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1. เน้นบทบาทกระทรวง
•กระทรวงก าหนดตัวชี้วัดและติดตาม
ประเมินผลกระทรวงและกรมในสังกัด
•ก าหนดตัวชี้วัดระดับกระทรวง 
และถ่ายทอดลงสู่ระดับกรม

2. กลไกการประเมินผล
•คณะท างานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
•คณะกรรมการก ากับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ
•จังหวัดใช้แนวทางและรูปแบบการก าหนดตัวชี้วัด
และประเมินผล เช่นเดียวกับปี 2564

3. องค์ประกอบการประเมิน
•การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน 
(Performance Base)
•การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน 
(Potential Base)

4. Joint KPIs
•การบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวง (Joint KPIs) 
และระหว่างกระทรวงกับจังหวัด (Function-Area KPIs) รวมทั้ง  

ระหว่างกระทรวงกับองค์การมหาชน

5. ตัวชี้วัด Monitor
•ตัวชี้วัดที่มีความส าคัญและไม่สามารถวัดผลได้ใน
รอบปีการประเมิน ให้รายงานผลเพื่อน าข้อมูลมา
ประกอบการวางแผนการท างาน

7. เชื่อมโยงกับการประเมินผลงานรายบุคคล
•น าผลการประเมินฯ ไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของ ก.พ. 
(ปลัดกระทรวง/เทยีบเทา่ อธิบดี/เทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

6. พัฒนาศักยภาพองค์การ 
•การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล เพื่อรองรับการ
ท างานแบบ New Normal 
•ประเมินสถานะของหน่วยงานฯ ในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

หลักการและ
แนวทาง

กรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



4

การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) (ร้อยละ 70)

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) (ร้อยละ 30)

1.1 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ มติ ครม. นโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เช่น การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ (Agenda KPI)
1.2 ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ
1.3 ผลการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญท่ีเป็นการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน เช่น ประเด็นการขจัดความยากจน อุบัติเหตุทางถนน 

ปัญหาชายแดนภาคใต้ เป็นต้น (Joint KPIs) 

1.4 ผลการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพื้นที/่ท้องถิ่น ภูมิภาค 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Function KPI / Area KPI)

1.5 ดัชนีช้ีวัดสากลที่วัดผลตามภารกิจของหน่วยงาน (International KPIs)

1

2
2.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (ร้อยละ 15) เลือกจากประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

2.1.1 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการให้บริการ (e-Service)
2.1.2 การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ 

เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
2.1.3 การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)
2.1.4 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการด าเนินงาน (Digitalize Process) 

2.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (ร้อยละ 15)

องค์ประกอบการประเมิน
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การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูล
ที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ 

เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) 



การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

8

เป้าหมายขั้นต้น (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100)

• มีรายชื่อชุดข้อมูล 
(Data Set) ที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการท างานตาม
ประเด็นการด าเนินงาน
ภายใต้ Focus Area

• มีค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานที่ สพร. ก าหนด (14 รายการ) ของทุกชุดข้อมูล 
(15 คะแนน)

• มีระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน (Agency Data 
Catalog) พร้อมแจ้ง URL ระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน
(10 คะแนน)

• น าขึ้นชดุขอ้มูล metadata และระบุแหล่งข้อมูล ส าหรับชุดข้อมูลที่ถูกจัดใน
หมวดหมู่สาธารณะ ร้อยละ 100 ของชุดข้อมูลเปิดทั้งหมดบนระบบบัญชีข้อมูลของ
หน่วยงาน  เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได ้ตามมาตรฐานคุณลกัษณะแบบเปิดที่ สพร.
ก าหนด (20 คะแนน)

• น าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ตามประเด็นภายใต้ของ 
Focus area อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล (5 คะแนน)

10 Focus Areas 
1) ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม SME
2) ด้านการเกษตร
3) ด้านท่องเท่ียว
4) ด้านการมีรายได้และการมีงานท า
5) ด้านความเหลื่อมล้ าทางสิทธิสวัสดิการประชาชน
6) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข
7) ด้านการศึกษา
8) ด้านสิ่งแวดล้อม
9) ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
10) ด้านความมั่นคง

ค านิยาม
• บัญชีข้อมูล หมายถึง เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จ าแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ
• ค าอธิบายข้อมูลที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. ก าหนด หมายถึง ค าอธิบายขอ้มลูส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ เป็นส่วนที่บังคับ

ต้องท าการอธิบายขอ้มลู ประกอบด้วยค าอธบิายขอ้มลูจ านวน 14 รายการส าหรับ 1 ชุดข้อมูล ที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าและระบุรายละเอยีด 
• ระบบบัญชีข้อมูล คือ ระบบงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน เช่น CKAN หรือ อื่น ๆ
• ข้อมูลสาธารณะ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเปดิเผยได้สามารถน าไปใช้ได้อยา่งอสิระไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูข่าวสาร/ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ เป็นต้น
• คุณลักษณะแบบเปิด หมายถึง คุณลักษณะของไฟล์ที่ไม่ถูกจ ากัดด้วยเง่ือนไขต่าง ๆ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้งานหรือประมวลผลได้หลากหลายซอฟต์แวร์

