แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ตัวชี้วัดที่ 3.8 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลางเพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย(จํานวน) หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม
วันที่สิ้นสุด
ผูรับผิดชอบ
1
เรื่อง
ต.ค.-63
ต.ค.-63
กลุมพัฒนาระบบขอมูล
1 ศึกษา/วิเคราะหขอมูลและแนวทางการการพัฒนา
ระบบบัญชีขอมูลเพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ
(Open Data)
2 คัดเลือกชุดขอมูลเพื่อการจัดทําระบบบัญชีขอมูลที่มี
ความสอดคลองกับภารกิจหลักและกระบวนการ
ทํางานงานพรอมเสนอชุดขอมูลที่คัดเลือกตอ
ผูบริหารพิจารณา
3 จัดทํารายชื่อชุดขอมูล (Data set) ที่มีความสัมพันธ
กับกระบวนการทํางานและภารกิจหลักของหนวยงาน
4 จัดทําคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐาน
ของ สพร. กําหนด (14 รายการ)
5 จัดทําขอมูลเปดที่ถูกจัดอยูในหมวดหมูสาธารณะ
(Open Data) โดยการเชื่อมตอขอมูลออกสาธารณะ

1

ระบบงาน

5

ชุดขอมูล

5

รายการขอมูล

5

รายการขอมูล

พ.ย.-63

พ.ย.-63

กลุมพัฒนาระบบขอมูล

ธ.ค.-63

ก.พ.-64

กลุมพัฒนาระบบขอมูล

มี.ค.-64

พ.ค.-64

กลุมพัฒนาระบบขอมูล

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

กลุมพัฒนาระบบขอมูล

ระดับที่ 4 Output (ผลผลิต) : ผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กําหนด
4.1. จํานวนชุดขอมูลที่มคี ําอธิบายขอมูล (Metadata) ที่สอดคลองตามมาตรฐานของ
สพร. กําหนด (14 รายการ)

กองแผนงาน ไดดําเนินการจัดทําคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ที่สอดคลองตามมาตรฐาน
ของ สพร. กําหนด โดยมีจํานวนชุดขอมูลที่มีคําอธิบายขอมูล (Metadata) ดังกลาวฯ 5 ชุดขอมูล ดังนี้
1) ชุ ด ข อ มู ล จั ง หวั ด มี ร ะบบจั ด การป จ จั ย เสี่ ย งด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ ส ง ผลกระทบต อ สุ ข ภาพ
ผานเกณฑระดับดีมาก
2) ชุดขอมูลจํานวนตัวอยางน้ําบริโภคประเภทตางๆ ไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพน้ําบริโภค
กรมอนามัย
3). ชุดขอมูลองคกรปกครองสว นทองถิ่นที่มีระบบการจัด การสิ่งปฏิกูลในจัง หวัด พื้นที่เสี่ยง
โรคพยาธิใบไมตับ
4) ชุดขอมูลเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป
5) ชุดขอมูลโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมผานเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital

4.2. ผลผลิตตามมาตรการ/แนวทางที่ สพร. กําหนดเปาหมายมาตรฐาน

1) วิเคราะหชุดขอมูลเพื่อจัดทําคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ที่สอดคลองตาม
มาตรฐานของ สพร. กําหนด
กองแผนงานงาน มีการดําเนินการจัดทําคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ที่สอดคลอง
ตามมาตรฐานของ สพร. กําหนด โดยจัดทําหนังสือใหหนวยงานวิชาการที่เปนเจาของชุดขอมูล (Data
set) ดําเนินการวิเคราะหชุดขอมูลตามรายละเอียดมาตรที่กําหนด (14 รายการ) เพื่อจัดทําคําอธิบาย
ชุดขอมูล (Metadata) ของกรมอนามัย

เอกสาร “หนังสือเชิญขอความอนุเคราะหดําเนินการวิเคราะหชดุ ขอมูล เพื่อจัดทําคําอธิบายชุดขอมูล
(Metadata)”

2) จัดทําคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ที่สอดคลองตามมาตรฐานของ สพร. กําหนด
กองแผนงานงาน มีการดําเนินการรวบรวมผลการวิเคราะหชุดขอมูลเพื่อจัดทําชุดขอมูล
(Data set) ที่ มี คํ า อธิ บ ายข อ มู ล (Metadata) ที่ ส อดคล อ งตามมาตรฐานของ สพร. กํ า หนด
(14 รายการ) และนําไปเขียนชุดคําสั่ง API จัดทําขอมูลเปดที่ถูกจัดอยูในหมวดหมูสาธารณะ (Open
Data) และนํ า เข า ในระบบบั ญ ชี ข อ มู ล (Data Catalog) โดยการเชื่ อ มต อ ข อ มู ล ออกสาธารณะ
(รายละเอียดตาม Link : https://bit.ly/2RBsCEv)

ตารางคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ที่สอดคลองตามมาตรฐานของ สพร. กําหนด (14 รายการ)

4.3 ชุดขอมูล (Metadata) ทุกชุดขอมูลในกระบวนการทํางาน

กองแผนงาน ไดดําเนินการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง
เพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ ( Open Data) โดยมีกระบวนการทํางานของชุดขอมูล 5 ชุดขอมูล ดังนี้
1) ศึกษา/วิเคราะหขอมูลและแนวทางการการพัฒนาระบบบัญชีขอมูลเพื่อนําไปสู
การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)
ดําเนินการศึกษารายละเอียด แนวทาง และเกณฑการประเมินขั้นตน ขั้นกลางขั้นสูง
ของการพัฒนาจัดทําระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) โดยเขารวมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทํา
ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ และรับฟงความคิดเห็นตอรางขอเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงขอมูล
ระหว า งหน ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ นํ า แนวทางการพั ฒ นาจั ด ทํ า ระบบบั ญ ชี ข อ มู ล (Data Catalog)
รวมทั้ง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชี้ขอมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูล
ภาครัฐ (Open data) ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปงบประมาณ 2564 และทําการวิเคราะหในการจัดทําระบบ
บัญชีขอมูล (Data Catalog) ตามกระบวนทํางานของกรมอนามัย

เอกสาร “หนังสือเชิญประชุมชี้แจงแนวทางจัดทําตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล”

เอกสาร “เชิญเขารวมงานรับฟงความคิดเห็นตอรางขอเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงขอมูล”

เอกสาร “การอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาระบบบัญชีข้ อมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสูการเปดเผย
ขอมูลภาครัฐ (Open data) ตามตัวชี้วดั ก.พ.ร. ปงบประมาณ 2564”

2) คัดเลือกชุดขอมูลเพื่อการจัดทําระบบบัญชีขอมูลที่มีความสอดคลองกับภารกิจ
หลักและกระบวนการทํางานพรอมเสนอชุดขอมูลที่คัดเลือกตอผูบริหารพิจารณา
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลและคัดเลือกชุดขอมูล (Data set) รวมกับหนวยงานวิชาการ
ที่เปนเจาของชุดขอมูล (Data set) ซึ่งไดกําหนดจํานวนชุดขอมูล (Data set) เพื่อเตรียมจัดทําระบบ
บัญชีขอมูล (Data Catalog) ที่มีความสอดคลองกับภารกิจหลักและกระบวนการทํางานของกรมอนามัย
ตามเกณฑการคัด เลือกชุดขอมูลที่เปน ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่หนวยงานเปนผูทําการเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง รวมทั้งเปนขอมูลเปด (Open Data) และพรอมใหเชื่อมตอขอมูลออกสาธารณะได
พรอมทั้งเสนอผลการคัดเลือกชุดขอมูลใหผูบริหารกรมอนามัยมัย เพื่อจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดการ
พั ฒ นาระบบบั ญ ชี ข อ มู ล (Data Catalog) เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารเป ด เผยข อ มู ล ภาครั ฐ (Open Data)
ตามขอเสนอตัวชี้วัดการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับสํานักงาน กพร.

