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การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของส านกังานปลดักระทรวงการคลงั

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) ความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนปฏริูปประเทศของสว่นราชการในสงักดักระทรวงการคลงั (แผนปฏริูป)
2) การพัฒนาระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครัฐแบบอเิล็กทรอนกิสใ์หม ่(New GFMIS Thai)
3) ความส าเร็จของการตรวจตดิตามผลการด าเนนิงานของหน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลงั

20
20
30

การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) รอ้ยละ 30

6) ผลการพัฒนาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 30

6.1) การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิลั (15)

6.2) การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (15)
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ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัตวัชีว้ดัของสว่นราชการ
ตวัชีว้ดัของส านกังานปลดักระทรวงการคลงั
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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 
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1. รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนปฏริปูประเทศของสว่นราชการในสงักดักระทรวงการคลงั

ค าอธบิาย

• ตัวชีว้ดัตามแผนปฏริปูประเทศ ของสว่นราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ประกอบดว้ยสว่นราชการ คอื กรมบัญชกีลาง กรมสรรพสามติ และ
ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง

• ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังวัดผลความส าเร็จจากการด าเนนิการทีส่ว่นราชการ (กรมบัญชกีลาง กรมสรรพสามติ และส านักงานเศรษฐกจิ
การคลัง) น าเสนอเรือ่งมายังกระทรวงการคลัง และสว่นราชการสามารถด าเนนิการไดส้ าเร็จตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

เกณฑก์ารประเมนิ

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

ผลการด าเนนิงานตามแผน
ปฏริูปประเทศของสว่น

ราชการในสงักดั
กระทรวงการคลงัส าเร็จ

เฉลีย่รอ้ยละ 80

ผลการด าเนนิงานตามแผน
ปฏริูปประเทศของสว่นราชการ
ในสงักดักระทรวงการคลงัส าเร็จ

เฉลีย่รอ้ยละ 90

ผลการด าเนนิงานตามแผน
ปฏริูปประเทศของสว่นราชการ
ในสงักดักระทรวงการคลงั

ส าเร็จ
เฉลีย่รอ้ยละ 100

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

กระทรวงการคลังด าเนนิการตดิตามผลการด าเนนิงาน
ภารกจิตามแผนการปฏริปูประเทศใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย
เพือ่ประโยชนข์องประชาชน

ตวัชีว้ดัใหม่
ตวัชีว้ดัแผนปฏริูป 

น า้หนกั
20

ตวัชีว้ดัส านกังานปลดักระทรวงการคลงั
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตวัชีว้ดัตามแผนปฏริปูประเทศ ของสว่นราชการในสงักดักระทรวงการคลงั ไดแ้ก ่

1. แผนปฏริปูประเทศดา้นบรหิารราชการแผน่ดนิ
กรมบัญชกีลาง เรือ่ง การพัฒนาระบบจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนกิส ์(e-GP) โดยใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน (Blockchain)

2. แผนปฏริปูประเทศดา้นเศรษฐกจิ
กรมสรรพสามติ เรือ่ง ความส าเร็จของการแกไ้ขหลักเกณฑแ์ละตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560 เพือ่สนับสนุนใหม้กีาน าผลผลติ

ทางการเกษตรมาพัฒนาไปสูอ่ตุสาหกรรมชวีภาพ 
3. แผนปฏริปูประเทศดา้นสงัคม 

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง เรือ่ง ความส าเร็จของการผลักดันรา่งพระราชบัญญัต ิกองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาต ิพ.ศ. ....



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

เพือ่ใหร้ะบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัมปีระสทิธภิาพ มคีวามยดืหยุน่ รองรบัการขยายตวัในอนาคต สามารถบรหิารการจา่ยเงนิไปสูป่ระชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
และโปรง่ใส รวมท ัง้ประหยดังบประมาณทีใ่ชใ้นการบ ารุงรกัษา

2. 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

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

ตวัชีว้ดัส านกังานปลดักระทรวงการคลงั
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- สามารถแกไ้ขปัญหาการด าเนนิงานไดอ้ย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนชว่ยประสาน แกไ้ขปัญหาตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้
ไดท้นัเหตกุารณ์

