
แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและองค์การมหาชน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base)
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วันที่ 10 กันยายน 2564
เวลา 9.30 – 11.30 น.

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
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ก าหนดการชี้แจง

แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base)
โดย ท่ีปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นางศิริเนตร กล้าหาญ)

1

แนวทางการประเมินตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
(Open Data) ของส่วนราชการ
โดย – นางสาวณฐิณี สงกุมาร ผู้อ านวยการกองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สกพร.

- นายบรรพต ตีเมืองสอง    ผู้อ านวยการกลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
- ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อ านวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

2

แนวทางการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนางานบริการ Agenda  ตามมติคณะรัฐมนตรี และการ
สร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการให้บริการ (e-Service)
โดย นางสาวอภิจิตตรา อภิราชจิตร  รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สกพร.

3

แนวทางการประเมินตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (เฉพาะกรอบแนวทาง)
โดย นางสาวณฐิณี สงกุมาร ผู้อ านวยการกองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สกพร.

4

หมายเหตุ : ส าหรับแนวทางการด าเนินงาน และการประเมินตัวชี้วัดการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ในรายละเอียด ส านักงาน ก.พ.ร. จะจัด KM และชี้แจงเกณฑ์ฯ ให้ส่วนราชการอีกคร้ังประมาณเดือน ต.ค. /พ.ย. 64
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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
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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

กรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แนวทางการเลือกตัวชี้วัด การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานมีระบบงาน
e-Service หรือไม่

มี ไม่มี

e-Service Open Data

Sharing Data

Digitalize 
Process

การประเมินการยกระดับงานบริการผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
(e-Service)
• กรณีกรมสนับสนุนงานบริการ 12 Agenda e-Service ตาม

มติ ค.ร.ม. วันที่ 3 ส.ค. 2564 ควรเลือกงานบริการที่สนับสนุน 
Agenda ดังกล่าว

• กรมนอกเหนือจาก มติ ค.ร.ม. วันที่ 3 ส.ค. 2564 ให้เลือกงาน
บริการส าคัญตามภารกิจ

เป้าหมาย : ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก
ใช้เกณฑ์ Customize ตามลักษณะของแต่ละหน่วยงาน

เป้าหมาย : หน่วยงานเลือกด าเนินการในประเด็นที่สอดคล้องกับ 
Focus Area เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้
ใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่ ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด

เป้าหมาย : ให้เกิดการพัฒนากระบวนงาน หรือ เพิ่มประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานใช้เกณฑ์ Customize ตามลักษณะของแต่ละหน่วยงาน
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การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูล
ที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ 

เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) 
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การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

เป็นการขับเคลื่อนเพื่อผลักดัน ให้เกิด Digital Government ในการเชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน 

เป้าหมาย

สิ่งที่พบจาก
ปี 2564

ชุดข้อมูล (Data Set) ที่ได้จากแต่ละภารกิจหลักของหน่วยงาน ยังกระจัดกระจาย   
และยังไม่มีการประเมินการน าไปใช้ในประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการบริหารงานจากชุดข้อมูลที่มี

ปรับการประเมินให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้ ดังนี้
1. ชุดข้อมูลที่ส่วนราชการ เลือกเป็นประเด็น ภายใต้ focus area ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานบริการ         

e-service หรืองานที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้
2.ติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน พร้อมน าขึ้นชุดข้อมูลและ metadata บนระบบบัญชีข้อมูล

หน่วยงาน
3.มีการเปิดเผยชุดข้อมูลที่เปิดสาธารณะได้ทั้งหมด 
4. วัดเชิงคุณภาพโดยการน าชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริง

การประเมิน
ปี 2565



การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
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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)

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

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 9 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 (ชุดข้อมูลไม่ซ้ า
ปี 64)

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

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

หลักการ : พัฒนาและปรับปรุงบัญชีข้อมูลของหน่วยงานให้มีคุณภาพและน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูล เพื่อการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐ 



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 าระนี้
(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)

การเชื่อมโยง 9 Focus Area และ Agenda e-Service (12 ประเด็น)

9



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

9 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

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)

เป้าหมายขั้นกลาง (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)



14

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 าหรับชุดข้อมูลภาครัฐเป้าหมายขั้นกลาง (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 าหรับชุดข้อมูลภาครัฐเป้าหมายขั้นกลาง (75)
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รายละเอียด 14 ค าอธิบาย (Metadata) ข้อมูลสว่นหลัก (Mandatory) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐเป้าหมายขั้นกลาง (75)

