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ล าดบัที่ ชือ่ตวัชีว้ดั น า้หนกั หมายเหตุ

1 รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศ 60 เป็นตัวชีว้ดัระดับกระทรวง

1.1 รอ้ยละความถกูตอ้งของขา่วพยากรณ์อากาศการบนิ (20)

1.2 รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (20)

1.3 รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะนาน (20)

2 การเฝ้าระวงัและเตอืนภยัจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 10

3 การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทัิล 
การพัฒนาระบบบัญชขีอ้มลู (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลู
ภาครัฐ (Open Data)

15

4 การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 15

รวม (น า้หนกั) 100
2
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ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมอตุนุยิมวทิยา 



ตวัชีว้ดักรมอตุนุยิมวทิยา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชีว้ัด
เดมิ

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ

1) กรมอตุนุยิมวทิยา

ค าอธบิาย   

⁻ การวดัคา่ความถกูตอ้งแมน่ย าของการพยากรณ์อากาศการบนิ เป็นการประเมนิผลการพยากรณ์อากาศสนามบนิสวุรรณภมู ิสนามบนิดอนเมอืง และสนามบนิทีศ่นูยอ์ตุนุยิมวทิยาภาค 5 แหง่ ไดแ้ก ่สนามบนิเชยีงใหม ่ อบุลราชธาน ี 
ขอนแกน่ สงขลา และภเูก็ต  ทีอ่อกค าพยากรณ์อากาศการบนิ ครอบคลมุ 24 ชัว่โมง ท าการกระจายขา่วเวลา 12.00 น. โดยท าการประเมนิผลการพยากรณ์ของขา่วอากาศการบนิฉบบัทีใ่ชฐ้านขอ้มลูเวลา 07.00น.                            
ทีค่รอบคลมุชว่งการพยากรณ์ 24 ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 13.00 น. ของวนัทีอ่อกขา่ว จนถงึเวลา 12.00 น. ของวนัถัดไป  

⁻ การค านวณคา่ความถกูตอ้ง ประเมนิผลจากการพยากรณ์อากาศการบนิเปรยีบเทยีบกับผลของการตรวจอากาศการบนิทีเ่กดิขึน้จรงิรายชัว่โมง ตลอดชว่งวนั-เวลาเดยีวกนั กบัขา่วพยากรณ์
⁻ การประเมนิความถกูตอ้งจะด าเนนิการตามเกณฑท์ีอ่งคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) ก าหนด โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้

ค าพยากรณ์
ความแมน่ย าของค าพยากรณ์

ทีต่อ้งการในทางปฏบิตั ิ

รอ้ยละต า่สดุของค าพยากรณ์

ในแตล่ะชว่ง ()

1) ทศิทางลม + 30 80

2) ความเร็วลม + 5 นอต ( 10 km/h) 80

3) ทศันวสิยั + 200  ม.  ส าหรับทศันวสิยั

ทีไ่มเ่กนิ 800 ม.

+ 30  ส าหรับทศันวสิยั

ทีอ่ยูร่ะหวา่ง 800 ม. ถงึ 10 กม.

80

4) ฝน เกดิขึน้ หรอื ไมเ่กดิขึน้ 80

5) จ านวนเมฆ ชัน้ทีห่นึง่ทีม่ฐีานเมฆต า่กวา่ระดบั 1500 ฟิต ชัน้อืน่ๆ ทีฐ่านเมฆอยูร่ะหวา่ง 1,500 – 10,000 ฟิต                      

โดยมจี านวนเมฆทีเ่กดิขึน้หรอืไมเ่กดิขึน้ จ านวน 5-7 สว่นหรอื 8 สว่นของทอ้งฟ้า ตามล าดบั

70

6) ความสงูของฐานเมฆ + 100 ฟิต ส าหรับความสงูไมเ่กนิ 1000 ฟิต + 30 ระหวา่ง 1000 -10000 ฟิต 70

