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การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของส านกังานเศรษฐกจิการคลงั

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย



การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) รอ้ยละ 70

1) ความส าเร็จของการด าเนนิโครงการประกันภัยขา้วนาปีและขา้วโพดเลีย้งสัตว ์(ตัวชีวั้ดแผนปฏริปูประเทศ)
2)   ความส าเร็จของการรายงานผลการด าเนนิการภายใตแ้ผนพัฒนาตลาดทนุ ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
3)   ความส าเร็จของการก าหนดแนวนโยบายของสถาบันการเงนิเฉพาะกจิ
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การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) รอ้ยละ 30

4) ผลการพัฒนาศักยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 30

4.1) การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิัล (15)

4.2) การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (15)

แผนฯ 12 (ปี 60-64)แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ นโยบายรฐับาล

ยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580

นโยบายหลกั
4. การสรา้งบทบาทของไทย

ในเวทโีลก
5. การพฒันาเศรษฐกจิและ
ความสามารถในการ
แขง่ขนัของไทย

7. การพฒันาสรา้งความเขม้แขง็
จากฐานราก

• ยทุธศาสตร ์2 การสรา้งความเป็นธรรมและลด
ความเหลือ่มล ้าในสงัคม
• ยทุธศาสตร ์3 การสรา้งความเขม้แข็งทาง
เศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ยา่งยัง่ยนื
• ยทุธศาสตร ์10 ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ
เพือ่การพัฒนา

• ดา้นเศรษฐกจิฐานราก
• ดา้นความเสมอภาคและหลักประกนั
ทางสงัคม
• ดา้นการตา่งประเทศ
• ดา้นการเกษตร
• ดา้นผูป้ระกอบการและวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มยคุใหม่
• ดา้นการบรกิารประชาชน และ
ประสทิธภิาพภาครัฐ
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นโยบายเรง่ดว่น
1. การแกปั้ญหาในการด ารงชวีติ

ของประชาชน
2. การใหค้วามชว่ยเหลอื

เกษตรกรและพัฒนานวตักรรม
3. การวางรากฐานระบบ

เศรษฐกจิของประเทศสู่

อนาคต
4. มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ

5. สรา้งหลักประกัน

ทางสังคมทีค่รอบคลมุ

และเหมาะสมกับ

ทกุคน ทกุชว่งวัย 

ทกุเพศ ภาวะและ

ทกุกลุม่

1. ก าหนดนโยบายภาษีใหม้คีวามเหมาะสม

เพือ่พัฒนาประเทศย่ังยนื

2. เพิม่ประสทิธภิาพการจัดเกบ็ภาษีและบรูณาการ

ขอ้มลูเพือ่สนับสนุนการจัดเกบ็ภาษี เพือ่ประเทศ

ไทยมฐีานะการคลังทีม่เีสถยีรภาพและย่ังยนื

3. ก าหนดนโยบายการใหเ้อกชนรว่มลงทนุ

ในกจิการของรัฐทีช่ดัเจน เพือ่ขับเคลือ่นใหจ้ านวน

โครงการรว่มลงทนุเพิม่ข ึน้

4. ใหป้ระชาชนไดม้ทีีอ่ยู่

อาศัยเป็นของตนเอง 

โดยมุง่เนน้กลุม่ผูม้รีายได ้

กลุม่ทีเ่ร ิม่สรา้งครอบครัว 

และกลุม่ผูส้งูอายุ
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สรา้งความสามารถในการแขง่ขนั การสรา้งโอกาสความเสมอภาค
ทางสงัคม

การสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพ
ชวีติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

การปรับสมดลุและพัฒนาระบบ
การบรหิารจัดการภาครัฐ

ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัตวัชีว้ดัของสว่นราชการ
ตวัชีว้ดัของ ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั
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แผนการปฏริปูประเทศ

• ดา้นเศรษฐกจิ
• ดา้นสงัคม
• ดา้นกฎหมาย

6. มมีาตรฐานภาษีสรรพสามติ 

เป็นเครือ่งมอืส าคัญในการดแูล

ประชาชน สังคม สิง่แวดลอ้ม  

และพลังงานของรัฐบาล

7. มรีะบบ New GFMIS Thai เพือ่ให ้

ระบบบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐแบบ

อเิล็กทรอนกิส ์และรองรับการเชือ่มตอ่

ระบบอืน่ ๆ ทีจ่ะพัฒนาในอนาคตได ้



ตวัชีว้ดัส านกังานเศรษฐกจิการคลงั
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค าอธบิาย

