่ มาด้วย
สงิ่ ทีส
่ ง

่ นราชการตามมาตรการปร ับปรุงประสท
ิ ธิภาพ
การประเมินสว
ในการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ของสาน ักงานปล ัดกระทรวงการคล ัง

1

ื่ มโยงยุทธศาสตร์ระด ับชาติก ับต ัวชวี้ ัดของสว่ นราชการ
ความเชอ
ต ัวชวี้ ัดของสาน ักงานปล ัดกระทรวงการคล ัง

ต ัวชีว้ ัดระด ับ
กระทรวง

แผน
ยุทธศาสต
ร์กระทรวง

แผนการปฏิรป
ู
ประเทศ

แผนฯ 12 (ปี 60-64)

• แผนแม่บทด ้านการ
บริการประชาชน และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

• ยุทธศาสตร์ 3 การสร ้างความเข ้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได ้อย่างยัง่ ยืน
• ยุทธศาสตร์ 4 การเติบโตทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ยุทธศาสตร์ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริตประพฤติมช
ิ อบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
• ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานและระบบโลจิสติกส์

1

• ด ้านเศรษฐกิจ
• ด ้านสังคม
• ด ้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

2

การสร ้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

8. ความสาเร็จของการ
ผลักดัน พ.ร.บ.กองทุน
บาเหน็ จบานาญ
แห่งชาติ พ.ศ. ....

นโยบายหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพืน
้ ทีเ่ ศรษฐกิจและการ
่ ม
กระจายความเจริญสูภ
ู ภ
ิ าค
7. การพัฒนาสร ้างความเข ้มแข็งจากฐานราก

1.
2.
3.
4.

การสร ้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวต
ิ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อม
9. ความสาเร็จของการพัฒนา
มาตรการภาษี เพือ
่ สังคม พลังงาน
สิง่ แวดล ้อม

่ ารเป็ นระบบราชการ 4.0
6) ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสูก

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

10.การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
11. ความสาเร็จของการติดตามผลการดาเนินงานและ
การใช ้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
12.ร ้อยละความสาเร็จของการจัดหาเงินกู ้ภายใต ้พระราช
กาหนดให ้อานาจกระทรวงการคลังกู ้เงินเพือ
่ แก ้ไขปั ญหา
เยียวยา และฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมทีไ่ ด ้รับผลกระทบ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.
จากการระบาดของโรคติดเชือ
2563

1) ความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง (แผนปฏิรูป)
2) การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
3) ความสาเร็จของการตรวจติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ั
การประเมินศกยภาพในการด
าเนินงาน (Potential Base)

การดูแลสภาพคล่อง ภาคธุรกิจ
้ ภาคประชาชน
กระตุ ้นกาลังซือ
มาตรการกระตุ ้นธุรกิจท่องเทีย
่ ว
เร่งรัดการใช ้จ่ายภาครัฐ
ให ้เม็ดเงินออกสูร่ ะบบเศรษฐกิจ

4

การประเมินประสิทธิผลการดาเนินงาน (Performance Base)

ต ัวชีว้ ัดระด ับกรม

นโยบายการบริหารเศรษฐกิจ
จาก Covid-19 (ศบศ.)

3

การสร ้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม

1. ความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิรป
ู ประเทศ
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
2. ความสาเร็จในการจัดทาแผนการคลังระยะปานกลาง
3. จานวนรายได ้ภาษี ทจ
ี่ ัดเก็บได ้
4. จานวนผู ้เสียภาษี รายใหม่ทเี่ ข ้าสูร่ ะบบภาษี เพิม
่ ขึน
้
5. ความสาเร็จของการพัฒนาระบบของหน่วยงาน
ภาครัฐเพือ
่ ให ้บริการแบบ B2G ผ่าน NSW
6. จานวนแปลงทีด
่ น
ิ ทีไ่ ด ้รับการประเมินราคา
7. การให ้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

นโยบายร ัฐบาล

เร่งด่วน

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

หลัก

แผน/นโยบาย

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580

ร้อยละ 70

20
20
30
ร้อยละ 30
30

่ จิ ท
6.1) การพัฒนาองค์การสูด
ิ ล
ั

(15)

6.2) การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็ นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