– สตูรการค านวณ    จ านวนชัว่โมงทีอ่อกขา่วพยากรณ์อากาศการบนิถกูตอ้ง X 100
จ านวนชัว่โมงทีพ่ยากรณ์อากาศการบนิทัง้หมด

1.1 รอ้ยละความถกูตอ้งของขา่วพยากรณ์อากาศการบนิ
1. รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศ

3

น า้หนกั

20



ตวัชีว้ดักรมอตุนุยิมวทิยา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1 รอ้ยละความถกูตอ้งของขา่วพยากรณ์อากาศการบนิ (ตอ่)

ขอ้มูลพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลการด าเนนิงาน 84.27 84.06
(growth-0.21)

84.39
(growth+0.33)

88.98
(growth+4.59)

91.46
(growth +2.48)

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

สามารถน าผลการด าเนนิงานไปปรับปรุง พัฒนา การใหบ้รกิาร การพยากรณ์
อากาศการบนิใหม้คีวามถูกตอ้ง มากยิง่ขึน้ และประชาชนมคีวามปลอดภัยใน
การสญัจรทางอากาศ 

เอกสารงบประมาณ (2565 - 2567) 

ปีงบประมาณ 2563 2564 2565

คา่เป้าหมาย 82 82 82

84.27 84.06 84.39

88.98

91.46

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

60 61 62 63 64

ผลการด าเนินงาน

1. รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศ

เป้าหมายการด าเนนิงาน 6 เดอืน (ต.ค. 64 – ม.ีค. 65) หรอืแผนด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัฯ (Action plan)
(โปรดแนบ)

รอ้ยละความถกูตอ้งของขา่วพยากรณ์อากาศการบนิ   91.46
4

น า้หนกั

20

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

91.27 94.71 98.15



ค าอธบิาย   

‐ เป็นการประเมนิประสทิธผิลในการพยากรณ์อากาศของกรมอตุนุยิมวทิยา โดยพจิารณาจากความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
‐ ความถูกตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (7 วัน) หมายถงึ ความถูกตอ้งของการพยากรณ์อากาศตามเกณฑก์ารพยากรณ์ฝนทีก่ าหนด และอุณหภูมอิากาศ โดยการเปรียบเทยีบ   ค่าการพยากรณ์กับผลการตรวจ
อากาศจากสถานีอตุนุยิมทัว่ประเทศ และขอ้มลูจากระบบภมูสิารสนเทศอตุนุยิมวทิยา (GIS) แลว้น ามาถว่งน ้าหนัก (weighting) เพือ่หาหาคา่เฉลีย่ ความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศ 7 วนั 

‐ การประเมนิแบง่ออกเป็นสองชว่งโดยประมาณ กลา่วคอื ชว่งแรกและชว่งหลงั ซึง่จ านวนวนัของแตล่ะชว่งเวลาอาจไม่เทา่กันขึน้อยู่กับลักษณะอากาศทีเ่กดิขึน้ ทัง้นี้ จะใชผ้ลการพยากรณ์อากาศเฉพาะของวันจันทรแ์ละวันศกุรใ์น
การประเมนิเทา่นัน้

‐ สตูรการค านวณ (R + Tmin +Tmax ) /3      โดย R = ความถกูตอ้งของการพยากรณ์ฝน     Tmin = ความถกูตอ้งของการพยากรณ์อณุหภมูติ า่สดุ
Tmax = ความถกูตอ้งของการพยากรณ์อณุหภมูสิงูสดุ

