาชุดข"อมูล (Datasets)
หรือเมทาดาตา (Metadata)”

เพ่ือ?

ใครใช#?

ผู้ใช้งานข้อมูลท่ัวไป 

(Data User)

คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล

(Data Governance Council)
นักวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analyst)

นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)

บริกรข้อมูล 

(Data Stewards)

ใช้สำหรับการค้นหาข้อมูล

ท่ีต้องการใช้งานท่ัวไป
ใช้สำหรับการค้นหาข้อมูล

เพื่อวิเคราะห์หรือประมวลผล

ใช้สำหรับการค้นหาข้อมูล

เพื่อติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผล

การปฏิบัติตามนโยบายข้อมูล

ใช้สำหรับการค้นหาข้อมูลเพื่อ

ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ

ข้อมูลในระดับนโยบาย



บัญชีข.อมูลหรือ

สมุดหน.าเหลืองภาครัฐ

Government Data Catalog

ระบบรายการข(อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)

ระบบนามานุกรมข(อมูล (Data Directory Service)

บัญชีข*อมูลหรือ

สมุดหน*าเหลือง

หน#วยงาน ก

บัญชีข*อมูลหรือ

สมุดหน*าเหลือง

หน#วยงาน ข

บัญชีข*อมูลหรือ

สมุดหน*าเหลือง 

ศูนย@ข*อมูล ค

บัญชีข*อมูลหรือ

สมุดหน*าเหลือง 

จังหวัด ง

บัญชีข*อมูลหรือ

สมุดหน*าเหลือง 

กลุ#มจังหวัด จ

ระบบบัญชีข"อมูลหนBวยงาน (Agency Data Catalog) 
ระบบบัญชีข"อมูลศูนยOข"อมูล (Data Center Catalog) และ

ระบบบัญชีข"อมูลหนBวยงานในระดับพื้นท่ี (Area Data Catalog)

การจัดการ กำกับ ติดตาม 

พัฒนา และสนับสนุน



Government Data Catalog: GDC

เปIนการรวบรวมรายช่ือรายการข(อมูลและคำอธิบายรายการข(อมูล (Metadata) 

ของข(อมูลสำคัญจากหนYวยงานภาครัฐท้ังหมดมาสร(างเปIน Catalog

เพ่ือประโยชน_ในการสืบค(นผYานระบบสารสนเทศบริการนามานุกรมข(อมูลภาครัฐ 

(Directory Services) ผYาน Web/mobile interfaces ท่ีสามารถค(นหาได(จาก

• เร่ืองหรือโดเมน เช.น สุขภาพ การเงิน ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา ยุติธรรม

• หน.วยงาน/กรม/กระทรวง

• สิทธิการเขBาถึง เช.น ขBอมูลสาธารณะ ขBอมูลส.วนบุคคล ขBอมูลความม่ังคง ขBอมูลความลับราชการ
• ประเภท/ชนิดของขBอมูล
• ฯลฯ

1 บัญชีข"อมูลภาครัฐ (GDC)

2
บริการนามานุกรม
(Directory Service)

ท่ีมา : กรอบการวิเคราะหVข#อมูลขนาดใหญ%ภาครัฐ, คณะอนุกรรมการออกแบบสถาป^ตยกรรม (Architecture Design) ระบบบูรณาการข#อมูลภาครัฐ

โดย Metadata ท่ีรวบรวมมาจากทุกหนBวยงานควรมีรูปแบบเดียวกัน



14 คำอธิบาย (Metadata) ข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ
No ช่ือรายการไทย ช่ือทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก/รูปแบบ

1 ประเภทข#อมูล data_type ชุดข#อมูลนี้เปmนข#อมูลประเภทใด Code list

2 ชื่อชุดข#อมูล title ชื่อของชุดข#อมูลท่ีกำหนดโดยองคVกรท่ี

รับผิดชอบข#อมูล

Text

3 องคVกร data_owner ชื่อองคVกรท่ีรับผิดชอบข#อมูล Text

4 ชื่อผู#ติดต%อ contact_

person

ชื่อกอง สำนัก ฝtาย หรือบุคคลท่ีได#รับการ

มอบหมายให#รับผิดชอบข#อมูล

Text

5 อีเมลผู#ติดต%อ contact_

email

อีเมลกอง สำนัก ฝtาย หรือบุคคลท่ีได#รับการ

มอบหมายให#รับผิดชอบข#อมูล

Email address

6 คำสำคัญ tag_string หัวข#อ คำ วลี หรือแท็ก (tag) ท่ีใช#ระบุคำ

สำคัญในชุดข#อมูล

Text แยกแต%ละ 

keywords ด#วย “,” 