(15)

2

ต ัวชวี้ ัดสาน ักงานปล ัดกระทรวงการคล ัง
ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท
ั ัดกระทรวงการคล ัง
1. ร้อยละความสาเร็ จของการดาเนินการตามแผนปฏิรป
ู ประเทศของสว่ นราชการในสงก
ตัวชีว้ ด
ั ใหม่
ตัวชีว้ ด
ั แผนปฏิรูป

คาอธิบาย

นา้ หน ัก
20

ี ลาง กรมสรรพสามิต และ
• ตัวชวี้ ด
ั ตามแผนปฏิรป
ู ประเทศ ของสว่ นราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ประกอบด ้วยสว่ นราชการ คือ กรมบัญชก
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ี ลาง กรมสรรพสามิต และสานั กงานเศรษฐกิจ
• สานักงานปลัดกระทรวงการคลังวัดผลความสาเร็ จจากการดาเนินการทีส
่ ว่ นราชการ (กรมบัญชก
การคลัง) นาเสนอเรือ
่ งมายังกระทรวงการคลัง และสว่ นราชการสามารถดาเนินการได ้สาเร็จตามเป้ าหมายทีก
่ าหนดไว ้
ั ัดกระทรวงการคล ัง ได้แก่
ต ัวชวี้ ัดตามแผนปฏิรป
ู ประเทศ ของสว่ นราชการในสงก

1. แผนปฏิรป
ู ประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน
ี
ื้ จัดจ ้างภาครัฐด ้วยอิเล็กทรอนิกส ์ (e-GP) โดยใชเทคโนโลยี
้
กรมบัญชกลาง เรือ
่ ง การพัฒนาระบบจัดซอ
บล็อกเชน (Blockchain)
2. แผนปฏิรป
ู ประเทศด้านเศรษฐกิจ
กรมสรรพสามิต เรือ
่ ง ความสาเร็ จของการแก ้ไขหลั กเกณฑ์และตาม พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพือ
่ สนั บสนุ นให ้มีก านาผลผลิต
่ ต
ทางการเกษตรมาพัฒนาไปสูอ
ุ สาหกรรมชวี ภาพ
ั
3. แผนปฏิรป
ู ประเทศด้านสงคม
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง เรือ
่ ง ความสาเร็จของการผลักดันร่างพระราชบัญญัต ิ กองทุนบาเหน็ จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขนต้
ั้ น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขนสู
ั้ ง (100)

ผลการดาเนินงานตามแผน
ปฏิรูปประเทศของส่วน
ราชการในสังกัด
กระทรวงการคลังสาเร็จ
เฉลีย
่ ร ้อยละ 80

ผลการดาเนินงานตามแผน
ปฏิรูปประเทศของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงการคลังสาเร็จ
เฉลีย
่ ร ้อยละ 90

ผลการดาเนินงานตามแผน
ปฏิรูปประเทศของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงการคลัง
สาเร็จ
เฉลีย
่ ร ้อยละ 100

ประโยชน์ทป
ี่ ระชาชนจะได้ร ับ
กระทรวงการคลังดาเนินการติดตามผลการดาเนินงาน
ภารกิจตามแผนการปฏิรป
ู ประเทศให ้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
เพือ
่ ประโยชน์ของประชาชน
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ต ัวชวี้ ัดสาน ักงานปล ัดกระทรวงการคล ัง
ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท
2. การพ ัฒนาระบบบริหารการเงินการคล ังภาคร ัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใ์ หม่ (New GFMIS Thai)