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

แนวทางการประเมิน  
1) ส่วนราชการต้องเลือกประเด็นการด าเนินงานภายใต้ Focus Areas ที่ก าหนด (จ านวน 10 ด้าน) อย่างน้อย 1 ประเด็น ที่สอดคล้องกับการให้บริการ e-Service ของหน่วยงาน หรือภารกิจด้านนโยบาย

ที่มีชุดข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เพื่อใช้ในการจัดท าบญัชีชดุข้อมูล (Data Catalog)
2) ส่วนราชการต้องจัดท าชดุข้อมูลที่สัมพันธ์กบักระบวนการท างานตามประเด็นการด าเนนิงานภายใต้ Focus Areas โดยต้องเป็นกระบวนการท างานภายใต้ภารกิจหลักที่มผีลกระทบต่อการให้บริการประชาชนในระดับสูง
3) ให้มีค าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) 14 รายการตามมาตรฐานที่ สพร. ก าหนด
4) ชุดข้อมูลที่ขึ้นในระบบบัญชขี้อมูลของหน่วยงาน  (Agency Data Catalog) จะเป็นชุดข้อมลูที่ สสช. ใช้ติดตามในการลงทะเบียนระบบบริการบัญชขี้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ต่อไป
5) ก าหนดให้ส่วนราชการมีระบบบญัชีข้อมูล พร้อมมีข้อมูลสาธารณะ (Open data) ในระบบบัญชีข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้เปน็ไปตามมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล

ต่อสาธารณะ ร้อยละ 100 ของบัญชีข้อมูล ตามแนวทางที่ สพร. ก าหนด 
6) ชุดข้อมูลเปิด (Open data) ต้องเป็นข้อมูลที่ประชาชนหรือผู้รับบริการต้องการและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ หรือส่วนราชการสามารถน าชุดข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการวางแผน พัฒนางานได้
7) การน าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  ประเมินจากหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการน าชุดข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการปฏิบัติงาน เช่น รายงานวิเคราะห์จากชุดข้อมูล  / การมี dashboard จากชุดข้อมูล 

เป็นต้น

เงื่อนไข
1. หน่วยงานที่มี e-Service ให้เลือก Dataset ที่เกี่ยวข้อง

กับงานบริการที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
2. หน่วยงานด้านนโยบาย เลือก Dataset ที่สนันสนุน

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ 
Agenda ส าคัญ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานอ่ืนได้

3. ในแต่ละชุดข้อมูล (Data Set) ต้องมีการจัดท าค าอธิบาย
ข้อมูล (Metadata) ครบถ้วนจ านวน 14 รายการ 
หากส่วนราชการมีการจัดท ารายละเอียดไม่ครบ 14 รายการ
ในแต่ละชุดข้อมูล จะไม่นับผลการด าเนินงาน

4. หน่วยงานเดิมที่มีการด าเนินการตัวชี้วัดนีในปี 2564 ให้
คัดเลือกชุดข้อมูลใหม่มาด าเนินการในปี 2565 โดยสามารถน า
ชุดข้อมูลของปี 2564 มาต่อยอดท าให้ครบ ได้ใน Focus 
Area ที่คัดเลือก

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

ข้อมูลเปิด (หมวดหมู่สาธารณะ) ที่สามารถเข้าถึงได้
และพร้อมใช้งาน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดการวิเคราะห์
หรือสร้างนวัตกรรมข้อมูลได้ และสามารถตอบโจทย์
ประเด็นการด าเนินงานที่มีความส าคัญเร่งด่วนของประเทศได้

หลักการ : พัฒนาและปรับปรุงบัญชีข้อมูลของหน่วยงานให้มีคุณภาพและน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูล เพื่อการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐ 

เอกสารฉบบัปรบัปรงุจากการประชมุชีแ้จงฯ เมือ่วนัที่10 กนัยายน 2564



Focus Area 65 เป้าหมาย สสช. เป้าหมาย สพร. 12 Agenda e-Service (ก.พ.ร.) Survey Open Data Survey Open Government

1. ด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม SME

5. ด้านการตลาดและการ
กระจายสินค้าส าหรับ
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

3. SME 5. ระบบการรับช าระภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กรมที่ดิน)
10. ระบบเชื่อมโยงสินค้าข้ามแดนทางบกของกลุ่มประเทศ ACMECS ผ่านระบบ NSW (กรมศุลกากร)
11. ระบบขออนุญาตวัตถุอันตราย แบบครบวงจร (Hazardous Substance Single Submission : 
HSSS) (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
12. หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (One Identification : ID One SMEs) (สสว.)

1. ด้านเศรษฐกิจ การเงิน
และอุตสาหกรรม

2. ด้านการเกษตร 3. ด้านเกษตรและการ
บริหารจัดการน้ า

2. การเกษตร 8. ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง และปศุสัตว์ (มกอช.)
9. ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร (สศก.)