(comma)
7 รายละเอียด notes คำอธิบายรายละเอียดท่ีสำคัญของชุดข#อมูล

อย%างสั้น เช%น คำนิยาม ชุดข#อมูลเก่ียวกับ
อะไร มีวิธีการจัดเก็บแบบใด กลุ%มเป{าหมาย

ผู#ใช#งานข#อมูลเปmนใคร

Text

8 วัตถุประสงคV Objective อธิบายท่ีมาและวัตถุประสงคVของการจัดทำ

ชุดข#อมูล เช%น กฎหมาย ภารกิจ โครงการตาม
แผนยุทธศาสตรV และเพ่ือใช#ในการวิเคราะหV
หรือตอบโจทยVในประเด็นยุทธศาสตรVในเร่ือง
ใดท่ีผู#ใช#ต#องการ 

Code list

9.1 หน%วยความถ่ี

ของการปรับปรุง
ข#อมูล

update_

frequency_
unit

ข#อมูลท่ัวไป: ความถ่ีท่ีข#อมูลในระบบ

คลังข#อมูลถูกปรับปรุง/เพ่ิม หรือเปลี่ยนแปลง
ข#อมูลสถิติ : ความถ่ีในการเผยแพร%ข#อมูลสู%
ผู#ใช#ข#อมูล

Code list

No ช่ือรายการไทย ช่ือทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก/รูปแบบ

9.2 ค%าความถ่ีของ
การปรับปรุง
ข#อมูล

update_
frequency_
interval

ใช#คุณสมบัตินี้ประกอบกับหน%วยความถ่ี
ในการปรับปรุงข#อมูล ตัวอย%างเช%น ถ#า
ชุดข#อมูลมีการปรับปรุงทุก ๆ 2 ป� ท%าน
สามารถใส% “2”สำหรับค%าความถ่ี และ 
“รายป�” สำหรับหน%วยความถ่ี

Number หรือ 
เว#นว%างไว#

10 ขอบเขตเชิง
ภูมิศาสตรVหรือ 
เชิงพ้ืนท่ี

geo_
coverage

ข#อมูลท่ัวไป: มิติการจัดจำแนกข#อมูลพ้ืนท่ี
ในระดับย%อยสุดท่ีในการจัดเก็บข#อมูล
สำหรับข#อมูลสถิติ : มิติการจัดจำแนก
ข#อมูลพ้ืนท่ีในระดับย%อยสุดท่ีในการ
นำเสนอข#อมูล

Code list

11 แหล%งท่ีมา data_
source

แหล%งท่ีมาของข#อมูลท่ีนำมาจัดทำชุดข#อมูล 
พร#อมหน%วยงานท่ีจัดทำ เช%น สำรวจ
ภาวะการทำงานของประชากร (สำนักงาน
สถิติแห%งชาติ) ฐานข#อมูลทะเบียนราษฎรV 
(กรมการปกครอง) 

Text

12 รูปแบบการเก็บ
ข#อมูล

data_
format

รูปแบบของการจัดเก็บข#อมูล Code list

13 หมวดหมู%ข#อมูล
ตามธรรมาภิบาล
ข#อมูลภาครัฐ

data_
category

หมวดหมู%ข#อมูลตามธรรมาภิบาลข#อมูล
ภาครัฐ

Code list

14 สัญญาอนุญาตให#
ใช#ข#อมูล

right_of_
usage

สัญญาอนุญาตให#ใช#ข#อมูล ต#องสอดคล#อง
กับหมวดหมู%ข#อมูลตามธรรมาภิบาลข#อมูล
ภาครัฐ

Code list

ผ#านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำร#างมาตรฐาน ข*อกำหนด และหลักเกณฑ@ภายใต*พระราชบัญญัติการ

บริหารงานและการให*บริการภาครัฐผ#านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2563



Data :  ข(อมูลท่ีจัดทำ Data Catalog อาจมาจากทะเบียน/การบริหารงาน/

การสำรวจ/การสำมะโน โดยมีรูปแบบข(อมูลเปKนข(อมูลระดับยLอย สถิติ

D A T A C A T A L O G

https://www.wisegeek.com/what-is-raw-data.htm https://www.data-planet.com/

https://www.wisegeek.com/what-is-raw-data.htm
https://www.data-planet.com/


Agency : ใครเปQนผู/จัดทำบัญชีข/อมูล

D A T A C A T A L O G

v เจ"าของข"อมูล เปaนผู"จัดทำบัญชีข"อมูล

§ เจ"าของข"อมูลทราบรายละเอียดของข"อมูล

§ ลดความซ้ำซ"อนของข"อมูล



Availability : ข#อมูลท่ีจัดทำบัญชีข#อมูล เป-นข#อมูลท่ีมีการจัดทำอยูGแล#วเป-นประจำ