• นยิาม
โครงการประกันภัยขา้วนาปีและขา้วโพดเลีย้งสัตว์ ไดก้ าหนดพื้นทีเ่ป้าหมายเอาประกันภัยสูงสุด ครอบคลุมทัง้เกษตรกรทีเ่ป็นลูกคา้สนิเชือ่เพื่อการเพาะปลูกขา้วนาปี
และขา้วโพดเลีย้งสตัวข์องธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และเกษตรกรทั่วไปทีเ่พาะปลูกขา้วนาปีและขา้วโพดเลีย้งสัตว ์โดยคุม้ครองภัยธรรมชาติ
ทัง้หมด 8 ประเภทภัย ไดแ้ก ่น ้าทว่มหรอืฝนตกหนัก ภัยแลง้ ฝนแลง้หรอืฝนทิง้ชว่ง ลมพายุหรอืไตฝุ้่ น ภัยอากาศหนาวหรอืน ้าคา้งแข็ง ลกูเห็บ ไฟไหม ้ และภัยชา้งป่า รวมถงึ
ภัยศตัรูพชืหรอืโรคระบาด 
- โครงการประกนัภัยขา้วนาปี ปีการผลติ 2563 ก าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายสงูสดุ เป็น 2 สว่น 
สว่นที ่1 (ประกนัภัยขัน้พืน้ฐาน) จ านวน 44.7 ลา้นไร่ ประกอบดว้ย 
(1) พืน้ทีเ่พาะปลกูของเกษตรกรทีเ่ป็นลกูคา้สนิเชือ่เพือ่การเพาะปลกูขา้วนาปี ปีการผลติ 2563 ของ ธ.ก.ส. จ านวนไมเ่กนิ 28 ลา้นไร่ 
(2) พืน้ทีเ่พาะปลกูของเกษตรกรทัว่ไป ซึง่อยูใ่นพืน้ทีเ่พาะปลกูทีม่คีวามเสีย่งภัยต า่ จ านวนไมเ่กนิ 15.7 ลา้นไร่
(3) พื้นทีเ่พาะปลูกของเกษตรกรตาม (1) ทีม่คีวามประสงคจ์ะขอเอาประกันภัยเพิม่เตมิ โดยจ่ายค่าเบีย้ประกันภัยเอง และเกษตรกรทั่วไปซึง่อยู่ในพื้นทีม่คีวามเสีย่งภัย

ปานกลางและสงู จ านวนไมเ่กนิ 1 ลา้นไร่
สว่นที ่2 ก าหนดเป้าหมายรวมสงูสดุ 1 ลา้นไร่ ส าหรับพืน้ทีเ่พาะปลกูทกุพืน้ที ่(เป็นการรับประกนัภัยเพิม่เตมิจากสว่นที ่1)

- โครงการประกนัภัยขา้วโพดเลีย้งสตัวปี์การผลติ 2563 ก าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายสงูสดุ เป็น 2 สว่น 
สว่นที ่1 (ประกันภัยขัน้พื้นฐาน) จ านวน 2.9 ลา้นไร่ ประกอบดว้ย พื้นทีเ่พาะปลูกของเกษตรกรทีเ่ป็นลูกคา้สนิเชือ่เพื่อการเพาะปลูกขา้วโพดเลีย้งสัตว ์ปีการผลติ 2562

จ านวนไมเ่กนิ 2.8 ลา้นไร่ และพืน้ทีเ่พาะปลกูของเกษตรกรทั่วไป จ านวนไมเ่กนิ 1 แสนไร่ 
สว่นที ่2 ก าหนดเป้าหมายรวมสงูสดุไมเ่กนิ 1 แสนไร่ ส าหรับพืน้ทีเ่พาะปลกูทกุพืน้ที ่(เป็นการรับประกนัภัยเพิม่เตมิจากสว่นที ่1)

• รายละเอยีดของกจิกรรมหรอืการด าเนนิงาน / ขอบเขตการประเมนิ
1. รวบรวมขอ้มลูและประชมุหารอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
2. การน าเสนอขอ้สรุปแนวทางการด าเนนิโครงการประกนัภัยขา้วนาปีและขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัเพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบในหลักการ
3. การขอความเห็นชอบการด าเนนิโครงการประกนัภัยขา้วนาปีและขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ตอ่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.
4. การน าเสนอโครงการประกันภัยขา้วนาปีต่อคณะกรรมการนโยบายและบรหิารขา้วแห่งชาต ิ(นบข.) และโครงการประกันภัยขา้วโพดเลีย้งสัตวต์่อคณะกรรมการนโยบาย 
และบรหิารจัดการขา้วโพดเลีย้งสตัว ์(นบขพ.)
5. การจัดเตรยีมระบบงานสารสนเทศเพือ่การรับประกนัภัย
6. การจัดเตรยีมการจัดท ากรมธรรมป์ระกนัภัย
7. การเสนอโครงการประกนัภัยขา้วนาปีและขา้วโพดเลีย้งสตัวต์อ่คณะรัฐมนตรเีพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ
8. การจ าหน่ายกรมธรรมป์ระกนัภัย
9. การประชาสมัพันธแ์ละการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการประกนัภัยใหก้บัเกษตรกร
10. การตดิตามประเมนิผลและแกไ้ขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนนิโครงการ
11. ศกึษาและพัฒนารูปแบบการรับประกันภัยแบบใหม่ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ผ่านการใชเ้ทคโนโลยทีีท่ันสมัย เชน่ การประกันภัยแบบดัชนีผลผลติของเขตพืน้ที ่(Area 
Yield Index) และดชันสีภาพอากาศ (Weather Index) หรอืการประเมนิความเสีย่งจากภาพถา่ยดาวเทยีม เป็นตน้