ต ัวชวี้ ัดต่อเนือ
่ ง

นา้ หน ัก
20

คาอธิบาย

- นิยาม : สานั กงานปลัดกระทรวงการคลังมีความต ้องการทีจ
่ ะพัฒนาระบบ GFMIS เดิม โดยมีนโยบายในการจัดหาระบบ New GFMIS Thai ให ้มีประสิทธิภาพ มีความ
ยืดหยุน
่ รองรับการขยายตัวในอนาคต สามารถดูแลบริหารจัดการและพัฒนาด ้วยทีมงานในประเทศ โดยใช ้สถาปั ตยกรรมทีเ่ ป็ นระบบเปิ ด (Open System) เพือ
่ เป็ น
ทางเลือกในการพัฒนาต่อไป
่ มต่อกับระบบงานภายนอกให ้สามารถใช ้งานได ้สอดคล ้องกับกระบวนงานปั จจุบน
- รายละเอียดของกิจกรรมหรือการดาเนินงาน : เป็ นระบบทีร่ องรับการเชือ
ั โดยมีการ
วิเคราะห์และออกแบบการทางานระดับต่าง ๆ มีการทดสอบระบบงานระดับ Functional Test มีการทดสอบการนาร่องการใช ้ระบบงานกับหน่วยงานนาร่อง
- ขอบเขตการประเมิน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
- แหล่งทีม
่ าของข ้อมูล/แผน : เอกสารการวิเคราะห์
้ ฐาน
ข้อมูลพืน
ปี งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน

2562

2563

ได้รป
ู แบบระบบงาน (Function Design) ของระบบ
บริหารการเงินการคล ังภาคร ัฐแบบอิเล็ กทรอนิกสใ์ หม่
(New GFMIS Thai)

มี 4 หน่วยงานทดสอบระบบ

แผนระยะยาว / Roadmap (2564 - 2565)
ปี งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย

2564

2565

เตรียมการใชง้ านระบบริหารการเงินการคล ัง ใชง้ านระบบบริหารการเงินการคล ังภาคร ัฐ
ภาคร ัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใ์ หม่
แ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ์ ใ ห ม่ ( NewGFMIS
(New GFMIS Thai) ตามแผนการ
Thai)
ดาเนินการ

ขนตอนการด
ั้
าเนินงาน
ขนตอนที
ั้
่ 1 ติดตัง้ ระบบและเครือข่ายพร ้อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
ขนตอนที
ั้
่ 2 ทดสอบระบบงานระดับ Functional Test
่ มโยงระบบงาน
ขนตอนที
ั้
่ 3 ทดสอบการเชือ
ขนตอนที
ั้
่ 4 ทดสอบการนาร่องการใช ้ระบบงาน
ขนตอนที
ั้
่ 5 เริม
่ ใช ้งานระบบงานตามกลุม
่ เป้ าหมาย

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขนต้
ั้ น (50 คะแนน)

หน่วยงานกลุม
่ เป้ าหมายกลุม
่ ที่ 1
สามารถเริม
่ ใช ้ระบบงานได ้ตามแผน
ร ้อยละ 100

เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)

หน่วยงานกลุม
่ เป้ าหมายกลุม
่ ที่ 2
สามารถเริม
่ ใช ้ระบบงานได ้ตามแผน
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 100

เป้าหมายขนสู
ั้ ง (100 คะแนน)

หน่วยงานกลุม
่ เป้ าหมายกลุม
่ ที่ 3
สามารถเริม
่ ใช ้ระบบงานได ้ตามแผน
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 50

ประโยชน์ทป
ี่ ระชาชนจะได้ร ับ

่ ระชาชนได้อย่างรวดเร็ ว
เพือ
่ ให้ระบบบริหารการเงินการคล ังภาคร ัฐมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุน
่ รองร ับการขยายต ัวในอนาคต สามารถบริหารการจ่ายเงินไปสูป
และโปร่งใส รวมทงประหย
ั้
ัดงบประมาณทีใ่ ชใ้ นการบารุงร ักษา
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ต ัวชวี้ ัดสาน ักงานปล ัดกระทรวงการคล ัง
ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท
3. ความสาเร็จของการตรวจติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานใน
ั ัดกระทรวงการคล ัง
สงก

