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เกณฑ์การประเมิน ความเชื่อมโยง
ตัวชี้วัด SKPIsเป้าหมายขั้นต้น เป้าหมายขั้นมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง

1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 
15

ร้อยละ 84 ร้อยละ 83 ร้อยละ 84 ร้อยละ 85 SKPIs

2. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน

ร้อยละ 
15

ไม่เกิน 23 25.6
ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

23
ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

21
ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

ไม่เช่ือมโยง 
SKPI

3. ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม 
Care Plan

ร้อยละ 
15

ร้อยละ 95 93.37 ร้อยละ 95 ร้อยละ 96.5 ไม่เช่ือมโยง 
SKPI

4. อัตราป่วยด้วยโรคอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศ ร้อยละ 
15

4,627.23
(ค่าที่ดีที่สุดย้อนหลัง 3 ปี)

4970.22
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 63-65)

4627.23
ค่าที่ดีที่สุด 3 ปี (ปี 63-65)

4284.25
ค่า +- interval

(ค่าความต่างระหว่าง ค่ามาตรฐานและค่าข้ันต้น)

ไม่เช่ือมโยง 
SKPI

5. ร้อยละคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้านไดม้าตรฐานตาม
เกณฑ์คุณภาพน้ าประปาดื่มได้

ร้อยละ 
10

ร้อยละ 25 ร้อยละ 20.74 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 JKPI

6. การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อ
น าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ร้อยละ 
15 

50
(คะแนน)

75
(คะแนน)

100
(คะแนน)
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7. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ร้อยละ 
15

412.77
(คะแนน)

potential

7

oat
Highlight
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ตัวชี้วัดที่ 6: 2(1) การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)ชี้วัด 2 
(1) : การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

รายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล

ค าอธิบาย :
• บัญชีข้อมูล หมายถึง เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จ าแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ
• ค าอธิบายข้อมูลที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. ก าหนด หมายถึง ค าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ เป็นส่วนที่บังคับต้องท าการอธิบายข้อมูล ประกอบด้วยค าอธิบายข้อมูล 

จ านวน 14 รายการส าหรับ 1 ชุดข้อมูล ที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าและระบุรายละเอียด 
• ระบบบัญชีข้อมูล คือ ระบบงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน เช่น CKAN หรือ อื่น ๆ
• ข้อมูลสาธารณะ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้สามารถน าไปใช้ได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร/ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
• คุณลักษณะแบบเปิด หมายถึง คุณลักษณะของไฟล์ที่ไม่ถูกจ ากัดด้วยเง่ือนไขต่าง ๆ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้งานหรือประมวลผลได้หลากหลายซอฟต์แวร์

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เร่ือง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

แนวทางการประเมิน  
1) ส่วนราชการต้องเลือกประเด็นการด าเนินงานภายใต้ขอบเขตการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 ประเด็น ที่มีชุดข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เพื่อใช้ในการจัดท าบญัชีชดุข้อมูล (Data Catalog)
2) ส่วนราชการต้องจัดท าชดุข้อมูลที่สัมพันธ์กบักระบวนการท างานตามขอบเขตการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 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

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต้น (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100)
• มีรายชื่อชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสามารถน าไปใช้ตอบโจทย์

การพัฒนาประเทศหรือการบริการประชาชน
• มีค าอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตาม

มาตรฐานที่ สพร. ก าหนด (14 รายการ) ของทุกชุดข้อมูล 
• มีค าอธิบายทรัพยากรข้อมูล (Resource) ของชุดข้อมูล

เปิดทั้งหมด

• มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) 
พร้อมแจ้ ง  URL ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และ
ชุดข้อมูล ค าอธิบายชุดข้อมูล ถูกน าขึ้นที่ระบบบัญชี
ข้อมูลหน่วยงาน และระบุทรัพยากรข้อมูล (Resource)
ของชุดข้อมูลเปิดทั้งหมด (15 คะแนน)

• ชุดข้อมูลเปิดทั้งหมด ถูกน ามาลงทะเบียนในระบบบัญชี
ข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) (10 คะแนน)

• คุณภาพทุกชุดข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะ
แบบเปิดที่ สพร. ก าหนด (20 คะแนน)

• น าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ตอบโจทย์ตามประเด็นขอบเขตการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล (5 คะแนน)

เป้าหมายการด าเนินงาน 6 เดือน (ต.ค. 65 – มี.ค. 66) 

ขอบเขตการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
1) แผนระดับ 2 (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ

ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ) และ แผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน
• ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
• ผลการด าเนินงานตามแผนที่เกี่ยวข้อง

2) ชุดข้อมูลสนับสนุนการให้บริการประชาชน (e-Service)
3) ดัชน/ีตัวช้ีวัดระดับสากล*
4) สถิติทางการ (21 สาขา)
5) การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล หรือ มติ ครม.
6) ภารกิจหลักของหน่วยงาน

หมายเหตุ : * หน่วยงานที่ต้องด าเนินการตามตัวชี้วัดการจัดท า
ชุดข้อมูลตัวชี้วัดส าหรับการรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ โดย IMD ให้นับเป็นชุดข้อมูลที่ต้องด าเนินการ
เพิ่มเติมจาก 5 ชุดข้อมูลที่ก าหนดตามเง่ือนไขตัวชี้วัด

เงื่อนไข
1. ในแต่ละชุดข้อมูล (Data Set) ต้องมีการจัดท าค าอธิบายข้อมูล 

(Metadata) ครบถ้วนจ านวน 14 รายการ หากส่วนราชการมีการ
จัดท ารายละเอียดไม่ครบ 14 รายการในแต่ละชุดข้อมูล จะไม่นับผล
การด าเนินงาน

2. หน่วยงานจัดท าชุดข้อมูลไม่น้อยกว่า 5 ชุดข้อมูลส่วนราชการอื่น ๆ ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานท่ี สสช. ก าหนด ตามข้อที่ 2 ส่วนราชการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานท่ี สสช. ก าหนด ได้แก่ 
หน่วยงานส่ง Template 1 (ช่ือชุดข้อมูล) และ Template 2 (Metadata) ให้ สสช. 

ภายใน ม.ีค. 2566
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