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แบบประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)



วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนารัฐบาลดจิิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561
1. พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล 
2. จัดท ามาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล และกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและระบบ

การท างานระหว่างกันของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกัน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นศูนย์กลาง

การแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐให้บริการทางเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้เก่ียวข้อง 
5. พัฒนาบริการเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และม่ันคงปลอดภัย 
6. ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการวิชาการ และจัดอบรม

เพ่ือยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้านรัฐบาลดิจิทัล
7. ศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและงานนวัตกรรมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
8. สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณบูรณาการประจ าปีที่เก่ียวกับการด าเนินงาน

ด้านรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและแผนระดับชาติที่เก่ียวกับรัฐบาลดิจิทัล  
9. ด าเนินการอ่ืนเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน์ 
น าภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์
1. ขับเคลื่อนบริการดิจิทัลภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
2. ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ
3. อ านวยความสะดวกภาครัฐด้วยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและสภาพแวดล้อมใหม่
4. เพ่ิมทักษะความสามารถบุคลากรภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
5. เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กร

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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วัตถุ
ประสงค์
จัดตั้ง
(ข้อที)่

องค์ประกอบ/ตวัชีว้ัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการด าเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2562 2563 2564 เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิผลการด าเนินงาน

1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งท่ีแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ

2, 3, 4, 
5, 6

1.1.1 ความส าเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูลตาม 
Agenda Based 

6 6 ด้าน 4 ด้าน 4 ด้าน 1 ด้าน
+ มีรายงานผล
การเชื่อมโยง

ข้อมูล

2 ด้าน
+ มีรายงานผล

การเชื่อมโยงข้อมูล

3 ด้าน
+ มีรายงานผล

การเชื่อมโยงข้อมูล

3, 6 1.1.2 การใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลเปิดเพื่อ
การพัฒนาบรกิารดิจิทัลหรือเกิด
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

6 - - 4 เรื่อง 2 เรื่องตาม
ยุทธศาสตร์
ประเทศ + 

มีรายงานการใช้
ประโยชน์

3 เรื่องตาม
ยุทธศาสตรป์ระเทศ
+ มีรายงานการใช้

ประโยชน์

4 เรื่องตาม
ยุทธศาสตรป์ระเทศ
+ มีรายงานการใช้

ประโยชน์

1, 6, 7 1.1.3 จ านวนนวัตกรรมท่ีสามารถประยุกต์ 
ใช้กับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้ 

6 1 นวัตกรรม
[Open 
Data 

Platform]

1 นวัตกรรม
[GovTech
Innovation 

Hub]

2 นวัตกรรม
[Chatbot/ 
AI for PA]

2 นวัตกรรม 3 นวัตกรรม
+ มีการน าไป
ประยุกต์ใช ้20 
หน่วยงานขึ้นไป

เป้าหมายมาตรฐาน 
+ มีรายงาน Feedback 

จากหน่วยงานและแ
นวทางการปรับปรุง

2, 6, 7, 
8

1.1.4 จ านวนมาตรฐาน ข้อก าหนด หลักเกณฑ์
แนวปฏิบัติ หรือคู่มือ เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

6 - 2 เรื่อง
[DGF กับ 

Open Data]

2 เรื่อง
[Digital ID 

บุคคลธรรมดาและ 
Data Catalog]

(ร่าง) มาตรฐาน
แล้วเสร็จ

1 มาตรฐาน
เสนอคณะกรรมการ

ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายมาตรฐาน 
+ 3 หน่วยงานน า

มาตรฐานที่ประกาศใช้
แล้วไปใช้ประโยชน์

6 1.1.5 ความส าเร็จของการผลักดันหน่วยงาน
ภาครัฐสู่การเป็นรฐับาลดจิิทัลของผูท้ี่เข้า
รับการอบรมจากสถาบัน TDGA

6

(1) จ านวนข้อเสนอโครงการส าคัญหรือ
โครงการตน้แบบ

(3) 9 โครงการ 12 โครงการ N/A 3 โครงการ 4 โครงการ 5 โครงการ

(2) จ านวนหน่วยงานภาครฐัที่อบรมแล้ว
น าไปใช้ประโยชนไ์ด้

(3) - - - 15 หน่วยงาน 20 หน่วยงาน 25 หน่วยงาน

3

สรุปตัวชี้วัดของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)



วัตถุ
ประสงค์
จัดตั้ง
(ข้อที)่

องค์ประกอบ/ตวัชีว้ัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการด าเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2562 2563 2564 เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการด าเนินงาน (ต่อ)

1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายส าคญัหรือแผนปฏิบตัิการของกระทรวงที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการบรูณาการรว่มกันระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงเพื่อบรรลุเป้าหมายรว่มกัน 

1 1.2.1 จ านวนการเชื่อมโยงหน่วยงาน/ระบบ
ส าคัญด้วย DG Links 

10 - 5 
หน่วยงาน

105 
หน่วยงาน

50 หน่วยงาน 60 หน่วยงาน 70 หน่วยงาน

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน

2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบรหิารงาน/ความคุ้มค่าในการด าเนินงาน

2.1.1 ความสามารถทางการหารายได้
เพื่อลดภาระงบประมาณภาครฐั 

15 112.65 
ล้านบาท

63.02 
ล้านบาท

86.71 
ล้านบาท

20 ล้านบาท 30 ล้านบาท 40 ล้านบาท

2.1.2 การประเมินความคุ้มค่าในการด าเนิน
โครงการ

10 - - N/A จัดท ารายงานผลการ
ประเมินความคุ้มค่าของ

แต่ละโครงการโดยมี
ประเด็นการประเมิน

และชุดข้อมูลครบถ้วน
ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. 

ก าหนดฯ

เป้าหมายขั้นต่ า + 
เข้าร่วมการประชุม
เพื่อน าเสนอผลการ

ประเมินความคุ้มค่าใน
การด าเนินโครงการและ

ได้รับผลการประเมินเฉลี่ย 
75 คะแนน

เป้าหมายขั้นต่ า +
เข้าร่วมการประชุมเพื่อ
น าเสนอผลการประเมิน
ความคุ้มค่าในการด าเนิน

โครงการและได้รับผล
การประเมินเฉลี่ย 

95 คะแนน

2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ
องค์การมหาชน 

5 ร้อยละ 
13.56

ร้อยละ 
14.00

ร้อยละ 
16.31

- 1. ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบวงเงิน
รวมฯ ท่ีคณะรัฐมนตรี
ก าหนด

1. ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรไม่เกิน
กรอบวงเงินรวมฯ
ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
และ

2. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร ไม่สูงกว่าร้อย
ละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ตามแผนท่ีเสนอต่อ
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน 
ณ ต้นปีงบประมาณ 4

สรุปตัวชี้วัดของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)



วัตถุ
ประสงค์
จัดตั้ง
(ข้อที)่

องค์ประกอบ/ตวัชีว้ัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการด าเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2562 2563 2564 เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน

3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 10

1) การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 
เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Data) : ขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างภาครัฐ

- - - มีรายชื่อชุดข้อมูล 
(Data Set) ที่สัมพันธ์
กับกระบวนการท างาน

ตามประเด็นการ
ด าเนินงานภายใต้ 

Focus Area

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

หน่วยงาน (Agency 
Data Catalog) พร้อม
แจ้ง URL ระบบบัญชี
ข้อมูลของหน่วยงาน
(10 คะแนน)