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



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
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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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การติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานเป้าหมายขั้นกลาง (75)

ใช้บริการบัญชีข้อมูลหน่วยงาน บนคลาวด์กลางภาครัฐ

ใช้งานระบบบัญชีร่วมกับกระทรวง
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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



2.1.2 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)

20
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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

22



ตัวอย่าง การน าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลหรือจัดท าสารสนเทศเพื่อตอบโจทย์ภารกิจของหน่วยงาน

23
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คู่มือและเครื่องมือสนับสนุนหน่วยงานในการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

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



ปฏิทินการประเมินส่วนราชการฯ และองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

พ.ย.-ธ.ค. 65ส.ค. 65พ.ย. 64

สพร. ตรวจประเมินขั้นสูง
สสช. และ สพร.

ส่งผลการประเมินให้
ส านักงาน ก.พ.ร.

นายกรัฐมนตรี
รับทราบ

ผลประเมิน 
ผ่านระบบ Online

ต.ค. 65

เลขาธิการ ก.พ.ร. 
ประเมิน (เบื้องต้น) 

เสนอ รมต./รองนายกฯ 
ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Online 

ก.ย. 64

31 ต.ค. 64
ส่วนราชการส่ง
ตัวช้ีวัด ปี 65

ให้ส านักงาน ก.พ.ร.

10 ก.ย. 64
ชี้แจง

กรอบประเมิน ปี 65
(Potential base)
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ต.ค. 64 เม.ย. 65 ก.ย. 65

ส านักงาน ก.พ.ร.
จัดท าผลประเมิน

ภาพรวม

สสช. จัด
clinic online
ให้ความรู้กับ
หน่วยงาน

ก.พ. - มี.ค. 65

หน่วยงานส่ง
Template 1
(ชื่อชุดข้อมูล)

สสช. สพร. ชี้แจงแนวทางการ
จัดท าบัญชีข้อมูล และ

หน่วยงานพิจารณาประเด็น
ภายใต้ focus area

ธ.ค. 64

หน่วยงานส่ง
Template 2
(Metadata)

พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65

หน่วยงานติดตั้งระบบ
Agency Data Catalog  

พร้อมน าชุดข้อมูล 
metadata และ

Resource ขึ้นระบบฯ

หน่วยงานส่ง 
Template 3
(Resource)

สสช. ตรวจ
ประเมินผลขั้นต้น
และขั้นมาตรฐาน
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เจา้หนา้ทีป่ระสานงาน

การประเมนิ รายชือ่ หมายเลขตดิตอ่ อเีมล

เกณฑก์าร
ประเมนิข ัน้ตน้
(สว่นราชการ)

ส านกังาน ก.พ.ร.

1. นางสาวขวญักมล ศาสตระรจุิ

ต าแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการช านาญการ

โทร : 081-5313595

โทรสาร : 02 281 8279

kwankamol.s@opdc.go.th

2. นายสวุชิาญ บญุเกดิกลู

ต าแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการปฏบิัตกิาร

โทร : 086-9399802

โทรสาร : 02 281 8279

suwicharn.b@opdc.go.th

เกณฑก์าร
ประเมนิข ัน้ตน้

(องคก์ารมหาชน)

1. นางสาวสณีุ  มักผล

ต าแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพเิศษ

โทร. 094-5579084 sunee@opdc.go.th

2. นายยทุธชยั อนิปา

ต าแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพเิศษ

โทร. 081-5950145 yuttachai@opdc.go.th

เกณฑก์าร

ประเมนิข ัน้ตน้

และ ข ัน้มาตรฐาน

ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิ(สสช.)

1. นายบรรพต  ตเีมอืงสอง

ต าแหน่ง ผอ.กลุม่สารสนเทศเชงิพืน้ที่

โทร : 086-9551592

โทรสาร : 02 143 8117

bunpot.methodology@gmail.com

เกณฑก์าร
ประเมนิข ัน้สงู

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

1. วรทิธิ ์อยูส่บาย 

ต าแหน่ง นักวเิคราะหอ์าวโุส 1 

สว่นเดตา้โซลชูนั

โทร : 080-0453372

02 612 6000

ตอ่ 87108

warit.yusabye@dga.or.th
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การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการให้บริการ
(e-Service)

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) 
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การขับเคลื่อน e-Service ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

• การด าเนินการเพื่อยกระดับงานบริการของส่วน
ราชการไปสู่การให้บริการแบบออนไลน์ เพื่อลดภาระ
การเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชน 