ตัวชีว้ ัดใหม่

นา้ หน ัก
30

คาอธิบาย
• นิยาม : การตรวจราชการ เป็ นมาตรการสาคัญทีจ
่ ะทาให ้การปฏิบัตริ าชการตามภารกิจของหน่ วยงานเป็ นไปตามเป้ าหมาย โดยการควบคุม ดูแล กากับ
เร่งรั ด และตรวจติด ตามผลการด าเนินงานของหน่ ว ยงานในสังกั ด ทั ง้ ในส่ว นกลางและส่ว นภูม ภ
ิ าคให ้สามารถด าเนินการ บรรลุผลส าเร็ จ ได ้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และนโยบายทีก
่ าหนดไว ้อย่างมีประสิทธิภาพ
• รายละเอียดของกิจกรรมหรือการดาเนินงาน / ขอบเขตการประเมิน : ตรวจติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทัง้ ในส่วนกลาง
และส่วนภูมภ
ิ าคให ้เป็ นไปตามเป้ าหมายและตัวชีว้ ัดทีก
่ าหนด (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
• แหล่งทีม
่ าของข ้อมูล / แผน : สรุปผลการตรวจราชการและค่าใช ้จ่ายในการตรวจราชการ
้ ฐาน (จานวนหน่วยตรวจทงหมด
ข้อมูลพืน
ั้
900 หน่วย)
ปี งบประมาณ

2559

2560

2561

2562

2563

ผลการ
ดาเนินงาน

-

-

900 หน่วย

900 หน่วย

259 หน่วย

เกณฑ์การประเมิน
หน่วยงาน
ส่วนราชการ

เป้าหมายขนต้
ั้ น (50)
จัดทาแผนการตรวจและ
รมว. ลงนามอนุมต
ั แ
ิ ผนฯ
ภายใน ธันวาคม 2563

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขนสู
ั้ ง (100)

1 มีข ้อเสนอแนะ/ข ้อสัง่ การตรวจ
ราชการรอบ 6 เดือน ครบตาม
แผนการตรวจ
2 หน่วยงานมีการรายงานผลตาม
ข ้อเสนอ รอบ 6 เดือน ภายใน
ปี งบประมาณ 2564

1. ตรวจครบ 900 หน่วย แบ่งเป็ น
1.1 ส่วนกลาง 46 หน่วย
1.2 ส่วนภูมภ
ิ าค 854 หน่วย
(18 เขต 76 จังหวัด)
ภายใน 30 ก.ย.64
2. มีข ้อเสนอแนะการตรวจ
ราชการรอบ 12 เดือน

ขัน
้ ตอนการดาเนินงานในปี 2564
1. จัดทาแผนการตรวจราชการเพือ
่ ให ้รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงอนุมัตแ
ิ ผน
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยรับตรวจในพืน
้ ที่
3. จัดทาหนั งสืออนุมต
ั ไิ ปตรวจราชการ หนั งสือแจ ้ง
หน่วยงานในสังกัด/แจ ้งผู ้ว่าราชการจังหวัด/
ภาคเอกชน/ยืมเงินทดรอง
4. ลงพืน
้ ทีต
่ รวจติดตามผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัด
5. เผยแพร่ภารกิจการตรวจราชการ
6. จัดทาเอกสารประกอบการเบิกค่าใช ้จ่าย
7. จัดทารายงานผลการตรวจราชการ
8. ส่วนราชการทีไ่ ด ้รับข ้อเสนอแนะมี feedback
กลับ

ประโยชน์ทป
ี่ ระชาชนจะได้ร ับ
- สามารถแก ้ไขปั ญหาการดาเนินงานได ้อย่างรวดเร็ ว
ตลอดจนช่วยประสาน แก ้ไขปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้
ได ้ทันเหตุการณ์

5

ต ัวชวี้ ัดสาน ักงานปล ัดกระทรวงการคล ัง

ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท

ั
่ ารเป็นระบบราชการ 4.0
4. การพ ัฒนาศกยภาพองค์
การสูก

ต ัวชีว้ ัดใหม่

ี อ
่ ารเปิ ดเผยข้อมูลภาคร ัฐ (Open Data)
4.1 การพ ัฒนาระบบบ ัญชข
้ มูล (Data Catalog) เพือ
่ นาไปสูก