• น าขึ้นชุดข้อมูล Metadata 
และระบุแหล่งข้อมูล ส าหรับชุด
ข้อมูลที่ถูกจัดในหมวดหมู่
สาธารณะ ร้อยละ 100 ของชุด
ข้อมูลเปิดท้ังหมดบนระบบบัญชี
ข้อมูลของหน่วยงาน  เพื่อให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ตาม
มาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิด
ที่ สพร.ก าหนด (20 คะแนน)
• น าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ได้

อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์
ตามประเด็นภายใต้ของ Focus 
area อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล 
(5 คะแนน)

3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

10 301.14 
คะแนน

358.55 
คะแนน

437.74 
คะแนน

380 คะแนน - 425 คะแนน

องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

4.1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาด้านการ
ควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน 

10 - - N/A 50 คะแนน 75 คะแนน 100 คะแนน

สรุปตัวชี้วัดของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

5



ตัวชี้วัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (monitoring KPIs) (ไม่น ามาค านวณคะแนน)

ภารกิจหลักขององค์การมหาชน :

ตัวชี้วัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (monitoring KPIs) :

ตัวช้ีวัด

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 สรุปผลการด าเนินงาน 3 ปี 
(ปี 2563 - 2565)

เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
ณ สิ้นปีงบประมาณ เป้าหมาย เป้าหมายรวม ผลการด าเนนิงานรวม

ณ วันที่ 31 ส.ค. 64

ผลการด าเนนิงานรวม 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(ประมาณการ)
มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ

1 เท่า
ของ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

3 เท่า 
จากงบ พ.ร.บ. 
ที่ได้รับจัดสรร

1 เท่า
ของ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

3.96 เท่า 
จากงบ พ.ร.บ. ที่

ได้รับจัดสรร

1 เท่า
ของ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

1 เท่า
ของ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

N/A N/A

เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ท าหน้าท่ีให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

6



รายละเอียดตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ความส าเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูลตาม Agenda Based 

ค าอธิบาย :

2563 2564 2565 เป้าหมายรวม

- 4 ด้าน 2 ด้าน -

ข้อมูลพื้นฐาน :

2562 2563 2564

ผลการ
ด าเนินงาน

6 ด้าน 4 ด้าน 
[สาธารณสุข 

เกษตร โปร่งใส
SMEs]

4 ด้าน
[SMEs เกษตร 

การศึกษา 
สวัสดิการ]

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 2, 3, 4, 5, 6

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) :

การเชื่อมโยงข้อมูล หมายถึง  การที่หน่วยงานภาครัฐแห่งหนึง่สามารถเข้าถึงข้อมูลของหนว่ยงานภาครัฐอื่น เพื่อน าไปใช้ในการบริการประชาชน 
หรือใช้ในงานตามภารกิจของหนว่ยงานได้ ภายใต้สิทธิและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม 
ความส าเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูล หมายถึง เมื่อเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลขึ้นแล้ว จะมีการน าข้อมูลที่ได้เชื่อมโยงกันนัน้ ไปใช้ประโยชนใ์นการปฏิบตัิงาน หรือ พัฒนาระบบบรกิาร หรือ
แพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชัน หรือชุดข้อมูล สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงานนัน้ ๆ ต่อไป
Agenda Based หมายถึง การก าหนดประเด็นมุ่งเนน้ส าคัญตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ่งให้ความส าคัญกับ 6 ด้าน/กลุ่มตามนโยบายรัฐบาล
และตอบโจทย์ความส าคัญของประเทศ ได้แก่ 1) การศึกษา 2) การสาธารณสุข 3) การเกษตร 4) สวัสดิการประชาชน 5) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
6) ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม โดยจะด าเนินการในปี 2565 จ านวน 3 ด้าน คือ สุขภาพ สวัสดิการ และ SMEs
- พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดในแต่ละดา้น จะนับ 1 ด้านเมื่อด าเนินการได้ร้อยละ 100 ตามแผน ซึ่งองค์ประกอบของแผน ได้แก่ รายการ/ชุด
ข้อมูล หน่วยงานที่จะเชื่อมโยง หน่วยงานที่จะน าไปใช้ประโยชน ์และประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนต่อประชาชน/ผู้รับบริการ หน่วยงาน และการขับเคลื่อนประเด็น โดยก าหนดเงื่อนไข ดังนี ้
1) การจัดส่งแผนการด าเนินงานในแต่ละด้านภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทางระบบ e-SAR และ 2) การรายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละด้าน

8

น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

6 1 ด้าน
+ มีรายงานผล

การเชื่อมโยงข้อมูล

2 ด้าน
+ มีรายงานผล

การเชื่อมโยงข้อมูล

3 ด้าน
+ มีรายงานผล

การเชื่อมโยงข้อมูล



ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ความส าเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูลตาม Agenda Based (ต่อ)

9

ประเด็นมุ่งเน้นส าคัญตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565
มุ่งเน้น 6 Agenda Based

ผลการด าเนินงานปี 2564
1. ด้าน Education 
- คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET 
- จ านวนนักเรียนขาดแคลน/ด้อยโอกาส
- จ านวนนักเรียนพิการ
2. ด้าน SMEs 
- ข้อมูลดัชนีด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ 
- ข้อมูลสถิติการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรของไทย 
- ความนิยมเฉลี่ยของช่องรายการโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดิน 
- มูลค่าการโฆษณาของช่องรายการโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดิน 
- มูลค่าการโฆษณาของสถานีวิทยุ
3. ด้าน Agriculture 
- ข้อมูลการน าเข้าปุ๋ยเคมี  การน าเข้าวัตถุอันตราย

ทางการเกษตร การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม
4. ด้าน Welfare
- ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
- ปริมาณการใช้เน็ตประชารัฐ 
- พฤติกรรมการใช้สื่อเพ่ือติดตามข่าวแต่ละช่วงวัย 
- ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง 
- ปริมาณจราจรบนทางหลวง 
- ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน



ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ความส าเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูลตาม Agenda Based (ต่อ)

10

ด้าน โครงการ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประโยชน์ที่เกิดขึ้น
(1) สุขภาพ เชื่อมโยงข้อมูลการส่งต่อ

ข้อมูลผู้ป่วยโควิด 19 ผ่าน 
Platform กลาง ที่เรียกว่า 
Digital Referral 
Exchange Platform  

เช่น สป.สช.กรมการแพทย์ สพฉ.
ส านักอนามัย สป. กระทรวง
สาธารณสุข รพ. สงขลาฯ/ 
ธรรมศาสตร์ฯ เป็นต้น

- อ านวยความสะดวกเจา้หนา้ที่ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย กรณีฉุกเฉิน 
ได้ทันสถานการณ์

- ลดการสูญเสียชีวิตในผู้ป่วยโควดิ 19

(2) สวัสดิการ Welfare Platform, 
เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน
Platform หรือ Portal 
กลาง ของ สพร. เช่น GDX, 
Citizen Portal

เช่น กรมเด็ก
กรมบัญชีกลาง 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กรมส่งเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิต
คนพิการ