5. เกษตรกรรม

3. ด้านการท่องเที่ยว 4. ด้านการท่องเท่ียว 3. ระบบการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดินทาง (Ease of traveling) (สป.กก.)

4. ด้านการมีรายได้และ
การมีงานท า

1. การมีรายได้และการมี
งานท า

7. ระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเขา้สู่ตลาดแรงงาน (กรมการจัดหางาน) 4.   (1) ข้อมูลรายได้ต่อหัวของประชากร
(2) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน

5. ด้านความเหลื่อมล้ า
ทางสิทธิสวัสดกิาร
ประชาชน

4. ความเหลื่อมล้ าทางสิทธิ
สวัสดิการประชาชน

2. ระบบการแจ้งเตือนสิทธิแ์ละชว่ยเหลือในการรับสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวติ (สป.พม.) 2.   (1) ข้อมูลการพักช าระหนี้
(2) มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐในการจัดการหนี้

3.   มาตรการเยียวยาต่าง ๆ

6. ด้านสุขภาพและการ
สาธารณสุข

2. ด้านสุขภาพและการ
สาธารณสุข

5. สุขภาพและการแพทย์ 6. ระบบการออกบัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (กรมควบคุมโรค) 1. (1) ข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 รายวัน
(2) ข้อมูลวัคซีนโควิด-19
(3) ข้อมูลผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงการฉีดวัคซีนแต่ละยี่ห้อ

5.   (1) ข้อมูลปริมาณรถพยาบาล 
(2) อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
(3) ต าแหน่งที่ตั้ง 
(4) จ านวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

7. ด้านการศึกษา 1. การศึกษา

8. ด้านสิ่งแวดล้อม 4. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

9. ด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

6. ความโปร่งใสและการมี
ส่วนร่วม

1. ศูนย์การร้องเรียนแบบเบด็เสร็จ (สปน.)
4. ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) (ปค.)

2. เมืองและภูมิภาค
3. การเมืองและการ
ปกครอง

6.  ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งต าบล/สถานที่ราชการ เช่น สถานี
ต ารวจ และเขตความรับผิดชอบ

7.  การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง, 
การด าเนินโครงการต่าง ๆ, สัญญาที่ท ากับเอกชนและต่างประเทศ)

10. ด้านความมั่นคง กลุ่มชุดข้อมูลกฎหมาย 
ศาล และอาชญากรรม

การเชื่อมโยง 10 Focus Area และ Agenda e-Service (12 ประเด็น)
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ตัวอย่าง : การวิเคราะห์รายชื่อชุดข้อมูลตามประเด็นการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน ก.พ.ร. 

เป้าหมายขั้นต้น (50)

10

1. เลือก Focus Area 2. ก าหนดประเด็นการ
ด าเนินงานภายใต้ Focus Area

3. ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการด าเนินงาน 4. กระบวนการท างาน 5. ชุดข้อมูล

10 Focus Areas 
1) ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม SME
2) ด้านการเกษตร
3) ด้านท่องเที่ยว
4) ด้านการมีรายได้และการมีงานท า
5) ด้านความเหลื่อมล้ าทางสิทธิ

สวัสดิการประชาชน
6) ด้านสุขภาพและการสาธารณสขุ
7) ด้านการศึกษา
8) ด้านสิ่งแวดล้อม
9) ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
10) ด้านความมั่นคง

ระบุรายละเอียด
1. ประเด็นการด าเนินงานภายใต้ 

Focus Area
การขับเคลื่อน e-Service ใน
ภาครัฐ

2. เป้าหมายการน าชุดข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
น าไปวางแผนการด าเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล

3. หน่วยงานที่คาดว่าจะน าชุดขอ้มลู
ไปใช้ประโยชน์
• ส านักงาน ก.พ.ร.
• ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน)

ภารกิจของหน่วยงาน กระบวนการท างานหลัก กระบวนการท างานย่อย (ถ้ามี) ชุดข้อมูล

1. ภารกิจด้านนโยบาย
การพัฒนาระบบราชการ 

- - -

2. ภารกิจด้านพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน

2.1 ขับเคลื่อนการให้บริการภาคธรุกิจและ
ภาคประชาชนด้วยระบบดิจิทัลอย่างเต็ม
รูปแบบ

2.1.1 Biz Portal • แผนการด าเนินงานขบัเคลื่อน Biz Portal
• ผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อน Biz 

Portal

2.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
ในการเพิ่มขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ภาครัฐ ในการบริหารจัดการด้านบรูณาการ
ข้อมูลภาครัฐ 

2.2.1 Citizen Portal • แผนการด าเนินงานขบัเคลื่อน  Citizen 
Portal

• ผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อน Citizen 
Portal

3. ภารกิจปรับบทบาท ภารกิจ
โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ 

- - -

4. ภารกิจเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

4.1 พัฒนาส่วนราชการ จังหวัด และ
องค์การมหาชน ให้มีขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) มุ่งสู่การ
เป็นระบบราชการ 4.0 และบริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4.1.1 PMQA 4.0 • ผลการประเมินส่วนราชการตามเกณฑ์ 
PMQA 4.0