ตัวชีว้ัดตอ่เนือ่ง
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1. ความส าเร็จของการด าเนนิโครงการประกนัภยัขา้วนาปีและขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ น า้หนกั

20



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

เกษตรกรมเีครือ่งมอืในการบรหิารจัดการความเสีย่งดา้นภัยพบิตัผิ่านระบบการประกนัภัย ซึง่สง่ผลให ้
เกษตรกรลดภาระหนีส้นิและสามารถมเีงนิทนุเพยีงพอส าหรับการเพาะปลกูในรอบถัดไป

ตวัชีว้ดัส านกังานเศรษฐกจิการคลงั
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4

1. ควมส าเร็จของการด าเนนิโครงการประกนัภยัขา้วนาปีและขา้วโพดเลีย้งสตัว ์(ตอ่)

ขอ้มูลพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน 27.60 ลา้นไร่ หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 92 ของพืน้ที่
เป้าหมายทัง้หมด

ประกนัภยัขา้วนาปี 28.43 ลา้นไร่ คดิเป็น รอ้ยละ 94.75 ของ
พืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้หมด ประกนัภยัขา้วโพดเลีย้งสตัว ์1.846 
ลา้นไร่ คดิเป็น รอ้ยละ 61.53 ของพืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้หมด

ประกนัภยัขา้วนาปี 43.903 ลา้นไร่ คดิเป็น รอ้ยละ 98.22 
ของพืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้หมด ประกนัภยัขา้วโพดเลีย้งสตัว ์
2.035 ลา้นไร่ คดิเป็น รอ้ยละ 70.18 ของพืน้ทีเ่ป้าหมาย (ณ วนัที ่
30 กนัยายน 2563)

เกณฑก์ารประเมนิ

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

1. พืน้ทีเ่ป้าหมาย ความส าเร็จขัน้ตน้ทีร่อ้ยละ 90 ของพืน้ทีเ่ป้าหมาย 45 ลา้นไร่
2. พืน้ทีเ่ป้าหมาย ความส าเร็จขัน้ตน้ทีร่อ้ยละ 70 ของพืน้ทีเ่ป้าหมาย 2.8 ลา้นไร่
3. สรุปผลการด าเนนิการทีผ่่านมา 3 ปี ตามโครงการประกนัภัยขา้วนาปีและขา้วโพดเลีย้งสตัวใ์นปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561 - 2563 โดย
ก) ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเพิม่พืน้ทีเ่อาประกนัภัยภายใตโ้ครงการประกนัภัยขา้วนาปี  

และขา้วโพดเลีย้งสตัว ์และใหข้อ้เสนอการเพิม่พืน้ทีป่ระกนั 
ข) ขอ้เสนอแนะการลดระยะเวลาการอนุมัตแิละจา่ยเงนิใหเ้กษตรกรทีเ่อาประกนั โดย

นับตัง้แตว่นัทีม่กีารประกาศภัยพบิตัจินถงึระยะเวลาไดรั้บเงนิของเกษตรกร ภายใต ้
โครงการประกนัภัยขา้วนาปีและขา้วโพดเลีย้งสตัว์

4. น าผลการศกึษาของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิ
สถาบนัวจิัยเศรษฐกจิ ป๋วย 
อึ๊งภากรณ์ หรอื สมาคม
ประกนัวนิาศภัยไทย มา
สรุปความเป็นไปไดแ้ละ
น าเสนอตอ่ผูอ้ านวยการ
ส านักงานเศรษฐกจิการ
คลงั

5. น าขอ้สรุปผลและ
ขอ้เสนอแนะในขอ้ 4 มาใช ้

เป็นขอ้มลูประกอบการ
จัดท าแนวทางการพัฒนา
ประกนัภัยพชืผลและ
น าเสนอรัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงการคลงัเพือ่
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ
ตอ่ไป

เง ือ่นไข

ทัง้นีก้ารเพิม่พืน้ทีใ่นการเอาประกนัตามเป้าหมายขัน้ต ้าตอ้งไม่
เพิม่วงเงนิสนันสนุน



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

1. ตลาดทนุจะเป็นกลไกระดมทนุทีส่ าคัญของภาครัฐและภาคธุรกจิทกุขนาด โดยภาคธุรกจิจะสามารถใชต้ลาดทนุไทยในการตอบสนองความตอ้งการดา้นการระดมทนุไดค้รบถว้นทกุรปูแบบ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป้ระกอบการ SMEs ทีส่ามารถเขา้ถงึตลาดทนุไดส้ะดวกขึน้ผา่นชอ่งทางทีห่ลากหลายและมปีระสทิธภิาพ นอกจากนัน้   ตลาดทนุไทยจะเป็นเครือ่งมอืส าคัญในการสนับสนุน
ธุรกจิทีใ่ชเ้ทคโนโลยชีัน้สงู ซึง่จะเป็นการเพิม่โอกาสการเขา้ถงึสนิคา้และบรกิารดว้ยเทคโนโลยรีปูแบบใหม ่ๆ    เพือ่สรา้งโอกาสเขา้ถงึเงนิทนุและลดความเหลือ่มล ้า
2. ตลาดทนุไทยจะมคีวามพรอ้มดา้นระบบโครงสรา้งตา่ง ๆ เพือ่ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิโลก รวมทัง้มสีว่นชว่ยใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึและใชต้ลาดทนุไทย
ในการออมและลงทนุไดอ้ยา่งทั่วถงึ ท าใหป้ระเทศมคีวามพรอ้มรับมอืกับการเขา้สูส่ังคมผูส้งูอาย ุนอกจากนัน้ ตลาดทนุไทยจะมสีว่นรว่ม   ในการพัฒนาใหป้ระชาชนมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางการเงนิที่
เหมาะสม อันจะชว่ยยกระดับคณุภาพชวีติ