โดยที่
1. ความถกูตอ้งของการพยากรณ์ฝน (R) หมายถงึ ความถกูตอ้งของการพยากรณ์ฝนตามเกณฑท์ีก่ าหนด  * โดยการเปรยีบเทยีบคา่การพยากรณ์ กับผลการตรวจอากาศ (ขอ้มูลการตรวจอากาศจากสถานีอตุนุยิมทั่วประเทศ ขอ้มูล
การตรวจฝนดว้ยเรดาร ์และขอ้มลูการประมาณฝนจากดาวเทยีมอตุนุยิมวทิยา) 
2. ความถกูตอ้งของการพยากรณ์อณุหภมูติ า่สดุ (Tmin) หมายถงึ ความถูกตอ้งของการพยากรณ์อณุหภูมติามเกณฑท์ีก่ าหนด ** โดยการเปรยีบเทยีบคา่การพยากรณ์ กับ ผลการตรวจอากาศ (ขอ้มูลการตรวจอากาศจากสถานีอตุุ
นยิมทัว่ประเทศ)
3. ความถกูตอ้งของการพยากรณ์อณุหภมูสิงูสดุ (Tmax) หมายถงึ ความถกูตอ้งของการพยากรณ์อณุหภูมติามเกณฑท์ีก่ าหนด ** โดยการเปรยีบเทยีบคา่การพยากรณ์ กับ ผลการตรวจอากาศ (ขอ้มูลการตรวจอากาศจากสถานีอตุุ

นยิมทัว่ประเทศ) 
ก าหนดให ้
‐ เกณฑก์ารพยากรณ์ฝน คอื

‐ * เกณฑก์ารประเมนิการกระจายฝน คอื

‐ *เกณฑก์ารประเมนิอณุหภมู ิคอื

ไมม่ฝีน ฝนบางแหง่ ฝนเป็นแหง่ ๆ ฝนกระจาย ฝนเกอืบทั่วไป ฝนทั่วไป

0 10-20 ของพืน้ที่ 21-40 ของพืน้ที่ 41-60 ของพืน้ที่ 61-80 ของพืน้ที่ มากกวา่ 80 ของพืน้ที่

พยากรณ์การกระจายของฝน คลาดเคลือ่น นอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ รอ้ยละ 10   ความถกูตอ้ง เทา่กับ รอ้ยละ 100

พยากรณ์การกระจายของฝน คลาดเคลือ่น รอ้ยละ 11-20 ความถกูตอ้ง เทา่กับ รอ้ยละ 80

พยากรณ์การกระจายของฝน คลาดเคลือ่น รอ้ยละ 21-30 ความถกูตอ้ง เทา่กับ รอ้ยละ 60

พยากรณ์การกระจายของฝน คลาดเคลือ่น รอ้ยละ 31-40 ความถกูตอ้ง เทา่กับ รอ้ยละ 40

พยากรณ์การกระจายของฝน คลาดเคลือ่น มากกวา่ รอ้ยละ 40 ความถกูตอ้ง เทา่กับ รอ้ยละ 0

พยากรณฝ์นผดิ

- พยากรณ์มฝีน แตผ่ลการตรวจไมม่ฝีน ความถกูตอ้ง เทา่กับ รอ้ยละ 0

- พยากรณ์ไมม่ฝีน แตผ่ลการตรวจมฝีน ความถกูตอ้ง เทา่กับ รอ้ยละ 0

พยากรณ์อณุหภมู ิคาดเคลือ่น 0.1-2.0 องศาเซลเซยีส ความถกูตอ้ง เทา่กบั รอ้ยละ 100

พยากรณ์อณุหภมู ิคาดเคลือ่น 2.1-3.0 องศาเซลเซยีส   ความถกูตอ้ง เทา่กบั รอ้ยละ 50

พยากรณ์อณุหภมู ิคาดเคลือ่น มากกวา่ 3.0 องศาเซลเซยีส   ความถกูตอ้ง เทา่กบั 0

ตวัชีว้ดักรมอตุนุยิมวทิยา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชีว้ัด
เดมิ

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ

1) กรมอตุนุยิมวทิยา1.2 รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (7 วนั)

1. รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศ

5

น า้หนกั

20



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

ประชาชนสามารถเตรยีมความพรอ้มรับมอืกบัสภาพอากาศไดท้นั
เหตกุารณ์ 

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลการด าเนนิงาน
(รอ้ยละ)

77.25 76.80
(growth -0.45)

77.03
(growth +0.23)

83.24
(growth +6.21)

84.77
(growth +1.53)

เป้าหมายการด าเนนิงาน 6 เดอืน (ต.ค. 64 – ม.ีค. 65) หรอืแผนด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัฯ (Action plan)
(โปรดแนบ)

รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 84.42  

77.25
76.80 77.03

83.24
84.77

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

60 61 62 63 64

ผลการด าเนนิงาน

ตวัชีว้ดักรมอตุนุยิมวทิยา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารงบประมาณ (2565 - 2567) 

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567

คา่เป้าหมาย
(รอ้ยละ)

80 81 82

1.2 รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (7 วนั) (ตอ่)

1. รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศ

6

น า้หนกั

20

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

84.64 86.55 88.45



ค าอธบิาย

‐ การคาดหมายลักษณะอากาศระยะนาน(ราย 3 เดอืน) หมายถงึ การพยากรณ์ลักษณะอากาศ 3 เดอืนลว่งหนา้ ตามภาคตา่ง ๆ ดังนี ้คอื 
ภาคเหนอื ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใตฝ่ั้งตะวันออก ภาคใตฝ่ั้งตะวันตก และกรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑล โดยท าการคาดหมาย ทกุเดอืน ในสปัดาหส์ดุทา้ยของเดอืน

‐ ความถกูตอ้งของการคาดหมายลกัษณะอากาศราย 3 เดอืน หมายถงึความถกูตอ้งของการคาดหมายอณุหภมูสิงูสดุเฉลีย่ อณุหภมูติ ่าสดุ
เฉลีย่ และการคาดหมายปรมิาณฝน ตามภาคตา่งๆ ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

‐ ความถกูตอ้งของการคาดหมายระยะนานจะใชว้ธิี Hit rate โดยเปรยีบเทยีบผลการคาดหมายกบัคา่ทีต่รวจวัดไดจ้รงิ หากคา่ขอ้มลูทีก่าร
ตรวจวัดไดจ้รงิอยูใ่นชว่งคา่ทีค่าดหมายตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวถ้อืวา่พยากรณ์ไดถ้กูตอ้ง หากคา่ขอ้มลูทีต่รวจวัดไดจ้รงิไมอ่ยูใ่นชว่งคา่
คาดหมายตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวจ้ะถอืวา่พยากรณ์ไมถ่กูตอ้ง 

‐ วธิกีารจัดเก็บขอ้มลู : รวบรวมขอ้มลูจากผลการคาดหมายลกัษณะอากาศระยะนาน(ราย 3 เดอืน) ทีศ่นูยภ์มูอิากาศออกเป็นประจ าทกุ
เดอืน และขอ้มลูผลการตรวจวัดขอ้มลูอณุหภมูสิงูสดุเฉลีย่ อณุหภมูติ ่าสดุเฉลีย่และปรมิาณฝนจากการตรวจวัดของสถานีอตุนุยิมวทิยา
เป็นรายเดอืนจากระบบบรกิารสารสนเทศอตุนุยิมวทิยา (Climate Information Services,CI)

‐ สตูรการค านวณ  จ านวนครัง้ทีค่าดหมายไดถ้กูตอ้ง x 100
จ านวนครัง้ทีอ่อกการคาดหมายทัง้หมด

ตวัชีว้ดักรมอตุนุยิมวทิยา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชีว้ัด
ใหม่

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ

1) กรมอตุนุยิมวทิยา

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลการด าเนนิงาน 76.00 74.64
(growth -1.36)

78.30
(growth +3.66)

75.30
(growth -3.00)

73.10
(growth -2.20)

เป้าหมายการด าเนนิงาน 6 เดอืน (ต.ค. 64 – ม.ีค. 65) หรอืแผนด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัฯ (Action plan) (โปรดแนบ)

รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศ ระยะนาน   73.10

เกณฑก์ารประเมนิ

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

ขอ้มลูพยากรณ์อากาศระยะนานทีม่คีวามถกูตอ้ง สามารถน าไปใช ้

ประกอบการวางแผนการด าเนนิชวีติ เพือ่ลดความเสีย่งและผลกระทบ
จากสภาวะอากาศตลอดจนการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ

76.00

74.64

78.30

75.30

73.10

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

60 61 62 63 64

ผลการด าเนนิงาน

1. รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศ

1.3 รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะนาน (3 เดอืน)
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20

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

73.80 76.05 78.30



ตวัชีว้ดักรมอตุนุยิมวทิยา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชีว้ัด
เดมิ

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ

1) กรมอตุนุยิมวทิยา

เป้าหมายการด าเนนิงาน 6 เดอืน (ต.ค. 64 – ม.ีค. 65) หรอืแผนด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัฯ 
(Action plan) (โปรดแนบ)

มผีลผลติเอกสารวชิาการ “การวเิคราะหแ์นวโนม้การเปลีย่นแปลงอณุหภมูแิละปรมิาณฝนรายปีและราย
เดอืนของประเทศไทยและรายภาค”

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

1 ผลผลติ 2 ผลผลติ 2  ผลผลติและเชือ่มโยงกบัหนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้งอยา่งเป็นระบบ

8
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10
2. การเฝ้าระวงัและเตอืนภยัจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ค ำอธิบำย

เป็นการวเิคราะห์แนวโนม้ความผนัแปรและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศซ่ึงเป็นวิธีการท่ีใชใ้นการเฝ้าระวงัและเตือนภยัจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศระยะนาน (Long term climate) ประกอบดว้ยการศึกษา
วเิคราะห์การเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจากขอ้มูลสารประกอบอุตุนิยมวทิยาในอดีต ท่ีเก็บรวบรวมไวอ้ยา่งนอ้ย 30 ปี เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์หาแนวโนม้ และอตัราการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคต 
โดยในเบ้ืองตน้จะเนน้การวิเคราะห์แนวโนม้เชิงเส้นของการเปล่ียนแปลงฝนและอุณหภูมิในระดบัประเทศ ภาคและสถานี เพื่อหาพื้นท่ี ท่ีมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของปริมาณฝนและอุณหภูมิมากท่ีสุด ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัภยัแลง้และน ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย

ปี 2564  ด าเนินการ 3 ผลผลิตเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเฝ้าระวงัและการเตือนภยัจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีมีผลกระทบต่อฝุ่ นละอองของฝุ่ น (PM2.5)

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564

ผลการด าเนนิงาน
- - - 3 ผลผลติ

ประโยชน์ทีป่ระชำชนจะได้รับ

เพื่อการวางแผนเตรียมการรับมือและปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจดัการน ้า
ของประเทศไทยในระยะยาว

ผลผลิต ประกอบดว้ย
1.การวเิคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิและฝนรายปีและรายเดือนของประเทศไทยและรายภาค
2. การวเิคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิและฝนรายปีและรายเดือนของประเทศไทยเป็นรายสถานี



ตวัชีว้ดักรมอตุนุยิมวทิยา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชีว้ัด

เดมิ
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153. การพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั 
การพฒันาระบบบญัชขีอ้มูล (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มูลภาครฐั (Open Data)

หลกัการ : พฒันาและปรบัปรงุบญัชขีอ้มลูของหนว่ยงานใหม้คีณุภาพและน าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลู เพือ่การใชป้ระโยชนข์องหนว่ยงานภาครฐั 

ค านยิาม
• บญัชขีอ้มูล หมายถงึ เอกสารแสดงบรรดารายการของชดุขอ้มูล ทีจ่ าแนกแยกแยะโดยการจัดกลุม่หรอืจัดประเภทขอ้มลูทีอ่ยูใ่นความครอบครองหรอืควบคุมของ

หน่วยงานของรัฐ
• ค าอธบิายขอ้มูลทีส่อดคลอ้งตามมาตรฐานที ่สพร. ก าหนด หมายถงึ ค าอธบิายขอ้มลูสว่นหลัก (Mandatory Metadata) ส าหรับชดุขอ้มลูภาครัฐ เป็นสว่นทีบ่งัคบั