D A T A C A T A L O G

v ข"อมูลน้ันไมBวBาจะเก็บอยูBในรูปแบบใดก็ตาม

§ Database

§ รายงาน



Classification : ระบุประเภทของข(อมูลตามกรอบธรรมาภิบาลข(อมูลภาครัฐ

D A T A C A T A L O G

• ข"อมูลสาธารณะ
• ข"อมูลสBวนบุคคล

• ข"อมูลความลับราชการ

• ข"อมูลความม่ันคง



Tag : จัดทำคำสำคัญ เพ่ือชGวยในการสืบค#น เชGน ผู#สูงอายุ แรงงาน เป-นต#น

D A T A C A T A L O G



Accessibility : ระบุเงื่อนไขการเข/าถึงข/อมูล

D A T A C A T A L O G

v ข"อมูลน้ันไมBใชBข"อมูลสาธารณะ

§ บอกเง่ือนไขการเข"าถึงข"อมูล (ถ"ามี) เชBน 

ติดตBอใคร ต"องใช"แบบฟอรOมอะไรhttp://tpbs.igenco.co.th/pages/tpbs-open-data-license

http://tpbs.igenco.co.th/pages/tpbs-open-data-license


License : ระบุลิขสิทธิ์ของข#อมูล

D A T A C A T A L O G

v ข"อมูลมี License แบบใดสามารถระบุได"

§ Open Government License

§ Open License



Gap : ทำให/เห็นชhองวhางของข/อมูลท่ีจำเปQนและยังไมhมีการจัดทำ 
นำไปสูhการผลิต/จัดหาข/อมูลเพ่ิม

D A T A C A T A L O G

https://thaipublica.org/2018/09/data-driven-society26/

v การ list ข"อมูลท่ีมีอยูBท้ังหมด ทำให"ทราบวBาข"อมูลอะไรท่ีสำคัญและจำเปaนในการ
บริหารงาน หรือการวิเคราะหOข"อมูลแตBยังไมBมีการจัดทำ (Data Gap)

https://thaipublica.org/2018/09/data-driven-society26/


National Data Catalog

(Public & Private)

High Value 
Dataset

Big Data / Data 
Analytics 

International 
Ranking

บญัชขีอ้มลู (Data catalog) ของหน่วยงาน  และ การเชืCอม Data catalog กบั Dataset ของหน่วยงานC D

นําไปใช้

** Data classifications ตามธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐั แบ่งเป็น Open : ขอ้มลูสาธารณะ และ Sensitive : ขอ้มลูสว่นบุคคล (Privacy) ขอ้มลูความลบัทางราชการ 
(Confidentiality) และ ขอ้มลูความมั Cนคง (Security) 

Data Governance, Data Exchange,

Data Catalog

• Software as a services กลาง

• หน่วยงานลงทุนระบบเอง

Open Data                 

C

Privacy + Confidentiality + Security         

C D

Government Data Catalog

Government 

Data Catalog

กรอบแนวคิด Government Data Catalog 

ท่ีมา: รัฐบาลอัจฉริยะเพื่อประชาชน, ดร.ธีรณี อจลากุล



ขั้นตอนการใช(ประโยชนUข(อมูลเม่ือมี  Government Data Catalog: GDC

ท่ีมา: รัฐบาลอัจฉริยะเพ่ือประชาชน, ดร.ธีรณี อจลากุล

ระบบรายการชุดข"อมูลกลางภาครัฐ (Government 
Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory 

Service) ให"บริการสืบค"นข"อมูลท่ีสะดวกรวดเร็ว

สำหรับภาครัฐในการร"องขอข"อมูลข"ามหนBวยงานเพื่อ

ประโยชนOในการวิเคราะหOวางแผนอยBางเปaนรูปธรรม 



ในการทำงานปัจจุบัน สสช. คงไม่สามารถขับเคลื่อนงาน “เพียงลำพัง” เหมือนในอดีต “จำเป็น” ต้องขับเคลื่อนงานร่วมไปกับ “Partners หลัก” เพื่อขับเคลื่อนงานร่วมกัน

สสช. มีหน,าท่ีกำกับดูแลทะเบียน

ข,อมูลภาครัฐของประเทศ 

• บริหารจัดการสถิติ

• กำกับดูแลทะเบียน
Government Data Catalogและ
ให้บริการนามานุกรม

• พัฒนา One Stop Service
สำหรับสถิติของประเทศ

เพ่ือให'บริการหน/วยงานและประชาชน สำหรับการค'นหาและส/งต/อ API เพ่ือการเข'าถึง เช่ือมโยง แลกเปลี่ยน 

และใช'ประโยชนIข'อมูล สำหรับวิเคราะหI เผยแพร/ รวมถึงให'บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล

• กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

• Open Data

• ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง

• สนับสนุน Infrastructure (HW)
สำหรับ Government Data 
Catalog

• สนับสนุน สสช. ในองค์ความรู้
การจัดทำ Data Catalog และ
บุคลากร Data Engineer

• สนับสนุนหน่วยงานให้วิเคราะห์
และใช้ประโยชน์จากข้อมูล (ทุก
ประเภท)

