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การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของกรมบญัชกีลาง

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย



9. ความส าเร็จของการพัฒนา

มาตรการภาษีเพือ่สังคม พลังงาน 

สิง่แวดลอ้ม

1. ความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนปฏริปูประเทศ

ของสว่นราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง

2. ความส าเร็จในการจัดท าแผนการคลังระยะปานกลาง

3. จ านวนรายไดภ้าษีทีจั่ดเก็บได ้

4. จ านวนผูเ้สยีภาษีรายใหมท่ีเ่ขา้สูร่ะบบภาษีเพิม่ขึน้

5. ความส าเร็จของการพัฒนาระบบของหน่วยงาน

ภาครัฐเพือ่ใหบ้รกิารแบบ B2G ผา่น NSW

6. จ านวนแปลงทีด่นิทีไ่ดร้ับการประเมนิราคา

7. การใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกจิการของรัฐ

8. ความส าเร็จของการ

ผลักดัน พ.ร.บ.กองทนุ

บ าเหน็จบ านาญ

แหง่ชาต ิพ.ศ. ....

10.การพัฒนาระบบบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐแบบ

อเิล็กทรอนกิสใ์หม ่(New GFMIS Thai)

11. ความส าเร็จของการตดิตามผลการด าเนนิงานและ

การใชจ้่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 

12.รอ้ยละความส าเร็จของการจัดหาเงนิกูภ้ายใตพ้ระราช

ก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิเพือ่แกไ้ขปัญหา 

เยยีวยา และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสังคมทีไ่ดรั้บผลกระทบ

จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 

2563
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แผนฯ 12 (ปี 60-64)
แผนแมบ่ทภายใต้
ยทุธศาสตรช์าต ิ

นโยบายรฐับาล

ยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580

นโยบายหลกั
5. การพฒันาเศรษฐกจิและความสามารถ
ในการแขง่ขนัของไทย

6. การพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและการ
กระจายความเจรญิสูภ่มูภิาค

7. การพฒันาสรา้งความเขม้แขง็จากฐานราก

• ยทุธศาสตร ์3 การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ยา่งยัง่ยนื
• ยทุธศาสตร ์4 การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งยั่งยนื
• ยทุธศาสตร ์6 การบรหิารจัดการในภาครฐั การป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ

และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย
• ยทุธศาสตร์ 7การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์

• แผนแมบ่ทดา้นการ
บรกิารประชาชน และ
ประสทิธภิาพภาครัฐ
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นโยบายการบรหิารเศรษฐกจิ
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การสรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขนั

การสรา้งโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสงัคม

การสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพ
ชวีติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

การปรับสมดลุและพัฒนาระบบ
การบรหิารจัดการภาครัฐ

แผนการปฏริปู
ประเทศ

• ดา้นเศรษฐกจิ
• ดา้นสงัคม
• ดา้นการบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ

1. การดแูลสภาพคลอ่ง ภาคธรุกจิ

2. กระตุน้ก าลังซือ้ภาคประชาชน

3. มาตรการกระตุน้ธรุกจิทอ่งเทีย่ว

4. เรง่รัดการใชจ้า่ยภาครัฐ
ใหเ้ม็ดเงนิออกสูร่ะบบเศรษฐกจิ 

การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) รอ้ยละ 70

1) ความส าเร็จในการพัฒนาระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครัฐแบบอเิล็กทรอนกิสใ์หม ่(New GFMIS Thai)
2) การพัฒนาระบบจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนกิส ์(e-GP) โดยใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน (Blockchain) (แผนปฏริูป)
3) การปรับปรุงกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 
4) ความส าเร็จของการตดิตามผลการด าเนนิงานและการใชจ้า่ยงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 

4.1 รอ้ยละการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณรายจา่ยภาพรวม
4.2 รอ้ยละการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณรายจา่ยลงทนุ

20
20
20
10

การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) รอ้ยละ 30

5) ผลการพัฒนาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 30

5.1) การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิลั (15)

5.2) การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (15)
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ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัตวัชีว้ดัของสว่นราชการ
ตวัชีว้ดัของกรมบญัชกีลาง
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1. การพฒันาระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัแบบอเิล็กทรอนกิสใ์หม ่(New GFMIS Thai)