ประชาชนสามารถตรวจสอบ และได้รับสิทธิสวัสดิการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบดิจิทัล 
โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนนิการดังกล่าว ดังนี้
- เชื่อมโยงข้อมูลของกรมการปกครอง เพื่อพิสูจน์ตัวตน และตรวจสอบสถานะผู้ยื่นขอรับสิทธิ์

สวัสดิการ (Identity Proofing)
- เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลจากระบบ Linkage Center ของกรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบ

ข้อมูล และสถานะต่าง ๆ ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั ของผู้ขอรับสิทธิ์ เพื่อลดระยะเวลา
ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่

- เชื่อมโยงข้อมูลของหนว่ยงานที่เก่ียวข้องกับสิทธิสวสัดิการ เช่น กรมบัญชีกลาง กรมเด็กฯ 
เพื่อแจ้งสถานะการขอรับสิทธิสวัสดกิาร และการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือตามสิทธิ ไปยังผู้ขอ/
ได้รับสิทธิ

(3) SMEs เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน
Platform หรือ Portal 
กลาง ของ สพร. เช่น GDX, 
Biz Portal

เช่น สสว. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นต้น

- ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านระบบดิจทิัล 
ลดการกรอกข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ซ้ าซ้อน โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบนัจากหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริม
การเกษตร สสว. เป็นต้น

- หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับ SMEs เพื่อน าไปใช้ท าระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) และน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ เพื่อจัดท านโยบายการส่งเสริม SMEs 
ที่มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ แผนการด าเนินงานในตารางเป็นตัวอย่างโครงการที่มคีวามเป็นไปได้ที่จะด าเนนิการภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน 
ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นกับความพร้อมของหนว่ยงานร่วมด้วย

ตัวอย่างแผนการด าเนินการในแต่ละด้านตาม Agenda Based ในปี 2565 



ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ความส าเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูลตาม Agenda Based (ต่อ)
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แผนการด าเนินการในปี 2565 
กิจกรรม / ขั้นตอนปฏิบัติ

(ระบุตาม OUTPUT Yr2565)
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

Q1 Q2 Q3 Q4
ด้านสุขภาพ: เชื่อมโยงข้อมูลการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยโควิด 19 ผ่าน Platform กลาง ที่เรียกว่า Digital Referral Exchange Platform 

1. พัฒนาระบบ Digital Referral Exchange Platform แล้วเสร็จ
2. เปิดให้บริการกับพ้ืนที่กรุงเทพฯ
3. เปิดให้บริการกับพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

กิจกรรม / ขั้นตอนปฏิบัติ
(ระบุตาม OUTPUT Yr2565)

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
Q1 Q2 Q3 Q4

ด้านสวัสดิการ: Welfare Platform, เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Platform หรือ Portal กลาง ของ สพร. เช่น GDX, Citizen Portal
1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์ ก าหนดชุดข้อมูลที่จ าเป็น และแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลที่เก่ียวข้อง
3. พัฒนาช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูล (Application Program Interfaces: APIs)
4. ทดสอบผลการเชื่อมโยงข้อมูล

กิจกรรม / ขั้นตอนปฏิบัติ
(ระบุตาม OUTPUT Yr2565)

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
Q1 Q2 Q3 Q4

ด้าน SMEs: เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Platform หรือ Portal กลาง ของ สพร. เช่น GDX, Biz Portal
1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์ ก าหนดชุดข้อมูลที่จ าเป็น และแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลที่เก่ียวข้อง
3. พัฒนาช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูล (Application Program Interfaces: APIs)
4. ทดสอบผลการเชื่อมโยงข้อมูล



ค าอธิบาย :

2563 -
2564

2565 เป้าหมาย
รวม

- 2 เรื่อง 2 เรื่อง

ข้อมูลพื้นฐาน :

2564

ผลการ
ด าเนินงาน

4 เรื่อง
[สาธารณสุข เกษตร 
สวัสดิการ SMEs]

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 3, 6

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การ
มหาชนฯ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) :

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 การใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลเปิดเพื่อการพัฒนาบริการดิจิทัลหรือเกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 
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ชุดข้อมูลเปิด หมายถึง ข้อมูลท่ีหน่วยงานสามารถเปิดเผย เพื่อให้ทุกคนสามารถน าไปใช้ได้โดยอิสระ เช่น การน าไปใช้ การน ากลับมาใช้ใหม่ หรือน าไปเผยแพร่ หรือน าไปพัฒนาบริการ หรืออ่ืนๆ 
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะอยู่บนเว็บไซต์ data.go.th ถือเป็นข้อมูลเปิดของภาครัฐ (Open Government Data)
การใช้ประโยชน์ หมายถึง ผู้ใช้งานท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคประชาชน หรือธุรกิจ เข้ามาใช้บริการ หรือน าบริการของ สพร. ที่ระบุไว้ 
ไปใช้ในการบริการประชาชน หรือใช้ในงานตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐท าการพัฒนาและเปิดข้อมูล (Open Data) ที่มีคุณภาพตามหลัก Machine readable (ข้อมูล
ที่อยู่ในรูปแบบและมีโครงสร้างที่พร้อมให้น าไปประมวลผลใช้งานต่อได้) 
บริการดิจิทัล (Digital Services) หมายถึง การให้บริการประชาชนในรูปแบบ กระบวนการ หรือช่องทางดิจิทัล

น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

6 2 เรื่องตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ

+ มีรายงานการใช้ประโยชน์
ในแต่ละเรื่อง

3 เรื่องตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ

+ มีรายงานการใช้ประโยชน์
ในแต่ละเรื่อง

4 เรื่องตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ

+ มีรายงานการใช้ประโยชน์
ในแต่ละเรื่อง

การตัดสินใจ หมายถึง การน าชุดข้อมูลเปิดไปพัฒนาระบบ หรือแอปพลิเคชัน หรือ Dashboard หรืออ่ืน ๆ ที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผน 
การก าหนดนโยบาย การด าเนินงาน เช่น ส านักข่าวต่างๆ ได้น าชุดข้อมูลเปิดด้านสุขภาพและการแพทย ์ “ช่ือรายงาน COVID-19 ประจ าวัน 
ข้อมูลประจ าประเทศไทย” ของกรมควบคุมโรค ไปใช้ในการรายงานสรปุภาพรวมผู้ป่วยโควิดของประเทศ ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบเป็น
รายวัน เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิค-19 ของประเทศ 
พิจารณาจากรอ้ยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดในแตล่ะเรือ่ง จะนับ 1 เรื่องเมื่อด าเนินการได้รอ้ยละ 100 ตามแผน 
ซึ่งองค์ประกอบของแผน ได้แก่ ชุดข้อมูลเปิด หน่วยงานที่จะน าไปใช้ประโยชน์ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน/ผู้รบับริการ 
หน่วยงาน และการตัดสินใจในระดบัต่าง ๆ โดยก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
1) การจัดส่งแผนการด าเนนิงานในแต่ละด้านภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ทางระบบ e-SAR และ 
2) การรายงานความส าเรจ็ในการใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลเปิดในแต่ละเรื่อง
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จ านวนผู้ใช้ประโยชน*์ 2563 2564