4.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏบิัติ
ราชการของส่วนราชการ จังหวัด และ
องค์การมหาชน โดยปรับระบบการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการเพื่อการ
พัฒนาหน่วยงาน (enable) ควบคู่กับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance)

4.2.1 การประเมินส่วนราชการ • ผลการประเมินส่วนราชการตามตัวชีว้ดั e-
Service

มีหน่วยงาน
น าไปใช้ประโยชน์



ภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด าเนินการ กระบวนการท างานหลัก กระบวนการท างานย่อย (ถ้ามี) ชุดข้อมูล

1. ภารกิจ... 1.1 กระบวนการท างาน... 1.1.1 ….. • ….
• ….

1.1.2 ….. • ….
• ….

1.2 กระบวนการท างาน... 1.2.1 ….. • ….
• ….

1.2.2 ….. • ….
• ….

2. ภารกิจ... 2.1 กระบวนการท างาน... 2.1.1 ….. • ….
• ….

2.1.2 ….. • ….
• ….

2.2 กระบวนการท างาน... 2.2.1 ….. • ….
• ….

2.2.2 ….. • ….
• ….

แบบฟอร์ม การวิเคราะห์รายชื่อชุดข้อมูลตามประเด็นการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรม.... กระทรวง....

ตัวอย่าง template 1

1. Focus Area ที่เกี่ยวข้อง _____________________________________
2. ประเด็นการด าเนินงานภายใต้ Focus Area________________________
3. เป้าหมายการน าชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ __________________________
4. หน่วยงานที่คาดว่าจะน าชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์_____________________

เป้าหมายขั้นต้น (50)
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ภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด าเนินการ กระบวนการท างานหลัก กระบวนการท างานย่อย (ถ้ามี) ชุดข้อมูล

1. ภารกิจด้านพัฒนาการให้บริการประชาชน 1.1 ขับเคลื่อนการให้บริการภาคธุรกิจและภาค
ประชาชนด้วยระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

1.1.1 Biz Portal • แผนการด าเนินงานขับเคลื่อน Biz Portal
• ผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อน Biz Portal

1.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจทัิลในการเพ่ิม
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครฐั ในการบริหาร
จัดการด้านบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 

1.2.1 Citizen Portal • แผนการด าเนินงานขับเคลื่อน Citizen Portal
• ผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อน Citizen Portal

2. ภารกิจเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 2.1 พัฒนาส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน 
ให้มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) มุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และ
บริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

2.1.1 PMQA 4.0 • ผลการประเมินส่วนราชการตามเกณฑ์ PMQA 4.0

2.2 การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน โดยปรับ
ระบบการประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติราชการเพื่อ
การพัฒนาหน่วยงาน (enable) ควบคู่กับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance)

2.2.1 การประเมินส่วนราชการ • ผลการประเมินส่วนราชการตามตัวช้ีวัด e-Service

ตัวอย่าง : การวิเคราะห์รายชื่อชุดข้อมูลตามประเด็นการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน ก.พ.ร.

ตัวอย่าง template 1

1. Focus Area ที่เกี่ยวข้อง _____ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ_________________________
2. ประเด็นการด าเนินงานภายใต้ Focus Area____ การขับเคล่ือน e-Service ในภาครัฐ ______
3. เป้าหมายการน าชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ _______น าไปวางแผนการด าเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายการเป็นรัฐบาลดิจิทัล_____________________
4. หน่วยงานที่คาดว่าจะน าชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์__(1) ส านักงาน ก.พ.ร. (2) ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)______________________

เป้าหมายขั้นต้น (50)
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แบบฟอร์ม การจัดท าค าอธิบายข้อมูลตามรายชื่อชุดข้อมูลตามประเด็นการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรม.... กระทรวง....

ตัวอย่าง template 2

ตัวอย่าง Template 2 ที่ใช้ในการจัดท าค าอธิบายชุดข้อมูล (metadata)

เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)

13

ประเภทข้อมูลระเบยีน หมายถึง ข้อมูลระเบยีน  (Record)  ทีไ่ด้จากระบบฐานข้อมูลทะเบยีนหรอืจากการบรหิารงานของหน่วยงาน และทีไ่ด้จากการส ามะโน/ส ารวจด้วยตัวอยา่ง

รหัสชุดข้อมูล
ตามทีก่ าหนดใน

1. ประเภทข้อมูล 2. ชื่อชุดข้อมูล 3. องค์กร 4. ชื่อผู้ติดต่อ 5. อีเมลผู้์ติดต่อ 6. ค าส าคัญ 7. รายละเอียด 8. วัตถุประสงค์ 9.1 หน่วย
ความถ่ีของการ
ปรบัปรงุข้อมูล