ค าอธบิาย

- นยิาม : ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมคีวามตอ้งการทีจ่ะพัฒนาระบบ GFMIS เดมิ โดยมนีโยบายในการจัดหาระบบ New GFMIS Thai ใหม้ปีระสทิธภิาพ มคีวาม
ยดืหยุน่ รองรับการขยายตัวในอนาคต สามารถดแูลบรหิารจัดการและพัฒนาดว้ยทมีงานในประเทศ โดยใชส้ถาปัตยกรรมทีเ่ป็นระบบเปิด (Open System) เพือ่เป็น
ทางเลอืกในการพัฒนาตอ่ไป
- รายละเอยีดของกจิกรรมหรอืการด าเนนิงาน : เป็นระบบทีร่องรับการเชือ่มตอ่กบัระบบงานภายนอกใหส้ามารถใชง้านไดส้อดคลอ้งกบักระบวนงานปัจจบุนั โดยมกีาร
วเิคราะหแ์ละออกแบบการท างานระดับตา่ง ๆ มกีารทดสอบระบบงานระดับ Functional Test มกีารทดสอบการน ารอ่งการใชร้ะบบงานกบัหน่วยงานน ารอ่ง 
- ขอบเขตการประเมนิ : 1 ตลุาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564
- แหลง่ทีม่าของขอ้มลู/แผน : เอกสารการวเิคราะห์

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน ไดร้ปูแบบระบบงาน (Function Design) ของระบบ
บรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัแบบอเิล็กทรอนกิสใ์หม ่
(New GFMIS Thai)

ม ี4 หนว่ยงานทดสอบระบบ

เกณฑก์ารประเมนิ

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

หน่วยงานกลุม่เป้าหมายกลุม่ที่ 1
สามารถเริม่ใชร้ะบบงานไดต้ามแผน

รอ้ยละ 100

หน่วยงานกลุม่เป้าหมายกลุม่ที่ 2
สามารถเริม่ใชร้ะบบงานไดต้ามแผน

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 100

หน่วยงานกลุม่เป้าหมายกลุม่ที่ 3
สามารถเริม่ใชร้ะบบงานไดต้ามแผน

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

เพือ่ใหร้ะบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัมปีระสทิธภิาพ มคีวามยดืหยุน่ รองรบัการขยายตวัในอนาคต สามารถบรหิารการจา่ยเงนิไปสูป่ระชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
และโปรง่ใส รวมท ัง้ประหยดังบประมาณทีใ่ชใ้นการบ ารุงรกัษา

ตวัชีว้ดัตอ่เนือ่ง น า้หนกั
20

แผนระยะยาว / Roadmap (2564 - 2565)

ปีงบประมาณ 2564 2565

คา่เป้าหมาย เตรยีมการใชง้านระบบรหิารการเงนิการคลงั
ภาครฐัแบบอเิล็กทรอนกิสใ์หม่
(New GFMIS Thai) ตามแผนการ
ด าเนนิการ

ใชง้านระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐั
แบบอิเ ล็กทรอนิกส์ใหม่  (NewGFMIS
Thai) 

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

ข ัน้ตอนที ่1 ตดิตัง้ระบบและเครอืขา่ยพรอ้มอปุกรณ์

คอมพวิเตอร์

ข ัน้ตอนที ่2 ทดสอบระบบงานระดับ Functional Test

ข ัน้ตอนที ่3 ทดสอบการเชือ่มโยงระบบงาน

ข ัน้ตอนที ่4 ทดสอบการน ารอ่งการใชร้ะบบงาน

ข ัน้ตอนที ่5 เริม่ใชง้านระบบงานตามกลุม่เป้าหมาย

ตวัชีว้ดักรมบญัชกีลาง
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตวัชีว้ดักรมบญัชกีลาง
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. การพฒันาระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิล็กทรอนกิส ์(e-GP)
โดยใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน (Blockchain)

ค าอธบิาย

- การปรับปรงุประสทิธภิาพของการเสนอราคาและการขอขึน้ทะเบยีนของผูป้ระกอบการงานกอ่สรา้ง โดยน าเทคโนโลยบีล็อกเชน (blockchain) มาปรับใชก้บั
ระบบจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนกิส ์(e-GP) เพือ่ชว่ยใหผู้ป้ระกอบการสามารถลดระยะเวลา และเอกสารทีใ่ชป้ระกอบการด าเนนิการ ลดตน้ทนุจากการ
เดนิทางไปตดิตอ่กบัสถาบนัการเงนิเพือ่ท าธรุกรรมตา่ง ๆ รวมทัง้อ านวยความสะดวกใหผู้ป้ระกอบการสามารถด าเนนิการผา่นระบบอเิล็กทรอนกิสไ์ดอ้ยา่งครบ
วงจร
- สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ดา้นที ่6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ แผนการปฏริปูประเทศ ดา้นการ
บรหิารราชการแผน่ดนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบัปรับปรงุเดอืนสงิหาคม 2563 กจิกรรมปฏริปูที ่5 การจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐทีม่คีวามรวดเร็ว คุม้คา่ ปราศจาก
การทจุรติ