ผลการด าเนินงาน** 2,295,518 คน 4,138,449 คน* หมายถึง ผู้เข้าเว็บไซต์ data.go.th

** จ านวนครั้งการใช้งานหน้าเว็บถูกจัดเก็บจากระบบ Google Analytic (GA) ในท่ีนี้หมายถึง จ านวนครั้งโดยนับจากทุกหน้าเว็บภายใต้ data.go.th

โครงการ/เรื่อง สอดคล้องกับ 6 Focus 
Area

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่เกิดขึ้น

สถิติจ านวนผู้ปว่ยโควดิ 19 ผ่าน 
Home/Community Isolation 

สุขภาพและการแพทย์ ส านักอนามัย กทม./ กรมการแพทย์/
ผู้ให้บริการ Platform Telemedicine

เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ภาพรวม ผู้ป่วยโควิด 19

1. ข้อมูลเกษตรกรและการเพาะปลูกจาก
ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

2. ข้อมูลสภาพอากาศ 10 ปีย้อนหลัง ราย
จังหวัด

เกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร/
กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมอุตุนิยมวิทยา

ความเข้าใจเชิงลึกด้านการเกษตร และพฤติกรรมการ
เพาะปลูก

ความเข้าใจเชิงลึกด้านอุตุนยิมวิทยาของประเทศ

1. ข้อมูลสวัสดิการประชาชน

2. ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

สวัสดิการ สป. พม.

คปภ.

ความเข้าใจเชิงลึกด้านสวัสดิการประชาชนและการ
คุ้มครองทางสังคม (ประกันภัยภาคสมัครใจ)

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายภาครัฐ การมีส่วนร่วมและความ
โปร่งใส

กรมบัญชีกลาง จะเป็นคร้ังแรกที่มีการเปิดข้อมูลขนาดใหญ่ให้ผู้สนใจ 
download ไปใช้งานได้

1. ข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย

2. ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง

เศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

สป. คลัง

นักวิเคราะห์ข้อมูลอิสระสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
เป็นเอกภาพ มีมาตรฐานมากข้ึน

หมายเหตุ แผนการด าเนินงานในตารางเป็นตัวอย่างโครงการที่มคีวามเป็นไปได้ที่จะด าเนนิการภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน 
ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นกับความพร้อมของหนว่ยงานร่วมด้วย

ตัวอย่างการน าชุดข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 การใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลเปิดเพื่อการพัฒนาบริการดิจิทัลหรือเกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจ (ต่อ) 
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 การใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลเปิดเพื่อการพัฒนาบริการดิจิทัลหรือเกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจ (ต่อ) 

แนวทางการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลเปิด ตามแผน 3 ปี



ค าอธิบาย :

ข้อมูลพื้นฐาน :

2562 2563 2564

ผลการ
ด าเนินงาน

1 นวัตกรรม
[Open Data 
Platform]

1 นวัตกรรม
[GovTech
Innovation 

Hub]

2 นวัตกรรม
[Chatbot/ 
AI for PA]

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

6 2 นวัตกรรม 3 นวัตกรรม
+ มีการน าไปประยุกต์ใช้ 

20 หน่วยงานขึ้นไป

เป้าหมายมาตรฐาน 
+ มีรายงาน Feedback จาก

หน่วยงานและแนวทางการปรับปรุง

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ข้อที่ 1, 6, 7

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) :

นวัตกรรม หมายถึง การใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น บริการ ผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์ม 
หรือกระบวนการใหม่ๆ (Service, Product, Process) ที่มีคุณค่า (Value Creation) และมีประโยชน์ต่อผู้อ่ืน เศรษฐกิจ และสังคม
การประยุกต์ใช้ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐสามารถน านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น ไปใช้ในการปฏิบัติงาน หรือให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานได้
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐ และการบริการสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวย
ความสะดวกในการให้บริการประชาชน เช่น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัล AI Platform (Chatbot, Auto Tag, Speech to text) ไปใช้งานในการให้บริการ หรือ
การด าเนินงานของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ิน การพัฒนาแพลตฟอร์ม Chatbot กลางส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

15

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 จ านวนนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้

2563 2564 2565 เป้าหมายรวม

- - 1 เรื่อง 1 เรื่อง

นวัตกรรมท่ีจะด าเนินการในปี 2565 มีดังนี้
- Digital Transcript
- Thailand Pass ระบบลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศ
- DGA Referral Coordination ระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยโรคโควิด 19
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 จ านวนนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้ (ต่อ)

นวัตกรรม / เรื่อง กลุ่มเป้าหมาย ประโยชน์ที่จะได้รับ
(1) ระบบ Digital Transcript  

การจัดการเอกสารทางการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ที่จะ
เข้ามาตอบโจทย์ในการบริหารจัดการ และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน นิสิตนักศึกษา รวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการ ผ่านช่องทาง
ดิจิทัลได้ทุกที่ ทุกเวลา และเกิดความคล่องตัวในโลกยคุปัจจุบนั เป็น
ระบบ Digital Transcript การใช้ใบแสดงผลการศึกษาแบบเป็นเอกสาร
ทางราชการที่ได้ร่วมผลักดันโดยภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงานสามารถได้อยา่ง
เป็นรูปธรรม  และยกระดับพัฒนาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับเอกสารส าคัญทางการศึกษา และทดสอบการใช้งานระบบ 
Digital Transcript ใช้ภายใน สพร.

มหาวิทยาลัย อ านวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย นิสิต
นักศึกษาจะสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก Digital 
Transcript ของตนเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง 
ทุกที่ทุกเวลา และที่ส าคัญ ไม่ต้องกังวลเก่ียวกับการเก็บ
รักษาเอกสารในรูปแบบกระดาษ และสามารถตรวจสอบ
ว่าข้อความที่ปรากฏในเอกสารนี้ กับข้อมูลในฐานข้อมูล
ของส านักทะเบียนมันสอดคล้องต้องกัน

(2) ระบบ Thailand Pass
ระบบบัตรสุขภาพส าหรับผู้เดินทางขาเข้าประเทศ ให้ออกแบบและ
พัฒนาเป็นระบบบัตรสุขภาพส าหรับผู้เดินทางขาเข้าประเทศ ผ่านการ
ลงทะเบียนในรูปแบบ Web-based: www.Thailandpass.go.th ตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 

– นักท่องเที่ยวและบุคคลสัญชาติไทยที่
ประสงค์จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19)

– หน่วยงานผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวและ
บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้า
มายังประเทศไทย เช่น กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ 
กรมการกงสุล กรมควบคุมโรค ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องอื่น ๆ

– ลดความแออัด และระยะเวลาในสนามบนิรองรับ 
1,000 คน / ชั่วโมง

– ลดการตรวจคัดกรองที่หน้าด่านที่ใช้เวลานานลด
เวลาการตรวจ 50%

– ลดความเสี่ยงของเจ้าหนา้ที่ในการตรวจผู้เดินทางขา
เข้าลดการสัมผัสเอกสารโดยตรง

– ทดแทนการระบบ COE ด้วยการ Scan QR code 
จาก Thailand Pass / Apple Wallet / Google 
Passbook หรือ ตรวจสอบหมายเลขอ้างอิงของ 
Thailand Pass

– เพิ่มความพึงพอใจอ านวยความสะดวกในการยื่น
เอกสารด้วยรูปแบบดิจิทัล ให้แก่ผู้เดินทางเข้า
ประเทศไทยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย

ตัวอย่างนวัตกรรมที่จะด าเนินการในป ี2565
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 จ านวนนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้ (ต่อ)

นวัตกรรม / เรื่อง กลุ่มเป้าหมาย ประโยชน์ที่จะได้รับ
(3) ระบบ DGA Referral Coordination: DGA RC 

ระบบบูรณาการบริหารจัดการ ประมวลผลข้อมูล 
เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายที่
ส าคัญ ตลอดจนบูรณาการข้อมูลผู้ป่วยที่อยู่ในระบบ 
Telemedicine ของหน่วยพยาบาลต่าง ๆ เพื่อการ
ดูแล เคลื่อนย้าย ส่งต่อ และรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโค
วิด –19 ผ่านมาตราฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภาครัฐ

– การลงทะเบียนของหนว่ยบริการ HI/CI สามารถท า
ได้ง่าย ช่วยให้ขยายหน่วยบริการได้อย่างรวดเร็ว

– มี Standard การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย เพื่อท าให้เกิด
การส่งต่อข้ามหน่วยบริการต่างๆ ได้ ง่ายมากข้ึน

– ลดระยะเวลา และความผิดพลาด (Human Error) 
ที่อาจจะเกิดขึ้นใน Eco System

– สามารถส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยข้าม Platform ต่างๆ ที่
อยู่ใน Eco System เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ
หน่วยบริการใดๆ

– สามารถส่งข้อมูลผู้ป่วย เพื่อขอเตียงผ่านระบบ co-
link ได้

– สามารถส่งข้อมูลผู้ป่วย เพื่อขอรถพยาบาลผ่าน
ระบบ co-ambulance ได้ ในการขนย้ายผู้ปว่ย

– มีข้อมูลการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างหนว่ยบริการ
ต่างๆ บนเครือข่ายของ DGA-RC เพื่อน ามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการท างานร่วมกันได้

– ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร สนับสนุนข้อมูลผู้ปว่ย
ที่ลงทะเบียน จากระบบ สปสช. Portal สู่ระบบ DGA 
RC เพื่ออ านวยความสะดวกเจ้าหนา้ที่ในการ 
ลงทะเบียนผู้ปว่ยผ่านระบบ Hi Ci

– สปสช. รับลงทะเบียนผู้ปว่ยโควดิ – 19
– กรมการแพทย์ ระบบ Co-link
– สพฉ. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควดิ – 19 เพื่อเข้ารับ

การรักษา

หมายเหตุ นวัตกรรมในตารางเป็นตัวอย่างที่มีความเป็นไปไดท้ี่จะด าเนินการภายใต้สถานการณป์ัจจุบัน 
ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นกับความพร้อมของหน่วยงานร่วมด้วย

ตัวอย่างนวัตกรรมที่จะด าเนินการในป ี2565



ค าอธิบาย :

2563 2564 2565 เป้าหมายรวม

1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 3 เรื่อง

ข้อมูลพื้นฐาน :

2562 2563 2564

ผลการ
ด าเนินงาน

-

2 เร่ือง
[DGF กับ 

Open Data]

2 เร่ือง
[Digital ID 

บุคคลธรรมดาและ 
Data Catalog]

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ข้อที่ 2, 6, 7, 8มาตรฐาน ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือ คู่มือ หมายถึง เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและ

การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 หรือนโนบายส าคัญ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐ และการบริการสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชน โดยการจัดท ามาตรฐาน ข้อก าหนด หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ หรือคู่มือ ถือเป็นการพัฒนาที่เป็นพื้นฐาน (Foundation) ที่ส าคัญเพ่ือให้เกิด
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยมีมาตรฐาน ความปลอดภัย และสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมมูล และการให้บริการร่วมกันได้
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง หมายถึง คณะกรรมการ คณะท างาน หรือองค์ประกอบที่เก่ียวข้องต่อการพิจารณาเห็นชอบมาตรฐาน ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือ
คู่มือ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ หรือประกาศบังคับใช้ได้ต่อไป 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 จ านวนมาตรฐาน ข้อก าหนด หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ หรือคู่มือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ครอบคลุมถึง ส่วนราชการระดับกระทรวง กรม/
เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอิสระหน่วยงานระดับท้องถิ่น มหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษาต่างๆ
การใช้ประโยชน์ หมายถึง น าไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน หรือไปใช้ในการบริหารงาน
ภายใน หรือไปใช้ในการพัฒนาระบบ บริการ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) :

น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

6 (ร่าง) มาตรฐาน
แล้วเสร็จ

1 มาตรฐาน
เสนอคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง

เป้าหมายมาตรฐาน 
+ 3 หน่วยงานน ามาตรฐาน

ที่ประกาศใช้แล้วไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานที่จะด าเนินการคือ มาตรฐาน TGIX



19

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 จ านวนมาตรฐาน ข้อก าหนด หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ หรือคู่มือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (ต่อ)

การด าเนินงานด้านมาตรฐาน ข้อก าหนด หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ หรือคู่มือ เพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

การพัฒนามาตรฐานการเช่ือมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ 
(Thailand Government 
Information eXchange :TGIX)

มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วยมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล (Thailand Government Information Exchange – Linkage Standard) เป็น
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับเทคนิคว่าด้วยเรื่องของสถาปัตยกรรมระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล วิธีการเชื่อมต่อกับผู้เกี่ยวข้อง และระบบความม่ันคงปลอดภัย เป็นต้น
2. กลุ่มมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ด้านความหมายข้อมูล (Thailand Government Information Exchange – Semantic Standard) เป็น
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับตัวข้อมูลว่าด้วยค าศัพท์ของข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยน โครงสร้างข้อมูล และความหมายของข้อมูล เป็นต้น



ค าอธิบาย : วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 6

ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 ความส าเร็จของการผลักดันหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของผู้ที่เข้ารับการอบรม
จากสถาบัน TDGA  (1) จ านวนข้อเสนอโครงการส าคัญหรือโครงการต้นแบบ
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น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

จ านวนข้อเสนอโครงการส าคัญ
หรือโครงการต้นแบบ

(หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับสูง)

3 3 โครงการ 4 โครงการ 5 โครงการ

โครงการส าคัญหรือโครงการต้นแบบ หมายถึง การจัดท าข้อเสนอ การจัดท าโครงการ การจัดท าเอกสาร หรืออ่ืนๆ ที่แสดงถึงขอบเขตการด าเนินงาน 
แนวทาง วิธีการ งบประมาณในการด าเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล กระบวนการท างาน/กระบวนการบริหารจัดการ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ หรือพัฒนาต่อยอด
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
การเข้ารับการอบรมจากสถาบัน TDGA หมายถึง การผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านกระบวนการให้ความรู้และพัฒนาทักษะเชิงลึก 
การจัดท าต้นแบบแก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านช่องทางอ่ืนๆ 
ที่ สพร. ด าเนินการ
ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ หมายถึง การที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก 2 หน่วยงานขึ้นไป เข้ามามีส่วนร่วมในคิดวิเคราะห์ กระบวนการวางแผน การตัดสินใจ 
การด าเนินงาน และการประเมินผล โดยมีการจัดท าเป็นโครงการขึ้น
หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับสูง เช่น หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (e-GCEO) รุ่นที่ 8, หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-GEP) 
รุ่นที่ 11, และหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (DTP) รุ่นที่ 3 หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :ข้อมูลพื้นฐาน :

