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การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ

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 านวนรายไดท้ีจ่ัดเก็บจากรัฐวสิาหกจิและหลักทรัพยข์องรัฐ (แผนฯ 12)
2) ความส าเร็จของการลงทนุจากความร่วมมอืภาครัฐและเอกชน (PPP) ในการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน
3) ความส าเร็จของการแกไ้ขปัญหาตามแผนฟ้ืนฟรัูฐวสิาหกจิ (รฟท. / ขสมก. / ทโีอท ี/ กสท)
4) 4. ความส าเร็จในการเบกิจา่ยงบลงทนุของรัฐวสิาหกจิ  (รอ้ยละการเบกิจา่ยเทยีบกบัแผน) 
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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 ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ

2

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. รายไดท้ีจ่ดัเก็บจากรฐัวสิาหกจิและหลกัทรพัยข์องรฐัเป็นไปตามเป้าหมาย (ลา้นบาท)

ค าอธบิาย

• นยิาม : รายไดท้ีจ่ัดเก็บจากรัฐวสิาหกจิและหลักทรัพยข์องรัฐภายใตค้วามรับผดิชอบของ สคร. 
• ขอบเขตการประเมนิ : จ านวนเงนิน าสง่ทีจั่ดเก็บไดเ้ปรยีบเทยีบกับเป้าหมาย
• วธิกีารเก็บขอ้มลู : จัดท ารายงานการน าสง่เงนิรายไดแ้ผน่ดนิ/เงนิปันผลของรัฐวสิาหกจิและหลักทรัพยข์องรัฐประจ าเดอืน
• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู : หนังสอืน าสง่เงนิรายไดแ้ผน่ดนิของรัฐวสิาหกจิ, ระบบ KTB Corporate Online
• เงนิน าสง่รายไดแ้ผน่ดนิ/เงนิปันผลของรัฐวสิาหกจิและหลักทรัพยข์องรัฐขึน้อยู่กบัผลประกอบการและสภาพคลอ่งทางการเงนิของรัฐวสิาหกจิ
• คาดการจัดเก็บภาษีประจ าปี คอื มตคิณะท างานตดิตามผลการจัดเก็บรายไดข้องรัฐบาล ครัง้ที ่2/2564 วนัจันทรท์ี ่30 พฤศจกิายน 2563

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน 133,727
(-17%/-27,527)

162,265
(21%/28,538)

157,041
(-3%/-5,224)

169,009
(8%/11,968)

188,861
(12%/19,852)

ตวัชีว้ดัส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ (คทง.ตดิตามผลการจดัเก็บรายไดข้องรฐับาล รายไดจ้ากรฐัวสิาหกจิ = 115,563 ลบ.)

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

สว่นราชการ 83,572 
(เป้าหมายมาตรฐาน – 27.68%)

115,563
(คาดการณ์รายไดฯ้)

159,800
(เอกสารงบประมาณ)

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- ชว่ยรักษาเสถยีรภาพทางการคลังของประเทศและท าใหรั้ฐเกดิสภาพคลอ่งทางการเงนิในการบรหิารและพัฒนาประเทศในดา้นตา่งๆ ใหแ้กป่ระชาชน

ตัวชีว้ัดเดมิปี 63
น า้หนกั
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ลา้นบาท ประมาณการ

ผลการจัดเก็บ



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- ประชาชนยกระดับคณุภาพชวีติจากการพัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิารสาธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพในรปูแบบ
โครงการรว่มลงทนุระหวา่งรัฐและเอกชนภายใต ้พ.ร.บ. 
การรว่มลงทนุ ปี ๒๕๖๒ ซึง่มุง่เนน้การรว่มลงทนุระหวา่ง
รัฐและเอกชนทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นหุน้สว่น
ระหวา่งรัฐและเอกชน โดยมกีารก าหนดกลไกในการแกไ้ข
ปัญหา อปุสรรคหรอืความลา่ชา้ในการจัดท าหรอืด าเนนิ
โครงการรว่มลงทนุ ภายใตก้ารก ากับดแูลของภาครัฐ 
เพือ่ใหส้ามารถจัดท าโครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะใหเ้พยีงพอกับความตอ้งการของประชาชนได ้ 4