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- ขอ้มลูการจัดซือ้จัดจา้งของรัฐมคีวามปลอดภยั 
- ลดขัน้ตอน และระยะเวลาในการท าธรุกรรมกบั
ธนาคารผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์

ตวัชีว้ดัใหม่
ตวัชีว้ดัแผนปฏริปู

น า้หนกั
20

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

ข ัน้ตอนที ่1 ศกึษา วเิคราะห ์และก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
ข ัน้ตอนที ่2 หารอืกบัหน่วยงานตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ข ัน้ตอนที ่3 ก าหนดรายละเอยีดความตอ้งการ (Requirement)

และออกแบบระบบงาน (Detail Design)
ข ัน้ตอนที ่4 พัฒนาระบบ e-GP และระบบงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
ข ัน้ตอนที ่5 ทดสอบความพรอ้มของระบบงาน
ข ัน้ตอนที ่6 น าเสนอผูบ้รหิาร

เกณฑก์ารประเมนิ

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

วเิคราะห ์ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ และหารอืกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ก าหนดรายละเอยีดความตอ้งการออกแบบระบบงาน 
และพัฒนาระบบ e-GP

- ทดสอบความพรอ้มของระบบงาน
และเริม่ใชง้าน
- รายงานผลการด าเนนิงานการยืน่ขอ
หนังสอืค ้าประกนัโดยใชเ้ทคโนโลยบีล็อก
เชน
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ตวัชีว้ดักรมบญัชกีลาง
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. การปรบัปรงุกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั

ค าอธบิาย

- เนือ่งจากกฎกระทรวงก าหนดพัสดทุีรั่ฐตอ้งการสง่เสรมิหรอืสนับสนุนและก าหนดวธิกีารจัดซือ้จัดจา้ง ปัจจบุนัมพัีสดแุละประเภทของทีป่รกึษาทีรั่ฐตอ้งการสง่เสรมิหรอื
สนับสนุนยังไมค่รอบคลมุ ซึง่ก็ยังม ีพัสดทุีต่อ้งการใหรั้ฐสง่เสรมิหรอืสนับสนุนเพิม่เตมิเพือ่สง่เสรมิการประกอบธรุกจิของผูป้ระกอบการในประเทศ จงึจ าเป็นตอ้งมกีารเพิม่เตมิ
กฎกระทรวงดงักลา่ว 
- สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ดา้นที ่6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ แผนการปฏริูปประเทศ ดา้นการบรหิารราชการ

แผน่ดนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบัปรับปรุงเดอืนสงิหาคม 2563 กจิกรรมปฏริูปที ่5 การจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐทีม่คีวามรวดเร็ว คุม้คา่ ปราศจากการทจุรติ
- นโยบายรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั 

1.การดแูลภาคธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน ์จนสง่ผลตอ่สภาพคลอ่ง เพราะการใชจ้า่ยของภาคเอกชน และภาคประชาชนคดิเป็น 70% ของจดีี
พ ีอกี 20% เป็นสว่นของรัฐ รัฐบาลก็ตอ้งเขา้ไปชว่ยดแูลดว้ย

2.การใชจ้า่ยภาครัฐตอ่ไปตอ้งตอ่เนื่อง โดยกระทรวงคลงัจะดเูรือ่งเร่งรัดการใชจ้า่ยงบประมาณแผน่ดนิ และเรือ่งลา้งทอ่ เงนิคา้งทอ่ตา่งๆ เพือ่ใหก้ระแสเม็ดเงนิออกสู่

ระบบเศรษฐกจิ รวมท ัง้ดแูลกระแสเงนิสดภาครฐั เพือ่ใหม้เีพยีงพอ ซึง่ขณะนีม้เีพยีงพออยูแ่ลว้ แตต่อ้งดแูลใหท้ัว่ถงึ ขณะทีก่ารเบกิจา่ยเม็ดเงนิตา่งๆ ใหไ้ปสูป่ระชาชน

น า้หนกั
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ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

เพือ่สรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บั
ผูป้ระกอบการภาคธรุกจิ 