9.2 ค่าความถ่ี
ของการ

ปรบัปรงุข้อมูล

10. ขอบเขตเชิง
ภูมิศาสตรห์รอืเชิง

พ้ืนที่

11. 
แหลง่ทีม่า

12. รปูแบบการเก็บ
ข้อมูล

13. หมวดหมู่ข้อมูล
ตามธรรมาภิบาล

ข้อมูลภาครฐั

14. สญัญาอนุญาต
ให้ใช้ข้อมูล

Temp1_Dataset (เลอืกจาก
ตัวเลอืก)

(กรอกชื่อชุด
ข้อมูล)

(กรอกชื่อ
องค์กร)

(กรอกชื่อกอง/
ส านัก/ฝ่าย)

(กรอกอีเมลก์อง/
ส านัก/ฝ่าย)

(กรอกหัวข้อ 
ค า วล ีแท็ก)

(กรอก
ค าอธิบาย)

 (เลอืกจากตัวเลอืกและ

ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้)
 (เลอืกจาก
ตัวเลอืก)

(กรอกค่าตัวเลข) (เลอืกจากตัวเลอืก) (กรอก
ค าอธิบาย)

 (เลอืกจากตัวเลอืกและ
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(เลอืกจากตัวเลอืก) (เลอืกจากตัวเลอืก)

DataSet_11_01 ข้อมูลระเบยีน Name 11_01 

DataSet_11_02 ข้อมูลระเบยีน Name 11_02 

DataSet_11_03 ข้อมูลระเบยีน Name 11_03

DataSet_12_01 ข้อมูลระเบยีน Name 12_01

DataSet_12_02 ข้อมูลระเบยีน Name 12_02

DataSet_13_01 ข้อมูลระเบยีน Name 13_01

Template 2  แบบฟอรม์ค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ทีส่อดคลอ้งตามมาตรฐานที ่สพร. ก าหนด

รายการค าอธิบายข้อมูลสว่นหลกั (Mandatory Metadata)
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No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค ค าอธิบาย ตัวเลือก / รูปแบบ ตัวอย่าง

ข้อมูลระเบียน ข้อมูลสถิติ
1 ประเภทข้อมูล data_type ชุดข้อมูลนี้เป็นข้อมูลประเภทใด ดูรายละเอียด “ค าอธิบาย” ข้อมูลระเบียน ข้อมูลสถิติ
2 ชื่อชุดข้อมูล title ชื่อของชุดข้อมูลที่ก าหนดโดย

องค์กรที่รับผิดชอบข้อมูล
Text รายได้จากการท่องเที่ยว จ านวนก าลังแรงงานรวม

3 องค์กร owner_org ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบข้อมูล Text ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

4 ชื่อผู้ติดต่อ maintainer ชื่อกอง ส านัก หรือ ฝ่ายที่ได้รับการ
มอบหมายให้รับผิดชอบข้อมูล

Text กลุ่มสารสนเทศด้าน
เศรษฐกิจ 

กองสถิติสังคม

5 อีเมลผู้ติดต่อ maintainer_email อีเมลกอง ส านัก หรือ ฝ่ายที่ได้รับ
การมอบหมายให้รับผิดชอบข้อมูล

Email address policy@mots.go.th slaborfs@nso.go.th

6 ค าส าคัญ tag_string หัวข้อ ค า วลี หรือแท็ก (tag) ที่ใช้
ระบุค าส าคัญในชุดข้อมูล

Text แยกแต่ละ 
keywords ด้วย 
“,”(comma)

รายได้, ท่องเที่ยว, จังหวัด แรงงาน, ก าลังแรงงาน

7 รายละเอียด notes ค าอธิบายรายละเอียดที่ส าคัญของ
ชุดข้อมูลอย่างส้ัน เช่น 
ค านิยาม ชุดข้อมูลเกี่ยวกับอะไร มี
วิธีการจัดเก็บแบบใด กลุม่เป้าหมาย
ผู้ใช้งานข้อมูลเป็นใคร

Text รายได้จากการท่องเที่ยว 
จ าแนกรายจังหวัด

ก าลังแรงงานรวม หมายถึง บุคคลทุก
คนที่มี อายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่ง
การส ารวจเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน
ปัจจุบัน และเป็นผู้ถูกจัดจ าแนกอยู่ใน
ประเภทก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล

รายละเอียด 14 ค าอธิบาย (Metadata) ข้อมูลสว่นหลัก (Mandatory) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐเป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)
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No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค ค าอธิบาย ตัวเลือก / 
รูปแบบ

ตัวอย่าง

ข้อมูลระเบียน ข้อมูลสถิติ
8 วัตถุประสงค์ objective อธิบายที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดท าชุดข้อมูล 

เช่น กฎหมาย ภารกิจ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
และเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หรือตอบโจทย์ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ในเรื่องใดที่ผู้ใช้ต้องการ 

ดูรายละเอียด 
“ค าอธิบาย” 

- เพื่อรายงานสถานการณ์ด้านการ
ท่องเที่ยว 

- แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2560-2564) 

- พันธกิจของ สป.กก.

- เพื่อประมาณจ านวนและ
ลักษณะของก าลังแรงงาน
ภายในประเทศ 

- กฎกระทรวง 
- พันธกิจของ สสช.