2. ความส าเร็จของการลงทนุจากความรว่มมอืภาครฐัและเอกชน (PPP) ในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
(เป็นไปตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12) (ลา้นบาท)

ค าอธบิาย

พจิารณาผลการด าเนนิงานจากมลูคา่ของโครงการร่วมลงทนุทีไ่ดรั้บความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทนุระหวา่งรัฐและเอกชน 
(คณะกรรมการนโยบายฯ) ซึง่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิท าหนา้ทีเ่ป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายฯ

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน 315,212
(-/i-)

146,114
(-54%/-169,098)

103,098
(-29%/-43,106)

242,419
(135%/139,321l)

0
(-100%/
-242,419)

ตวัชีว้ดัส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ

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

17,365 ลา้นบาท
(ทีม่า : 1) โครงการบรหิารจัดการ
ทา่เทยีบเรอืสาธารณะเพือ่ขนถา่ย
สนิคา้เหลว 17,365 ลา้นบาท)

25,585 ลา้นบาท
(ทีม่า : 1) โครงการบรหิารจัดการทา่
เทยีบเรอืสาธารณะเพือ่ขนถา่ยสนิคา้
เหลว 17,365 ลา้นบาท และ 2) 
โครงการศนูยก์ารแพทย ์กระทรวง
สาธารณสขุ 8,220 ลา้นบาท)

47,000 ลา้นบาท
(ทีม่า : 1) โครงการบรหิารจัดการทา่
เทยีบเรอืสาธารณะเพือ่ขนถา่ยสนิคา้
เหลว 17,365 ลา้นบาท 2) โครงการ
ศนูยก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ 
8,220 ลา้นบาท 3) โครงการขนสง่
มวลชนโดยระบบราง (Monorail)

อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 17,586
ลา้นบาท 4) โครงการพัฒนาและบรหิาร
จัดการทีพ่ักรมิทาง (Rest Area) บน
ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงสายบางปะ
อนิ – นครราชสมีา และสายบางใหญ ่–
กาญจนบรุ ี3,062 ลา้นบาท และ 5) 
โครงการศกึษาการบรหิารจัดการทา่
เทยีบเรอืสาธารณะเพือ่ขนถา่ยสนิคา้

ทั่วไป 1,377 ลา้นบาท)

แผนระยะยาว / Roadmap (2564-25xx) (ถา้ม)ี

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย 47,609 - - - -

โครงการ PPP ปี 64

1) โครงการบรหิารจัดการทา่เทยีบเรอืสาธารณะเพือ่ขนถา่ย
สนิคา้เหลว 17,365 ลา้นบาท

2) โครงการศนูยก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ 8,220 ลา้น
บาท 

3) โครงการขนสง่มวลชนโดยระบบราง (Monorail) อ าเภอ
หาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 17,586 ลา้นบาท

4) โครงการพัฒนาและบรหิารจัดการทีพ่ักรมิทาง (Rest 
Area) บนทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงสายบางปะอนิ –
นครราชสมีา และสายบางใหญ ่– กาญจนบรุ ี3,062 ลา้น
บาท

5) โครงการศกึษาการบรหิารจัดการทา่เทยีบเรอืสาธารณะเพือ่
ขนถา่ยสนิคา้ทั่วไป 1,377 ลา้นบาท

ตัวชีว้ัดเดมิปี 63
น า้หนกั
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- ภายในวนัที ่30 ม.ิย. 2564 ขอใหจั้ดสง่แผนฟ้ืนฟรัูฐวสิาหกจิ ทัง้ 4 หน่วยงานดงักลา่ว ใหส้ านักงาน ก.พ.ร. เพือ่ใชป้ระกอบการประเมนิผลการประเมนิ
- ใหจั้ดสง่รายงานผลการด าเนนิงานตามเป้าหมายแผนฟ้ืนฟฐูานะทางการเงนิของรัฐวสิาหกจิ (รัฐวสิาหกจิ 4 แหง่) ทีเ่สนอตอ่ คนร. ทัง้หมดประจ าปีงบประมาณ 2564