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

ข ัน้ตอนที ่1 รวบรวมขอ้มลู พรอ้มยกร่างกฎกระทรวง
ข ัน้ตอนที ่2 เสนอคณะอนุกรรมการพจิารณาพัสดทุีรั่ฐตอ้งการสง่เสรมิ

หรอืสนับสนุน พจิารณาร่างกฎกระทรวง
ข ัน้ตอนที ่3 เสนอคณะกรรมการวนิจิฉัยปัญหาการจัดซือ้จัดจา้ง

และการบรหิารพัสดภุาครัฐ พจิารณาร่างกฎกระทรวง
ข ัน้ตอนที ่4 เสนอรัฐมนตรลีงนามในหนังสอืเพือ่เสนอส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

เกณฑก์ารประเมนิ

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

ก าหนดรายละเอยีดพัสดุ
ทีต่อ้งการสง่เสรมิหรอืสนับสนุนเพิม่เตมิ

เสนอคณะกรรมการพจิารณา เสนอร่างกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ
ตอ่คณะรัฐมนตรี

ตวัชีว้ดัใหม ่
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4. ความส าเร็จของการตดิตามผลการด าเนนิงานและการใชจ้า่ยงบประมาณของหนว่ยรบังบประมาณ

ค าอธบิาย

นยิาม
• พระราชบัญญัตวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมนิผลและการรายงาน ก าหนดใหผู้อ้ านวยการส านักงบประมาณจัดวางระบบการตดิตามและประเมนิผล

การด าเนนิงานตามแผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณทีไ่ดรั้บการจัดสรรงบประมาณ เพือ่การวัดผลสมัฤทธิห์รอืประโยชน์ทีจ่ะไดรั้บ
จากการใชจ้่ายงบประมาณ โดยในระบบการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานใหป้ระกอบดว้ย การตดิตามและประเมนิผลกอ่นการจัดสรรงบประมาณ ระหวา่งการใชจ้่าย
งบประมาณ และภายหลงัการใชจ้า่ยงบประมาณ

• ความส าเร็จของการใชจ้่ายงบประมาณ  พิจารณาจากความสามารถในการใชจ้่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมาย และหรือแผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจ้่าย
งบประมาณ ซึง่สง่ผลตอ่การกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศตามนโยบายรัฐบาล หากมกีารโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณระหวา่งปี  จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลีย่นแปลง
แลว้มาเป็นฐานในการค านวณ ทัง้นี ้ไมร่วมเงนิงบประมาณทีไ่ดรั้บการจัดสรรเพิม่เตมิระหวา่งปีงบประมาณ

• ขอ้มูลการใชจ้า่ยงบประมาณ  หมายรวมถงึ  ขอ้มลูการกอ่หนีแ้ละการเบกิจ่ายงบประมาณรายจา่ย

• รอ้ยละการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ยภาพรวม  พจิารณาจากความสามารถในการตดิตามเร่งรัดใหห้น่วยรับงบประมาณสามารถด าเนินการใชจ้่ายงบประมาณภาพรวม   
(ไม่รวมงบกลาง) ตามเป้าหมายและหรอืแผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่สง่ผลตอ่การกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศตามนโยบาย
รัฐบาล (ไมร่วมงบกลาง)

• รอ้ยละการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ยลงทุน พจิารณาจากความสามารถในการตดิตามเร่งรัดใหห้น่วยรับงบประมาณสามารถด าเนนิการกอ่หนี้และเบกิจ่ายรายจ่ายลงทนุ 
(ไมร่วมงบกลาง) ไดต้ามเป้าหมายและหรอืแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่สง่ผลตอ่การกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศตามนโยบาย
รัฐบาล

แผนระยะยาว / Roadmap (2564-2568)

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย 100 100 100 100 100

เหตผุลในการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้มลูรายละเอยีดรา่งตวัชีว้ดัฯ