ตวัชีว้ดัส านกังานเศรษฐกจิการคลงั
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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2. ความส าเร็จของการรายงานผลการด าเนนิการ ภายใตแ้ผนพฒันาตลาดทนุ ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

ค าอธบิาย

• นยิาม
- ประสานงาน รวบรวมขอ้มลู จัดท าขอ้มลู และจัดการประชมุคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย รวมทัง้ด าเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหก้ารก ากับตดิตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทยเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ
• รายละเอยีดของกจิกรรมหรอืการด าเนนิงาน / ขอบเขตการประเมนิ
1. ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจัดท าความคบืหนา้การด าเนนิการภายใตแ้ผนพัฒนาตลาดทนุไทย ฉบับที ่3 (ปี 2560 - 2564) ประจ าปี 2563
2. จัดประชมุคณะกรรมการพัฒนาตลาดทนุไทย ครัง้ที ่1/2564

ขอ้มูลพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563

ผลการ
ด าเนนิงาน

- จัดประชมุคณะอนุกรรมการก ากบัตดิตามการด าเนนิงานตามแผนพัฒนา

ตลาดทนุไทย ฉบบัที ่3 ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2560

- จัดประชมุคณะกรรมการ พัฒนาตลาดทนุไทย

ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่ 18 ธันวาคม 2560

- จัดประชมุคณะอนุกรรมการก ากบัตดิตามการด าเนนิงาน ตาม

แผนพัฒนาตลาดทนุไทย ฉบบัที ่3 ครัง้ที1่/2561 เมือ่วนัที ่26 

มนีาคม 2561

- จัดประชมุคณะอนุกรรมการก ากบัตดิตามการด าเนนิงานตาม

แผนพัฒนาตลาดทนุไทยฉบบัที ่3 ครัง้ที ่2/2561 เมือ่วนัที ่  14

พฤศจกิายน 2561

- จัดประชมุคณะกรรมการ

พัฒนาตลาดทนุไทย ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่13 กมุภาพันธ์ 2562

- จัดประชมุ

คณะกรรมการ

พัฒนาตลาดทนุ

ไทย ครัง้ที่

1/2563 เมือ่วนัที่

11 มนีาคม 2563

ตัวชีว้ัดตอ่เนือ่ง  น า้หนกั
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เกณฑก์ารประเมนิ

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

เสนอรายงานผลการด าเนนิการภายใตแ้ผนพัฒนาตลาดทนุไทย ฉบับ
ที ่3 (ปี 2560 - 2564) ประจ าปี 2563 ถงึปลัดกระทรวงการคลัง 

เสนอรายงานผลการด าเนนิการภายใต ้
แผนพัฒนาตลาดทนุไทย ฉบับที ่3 (ปี 
2560 - 2564) ประจ าปี 2563 ถงึ
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง

• รายงานผลการด าเนนิการภายใตแ้ผนพัฒนาตลาดทนุไทย ฉบับที ่3 (ปี
2560 - 2564) ประจ าปี 2563 เสนอคณะรัฐมนตร ีและ

• รา่งแผนพัฒนาตลาดทนุไทย ฉบับที ่4 (ปี 2565 -2569) เสนอ
คณะรัฐมนตรี



ขัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564

1.  ศกึษาและวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานของ SFIs 
ในระยะ 5 ปี ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงภมูทิัศน์
ระบบการเงนิ และประเด็นทางเศรษฐกจิและสงัคม       
ทีส่ าคัญ เพือ่เป็นกรอบในการจัดท าแนวนโยบาย       
การด าเนนิงานของ SFIs ในอนาคต
2.  รา่งแนวนโยบายการด าเนนิงานของ SFIs รายแหง่ 
โดยพจิารณาถงึหลักการตามขอ้ 1 และบรบิทของ SFIs 
แตล่ะแหง่ รวมถงึประสานขอความเห็นกบั SFIs เพือ่ให ้
แนวนโยบายดังกลา่วสอดคลอ้งกบันโยบายการ
ด าเนนิงานของ SFIs อยา่งแทจ้รงิ
3.  เสนอรา่งแนวนโยบายการด าเนนิงานของ SFIs 
ระยะ 5 ปี (ปี 2564 - 2568) ใหรั้ฐมนตรวีา่การ
กระทรวงการคลังพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ
4.  ก ากบัดแูลการด าเนนิงานของ SFIs ใหเ้ป็นไป    
ตามแนวนโยบายทีก่ระทรวงการคลังไดใ้หค้วามเห็นชอบ

