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ตัวช้ีวัดที่ 5.2    :  ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลส าหรับบูรณาการภารกิจของ

หน่วยงาน (One Platform) 
น้้ำหนัก           : ร้อยละ 10 
หน่วยงำนที่รับกำรประเมิน : ทุกหน่วยงาน 
ค้ำอธิบำย 

แบบฟอร์มหรือแบบรำยงำนที่ใช้ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน หมายความว่า แบบฟอร์มหรือ 
แบบรายงานตามภารกิจของหน่วยงานที่จะต้องน าข้อมูลส่งระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เช่น  หน่วยงานระดับส านัก
ให้ส านักงานเขตเป็นผู้รายงานข้อมูล ซึ่งอาจเป็น รายวัน รายอาทิตย์ รายเดือน หรือตามระยะเวลาก าหนด  

ชุดข้อมูล (Dataset) หมายความว่า ข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้จากหลายแหล่ง และน าข้อมูลมา
จัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูลที่ก าหนดไว้หรือการใช้ประโยชน์ของข้อมูล 

ฐำนข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันได้ถูกรวบรวมไว้ด้วยกัน  
ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงาน โดยแต่ละฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วยหลาย ๆ ชุดข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กัน  

บัญชีรำยกำรข้อมูล หมายความว่า เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จ าแนกแยกแยะ
โดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงาน 

ค้ำอธิบำยข้อมูลหรือเมทำดำตำ (Metadata) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล โดยระบุรายละเอียด
แหล่งข้อมูล หรือค าอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งจัดท าให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบว่าข้อมูลมาจากแหล่งใด  
มีรูปแบบอย่างไร เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และใช้ประโยชน์ในการจัดท าบัญชีรายการข้อมูล  

พจนำนุกรมข้อมูล (Data Dictionary) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้อธิบายชุดข้อมูลอย่างละเอียด 
เป็นรายตัวแปร โดยมีส่วนที่บังคับต้องท าการอธิบายข้อมูลจ านวน 3 รายการ ได้แก่ ชื่อตัวแปรข้อมูล (Name) 
ชนิดของตัวแปรข้อมูล (Data Type) และค าอธิบายตัวแปรข้อมูล (Description) [นอกจากนี้หากมีรายการ 
บ่งบอกว่าข้อมูลไม่สามารถเป็นค่าว่างได้หรือไม่ (Required) ให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน พร้อมทั้งแสดง
ข้อมูลจริงจากหนึ่งตัวอย่างข้อมูล (Example) จ านวน 5 รายการข้อมูล] 

ควำมส้ำเร็จในกำรพัฒนำและจัดเก็บฐำนข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการสร้างชุดข้อมูล
ส าหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานจะต้องส ารวจข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือแบบรายงานที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือมาจัดท าชุดข้อมูลที่เป็นภารกิจหลักมีเป้าหมายในการลดหรือปรับเปลี่ยน
แบบฟอร์มหรือแบบรายงานให้มาใช้ผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งหน่วยงานจะด าเนินการจัดท าค าอธิบายข้อมูล
และพจนานุกรมข้อมูลตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งน าเข้าข้อมูลและ
ปรับปรุงขอ้มูลข้อมูลให้มีคุณภาพเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานก าหนด 

 

(Potential Base) 

เอกสารแนบท้าย 1
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คณะท้ำงำนธรรมำภิบำลข้อมูลระดับหน่วยงำน หมายถึง คณะท างานที่ท าหน้าที่ตัดสินใจเชิงนโยบาย 
แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการด้านข้อมูลของหน่วยงาน เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์และด าเนินการก ากับดูแลข้อมูล
ให้มีคุณภาพ โดยน าแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครไปด าเนินการ 
รวมถึงทบทวนและติดตามการด าเนินงานธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงาน 

ทีมบริกรข้อมูลระดับหน่วยงำน หมายถึง คณะท างานที่ท าหน้าที่ด าเนินการก ากับดูแล ติดตาม
สนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลที่ดีภายในหน่วยงาน และรายงานผลการด าเนินการธรรมาภิบาลข้อมูล 
รวมทั้งการให้ข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจต่อคณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงาน 

นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และสังคม1 

นวัตกรรมกำรให้บริกำร หมายถึง การสร้างบริการใหม่หรือการปรับปรุงแนวทาง/รูปแบบการบริการ 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะของการให้บริการหรือการติดต่อกับประชาชน 

นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร หมายถึง การสร้างสรรค์พัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  
ในระบบงานหรือกระบวนการท างานเพ่ือตอบสนองการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
หรือกระบวนการปฏิบัติด้านต่างๆ เช่น การเพ่ิมคุณภาพ การลดเวลาการปฏิบัติงาน การลดต้นทุน เป็นต้น  

ผลงำนนวัตกรรม หมายถึง การคิดสร้างสรรค์หรือการปรับปรุงหรือดัดแปลงให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 
บริการใหม่ กระบวนการด าเนินงานใหม่หรือตัวแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ โดยใช้ความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยี หรือการจัดการมาพัฒนา เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
การบริหารจัดการ การให้บริการ และยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กร รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์              
ต่อผู้ใช้บริการภายนอก อุตสาหกรรม/ธุรกิจที่เก่ียวข้อง ประชาชน หรือสังคมในวงกว้าง2 

แนวทำงกำรประเมินผล  
พิจารณาจากกระบวนการในการด าเนินงานการส ารวจข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือแบบรายงาน  

ที่ใช้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยจะต้องน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาท าการวิเคราะห์และจัดท ารายละเอียด
ของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในชุดข้อมูลให้ครบถ้วนตามโครงสร้างของข้อมูลที่ก าหนดไว้หรือการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
พร้อมทั้งก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน การพัฒนาและสร้างชุดข้อมูล  
การจัดท าค าอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล และการน าเข้าข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงาน  
ทั้งนี้การด าเนินงานจะต้องสอดคล้องกับแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร โดยมีวิธี               
การด าเนินการแบ่งเปน็ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. หน่วยงานด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูลระดับหน่วยงาน
และจัดท าเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน ตามแนวทางของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ
กรุงเทพมหานคร และส่งให้ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้ 

1.1 แต่งตั้งคณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูลระดับหน่วยงาน 
1 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547). การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร 
2 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2562).  

การจัดการสู่องค์กรนวัตกรรม : Innovative Organization (Book of Knowledge)  
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1.2 หน่วยงานท าการส ารวจข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือแบบรายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญสามารถน าไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณา
จากนโยบาย แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
มาตรฐานบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น น าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์และจัดท ารายละเอียด
ของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในชุดข้อมูลให้ครบถ้วนตามโครงสร้างของข้อมูลที่ก าหนดไว้หรือการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
พร้อมทั้งก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน  

1.3 น าชุดข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และชุดข้อมูลที่หน่วยงานได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 มาจัดท าเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงานตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานเสนอชุดข้อมูลที่จะด าเนินการไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล                     
โดยชุดข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) และ/หรือ 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และสถาปัตยกรรมองค์กรกรุงเทพมหานคร 

2.  คณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงานน าเสนอเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน
ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณารายละเอียดรายการชุดข้อมูล 
ส าคัญของหน่วยงานในการก าหนดเป็นชุดข้อมูลมาตรฐานใช้ในการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  
ภายในเดือนมกราคม 2565 

3.  หน่วยงานด าเนินการพัฒนาสร้างชุดข้อมูลส าคัญ จัดท าค าอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล 
พร้อมทั้งท าความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing)  และส่งให้ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายใน 
เดือนมีนาคม 2565 

4.  หน่วยงานด าเนินการน าเข้าข้อมูลในชุดข้อมูล โดยเริ่มน าเข้าข้อมูลภายในเดือนเมษายน 2565 
และปรับปรุงชุดข้อมูลข้อมูลเดิมให้มีความถูกต้อง มีความครบถ้วน และมีความเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ  
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน 

5. หน่วยงานด าเนินการสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล  
จ านวน 10 ชุดข้อมูลที่หน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 
1 ผลงานนวัตกรรม ภายในเดือนสิงหาคม 2565 

ทั้งนี้การด าเนินงานต้องเป็นไปตามแนวทางและปฏิทินที่ส านักยุทธศาสตร์และประมินผลก าหนด 
และต้องด าเนินการตามล าดับขั้นตอนโดยไม่ข้ามข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 
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วิธีค้ำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. เกณฑ์กำรให้คะแนน  
การประเมินผลใช้รายละเอียดประเด็นการประเมินเชิงประจักษ์ในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล

ตามท่ีส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลก าหนด ทั้ง 5 ขั้นตอน เป็นร้อยละ 100 โดยก าหนดร้อยละความส าเร็จ
ในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ควำมส้ำเร็จของกำรด้ำเนินกำร ก้ำหนดเวลำ 
ร้อยละ 25 1. แต่งตั้งคณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูลระดับ

หน่วยงานตามแนวทางของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ของกรุงเทพมหานคร 
2. หน่วยงานท าการส ารวจข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือแบบรายงาน 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและจัดท ารายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการ
จัดเก็บในชุดข้อมูลให้ครบถ้วนตามโครงสร้างของข้อมูลที่ก าหนดไว้ 
หรือการใช้ประโยชน์ข้อมูล พร้อมทั้งก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน  
3. หน่วยงานจัดท าเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน และหน่วยงาน
เสนอชุดข้อมูลที่จะด าเนินการไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล โดยชุดข้อมูล
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2556 – 2575) และ/หรือ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2561– 2580) และสถาปัตยกรรมองค์กรกรุงเทพมหานคร 