9.1 หน่วยความถี่ของ
การปรับปรุงข้อมูล

update_frequency
_unit

ส าหรับข้อมูลทั่วไป : ความถี่ ที่ข้อมูลในระบบ
คลังข้อมูลถูกปรับปรุง/เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลง
ส าหรับข้อมูลสถิติ : ความถี่
ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่ผู้ใช้ข้อมูล

ดูรายละเอียด 
“ค าอธิบาย”

รายปี รายเดือน

9.2 ค่าความถี่ของการ
ปรับปรุงข้อมูล

update_frequency
_ interval

ใช้คุณสมบัตินี้ประกอบกับหน่วยความถี่ในการ
อัพเดทข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าชุดข้อมูลมีการ
อัพเดททุก ๆ 2 ปี ท่านสามารถใส่ “2”ส าหรับ
ค่าความถี่ และ “รายปี” ส าหรับหน่วยความถี่

Number หรือ 
เว้นว่างไว้

2 1

10 ขอบเขตเชิง
ภูมิศาสตร์หรือ 
เชิงพื้นที่

geo_coverage ส าหรับข้อมูลทั่วไป : มิติการจัดจ าแนกข้อมูลพื้นที่ใน
ระดับย่อยสุดที่ในการจัดเก็บข้อมูล
ส าหรับข้อมูลสถิติ : มิติการจัดจ าแนกข้อมูลพื้นที่ใน
ระดับย่อยสุดที่ในการน าเสนอข้อมูล

ดูรายละเอียด “
ค าอธิบาย”

จังหวัด จังหวัด

รายละเอียด 14 ค าอธิบาย (Metadata) ข้อมูลสว่นหลัก (Mandatory) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐเป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)
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รายละเอียด 14 ค าอธิบาย (Metadata) ข้อมูลสว่นหลัก (Mandatory) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ

No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค ค าอธิบาย ตัวเลือก / รูปแบบ ตัวอย่าง
ข้อมูลระเบียน ข้อมูลสถิติ

11 แหล่งที่มา data_source แหล่งที่มาของข้อมลูที่น ามาจัดท าชุด
ข้อมูล พร้อมหน่วยงานที่จัดท า เช่น 
ส ารวจภาวะการท างานของประชากร 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ) ฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ (กรมการปกครอง) 

ดูรายละเอียด 
“ค าอธิบาย”

รายงานสถานการณ์ด้าน
การท่องเที่ยว

ส ารวจภาวะการท างาน
ของประชากร (ส านักงาน
สถิติแห่งชาต)ิ

12 รูปแบบการเก็บข้อมูล data_format รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล ดูรายละเอียด “
ค าอธิบาย”

Text, csv Database, XLS, text, 
SPSS

13 หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมา
ภิบาลข้อมูลภาครัฐ

data_category หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ

ดูรายละเอียด 
“ค าอธิบาย”

ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลสาธารณะ

14 สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล license_id สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล ต้องสอดคล้อง
กับหมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ

ดูรายละเอียด 
“ค าอธิบาย”

DGA Open 
Government License

License not specified

เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)



แบบฟอร์ม การระบุแหล่งข้อมูล (Resources) ส าหรับรายชื่อชุดข้อมูลเปิด (Open Data) 
ตามประเด็นการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรม.... กระทรวง....

ตัวอย่าง template 3

ใน 1 ชุดข้อมูลสามารถประกอบด้วยไฟล์แหล่งข้อมูล (Resources) มากกว่า 1 ไฟล์

17

1.รหสัชุดข้อมูลตามที่
ก าหนดใน

2.ชื่อ 3.URL 4.รายละเอียด
5.เงื่อนไขในการเข้าถึง

ข้อมูล
6.วนัทีป่รบัปรงุข้อมูลล่าสุด 7.นามสกุลของไฟล์ 8. วนัทีเ่ริ่มต้นสรา้ง 

9. หน่วยทีย่อ่ยทีสุ่ด
ของการจัดเก็บข้อมูล

Temp1_Dataset (กรอกชื่อ) (กรอก URL) (กรอกรายละเอยีด) (กรอกเง่ือนไขการเขา้ถงึ) YYYY-MM-DD 
ในรูปแบบป ีพ.ศ.

(กรอกนามสกลุของไฟล์) YYYY-MM-DD 
ในรูปแบบป ีพ.ศ.