ตวัชีว้ดัส านกังานเศรษฐกจิการคลงั
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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3. ความส าเร็จของการก าหนดแนวนโยบายของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ

ค าอธบิาย

• นยิาม
- แนวทางการด าเนนิงานในระยะ 5 ปีขา้งหนา้ (ปี 2564 – 2568) ของสถาบันการเงนิเฉพาะกจิ (Specialized Financial Institutions : SFIs) ทัง้ 7 แห่ง ไดแ้ก ่ธนาคารออม
สนิ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย ธนาคารอสิลาม
แหง่ประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย บรรษัทประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม

• รายละเอยีดของกจิกรรมหรอืการด าเนนิงาน / ขอบเขตการประเมนิ
- SFIs มบีทบาทเตมิเต็มชอ่งว่างทางการเงนิในภาวะทีก่ลไกตลาดไม่ท างาน เป็นเครื่องมอืในการด าเนินนโยบายกึง่การคลังของรัฐ และมพัีนธกจิเพื่อชว่ยเหลอืประชาชน      
และผูป้ระกอบการเฉพาะกลุม่ แนวนโยบายทีก่ าหนดทศิทางการด าเนนิงานของ SFIs ทีจ่ะเกดิขึน้ตอ่ไปควรตอ้งค านงึถงึปัจจัยภายนอกและสภาพแวดลอ้มทางการเงนิ
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถงึจุดเด่น พันธกจิ และขอ้จ ากัดต่าง ๆ ของ SFIs แต่ละแห่ง เพื่อให ้SFIs มแีนวทางการด าเนินงานในอนาคตทีเ่หมาะสมและไดท้ าหนา้ทีก่ารเป็น
สถาบนัการเงนิเพือ่การพัฒนาอยา่งเต็มที ่นอกจากนี ้ภายหลงัจากกระทรวงการคลงัไดใ้หค้วามเห็นชอบแนวนโยบายดังกลา่ว ยังมคีวามจ าเป็นที่ตอ้งก ากับดแูลการด าเนนิงาน
ของ SFIs ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางทีก่ระทรวงการคลงัไดใ้หค้วามเห็นชอบไว ้

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน - - - - -

เกณฑก์ารประเมนิ

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

เสนอแนวนโยบายการด าเนนิงานของสถาบันการเงนิ
เฉพาะกจิ 

ระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568) ถงึรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั

รัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงการคลัง

ใหค้วามเห็นชอบแนวนโยบาย
การด าเนนิงานของสถาบัน
การเงนิเฉพาะกจิ ระยะ 5 ปี 

(ปี 2564 -2568)

แนวนโยบาย
การด าเนนิงานของสถาบัน
การเงนิเฉพาะกจิ ระยะ 5 ปี 
(ปี 2564 -2568) เสนอ

คณะรัฐมนตรี

ตัวชีว้ัดใหม ่
น า้หนกั

25



ตวัชีว้ดัส านกังานเศรษฐกจิการคลงั
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ประโยชนท์ ีป่ระชาชนจะไดร้บั