ธันวาคม 2564 

ร้อยละ 10 เมื่อคณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงานน าเสนอเอกสาร 
ชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงานตอ่คณะกรรมการธรรมาภบิาลข้อมูลภาครฐั
ของกรุงเทพมหานคร  

มกราคม 2565 

ร้อยละ 20 เมื่อหน่วยงานด าเนินการพัฒนาสร้างชุดข้อมูลส าคัญ จัดท าค าอธิบาย
ข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล พร้อมทั้งการท าความสะอาดข้อมูล (Data 
cleansing)  

มีนาคม 2565 

ร้อยละ 20 เมื่อหน่วยงานด าเนินการน าเข้าข้อมูลในชุดข้อมูล โดยเริ่มน าเข้าข้อมูล
ภายในเดือนเมษายน 2565 และปรับปรุงข้อมูลข้อมูลให้มีความถูกต้อง 
มีความครบถ้วน และมีความเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดในเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน 

เมษายน 2565 

ร้อยละ 25 เมื่อหน่วยงานด าเนินการสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการ
บริหารจัดการจากชุดข้อมูล จ านวน 10 ชุดข้อมูลที่หน่วยงานเสนอต่อ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 
1 ผลงานนวัตกรรม  

สิงหาคม 2565 
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2. วิธีกำรค้ำนวณ  
น าผลของคะแนนที่หน่วยงานได้รับในแต่ละขั้นตอนมารวมกันและน าคะแนนรวม 

ที่ได้มาค านวณให้เหลือคะแนนสุทธิคิดเป็น 10 คะแนน ตามสูตร 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรพัฒนำฐำนข้อมูล 25 10 20 20 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
กำรด้ำเนินกำร (หน่วยงำนผู้รับกำรประเมิน) 

1. หน่วยงานต้องน าตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

2. หน่วยงานต้องด าเนินการทุกขั้นตอนตามล าดับโดยไม่ข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง และจะต้อง
ส่งหนังสือแจ้งส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลตามท่ีก าหนด 

3.  หน่วยงานต้องด าเนินการตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
3.1  แต่งตั้งคณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูลระดับหน่วยงาน  
3.2  หน่วยงานท าการส ารวจข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือแบบรายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

และจัดท ารายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในชุดข้อมูลให้ครบถ้วนตามโครงสร้างของข้อมูลที่ก าหนดไว้
หรือการใช้ประโยชน์ข้อมูล พร้อมทั้งก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน 

3.3  หน่วยงานจัดท าเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงานและหน่วยงานเสนอชุดข้อมูล 
ที่จะด าเนินการไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล โดยชุดข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) และ/หรือ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
และสถาปัตยกรรมองค์กรกรุงเทพมหานคร 

3.4  คณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงานน าเสนอเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของ
หน่วยงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

3.5  หน่วยงานด าเนินการพัฒนาสร้างชุดข้อมูลส าคัญ จัดท าค าอธิบายข้อมูลและพจนานุกรม
ข้อมูล พร้อมทั้งการท าความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) 

คะแนนรวม = ขั้นตอนที่ 1 + ขั้นตอนที่ 2 + ขั้นตอนที่ 3 + ขั้นตอนที่ 4 + ขั้นตอนที่ 5 
 

คะแนนสุทธิ = คะแนนรวม x10 
                    100 
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3.6  หน่วยงานด าเนินการน าเข้าข้อมูล โดยเริ่มน าเข้าข้อมูลภายในเดือนเมษายน 2565 
และปรับปรุงข้อมูลข้อมูลให้มีความถูกต้อง มีความครบถ้วน และมีความเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดในเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน 

3.7  หน่วยงานด าเนินการสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล 
จ านวน 10 ชุดข้อมูลที่หน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร  
อย่างน้อย 1 ผลงานนวัตกรรม 

3.8  ด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลคุณภาพข้อมูลของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร  

4. หน่วยงานต้องมีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการตามตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละ
ความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานโดยแต่งตั้งคณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูล
ระดับหน่วยงานเพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้หน่วยงาน ผู้บริหาร รับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค
ในการด าเนินงาน สามารถน าข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที 

5. หน่วยงานต้องมีการรายงานความคืบหน้าของโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด 5.2 
ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
(BMA Digital Plans) เป็นประจ้ำทุกเดือน ดังนี้  1) โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนมีโครงกำรที่จัดท้ำขึ้น 
เพื่อสนับสนุนกำรด้ำเนินงำนตัวชี้วัดนี้ โดยเฉพำะให้ระบุ  “ชื่อโครงกำร” หำกไม่มีกำรด้ำเนินงำนดังกล่ำว 
ให้ระบุว่ำ “กิจกรรมกำรพัฒนำฐำนข้อมูลของ....(ระบุชื่อหน่วยงำน)”   

6. หน่วยงานต้องมีการรายงานความคืบหน้าของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความส าเร็จ    
ในการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานเข้าสู่ ระบบ      
การบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans)  เป็นรำยไตรมำส 

7. การรายงานผลการด าเนินของโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดหน่วยงานจะต้องระบุ
รายละเอียดผลการด าเนินงานให้ชัดเจนโดยต้องบอกให้ทราบถึงว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร 

8. กรณีระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plan) ขัดข้อง      
ไม่สามารถเข้ารายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมได้ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับการประเมินด าเนินการ ดังนี้  

8.1 ประสานเจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบทันทีเพ่ือให้ผู้รับการประเมิน
และผู้ประเมินรับทราบข้อมูลและมีหลักฐานที่ตรงกัน 

8.2 คัดลอกหน้าจอช่วงที่ระบบขัดข้องเพ่ือเป็นหลักฐาน และท าหนังสือรายงานผู้บริหาร
หน่วยงานทราบ และส าเนาแจ้งส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

8.3 รายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรมของรอบที่มีการขัดข้องทันที    
ที่ระบบสามารถใช้งานได้ 
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แนวทำงกำรด้ำเนินกำร (หน่วยงำนที่รับผิดชอบประเมินผล) 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะด าเนินการตรวจสอบและประเมินผล ตัวชี้ว ัด 5.2     

ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน แบ่งเป็น 5 ส่วน 
1. ค าสั ่งการแต่งตั ้งคณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูลระดับหน่วยงาน 

และเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน โดยมีชุดข้อมูลที่หน่วยงานเสนอจะด าเนินการไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล 
ซึ่งชุดข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) และ/หรือ 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และสถาปัตยกรรมองค์กรกรุงเทพมหานคร 

2. การน าเสนอเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

3. การพัฒนาสร้างชุดข้อมูล จัดท าค าอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล พร้อมทั้งการท า
ความสะอาดข้อมูล (Data cleansing) 

4. ชุดข้อมูลที่ได้น าเข้าและการปรับปรุงข้อมูลข้อมูลให้มีความถูกต้อง มีความครบถ้วน 
และมีความเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในเอกสารชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน 

5. สร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล จ านวน 10 ชุดข้อมูล 
ที่หน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 1 ผลงาน
นวัตกรรม 

6. ข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดจากระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร            
(BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application  

7. การประเมินผลการด าเนินการจากระบบฯ และให้คะแนนตามแบบประเมินที่ก าหนด 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำประเมินผล 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลใช้ข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดจากระบบการบริหารจัดการ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) และ BMA Monitor Application ในการประกอบการ
พิจารณาการประเมินผล โดยหน่วยงานผู้รับการประเมินต้องรายงานข้อมูลอย่างชัดเจน พร้อมทั้งตรวจเอกสาร
และหลักฐานที่ใช้ประกอบของโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
สิ้นปีงบประมาณ 
 
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบในกำรประเมินผล   ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ผู้ก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
                         โทร 0 2222 8854  
                         เบอร์ภายใน 1531  
E – mail ส าหรับรับ/ส่งเอกสาร  networkgid@gmail.com 
 
 

mailto:networkgid@gmail.com
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กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 (เฉพำะส ำนัก/ส่วนรำชกำร 
ในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร) 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ภำรกิจหลัก 
ตำมภำรกิจพื้นฐำนหรือตำมยุทธศำสตร์
กรุงเทพมหำนคร (Function Base) 

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนภำรกิจหลักตำม
ยุทธศำสตร์กรุงเทพมหำนคร 
(ตำมตัวช้ีวัดเจรจำตกลง 2 ตัวช้ีวัด) 

50 สยป. 

1.1 (  ) 

1.2 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 2  
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนภำรกิจ 
ตำมนโยบำยผู้บริหำรหรือภำรกิจพิเศษ  
(Agenda Base) 

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนภำรกิจตำมนโยบำย
ผู้บริหำรหรือภำรกิจพิเศษ 
(ตำมตัวช้ีวัดเจรจำตกลง 1 ตัวช้ีวดั) 

20 สยป. 

2.1 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 3 (เฉพำะส ำนักงำนเขต) 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 
เชิงพื้นที่เขต/กลุ่มเขต (Area Base) 

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจเชิงพื้นที่เขต/
กลุ่มเขต(ตำมตัวช้ีวัดเจรจำตกลง 2 ตัวช้ีวัด) 

50 สยป. 