(เลือกจากตัวเลือก)

DataSet_11_01

DataSet_11_02

DataSet_11_03

DataSet_12_01

DataSet_12_02

DataSet_13_01

DataSet_13_02

Template  3 แบบฟอรม์ค าอธิบายข้อมูลของทรพัยากร (Resource Metadata) ทีส่อดคล้องตามมาตรฐานที ่สพร. ก าหนด

ประเภทข้อมูลระเบยีน หมายถึง ข้อมูลระเบยีน  (Record)  ทีไ่ด้จากระบบฐานข้อมูลทะเบยีนหรอืจากการบรหิารงานของหน่วยงาน และทีไ่ด้จากการส ามะโน/ส ารวจด้วยตัวอยา่ง
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ภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นด าเนินการ

กระบวนการท างานหลัก กระบวนการท างานย่อย 
(ถ้ามี)

ชุดข้อมูล รายละเอียด 14 ค าอธิบาย (Metadata) คะแนน

1. ภารกิจด้านพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน

1.1 ขับเคลื่อนการให้บริการภาคธรุกิจและภาค
ประชาชนด้วยระบบดิจิทัลอยา่งเต็มรูปแบบ

1.1.1 Biz Portal • แผนการด าเนินงานขบัเคลื่อน Biz Portal
• ผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อน Biz Portal

• ครบ 14 รายการ

• ครบ 14 รายการ

• 100

• 100

1.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในการเพิ่มขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ ในการบริหารจัดการ
ด้านบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 

1.2.1 Citizen Portal • แผนการด าเนินงานขบัเคลื่อน Citizen Portal
• ผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อน Citizen Portal

• ครบ 14 รายการ

• มี 13 รายการ

• 100

• 0

2. ภารกิจเพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการ 

2.1 พัฒนาส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน ให้
มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
มุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และบริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี

2.1.1 PMQA 4.0 • ผลการประเมินส่วนราชการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 • มี 12 รายการ • 0

2.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏบิัติราชการของ
ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน โดยปรับ
ระบบการประเมินผลสัมฤทธิก์ารปฏิบัติราชการเพื่อการ
พัฒนาหน่วยงาน (enable) ควบคู่กับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (performance)

2.2.1 การประเมินส่วน
ราชการ

• ผลการประเมินส่วนราชการตามตัวชีว้ดั e-Service • ครบ 14 รายการ • 100

คะแนนเฉลี่ยรวม • (400/600 x 100) = 66.67

ค่าคะแนน Metadata (15 คแนน) • (66.67 x 0.15) = 10

ตัวอย่าง : การค านวณคะแนนในขั้นมาตรฐาน (ค่าคะแนนรวม 25)
การค านวณคะแนนค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. ก าหนด (14 รายการ) ของทุกชุดข้อมูล  (ค่าคะแนน 10)

คะแนนในข้ันมาตรฐาน 

มีค าอธิบายข้อมูล (Metadata) (14 รายการ) 
ของทุกชุดข้อมูล (15 คะแนน)

มีระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน  (Agency Data 
Catalog) พร้อมแจ้ง URL 

(10 คะแนน)

(10) ✓

(10)

10+10 =  20



การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ประเภท ตัวชี้วัด ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง

Structure
(ข้อมูลลักษณะ 
ตาราง)

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล มีไฟล์ข้อมูลให้เข้าถึง แต่ไม่ได้ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติงานว่า
ไฟล์นั้นจะเป็นต้นทางของข้อมูลที่ถูกตอ้งเชื่อถือได้ (ยังไม่
เป็นไปตามหลัก single source of truth)

ไฟล์ข้อมูลมีลิงค์ที่ชัดเจนและก าหนดเป็นแนวปฏิบัติงาน
ทางการว่าไฟล์นั้นจะเป็นต้นทางของข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ 
(ตามหลัก single source of truth)

เข้าถึงในรูปแบบ API ได้ โดยผู้ใช้สามารถระบุเงื่อนไขเข้าไป
ในลิงค์ ท าให้ผู้ใช้สามารถเลือกดึงข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วน
ได้ตามเง่ือนไขท่ีต้องการ เช่น เฉพาะพื้นท่ี เฉพาะช่วงเวลา

ระดับความละเอียดข้อมูลที่เปิด เป็นข้อมูลภาพรวม เช่น ข้อมูลสถิติรายปี รายไตรมาส ข้อมูล
สรุประดับประเทศ หรือ มีจ านวนปีข้อมูลน้อยเพียง 2-3 ปี

ข้อมูลมีรายละเอียด เช่น ระดับรายวัน รายเดือน รายอ าเภอ 
รายต าบล รายหมู่บ้าน รายสาขา ท าให้ใช้วิเคราะห์ต่อยอดได้
ยืดหยุ่น

ผ่านขั้นกลาง แต่สามารถเช่ือมต่อเข้าถึงข้อมูลเปิดที่ทันสมัย 
ได้ทันทีที่ผู้ท าข้อมูลมีการปรบัปรุงหรือเพิ่มเตมิข้อมูลดิบที่ต้น
ทาง

การจัดรูปแบบและโครงสร้าง
ข้อมูล

รูปแบบตารางส าหรับเอกสารประกอบรายงาน รูปแบบตารางฐานข้อมูล (machine readable) ที่พร้อมน าไปท า data analytics หรือ visualization
ไฟล์ข้อมูลอยู่ในรูปแบบท่ีเปิดใช้งานได้ดว้ยซอฟต์แวร์ท่ัวไป เช่น CSV, XLSX

Un-Structure

ข้อมูล ประกาศ 
และระเบียบ

ข้อมูล ประกาศ และระเบียบ เปิดเผยในรูปแบบ PDF (หรือ Word) ที่สามารถสืบค้นเนื้อความในเอกสารได ้(ไม่ใช่การสแกนเอกสารเป็นรูปภาพแล้วบันทึกเป็น PDF)