ตอ้งท าการอธบิายขอ้มลู ประกอบดว้ยค าอธบิายขอ้มลูจ านวน 14 รายการส าหรับ 1 ชดุขอ้มลู ทีห่น่วยงานของรัฐตอ้งจัดท าและระบรุายละเอยีด 
• ระบบบญัชขีอ้มูล คอื ระบบงานทีท่ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการบญัชขีอ้มลูของหน่วยงาน เชน่ CKAN หรอื อืน่ ๆ
• ขอ้มูลสาธารณะ หมายถงึ ขอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผยไดส้ามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างอสิระไม่วา่จะเป็นขอ้มลูขา่วสาร/ขอ้มลูสว่นบคุคล/ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์เป็นตน้
• คณุลกัษณะแบบเปิด หมายถงึ คณุลกัษณะของไฟลท์ีไ่มถู่กจ ากดัดว้ยเงือ่นไขตา่ง ๆ จากเจา้ของผลติภัณฑ ์สามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งเสรโีดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 

ใชง้านหรอืประมวลผลไดห้ลากหลายซอฟตแ์วร์
ทีม่า: ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดจิทิลั เรือ่ง มาตรฐานและหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครัฐในรูปแบบขอ้มลูดจิทิลัตอ่สาธารณะ

แนวทางการประเมนิ  
1) สว่นราชการตอ้งเลอืกประเด็นการด าเนนิงานภายใต ้Focus Areas ทีก่ าหนด (จ านวน 10 ดา้น) อยา่งนอ้ย 1 ประเด็น ทีส่อดคลอ้งกบัการใหบ้รกิาร e-Service ของ

หนว่ยงาน หรอืภารกจิดา้นนโยบาย ทีม่ชีดุขอ้มลูทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ได ้เพือ่ใชใ้นการจัดท าบัญชชีดุขอ้มลู (Data Catalog)
2) สว่นราชการตอ้งจัดท าชดุขอ้มลูทีส่ัมพันธก์ับกระบวนการท างานตามประเด็นการด าเนนิงานภายใต ้Focus Areas โดยตอ้งเป็นกระบวนการท างานภายใตภ้ารกจิหลักทีม่ผีลกระทบตอ่

การใหบ้รกิารประชาชนในระดับสงู
3) ใหม้คี าอธบิายขอ้มลูสว่นหลัก (Mandatory Metadata) 14 รายการตามมาตรฐานที ่สพร. ก าหนด
4) ชดุขอ้มลูทีข่ ึน้ในระบบบัญชขีอ้มลูของหน่วยงาน  (Agency Data Catalog) จะเป็นชดุขอ้มลูที ่สสช. ใชต้ดิตามในการลงทะเบยีนระบบบรกิารบัญชขีอ้มลูภาครัฐ (Government Data 

Catalog) ตอ่ไป
5) ก าหนดใหส้ว่นราชการมรีะบบบัญชขีอ้มลู พรอ้มมขีอ้มลูสาธารณะ (Open data) ในระบบบัญชขีอ้มลูเพือ่เผยแพรใ่หเ้ป็นไปตามมาตรฐานรัฐบาลดจิทิัลวา่ดว้ยแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูเปิด

ภาครัฐในรปูแบบดจิทิัลตอ่สาธารณะ รอ้ยละ 100 ของบัญชขีอ้มลู ตามแนวทางที ่สพร. ก าหนด 
6) ชดุขอ้มลูเปิด (Open data) ตอ้งเป็นขอ้มลูทีป่ระชาชนหรอืผูรั้บบรกิารตอ้งการและสามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ได ้หรอืสว่นราชการสามารถน าชดุขอ้มลูมาใชใ้นการวเิคราะหป์ระกอบ   

การวางแผน พัฒนางานได ้
7) การน าขอ้มลูเปิดไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งเป็นรปูธรรม  ประเมนิจากหลักฐานทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการน าชดุขอ้มลูมาวเิคราะหป์ระกอบการปฏบัิตงิาน เชน่ รายงานวเิคราะหจ์ากชดุขอ้มลู  /