3.1 (  ) 

3.2 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 4  
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรและพัฒนำ
นวัตกรรมในกำรบริหำรจดักำรระบบงำน 
งบประมำณ ทรัพยำกรบคุคล และกำรให้บริกำร
ประชำชนหรือหน่วยงำนของรัฐ เพื่อน ำไปสู่ระบบ
รำชกำร 4.0 (Innovation Base) 

ควำมส ำเร็จในกำรเสนอนวัตกรรม  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
(จ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด) 

10 สกก. 

 (10) 

องค์ประกอบท่ี 5  
ศักยภำพในกำรด ำเนินกำรของหนว่ยงำน 
(Potential Base) 

ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมศักยภำพของหน่วยงำน 
(จ ำนวน 2 ตัวช้ีวัด) 

20  

5.1 ควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม (10) สงม. 

5.2 ร้อยละควำมส ำเรจ็ในกำรพฒันำและจดัเก็บ
ฐำนข้อมูลส ำหรับบรูณำกำรภำรกจิของหน่วยงำน  
(One Platform) 

(10) สยป. 

รวมท้ังหมด ร้อยละ 100 
หมำยเหตุ แบ่งกลุ่มหน่วยงำนท่ีขอรับกำรประเมินเป็น 2 กลุ่ม และก ำหนดองค์ประกอบในกำรประเมนิ ดังนี้ 

1) กลุ่มหน่วยงำนระดับส ำนัก/ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลดักรุงเทพมหำนคร ประเมินใน  
4 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1, 2, 4 และ 5 

2) กลุ่มส ำนักงำนเขต 50 เขต ประเมินใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2, 3, 4 และ 5 
3) ตัวช้ีวัดตำมกรอบกำรประเมินผลฯ มีจ ำนวนท้ังสิ้น 6 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดในองค์ประกอบที่ 1 

หรือ 3 จ ำนวน 2 ตัวช้ีวัด แล้วแต่กรณี ตัวช้ีวัดในองค์ประกอบที่ 2 จ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด (ในกรณีที่หน่วยงำนไม่มีตัวช้ีวัดตำมนโยบำย
ผู้บริหำรในองค์ประกอบท่ี 2 ให้น ำไปก ำหนดไว้ในองค์ประกอบท่ี 1 หรือ 3 แล้วแต่กรณี) และตัวช้ีวัดในองค์ประกอบที่ 4 และ 
5 จ ำนวน 3 ตัวช้ีวัด 
 

เอกสำรประกอบ 2 
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(เฉพำะส ำนัก/ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร) 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 (เฉพำะส ำนัก/ส่วนรำชกำร 
ในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร) 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ภำรกิจหลัก 
ตำมภำรกิจพื้นฐำนหรือตำมยุทธศำสตร์
กรุงเทพมหำนคร (Function Base) 

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนภำรกิจหลักตำม
ยุทธศำสตร์กรุงเทพมหำนคร 
(ตำมตัวช้ีวัดเจรจำตกลง 2 ตัวช้ีวัด) 

50 สยป. 

1.1 (  ) 

1.2 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 2  
ประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนภำรกิจ 
ตำมนโยบำยผู้บริหำรหรือภำรกิจพิเศษ  
(Agenda Base) 

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนภำรกิจตำมนโยบำย
ผู้บริหำรหรือภำรกิจพิเศษ 
(ตำมตัวช้ีวัดเจรจำตกลง 1 ตัวช้ีวดั) 

20 สยป. 

2.1 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 3 (เฉพำะส ำนักงำนเขต) 
ประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิ 
เชิงพื้นที่เขต/กลุ่มเขต (Area Base) 

- ไม่ประเมินองค์ประกอบนี้ - 

องค์ประกอบท่ี 4  
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรและพัฒนำ
นวัตกรรมในกำรบริหำรจดักำรระบบงำน 
งบประมำณ ทรัพยำกรบคุคล และกำรให้บริกำร
ประชำชนหรือหน่วยงำนของรัฐ เพื่อน ำไปสู่ระบบ
รำชกำร 4.0 (Innovation Base) 

ควำมส ำเร็จในกำรเสนอนวัตกรรม  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
(จ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด) 

10 สกก. 

 (10) 

องค์ประกอบท่ี 5  
ศักยภำพในกำรด ำเนินกำรของหนว่ยงำน 
(Potential Base) 

ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมศักยภำพของหน่วยงำน 
(จ ำนวน 2 ตัวช้ีวัด) 

20  

5.1 ควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม (10) สงม. 

5.2 ร้อยละควำมส ำเรจ็ในกำรพฒันำและจดัเก็บ
ฐำนข้อมูลส ำหรับบรูณำกำรภำรกจิของหน่วยงำน  
(One Platform) 

(10) สยป. 

รวมท้ังหมด ร้อยละ 100 

หมำยเหตุ แบ่งกลุ่มหน่วยงำนท่ีขอรับกำรประเมินเป็น 2 กลุ่ม และก ำหนดองค์ประกอบในกำรประเมิน ดังนี้ 
1) กลุ่มหน่วยงำนระดับส ำนัก/ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลดักรุงเทพมหำนคร ประเมินใน  

4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1, 2, 4 และ 5 
2) กลุ่มส ำนักงำนเขต 50 เขต ประเมินใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2, 3, 4 และ 5 
3) ตัวช้ีวัดตำมกรอบกำรประเมินผลฯ มีจ ำนวนทั้งสิ้น 6 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 

(Function Base) จ ำนวน 2 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดในองค์ประกอบที่ 2 (Agenda Base) จ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด (ในกรณีที่หน่วยงำนไม่มี
ตัวช้ีวัดตำมนโยบำยผู้บริหำรในองค์ประกอบท่ี 2 ให้น ำไปก ำหนดไว้ในองค์ประกอบที่ 1) และตัวช้ีวัดในองค์ประกอบที่ 4 และ 
5 จ ำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

 
 

เอกสารประกอบ 2 
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กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

(เฉพำะส ำนักงำนเขต) 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 (เฉพำะส ำนัก/ส่วนรำชกำร 
ในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร) 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ภำรกิจหลักตำม
ภำรกิจพ้ืนฐำนหรือตำมยุทธศำสตร์
กรุงเทพมหำนคร (Function Base) 

- ไม่ประเมินองค์ประกอบนี้ - 

องค์ประกอบท่ี 2  
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนภำรกิจ 
ตำมนโยบำยผู้บริหำรหรือภำรกิจพิเศษ  
(Agenda Base) 

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนภำรกิจตำมนโยบำย
ผู้บริหำรหรือภำรกิจพิเศษ 
(ตำมตัวช้ีวัดเจรจำตกลง 1 ตัวช้ีวดั) 

20 สยป. 

2.1 (  ) 
องค์ประกอบท่ี 3 (เฉพำะส ำนักงำนเขต) 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 
เชิงพื้นที่เขต/กลุ่มเขต (Area Base) 

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจเชิงพื้นที่เขต/
กลุ่มเขต(ตำมตัวช้ีวัดเจรจำตกลง 2 ตัวช้ีวัด) 

50 สยป. 

3.1 (  ) 
3.2 (  ) 

องค์ประกอบท่ี 4  
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรและพัฒนำ
นวัตกรรมในกำรบริหำรจดักำรระบบงำน 
งบประมำณ ทรัพยำกรบคุคล และกำรให้บริกำร
ประชำชนหรือหน่วยงำนของรัฐ เพื่อน ำไปสู่ระบบ
รำชกำร 4.0 (Innovation Base) 

ควำมส ำเร็จในกำรเสนอนวัตกรรม  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
(จ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด) 

10 สกก. 

 (10) 
องค์ประกอบท่ี 5  
ศักยภำพในกำรด ำเนินกำรของหนว่ยงำน 
(Potential Base) 

ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมศักยภำพของหน่วยงำน 
(จ ำนวน 2 ตัวช้ีวัด) 
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5.1 ควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม (10) สงม. 
5.2 ร้อยละควำมส ำเรจ็ในกำรพฒันำและจดัเก็บ
ฐำนข้อมูลส ำหรับบรูณำกำรภำรกจิของหน่วยงำน  
(One Platform) 

(10) สยป. 

รวมท้ังหมด ร้อยละ 100 

หมำยเหตุ แบ่งกลุ่มหน่วยงำนท่ีขอรับกำรประเมินเป็น 2 กลุ่ม และก ำหนดองค์ประกอบในกำรประเมิน ดังนี้ 
1) กลุ่มหน่วยงำนระดับส ำนัก/ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลดักรุงเทพมหำนคร ประเมินใน  

4 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1, 2, 4 และ 5 
2) กลุ่มส ำนักงำนเขต 50 เขต ประเมินใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2, 3, 4 และ 5 
3) ตัวช้ีวัดตำมกรอบกำรประเมินผลฯ (ส ำนักงำนเขต) มีจ ำนวนท้ังสิ้น 6 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 

ในองค์ประกอบท่ี 2 (Agenda Base) จ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด (ในกรณีที่หน่วยงำนไม่มีตัวช้ีวัดตำมนโยบำยผู้บริหำรในองค์ประกอบท่ี 2  
ให้น ำไปก ำหนดไว้ในองค์ประกอบที่ 3) ตัวช้ีวัดในองค์ประกอบที่ 3 (Area Base) จ ำนวน 2 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดในองค์ประกอบที่ 4 
และ 5 จ ำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

 
 

เอกสารประกอบ 2 



  คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  72 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำคผนวก ข 
 

แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรอง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



  คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  79 

 

แบบสรุปผลการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครจ าแนกตามตัวช้ีวัด 

ชื่อหน่วยงานผู้รับการประเมิน : ……………………………………………………………………………………………………………. 