เกณฑก์ารประเมนิ

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

3 หน่วยงาน
ด าเนนิการตามแผนฟ้ืนฟไูดแ้ลว้เสร็จ

4 หน่วยงาน
ด าเนนิการตามแผนฟ้ืนฟไูดแ้ลว้เสร็จ

4 หน่วยงาน ด าเนนิการตามแผนฟ้ืนฟไูดแ้ลว้เสร็จ และ 
1 หน่วยงานหลดุจากแผนฟ้ืนฟู
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3 .ความส าเร็จของการแกไ้ขปญัหาตามแผนฟ้ืนฟรูฐัวสิาหกจิ

ค าอธบิาย

รฐัวสิาหกจิทีต่อ้งจดัท าแผนฟ้ืนฟู

1. บรษัิท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)

2. บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)

3. การรถไฟแหง่ประเทศไทย

4. องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

ขอ้มลูพืน้ฐาน :

พจิารณาผลส าเร็จของการด าเนนิงานตามเป้าหมายแผนฟ้ืนฟฐูานะทางการเงนิของรัฐวสิาหกจิ ประกอบดว้ยรัฐวสิาหกจิ 4 แหง่

คณะรัฐมนตร ี(ครม.) 27 สค 2562 มมีตอินุมัตแิผนการฟ้ืนฟรัูฐวสิาหกจิ ตามมตขิอง
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ (คนร.) โดย
1. จะมกีารควบรวม บมจ.ทโีอท ี(TOT)และ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) เขา้ไว ้

ดว้ยกันเป็นบรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาต ิซึง่หลังจาก ครม.มมีตแิลว้ TOT กับ CAT 
จะตอ้งด าเนนิการควบรวมกันใหแ้ลว้เสร็จภายใน 6 เดอืน อยา่งไรก็ด ีขณะนีอ้ยูใ่น
ขัน้ตอนของกระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (DE) พจิารณาในรายละเอยีด
เพิม่เตมิ

2. การรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.) มแีผนการพืน้ฟใูนสว่นทีด่นิทีไ่มไ่ดใ้ชเ้พือ่การ
เดนิรถ จะจัดหาบรษัิทเขา้มาบรหิารดแูล ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ โดย คนร.
มมีตใิหเ้พิม่ภารกจิ และเพิม่อัตราก าลัง รวมทัง้ใหจั้ดท าแผนระยะกลางและระยะ
ยาวในการแกไ้ขปัญหาที ่รฟท.ประสบอยู่

3. องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) ซึง่ คนร.ไดม้มีตใิหม้แีผนจัดหารถใหม ่ท า
แผนการเดนิรถใหม ่รวมทัง้การปรับปรงุบคุลากร

น า้หนกั
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ตวัชีว้ดัส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตวัชีว้ดัเดมิ
ตวัชีว้ดัแผนปฏริปู



- แผนการเบกิจ่ายงบลงทนุของรัฐวสิาหกจิอา้งองิจากมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที ่29 กันยายน 2563 เรือ่ง กรอบและงบการลงทนุของรัฐวสิาหกจิประจ าปี 2564 จ านวน 291,809 ลา้นบาท (รวม
งบลงทนุในรปูแบบสัญญาเชา่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายไดจ้ากกจิกรรมหลักโดยตรง วงเงนิด าเนนิการ จ านวน 1,431 ลา้นบาท และวงเงนิเบกิจ่ายลงทนุ จ านวน 348 ลา้นบาท)

- งบการลงทนุจ านวน 291,809 ลา้นบาท เป็นงบลงทนุตามแผน โดยหากมกีารปรับแผนการลงทนุของรัฐวสิาหกจิ กรอบและงบการลงทนุของรัฐวสิาหกจิจะมกีารเปลีย่นแปลงตามการปรับปรงุ
งบลงทนุดังกลา่ว