การม ีdashboard จากชดุขอ้มลู เป็นตน้

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

• มรีายชือ่ชุดขอ้มูล 

(Data Set) ทีส่มัพันธ์

กบักระบวนการท างาน

ตามประเด็นการ

ด าเนนิงานภายใต ้Focus

Area

• มคี าอธบิายขอ้มูล (Metadata) ทีส่อดคลอ้งตาม
มาตรฐานที ่สพร. ก าหนด (14 รายการ) ของทกุชดุ
ขอ้มลู (15 คะแนน)

• มรีะบบบญัชขีอ้มูลของหนว่ยงาน (Agency 
Data Catalog) พรอ้มแจง้ URL ระบบบญัชขีอ้มลู
ของหน่วยงาน (10 คะแนน)

• น าขึน้ชุดขอ้มูล metadata และระบุแหลง่ขอ้มูล ส าหรับชดุขอ้มลูทีถ่กูจัด

ในหมวดหมูส่าธารณะ รอ้ยละ 100 ของชดุขอ้มลูเปิดทัง้หมดบนระบบบญัชี

ขอ้มลูของหน่วยงาน เพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้ตามมาตรฐาน

คณุลกัษณะแบบเปิดที ่สพร.ก าหนด (20 คะแนน)

• น าขอ้มลูเปิดไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ตอบโจทยต์ามประเด็น

ภายใตข้อง Focus area อยา่งนอ้ย 1 ชดุขอ้มลู (5 คะแนน)

10 Focus Areas 
1) ดา้นเศรษฐกจิ อตุสาหกรรม SME
2) ดา้นการเกษตร
3) ดา้นทอ่งเทีย่ว
4) ดา้นการมรีายไดแ้ละการมงีานท า
5) ดา้นความเหลือ่มล ้าทางสทิธสิวัสดกิาร

ประชาชน
6) ดา้นสขุภาพและการสาธารณสขุ
7) ดา้นการศกึษา
8) ดา้นสิง่แวดลอ้ม
9) ดา้นการบรหิารจัดการภาครัฐ
10) ดา้นความมั่นคง

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

ขอ้มลูเปิด (หมวดหมูส่าธารณะ) ทีส่ามารถเขา้ถงึได ้
และพรอ้มใชง้าน สามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ยอด
การวเิคราะหห์รอืสรา้งนวตักรรมขอ้มลูได ้และ
สามารถตอบโจทยป์ระเด็นการด าเนนิงานทีม่ี
ความส าคญัเร่งดว่นของประเทศได ้

เง ือ่นไข

1. หน่วยงานทีม่ ีe-Service ใหเ้ลอืก Dataset                     
ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานบรกิารทีห่น่วยงานรับผดิชอบ 

2. หน่วยงานดา้นนโยบาย เลอืก Dataset ทีส่นันสนุน
ยทุธศาสตรช์าต ิแผนแมบ่ทฯ แผนการปฏริูป
ประเทศ Agenda ส าคญั และสามารถเชือ่มโยง
ขอ้มลูกบัหน่วยงานอืน่ได ้

3. ในแตล่ะชดุขอ้มลู (Data Set) ตอ้งมกีารจัดท า
ค าอธบิายขอ้มลู (Metadata) ครบถว้นจ านวน 
14 รายการ หากสว่นราชการมกีารจัดท า
รายละเอยีดไมค่รบ 14 รายการ ในแตล่ะชดุขอ้มลู
จะไมนั่บผลการด าเนนิงาน

4. หน่วยงานเดมิทีม่กีารด าเนนิการตวัชีว้ดันใีนปี 
2564 ใหค้ดัเลอืกชดุขอ้มลูใหมม่าด าเนนิการในปี 
2565 โดยสามารถน าชดุขอ้มลูของปี 2564 มาตอ่
ยอดท าใหค้รบ ไดใ้น Focus Area ทีค่ดัเลอืก



ตวัชีว้ดักรมอตุนุยิมวทิยา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชีว้ัด

เดมิ

10

น า้หนกั

153. การพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั 
การพฒันาระบบบญัชขีอ้มูล (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มูลภาครฐั (Open Data) (ตอ่)