องค์ประกอบที่ 5 : องค์ประกอบที่ 5 : ศักยภาพในการด าเนินการของหน่วยงาน (Potential Base) 

ตัวช้ีวัด : ความส าเร็จในการด าเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน 

5.2 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลส าหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) 

ผลคะแนน : 
 

น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
10    

ผลการตรวจติดตามประเมินผล : 

 เหตุผลของคะแนน  

 จุดอ่อน 

 
 

 จุดแข็ง 

 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
 
 
เจ้าหน้าที่ผู้สรุปผลการตรวจติดตามประเมินผล : 
                                               ลงชื่อ............................................................... 
                                                     (                                              ) 
                                                  ต าแหน่ง........................................................ 
                                                  วัน/เดือน/ปี................................................... 

 



  คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  80 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

 

 องค์ประกอบที่ 1, 2, และ 3 
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
โทร. 0 2225 7947  
เบอร์ภายใน 1512 และ 1543 
E –mail ส าหรับรับ/ส่งเอกสาร  bma.evaluate@gmail.com 
 

 องค์ประกอบที่ 4 
กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร ส านักงาน ก.ก.  
โทร. 0 2226 3727  
เบอร์ภายใน 1460 
E –mail ส าหรับรับ/ส่งเอกสาร innovation.bma@gmail.com 

 

 องค์ประกอบที่ 5 (ตัวชี้วัดที่ 5.1) 
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1 - 2 ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
โทร. 0 2225 0479  
เบอร์ภายใน 1705 และ 1728 
E-mail ส าหรับรับ/ส่งเอกสาร  :  bmabudget.monitoring@gmail.com 
 

 องค์ประกอบที่ 5 (ตัวชี้วัดที่ 5.2) 
ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
โทร 0 2222 8854   
เบอร์ภายใน 1531  
E – mail ส าหรับรับ/ส่งเอกสาร  networkgid@gmail.com 

 
 

******************************* 
 

mailto:bma.evaluate@gmail.com


           
 
 

 
 

คำสั่งสำนัก...................................  
ที ่          /๒๕64 

เรื่อง  คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนัก..........................  
---------------------------------------------------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้  
มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล รวมทั้งจัดทำข้อมูล 
ที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยมุ่งหมาย 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน และในการเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เพ่ือให้การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนัก..........................................สามารถนำไป
ผลักดันและดำเนินการในธรรมาภิบาลข้อมูล การติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ส่งผลต่อคุณภาพความมั่นคงปลอดภัยและบูรณการข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 
จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนัก................................................. 
ประกอบด้วย       

๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง        ประธานคณะทำงาน 
ประจำสำนัก..............................       

๒.   หัวหน้าส่วนราชการ              รองประธานคณะทำงาน 
๓. หัวหน้าส่วนราชการ             คณะทำงาน 
๔.   หัวหน้าส่วนราชการ             คณะทำงาน  
๕.   หัวหน้าส่วนราชการ             คณะทำงาน 
๖.   หัวหน้าส่วนราชการ             คณะทำงาน 
๗.   หัวหน้าส่วนราชการ             คณะทำงาน 
๘.   เลขานุการสำนัก..........................          คณะทำงาน 

(นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ)  
๙. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่ำกว่า      คณะทำงานและ 

หัวหน้าส่วนราชการ 1 ระดับ           เลขานุการ 
๑๐. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย      คณะทำงานและ 

                   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

โดยให้... 

เอกสารแนบทา้ย 2 

- ตัวอย่าง - 



  
– 2 –  

 

 โดยให้คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนัก........................................................... 
มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ดำเนินการตามนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 
๒. พิจารณารายละเอียดและขั้นตอนปฏิบัติด้านข้อมูลของหน่วยงานให้สอดคล้องตาม

นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 
๓. พิจารณาวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและทำลายข้อมูล รวมทั้งกำหนดข้อมูลที่จะดำเนินการ

จัดเก็บ ย้าย หรือทำลายเสนอหน่วยงาน 
๔. พิจารณาชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานตามเกณฑ์ประเมินชุดข้อมูลสำคัญของแนวทาง 

การกำหนดชุดข้อมูลสำคัญของกรุงเทพมหานคร 
๕. นำเสนอชุดข้อมูลสำคัญและแนวทางการจัดทำผลงานนวัตกรรมของหน่วยงานต่อคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณารายละเอียดรายการชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน
ในการกำหนดเป็นชุดข้อมูลมาตรฐานใช้ในการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

๖. ดำเนินการควบคุมการนำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลของส่วนราชการให้มีคุณภาพ 
เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  

๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อำนวยการสำนัก................................................มอบหมาย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
***หมายเหตุ : 1. ให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำสำนัก สำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภา-

กรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะทำงาน  
2. ให้หัวหน้าส่วนราชการ สำหรับเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ

หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะทำงาน 
3. ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานเป็นคณะทำงาน (ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร 

ที่ 141/2563 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ) 

4. หน่วยงานสามารถเพ่ิมเติมอำนาจและหน้าที่เพ่ือให้รองรับภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้ 
 



           
 
 

 
 

คำสั่งสำนัก........................................ 
ที ่          /๒๕64 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูลของสำนัก....................................  
---------------------------------------------------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้  
มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล รวมทั้งจัดทำข้อมูล 
ที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะและสอดคล้อง
ตามนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร  

เพ่ือให้การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนัก.........................มีการบริหารจัดการข้อมูล
ทีม่ีความโปร่งใส ส่งผลต่อคุณภาพความมั่นคงปลอดภัย บูรณาการข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
สามาถนำไปใช้และบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานได้ทุกข้ันตอนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครฐัของกรุงเทพมหานคร และบรรลเุป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 
จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะทำงานบริกรข้อมูลของสำนัก......................................... ประกอบด้วย  

๑.   ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง     หัวหน้าคณะทำงานบริกรข้อมูล  
ประจำสำนัก...................................   

๒.   ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภูมิศาสตร์     รองหัวหน้าคณะทำงาน 
๓.   หัวหน้าส่วนราชการ          คณะทำงาน 
๔.   หัวหน้าส่วนราชการ          คณะทำงาน  
๕.   หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่ำกว่า   คณะทำงาน 

หัวหน้าส่วนราชการ 1 ระดับ  
๖.   หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่ำกว่า   คณะทำงาน 

หัวหน้าส่วนราชการ 1 ระดับ  
๗. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   คณะทำงาน  
๘. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   คณะทำงาน 
๙. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   คณะทำงานและเลขานุการ 
๑๐. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยให้คณะทำงานบริกรข้อมูลของสำนัก...................................... มีอำนาจและหน้าที่  ดังนี้ 
๑. กำหนดแผน แนวปฏิบัติ การตรวจสอบ การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ

ข้อมูลให้สอดคล้องตามนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 
๒. จัดทำรายละเอียดและขั้นตอนปฏิบัติด้านข้อมูลของหน่วยงานให้สอดคล้องตามนโยบาย 

มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 

3. กำหนด... 
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๓. กำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและทำลายข้อมูล รวมทั้งกำหนดข้อมูลที่จะดำเนินการ

จัดเก็บ ย้าย หรือทำลายเสนอหน่วยงาน 
๔. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลที่กำหนดไว้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
๕. จัดประชุม อบรม หรือประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการในสั งกัดให้มีความรู้ความเข้าใจ 

วิธีปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 
๖. จัดทำแผนการวัดการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือประเมินความพร้อมธรรมาภิบาลข้อมูล

ภาครัฐของกรุงเทพมหานคร และให้ติดตามตามตรวจสอบการดำเนินการ ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและ
แนวปฏิบัติเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

๗. ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและแผนงาน รวมทั้งให้ความรู้และสนับสนุนแก่บุคคลทีเ่กี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการข้อมูลให้สามารถปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร 

๘. สำรวจข้อมูลและจัดทำรายละเอียดของข้อมูล พร้อมทั้งกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน ตลอดจนจัดทำชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานตามเกณฑ์ประเมินชุดข้อมูลสำคัญ
ตามแนวทางการกำหนดชุดข้อมูลสำคัญของกรุงเทพมหานคร  

๙. จัดทำข้อมูลที่จะเปิดเผยตามที่หน่วยงานกำหนดให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการนำไปใช้งาน
ตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

๑๐. ดำเนินการพัฒนาสร้างชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานพร้อมทั้งจัดทำคำอธิบายข้อมูลและ
พจนานุกรมข้อมูล รวมทั้งทำความสะอาดข้อมูล  

๑๑. ดำเนินการนำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลในชุดข้อมูลให้มีความถูกต้อง มีความครบถ้วน 
และมีความเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน 

๑๒. จัดทำผลงานนวัตกรรมจากชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน 
๑๓. สนับสนุนการดำเนินงานธรรมาภิบาลของคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ

สำนัก.................................. 
๑๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อำนวยการสำนัก....................................มอบหมาย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่          
 

 
 
 
 