สร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน
หรือการให้บริการ (e-Service)

การยกระดับ
งานบริการ 

L0 ไม่มีระบบออนไลน์

ยื่นค าขอทางระบบออนไลน์

ช าระเงินผ่านระบบออนไลน์

รับเอกสาร/ออกใบอนุญาต
ได้เบ็ดเสร็จ

L1

L2

L3

47 งาน

64

19 งาน
14 งาน

80 งานบริการ 78 กรม

65
การขับเคลื่อนการให้บริการ (e-Service)
ใน 2 ระดับ

Performance Base1

มติ ครม. 3 สิงหาคม 2564
12 งานบรกิาร Agenda ส าคญั

Potential Base2

 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 2563 – 2565
 Ease of Doing Business

งานบริการรายส่วนราชการ : งานบริการที่
แต่ละส่วนราชการเลือกมาด าเนินการพัฒนา
เป็นระบบบริการ e-Service
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การขับเคลื่อน e-Service ปี 2565

มติ ครม. 3 ส.ค. 2564

1

2

3

Agenda 
เรง่ดว่น

Agenda 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน

Agenda 
ระยะยาว

1. ระบบการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง (Ease of traveling) ส านักงานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วฯ

2. ระบบการออกบตัรสขุภาพอเิล็กทรอนกิส์ กรมควบคมุโรค

3. ระบบชว่ยเหลอืผูว้า่งงานใหก้ลบัเขา้สูต่ลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

งานบรกิาร Agenda ส าคญั

1. ระบบการพสิจูนแ์ละยนืยนัตวัตนทางดจิทิลั (DOPA-Digital ID) กรมการปกครอง

2. หนึง่รหสั หนึง่ผูป้ระกอบการ (One Identification : ID One SMEs) ส านักงานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม

3. ระบบการแจง้เตอืนสทิธิแ์ละชว่ยเหลอืในการรบัสวสัดกิารของประชาชนตลอดชว่งชวีติ ส านักงานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมฯ

4. ศนูยก์ารรอ้งเรยีนแบบเบ็ดเสร็จ ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี

1. ระบบการรบัช าระภาษที ีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง กรมทีด่นิ

2. ระบบการอนญุาตวตัถอุนัตราย ณ จดุเดยีว (HSSS) กรมโรงงานอตุสาหกรรม

3. ระบบรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร (GAP) พชื ประมง และปศสุตัว ์ ส านักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

4. ระบบการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรและการขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเกษตร ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

5. ระบบเชือ่มโยงขอ้มลูการน าเขา้และสง่ออกสนิคา้ขา้มแดนทางบกของ

กลุม่ประเทศ ACMECS ผา่นระบบ NSW

กรมศลุกากร

เพือ่รองรบัสถานการณ์ COVID-19

เพือ่ใหร้ะบบอืน่ ๆ สามารถขบัเคลือ่นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

เพือ่สรา้งความย ัง่ยนืในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

12
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องค์ประกอบ Performance Base : ตัวชี้วัดความส าเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนางานบริการ Agenda ตามมติคณะรัฐมนตรี

❖ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เห็นชอบการขับเคลื่อนการใหบ้ริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในงานบริการ Agenda 12 เรื่อง ซึ่งเป็นงานบริการทีส่อดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) งานบริการตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 งานบริการตามแนวทางการยกระดับประเทศไทยสู่ 10 อันดับประเทศทีป่ระกอบธุรกิจได้ง่ายที่สุด 
(Ease of Doing Business)

❖ แนวทางการประเมิน  : หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ก าหนดทิศทางและแผน (Roadmap) การพัฒนางานบริการ Agenda 
ร่วมกัน โดยก าหนดระยะเวลาของ Roadmap ในการพัฒนา เป้าหมายการด าเนินการในแต่ละปี ผลผลิตที่ได้รับในแต่ละปีอย่างเป็นรูปธรรมและ
วัดผลได้ รวมทั้ง บทบาทและหนา้ที่ความรับผดิชอบของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการรายงานผลความส าเร็จของการด าเนินการ
ขับเคลื่อนงานบริการ Agenda ร่วมกัน ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน างานบริการที่สนบัสนุนงานบรกิาร Agenda ให้ประสบผลส าเร็จไปก าหนด
เป็นตัวชี้วัดภายใต้องค์ประกอบ Potential Base (งาน e-Service/Digitalize Process/Sharing Data/Open Data)