- การพจิารณาผลการเบกิจ่ายงบลงทนุจะพจิารณาจากความสามารถในการเบกิจายของรัฐวสิาหกจิ โดยหากมกีารด าเนนิการตามนโยบายรัฐบาลหรอืมเีหตสุุดวสิัยอืน่ๆ ทีอ่ยุน่อกเหนอืการ
ควบคมุของรัฐวสิาหกจิ ใหตั้ดโครงการลงทนุดังกลา่วออกจากการวัดผล
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4. ความส าเร็จในการเบกิจา่ยงบลงทนุของรฐัวสิาหกจิ  (รอ้ยละการเบกิจา่ยเทยีบกบัแผน) 

ค าอธบิาย

• นยิาม  :  รอ้ยละการเบกิจา่ยงบลงทนุของรัฐวสิาหกจิ โดยเทยีบกบัแผนการเบกิจา่ยงบลงทนุประจ าปีของรัฐวสิาหกจิ
• ขอบเขตการประเมนิ  : การเบกิจา่ยงบลงทนุของรัฐวสิาหกจิประเภทปีงบประมาณนับจากเดอืนตลุาคม – เดอืนกนัยายนในปีถัดไป และการเบกิจ่ายงบลงทนุของรัฐวสิาหกจิ
ประเภทปีปฏทินินับจากเดอืนมกราคม - เดอืนธันวาคมในปีนัน้ๆ

• สตูรค านวณ :   รอ้ยละการเบกิจา่ยสะสมตอ่แผนสะสม = ผลการเบกิจา่ยงบลงทนุสะสมทัง้ปี / ยอดแผนการเบกิจา่ยสะสมทัง้ปี  *  100
• วธิกีารเก็บขอ้มลู :  การจัดท ารายงานสรุปแปน/ผลการเบกิจา่ยงบลงทนุประจ าเดอืน
• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู : ขอ้มลูการเบกิจา่ยงบลงทนุจากระบบ GFMIS-SOE ของ สคร.

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563*

ผลการด าเนนิงาน 79.12 
(-24.33%/-25.44%)

81.46
(2.96%/2.34%)

84.91 
(4.23%/3.45%)

78.01 
(-8.13%/-6.90%)

79.93 
(-/-)

ตวัชีว้ดักรมส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ

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

รอ้ยละ 65
(ทีม่า : ค านวณจากคา่เฉลีย่การ
เบกิจ่ายงบลงทนุของรัฐวสิาหกจิ
ประเภทปีงบประมาณยอ้นหลังทีม่ี
อัตราการเบกิจ่ายประมาณรอ้ยละ 

65 ตอ่ปี)

รอ้ยละ 80
(ทีม่า : ค านวณจากคา่เฉลีย่การเบกิจ่าย
งบลงทนุของรัฐวสิาหกจิยอ้นหลังทีม่กีาร
เบกิจ่ายประมาณรอ้ยละ 80 ตอ่ปี)

รอ้ยละ 95
(ทีม่า : มตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที่ 29 
กันยายน 2563 เรือ่ง กรอบและงบ
ลงทนุของรัฐวสิาหกจิประจ าปี

งบประมาณ 2564ก าหนดเป้าหมายให ้
รัฐวสิาหกจิเบกิจ่ายลงทนุไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 95 ของกรอบวงเงนิอนุมัตใิห ้

เบกิจ่ายลงทนุ)

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- มกีารกระตุน้เศรษฐกจิ เพิม่การหมนุเวยีนของเม็ดงเนใน
ระบบผา่นการลงทนุของรัฐวสิาหกจิ

ตัวชีว้ัดใหม ่
น า้หนกั
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*  :  ผลการด าเนนิงานปี 2563 เป็นผลการเบกิจา่ยงบลงทนุของรัฐวสิาหกจิประเภทปีงบประมาณ 12 เดอืน และรัฐวสิาหกจิปีปฏทินิ 9 เดอืน 