นา้ หน ัก
15

คาอธิบาย
นิยาม :
บัญชีข ้อมูล หมายถึง เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข ้อมูล ทีจ
่ าแนกแยกแยะโดยการจัดกลุม
่ หรือจัดการประเภทข ้อมูลทีอ
่ ยูใ่ นความครอบครองหรือควบคุม
ของหน่วยงานของรัฐ
คาอธิบายข ้อมูลทีส
่ อดคล ้องตามมาตรฐานที่ สพร. กาหนด หมายถึง คาอธิบายข ้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) สาหรับชุดข ้อมูลภาครัฐ เป็ นส่วนที่
บังคับต ้องทาการอธิบายข ้อมูล ประกอบด ้วยคาอธิบายข ้อมูลจานวน 14 รายการ สาหรับ 1 ชุดข ้อมูล ทีห
่ น่วยงานของรัฐต ้องจัดทาและระบุรายละเอียด
ระบบบัญชีข ้อมูล คือ ระบบงานทีท
่ าหน ้าทีบ
่ ริหารจัดการบัญชีข ้อมูลของหน่วยงาน เช่น CKAN หรือ อืน
่ ๆ
คุณลักษณะแบบเปิ ด หมายถึง คุณลักษณะของไฟล์ทไี่ ม่ถูกจากัดด ้วยต่างๆ จากเจ ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถเข ้าถึงได ้อย่างเสรีโดย ไม่เสียค่าใช ้จ่าย ใช ้งานหรือ
ประมวลผลได ้หลากหลายซอฟแวร์

แนวทางการประเมินต ัวชวี้ ัด
1) กาหนดให ้ส่วนราชการต ้องเลือกภารกิจหลักอย่างน ้อย 1 ภารกิจ เพือ
่ จัดทาบัญชีข ้อมูล (Data Catalog) พร ้อม
คาอธิบายข ้อมูล
2) กาหนดให ้ส่วนราชการมีระบบบบัญชีข ้อมูล พร ้อมมีข ้อมูลสาธารณะ (Open Data) ในระบบบัญชีข ้อมูลเพือ
่
เผยแพร่ให ้เป็ นไปตามมาตรฐานรัฐบาลดิจท
ิ ัลว่าด ้วยแนวทางการเปิ ดเผยข ้อมูลเปิ ดภาครัฐในรูปแบบดิจท
ิ ัลต่อ
สาธารณะ อย่างน ้อยร ้อยละ 50 ของบัญชีข ้อมูล
3) ชุดข ้อมูลเปิ ด (Open Data) ดังกล่าว ต ้องเป็ นข ้อมูลทีป
่ ระชาชนหรือผู ้รับบริการต ้องการและสามารถนาไปใช ้
ประโยชน์ตอ
่ ได ้

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขนต้
ั้ น (50)
่ ชุดข ้อมูลทีส
ั พันธ์กบ
มีรายชือ
่ ม
ั
กระบวนการทางานตามภารกิจ
ทีเ่ ลือก

-

เป้าหมายมาตรฐาน (75)
ชุดข ้อมูลมีคาอธิบายข ้อมูล
(Metadata) ทีส
่ อดคล ้องตาม
มาตรฐานที สพร. กาหนด
(14 รายการ) ทุกชุดข ้อมูลใน
กระบวนการทางาน

ในแต่ละชุดข ้อมูล (Data set) ต ้องมีการจัดทาคาอธิบาย
ข ้อมูล (Metadata) ครบถ ้วนจานวน 14 รายการหากส่วน
ราชการมีการจัดทารายละเอียดไม่ครบ 14 รายการในแต่
ละชุดข ้อมูล จะไม่นับผลการดาเนินงาน

เป้าหมายขนสู
ั้ ง (100)
• มีระบบบัญชีข ้อมูล และ
• จัดทาข ้อมูลเปิ ด ทีถ
่ ก
ู จัดในหมวดหมู่
สาธารณะอย่างน ้อยร ้อยละ 50 ของชุด
ข ้อมูลเปิ ดในบัญชีข ้อมูลสามารถ
เข ้าถึงข ้อมูลได ้ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะแบบเปิ ดที่ สพร.กาหนด

ขนตอนการด
ั้
าเนินงานในปี 2564
- เลือกภารกิจหลักอย่างน ้อย 1 ภารกิจ คือ

ภารกิจจ ัดทาบ ัญชีขอ
้ มูลเปิ ดของ
กระทรวงการคล ัง (Open Data
Catalog) ทีเ่ ผยแพร่สส
ู ่ าธารณะ

