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การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของกรมธนารกัษ์

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. 
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การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) รอ้ยละ 70

1) จ านวนรายไดจ้ากการบรหิารทีร่าชพัสดทุีจ่ัดเก็บได ้(แผนฯ 12)
2) จ านวนแปลงทีด่นิทีไ่ดรั้บการประเมนิราคา
3) จ านวนหลกัเกณฑก์ารประเมนิราคาทรัพยส์นิ (Post Audit)
4) จ านวนหน่วยงานทีบ่รูณาการขอ้มลูร่วมกนัหรอืจัดท าขอ้ตกลงในการเชือ่มโยง (ปฏริูปประเทศ)

20
15
15
20

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
ตวัชีว้ดัของ กรมธนารกัษ์
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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
จาก Covid-19 (ศบศ.)
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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 

ตวัชีว้ดั Monitor : รายไดจ้ากภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2564
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1. รายไดข้องกรมธนารกัษ ์(ลา้นบาท)

ค าอธบิาย

• นยิาม : รายไดข้องกรมธนารักษ์ หมายถงึ รายไดท้ีไ่ดรั้บจากการบรหิารทีร่าชพัสดทุั่วประเทศ และรายไดจ้ากการจ าหน่ายจ่ายแลกเหรยีญกษาปณ์หมุนเวียน และเหรยีญ
กษาปณ์ทีร่ะลกึในโอกาสตา่งๆ หลงัจากหักตน้ทนุแลว้

• ขอบเขตการประเมนิ : จัดเก็บรายไดต้ามเป้าหมายประมาณการรายไดข้องกรมธนารักษ์ทีก่ าหนด
• วธิกีารเก็บขอ้มลู : รวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู : ระบบสารสนเทศ ไดแ้ก ่ระบบงานจัดประโยชนแ์ละสญัญาเชา่ และระบบ GFMIS
• เป้าหมายมาตรฐาน จ านวน 6,570 ลา้นบาท ไมร่วมรายไดพ้เิศษ (Irregular) ต า่กวา่ผลการด าเนนิงานปี 2560 - 2563 เนื่องจากประมาณการการจัดเก็บรายไดใ้นปี 2564 -

2565 ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID 19 โดยในปี 2564 รายไดจ้ากคา่เชา่ทีร่าชพัสดมุแีนวโนม้ลดลง อาทเิชน่ รายไดจ้ากบรษัิท ทา่อากาศยาน
ไทย จ ากดั (มหาชน) ลดลงประมาณ 2,000 ลา้นบาท และรายไดค้า่เชา่ลดลงจากมาตรการชว่ยเหลอืผูเ้ชา่ทีร่าชพัสดเุพือ่อยู่อาศัยและเพือ่การเกษตร และผูเ้ชา่ทีร่าชพัสดุ
เชงิพาณชิยบ์างสว่น จ านวน 150 ลา้นบาท รวมทัง้จากสถานการณ์สงัคมไรเ้งนิสดท าใหม้แีนวโนม้รายไดจ้ากการจา่ยแลกเหรยีญกษาปณ์ลดลง

• * หมายถงึ รายไดก้รมธนารักษ์ ไม่รวมรายไดพ้เิศษ (Irregular) โดยในปี 2559 - 2563 มรีายไดพ้เิศษทัง้ส ิน้ จ านวน 723 ลา้นบาท 3,836 ลา้นบาท 3,727 ลา้นบาท
1,337 ลา้นบาท และ 1,037 ลา้นบาท ตามล าดบั

• คาดการจัดเก็บภาษีประจ าปี คอื มตคิณะท างานตดิตามผลการจัดเก็บรายไดข้องรัฐบาล ครัง้ที ่2/2564 วนัจันทรท์ี ่30 พฤศจกิายน 2563

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน (ลา้นบาท)

รายไดข้องกรมธนารกัษ์
รายไดไ้มร่วมรายไดพ้เิศษ

6,761

6,038*

10,465

6,629*

11,467

7,740*

10,232

8,895*

10,307

9,270*

ตวัชีว้ดักรมธนารกัษ์
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ (คทง. ตดิตามผลการจดัเก็บรายไดข้องรฐับาล กรมธนารกัษ ์= 6,570 ลบ.)

