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คู่มือ 

การใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ 

ของกรุงเทพมหานคร 

(data.bangkok.go.th) 

ประกอบตัวช้ีวัดที่ 5.2 
ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผา่นดิจิทัลภาครัฐ 
เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว 



  
คู่มือการใชง้านศูนย์ขอ้มูลเปิดภาครฐัของกรุงเทพมหานคร โดย ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล หน้าท่ี 1 

 

1. การใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
1.1 วิธีการใช้งานระบบ 

1.1.1 เปิดโปรแกรม Browser เช่น Edge Google Chrome Firefox หรือ Safari แล้วกรอก URL : 
https://data.bangkok.go.th จากนัน้กดปุ่ม Enter 

1.1.2 Browser จะแสดงหน้าจอระบบศูนย์ข้อมูลเปิดฯ ดังภาพที่ 1 

  
ภาพที่ 1 หน้าจอระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

1.2 เมนูการใช้งาน ประกอบด้วย 

 
ภาพที่ 2 เมนูนการใช้งานระบบ 

- ชุดข้อมูล : แสดงรายการชดุข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายในระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
- องค์กร : แสดงรายการชุดข้อมูลตามหน่วยงานผู้สร้างข้อมูล 
- กลุ่ม : แสดงรายการชุดข้อมูลตามหมวดหมู่ 
- เกี่ยวกับ : แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
 
 

https://data.bangkok.go.th/
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1.3 การค้นหาชุดข้อมูล 
ผู้ใช้งานสามมารถสืบค้นชุดข้อมูลโดยใช้คำสำคัญ (Keyword) โดยพิมพ์ที่ช่องค้นหา แล้วคลิกปุ่ม 

“ค้นหาข้อมูล” ตามภาพที่  3-1 ระบบจะค้นหาจากฟิลด์ต่อไปนี้  ชื่อชุดข้อมูล (Title) รายละเอียด 
(Description) และป้ายกำกับ (Tag) และแสดงผลลัพธ์เป็นรายการชุดข้อมูลที่ตรงกับคำค้นของผู้ใช้ ดังภาพที่ 3-2 

 
ภาพที่ 3-1 ฟอร์มค้นหาชุดข้อมูล 

 
ภาพที่ 3-2 ตัวอย่างผลลัพธ์การค้นหาชุดข้อมูลด้วยคำสำคัญ “โรงเรียน” 

 
ภาพที่ 3-3 เมื่อระบบแสดงรายการชุดข้อมูล ผู้ใช้สามารถเรียงลำดับผลจากกล่องตัวเลือก “เรียงโดย”  

ที่ด้านบนขวามือของหน้าจอ 
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1.4 การดูรายการชุดข้อมูลทั้งหมด 

หากผู้ใช้ต้องการดูรายการชุดข้อมูลทั้งหมดภายในระบบศูนย์ข้อมูลเปิดฯ ให้คลิกที่ปุ่ม  ที่เมนู
ด้านบนของหน้าจอ ระบบจะแสดงรายการชุดข้อมูลทั้งหมด ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 แสดงชุดข้อมูลทั้งหมดจากการคลิกที่เมนู “ชุดข้อมูล” 

1.5 การดูรายการชุดข้อมูลตามหมวดหมู่ 
หากผู้ใช้ต้องการดูรายการชุดข้อมูลตามหมวดหมู่ของชุดข้อมูลภายในระบบศูนย์ข้อมูลเปิดฯ ให้คลิกที่

ปุม่  ที่เมนูด้านบนของหน้าจอ ระบบจะแสดงรายการชุดข้อมูลทั้งหมด ดังภาพที่ 5 โดยปัจจุบันระบบได้
แบ่งเป็น 17 หมวด ดังนี้ 

1) กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม 
2) การท่องเที่ยวและกีฬา 
3) การศึกษา 
4) การเมืองและการปกครอง 
5) คมนาคมและโลจิสติกส์ 
6) งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ 
7) ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม 
8) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 
9) ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
10) สถิติทางการ 
11) สังคมและสวัสดิการ 
12) เกษตรกรรม 
13) สาธารณสุข 
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14) เมืองและภูมิภาค 
15) เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม 
16) ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร 
17) BMA City Data 

 
ภาพที่ 5 แสดงชุดข้อมูลทั้งหมดจากการคลิกที่เมนู “ชุดข้อมูล” 

เมื่อผู้ใช้คลิกที่กล่องหมวดหมู่ข้อมูล ระบบจะค้นหาและแสดงรายการชุดข้อมูลที่มีป้ายกำกับท่ีต้องการ
ขึ้นมา ดังตัวอย่างภาพที่ 6 เมื่อเลือกหมวดหมู่ “สาธารณสุข” 
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างรายการชุดข้อมูลของหมวดหมู่ “สาธารณสุข” 