2565 2566 2567

Roadmap

• เป้าหมายการด าเนินการ
• ผลผลิตที่ได้รับ

• เป้าหมายการด าเนินการ
• ผลผลิตที่ได้รับ

หน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก

+
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

Action Plan 65
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องค์ประกอบ Performance Base : ตัวชี้วัดความส าเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนางานบริการ Agenda ตามมติคณะรัฐมนตรี

❖ การพิจารณาความส าเร็จ ประเมินจากความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนางานบริการให้ส าเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
ระบุเป้าหมายผลผลิตที่จะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ชัดเจน สามารถวัดผลเป็นรูปธรรมได้ ซึ่งหน่วยงานสามารถก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

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

ชื่องานบริการ Agenda 
…………………………………

ก าหนดตามความเหมาะสมที่สามารถ
บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ก าหนดตามความเหมาะสมที่
สามารถบรรลุเป้าหมายการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

ผลการพัฒนางานบริการได้ตาม
เป้าหมายการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ร้อยละ 100

เงื่อนไขการประเมิน : 1. หน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดส่ง Roadmap (ที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก) และแผนปฏิบัติ

การประจ าปี พ.ศ. 2565 ในระบบ e-SAR ภายในเดือนธันวาคม 2564
2. การรายงานผลรอบ 12 เดือน ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการรายปี (ในภาพรวม) ระบุผลผลิต 

หรือความก้าวหน้า/ผลส าเร็จการด าเนินการของแต่ละหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่ระบุไว้ 

หมายเหตุ : เป้าหมายการด าเนินงาน ต้องเป็นผลผลิตที่วัดได้เป็นรปูธรรม ไม่ใช่การวัดความส าเร็จขั้นตอน/กิจกรรมการด าเนินการตามแผน
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❖ แผนที่น าทาง (Roadmap) พัฒนางานบริการ Agenda จัดท าโดยหน่วยงานหลักซึ่งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อยต้องประกอบดว้ย
▪ ทิศทางในการพัฒนางานบริการ Agenda ไปสู่รูปแบบ Digital Service โดยระบุเป้าหมายของการด าเนินการในแตล่ะปีใหช้ัดเจน โดยรวมถึงแผนการประชาสัมพันธ์

ระบบให้ประชาชนรับทราบ เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานในการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการด้วย 
▪ เป้าหมายระยะเวลาของการให้บริการบนแพลตฟอร์มได ้ซึ่งอาจเป็นการให้บริการบน Platform เดิมที่พัฒนาต่อยอดจนสามารถย่ืนขอรับบริการของหน่วยงานอื่น

เพิ่มเติมขึ้น  หรือเป็นการพัฒนางานบริการเพื่อไปเชื่อมตอ่บน Platform กลางอื่น (Biz Portal , Citizen Portal) เพื่อให้บริการ
▪ การก าหนดระยะเวลาของ Roadmap ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานบริการ Agenda ต้องสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
❖ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้องระบุรายละเอียดที่ส าคญั คือ

▪ กิจกรรมส าคัญในการด าเนินการ โดยระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 
▪ ผลผลิตที่ได้รับในแตล่ะไตรมาส (ทุก 3 เดือน) ซึ่งสามารถวัดผล และประเมินผลความส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม
▪ การระบุบทบาทและหนา้ที่ความรับผิดชอบของเจ้าภาพหลกั และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องท าอะไร และเป้าหมายการวัดความส าเร็จของแต่ละหน่วยงาน 

เพื่อใช้ประกอบความส าเร็จผลการด าเนินงานขับเคลื่อนงานบริการ Agenda ที่หน่วยงานรับผิดชอบร่วมกัน
❖ แนวทางการท างานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การท างานบรรลุเป้าหมายตาม Roadmap และแผนปฏิบัติการ 

ตามที่ได้ก าหนดไว้ ส่วนราชการอาจก าหนดแนวทางการท างานร่วมกัน เช่น
▪ การตั้งคณะท างานฯ โดยมีผู้แทนของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกในการพิจารณาร่วมก าหนดแนวทางและตัดสินใจในเรื่องตา่ง ๆ  ร่วมกนั
▪ การก าหนดแผนการท างานร่วมกัน การประชุมร่วมกันเพื่อรายงานความก้าวหน้า ติดตามผลการด าเนินการ ปัญหาอุสรรคในการด าเนินงาน ทุก 2 - 3 เดือน เป็นต้น

ค าอธิบายเพิ่มเติม :

องค์ประกอบ Performance Base : ตัวชี้วัดความส าเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนางานบริการ Agenda ตามมติคณะรัฐมนตรี (ต่อ)
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แบบฟอร์ม แผน Roadmap พัฒนางานบริการ 12 Agenda