5

3. ความส าเร็จของการตรวจตดิตามผลการด าเนนิงานของหนว่ยงานใน
สงักดักระทรวงการคลงั

ค าอธบิาย

• นยิาม : การตรวจราชการ เป็นมาตรการส าคัญทีจ่ะท าใหก้ารปฏบิัตริาชการตามภารกจิของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการควบคุม ดูแล ก ากับ 
เร่งรัด และตรวจตดิตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคใหส้ามารถด าเนินการ บรรลุผลส าเร็จ ไดต้รงตาม
วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย และนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

• รายละเอยีดของกจิกรรมหรอืการด าเนนิงาน / ขอบเขตการประเมนิ : ตรวจตดิตามการด าเนนิงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทัง้ในสว่นกลาง
และสว่นภมูภิาคใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและตัวชีว้ัดทีก่ าหนด (1 ตลุาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564)

• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู / แผน : สรปุผลการตรวจราชการและคา่ใชจ้า่ยในการตรวจราชการ

ขอ้มูลพืน้ฐาน  (จ านวนหนว่ยตรวจท ัง้หมด 900 หนว่ย)

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการ
ด าเนนิงาน - - 900 หน่วย 900 หน่วย 259 หน่วย

เกณฑก์ารประเมนิ

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

สว่นราชการ จัดท าแผนการตรวจและ 
รมว. ลงนามอนุมตัแิผนฯ 
ภายใน ธนัวาคม 2563

1 มขีอ้เสนอแนะ/ขอ้สัง่การตรวจ
ราชการรอบ 6 เดอืน ครบตาม
แผนการตรวจ

2 หน่วยงานมกีารรายงานผลตาม
ขอ้เสนอ รอบ 6 เดอืน ภายใน
ปีงบประมาณ 2564

1. ตรวจครบ 900 หน่วย แบง่เป็น
1.1 สว่นกลาง 46 หน่วย
1.2 สว่นภมูภิาค 854 หน่วย  

(18 เขต 76 จังหวดั)   
ภายใน 30 ก.ย.64

2. มขีอ้เสนอแนะการตรวจ
ราชการรอบ 12 เดอืน

ตัวชีว้ัดใหม ่ น า้หนกั
30

ขัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564
1. จัดท าแผนการตรวจราชการเพือ่ใหรั้ฐมนตรวีา่การ

กระทรวงอนุมัตแิผน
2. ตดิตอ่ประสานงานกบัหน่วยรับตรวจในพืน้ที่
3. จัดท าหนังสอือนุมตัไิปตรวจราชการ หนังสอืแจง้

หน่วยงานในสงักดั/แจง้ผูว้า่ราชการจังหวัด/
ภาคเอกชน/ยมืเงนิทดรอง

4. ลงพืน้ทีต่รวจตดิตามผลการด าเนนิงานของ
หน่วยงานในสงักดั

5. เผยแพรภ่ารกจิการตรวจราชการ
6. จัดท าเอกสารประกอบการเบกิคา่ใชจ้า่ย
7. จัดท ารายงานผลการตรวจราชการ
8. สว่นราชการทีไ่ดรั้บขอ้เสนอแนะมี feedback

กลับ

ตวัชีว้ดัส านกังานปลดักระทรวงการคลงั
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



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

ค าอธบิาย

นยิาม : บญัชขีอ้มลู หมายถงึ เอกสารแสดงบรรดารายการของชดุขอ้มลู ทีจ่ าแนกแยกแยะโดยการจัดกลุม่หรอืจัดการประเภทขอ้มลูทีอ่ยูใ่นความครอบครองหรอืควบคมุ
ของหน่วยงานของรัฐ

ค าอธบิายขอ้มลูทีส่อดคลอ้งตามมาตรฐานที ่สพร. ก าหนด หมายถงึ ค าอธบิายขอ้มลูสว่นหลัก (Mandatory Metadata) ส าหรับชดุขอ้มลูภาครัฐ เป็นสว่นที่
บงัคบัตอ้งท าการอธบิายขอ้มลู ประกอบดว้ยค าอธบิายขอ้มลูจ านวน 14 รายการ ส าหรับ 1 ชดุขอ้มลู ทีห่น่วยงานของรัฐตอ้งจัดท าและระบรุายละเอยีด

ระบบบญัชขีอ้มลู คอื ระบบงานทีท่ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการบญัชขีอ้มลูของหน่วยงาน เชน่ CKAN หรอื อืน่ๆ
คณุลกัษณะแบบเปิด หมายถงึ คณุลกัษณะของไฟลท์ีไ่ม่ถูกจ ากัดดว้ยตา่งๆ จากเจา้ของผลติภัณฑ ์สามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างเสรโีดยไม่เสยีคา่ใชจ้่าย ใชง้านหรอื

ประมวลผลไดห้ลากหลายซอฟแวร์

ตวัชีว้ดัใหม่ น า้หนกั
15

เกณฑก์ารประเมนิ

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

มรีายชือ่ชดุขอ้มลูทีส่มัพันธก์บั 
กระบวนการท างานตามภารกจิ 
ทีเ่ลอืก

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

• มรีะบบบญัชขีอ้มลู และ 
• จัดท าขอ้มลูเปิด ทีถ่กูจัดในหมวดหมู ่
สาธารณะอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของชดุ
ขอ้มลูเปิดในบญัชขีอ้มลูสามารถ 
เขา้ถงึขอ้มลูไดต้ามมาตรฐาน
คณุลกัษณะแบบเปิดที ่สพร.ก าหนด

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเปิด (หมวดหมูส่าธารณะ) ทีพ่รอ้มใช ้และสามารถน าไปใช ้

ประโยชนต์อ่ยอดการวเิคราะหห์รอืสรา้งนวตักรรมขอ้มลูได ้

- ในแตล่ะชดุขอ้มลู (Data set) ตอ้งมกีารจัดท าค าอธบิาย
ขอ้มลู (Metadata) ครบถว้นจ านวน 14 รายการหากสว่น
ราชการมกีารจัดท ารายละเอยีดไมค่รบ 14 รายการในแต่
ละชดุขอ้มลู จะไมนั่บผลการด าเนนิงาน

ข ัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564
- เลอืกภารกจิหลกัอย่างนอ้ย 1 ภารกจิ คอื 

ภารกจิจดัท าบญัชขีอ้มูลเปิดของ
กระทรวงการคลงั (Open Data 
Catalog) ทีเ่ผยแพรสู่ส่าธารณะ

- จัดท ารายชือ่ชดุขอ้มลูทีส่มัพันธก์บั
กระบวนการท างานภายใตภ้ารกจิหลักทีม่ี
ผลกระทบตอ่การใหบ้รกิารประชาชนใน
ระดบัสงู

- จัดท าค าอธบิายขอ้มลูสว่นหลัก 
(Mandatory Metadata) ทกุชดุขอ้มลู

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

อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของชดุขอ้มลูทีจ่ัดท า 
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้ตามมาตรฐาน
คณุลกัษณะแบบเปิดที ่สพร. ก าหนด  

4. การพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0

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

ค าอธบิายขอ้มลู
2) ก าหนดใหส้ว่นราชการมรีะบบบบญัชขีอ้มลู พรอ้มมขีอ้มลูสาธารณะ (Open Data) ในระบบบญัชขีอ้มลูเพือ่

เผยแพรใ่หเ้ป็นไปตามมาตรฐานรัฐบาลดจิทิัลวา่ดว้ยแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครัฐในรปูแบบดจิทิัลตอ่
สาธารณะ อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของบญัชขีอ้มลู

3) ชดุขอ้มลูเปิด (Open Data) ดังกลา่ว ตอ้งเป็นขอ้มลูทีป่ระชาชนหรอืผูรั้บบรกิารตอ้งการและสามารถน าไปใช ้

ประโยชนต์อ่ได ้

6

ตวัชีว้ดัส านกังานปลดักระทรวงการคลงั
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



4.1 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

เป้าหมายขั้นต้น (50)

มีรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการท างานตามภารกิจที่เลือก

ภารกิจและกระบวนการทํางานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

7

ตัวชี้วัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. การพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ภารกิจด้านการบริหารยุทธศาสตร์ของกระทรวง

1. งานจัดท ายุทธศาสตร์
2. งานแปลงแผนและนโยบายสู่การปฏิบัติ

ภารกิจด้านการกํากับและติดตามประเมินผล
ของกระทรวง

1. งานก ากับการท างานของหน่วยงานให้
เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม

2. งานตรวจราชการ
3. งานบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

ภารกิจการพัฒนาระบบราชการ

1. งานเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่
ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการภายใน

2. ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงาน
กลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง

3. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการใน
ส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง

ภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. งานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
2. งานพัฒนารักษาบุคลากร
3. งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงการคลัง

1. งานให้บริการและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

2. งานบูรณาข้อมูลด้านเศรษฐกจิการเงินการคลัง
3. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

เกณฑ์การประเมิน



4.1 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)

ชุดข้อมูลมีค าอธิบายข้อมูล (metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. 
ก าหนด (14 รายการ) ทุกชุดข้อมูลในกระบวนการท างาน

ชุดข้อมูล และคําอธิบายข้อมูล

8

ตัวชี้วัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. การพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

เกณฑ์การประเมิน

ภารกิจหลัก กระบวนการทํางานหลัก ชุดข้อมูล

ภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กระทรวงการคลัง

1. งานให้บริการและพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

• ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

2. งานบูรณาข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเงินการ
คลัง

• ดุลการคลังตามกระแสเงินสด
• ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
• การวิเคราะห์การจัดเก็บรายไดข้อง 3 กรมภาษี
• เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
• รายจ่ายรัฐบาล
• หนี้สาธารณะคงค้าง
• ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
• สินทรัพย์รวมสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
• สรุปมูลค่าการน าเข้า – ส่งออก
• อากรน าเข้าสูงสุด

3. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล • การเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS)



4.1 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

• มีระบบบัญชีข้อมูล และ
• จัดท าข้อมูลเปิด ที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของชุดข้อมูลเปิดในบัญชีข้อมูล

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ตามมาตรฐานคุณลกัษณะแบบเปิดที่ สพร. ก าหนด

9

ตัวชี้วัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. การพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

เกณฑ์การประเมิน

ประเภท ตัวชี้วัด ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง

Structure
(ข้อมูลลักษณะ
ตาราง)

ช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูล

มีไฟล์ข้อมูลให้เข้าถึง แต่ไม่ได้ก าหนด
เป็นทางการว่าแหล่งใดเป็นต้นทาง
ของข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้

ก าหนดลิงค์ที่ชัดเจนให้มีไฟล์ต้นทาง
ข้อมูลที่จัดเจนเป็นทางการ ตามหลัก
single source of truth

เข้าถึงในรูปบบ API ได้ ท าให้ผู้ใช้สามารถเลือกดึง
ข้อมูลได้ทั้งหมด หรือบางส่วนได้ตามเงื่อนไขที่
ต้องการ เช่น เฉพาะพื้นท่ี เฉพาะช่วงเวลา

ระดับความละเอียด
ข้อมูลที่เปิด

เป็นข้อมูลภาพรวม เช่น ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลสรุป ข้อมูลระดับประเทศ

ข้อมูลดิบซึ่งมีรายละเอียด (เท่าที่
สามารถเปิดเผยได้) ท าให้ใช้วิเคราะห์
ต่อยอดได้ยืดหยุ่นหลากหลาย

ผ่านขั้นกลาง แต่สามารถเช่ือมต่อเข้าถึงข้อมูลที่
ทันสมัยได้ทันทีที่ผู้ท าข้อมูลมีการปรับปรงุ

การจัดรูปแบบและ
โครงสร้างข้อมูล

รูปแบบตารางส าหรับเอกสาร
ประกอบรายงาน

รูปแบบตารางฐานข้อมูลที่พร้อมน าไปท า data analytics

คะแนนขัน้ต้น คะแนนขัน้กลาง คะแนนขัน้สูง

12.5 คะแนน 18.75 คะแนน 25 คะแนน

หมายเหต ุ: รายละเอียดของกระบวนการท างานและชดุขอ้มลู สามารถเปล่ียนแปลงได ้ภายหลงัจากการอบรมการจดัท าบญัชีขอ้มลู
ภาครฐัโดยส านกังานสถิติแห่งชาติภายในเดือนมีนาคม 2564



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- เพิม่ศกัยภาพของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
เพือ่ผลกัดนัการด าเนนิงานในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์
และแผนระดบัประเทศ 
โดยมเีป้าหมายเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน

5. 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

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2563

ผลการด าเนนิงาน 271.50 คะแนน

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50
คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน (75
คะแนน)

เป้าหมายข ัน้สงู (100
คะแนน)

240 คะแนน - 350 คะแนน

-

น า้หนกั
15

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 
จะผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่3)

ข ัน้ตอนที ่3 การตรวจประเมนิในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน เพือ่
ยนืยันผลการตรวจApplication Report

ตวัชีว้ดัใหม ่

ตวัชีว้ดัส านกังานปลดักระทรวงการคลงั
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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