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล มีไฟล์ข้อมูลให้เข้าถึง แต่ไม่ได้ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติงานว่า
ไฟล์นั้นจะเป็นต้นทางของข้อมูลที่ถูกตอ้งเชื่อถือได้ (ยังไม่
เป็นไปตามหลัก single source of truth)

ไฟล์ข้อมูลมีลิงค์ที่ชัดเจนและก าหนดเป็นแนวปฏิบัติงาน
ทางการว่าไฟล์นั้นจะเป็นต้นทางของข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ 
(ตามหลัก single source of truth)

เข้าถึงในรูปแบบ API ได้ โดยผู้ใช้สามารถระบุเงื่อนไขเข้าไป
ในลิงค์ ท าให้ผู้ใช้สามารถเลือกดึงข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วน
ได้ตามเง่ือนไขท่ีต้องการ เช่น เฉพาะพื้นท่ี เฉพาะช่วงเวลา

Un-Structure

กล้อง CCTV 
จราจร

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล มีเว็บให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาเปิดดูข้อมูลภาพจราจรตามเวลา
จริงได้ และสามารถคลิกดูภาพย้อนหลังได้อย่างน้อย 7 วัน

เข้าถึงภาพ (ณ เวลาล่าสุด) ในรูปแบบ API ได้ โดยผู้ใช้
สามารถระบุเง่ือนไขเข้าไปในลิงค์ ท าให้ผู้ใช้สามารถเลือกดูว่า
มีจ านวนกล้องเท่าไหร่ ติดตั้ง ณ บริเวณใดบ้าง และสามารถ
ดึงข้อมูลเฉพาะบางกล้องได้

เข้าถึงภาพย้อนหลังได้อย่างน้อย 90 วัน ผ่าน API และผู้ดึง
ข้อมูลสามารถเลือกดึงข้อมูลท้ังหมด หรือบางส่วนได้ตาม
เงื่อนไขที่ต้องการ เช่น เฉพาะพื้นที่ เฉพาะช่วงเวลา เฉพาะ
กล้อง

เป้าหมายขั้นสูง (20 คะแนน)

คะแนนขัน้ต้น คะแนนขัน้กลาง คะแนนขัน้สูง

6 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. ก าหนด

เป้าหมายขั้นสูง (100)
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• น าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ตามประเด็นภายใต้ของ Focus area อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล (5 คะแนน)
ตัวอย่างการอธิบาย
1. มีการน าผลการวิเคราะห์สถิติ เวลา ความรุนแรง และต าแหน่งการเกิดไฟป่า มาจัดอัตราก าลังในการลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยการ

ปรับปรุงคือ...........(ระบุสิ่งที่ท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง)................ ส่งผลให้ .................(ระบุการวัดผลเป็นข้อมูลและ
ตัวเลข)........................

2. มีการน าสถิติระยะเวลาการบริการประชาชนในแต่ละขั้นตอน มาท าการปรับปรุงระเบียบ ขั้นตอน หรือ วิธีการท างานให้ เพื่อให้ลดเวลา
การบริการ และประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น  โดยการปรับปรุงคือ...........(ระบุสิ่งที่ท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง)................ ส่งผลให้ 
.................(ระบุการวัดผลเป็นข้อมูลและตัวเลข)........................

3. มีการน าสถิติการเข้าขอรับความช่วยเหลือ การรับสวัสดิการ มาชี้เป้าตัวบุคคลหรือกรณีศึกษาที่น าไปสู่การช่วยเหลือตัวบุคคล (หรือกลุ่ม
ประเภทบุคคล) ได้ตรงจุด (หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น) โดยการปรับปรุงคือ...........(ระบุสิ่งที่ท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง)................ ส่งผล
ให้ .................(ระบุการวัดผลเป็นข้อมูลและตัวเลข)........................

4. มีการรวบรวมค าร้อง ความต้องการ หรือ ข้อเสนอแนะจากประชาชนมาสรุปเป็นสถิติ พร้อมวิเคราะห์ออกมาเป็นแนวทางการปรับปรุง 
หรือ พัฒนาบริการประชาชน หรือ พัฒนาบริการให้แก่หน่วยงานรัฐด้วยกันให้ดีขึ้น โดยการปรับปรุงคือ...........(ระบุสิ่งที่ท าการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง)................ ส่งผลให้ .................(ระบุการวัดผลเป็นข้อมูลและตัวเลข)........................

ตัวอย่าง ค าอธิบายการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 



ตัวอย่าง การน าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลหรือจัดท าสารสนเทศเพื่อตอบโจทย์ภารกิจของหน่วยงาน
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ตัวอย่าง การน าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลหรือจัดท าสารสนเทศเพื่อตอบโจทย์ภารกิจของหน่วยงาน
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คู่มือและเครื่องมือสนับสนุนหน่วยงานในการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

https://gdhelppage.nso.go.th/index.html