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใชบ้ังคับไม่ทันในวันที ่1 ตุลาคม 2562  อันเป็นวัน
เริม่ตน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงบประมาณจงึไดจั้ดสรรงบประมาณรายจ่ายใหห้น่วยรับงบประมาณใชจ้่ายหรอืกอ่หนี้ผูกพัน ภายใตก้รอบวงเงนิของแผนงานและรายการ
ตามพระราชบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การใชง้บประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอ่น) ซึง่อาจใชร้ะยะเวลาประมาณ 
4 เดอืน สง่ผลใหร้ะยะเวลาในการกอ่หนีผ้กูพันและเบกิจา่ยรายจา่ยลงทนุปีเดยีวและรายการผูกพันใหม่มรีะยะเวลาในการด าเนนิงานเหลอืเพยีง 8 เดอืน ซึง่คาดวา่ผลการกอ่หนี้
ผูกพันและเบกิจ่ายรายจ่ายลงทุนอาจต า่กว่าค่ามาตรฐานในปีทีผ่่านมา จงึเห็นสมควรปรับเกณฑก์ารประเมนิ เป้าหมายขัน้ตน้ และเป้าหมายมาตรฐาน ของตัวชีว้ัดย่อยรอ้ยละ
การใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม และรอ้ยละการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน โดยอา้งองิจากผลการด าเนินงานในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา ซึง่ส านักงบประมาณสามารถ
ด าเนนิการไดโ้ดยคงเป้าหมายขัน้สงู ไวท้ีร่อ้ยละ 100 เชน่เดมิ

6

น า้หนกั

10

ตัวชีว้ดั
เดมิ 

ตวัชีว้ดักรมบญัชกีลาง
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- การด าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
โดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของการใชจ้่ าย
งบประมาณเป็นส าคัญจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศและเกิด
ประโยชนส์งูสดุตอ่ประชาชน

เง ือ่นไข

- รอ้ยละการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และรอ้ยละการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมงบกลาง
รายการเงินส ารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เนื่องจากงบประมาณดังกล่าว ไม่มีแผนงานโครงการรองรับ 
ไมส่ามารถเรง่รัดการด าเนนิงานและการเบกิจ่ายเงนิได ้โดยเป็นรายจ่ายทีตั่ง้ไวส้ าหรับใชก้รณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น
เรง่ดว่น เชน่ กรณีเกดิภัยพบัิต ิเป็นตน้

ขอ้มลูพืน้ฐาน*

ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 2560 2561 2562 2563

2.1 รอ้ยละการใชจ้า่ย
งบประมาณรายจา่ยภาพรวม

97.29 96.92 97.47 99.31

ผลตา่ง - -0.37 0.55 1.66

คา่เฉลีย่ 3 ปี 97.84

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 2560 2561 2562 2563

2.2 รอ้ยละการใชจ้า่ย
งบประมาณรายจา่ยลงทนุ

92.09 91.08 90.93 98.19

ผลตา่ง - -1.01 -0.15 7.26

คา่เฉลีย่ 3 ปี 93.40
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4. ความส าเร็จของการตดิตามผลการด าเนนิงานและการใชจ้า่ยงบประมาณของหนว่ยรบังบประมาณ

เป้าหมายการเบกิจา่ย
งบประมาณ ปี 61

เป้าหมายการ
เบกิจา่ยรวม

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

รายจา่ยลงทนุ 100 20 45 65 100

รายจา่ยภาพรวม 100 32 54 77 100

เป้าหมายการเบกิจา่ยงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ตามมต ิครม. (หนว่ย : รอ้ยละ)

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

2.1 รอ้ยละการใชจ้า่ยงบประมาณ
รายจา่ยภาพรวม (น ้าหนัก 5)

97
(ผลการด าเนนิงานเฉลีย่ 3 ปี) 

98.5
(คา่กลางระหวา่งขัน้ต ่าและขัน้สงู)

100
(เป้าหมายตามมต ิครม.)

2.2 รอ้ยละการใชจ้า่ยงบประมาณ
รายจา่ยลงทนุ (น ้าหนัก 5)

93.40
(ผลการด าเนนิงานเฉลีย่ 3 ปี) 

96.70
(คา่กลางระหวา่งขัน้ต ่าและขัน้สงู)

100
(เป้าหมายตามมต ิครม.)

*หมายเหตุ เกณฑก์ารประเมนินีเ้ป็นเกณฑม์าตรฐานทีจ่ะใชต้อ่เนื่อง ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป

ตวัชีว้ดักรมบญัชกีลาง
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ตวัชีว้ดักรมบญัชกีลาง
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค าอธบิาย

- เป็นการพัฒนา web service ส าหรับเชือ่มโยงขอ้มลูกบัหน่วยงานเจา้ของเอกสาร เพือ่ลดเอกสารของทางราชการ และปรับปรุงโปรแกรมในระบบ e-GP ในสว่นของการเรยีก
ขอ้มลูเอกสารจากระบบอเิล็กทรอนกิส ์       แทนการแนบไฟลเ์อกสารหรอืการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานจากกระดาษ
- สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ดา้นที ่6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ แผนการปฏริูปประเทศ ดา้นการบรหิารราชการ
แผน่ดนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบัปรับปรุงเดอืนสงิหาคม 2563 กจิกรรมปฏริูปที ่5 การจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐทีม่คีวามรวดเร็ว คุม้คา่ ปราศจากการทจุรติ