***หมายเหตุ : 1. คณะทำงานบริกรข้อมูลของหน่วยงานที่ถูกแต่งตั้งจากคณะธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน

หรือหัวหน้าหน่วยงาน มีความสามารถในดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและแผนงานของหน่วยงาน
ได้เป็นอย่างดี 

2. หน่วยงานสามารถเพ่ิมเติมอำนาจหน้าที่เพ่ือให้รองรับภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้ 
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แนวทางการกำหนดชุดข้อมูลสำคัญของกรุงเทพมหานคร 

1. สำรวจรายการข้อมูลของหน่วยงาน  โดยหน่วยงานทำการสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือ 
แบบรายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากนโยบาย แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน มาตรฐานบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น นำข้อมู เลมาทำ 
การวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในชุดข้อมูลให้ครบถ้วนตามโครงสร้างของข้อมูล
ที่กำหนดไว้หรือการใช้ประโยชน์ข้อมูล พร้อมทั้งกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน 

2.  ประเมินคะแนนให้กับชุดข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินคะแนน ดังนี้ 
1.1  คุณค่าของชุดข้อมูลของหน่วยงาน ให้ค่าน้ำหนักคะแนนเต็มร้อยละ 40 
1.2  คุณภาพของชุดข้อมูลของกรุงเทพมหานคร ให้ค่าน้ำหนักคะแนนเต็มร้อยละ 35 
1.3  การบริหารจัดการชุดข้อมูลของหน่วยงาน ให้ค่าน้ำหนักคะแนนเต็มร้อยละ 25 

3. จัดทำรายการชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
3.1  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
3.2  โครงสร้างหน่วยงาน 
3.3  ภารกิจ 
3.4  รายการชุดข้อมูลสำคัญ ที่ได้ระบุหมวดหมู่ของชุดข้อมูล ระบุด้านที่บรรจุในแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และระบุสถาปัตยกรรมด้านข้อมูล 
3.5  แบบฟอร์มการกำหนดค่าคะแนนสำหรับชุดข้อมูล ได้แก่ 

3.5.1  ข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้แบบฟอร์มการกำหนดค่าคะแนนสำหรับประเภทข้อมูลที่มี
โครงสร้าง 

3.5.2  ข้อมูลที่ไมม่ีโครงสร้าง เช่น เอกสารกระดาษ รูปภาพ วีดีโอ เสียง ข้อความยาว ๆ  
บนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก ใช้แบบฟอร์มการกำหนดค่าคะแนนสำหรับประเภทข้อมูล 
ที่มีโครงสร้าง 

3.6  แผนพัฒนา/ปรับปรุงชุดข้อมูล 
3.7  คำสั่งแต่งตั้งคณะธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน 
3.8  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูลของหน่วยงาน 
3.9 ชื่อผลงานนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(ร่าง)  

รายการชุดข้อมูลสำคัญ 
ของสำนัก/สำนักงานเขต… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนัก… 



 

 

สารบัญ 
 
 
         หน้า 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
โครงสร้างหน่วยงาน        .. 
ภารกิจ          ..  
รายการชุดข้อมูลสำคัญ        .. 
คำอธิบายข้อมูลดิจิทัล        .. 
แผนการพัฒนา ปรับปรุงชุดข้อมูล      .. 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน        .. 
ภาคผนวก         .. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวอย่าง 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

 
หน่วยงาน...ได้จัดทำชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ

กรุงเทพมหานครเรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการ
บริหารงานและการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และได้ดำเนินตามแนวทางการกำหนดชุด
ข้อมูลสำคัญของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564   

เพ่ือประโยชน์ในการในการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เริ่มต้นจากการส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและศูนย์ข้อมูลที่เป็นเจ้าของข้อมูลจัดทำบัญชีข้อมูลสำคัญภายในหน่วยงานเอง
ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ชุดข้อมูลจะถูกจัดหมวดหมู่และมีคำอธิบายข้อมูล (Metadata) สำหรับทุก
ชุดข้อมูลมาสร้างเป็นระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน  

รายการชุดข้อมูลสำคัญประกอบด้วยชุดข้อมูลจำนวน… เป็นหมวดหมู่ จำนวน … 
โดยเป็นชุดข้อมูลของหน่วยงาน… จำนวน… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวอย่าง 
โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 
รูปตัวอย่างโครงสร้างองค์กรหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวอย่าง 
ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ (ตามคู่มือปฏิบัติราชการ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวอย่าง 
รายการชุดข้อมูลสำคัญ 

 

รหัสชุด
ข้อมูล 

ชื่อชุดข้อมูล 
รายละเอียด 
ชุดข้อมูล 

เจ้าของข้อมูล 
(ฝ่าย/กอง/งาน) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี  สถาปัตยกรรมองค์กร  

(ด้านข้อมูล) 

SED001 พื้นที่สเีขยีวของ
กรุงเทพมหานคร 

ชั้นขอ้มูลพื้นที่สเีขียว  
10 ประเภท 

กอง... 4 
ข้อมูลสาธารณธ 

2 
มหานครสเีขยีว สะดวกสบาย 

1 
ด้านพัฒนาคณุภาพชีวิต 

 
คำอธิบาย 

หมวดหมู่ของชุดข้อมูล ประกอบด้วย  
1. ข้อมูลส่วนบุคคล  
2. ข้อมูลความม่ันคง  
3. ข้อมูลความลับทางราชการ  
4. ข้อมูลสาธารณะ 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 
1. มหานครปลอดภัย 
2. มหานครสีเขียน สะดวกสบาย 
3. มหานครสำหรับทุกคน 
4. มหานครกระชับ 
5. มหานครประชาธิปไตย 
6. มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
7. การบริหารจัดการเมืองมหานคร 

สถาปัตยกรรมองค์กร ประกอบด้วย  
1. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
2. ด้านเสริมสร้างทักษะและความรู้  
3. ด้านอำนวยความสะดวกในการสัญจร  
4. ด้านบริหารเมือง  
5. ด้านบริหารจัดการภายในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มการกำหนดค่าคะแนนสำหรับประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง 

ฝ่าย <ชื่อฝ่าย> 
กอง <ชื่อกอง> 
สำนัก  <ชื่อสำนัก> 
ชื่อของชุดข้อมูล  <ชื่อของชุดข้อมูล> 
รูปแบบของชุดข้อมูล  <เช่น csv xls xml> 
แหล่งข้อมูลของชุดข้อมูล  <ชุดข้อมูลนี้มาจากไหน เช่น ฐานข้อมูล นำเข้าจากหน่วยงาน > 
บริกรข้อมูล/เจ้าหน้าที ่ <ชื่อและอีเมล์> 
เจ้าของข้อมูล  <ชื่อและอีเมล์> 
ผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้เปิดเผยชุดข้อมูล <ชื่อและอีเมล์> 

 
เกณฑ์คะแนน มิติ รายละเอียด คะแนน 

   เต็ม ประเมิน 
๔๐ = มีคุณค่า
มากที่สุด 

ประโยชน์และ
ความโปร่งใส 

1 เป็นข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินการด้านกลยุทธ์
ภายในหน่วยงานหรือไม่ เช่น เพ่ิมความม่ันคง
ปลอดภัย ปกป้องสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการ
เตรียมความพร้อมความม่ันคงของชาติ ตามแต่ละ
ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

4  

  2 ชุดข้อมูลสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และการ
ตัดสินใจหลายรูปแบบหรือไม่ (เปลี่ยนข้อมูลที่มี
สนับสนุนภารกิจการดำเนินงานของหน่วยงาน
มากกว่าหนึ่งรายการหรือไม่) 

4  

 3 ข้อมูลสามารถช่วยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
หรือไม่ เช่น เพ่ือการสร้างแอปพลิเคชัน และ
บริการที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน 

4  

4 การเผยแพร่ข้อมูลจะทำให้เกิดความโปร่งใสมาก
ขึ้นหรือไม่ 

4  

 การใช้งาน 1 สามารถระบุคำอธิบายและรายละเอียดของข้อมูล
หรือไม่ 

4  

  2 มีความพร้อมที่จะเปิดให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้งานหรือไม่ 4  
  3 มีการกำหนดขอบเขตข้อมูลที่ให้ใช้งานได้หรือไม่ 4  

4 มีการตรวจสอบความถ่ีในการใช้ข้อมูลหรือไม่ 4  
 ความพร้อมใช้งาน 1 มีแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนในการจัดเก็บ 4  
  2 มีข้อมูลในรูปแบบเปิดหรือไม่ เชน CSV XML 

RSS TXT CMML RTF PDF และอ่ืน ๆ 
 

4  



 

 

เกณฑ์คะแนน มิติ รายละเอียด คะแนน 
   เต็ม ประเมิน 

๓๕ = 
มีคุณภาพ 
มากที่สุด 

ความสมบูรณ์ 1 มีโครงสรา้งและกระบวนการในการนำเข้าหรือ
ส่งออกข้อมูล และ/หรือมีผู้ที่ดำเนินการด้าน
คุณภาพขอ้มูลหรือไม่ 

5  

  2 ชุดข้อมูลนี้เป็นทางหน่วยงานของท่านเป็นผู้เกบ็
ข้อมูลดิบเอง และมีความสมบูรณ์ทัง้หมดหรือไม่ 