ตวัชีว้ดัการพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั 
ตัวชีว้ดัการพัฒนาระบบบัญชขีอ้มลู (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครัฐ (Open Data)
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ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- ขอ้มลูเปิด (หมวดหมูส่าธารณะ) ทีส่ามารถเขา้ถงึไดแ้ละ
พรอ้มใช ้สามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ยอดการวเิคราะห์
หรอืสรา้งนวัตกรรมขอ้มลูได ้

- ในแตล่ะชดุขอ้มลู (Data Set) ตอ้งมกีารจัดท าค าอธบิายขอ้มลู (Metadata) ครบถว้นจ านวน 14 รายการ 
หากสว่นราชการมกีารจัดท ารายละเอยีดไมค่รบ 14 รายการในแตล่ะชดุขอ้มลู จะไมนั่บผลการด าเนนิงาน

ข ัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564

• เลอืกภารกจิหลกัอยา่งนอ้ย 1 ภารกจิ

• จัดท ารายชือ่ชดุขอ้มลูทีส่มัพนัธก์บักระบวนการท างานภายใตภ้ารกจิ
หลกัทีเ่ลอืก โดยตอ้งเป็นกระบวนการท างานภายใตภ้ารกจิหลกัทีม่ี
ผลกระทบตอ่การใหบ้รกิารประชาชนในระดบัสงู

• จัดท าค าอธบิายขอ้มลูสว่นหลกั (Mandatory Metadata) ทกุชดุขอ้มลู

• จัดท าระบบบญัชขีอ้มลู (CKAN หรอื อืน่ๆ)

• จัดท าขอ้มลูเปิด (หมวดหมูส่าธารณะ) อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของชดุ
ขอ้มลูทีจั่ดท า สามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้ตามมาตรฐานคณุลกัษณะแบบ
เปิดที ่สพร. ก าหนด

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

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

มรีายชือ่ชดุขอ้มลูทีส่มัพันธก์บั

กระบวนการท างานตามภารกจิ

ทีเ่ลอืก

ชดุขอ้มลูมคี าอธบิายขอ้มูล 
(Metadata) ทีส่อดคลอ้งตาม
มาตรฐานที ่สพร. ก าหนด 
(14 รายการ) ทกุชดุขอ้มลูใน

กระบวนการท างาน 

• มรีะบบบญัชขีอ้มลู และ

• จัดท าขอ้มลูเปิด ทีถ่กูจัดในหมวดหมู่

สาธารณะ อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของ

ชดุขอ้มลูเปิดในบญัชขีอ้มลู สามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูได ้ตามมาตรฐาน

คณุลกัษณะแบบเปิดที ่สพร.ก าหนด

แนวทางการประเมนิตวัชีว้ดั

1) ก าหนดใหส้ว่นราชการตอ้งเลอืกภารกจิหลกัอยา่งนอ้ย 1 ภารกจิ เพือ่จัดท าบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) พรอ้มค าอธบิายขอ้มลู

2) ก าหนดใหส้่วนราชการมรีะบบบัญชขีอ้มูล พรอ้มมขีอ้มูลสาธารณะ (Open data) ในระบบบัญชขีอ้มูลเพือ่เผยแพร่ใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานรัฐบาลดจิทิลัวา่ดว้ยแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครัฐในรปูแบบดจิทิัลตอ่สาธารณะ อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของบญัชี

ขอ้มลู

3) ชดุขอ้มลูเปิด (Open data) ดงักลา่ว ตอ้งเป็นขอ้มลูทีป่ระชาชนหรอืผูร้บับรกิารตอ้งการและสามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ได้

ค านยิาม
บญัชขีอ้มลู หมายถงึ เอกสารแสดงบรรดารายการของชดุขอ้มลู ทีจ่ าแนกแยกแยะโดยการจัดกลุม่หรอืจัดประเภทขอ้มลูทีอ่ยูใ่นความครอบครองหรอืควบคมุของหน่วยงานของรฐั