จากผลลัพธ์ตามที่ 6 ผู้ใช้สามารถกรองข้อมูลได้จากแถบเมนูด้านซ้ายมือของหน้าจอ องค์กร กลุ่ม แท็ค 
รูปแบบ และสัญญาอนุญาต 

 
ภาพที่ 7 ตัวอย่างการกรองรายการชุดข้อมูลด้วยรูปแบบ “CSV” 

 หากผู้ใช้ต้องการยกเลิกการกรองข้อมูล ให้คลิกที่เครื่องหมายกากบาทที่ท้ายเมนู ( ) 
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1.6 การดูรายการชุดข้อมูลตามหน่วยงาน 
หากผู้ใช้ต้องการดูรายการชุดข้อมูลตามหน่วยงานที่เป็นผู้จัดทำข้อมูลภายในระบบศูนย์ข้อมูลเปิดฯ ให้

คลิกท่ีปุ่ม  ที่เมนูด้านบนของหน้าจอ ระบบจะแสดงรายชื่อหน่วยงาน ดังภาพที่ 8-1 และ 8-2 

 
ภาพที่ 8-1 หน้าจอแสดงรายชื่อหน่วยงานทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร 

 
ภาพที่ 8-2 แสดงตัวอย่างรายการชุดข้อมูลเมื่อเลือก “กองสารสนเทศภูมิศาสตร์” 

1.7 การดูรายละเอียดและการ Download ชุดข้อมูล 
จากผลการค้นหาชุดข้อมูล ผู้ใช้สามารถคลิกที่ชื่อชุดข้อมูลเพ่ือดูรายละเอียดเกี่ยวกับชุดข้อมูลได้  

โดยระบบจะแสดงทรัพยากรและคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล 
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ภาพที่ 9 แสดงตัวอย่างรายละเอียดของชุดข้อมูล “ข้อมูลสวนสาธารณะ และพ้ืนที่สวนสาธารณะ  

จำแนกตามแขวงการปกครอง” 
 

 
 
 

ชื่อชดุขอ้มลู 

ทรพัยากร 

ค าอธิบายชดุขอ้มลูดจิิทลั 
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หากผู้ใช้ต้องการดาวน์โหลดข้อมูลให้คลิกที่ชื่อทรัพยากร (ไฟล์) ที่ต้องการ 

 
 

 
ภาพที่ 10 ตัวอย่างแสดงรายละเอียดข้อมูลของชุดข้อมูล 

“ข้อมูลสวนสาธารณะ และพ้ืนที่สวนสาธารณะ จำแนกตามแขวงการปกครอง” 

คลิก 

ตารางข้อมูล 

พจนานุกรมข้อมูล 

คำอธิบายข้อมูลดิจิทัล 
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1.8 การเรียกใช้ API ของชุดข้อมูล 
ในกรณีผู้ใช้ข้อมูลต้องการเชื่อมต่อข้อมูลด้วย API ผู้ใช้สามารถดูวิธีและรายเอียดการเชื่อมโยงข้อมูล

ผ่านเครื่องมือที่อยู่ในระบบศูนย์ข้อมูลเปิดฯ โดยคลิกที่ปุ่ม  ระบบจะแสดงกล่องข้อความพร้อม
รายละเอียดตามภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 11 ตัวอย่างกล่องข้อความแสดงวิธีและรายละเอียดการเชื่อมโยงข้อมูลของข้อมูล 

“ข้อมูลสวนสาธารณะ และพ้ืนที่สวนสาธารณะ จำแนกตามแขวงการปกครอง” 

2. การใช้งานสำหรับผู้ดูแลชุดข้อมูล (หน่วยงาน) 
2.1 การเข้าใช้งานระบบ 

เมื่อหน่วยงานที่ได้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐฯ แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม 
 ที่ด้านบนขวาของหน้าระบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 วิธีและหน้าจอลงชื่อเข้าใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐฯ 

คลิก 

คลิก 
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ภาพที่ 13 เมื่อเข้าลงชื่อเข้าใช้ระบบศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐฯ สำเร็จ 

2.2 การสร้างชุดข้อมูลใหม่ 

1. คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงจอรายการชุดข้อมูลทั้งหมด 
2. คลิกท่ีปุ่ม  ทีอ่ยู่ด้านบนของหน้าจอรายการชุดข้อมูล 

 
ภาพที่ 14-1 การเพ่ิมชุดข้อมูล 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอสร้างชุดข้อมูลดังภาพที่ 14-2 ซึ่งการนำเข้าข้อมูลจะมี 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
สร้างชุดข้อมูล โดยกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล และเพ่ิมข้อมูล (Upload File) 

 

1 

2 
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ภาพที่ 14-2 การเพ่ิมชุดข้อมูล 

 

 
 