5  

 3 หากชุดข้อมูลนี้ไม่ได้มีความสมบูรณทัง้หมด 
โปรดระบุความสมบูรณ์ของชุดขอ้มูลนี้ 
เป็นรอ้ยละ (โปรดเลือกคำตอบจากตัวเลือก 
ทั้งสามดา้นล่าง) ตัวอย่างขอ้มูลที่ไมส่มบูรณ์ เช่น 
มีข้อมูลบางแถวหายไปจากชุดข้อมูล (จำนวน
ข้อมูลทั้งหมดที่มีเหลืออยู่) 

5  

  รอ้ยละ ๘๕ - ๙๙.๙๙     = 5 คะแนน   
  รอ้ยละ ๗๐ - ๘๔.๙๙     = 4 คะแนน   
  น้อยกว่า รอ้ยละ ๖๙.๙๙ = 0 คะแนน   
 4 หากชุดข้อมูลนี้ไม่ได้มีความสมบูรณทัง้หมด 

โปรดระบุความสมบูรณ์ของ “ข้อมูลที่สำคัญ 
(Critical Record)” ต่อชุดข้อมูลนี้ เช่น จำนวน
คอลัมน์ที่ขาดหายไปสำหรับทุกแถวสำคัญใน 
ชุดขอ้มูล (โปรดเลือกคำตอบจากตัวเลือกด้านล่าง) 

5  

รอ้ยละ ๘๕ - ๙๙.๙๙     = 5 คะแนน   
 ร้อยละ ๗๐ - ๘๔.๙๙     = 4 คะแนน   
  น้อยกว่า รอ้ยละ ๖๙.๙๙ = 0 คะแนน   
 5 สามารถตรวจความสมบูรณ์ของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ได้ปี 1 ครั้ง 
5  

ความต้องกัน 1 การระบุขอ้มูลมีความต้องกันหรือไม่ เช่น วันที่
เป็นเลขอารบิกทัง้หมด ไม่มีเลขไทยปน 

5  

2 ค่าทีร่ะบุในชุดข้อมูลหรือข้อมูลมีความต้องกัน
ตลอดทัง้ชุดข้อมูล โดยบริบทหรือช่วงเวลาจะ 
ไมม่ีผลกระทบต่อชุดข้อมูลนั้น ๆ 

5  

๒๕ = 
ความสามารถ 
ในการจัดการ 
ดีที่สุด 

ความอ่อนไหว 
ของขอ้มูล 

1 ชุดขอ้มูลขัดต่อนโยบายความเป็นสวนบุคคลของ
สำนักงานและพระราชบัญญัติการคุมครองข้อมลู 
สวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

6  

 2 ข้อมูลมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หากเปิดเผย
หรือนำไปใช้รว่มกับชุดข้อมูลอ่ืน 

6  



 

 

เกณฑ์คะแนน มิติ รายละเอียด คะแนน 
   เต็ม ประเมิน 

 3 ชุดขอ้มูลเป็นข้อมูลที่เอาไว้ใช้เฉพาะหน่วยงาน
หรอืเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ 
ให้หน่วยงานอื่นใช้งานได้ 

6  

 สิ่งที่จำเป็นตองใช ้ 1 ประมาณการสิ่งทีจ่ำเป็นต่อการจัดทำ จัดหมวดหมู่
ข้อมูล คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล และจัดทำบัญชี
ข้อมูล 
1. กำลังคน คิดเป็นจำนวนวัน 

 
 
 

3.5 

 

  น้อยกว่า 15 วัน   = 3.5 คะแนน   
  15 – 30 วัน      = 3 คะแนน   
  30 – 45 วัน      = 2.5 คะแนน   
  มากกว่า 45 วัน   = 0 คะแนน   
  2. งบประมาณ: อุปกรณ์ / วัสดุ /การจัดซื้อจัดจ้าง 3.5  
  น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐    
  ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท      = 3.5 คะแนน   
  ๑๐๐,๐๐๑ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท    = 3 คะแนน   
  ๒๕๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท = 2 คะแนน   
  มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท      = 0 คะแนน   
 คะแนนทั้งหมด (100)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มการกำหนดค่าคะแนนสำหรับประเภทข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง 

ฝ่าย <ชื่อฝ่าย> 
กอง <ชื่อกอง> 
สำนัก  <ชื่อสำนัก> 
ชื่อของชุดข้อมูล  <ชื่อของชุดข้อมูล> 
รูปแบบของชุดข้อมูล  <เช่น ไฟล์ video CCTV > 
แหล่งข้อมูลของชุดข้อมูล  <ชุดข้อมูลนี้มาจากไหน เช่น Harddisk ศูนย์ CCTV เขตบางบอน > 
บริกรข้อมูล/เจ้าหน้าที่   <ชื่อและอีเมล์> 
เจ้าของข้อมูล  <ชื่อและอีเมล์> 
ผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้เปิดเผยชุดข้อมูล <ชื่อและอีเมล์> 

- 
เกณฑ์คะแนน มิติ รายละเอียด คะแนน 

   เต็ม ประเมิน 
๔๐ = มีคุณค่า
มากที่สุด 

ประโยชน์และ
ความโปร่งใส 

1 เป็นข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินการด้านกลยุทธ์
ภายในหน่วยงานหรือไม่ เช่น เพ่ิมความม่ันคง
ปลอดภัย ปกป้องสิ่งแวดล้อม และสนับสนุน 
การเตรียมความพร้อมความม่ันคงของชาติ ตามแต่
ละภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

4  

  2 ชุดข้อมูลสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และ 
การตัดสินใจหลายรูปแบบหรือไม่ (เปลี่ยนข้อมูล 
ที่มีสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานของหน่วยงาน
มากกว่าหนึ่งรายการหรือไม่) 

4  

  3 ข้อมูลสามารถช่วยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
หรือไม่ เช่น เพ่ือการสร้างแอปพลิเคชัน และ
บริการที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน 

4  

  4 การเผยแพร่ข้อมูลจะทำให้เกิดความโปร่งใสมาก
ขึ้นหรือไม่ 

4  

การใช้งาน 1 สามารถระบุคำอธิบายและรายละเอียดของข้อมูล
หรือไม่ 

4  

 2 มีความพร้อมที่จะเปิดให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้งานหรือไม่ 4  
3 มีการกำหนดขอบเขตข้อมูลที่ให้ใช้งานไดห้รือไม่ 4  

 4 มีการตรวจสอบความถ่ีในการใช้ข้อมูลหรือไม่ 4  
ความพร้อมใช้งาน 1 มีแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนในการจัดเก็บ 4  

2 จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ สามารถอ่านได้ด้วย
คอมพิวเตอร์ 

4  

๓๕ = 
มีคุณภาพ 
มากที่สุด 

ความสมบูรณ์ 1 มีโครงสรา้งและกระบวนการในการนำเข้าหรือ
ส่งออกข้อมูล และ/หรือมีผู้ที่ดำเนินการด้าน
คุณภาพขอ้มูลหรือไม่ 

7  



 

 

เกณฑ์คะแนน มิติ รายละเอียด คะแนน 
   เต็ม ประเมิน 

  2 ชุดข้อมูลนี้เป็นทางหน่วยงานของท่านเป็นผู้เกบ็
ข้อมูลดิบเอง และมีความสมบูรณ์ทัง้หมดหรือไม่ 

7  

  3 หากชุดข้อมูลนี้ไม่ได้มีความสมบูรณทัง้หมด 
โปรดระบุความสมบูรณ์ของชุดขอ้มูลนี้ 
เป็นรอ้ยละ (โปรดเลือกคำตอบจากตัวเลือกทั้งสาม
ด้านล่าง) 
ตัวอย่างข้อมูลที่ไมส่มบูรณ ์เช่น มข้ีอมูลบางแถว
หายไปจากชุดข้อมูล 

7  

  รอ้ยละ ๘๕ - ๙๙.๙๙       = 7 คะแนน   
  รอ้ยละ ๗๐ - ๘๔.๙๙       = 4 คะแนน   
  น้อยกว่า ร้อยละ ๖๙.๙๙   = 0 คะแนน   
  4 หากชุดข้อมูลนี้ไม่ได้มีความสมบูรณทัง้หมด 

โปรดระบุความสมบูรณ์ของ “ข้อมูลที่สำคัญ 
(Critical Record)” ต่อชุดข้อมูลนี้ เช่น จำนวน
คอลัมน์ที่ขาดหายไปสำหรับทุกแถวสำคัญใน 
ชุดขอ้มูล (โปรดเลือกคำตอบจากตัวเลือกด้านล่าง) 

  

   รอ้ยละ ๘๕ - ๙๙.๙๙       = 7 คะแนน   
ร้อยละ ๗๐ - ๘๔.๙๙       = 4 คะแนน    
น้อยกว่า ร้อยละ ๖๙.๙๙   = 0 คะแนน   

5 สามารถตรวจความสมบูรณ์ของข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องได้ปี 1 ครั้ง 

7  

๒๕ = 
ความสามารถ 
ในการจัดการ 
ดีที่สุด 

ความอ่อนไหว 
ของขอ้มูล 

1 ชุดขอ้มูลขัดต่อนโยบายความเป็นสวนบุคคล 
ของสำนักงานและพระราชบัญญัติการคุมครอง 
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

6  

 2 ข้อมูลมีความเสี่ยงดา้นความปลอดภัย 
หากเปดิเผยหรือนำไปใช้รว่มกับชุดข้อมูลอืน่ 

6  

3 ชุดขอ้มูลเป็นข้อมูลที่เอาไว้ใช้เฉพาะหน่วยงานหรือ
เป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถ 
ให้หน่วยงานอื่นใช้งานได้ 