เป้าหมายการด าเนนิงาน 6 เดอืน (ต.ค. 64 – ม.ีค. 65) หรอืแผนด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัฯ (Action plan) (โปรดแนบ)

1. มอบหมายเจา้หนา้ทีเ่ขา้รับฟังการชีแ้จงแนวทางการจัดท าบัญชขีอ้มลู กบั สสช.และ สพร. 
2. เลอืกประเด็นการด าเนนิการภายใต ้Focus Areas 10 ดา้น เพือ่ใชใ้นการจัดท าบญัชชีดุขอ้มลู (Data Catalog)

3. จัดท าชดุขอ้มลูทีส่มัพันธก์บักระบวนการท างานตามประเด็นการด าเนนิงานภายใต ้Focus Areas ทีเ่ลอืก 1 ประเด็น สง่ สสช.



ตวัชีว้ดักรมอตุนุยิมวทิยา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชีว้ัด

เดมิ

11

น า้หนกั

154. การประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

ค าอธบิาย

• PMQA 4.0 คอื เครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารของสว่นราชการในเชงิบูรณาการ เพือ่เชือ่มโยงยุทธศาสตร์ของสว่นราชการกับเป้าหมาย และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหส้ว่น
ราชการพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• เพือ่ประเมนิความสามารถในการบรหิารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของสว่นราชการในการขบัเคลือ่นงานใหบ้รรลเุป้าหมายอย่างย่ังยนื 

• พจิารณาจากความสามารถในการพัฒนาการด าเนนิงานเพือ่ยกระดบัผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมเีป้าหมายใหส้ว่นราชการมคีะแนนผลการประเมนิในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดขีึน้จาก
ผลคะแนนในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดกลุม่สว่นราชการตามคะแนนผลการประเมนิปี 2564 และก าหนดเกณฑก์ารประเมนิ (เป้าหมายการเพิม่คะแนนผลการประเมนิ) ใหส้อดคลอ้งกบัแตล่ะกลุม่

• พจิารณาจากผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึง่เป็นคะแนนเฉลีย่ในภาพรวมทัง้ 7 หมวด ประกอบดว้ย หมวด 1 การน าองคก์าร หมวด 2 การวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ หมวด 3 การใหค้วามส าคัญ
กบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี หมวด 4  การวดั การวเิคราะหแ์ละการจัดการความรู ้ หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร และ หมวด 7 ผลลพัธก์ารด าเนนิการ

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2563 2564

ผลการด าเนนิงาน 208.52 318.37

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

275
(คา่เฉลีย่คะแนนกลุม่ที่ 1:

0 - 299 คะแนน)

- 350

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- เพิม่ศกัยภาพของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 เพือ่ผลกัดนัการด าเนนิงานในการขบัเคลือ่น
ยทุธศาสตรแ์ละแผนระดบัประเทศ โดยมเีป้าหมายเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน

ข ัน้ตอนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ 4.0

ข ัน้ตอนที ่1 การตรวจพจิารณาจากเอกสารการสมคัรเบือ้งตน้ 

(หากได ้400 คะแนนขึน้ไปจะผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่2)

ข ัน้ตอนที ่2 การตรวจเอกสารรายงานผลการด าเนนิการพัฒนาองคก์ารสูร่ะบบราชการ 4.0 (Application 

Report) (หากได ้400 คะแนน จะผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่3)

ข ัน้ตอนที ่3 การตรวจประเมนิในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน เพือ่ยนืยันผลการตรวจ Application Report

เป้าหมายการด าเนนิงาน 6 เดอืน (ต.ค. 64 – ม.ีค. 65) หรอืแผนด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัฯ (Action 
plan) (โปรดแนบ)

1. รับฟังแนวทางการสมคัรตัวชีว้ัดการประเมนิสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
2. ประชมุคณะท างานของหน่วยงาน พจิารณาแนวทาง และมอบหมายผูรั้บผดิชอบตอบแบบประเมนิฯ 
3. จัดท าลักษณะส าคญัขององคก์าร 