หมายเหตุ : ส่วนราชการสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม แต่ประเด็นส าคัญที่ก าหนดต้องครบถ้วน
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แบบฟอร์ม แผนปฏิบัตกิาร (Action Plan) งานบริการ Agenda 

หมายเหตุ : ส่วนราชการสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม แต่ประเด็นส าคัญที่ก าหนดต้องครบถ้วน
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องค์ประกอบ Performance Base : กรมศุลกากร
ระบบเชื่อมโยงขอ้มูลการน าเข้าและส่งออกสินค้าข้ามแดนทางบกของกลุ่มประเทศ ACMECS ผ่านระบบ NSW

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

………………………………………. ………………………………………
เชื่อมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์/ใบอนุญาต

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW กับ 5 หน่วยงาน
(ร้อยละ 100)

เงื่อนไขการประเมิน : 1. หน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดส่ง Roadmap (ที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก) และแผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 
2565 ในระบบ e-SAR ภายในเดือนธันวาคม 2564

2. การรายงานผลรอบ 12 เดือน ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าภาพหลกั รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการรายปี (ในภาพรวม) ระบุผลผลิต หรือความก้าวหน้า/
ผลส าเร็จการด าเนินการของแต่ละหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ 

หมายเหตุ : เป้าหมายการด าเนินงาน ต้องเป็นผลผลิตที่วัดได้เป็นรูปธรรม ไม่ใช่การวัดความส าเร็จขั้นตอน/กิจกรรมการด าเนินการตามแผน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : กรมศุลกากร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 
1) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2) กรมวิชาการเกษตร
3) กรมการค้าต่างประเทศ
4) กรมการปกครอง
5) กรมอุตสาหกรรมทหาร

❖ การเชื่อมโยงพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ปัจจุบันมี 24 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมสินค้าด้านการน าเขา้ ส่งออกโดย
ก าหนดพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติจ านวนทั้งหมด 11,353 รายการ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ได้แล้ว
ร้อยละ 89.56

❖ จ านวนหน่วยงานเชื่อมโยงพิกัดศุลกากรครบถ้วนแล้วจ านวน 19 หน่วยงาน จ านวนรายการพิกัดศุลกากร 3,776 รายการ
❖ จ านวนหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติไม่ครบถ้วนจ านวน 5 หน่วยงาน มีจ านวนรายการพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ

ทั้งหมด 7,577 รายการ



36

องค์ประกอบ Performance Base : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สศก. เจ้าภาพหลัก /กสก. /ปศ./ปม./มม.
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการขอรับความช่วยเหลือดา้นการเกษตร
AS-IS

➢ เกษตรกรขึ้นทะเบียนออนไลน์ ผ่าน Farmbook Application
(กสก) /Mobile App.

➢ บางกรมได้เฉพาะรายใหม่ / บางกรมได้ทั้งรายใหม่ + รายเก่า
➢ ขึ้นทะเบียนตามหน่วยงาน
➢ ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้หน่วยงานอื่นได้

To-Be

➢ เกษตรกรขึ้นทะเบียนออนไลน์ ทั้งรายใหม่ + รายเก่า
➢ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ขอรับความช่วยเหลือช่องทาง

เดียวกัน (Single User)
➢ เชื่อมโยงข้อมูลด้านการเกษตร ให้หน่วยงานอื่นได้ ใช้

ในการตรวจสอบ ให้ความช่วยเหลือมาตรการต่างๆ

ปี 65

➢ เกษตรกรขึ้นทะเบียนออนไลน์ ทั้งรายใหม่/เก่า (ทุกกรม)
➢ เชื่อมโยงข้อมูลด้านการเกษตร XX ชุดข้อมูลที่ส าคัญ

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

………………………………. ……………………………….
▪ งานขึ้นทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ (รายเก่า

และรายใหม่) ได้ทั้ง 4 กรม
▪ เปิดเผยข้อมูลด้านการเกษตร 10 ชุดข้อมูล

(ร้อยละ 100)

เงื่อนไขการประเมิน : 1. หน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดส่ง Roadmap (ที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก) และแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ในระบบ e-SAR ภายในเดือนธันวาคม 2564

2. การรายงานผลรอบ 12 เดือน ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าภาพหลกั รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการรายปี (ในภาพรวม) ระบุผลผลิต หรือ
ความก้าวหน้า/ผลส าเร็จการด าเนินการของแต่ละหนว่ยงานที่เกีย่วข้องที่ระบุไว้ 
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ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร

งาน e-Service
• งานขึ้นทะเบียน

เกษตรกร
(Application 
Farm Book)

Digitalize / Sharing
• ระบบทะเบียน

เกษตรกร

งาน e-Service
• งานขึ้นทะเบียน

เกษตรกร (ด้าน
ปศุสัตว)์

Digitalize / Sharing
• ระบบทะเบียน

เกษตรกร

กรมส่งเสริม
การเกษตร

กรมปศุสัตว์

งาน e-Service
• งานขึ้นทะเบียน

เกษตรกร (ด้าน
ประมง)

Digitalize / Sharing
• ระบบทะเบียน

เกษตรกร

กรมประมง ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

Open Data
• ข้อมูลทะเบียน

เกษตรกร 
(ภาพรวม)

• ขนาดและสัดส่วน
พื้นที่ท า
การเกษตรใน
ระดับพื้นที่

สปก.

Open Data
• ข้อมูลปฏิรูปที่ดิน

เพื่อการเกษตร 
(ส.ป.ก.4-01)

Performance 
Base : สศก.

Potential 
Base : 
- สศก.
- กสก.
- ปศ.
- ปม.
- สปก.

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
(ทุกประเภทขึ้นช่องทางเดียวกัน)

ยื่นค าขอรับความ
ช่วยเหลือด้าน

เกษตร
(ใช้ทะเบียนเกษตรกร
ช่วยในการตรวจสอบ)

ตัวอย่าง การขับเคลื่อนงานบริการ Agenda: การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร
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องค์ประกอบ Potential Base :
ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล “ตัวชี้วัดการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน (e-Service)”
แนวทางการคัดเลือกงานบริการ
• เป็นงานบริการที่สนบัสนนุงานบริการ Agenda ตามมติ ครม. 3 ส.ค. 64
• เป็นงานบริการท่ีเป็น e-Service แล้ว แต่ยังพัฒนาได้ไม่เต็มรูปแบบ (fully digital) 
• เป็นงานบริการท่ีสามารถให้บริการผ่าน Biz/Citizen Portal ได้ หรือให้บริการผ่าน Portal อยู่แล้ว แต่ยังไม่เต็ม

รูปแบบ (fully digital)
• เป็นงานบริการท่ียังไม่มีระบบออนไลน์  และเป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน และเป็นงานบริการท่ีมีจ านวน

ผู้ใช้บริการมากเป็นล าดับต้น ๆ ของงานบริการท้ังหมดของหน่วยงาน
• เป็นงานบริการท่ีจบในหน่วยงานตนเอง (Stand alone) ไม่มีข้อจ ากัดทางกฎหมาย (กรณีท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข

กฎหมาย ต้องสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพ่ือให้บริการได้)

เป้าหมายการยกระดับงานบริการ 3 ระดับ ได้แก่
ระดับ 1 (Level 1 : L1) 

งานบริการท่ียื่นค าขอและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ระดับ 2 (Level 2 : L2)  

งานบริการท่ียื่นค าขอและช าระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือช่องทางอื่น ๆ และมีการออกใบเสร็จรับเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

ระดับ 3 (Level 3 : L3) 
งานบริการท่ียื่นค าขอ ช าระค่าธรรมเนียม และออกใบอนุมัติ/
ใบอนุญาต/เอกสารทางราชการได้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการอนุมัติผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

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

ระดับ 1 (Level 1)
การยื่นค าขอ

ยื่นเรื่อง/ยื่นค าทางอออนไลน์ (e-form) แต่ยังไม่สามารถ
แนบเอกสารมาพร้อมกันผ่านระบบได ้โดยให้ประชาชน
จัดส่งแยกมาในรูปแบบ scan file 

มีระบบยื่นเรื่อง/ยื่นค าขอทางออนไลน์ (e-form)
ที่ประชาชนมีความปลอดภัย รักษาข้อมูลส่วนบุคคล
และแนบเอกสารประกอบการพิจารณาได้

สามารถเริ่มให้บริการได ้และมีจ านวนผู้ใช้งานผ่าน
ระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ xx ของจ านวนผู้รับบริการ
ทั้งหมด

ระดับ 2 (Level 2)
การช าระค่าธรรมเนียม

ยื่นช าระผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้โดยประชาชนไม่ต้อง
เดินทางไปติดตอ่ ณ ส านักงาน เช่น counter ธนาคาร, 
Counter service, 7-ELEVEN เป็นต้น