เอกสาร “เอกสารการพิจารณา data catalog”

3) จัดทํารายชื่อชุดขอมูล (Data set) ที่มีความสัมพันธกับกระบวนการทํางานและ
ภารกิจหลักของกรมอนามัย
ดําเนินการจัดทําชุดขอมูล (Data set) ของชุดขอมูล (Data Set) ที่มีความสอดคลองกับ
ภารกิจหลักและกระบวนการทํางานของกรมอนามัย ที่เสนอผลการคัด เลือกชุด ขอมู ลตอผูบ ริห าร
พิจารณาเรียบรอยแลว โดยมีตัวชี้วัด/ชุดขอมูลภายใตภารกิจหลักจํานวน 5 ชุดขอมูล ตามที่ไดคัดเลือก
ชุดขอมูล (Data set) ที่มีความสัมพันธกับกระบวนการทํางานและภารกิจหลักของกรมอนามัย

ตารางแสดงรายการชุดขอมูลที่มีความสอดคลองกับภารกิจหลักและกระบวนการทํางานของกรมอนามัย

4) จัดทําคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ที่สอดคลองตามมาตรฐานของ สพร. กําหนด
กองแผนงานงาน มีการดําเนินการรวบรวมผลการวิเคราะหชุดขอมูลเพื่อจัดทําชุดขอมูล
(Data set) ที่มีคําอธิบายขอมูล (Metadata) ที่สอดคลองตามมาตรฐานของ สพร. กําหนด (14 รายการ)
และนําไปเขียนชุดคําสั่ง API จัดทําขอมูลเปดที่ถูกจัดอยูในหมวดหมูสาธารณะ (Open Data) และนําเขา
ในระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) โดยการเชื่อมตอขอมูลออกสาธารณะ

ตารางคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ที่สอดคลองตามมาตรฐานของ สพร. กําหนด (14 รายการ)

ระดับที่ 5 Outcome (ผลลัพธของตัวชี้วัด) : ระบบบัญชีขอมูลและจัดทําขอมูลเปด
ที่ถูกจัดอยูในหมวดหมูสาธารณะอยางนอยรอยละ 50 ของชุดขอมูลเปดในบัญชีขอมูล
ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปดที่ สพร. กําหนด
กองแผนงานดํ า เนิ น การนํ า เข า ข อ มู ล ชุ ด ข อ มู ล ที่ มี คํ า อธิ บ ายข อ มู ล (Metadata) ที่
สอดคลองตามมาตรฐานของ สพร. กําหนด (14 รายการ) ในระบบบัญชีขอมูล (data catalog)
ในหมวดหมูสาธารณะตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปดที่ สพร. กําหนด (ลิ้งระบบบัญชีขอมูล
(data catalog) : https://anamai.gdcatalog.go.th)

หนาเว็บไซตระบบบัญชีขอมูล (data catalog)
โดยมี ชุ ด ข อ มู ล ภายใต ภ ารกิ จ หลั ก จํ า นวน 5 ชุ ด ข อ มู ล ที่ เ ผยแพร ใ นหมวดหมู ส าธารณะตาม
มาตรฐานคุณลักษณะแบบเปดที่ สพร. กําหนด ดังนี้
รายชื่อชุดขอมูล (Data set)
1. จังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สง ผลกระทบตอ
สุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก
2. จํานวนตัวอยางน้ําบริโภคประเภทตางๆ ไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพ
น้ําบริโภคกรมอนามัย
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มรี ะบบการจัดการสิง่ ปฏิกูลในจังหวัด
พื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไมตับ
4. เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดลอม (EHA)
ระดับพื้นฐานขึน้ ไป
5. โรงพยาบาลที่พฒ
ั นาอนามัยสิ่งแวดลอมผานเกณฑ GREEN&CLEAN
Hospital

Link หนารายงานชุด
ขอมูล
https://bit.ly/3f2E6tH
https://bit.ly/2RAAHJJ
https://bit.ly/3u9E4Vf
https://bit.ly/3fwZiqY
https://bit.ly/344i7ME