• ดูแลการพัฒนาระบบและ
Software ต่างๆ ท่ีใช้ในการ
จัดทำ Government Data 
Catalog และพัฒนาบุคลากร 
สสช. ในการดูแลระบบ

บทบาทสำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงาน Partners ในการขับเคลื่อน Government Data Catalog



กรอบโครงสร,างรัฐบาลดิจิทัล

สูB......รัฐบาลอัจฉริยะ

โครงการบัญชีข-อมูลภาครัฐ
Government Data Catalog

Government Data
Catalog Portal

บัญชีข*อมูล
หน#วยงาน ก

บัญชีข*อมูล
หน#วยงาน ข

บัญชีข*อมูล
หน#วยงาน ค

Agency Data 
Catalogs

Government
Data Service

- Data exchange
- Data analytics
- Open data 

sandbox
- Etc.

หนVวยงานภาครัฐจัดทำทะเบียนชุดข.อมูล
ตามกรอบธรรมาภิบาลข.อมูลภาครัฐ

รวบรวมและลงทะเบียนบัญชีข.อมูลกลาง
ภาครัฐตามประกาศหลักเกณฑQมาตรฐาน

บริการค.นหาบัญชีข.อมูล
ในระบบบัญชีข.อมูลกลางภาครัฐ

บริการข.อมูลให.กับผู.ใช.เพ่ือ
การวิเคราะหQ เชื่อมโยง และแลกเปล่ียน

ป| 2563: สร.างกรอบแนวทาง
การดำเนินงานมาตรฐาน  และ
จัดเตรียมพัฒนาระบบ GDC

ป" 2564: พัฒนาระบบต2นแบบ GDC Portal
และ Directory Service และสนับสนุนหนGวยงาน
จัดทำบัญชีข2อมูลให2สอดคล2องตามมาตรฐาน

ป| 2565: พัฒนาระบบ GDC เต็ม
รูปแบบ และมีหนVวยงานภาครัฐ
ลงทะเบียน GDC

กำหนดบทบาทการ
ขับเคล่ือน GDC ระหวVาง
หนVวยงานท่ีเก่ียวข.อง 

ร่วมจดัทาํมาตรฐาน
และคู่มือการจดัทาํ
บญัชีข้อมลูภาครฐั

Government Data Catalog
Directory Service

ออกแบบและจัดทำ TOR เพ่ือพัฒนา
ระบบ Government Data Catalog
และระบบ Directory Services

จดัทาํสาํรวจระดบัความพร้อม
การพฒันาบญัชีข้อมลูภาครฐั
ระดบักรม

รVวมเปvนคณะทำงานขับเคล่ือนการพัฒนา EEC  
สูVต.นแบบการบริหารจัดการพ้ืนท่ีโดยเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือจัดทำชุดข.อมูลตอบโจทยQผู.บริหาร EEC



คำอธิบายข(อมูล
(Metadata)

กลไกสำคัญในการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการระบบสถิติ
ท่ีช/วยพัฒนาสถิติของประเทศผู'กำหนดนโยบายและจัดทำแผนจำเปQนต'องกำหนด

ข'อมูลและวิธีการท่ีใช'ในการจัดทำตัวช้ีวัดเพ่ือให'
สามารถติดตามและประเมินผลแผนได'

มีข'อมูลและวิธีการวัดท่ีชัดเจน

ไม/มีข'อมูล แต/รู'ว/าวิธีการว/าควรจะวัดอย/างไร

ไม/มีข'อมูล และไม/รู'ว/าวิธีการว/าควรวัดอย/างไร

ตัวชี้วัด
ท่ีใช,ในการติดตามและประเมินผล

การพัฒนาท้ังในระดับประเทศ
จังหวัด กลุMมจังหวัด และอ่ืนๆ

DEMAND

Government 
Data Catalog

แหล9งท่ีมาของข>อมูล
ในการจัดทำสถิติเพื่อตอบตัวช้ีวัดท่ีใช,ในการ

ติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้ังใน
ระดับประเทศ จังหวัด กลุMมจังหวัด และอ่ืนๆ

SUPPLY

ควรตรวจสอบให'แน/ใจว/าข'อมูลท่ีใช'เปQนสถิติ
ทางการ หรือข'อมูลท่ีมีคุณภาพและเช่ือถือได'

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
เพ่ือพัฒนาข'อมูลสถิติของประเทศ

ข'อมูลและสถิติ
ท่ีต'องการ



Youtube : https://bit.ly/2GBC19i9 Sep 2020 Youtube NSO : Kick off GDC

https://bit.ly/2GBC19i


THANK YOU