1. หนึง่ในหลักการของแนวนโยบายการด าเนนิงานของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิคอืการมุง่เนน้การขยายการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิในระบบ (Financial 
Inclusion) เป็นการพัฒนาปัจจัยพืน้ฐานส าหรับผูป้ระกอบการใหม้ศีักยภาพมากขึน้ มโีอกาสทีจ่ะเขา้ถงึเงนิทนุเพือ่น ามาตอ่ยอดธรุกจิ และสรา้งผลติภาพ  
ทางเศรษฐกจิและสงัคมอนัเป็นการยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
2. อกีหนึง่หลักการของแนวนโยบายการด าเนนิงานของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ คอืการใหค้วามรูท้างการเงนิ (Financial Literacy) แกป่ระชาชนกลุม่ตา่ง ๆ 
โดยเฉพาะกลุม่ฐานรากจะชว่ยยกระดับคณุภาพชวีติและความเป็นอยูข่องครัวเรอืน โดยการท าใหผู้ม้รีายไดน้อ้ยและผูด้อ้ยโอกาส มคีวามรูท้ีจ่ าเป็นตอ่         
การบรหิารจัดการการเงนิมากขึน้ ซึง่จะชว่ยเพิม่โอกาสการท าธรุกรรมการเงนิพืน้ฐานดว้ยตน้ทนุทีส่มเหตสุมผล การขยายโอกาสการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ
และการใหค้วามรูท้างการเงนิแกป่ระชาชนอยา่งท่ัวถงึ ถอืเป็นการลดความเหลือ่มล ้าทางสงัคมและสง่เสรมิความเสมอภาคในการเขา้ถงึปัจจัยพืน้ฐาน
3. การสนับสนุนใหส้ถาบนัการเงนิเฉพาะกจิด าเนนิกจิการตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ี(Good Governance) และมกีารด าเนนิธรุกจิอยา่งรับผดิชอบต่อสงัคม เชน่ 
การพจิารณาปลอ่ยสนิเชือ่ใหแ้กโ่ครงการทีส่รา้งผลกระทบอนัดตีอ่สิง่แวดลอ้ม (Responsible Lending) เป็นแนวทางหนึง่ในการสรา้งการเตบิโตของเศรษฐกจิ
ใหส้มดลุกบัการเตบิโตของทรัพยากรธรรมชาต ิควบคูก่บัการสรา้งผลกระทบเชงิบวกตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และเป็นการสง่เสรมิใหส้ถาบนัการเงนิเฉพาะกจิมี
สว่นรว่มผลักดันประเทศใหบ้รรลเุป้าหมายการเป็นประเทศทีพั่ฒนาแลว้ มคีวามมัน่คง มัง่คั่ง ยัง่ยนื ดังวสิยัทัศนป์ระเทศไทยภายใตแ้ผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี
4. การน าหลักการธนาคารเพือ่ความยัง่ยนืเป็นหนึง่ปัจจัยในการก าหนดแนวนโยบายของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิจะชว่ยใหส้ถาบนัการเงนิเฉพาะกจิสามารถ
เตรยีมพรอ้มรับมอืกบัความไมแ่น่นอนตา่ง ๆ ทีก่อ่ตัวสงูขึน้ในปัจจบุนัได ้รวมถงึมรีากฐานของการพัฒนาทีม่ัน่คง กลา่วคอื แนวคดิเรือ่งความยัง่ยนืเป็นแนวคดิ
ตามหลักสากลทีก่ าลงัไดรั้บความสนใจอยา่งแพรห่ลาย สง่ผลใหส้งัคมมคีวามคาดหวังตอ่คณุภาพของการบรกิารทีส่งูขึน้ หากสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ      
สามารถน าไปปรับใชไ้ดเ้ร็ว ก็จะสามารถดงึดดูคนรุน่ใหม ่(Millennials) ใหเ้ขา้มารว่มงานกบัองคก์รมากขึน้ ขยายฐานลกูคา้ รวมถงึเพิม่โอกาสการเขา้ถงึแหลง่
เงนิทนุจากกองทนุหรอืสถาบนัตา่ง ๆ ทีน่ ามติดิา้นความยัง่ยนืและเกณฑ ์ESG Principles มาพจิารณาประกอบการตดัสนิใจลงทนุ และเป็นการลดความเสีย่ง
ใหแ้กธ่รุกจิทัง้ทางดา้นกลยทุธ ์ปฏบิตักิาร และชือ่เสยีง อกีทัง้การผนวกการใหค้วามรูท้างการเงนิเขา้กบัการใหบ้รกิาร จะชว่ยเพิม่วนัิยทางการเงนิของลกูหนี ้
ลดความเสีย่งในการผดินัดช าระหนี ้และท าใหส้ถาบนัการเงนิเฉพาะกจิมคีณุภาพสนิเชือ่ทีด่ขี ึน้ในทีส่ดุ 

3. ความส าเร็จของการก าหนดแนวนโยบายของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ (ตอ่)



4.1 การพฒันาระบบบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครฐั
(Open Data)

ค าอธบิาย

นยิาม : 
บญัชขีอ้มลู หมายถงึ เอกสารแสดงบรรดารายการของชดุขอ้มลู ทีจ่ าแนกแยกแยะโดยการจัดกลุม่หรอืจัดการประเภทขอ้มลูทีอ่ยู่ในความครอบครองหรอืควบคมุของหน่วยงานของรัฐ
ค าอธบิายขอ้มลูทีส่อดคลอ้งตามมาตรฐานที ่สพร. ก าหนด หมายถงึ ค าอธบิายขอ้มลูสว่นหลัก (Mandatory Metadata) ส าหรับชดุขอ้มลูภาครัฐ เป็นสว่นทีบั่งคับตอ้งท า

การอธบิายขอ้มลู ประกอบดว้ยค าอธบิายขอ้มลูจ านวน 14 รายการ ส าหรับ 1 ชดุขอ้มลู ทีห่น่วยงานของรัฐตอ้งจัดท าและระบรุายละเอยีด

ระบบบญัชขีอ้มลู คอื ระบบงานทีท่ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการบัญชขีอ้มลูของหน่วยงาน เชน่ CKAN หรอื อืน่ๆ
ขอ้มลูสาธารณะ หมายถงึ ขอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผยไดส้ามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งอสิระไมว่า่จะเป็นขอ้มลูขา่วสาร/ขอ้มลูสว่นบคุคล/ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์เป็นตน้
คุณลกัษณะแบบเปิด หมายถงึ คุณลักษณะของไฟลท์ีไ่ม่ถูกจ ากัดดว้ยต่างๆ จากเจา้ของผลติภัณฑ ์สามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างเสรโีดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ใชง้านหรอืประมวลผลได ้

หลากหลายซอฟแวร์

ตวัชีว้ดัใหม่ น า้หนกั
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ตวัชีว้ดัส านกังานเศรษฐกจิการคลงั
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ

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

มรีายชือ่ชดุขอ้มลูทีส่ัมพันธก์ับ 
กระบวนการท างานตามภารกจิ 
ทีเ่ลอืก

ชดุขอ้มลูมคี าอธบิายขอ้มลู (Metadata) 
ทีส่อดคลอ้งตาม มาตรฐานท ีสพร. ก าหนด
(14 รายการ) ทกุชดุขอ้มลูใน กระบวนการ
ท างาน 

• มรีะบบบัญชขีอ้มลู และ 
• จัดท าขอ้มลูเปิด ทีถ่กูจัดในหมวดหมู ่
สาธารณะอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของชดุ 
ขอ้มลูเปิดในบัญชขีอ้มลูสามารถ เขา้ถงึ
ขอ้มลูไดต้ามมาตรฐานคณุลักษณะแบบ
เปิดที ่สพร.ก าหนด

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเปิด 
(หมวดหมูส่าธารณะ) ทีพ่รอ้มใช ้และสามารถ
น าไปใชป้ระโยชนต์อ่ยอดการวเิคราะหห์รอืสรา้ง
นวัตกรรมขอ้มลูได ้

- ในแตล่ะชดุขอ้มลู (Data set) ตอ้งมกีารจัดท าค าอธบิายขอ้มลู (Metadata) ครบถว้นจ านวน 14 รายการหากสว่นราชการมกีาร
จัดท ารายละเอยีดไมค่รบ 14 รายการในแตล่ะชดุขอ้มลู จะไมนั่บผลการด าเนนิงาน

ข ัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564

- เลอืกภารกจิหลกัอย่างนอ้ย 1 ภารกจิ
- จัดท ารายชือ่ชดุขอ้มลูทีส่มัพันธก์บักระบวนการ

ท างานภายใตภ้ารกจิหลกัทีม่ผีลกระทบตอ่การ
ใหบ้รกิารประชาชนในระดบัสงู

- จัดท าค าอธบิายขอ้มลูสว่นหลัก (Mandatory 
Metadata) ทกุชดุขอ้มลู

- จัดท าระบบบญัชขีอ้มลู (CKAN หรอื อืน่ๆ)
- จัดท าขอ้มลูเปิด (หมวดหมูส่าธารณะ) 

อยา่งนอ้ย รอ้ยละ 50 ของชดุขอ้มลูทีจ่ัดท า 
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้ตามมาตรฐาน
คณุลกัษณะแบบเปิดที ่สพร. ก าหนด  

4. การพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0

แนวทางการประเมนิตวัชีว้ดั
1) ก าหนดใหส้ว่นราชการตอ้งเลอืกภารกจิหลักอยา่งนอ้ย 1 ภารกจิ เพือ่จัดท าบญัชขีอ้มลู (Data Catalog)

พรอ้มค าอธบิายขอ้มลู
2) ก าหนดใหส้ว่นราชการมรีะบบบบัญชขีอ้มลู พรอ้มมขีอ้มลูสาธารณะ (Open Data) ในระบบบญัชขีอ้มลูเพือ่เผยแพร่

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานรัฐบาลดจิทิลัวา่ดว้ยแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครัฐในรูปแบบดจิทิลัตอ่สาธารณะ 
อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของบญัชขีอ้มลู

3) ชดุขอ้มลูเปิด (Open Data) ดงักลา่ว ตอ้งเป็นขอ้มลูทีป่ระชาชนหรอืผูรั้บบรกิารตอ้งการและสามารถน าไปใช ้

ประโยชนต์อ่ได ้
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สรปุภารกจิของส านกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั
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ภารกจิหลกั กระบวนการท างานหลกั กระบวนการท างานยอ่ย (ถา้ม)ี ชุดขอ้มูล

ภารกจิเสรมิสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจ และการยอมรับในนโยบาย
เศรษฐกจิการคลงักบัทกุภาคสว่น

1. การเตรยีมขอ้มลู 1.1 รวบรวมขอ้มลูและจัดเตรยีม
ขอ้มลู

• ขอ้มลูแหลง่ทีม่าของขอ้มลู
• ขอ้มลูทีต่อ้งการใชง้าน

2. การประมวลผลและวเิคราะห์
ขอ้มลู

2.1 ประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลู • ขอ้มลูสถติหิมวดการคลงัและภาษีอากร

• ผลการจัดเก็บรายไดรั้ฐบาล

• โครงสรา้งงบประมาณ

• ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ

• ดลุการคลงั ตามระบบกระแสเงนิสด

• หนีส้าธารณะคงคา้ง

• รายไดอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

• รายไดอ้งคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั

• รายไดเ้ทศบาล (เทศบาลนคร/เทศบาลเมอืง)

• รายไดก้รุงเทพมหานคร

• รายไดเ้มอืงพัทยา

• รายจา่ยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

• รายจา่ยองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั

• รายจา่ยเทศบาล (เทศบาลนคร/เทศบาลเมอืง)

• รายจา่ยกรุงเทพมหานคร

• รายจา่ยเมอืงพัทยา

• ฐานะการคลงัองคก์รปกครอง สว่นทอ้งถิน่จ าแนก
ตามประเภท

• กรอบความยั่งยนืทางการคลงั 
• (Fiscal Sustainability Framework)
• ระบบสญัญาณเตอืนภัยทางดา้น  การคลงั 
• (Fiscal Early Warning System)