การเข้าถึง ::: 

1. ส่วนตวั คือ ชดุขอ้มลูที่สามารถ
เขา้ถงึเฉพาะเจา้ของขอ้มลูเทา่นัน้ 

2. สาธารณะ คือ ชดุขอ้มลูเปิดที่
ผูใ้ชง้านระบบศนูยข์อ้มลูเปิด
ภาครฐัฯ สามารถมองเห็น และ
เชื่อมโยงขอ้มลูได ้

ค าส าคัญ ::: 

ก าหนดค าส าคญัโดยการพิมพ ์
ในกล่องขอ้มลูแลว้กดปุ่ ม Enter  

ความถ่ีของการปรับปรุงขอ้มูล ::: 

1 ครัง้ต่อปี  

ตัวอย่างการเพิ่มชุดข้อมูล 
“ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนใน

การจดับรกิารสาธารณะของ กทม.” 
URL ::: 

ก าหนดชื่อ Dataset ซึ่งงในท่ีนีไ้ดน้ า 
ชื่อตารางขอ้มลูจากระบบบนัทึกขอ้มลู
ประกอบตวัชีว้ดัที่ 5.2 มาก าหนด 
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หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ ::: 

- ข้อมูลสาธารณะ 

- ข้อมูลส่วนบุคคล 

- ข้อมูลความมั่นคง 

- ข้อมูลความลับทางราชการ  

สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมลู ::: 

- License not Specified : ไมส่ามารถระบสุัญญาอนุญาตได ้
- Creative Commons Attributions : อนุญาตใหผู้้อื่นสามารถนำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ 
แจกจ่าย หรือดดัแปลงงานนั้นได้ แต่ต้องให้เครดิตที่มาของเจ้าของผลงาน ซึ่งหากต้องการ
ใช้ผลงานนั้นโดยไม่ให้เครดติที่มา ช่ือเจ้าของผลงานกำกับ จะต้องการขออนุญาตเจา้ของ
ผลงานก่อน 
- Creative Commons Attributions Share-Alike : อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำ
ผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือดัดแปลงงานนั้นได้ แตผ่ลงานท่ีดดัแปลงนั้นจะต้องกำกับ
ด้วยสญัญาอนุญาตเง่ือนไขเดียวกนักับต้นฉบับ เว้นแต่ว่าจะไดร้ับอนุญาตจากเจ้าของ
ผลงานก่อน 
- Creative Commons Non-Commercial (Any) : อนุญาตใหผู้้อื่นสามารถนำ
ผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือดัดแปลงงานนั้นได้ แต่ต้องไม่ใช่เพื่อการค้า เว้นแต่ว่าจะ
ได้รับอนญุาติจากเจ้าของผลงานก่อน 
- Open Data Common : อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือ
ดัดแปลงงานนั้นได้ โดยไมม่ีข้อจำกัด ยกเว้นบางครั้งต้องให้เครดิตทีม่าของเจ้าของผลงาน
และได้รับอนญุาตจากเจ้าของผลงานก่อน หากมีการร้องขอ 
- GNU Free Documentation License  : มีลักษณะเปิดกว้าง หรือเรียกว่า copy 
left โดยให้ผู้อื่นสามารถนำข้อมลูส่วนใดส่วนหน่ึง หรือท้ังหมดไปใช้ได้ฟรี โดยมเีงื่อนไขว่า 
ผลงานท่ีสร้างใหม่ต้องใช้สัญญาอนุญาต เอกสารเสรีของกนู เช่นกัน ผลงานท่ีสร้างใหม่นั้น
สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ แต่ถ้ามีการขายเป็นจำนวนมากจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้ามา 
สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู ครอบคลมุสำหรับ คู่มือคอมพิวเตอร์ ตำรา และแหล่ง
อ้างอิงอื่นทั้งในการเรียนการสอนและการทำงาน 
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ภาพที่ 14-3 การเพ่ิมชุดข้อมูล 

 
 เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม  เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ในการเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
ตามภาพที่ 14-4 เมื่อเลือกไฟล์ข้อมูลและกรอกรายละเอียดครบตามแบบฟอร์มแล้วให้กดปุ่ม  แต่หากชุดข้อมูล
ที่สร้างมีไฟล์อ่ืนเพ่ิมเติมให้กดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เมื่อเพ่ิมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
สุดท้ายระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพท่ี 14-5 
 

3 
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ภาพที่ 14-4 การเพ่ิมชุดข้อมูล 

ชื่อ ::: ระบุชื่อไฟล์ข้อมูลที่จะแสดง
ในส่วนของทรัพยากร ตามภาพที่ 9 

  

นามสกุลของไฟล์ ::: ให้ระบุชื่อ
ไฟล์ข้อมูลโดยการพิมพ์แล้วกด Enter 

  