ยื่นช าระผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงาน และ/หรือ
ออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้

สามารถเริ่มให้บริการได ้และมีจ านวนผู้ใช้งานผ่าน
ระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ xx ของจ านวนผู้รับบริการ
ทั้งหมด

ระดับ 3 (Level 3)
การออกเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

ออกเอกสารเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-License/
e-Certificate/e-Document) ผ่านทาง Mobile หรือ  
เว็บไซต์

ออกเอกสารเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-License/
e-Certificate/e-Document) ตามมาตรฐาน ETDA
ผ่านทาง Mobile หรือ เว็บไซต์ และผู้รับบริการ
สามารถ print out เอกสารได้ 

สามารถเริ่มให้บริการได ้และมีจ านวนผู้ใช้งานผ่าน
ระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ xx ของจ านวนผู้รับบริการ
ทั้งหมด

หมายเหตุ : 1) กรณีผู้รับบริการในปีนั้น น้อยกว่า 100 ราย เป้าหมายขั้นสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50         2) กรณีผู้รับบริการในปีนั้น 100 - 500 ราย เป้าหมายขั้นสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
3) กรณีผู้รับบริการในปีนั้น มากกว่า 500 ราย เป้าหมายขั้นสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
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กลไกการสนับสนุนการพัฒนา e-Service ของส่วนราชการ

➢ สนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนา e-Service : Clip องค์ความรู้ยกระดับ L1-L3 (YouTube OPDC)/
FAQ  / Reprocess … etc.

➢ จัดให้มีคลินิกให้ค าปรึกษาส่วนราชการทาง online : โดยร่วมมือกับเครือข่าย สพร. สพธอ.
กรมบัญชีกลาง

www.freepik.com

2

➢ ทีมขับเคลื่อน e-Service ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาการพัฒนา e-Service ของส่วนราชการ

www.freepik.com

1

www.freepik.com

➢จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสาร : ส่วนราชการกับ
ส านักงาน ก.พ.ร. สมาชิกกลุ่มไลน์มี จ านวน 294 คน

3

e-Service @OPDC

Clip L1-L3 : https://youtube.com/playlist?list=PLobNqZT8UD3ZFpEFEWuhCiQvIl-Ij2P6E

FAQ Online : https://drive.google.com/drive/folders/1fBeAUadrvUqd_jPRehWcValYNYqk_N-7?usp=sharing

https://youtube.com/playlist?list=PLobNqZT8UD3ZFpEFEWuhCiQvIl-Ij2P6E
https://drive.google.com/drive/folders/1fBeAUadrvUqd_jPRehWcValYNYqk_N-7?usp=sharing
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การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)

การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) 

ค าอธิบาย
การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) เป็นกระบวนงานท่ีมีแลกเปลี่ยนข้อมูลรูปแบบดิจิทัลระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอกลักษณะ
ทวิภาคี (Bilateral) ท่ีมีการก าหนดเง่ือนไขในการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน

เกณฑ์การประเมิน
ส่วนราชการก าหนดเกณฑ์การวัด customize ตามบริบทของหน่วยงาน  โดยต้องก าหนดเป้าหมายท่ีแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลกับ
หน่วยงาน 1 หน่วยงานขึ้นไป

การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการด าเนินงาน 
(Digitalize Process) 

ค าอธิบาย
เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการท างาน โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย เพ่ือให้กระบวนการท างานท่ีมีอยู่ดีขึ้นจากเดิม เช่น  ท าระบบ
อัตโนมัติ เพ่ือให้การบริการผู้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น  การใช้โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร เพ่ือลดต้นทุนในการเก็บรักษา และค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น การ
แปลงเอกสารเป็นดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนให้งานบริการบนระบบอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไปได้

เกณฑ์การประเมิน
ส่วนราชการก าหนดเกณฑ์การวัด customize ตามบริบทของหน่วยงาน โดยต้องก าหนดเป้าหมายท่ีแสดงให้เห็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ปรับเปลี่ยน
กระบวนการ /วิธีการท างาน
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การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 

การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) 
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• เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการ
ในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างยั่งยืน 

• พิจารณาจาก ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
• น้ าหนัก ร้อยละ 15

PMQA 4.0

ขั้นตอนการประเมิน PMQA 4.0 
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจพิจารณาจากเอกสารการสมัครเบื้องต้น 

(หากได้ 400 คะแนนขึ้นไป จะผ่านไปประเมินในขั้นตอนที่ 2)
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจเอกสารรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ

สู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) 
(หากได้ 400 คะแนน จะผ่านไปประเมินในขั้นตอนที่ 3)

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อยืนยันผลการตรวจ 
Application Report

หมวด 1   การน าองค์การ
หมวด 2   การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3   การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4   การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
หมวด 5   การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวด 6   การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
หมวด 7   ผลลัพธ์การด าเนินการ

เกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการด าเนินงาน เพื่อยกระดับ
ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมีเป้าหมายให้ส่วนราชการ
มีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดีขึ้นจากผลคะแนนในขั้นตอนที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดกลุ่มส่วนราชการตามคะแนนผลการประเมินปี 2564 และก าหนด
เกณฑก์ารประเมิน (เป้าหมายการเพิ่มคะแนนผลการประเมิน) ให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่ม

การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ 4.0 (Potential Base)
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เป้าหมายขั้นต้น (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100)

(ค่าเฉลี่ยคะแนนกลุ่มที่ 1:
200 - 299 คะแนน) - 350

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

(ค่าเฉลี่ยคะแนนกลุ่มที่ 2: 
300-350 คะแนน) คะแนนปี 64 คะแนนปี 64 

+ อัตราการเติบโตเฉลี่ย %

ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่ ากว่า 350 คะแนน

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

(ค่าเฉลี่ยคะแนนกลุ่มที่ 3:
351-399 คะแนน) คะแนนปี 64 คะแนนปี 64 

+ อัตราการเติบโตเฉลี่ย %

แบ่งเกณฑ์การประเมินปี 2565 ออกเป็น 3 กลุ่ม
•กลุ่มที่ 1:

ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 350 - 399 คะแนน•กลุ่มที่ 2:

•กลุ่มที่ 3:

รอผล 15 ก.ย. 64

ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป

การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ 4.0 (Potential Base)
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การด าเนินการจัดท าตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ปี 2565

* email กลาง ส านักงาน ก.พ.ร. : saraban@opdc.go.th

กระทรวง
เสนอรัฐมนตรี

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับการประเมินผลฯ
(อาจแต่งตั้งคณะท างาน

ภายในกระทรวงด้วยก็ได้)

ก.ค. – ส.ค. 64

กระทรวง & กรม
ส่งตัวชี้วัดระดับกระทรวง &
กรม ให้ส านักงาน ก.พ.ร.

(ส่ง file เอกสารผ่าน email กลาง 
ส านักงาน ก.พ.ร.* &
ผ่านระบบ e-SAR)

ส านักงาน ก.พ.ร.
• เสนอตัวชี้วัดกระทรวงที่ผ่าน 

อ.ก.พ.ร.ฯ พร้อมข้อเสนอแนะ 
ให้รัฐมนตรีพิจารณา 
(ส าเนาปลัดกระทรวง)

ส านักงาน ก.พ.ร.
สรุปตัวช้ีวัดกระทรวง

เสนอ อ.ก.พ.ร. ประเมินฯ 
พิจารณา

ส านักงาน ก.พ.ร.
• วิเคราะห์ข้อเสนอตัวชี้วัด

กระทรวง
• เสนอคณะท างานพิจารณา

ตัวชี้วัดฯ และส่งความเห็น
คณะท างานฯ ให้ปลัดกระทรวง

กระทรวง
ส่งข้อเสนอตัวชี้วัดกระทรวง

ที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการก ากับฯ ให้

ส านักงาน ก.พ.ร.
(ส่งข้อเสนอตัวช้ีวัด & มติ คกก. 
ก ากับฯ พร้อมหนังสือน าส่ง ผ่าน 
email กลางส านักงาน ก.พ.ร.*)

กระทรวง
จัดท าตัวชี้วัดผ่านกลไก
คณะกรรมการก ากับฯ
•ระดับกระทรวง 
(KPI Basket)
•ระดับกรมในสังกัด

ส านักงาน ก.พ.ร.
ส่ง KPI Basket ที่ผ่าน

การพิจารณาคณะท างาน
พิจารณาตัวชี้วัดฯ

ให้กระทรวง 

ต.ค. 64ปลาย ก.ย. - ต้น ต.ค. 64ต้น - กลาง ก.ย. 6431 ส.ค. 64
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แบบฟอรม์ค าถาม-ค าตอบ และแบบประเมนิความพงึพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ 
https://forms.gle/aqN36ghGyDdp85Hp6

แบบฟอร์มค าถาม-ค าตอบ
https://forms.gle/sJyrfvBBdPXH8WTQ6