ตารางสรปุรายละเอยีดภารกจิหลกั กระบวนการท างาน และชุดขอ้มลู
ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั
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ตารางสรปุรายละเอยีดภารกจิหลกั กระบวนการท างาน และชุดขอ้มลู
ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั

ภารกจิหลกั กระบวนการท างานหลกั กระบวนการท างานยอ่ย (ถา้ม)ี ชุดขอ้มูล

• ฐานะการคลงัตามระบบส านักงานเศรษฐกจิการ
คลงั (สศค.) หรอื GFS (Statement of 
Government Operations)

• รายได ้(Revenue )

• คา่ใชจ้า่ย (Expense)

• ธรุกรรมในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิ (Transactions in 
Assets and Liabilities)

• งบดลุตามระบบ สศค. (Balance Sheet)

• รายจา่ยจ าแนกตามลกัษณะงานของรัฐบาล 
(Outlays by Functions of Government)

• การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิทางการ
เงนิจ าแนกตามถิน่ทีอ่ยูข่องผูถ้อืครอง 
(Transactions in Financial Assets and 
Liabilities by Sector )

• เป้าหมายรายไดอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
• ปี 2543 - 2562

หมายเหต ุ: รายละเอยีดของกระบวนการท างานและชดุขอ้มลู สามารถเปลีย่นแปลงได ้ภายหลงัจากการอบรมการจัดท าบัญชขีอ้มลูภาครัฐโดยส านักงานสถติิ
แหง่ชาตภิายในเดอืนมนีาคม 2564



ตวัชีว้ดัส านกังานเศรษฐกจิการคลงั
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตวัชีว้ดั PMQA 

4.2 การประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ค าอธบิาย

• PMQA 4.0 คอื เครื่องมอืการประเมนิระบบการบริหารของสว่นราชการในเชงิบูรณาการ เพื่อเชือ่มโยงยุทธศาสตร์ของสว่นราชการกับเป้าหมาย และทศิทางการพัฒนา    
ของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหส้ว่นราชการพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• เพือ่ประเมนิความสามารถในการบรหิารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของสว่นราชการในการขบัเคลือ่นงานใหบ้รรลเุป้าหมายอย่างย่ังยนื 
• พจิารณาจากความสามารถในการพัฒนาการด าเนินงานเพือ่ยกระดับผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมเีป้าหมายใหส้ว่นราชการมคีะแนนผล     

การประเมนิในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดขีึน้จากผลคะแนนในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• พจิารณาจากผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึง่เป็นคะแนนเฉลีย่ในภาพรวมทัง้ 7 หมวด ประกอบดว้ย หมวด 1 การน าองคก์าร หมวด 2

การวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ หมวด 3 การใหค้วามส าคัญกับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี หมวด 4  การวัด การวเิคราะหแ์ละการจัดการความรู ้ หมวด 5 การมุ่งเนน้
บคุลากร หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร และ หมวด 7 ผลลพัธก์ารด าเนนิการ

เกณฑก์ารประเมนิ

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

240 - 350

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- เพิม่ศกัยภาพของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 เพือ่ผลกัดนัการด าเนนิงานในการขบัเคลือ่น
ยทุธศาสตรแ์ละแผนระดบัประเทศ โดยมเีป้าหมายเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน

-

ตัวชีว้ัดใหม ่
น า้หนกั
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ข ัน้ตอนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐั

ในการเป็นระบบราชการ 4.0

ข ัน้ตอนที ่1 การตรวจพจิารณาจากเอกสาร  

การสมัครเบือ้งตน้ 

(หากได ้400 คะแนนขึน้ไป       

จะผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่2)

ข ัน้ตอนที ่2 การตรวจเอกสารรายงานผล     

การด าเนนิการพัฒนาองคก์าร

สูร่ะบบราชการ 4.0 (Application 

Report) 

(หากได ้400 คะแนน จะผา่นไป

ประเมนิในขัน้ตอนที ่3)

ข ัน้ตอนที ่3 การตรวจประเมนิในพืน้ที่

ปฏบิตังิาน เพือ่ยนืยันผลการตรวจ

Application Report

4. การพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2563

ผลการด าเนนิงาน 339.86 คะแนน
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ขอ้เสนอแนะของคณะท างานเพือ่พจิารณาตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 
ในการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประกนัภัยมกีารด าเนนิการรว่มกนัหลายหน่วยงาน ปัจจัยทีส่ง่ผลคอื การท างานของ

สมาคม และเงนิอดุหนุนของรัฐบาล ธกส. จงึเห็นวา่ไมใ่ชภ่ารกจิหลกัของส านักงานเศรษฐกจิ

การคลงั หากกรมฯ ตอ้งการจะวัดใหใ้ชร้ะบบเยยีวยาของกระทรวงมหาดไทย โดยการหาวธิที า

ระบบใหมใ่หร้วดเร็วขึน้ โดยใชร้ะบบดาวเทยีม ซึง่มสี านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิ

สารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (GISTDA)เป็นหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง