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

6,274 ลา้นบาท
(คาดการณ์รายไดฯ้ – GDP 4.5%)

6,570 ลา้นบาท
(คาดการณ์รายไดฯ้)

7,000 ลา้นบาท

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- รายไดก้รมธนารักษ์น าสง่เป็นรายไดแ้ผน่ดนิเพือ่ใชใ้นการ
พัฒนาประเทศในภาพรวม

น า้หนกั

20

10,465

11,467

10,232
10,307

2560 2561 2562 2563

รายไดข้องกรมธนารกัษ ์

(ลา้นบาท)

ตัวชีว้ัดใหม ่

• รายไดห้ลักของกรมธนารักษ์ มาจากทีร่าชพัสด ุซึง่ จะจัดเก็บ 2 แบบ ไดแ้ก ่Fix และ Revenue sharing ซึง่สว่นนี้
ไดร้ับผลกระทบการ สถานการณ์ Covid-19 เชน่ สนามบนิสวุรรณภมู ิและสถนามบนิอืน่ๆ

• รายไดจ้ากทีร่าชพัสดดัุงกลา่วเป็นรายไดจ้ากผลการประกอบกจิการปีกอ่นหนา้ของผูเ้ชา่ 
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ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- ราคาประเมนิทีด่นิสอดคลอ้งกับขอ้มลูราคาตลาดและเหมาะสมตามสภาพขอ้เท็จจรงิ
ของพืน้ที ่สรา้งความเป็นธรรมแกป่ระชาชนและสังคม

- มรีาคาประเมนิทีด่นิครอบคลมุทั่วประเทศและเป็นปัจจุบัน ส าหรับใชเ้ป็นฐานในการ
ค านวณคา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม และใชเ้ป็นฐานในการจัดเก็บภาษี
ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 

- เป็นขอ้มลูพืน้ฐานใหห้น่วยงานราชการและเอกชนน าไปใชป้ระโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้งตาม
วัตถปุระสงคข์องแตล่ะหน่วยงาน 

ตวัชีว้ดักรมธนารกัษ์
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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2. จ านวนแปลงทีด่นิทีไ่ดร้บัการประเมนิราคา  (แปลง)

ค าอธบิาย

กรมธนารักษ์ไดม้กีารก าหนดราคาประเมนิทรัพยส์นิตามมาตรฐานสากลใหส้อดคลอ้งกับราคาตลาดและขอ้เท็จจรงิของสภาพพืน้ทีท่ีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยประเมนิราคาทรัพยส์นิใหค้รอบคลุม
ทั่วประเทศ เพือ่น าไปใชเ้ป็นเกณฑอ์า้งองิหรอืเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและคา่ธรรมเนยีมสทิธแิละนติกิรรมตามกฎหมายหรอืเพือ่ใชป้ระโยชนอ์ยา่งอืน่ของรัฐ
• รายละเอยีดของกจิกรรมหรอืการด าเนนิงาน / ขอบเขตการประเมนิ
1. จัดเตรยีมขอ้มลู
2. ประกาศพืน้ทีด่ าเนนิการประเมนิราคาทีด่นิ
3. ส ารวจขอ้มลูภาคสนาม
4. วเิคราะหแ์ละปรับปรงุชัน้ขอ้มลูหน่วยทีด่นิ และค านวณราคาประเมนิทีด่นิ
5. จัดท ารายงานการปรับปรงุราคาประเมนิทีด่นิและจัดท ารา่งแผนทีป่ระกอบการประเมนิราคาทีด่นิเพือ่เสนอผูบ้รหิาร
• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู / แผน
1. ขอ้มลูทะเบยีนทีด่นิ ขอ้มลูจดทะเบยีนซือ้ขายทีด่นิ และแผนทีร่ะวางระบบพกิัดฉาก ย ูท ีเอ็ม (กรมทีด่นิ)
2. แผนทีป่ระกอบบัญชรีาคาประเมนิทีด่นิ (กรมธนารักษ์)
3. ชัน้ขอ้มลูถนนหรอืขอ้มลูหน่วยทีด่นิ (กรมธนารักษ์)
4. การส ารวจขอ้มลูภาคสนาม 

น า้หนกั

15

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการ
ด าเนนิงาน 
(แปลง)

4,040,229
แปลง

6,719,950
แปลง

20,017,800
แปลง

17,340,934
แปลง

19,444,739
แปลง

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ 
(50)

เป้าหมาย
มาตรฐาน (75)

เป้าหมายข ัน้สงู 
(100)

สว่นราชการ 5,500,000 แปลง 8,250,500 แปลง 11,000,000 แปลง

แผนระยะยาว / Roadmap (2563-2568) (ถา้ม)ี

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย
11,000,000

แปลง
11,000,000

แปลง
11,000,000

แปลง
33,000,000

แปลง
11,000,000

แปลง

ตัวชีว้ัดเดมิปี 63



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มกีารบรหิารจัดการและใหบ้รกิารแกป่ระชาชน
ในทอ้งถิน่ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และโปรง่ใสตรวจสอบได ้

5

3. จ านวนหลกัเกณฑก์ารประเมนิราคาทรพัยส์นิ (Post Audit)

ค าอธบิาย

หลกัเกณฑก์ารประเมนิราคาทรพัยส์นิ เป็นหลักเกณฑ ์และแนวทาง

ในการปฏบัิตงิานในการประเมนิราคาทรัพยส์นิของรัฐ ทีผ่า่นการเห็นชอบของ

คณะกรรมการประเมนิราคาทรัพยส์นิเพือ่ประโยชนแ์หง่รัฐ หรอืกรมธนารักษ์ เพือ่ใช ้

เป็นแนวทางในการปฏบัิตงิานในการประเมนิราคาทรัพยส์นิของหน่วยงานภายใน

กรมธนารักษ์และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จะน าไปสุก่ารจัดท าบัญชรีาคาประเมนิ

ทรัพยส์นิ ทีใ่ชเ้ป็นฐานในการจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม และจัดเก็บภาษีทีด่นิและ

สิง่ปลกูสรา้ง รวมถงึประโยชนอ์ืน่ของรัฐ

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2558 2559 2560 2561 2562

ผลการด าเนนิงาน
(สะสม)

- -
11 11 12

ตวัชีว้ดักรมธนารกัษ์
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ

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

15 หลกัเกณฑ์
16 หลกัเกณฑ์
(แผนปี 2564)

18 หลกัเกณฑ์

แผนระยะยาว / Roadmap (2563-2567)

ปีงบประมาณ 2563 2564 2565 2566 2567

คา่เป้าหมาย 14 หลกัเกณฑ์ 16 หลกัเกณฑ์ 18 หลกัเกณฑ์ 20 หลกัเกณฑ์ 22 หลกัเกณฑ์

• ผลการด าเนนิการและเป้าหมายเป็นแบบสะสม
• หลักเกณฑก์ารประเมนิราคาทรัพยส์นิจะตอ้งเสนอคณะคณะกรรมการประเมนิราคาทรัพยส์นิเพือ่ประโยชนแ์หง่รัฐ 

หรอืกรมธนารักษ์ใหค้วามเห็นชอบกอ่นประกาศใช ้

ตวัชีว้ดัใหม่
ตวัชีว้ดัโครงสรา้ง

น า้หนกั

15

มาตรฐานทีก่ าหนด (2564)

- หลักเกณฑก์ารกาหนดราคาประเมนิ การจัดท าบัญชรีาคาประเมนิทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้ง และแผนที่
ประกอบการประเมนิราคาทีด่นิ พ.ศ. ….

- หลักเกณฑก์ารประเมนิราคาทรัพยส์นิเพือ่ประโยชนแ์หง่รัฐวา่ดว้ยการคัดคา้นราคาประเมนิทรัพยส์นิ 
พ.ศ. ....



ตวัชีว้ดักรมธนารกัษ์
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6

4. จ านวนหนว่ยงานทีบ่รูณาการขอ้มลูรว่มกนัหรอืจดัท าขอ้ตกลงในการเชือ่มโยง (หนว่ยงาน)

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน
- - 5 หน่วยงาน

เกณฑก์ารประเมนิ

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

ตรวจสอบผลส าเร็จของการ
เชือ่มโยงและรายงานผล

3 หนว่ยงาน

ตรวจสอบผลส าเร็จของการเชือ่มโยง
และรายงานผล
4 หนว่ยงาน

ตรวจสอบผลส าเร็จของการ
เชือ่มโยงและรายงานผล

5 หนว่ยงาน

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- การน านวตักรรม เทคโนโลยขีอ้มลูขนาดใหญ ่และระบบการท างานทีเ่ป็นดจิทิลัเขา้มาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้คา่และปฏบิตังิานเทยีบไดก้บัมาตรฐานสากล รวมทัง้มลีกัษณะเปิดกวา้ง เชือ่มโยงถงึกนัและเปิดโอกาส
ใหท้กุภาคสว่นเขา้มามสีว่นรว่ม ท าใหม้กีารตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และการใหบ้รกิารเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