่ ชุดข ้อมูลทีส
ั พันธ์กบ
- จัดทารายชือ
่ ม
ั
กระบวนการทางานภายใต ้ภารกิจหลักทีม
่ ี
ผลกระทบต่อการให ้บริการประชาชนใน
ระดับสูง
- จัดทาคาอธิบายข ้อมูลส่วนหลัก
(Mandatory Metadata) ทุกชุดข ้อมูล
- จัดทาระบบบัญชีข ้อมูล (CKAN หรือ อืน
่ ๆ)
- จัดทาข ้อมูลเปิ ด (หมวดหมูส
่ าธารณะ)
อย่างน ้อยร ้อยละ 50 ของชุดข ้อมูลทีจ
่ ัดทา
สามารถเข ้าถึงข ้อมูลได ้ ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะแบบเปิ ดที่ สพร. กาหนด

ประโยชน์ทป
ี่ ระชาชนจะได้ร ับ
เพือ
่ ให ้ประชาชนสามารถเข ้าถึงข ้อมูลเปิ ด (หมวดหมูส
่ าธารณะ) ทีพ
่ ร ้อมใช ้ และสามารถนาไปใช ้
ประโยชน์ตอ
่ ยอดการวิเคราะห์หรือสร ้างนวัตกรรมข ้อมูลได ้
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ตัวชี้วัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. การพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
4.1 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เกณฑ์การประเมิน

มีรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทางานตามภารกิจที่เลือก
ภารกิจและกระบวนการทํางานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภารกิจด้านการบริหารยุทธศาสตร์ของกระทรวง
1. งานจัดทายุทธศาสตร์
2. งานแปลงแผนและนโยบายสู่การปฏิบัติ
ภารกิจด้านการกํากับและติดตามประเมินผล
ของกระทรวง
1. งานกากับการทางานของหน่วยงานให้
เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ และกิจกรรม
2. งานตรวจราชการ
3. งานบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

ภารกิจการพัฒนาระบบราชการ
1. งานเสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่
ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการภายใน
2. ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงาน
กลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
3. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการใน
สานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง

1. งานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
2. งานพัฒนารักษาบุคลากร
3. งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงการคลัง
1. งานให้บริการและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
2. งานบูรณาข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง
3. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
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ตัวชี้วัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. การพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
4.1 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
เกณฑ์การประเมิน

ชุดข้อมูล และคําอธิบายข้อมูล
ภารกิจหลัก
ภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กระทรวงการคลัง

เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)

ชุดข้อมูลมีคาอธิบายข้อมูล (metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร.
กาหนด (14 รายการ) ทุกชุดข้อมูลในกระบวนการทางาน
กระบวนการทํางานหลัก

ชุดข้อมูล

1. งานให้บริการและพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

• ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

2. งานบูรณาข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเงินการ
คลัง

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

• การเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS)

ดุลการคลังตามกระแสเงินสด
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
การวิเคราะห์การจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมภาษี
เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
รายจ่ายรัฐบาล
หนี้สาธารณะคงค้าง
ผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
สินทรัพย์รวมสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
สรุปมูลค่าการนาเข้า – ส่งออก
อากรนาเข้าสูงสุด
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ตัวชี้วัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. การพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
4.1 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นสูง (100)

•
•

ประเภท
Structure
(ข้อมูลลักษณะ
ตาราง)

ตัวชี้วัด

มีระบบบัญชีข้อมูล และ
จัดทาข้อมูลเปิด ที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของชุดข้อมูลเปิดในบัญชีข้อมูล
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. กาหนด
คะแนนขัน้ ต้น

คะแนนขัน้ กลาง

คะแนนขัน้ สูง

12.5 คะแนน

18.75 คะแนน

25 คะแนน

ขั้นต้น

ขั้นกลาง

ขั้นสูง

ช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูล

มีไฟล์ข้อมูลให้เข้าถึง แต่ไม่ได้กาหนด
เป็นทางการว่าแหล่งใดเป็นต้นทาง
ของข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้

กาหนดลิงค์ที่ชัดเจนให้มีไฟล์ต้นทาง
ข้อมูลที่จัดเจนเป็นทางการ ตามหลัก
single source of truth

เข้าถึงในรูปบบ API ได้ ทาให้ผู้ใช้สามารถเลือกดึง
ข้อมูลได้ทั้งหมด หรือบางส่วนได้ตามเงื่อนไขที่
ต้องการ เช่น เฉพาะพื้นที่ เฉพาะช่วงเวลา