4 
เลือกไฟลท์ี่ตอ้งการอปัโหลด หรือระบ ุURL ของไฟลข์อ้มลู 

5 

6 
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ภาพที่ 14-5 การเพ่ิมชุดข้อมูล 

 

  หลังจากที่เพ่ิมชุดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กำหนุดกลุ่มข้อมูลชุดข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ืออำนวย
ความสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลแก่ผู้ใช้ ให้คลิกที่  ด้านบน ระบบจะแสดงฟอร์มให้กำหนดกลุ่มชุดข้อมูล
ตามภาพท่ี 14-6 และ 14-7 

 
ภาพที่ 14-6 การกำหนดกลุ่มของชุดข้อมูล 

จัดการ ::: เข้าสู่หน้าจอแก้ไข
คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล  
เพ่ิมทรัพยากร (ไฟล์)  
และกำหนดพจนานุกรมข้อมูล 
(Data Dictionary) 
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ภาพที่ 14-7 ตัวอย่างผลการกำหนดกลุ่มของชุดข้อมูล 

 

เมื่อผู้ใช้ค้นหาจะแสดงผลในหน้าจอรายการชุดข้อมูล ดังภาพที่ 14-8 

 
ภาพที่ 14-8 ตัวอย่างการแสดงผลในหน้าจอรายการชุดข้อมูล 

 

2.3 การแก้ไขปรับปรุงชุดข้อมูล 
เมื่อเพ่ิมชุดข้อมูลและกำหนดกลุ่มของชุดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หากต้องการแก้ไขรายละเอียดข้อมูล 

เช่น คำอธิบายข้อมูลดิจิทัล ทรัพยากร (ไฟล์) และกำหนดพจนานุกรมข้อมูล เป็นต้น ให้คลิกที่ปุ่ม    
ที่ด้านบนของหน้าจอตามภาพที่ 14-5 ซึ่งระบบจะแสดงแบบฟอร์มตามภาพที่ 14-3 เพ่ือให้แก้ไขข้อมูล แต่ละมี
ปุ่ม  เพ่ิมเข้ามา ตามภาพที่ 15-1 หากต้องการลบชุดข้อมูลนี้ (ลบรายการชุดข้อมูลพร้อมทรัพยากรทั้งหมด) 
ให้กดปุ่มลบ 

 

 
ภาพที่ 15-1 การแก้ไขปรับปรุงคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล 

  
  

บันทึกการแก้ไข 

  

กดเม่ือต้องการลบชุดข้อมูลนี้
พร้อมกับทรัพยากรทั้งหมด 
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ในส่วนของแท็บทรัพยากรจะมีปุ่ม  สำหรับเพ่ิมทรัพยากร (ไฟล์) และปุ่ม  
สำหรับจัดเรียงลำดับไฟล์ที่จะแสดงผลในหน้าจอรายละเอียดของชุดข้อมูลตามภาพที่ 9 ในกล่องทรัพยากร 

 
ภาพที่ 15-2 การแก้ไขปรับปรุงทรัพยากร 

 
2.4  การกำหนดพจนานุกรมข้อมูลของทรัพยากร 

จากภาพที่ 15-2 เมื่อเข้าสู่หน้าจอการแก้ไขปรับปรุงทรัพยากร ให้คลิกลิงค์ทรัพยากรที่ต้องการเพ่ิม
พจนานุกรมข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอแก้ไขทรัพยากรของไฟล์ดังกล่าว ตามภาพที่ 16 จากนั้นให้กดปุ่ม 

 เพ่ือเข้าสู่หน้าจอกำหนดพจนานุกรมข้อมูล 

 
ภาพที่ 16 การกำหนดพจนานุกรมข้อมูลของทรัพยากร 

กดเมื่อต้องการลบเฉพาะ
ทรัพยากรนี้ออกจากชุดข้อมูล 

  

กดเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

  

1 
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               ให้ระบุ Type Override ป้ายกำกับ และรายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ข้อมูล เมื่อระบุรายละเอียด
ครบแล้ว ให้กดปุ่ม  ผลลัพธ์ของพจนานุกรมจะแสดงในหน้าจอของข้อมูลของทรัพยากรตามภาพที่ 18 
 

                     
ภาพที่ 17 หน้าจอกำหนดพจนานุกรมข้อมูลของทรัพยากร 

 
 
 
 

ประเภทข้อมูล ::: 

- text : ข้อมูลประเภทตัวอักษร 
- numeric : ข้อมูลประเภทตัวเลข 
- timestamp : ข้อมูลประเภทวันที่ 

2 

3 

4 

5 

ฟอรม์ขึน้ตามจ านวน 

คอลมันท์ี่อยู่ใน 

ไฟลท์รพัยากร 
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ภาพที่ 18 พจนานุกรมข้อมลูของทรัพยากร 

 

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