ตัวชีว้ัดใหม ่

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

1. ประสานงานและสรา้งความรว่มมอืระหวา่ง
หน่วยงาน

2. ศกึษาโครงสรา้งฐานขอ้มลูเพือ่เชือ่มโยงขอ้มลู
ระหวา่งกนั

3. เชือ่มโยงขอ้มลูผา่นระบบศนูยบ์รหิารการราคา
ประเมนิทรัพยส์นิแหง่ชาติ

4. ตรวจสอบผลส าเร็จของการเชือ่มโยงและ
รายงานผล

มหีนว่ยงานทีเ่ชือ่มโยง ไดแ้ก่
1. การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย
2. กรมทางหลวง
3. กรมโยธาธกิารและผังเมอืง
4. ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม
5. ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรัพยข์องธนาคารอาคาร
สงเคราะห์

ค าอธบิาย

• นยิาม : กรมธนารักษ์ไดม้กีารด าเนินงานตามแผนปฏริูปประเทศดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ โดยไดม้กีารด าเนินโครงการศูนยบ์รหิารจัดการราคาประเมนิทรัพยส์นิ
แห่งชาติ (ซึง่เป็นการจัดท าฐานขอ้มูลขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางการใหบ้ริการขอ้มูลราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ และการวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้น
อสงัหารมิทรัพย)์

• ขอบเขตการประเมนิ  ประสานงานและสรา้งความรว่มมอืในการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานผา่นระบบศนูยบ์รหิารจัดการราคาประเมนิทรัพยส์นิแหง่ชาติ
• สตูรค านวณ นับจากจ านวนหน่วยงานทีเ่ชือ่มโยงได ้(หน่วยงาน)
• วธิกีารเก็บขอ้มลู จ านวนหน่วยงานทีเ่ชือ่มโยงขอ้มลูกบักรมธนารักษ์และใชง้านผา่น service หรอื จ านวนชัน้ขอ้มลูทีส่ามารถน ามาแสดงในระบบของศนูยบ์รหิาร

จัดการราคาประเมนิทรัพยส์นิแหง่ชาต ิ
• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู กองมาตรฐานการประเมนิราคาทรัพยส์นิ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

น า้หนกั

20



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- อ านวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชนผูเ้ชา่ทีร่าชพัสด ุและเพิม่ชอ่งทางการช าระคา่เชา่
ทีร่าชพัสดผุา่นระบบบรกิารอเิล็กทรอนกิส์

ตวัชีว้ดักรมธนารกัษ์
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7

5.1 การพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั : ตวัชีว้ดัการสรา้งนวตักรรมในการปรบัปรงุกระบวนงาน (e-Service)
(ระดบัความส าเร็จของการช าระคา่เชา่ทีร่าชพสัดผุา่นระบบ e-Payment)

ขอ้มลูพืน้ฐาน (ถา้ม)ี

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน
x x x

เกณฑก์ารประเมนิ

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

ยืน่ช าระ ณ ส านักงาน ผา่นเครือ่ง 
รดูบัตรอเิล็กทรอนกิส ์(EDC) ของ
ธนาคารกรงุไทย  (ประชาชนไมต่อ้ง
น าเงนิสดไปจ่าย)

ยืน่ช าระผา่นชอ่งทางอืน่ ๆ ไดโ้ดย
ประชาชนไมต่อ้งเดนิทางไปตดิตอ่                
ณ ส านักงาน เชน่ counter ธนาคาร, 
counter service, 7-ELEVEN เป็นตน้

ยืน่ช าระผา่นระบบออนไลนข์องหน่วยงาน 
และออกใบเสร็จรับเงนิอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้

- รปูแบบใบเสร็จจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรมบัญชกีลางอนุมัตลิายเซ็นตอ์เิล็กทรอนกิส์

ตัวชีว้ัดใหม ่ น า้หนกั

15

ข ัน้ตอนการประเมนิสถานะของ e-Service

ข ัน้ตอนที ่1 ยืน่ช าระ ณ ส านักงาน ผา่นเครือ่งรูดบตัร
อเิล็กทรอนกิส ์(EDC) ของธนาคารกรุงไทย  
(ประชาชนไมต่อ้งน าเงนิสดไปจา่ย)

ข ัน้ตอนที ่2 ยืน่ช าระผา่นชอ่งทางอืน่ ๆ ไดโ้ดย
ประชาชนไมต่อ้งเดนิทางไปตดิตอ่ ณ ส านักงาน        
เชน่ counter ธนาคาร, counter service, 7-ELEVEN 
เป็นตน้

ข ัน้ตอนที ่3 ยืน่ช าระผา่นระบบออนไลนข์องหน่วยงาน 
และออกใบเสร็จรับเงนิอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้

ค าอธบิาย

• นยิาม การใหบ้รกิารขอ้มลูและการท าธรุกรรมการช าระคา่เชา่ทีร่าชพัสดผุา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต เพือ่ชว่ยอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ข้อรับบรกิาร โดยพจิารณาจากระบบ
สารสนเทศของกรมธนารักษ์เป็นระบบบรกิารอเิล็กทรอนกิสข์องการรับช าระคา่เชา่ทีร่าชพัสด ุ

• ขอบเขตการประเมนิ วดัการประเมนิในระดบั.2 (Level 2) การช าระคา่ธรรมเนยีม โดยด าเนนิการพัฒนาการช าระคา่เชา่ทีร่าชพัสดผุ่านระบบ e-Payment ชอ่งทางตา่งๆ 
เชน่ counter ธนาคาร, 7- ELEVEN, ส านักงานธนารักษ์พืน้ที ่ฯลฯ และพัฒนาการยนืช าระผา่นระบบออนไลนแ์ละออกใบเสร็จรับเงนิอเิล็กทรอนกิส์

• สตูรค านวณ -
• วธิกีารเก็บขอ้มูล รวบรวมขอ้มลูดา้นการช าระคา่เชา่ทีร่าชพัสดผุ่านระบบ e-Payment พรอ้มใบเสร็จผา่นอเิล็กทรอนกิส์

• แหลง่ทีม่าของขอ้มูล ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ของกรมธนารักษ์และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- เพิม่ศักยภาพของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 เพือ่ผลักดันการด าเนนิงาน
ในการขับเคลือ่นยทุธศาสตรแ์ละแผนระดับประเทศ โดยมเีป้าหมายเพือ่ประโยชน์สขุ
ของประชาชน

ตวัชีว้ดักรมธนารกัษ์
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8

ตวัชีว้ดั PMQA 

5.2 การประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ค าอธบิาย

• PMQA 4.0 คอื เครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารของส่วนราชการในเชงิบูรณาการ เพือ่เชือ่มโยงยุทธศาสตรข์องส่วนราชการกับเป้าหมาย และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหส้ว่นราชการพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• เพือ่ประเมนิความสามารถในการบรหิารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของสว่นราชการในการขับเคลือ่นงานใหบ้รรลเุป้าหมายอย่างย่ังยนื 
• พจิารณาจากความสามารถในการพัฒนาการด าเนนิงานเพือ่ยกระดับผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมเีป้าหมายใหส้่วนราชการมคีะแนนผลการประเมนิในขัน้ตอนที่ 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 การวางแผนเชงิ

ยุทธศาสตร์ หมวด 3 การใหค้วามส าคัญกับผูรั้บบรกิารและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี หมวด 4  การวัด การวเิคราะห์และการจัดการความรู ้ หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร หมวด 6 การมุ่งเนน้
ระบบปฏบัิตกิาร และ หมวด 7 ผลลัพธก์ารด าเนนิการ

ขอ้มลูพืน้ฐาน (ถา้ม)ี

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน
- -

401.12
คะแนน

เกณฑก์ารประเมนิ

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

370 
คะแนน

401.12
คะแนน

409.14
คะแนน

ตัวชีว้ัดใหม ่
น า้หนกั
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ข ัน้ตอนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐั

ในการเป็นระบบราชการ 4.0

ข ัน้ตอนที ่1 การตรวจพจิารณาจากเอกสารการ

สมัครเบือ้งตน้ 

(หากได ้400 คะแนนขึน้ไป จะ

ผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่2)

ข ัน้ตอนที ่2 การตรวจเอกสารรายงานผลการ

ด าเนนิการพัฒนาองคก์าร

สูร่ะบบราชการ 4.0 (Application 

Report) 

(หากได ้400 คะแนน จะผา่นไป

ประเมนิในขัน้ตอนที ่3)

ข ัน้ตอนที ่3 การตรวจประเมนิในพืน้ที่

ปฏบิตังิาน เพือ่ยนืยันผลการตรวจ

Application Report

แผนระยะยาว / Roadmap (2563-25xx) (ถา้ม)ี

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย
408

คะแนน
- - - -