6  

สิ่งที่จำเป็น 
ตองใช้ 

1 ประมาณการสิ่งทีจ่ำเป็นต่อการจัดทำ จัดหมวดหมู่
ข้อมูล คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล และจัดทำบัญชี
ข้อมูล 
1. กำลังคน คิดเป็นจำนวนวัน 

 
 

 
3.5 

 

 น้อยกว่า 15 วัน        = 3.5 คะแนน   
 15 – 30 วัน           = 3 คะแนน   
 30 – 45 วัน           = 2.5 คะแนน   
 มากกว่า 45 วัน        = 0 คะแนน   



 

 

เกณฑ์คะแนน มิติ รายละเอียด คะแนน 
   เต็ม ประเมิน 

 2.งบประมาณ: อุปกรณ์ / วัสดุ /การจัดซื้อจัดจ้าง 3.5  
 น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐                  = 3.5 คะแนน   
 ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท       = 3 คะแนน   
 ๑๐๐,๐๐๑ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท     = 2.5 คะแนน   
 ๒๕๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  = 2 คะแนน   
 มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท       = 0 คะแนน   

 คะแนนทั้งหมด (100)    
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ตัวอย่าง 

ค าอธิบายข้อมูลดิจิทลั 

 
  

รหัสชุดข้อมูล 1.ประเภทข้อมูล 2.ชื่อชุดข้อมูล 3.องค์กร 4.ชื่อผู้ติดต่อ 5.อีเมลผู้ติดต่อ 6.คำสำคญั 7.รายละเอียด 8.วัตถุประสงค ์ 9.1 หน่วยความถี่
การปรับปรุง 

9.2 ค่าความถีข่อง
การปรับปรุงข้อมูล 

10.ขอบเขต
เชิงภูมิศาสตร ์

11.แหล่งท่ีมา 
 

12.รูปแบบการเก็บ 13.หมวดหมู่
ข้อมูลตามธรร
มาภิบาลข้อมูล 

14.สัญญา
อนุญาติให้

ใช้ 

data_cod
e 

data_type title owner_org maintainer maintainer_email tag_string notes objective update_freque
ncy_unit 

update_frequenc
y_inteval 

geo_covera
ge 

data_source data_format data_category license_i
d 

SED001 3 พื้นที่สเีขียวของ
กรุงเทพมหานคร 

75002 กิตติ สิริโสภณ
วัฒนา 

kitti_si@bangkok.g
o.th 

พื้นที่สเีขียว
,สวนสาธารณะ 

ข้อมูลพื้นทีส่เีขียวของ
กรุงเทพมหานคร 10 

ประเภท 

11 M 1 10 สำนักงานเขค 
และสำนัก
สิ่งแวดล้อม 

01 1 98 

                



 

 

ตัวอย่าง 
แผนการพัฒนา ปรับปรุงชุดข้อมูล 

 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค.  มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. 
1. หน่วยงานแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลและคณะทำงาน 

บริกรข้อมูล (ทีมบริกรข้อมูล) ของหน่วยงาน 
            

2. หน่วยงานทำการสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือแบบรายงานที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานและจัดทำรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บใน 
ชุดข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง 
กับข้อมูลของหน่วยงาน 

            

3. หน่วยงานจัดทำเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 10  
ชุดข้อมูล และเสนอชื่อผลงานนวัตกรรม 

            

4. คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงานนชุดข้อมูลสำคัญของ
หน่วยงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 

            

5. หน่วยงานดำเนินการพัฒนาสร้างชุดข้อมูลสำคัญ จัดทำคำอธิบายข้อมูลและ
พจนานุกรมข้อมูล พร้อมทั้งการทำความสะอาดข้อมูล 

            

6. หน่วยงานดำเนินการนำเข้าข้อมูลในชุดข้อมูล โดยเริ่มนำเข้าข้อมูลภายใน
เดือนเมษายน 2565 และปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง มีความครบถ้วน 
และมีความเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอตามรอบระยะเวลาที่กำหนดใน
เอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน 

            

7. หน่วยงานดำเนินการสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการ
จากชุดข้อมูล จำนวน 10 ชุดข้อมูล อย่างน้อย 1 ผลงานนวัตกรรม 

            



การจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลหรือเมทาดาตา (Metadata)  

No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก/รูปแบบ 
1 ประเภทข้อมูล data_type ชุดข้อมูลนี้เป็นข้อมูลประเภทใด  Code (1 characters) 

1=ข้อมูลระเบียน 
2=ข้อมูลสถิติ 
3=ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ 
4=ข้อมูลหลากหลายประเภท 
9=ข้อมูลประเภทอ่ืน ๆ  

2 ชื่อข้อมูล title ชื่อของชุดข้อมูลที่กำหนดโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ Text (150 characters) 
3 องค์กร owner_org ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล Text (150 characters) 
4 ชื่อผู้ติดต่อ maintainer ชื่อส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย 

ให้รับผิดชอบข้อมูล 
Text (150 characters) 

5 อีเมลผู้ติดต่อ maintainer_email อีเมลหน่วยงาน/ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบข้อมูล 

Text (150 characters) 

6 คำสำคัญ tag_string หัวข้อ คำ วลี หรือแท็ก (tag) ที่ใช้ระบุ 
คำสำคัญในชุดข้อมูล  

Text แยกแต่ละคำด้วย “ ,”(comma) 
(200 characters) 

7 รายละเอียด notes คำอธิบายรายละเอียดที่สำคัญของชุดข้อมูลอย่างสั้น 
เช่น คำนิยาม ชุดข้อมูลเกี่ยวกับอะไร มีวิธีการจัดเก็บ
แบบใด กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ข้อมูลเป็นใคร 

Text (500 characters) 

 

 

 

- 

เอกสารแนบท้าย 5 - ตัวอย่าง - 



No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก/รูปแบบ 
8. วัตถุประสงค์ objective อธิบายที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดทำชุดข้อมูล 

เช่น กฎหมาย ภารกิจ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
และเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์หรือตอบโจทย์ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ในเรื่องใดท่ีผู้ใช้ต้องการ 

Code (1 characters) 
01=ยุทธศาสตร์ชาติ 
02=แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
03=แผนความม่ันคงแห่งชาติ 
04=แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
05=แผนปฏิรูปประเทศ 
06=แผนระดับที่ 3 (มติ ครม.4 ธ.ค. 2560) 
07=นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
08=มติคณะรัฐมนตรี 
09=เพ่ือให้บริการประชาชน 
10=กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
11=พันธกิจหน่วยงาน 
12=ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ 
13=แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
14=สถาปัตยกรรมองค์กรกรุงเทพมหานคร 
15=แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     การสื่อสาร 
98=ไม่ทราบ 
99=อ่ืน ๆ  

9.1 หน่วยความถี่ของ
การปรับปรุงข้อมูล 

update_frequency 
_unit 

สำหรับข้อมูลระเบียนและข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
เชิงพ้ืนที ่: ความถ่ีที่ข้อมูลในระบบข้อมูลถูกปรับปรุง/
เพ่ิม หรือเปลี่ยนแปลง 
สำหรับข้อมูลสถิติ : ความถี่ในการเผยแพร่ต่อผู้ใช้ข้อมูล 

Code (1 characters) 
A=ป ี
S=ครึ่งป ี
Q=ไตรมาส 
M=เดือน 

- 



No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก/รูปแบบ 
 หน่วยความถี่ของ

การปรับปรุงข้อมูล 
update_frequency 
_unit 

สำหรับข้อมูลระเบียนและข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
เชิงพ้ืนที ่: ความถ่ีที่ข้อมูลในระบบข้อมูลถูกปรับปรุง/
เพ่ิม หรือเปลี่ยนแปลง 
สำหรับข้อมูลสถิต ิ: ความถี่ในการเผยแพร่ต่อผู้ใช้ข้อมูล 

W=สัปดาห์ 
D=วัน 
B=วันทำการ 
H=ชั่วโมง 
N=นาท ี
R=ตามเวลาจริง 
R=ตามเวลาจริง 
O=ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล 
X=อ่ืน ๆ ระบุ 
U=ไม่ทราบ 

9.2 ค่าความถ่ีของ 
การปรับปรุงข้อมูล 

update_frequency 
_interval 

ใช้คุณสมบัตินี้ประกอบกับหน่วยความถี่ในการปรับปรุง
ข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้ามีชุดข้อมูลมีการปรับปรุงทุก ๆ 
2 ปี ท่านสามารถใส่ 2 สำหรับค่าความถี่และ “ราย
ปี” สำหรับหน่วยความถี่ 

Number หรือเว้นว่างไว้ 

10 ขอบเขตเชิง
ภูมิศาสตร์หรือ 
เชิงพ้ืนที่ 

geo_coverage สำหรับข้อมูลระเบียนและข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
เชิงพ้ืนที่ : มิติการจัดจำแนกข้อมูลพื้นที่ในระดับย่อย
ที่สุดในการจัดเก็บข้อมูล  
สำหรับข้อมูลสถิติ : มิติการจัดจำแนกข้อมูลพ้ืนที่ 
ในระดับย่อยที่สุดในการนำเสนอข้อมูล 

Code (2 characters) 
00=ไม่มี 
01=โลก 
02=ทวีป/กลุ่มประเทศในทวีป 
03=กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ 
04=ประเทศ 
05=ภาค 
06=จังหวัด 
07=อำเภอ/เขต 
08=ตำบล/แขวง 