2562 2563 2564

ผลการ
ด าเนินงาน

9 
โครงการ

12 
โครงการ

N/A

2563 2564 2565 เป้าหมายรวม

- - 4 โครงการ 4 โครงการ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) :



21

ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 จ านวนโครงการส าคัญหรือโครงการต้นแบบภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการ
อบรมจากสถาบัน TDGA (ต่อ)

ตัวอย่างโครงการส าคัญหรือโครงการต้นแบบภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562-2563



ค าอธิบาย : วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 6

ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 ความส าเร็จของการผลักดันหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของผู้ที่เข้ารับการอบรม
จากสถาบัน TDGA  (2) จ านวนหน่วยงานภาครัฐท่ีอบรมแล้วน าไปใช้ประโยชน์ได้
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น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

จ านวนหน่วยงานภาครัฐท่ีอบรมแล้ว
น าไปใช้ประโยชน์ได้

(หลักสูตรส าหรับบุคลากรภาครัฐ-
เจ้าหน้าที่ IT)

3 15 หน่วยงาน 20 หน่วยงาน 25 หน่วยงาน

การเข้ารับการอบรมจากสถาบัน TDGA หมายถึง การผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านกระบวนการให้ความรู้และพัฒนาทักษะเชิงลึก 
การจัดท าต้นแบบแก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านช่องทางอ่ืนๆ 
ที่ สพร. ด าเนินการ
การน าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ผู้ที่เข้ารับการอบรมจากสถาบัน TDGA สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน หรือให้บริการตามภารกิจของ
หน่วยงานได้ โดยมีหลักฐานที่สามารถแสดงได้ว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน
หลักสูตรส าหรับบุคลากรภาครัฐ- เจ้าหน้าที่ IT ที่รองรับกับการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2563-2565 ในระยะเริ่มแรก ได้แก่ PDPA, 
Data Governance มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ แพลตฟอร์ม และบริการดิจิทัลเพ่ือการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ที่ด าเนินการโดยส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดรัฐบาลดิจิทัล
เงื่อนไขการประเมินความส าเร็จ คือ มีรายงานสรุปการน าไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมส าหรับสถาบัน TDGA

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :ข้อมูลพื้นฐาน :

2562 2563 2564

ผลการ
ด าเนินงาน

- - -
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 จ านวนโครงการส าคัญหรือโครงการต้นแบบภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการอบรม
จากสถาบัน TDGA (ต่อ)

การด าเนินงานของสถาบัน TDGA



ค าอธิบาย :

ข้อมูลพื้นฐาน :

2562 2563 2564

ผลการ
ด าเนินงาน

-
5 

หน่วยงาน
105 

หน่วยงาน

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จ านวนการเชื่อมโยงหน่วยงาน/ระบบส าคัญด้วย DG Links 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

10 50 หน่วยงาน 60 หน่วยงาน 70 หน่วยงาน
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2563 2564 2565 เป้าหมายรวม

- 105 หน่วยงาน 70 หน่วยงาน 175 หน่วยงาน

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ข้อที่ 1จ านวนการเชื่อมโยง หมายถึง จ านวนหน่วยงานภาครัฐ หรือจ านวนจุดติดตั้งของหน่วยงาน หรือจ านวน Links ที่มีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย 

DG Links ของ สพร.
การเชื่อมโยงหน่วยงาน/ระบบส าคัญ หมายถึง การที่หน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง หรือระบบงานหนึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐอื่น เพ่ือน าไปใช้ในการ
บริการประชาชน หรือใช้ในงานตามภารกิจของหน่วยงานได้ ภายใต้สิทธิและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม 
DG Links หมายถึง เครือข่ายอินทราเน็ตภาครัฐที่เชื่อมต่อทุกหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสูง และการบริหารจัดการเครือข่ายอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่าย DG Links ของ สพร. ได้ยกระดับขึ้นมาจากเครือข่าย GIN (Government Information Network) 
ซึ่งเพ่ิมทั้งความมั่นคงปลอดภัย ขนาด Bandwidth รวมทั้งรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัดนี้ เป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวงหรือตัวชี้วัดตามนโยบายส าคัญที่เปน็การบูรณาการ
การด าเนินงานร่วมกันหลายหนว่ยงาน (Joint KPIs) ที่เก่ียวข้องกับภารกิจหลักขององคก์าร
มหาชน ได้แก่ ตัวชี้วัดตามแผนงานบรูณาการรัฐบาลดิจทิัล โครงการพัฒนาบริการโครงสร้าง
พื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจทิัล (Infrastructure and Security) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และสอดคล้องกับ Joint KPIs Basket ของส านักงาน ก.พ.ร.

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) :

หมายเหตุ: การก าหนดค่าเป้าหมายมีความสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
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ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จ านวนการเชื่อมโยงหน่วยงาน/ระบบส าคัญด้วย DG Links (ต่อ)

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย (Government Secured Intranet : GSI) 
ส านักงานฯ ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐให้มีมาตรฐานสากล และมีความมั่นคงปลอดภัยในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ 
เพ่ิมศักยภาพด้านดิจิทัลของประเทศและสร้างการมีส่วนร่วม โดยส านักงานได้ยกระดับเครือข่าย GIN (Government Information Network) ไปสู่เครือข่าย DG-Link 
(Digital Government Secure Link) เพ่ือเป็นเครือข่ายอินทราเน็ตภาครัฐที่เชื่อมต่อทุกหน่วยงานด้วยมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสูงที่เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการจาก 
ทั้งภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ (เรียกว่า “GSI Provider”) โดยมีการก าหนดนโยบาย และมาตรฐานการให้บริการ รวมทั้งการจัดการอย่างเป็นระบบรองรับการใช้งานได้
อย่างเพียงพอ ปัจจุบัน ส านักงานฯ ได้จัดท ามาตรฐานและคู่มือด้านเทคนิคโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความม่ันคงปลอดภัย และเชื่อมตอ่เครือข่าย DG-Link 
ไปยังหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 105 หน่วยงาน อาทิ ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ 76 หน่วยงาน หน่วยงานความมั่นคง ระบบ CCTV ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
27 หน่วยงาน และหน่วยงาน Agenda Base ซึ่งต้องเชื่อมต่อมายังส่วนกลาง 2 หน่วยงาน รวมทั้งหมดมากถึง 105 หน่วยงาน ทั่วประเทศ  เป็นต้น

ปัจจุบัน GIN มีจ านวนหน่วยงานสะสม 3,274 หน่วยงาน 

งบประมาณ 
77.4580 ล้านบาท



ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ 

ค าอธิบาย :

ข้อมูลพื้นฐาน : เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
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การหารายได้ ของ สพร. เป็นการจัดหารายได้จากการให้บริการ อาทิ  
(1) การให้ค าปรึกษา   (2) การให้บริการด้านการอบรม   (3) การให้บริการด้านแพลตฟอร์มต่าง ๆ