ระดับความละเอียด
ข้อมูลที่เปิด

เป็นข้อมูลภาพรวม เช่น ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลสรุป ข้อมูลระดับประเทศ

ข้อมูลดิบซึ่งมีรายละเอียด (เท่าที่
สามารถเปิดเผยได้) ทาให้ใช้วิเคราะห์
ต่อยอดได้ยืดหยุ่นหลากหลาย

ผ่านขั้นกลาง แต่สามารถเชื่อมต่อเข้าถึงข้อมูลที่
ทันสมัยได้ทันทีที่ผู้ทาข้อมูลมีการปรับปรุง

การจัดรูปแบบและ
โครงสร้างข้อมูล

รูปแบบตารางสาหรับเอกสาร
ประกอบรายงาน

รูปแบบตารางฐานข้อมูลที่พร้อมนาไปทา data analytics

หมายเหตุ : รายละเอียดของกระบวนการทางานและชุดข้อมูล สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังจากการอบรมการจัดทาบัญชีขอ้ มูล
ภาครัฐโดยสานักงานสถิติแห่งชาติภายในเดือนมีนาคม 2564
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ต ัวชวี้ ัดสาน ักงานปล ัดกระทรวงการคล ัง
ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท
ต ัวชีว้ ัดใหม่

5. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

นา้ หน ัก
15

คาอธิบาย
่ มโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้ าหมาย และทิศทางการพั ฒนาของ
• PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชือ
ประเทศ โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ เป็ นแนวทางให ้ส่วนราชการพัฒนาไปสูร่ ะบบราชการ 4.0
• เพือ
่ ประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลือ
่ นงานให ้บรรลุเป้ าหมายอย่างยั่งยืน
• พิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการดาเนินงานเพือ
่ ยกระดับผลการประเมินสถานะการเป็ นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมีเป้ าหมายให ้ส่วนราชการมีคะแนนผลการ
ประเมินในขัน
้ ตอนที่ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดีขน
ึ้ จากผลคะแนนในขัน
้ ตอนที่ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
• พิจารณาจากผลการประเมินสถานะการเป็ นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึง่ เป็ นคะแนนเฉลีย
่ ในภาพรวมทัง้ 7 หมวด ประกอบด ้วย หมวด 1 การนาองค์การ หมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให ้ความสาคัญกับผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้ หมวด 5 การมุ่งเน ้นบุคลากร
หมวด 6 การมุง่ เน ้นระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร และ หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ

้ ฐาน
ข้อมูลพืน
ปี งบประมาณ

2563

ผลการดาเนินงาน

271.50 คะแนน

ขนตอนการประเมิ
ั้
นสถานะของหน่วยงานภาคร ัฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0
ขนตอนที
ั้
่ 1 การตรวจพิจารณาจากเอกสารการสมัคร
เบือ
้ งต ้น (หากได ้ 400 คะแนนขึน
้ ไป จะผ่าน
ไปประเมินในขัน
้ ตอนที่ 2)

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขนต้
ั้ น (50
คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน (75
คะแนน)

เป้าหมายขนสู
ั้ ง (100
คะแนน)

240 คะแนน

-

350 คะแนน

ขนตอนที
ั้
่ 2 การตรวจเอกสารรายงานผลการดาเนินการ
พัฒนาองค์การสูร่ ะบบราชการ 4.0
(Application Report) (หากได ้ 400 คะแนน
จะผ่านไปประเมินในขัน
้ ตอนที่ 3)
ขนตอนที
ั้
่ 3 การตรวจประเมินในพืน
้ ทีป
่ ฏิบต
ั งิ าน เพือ
่
ยืนยันผลการตรวจApplication Report

ประโยชน์ทป
ี่ ระชาชนจะได้ร ับ

-

- เพิม
่ ศักยภาพของหน่วยงานในการเป็ นระบบราชการ 4.0
เพือ
่ ผลักดันการดาเนินงานในการขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์
และแผนระดับประเทศ
โดยมีเป้ าหมายเพือ
่ ประโยชน์สข
ุ ของประชาชน
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