- 



No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก/รูปแบบ 
 ขอบเขตเชิง

ภูมิศาสตร์หรือ 
เชิงพ้ืนที่ 

geo_coverage สำหรับข้อมูลระเบียนและข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
เชิงพ้ืนที่ : มิติการจัดจำแนกข้อมูลพื้นที่ในระดับย่อย
ที่สุดในการจัดเก็บข้อมูล  
สำหรับข้อมูลสถิติ : มิติการจัดจำแนกข้อมูลพ้ืนที่ 
ในระดับย่อยที่สุดในการนำเสนอข้อมูล 

09=หมู่บ้าน 
10=เทศบาล/อบต. 
11=พิกัด 
99=อ่ืนๆ ระบุ 
99=ไม่ทราบ 

11 แหล่งที่มา data_source แหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาจัดทำชุดข้อมูลพร้อม
หน่วยงานที่จัดทำ เช่น สำรวจภาวะการทำงานของ
ประชากร (สำนักสถิติแห่งชาติ) ฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ (กรมการปกครอง) 

Text (200 characters) 

12  รูปแบบการเก็บ
ข้อมูล 

data_format รูปแบบของการจัดกเก็บข้อมูล Code (2 characters) 
01=Database 
02=CSV 
03=XML 
04=Image 
05=Video 
06=Audio 
07=Text 
08=JSON 
09=HTML 
10=XLS  
11=PDF 
12=RDF 
13=NoSQL 
14=Vector เช่น Shapefile SVG GML 

- 



No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก/รูปแบบ 
  รูปแบบการเก็บ

ข้อมูล 
data_format รูปแบบของการจัดกเก็บข้อมูล 15=Raster เช่น Geo Tiff JPEG2000 

99=อ่ืน ๆ เช่น SPSS 
13 หมวดหมู่ข้อมูล

ตามธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 

data_category หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ Code (1 characters) 
1=ข้อมูลสาธารณะ 
2=ข้อมูลส่วนบุคคล 
3=ข้อมูลความมั่นคง 
4=ข้อมูลความลับทางราชการ 

14 สัญญาอนุญาตให้
ใช้ข้อมูล 

license_id สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลต้องสอดคล้องกับหมวดหมู่
ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
01=Creative Commons Attributions 
02=Creative Commons Attributions  

Share-Alike 
03= Creative Commons Non-Commercial 

(Any) 
04=Open Data Common 
05=GUN Free Documentation License 
98=License not specified 
99=Others License 

Code (2 characters) 
01=อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไป 

ใช้ทำซ้ำ แจกจ่ายหรือดัดแปลงงานนั้นได้  
แต่ต้องให้เครดิตที่มาของเจ้าของผลงาน
หรือจะต้องขออนุญาตเจ้าของผลงานก่อน 

02=อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไป 
ใช้ทำซ้ำ แจกจ่ายหรือดัดแปลงงานนั้นได้  
แต่ผลงานที่ดัดแปลงนั้นจะต้องกำกับ 
ด้วยสัญญาเงื่อนไขเดียวกันกับต้นฉบับ 
เว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ผลงานกอ่น 

03=อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไป 
ใช้ทำซ้ำ แจกจ่ายหรือดัดแปลงงานนั้นได้  
แต่ต้องไม่ใช่เพ่ือการค้า เว้นแต่ว่าจะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของผลงานก่อน 

- 

 



No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก/รูปแบบ 
 สัญญาอนุญาตให้

ใช้ข้อมูล 
license_id สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลต้องสอดคล้องกับหมวดหมู่

ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
04=อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไป 

ใช้ทำซ้ำ แจกจ่ายหรือดัดแปลงงานนั้นได้  
โดยไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นบางครั้งต้องให้
เครดิตที่มาของเจ้าของผลงานและได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของผลงานก่อน หากมี
การร้องขอ 

05=มีลักษณะเปิดกว้างหรือเรียว่า copy left 
โดยใหผู้้อื่นสามารถนำข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง
หรือทั้งหมดไปใช้ได้ฟรีโดยมีเงื่อนไขว่า 
ผลงานที่สร้างใหม่ต้องใช้สัญญาอนุญาต
เอกสารเสรีของกนู 

98=ไม่สามารถระบุสัญญาอนุญาตได้ 
99=สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลอื่น ๆ เช่น 

Attribution, Non-Commercial,  
Not open, Open และ Public Domain 
เป็นต้น 

15  วันที่เริ่มต้นสร้าง created_date วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสร้างหรือจัดทำข้อมูล 
 

DATE: YYYY-MM-DD 
ในรูปแบบปี ค.ศ. 

16 วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ล่าสุด 

last_update_date วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าสุด 
 

DATE: YYYY-MM-DD 
ในรูปแบบปี ค.ศ. 

17 URL url URL ที่สามารถเช้าถึงชุดข้อมูลได้ Text (100 characters) 
โดยมีชื่อ Domain ที่เป็นทางการ 

 

- 



No. ชื่อรายการไทย ชื่อทางเทคนิค คำอธิบาย ตัวเลือก/รูปแบบ 
18 หน่วยย่อยที่สุดของ

การจัดเก็บข้อมูล 
data_collect หน่วยย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล  Code (2 characters) 

00=ไม่มี 
01=บุคคล 
02=ครัวเรือน/ครอบครัว 
03=บ้าน/ที่อยู่อาศัย 
04=บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ 
05=อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 
06=พ้ืนที่การเกษตร ประมง ป่าไม้ 
07=สัตว์และพันธุ์พืช 
08=ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ 
09=แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ อ่าวเก็บน้ำ 
10=เส้นทางการเดินทาง เช่น ถนน ทางรถไฟ  
98=ไม่ทราบ 
99=อ่ืน ๆ ระบุ 
 

 

 

** 1. ประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ 3/2564 เรื่อง มาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  
ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 

2. มาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ มสพร. 1-2564 
 



พจนานุกรมข้อมูล 
(Data Dictionary) 

ชื่อตารางข้อมูล :  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  

ลำดับ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ความ
กว้าง 

ความกว้างหลัง
จุดทศนิยม 

คำอธิบายเขตข้อมูล 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
หมายเหตุ : 1.  ประเภทของชนิดข้อมูล (Data Type) 

1.1 Varchar : เป็นชนิดข้อมูลแบบตัวอักษรและมีความกว้างที่เก็บได้ 0-255 ตัวอักษร โดยระบบ
จะกำหนดความกว้างเริ่มต้นที่ 1 ตัวอักษร  

1.2 Text : เป็นชนิดข้อมูลแบบข้อความที่มีความยาวมาก ๆ โดยระบบจะกำหนดความกว้างเริ่มต้นที่ 
1 ตัวอักษร 

1.3 Integer : เป็นชนิดข้อมูลตัวเลขแบบจำนวขขวบนเต็ม  
1.4 Double precision : เป็นชนิดข้อมูลตัวเลขแบบจำนวนจริง  
1.5 Date : เป็นชนิดข้อมูลวันที่ มีรูปแบบของคริสต์ศักราช และต้องเป็นไปตามรูปแบบ yyyy-

mm-dd เช่น 2021-10-01 หากไม่สามารถระบุได้ให้ใส่ค่า Null 
2. ตารางข้อมูลที่ใช้งานในระบบให้ระบุชนิดข้อมูลตามฐานข้อมูลที่ใช้งาน  
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 คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาฐานข้อมูลในการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที ่5.2 

 
รายช่ือผู้ประสานงานกับหน่วยงาน 

กลุ่ม ผู้ประสานข้อมูลหน่วยงาน หน่วยงาน 
๑ 1. นายกิตติ สิริโสภณวัฒนา 

2. นายนพดล มั่งเจียม 
๓. นายชยากร พานทอง 
4. นายอิศรา วิรบัณฑิต 

๑. สำนักอนามัย  
๒. สำนักการแพทย์  
๓. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง  
4. สำนักการจราจรและขนส่ง 
๕. สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
๖. สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
๗. กลุ่มกรุงธนเหนือ 
๘. กลุ่มกรุงธนใต้ 

๒ ๑. นายณัฐชานันท์ วิบูลเตโชกิตติ์ 
๒. นายจิรายุทธ ชุมภ ู
๓. นางสาวอมรรัตน์ สอนสา 
๔. นายธีรวัฒน ์วานิชสำราญ 

๑. สำนักการโยธา 
๒. สำนักสิ่งแวดล้อม 
๓. สำนักการระบายน้ำ 
๔. สำนักเทศกิจ 
๕. สำนักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
๖. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
๗. กลุ่มกรุงเทพกลาง 
๘. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 

๓ ๑. นางสาวณัฐชุดา มงคลชาติ 
๒. นายจตุพร อวนศรี 
๓. นายจุฬา ตั้งใจแท้จริง 

๑. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
๒. สำนักการศึกษา 
๓. สำนักพัฒนาสังคม  
๔. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
๕. สำนักการคลัง  
๖. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
๗. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
๘. กลุ่มกรุงเทพเหนือ 
๙. กลุ่มกรุงเทพใต้ 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินผล   สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
                         โทร 0 2222 8854  
                         เบอร์ภายใน 1531  
E – mail สำหรับรับ/ส่งเอกสาร  networkgid@gmail.com 
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