เหตุผลที่ตั้งค่าเป้าหมายต่ ากว่าผลงานปีที่ผ่านมา เนื่องด้วย การให้บริการของ สพร. ในภาพรวมจะเป็นการบ ารุงรักษาระบบเดิมที่มีอยู่ รวมไปถึงงานในลักษณะการจ้าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมา สพร. มีรายได้จากการด าเนินงานในลักษณะดังกล่าวประมาณ 69.13 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม  เงื่อนไขที่ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างก าหนดเอาไว้ 
ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 7 มาตรา 56 (1) (2) ประกอบกับ รธน. มาตรา 75 วรรคสอง ก าหนดไว้ว่า รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ
เอกชนฯ ซึ่งส่งผลให้ สพร. ไม่สามารถเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะการแข่งขันได้  ประกอบกับบทบาท ภารกิจ นโยบาย ของ สพร. ได้ มีการปรับเปลี่ยน
การด าเนินงานให้เป็นการด าเนินงานเชิงนโยบายมากข้ึน จึงเป็นเหตุผลของการก าหนดค่าเป้าหมายของการหารายได้ลดลง

2562 2563 2564

ผลการ
ด าเนินงาน

112.65 
ล้านบาท

63.02 
ล้านบาท

86.71
ล้านบาท

2563 2564 2565 เป้าหมายรวม

50 ล้านบาท 50 ล้านบาท 30 ล้านบาท 130 ล้านบาท

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

15 20 ล้านบาท 30 ล้านบาท 40 ล้านบาท



ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 การประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ

ค าอธิบาย :
พิจารณาจากความส าเร็จของการประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการส าคัญขององค์การมหาชนตามเกณฑ์การประเมินของส านักงาน 
ก.พ.ร. และการเลือกโครงการท่ีส าคัญและมีงบประมาณสูงเพื่อประเมินความคุ้มค่าโดย สพร.

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
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น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

15 จัดท ารายงานผลการประเมินความคุ้มค่า
ของแต่ละโครงการโดยมีประเด็นการ
ประเมินและชุดข้อมูลครบถ้วนตามที่

ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด และส่งมายัง
ส านักงาน ก.พ.ร. 

ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565

เป้าหมายข้ันต่ า + เข้าร่วมการประชุม
เพื่อน าเสนอผลการประเมินความคุ้มค่าใน

การด าเนินโครงการ และได้รับผลการ
ประเมินเฉลี่ย 75 คะแนน

เป้าหมายข้ันต่ า + เข้าร่วมการประชุม
เพื่อน าเสนอผลการประเมินความคุ้มค่า
ในการด าเนินโครงการ และได้รับผล

การประเมินเฉลี่ย 95 คะแนน



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน

หลักการ :
ก าหนดประเมินตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง กรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ส าหรับองค์การมหาชน

x 100

เกณฑ์การประเมิน :
พิจารณาจากผลการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนให้อยู่ภายในกรอบวงเงินรวมส าหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด
โดยมีเป้าหมายดังนี้

สูตรการค านวณ : ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

องค์การมหาชน กรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ยกเว้น

PO ร้อยละ 30 MWIT/สวอ./สทน./อบก./TIJ ร้อยละ 32

PA ร้อยละ 30 สบพน. ร้อยละ 60

งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี
(เงินอุดหนุนประจ าปี + เงินทุนสะสม + รายได้)

เงื่อนไข 
1) องค์การมหาชนที่ได้รับการยกเว้นกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จาก กพม. ให้ยกเลิก และตัดน้ าหนักของตัวชี้วัดนี้  
2) องค์การมหาชนต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
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น้ าหนัก (ร้อยละ) เป้าหมายขั้นต่ า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง

5 - 1. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ
ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด

1. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ  
ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด และ

2. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่สูงกว่าร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรตามแผนท่ีเสนอต่อคณะกรรมการ
องค์การมหาชน ณ ต้นปีงบประมาณ



เง่ือนไข

1. หน่วยงานที่มี e-Service ให้เลือก Dataset 
ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของหน่วยงาน หรือ

2. หน่วยงานเลือก Dataset ที่เป็นภารกิจหลักของ
หน่วยงานที่สนันสนุนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ Agenda ส าคัญ และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้

3. ในแต่ละชุดข้อมูล (Data Set) ต้องมีการจัดท า
ค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ครบถ้วนทั้ง 14 รายการ 
หากหน่วยงานมีการจัดท ารายละเอียดไม่ครบ 
14 รายการ ในแต่ละชุดข้อมูล จะไม่นับผลการ
ด าเนินงาน

4. หน่วยงานเดิมที่มีการด าเนินการตวัชีว้ดันีใ้นปี 2564
ให้คัดเลือกชุดข้อมลูใหม่มาด าเนนิการในปี 2565 
(ชุดข้อมูลไม่ซ้ าปี 2564)

เป้าหมายขั้นต่ า (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 ระบบบัญชีข้อมูลของ
หน่วยงาน (10 คะแนน)

• น าขึ้นชุดข้อมูล Metadata และระบุแหล่งข้อมูล ส าหรับชุดข้อมูล
ที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ ร้อยละ 100 ของชุดข้อมูลเปิดทั้งหมด
บนระบบบัญชีข้อมลูของหน่วยงาน  เพื่อให้สามารถเข้าถงึข้อมลูได้ 
ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร.ก าหนด (20 คะแนน)

• น าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชนไ์ด้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ตาม
ประเด็นภายใต้ของ 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 าอธิบายข้อมูลทีส่อดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. ก าหนด หมายถึง ค าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ เป็นส่วนที่บงัคับ

ต้องท าการอธิบายข้อมูล ประกอบด้วยค าอธิบายข้อมูลจ านวน 14 รายการส าหรับ 1 ชุดข้อมูล ที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าและระบุรายละเอียด 
• ระบบบัญชีข้อมูล คือ ระบบงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน เช่น CKAN หรือ อื่น ๆ
• ข้อมูลสาธารณะ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้สามารถน าไปใช้ได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร/ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์เป็นต้น
• คุณลักษณะแบบเปิด หมายถึง คุณลักษณะของไฟล์ที่ไม่ถูกจ ากัดด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้ งานหรือประมวลผลได้

หลากหลายซอฟต์แวร์
ท่ีมา: ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เร่ือง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

แนวทางการประเมิน  
1) องค์การมหาชนต้องเลือกประเด็นการด าเนินงานภายใต้ focus areas ที่ก าหนด (จ านวน 9 ด้าน) อย่างน้อย 1 ประเด็น ที่สอดคล้องกับการให้บริการ e-Service หรืองานที่เป็นภารกิจ

ตามวัตถุประสงค์การจัดต้ังหรือภากิจขององค์การตามการประเมิน PMQA 4.0 ที่มีชุดข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เพ่ือใช้ในการจัดท าบัญชีชุดข้อมูล (Data Catalog)
2) องค์การมหาชนต้องจัดท าชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการท างานตามประเด็นการด าเนินงานภายใต้ focus areas โดยต้องเป็นกระบวนการท างานภายใต้ภารกิจหลักของหน่วยงาน

ที่มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนในระดับสงู
3) ให้มีค าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) 14 รายการตามมาตรฐานที่ สพร. ก าหนด
4) ชุดข้อมูลที่ขึ้นในระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน  (Agency Data Catalog) จะเป็นชุดข้อมูลที่ สสช. ใช้ติดตามในการลงทะเบียนระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ต่อไป
5) ก าหนดให้ส่วนราชการมีระบบบัญชีข้อมูล พร้อมมีข้อมูลสาธารณะ (Open data) ในระบบบัญชีข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้เป็นไปตามมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูล

เปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ ร้อยละ 100 ของบัญชีข้อมูล ตามแนวทางที่ สพร. ก าหนด 
6) ชุดข้อมูลเปิด (Open data) ต้องเป็นข้อมูลที่ประชาชนหรือผู้รับบริการต้องการและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ หรือส่วนราชการสามารถน าชุดข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์

ประกอบการวางแผน พัฒนางานได้
7) การน าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  ประเมินจากหลักฐานที่แสดงให้เหน็ถึงการน าชุดข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการปฏิบัติงาน เช่น รายงานวิเคราะห์จากชุดข้อมูล 

/ การมี dashboard จากชุดข้อมูล เป็นต้น

ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ

ข้อมูลเปิด (หมวดหมู่สาธารณะ) ที่สามารถเข้าถึงได้
และพร้อมใชง้าน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ยอดการ
วิเคราะห์หรือสร้างนวตักรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ และ
สามารถตอบโจทย์ประเด็นการด าเนินงานที่มี
ความส าคัญเร่งด่วนของประเทศได้

หลักการ : พัฒนาและปรับปรุงบัญชีข้อมูลของหน่วยงานให้มีคุณภาพและน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก และสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อปประเทศในด้านต่าง ๆ

เกณฑ์การประเมิน

ตัวชี้วัดที่ 3.1  ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้ าหนักร้อยละ 10)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1) การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
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ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

หลักการ : ก าหนดประเมิน เ พ่ือเป็นการยกระดับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
บริบทตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 และเป้าหมาย
การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นระบบราชการที่เปิดกว้างเชื่อมโยงกัน 
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย

เกณฑ์การประเมิน : กลุ่มที่ 3

หมายเหตุ :

- คิดค่าคะแนนจากการเทียบบัญญตัิไตรยางศ์ระหว่างผลการด าเนินงานจรงิกับ
ค่าเป้าหมาย 2 ระดับ (ค่าเป้าหมายขั้นต่ าและค่าเป้าหมายขั้นสูง)

- สามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครฐัใน
การเป็นระบบราชการ 4.0 ได้ที่ https://bit.ly/38Wx99y และคลิปวีดิโอข้อมูล
ประกอบการด าเนินการ PMQA ที่ http://www.youtube.com/PMQAChannel

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

น้ าหนัก (ร้อยละ) เป้าหมายข้ันต่ า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายข้ันสูง

10 380 คะแนน - 425 คะแนน
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ตัวชี้วัดที่ 4.1  ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแล                                                             
กิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 10)

หลักการ
1. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมก าหนดให้องค์การมหาชนไม่ต้องอยู่ในกรอบของกฎระเบียบราชการเพื่อให้

การบริหารงานมีความอิสระ คล่องตัว และให้อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการองค์การมหาชนในการควบคุมดูแล ก าหนดนโยบายและทิศทาง
การปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงิน ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือ
ข้อก าหนดต่าง ๆ คณะกรรมการฯ ควรทบทวนบทบาทขององค์การมหาชนให้สามารถตอบสนองต่อสภาพการณ์ปัจจุบันและความต้องการ
ของผู้รับบริการ  

2. ประเด็นการประเมินด้านการควบคุมดูแลกิจการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับปรุงแนวทางการประเมินให้ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 เรื่องแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
และเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินตามบทบาทส าคัญอื่น ๆ เช่น การก ากับให้องค์การมหาชนค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการตอบสนองต่อ
ประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงแนวทางการประเมินให้เป็นไปในเชิงคุณภาพท่ีให้มีการด าเนินงานครอบคลุมประเด็นท่ีต้องให้
ความส าคัญ มากกว่าการประเมินในเชิงปริมาณ เช่นการนับจ านวนคร้ังในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

ประเด็นการประเมิน

1. การวางแผนยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 15) 6. การค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน (ร้อยละ 15)

2. การบริหารทางการเงิน (ร้อยละ 10) 7. การบริหารการประชุม (ร้อยละ 5)

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 15) 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน (ร้อยละ 10)

4. การควบคุมภายใน (ร้อยละ 10) 9. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน (ร้อยละ 5)

5. การบริหารทั่วไป (ร้อยละ 15)
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ประเด็นการประเมิน 9 ประเด็น
1. การวางแผนยุทธศาสตร์ (15 คะแนน)
2. การบริหารทางการเงิน (10 คะแนน)
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (15 คะแนน)

4. การควบคุมภายใน (10 คะแนน)
5. การบริหารทั่วไป (15 คะแนน)
6. การค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

/การตอบสนองต่อประชาชน (15 คะแนน)

7. การบริหารการประชุม (5 คะแนน)
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน (10 คะแนน)
9. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

องค์การมหาชน (5 คะแนน)

1. การวางแผนยุทธศาสตร์

1. ทบทวนแผนเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
และพิจารณาแผน 5 ปี  และแผนประจ าปี 
(2564) และให้ข้อสังเกต

2. ก ากับคุณภาพของแผน
3. ก ากับให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
4. ก ากับให้มีการติดตามรายงานผลตามแผน

2. การบริหารทางการเงิน

1. พิจารณารายงานทางการเงิน ซึ่งรายงานให้ระบุ
ปัญหาอุปสรรค

2. ก ากับให้มีเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ                         
มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย เป็นต้น

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ก าหนดให้มีการจัดท าและทบทวนระเบียบบุคคล
2. ก ากับให้มีการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

ในระยะยาว
3. ก ากับให้มีการประเมินผู้บริหารอย่างเป็นระบบ
4. ก ากับให้มีการประเมินผลเจ้าหน้าที่เพ่ือต่อ

สัญญาจ้าง

4. การควบคุมภายใน

1. ก ากับให้ฝ่ายบริหารมีการควบคุมภายใน
2. พิจารณาแผนและผลการควบคุมภายใน
3. ก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มีการตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาแผนและผลการตรวจสอบภายใน

5. การบริหารงานทั่วไป 6. การค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
1. ก ากับให้มีการจัดการความรู้กับคณะกรรมการ
2. ก ากับให้มีการจัดการความรู้แก่องค์กร
3. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแสดงความโปร่งใส
4. การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน

1. ก ากับให้องค์การมหาชนค านึงถึงผู้รับบริการ
2. ก ากับให้มีช่องทางการร้องเรียน
3. ก ากับให้มีการน าผลความพึงพอใจมาใช้

ในการพัฒนางานบริการขององค์การมหาชน

7. การบริหารการประชุม

1. ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ 
ร้อยละ 90 ของจ านวนการประชุม
มีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป

2. ก าหนดให้มีการประชุมที่ไม่มีฝ่ายบริหาร (ผอ.)
อยู่ด้วยอย่างน้อย 1 ครั้ง

3. มีการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการ
ประชุม

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน

1. ก ากับให้องค์การมหาชนด าเนินการตรงตาม
วัตถุประสงค์จัดตั้ง

2. ก ากับให้มีการายงานผลการปฏิบัติงานพร้อม
ข้อเสนอแนะไปยัง รมว.

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

1. มีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคล
และแบบทั้งคณะ หรือในรูปแบบอื่น เช่น 
การประเมิน 360 องศา

2. มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการในที่ประชุม 

ตัวชี้วัดที่ 4.1  ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแล                                                             
กิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 10) (ต่อ)
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