น า้หนกั
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ตัวช้ีวัดใหม่ 5.1 การเชือ่มโยงขอ้มูลจดัซือ้จดัจา้งระหวา่งหนว่ยงานภาครฐักบัระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิล็กทรอนกิส ์(e-GP)

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

ลดภาระในการยืน่เอกสารหลักฐาน ในกระบวนการจัดซือ้
จัดจา้ง

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

ข ัน้ตอนที ่1 ศกึษา วเิคราะห ์และก าหนดแนวทางการ
พัฒนาระบบ e-GP

ข ัน้ตอนที ่2 ก าหนดรายละเอยีดความตอ้งการ 
(Requirement) 

และออกแบบระบบงาน (Detail Design)
ข ัน้ตอนที ่3 พัฒนาระบบ e-GP และระบบงานอืน่ที่

เกีย่วขอ้ง
ข ัน้ตอนที ่4 ทดสอบความพรอ้มของระบบงาน
ข ัน้ตอนที ่5 น าเสนอผูบ้รหิาร

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50
คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน (75
คะแนน)

เป้าหมายข ัน้สงู (100
คะแนน)

• วเิคราะห ์ก าหนด
แนวทางการพัฒนา
ระบบ e-GP

• ก าหนดรายละเอยีดความ
ตอ้งการ ออกแบบระบบงาน 
และพัฒนาระบบ e-GP

• ทดสอบความพรอ้ม และ
เริม่ใชง้านระบบเชือ่มโยง
ขอ้มลูจัดซือ้จัดจา้งระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐกับระบบ 
e-GP

• รายงานผลการด าเนนิงาน
งานระบบเชือ่มโยงขอ้มลู
จัดซือ้จัดจา้งระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐกับระบบ 
e-GP
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ตวัชีว้ดักรมบญัชกีลาง
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.2 การประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ค าอธบิาย

• PMQA 4.0 คอื เครื่องมอืการประเมนิระบบการบรหิารของสว่นราชการในเชงิบรูณาการ เพื่อเชือ่มโยงยุทธศาสตรข์องสว่นราชการกับเป้าหมาย และทศิทางการพัฒนาของ
ประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหส้ว่นราชการพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• เพือ่ประเมนิความสามารถในการบรหิารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของสว่นราชการในการขบัเคลือ่นงานใหบ้รรลเุป้าหมายอย่างย่ังยนื 
• พจิารณาจากความสามารถในการพัฒนาการด าเนนิงานเพือ่ยกระดับผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมเีป้าหมายใหส้ว่นราชการมคีะแนนผลการ
ประเมนิในขัน้ตอนที ่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 การ
วางแผนเชงิยุทธศาสตร์ หมวด 3 การใหค้วามส าคัญกับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี หมวด 4 การวัด การวเิคราะหแ์ละการจัดการความรู ้หมวด 5 การมุ่งเนน้บคุลากร 
หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร และ หมวด 7 ผลลพัธก์ารด าเนนิการ

ขอ้มูลพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2563

ผลการ
ด าเนนิงาน

302.12 คะแนน

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50
คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน (75
คะแนน)

เป้าหมายข ัน้สงู (100
คะแนน)

240 คะแนน - 350 คะแนน

ประโยชนท์ ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- เพิม่ศักยภาพของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 
4.0 เพือ่ผลักดันการด าเนนิงานในการขบัเคลือ่น
ยทุธศาสตร ์และแผนระดับประเทศ 
โดยมเีป้าหมายเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน

ข ัน้ตอนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐั
ในการเป็นระบบราชการ 4.0
ข ัน้ตอนที ่1 การตรวจพจิารณาจากเอกสารการสมัคร

เบือ้งตน้ (หากได ้400 คะแนนขึน้ไป จะผา่น
ไปประเมนิในขัน้ตอนที ่2)

ข ัน้ตอนที ่2 การตรวจเอกสารรายงานผลการด าเนนิการ
พัฒนาองคก์ารสูร่ะบบราชการ 4.0 
(Application Report) 
(หากได ้400 คะแนน จะผา่นไปประเมนิใน
ขัน้ตอนที ่3)

ข ัน้ตอนที ่3 การตรวจประเมนิในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน เพือ่
ยนืยันผลการตรวจ (Application Report)

ตัวช้ีวัดใหม่ 
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