ค าอธบิายขอ้มลูทีส่อดคลอ้งตามมาตรฐานที ่สพร. ก าหนด หมายถงึ ค าอธบิายขอ้มูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ส าหรับชดุขอ้มูลภาครัฐ เป็นส่วนทีบั่งคับตอ้งท าการอธบิาย
ขอ้มลู ประกอบดว้ยค าอธบิายขอ้มลูจ านวน 14 รายการ ส าหรับ 1 ชดุขอ้มลู ทีห่น่วยงานของรัฐตอ้งจัดท าและระบรุายละเอยีด 

ระบบบญัชขีอ้มลู คอื ระบบงานทีท่ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการบัญชขีอ้มลูของหน่วยงาน เชน่  CKAN หรอื อืน่ ๆ

ขอ้มลูสาธารณะ หมายถงึ ขอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผยไดส้ามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งอสิระไมว่า่จะเป็นขอ้มลูขา่วสาร/ขอ้มลูสว่นบคุคล/ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์เป็นตน้

คณุลกัษณะแบบเปิด หมายถงึ คณุลักษณะของไฟลท์ีไ่มถ่กูจ ากัดดว้ยตา่ง ๆ จากเจา้ของผลติภัณฑ ์สามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างเสรโีดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ใชง้านหรอืประมวลผลได ้หลากหลาย
ซอฟตแ์วร์

ทีม่า: ประกาศคณะกรรมการพฒันารัฐบาลดจิทิลั เรือ่ง มาตรฐานและหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครฐัในรปูแบบขอ้มลูดจิทิลัตอ่สาธารณะ
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ภารกจิหลกั : บรหิารและพฒันารฐัวสิาหกจิ โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ
ก ากบัดแูล และประเมนิผลรฐัวสิาหกจิ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของรฐัวสิาหกจิ

ตวัชีว้ดัการพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ
ตัวชีว้ดัการพัฒนาระบบบัญชขีอ้มลู (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครัฐ (Open Data)

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50)

มรีายชือ่ชดุขอ้มลูทีส่มัพนัธก์บักระบวนการท างานตามภารกจิทีเ่ลอืก

เกณฑก์ารประเมนิ

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ มภีารกจิหลักทัง้หมด 3 ภารกจิ คอื

1) บรหิารและพฒันารฐัวสิาหกจิ โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการก ากบัดแูล และ
ประเมนิผลรฐัวสิาหกจิ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของรฐัวสิาหกจิ

2) บรหิารและพัฒนาหลักทรัพยข์องรัฐ เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กท่รัพยส์นิของรัฐ

3) สง่เสรมิและสนับสนุนการใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกจิการของรัฐ (PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIP: PPP) 

1.1 การก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และทศิทางในการพัฒนารัฐวสิาหกจิ

1.2 การก ากบัดแูลรัฐวสิาหกจิ

1.3 การบรหิารรัฐวสิาหกจิ

หมายเหต ุ: รายละเอียดของกระบวนการท างานและชดุขอ้มลู สามารถเปล่ียนแปลงได ้ภายหลงัจากการอบรมการจดัท าบญัชีขอ้มลู
ภาครฐัโดยส านกังานสถิติแห่งชาติภายในเดือนมีนาคม 2564
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ตำรำงสรุปรำยละเอียดภำรกิจหลัก กระบวนกำรท ำงำน และชุดข้อมูล
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกจิ

ภารกิจหลัก กระบวนการท างานหลัก กระบวนการท างานย่อย ชุดข้อมูล

การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ การก าหนดเปา้หมาย นโยบาย และ
ทิศทางในการพฒันารฐัวิสาหกิจ

การจดัท าแผนพฒันารฐัวิสาหกิจ • ยทุธศาสตรช์าติ
• แผนแมบ่ท 23 แผน
• แผนปฏิรูป
• นโยบายรฐับาล
• แผน 12
• แผนยทุธศาสตรก์ระทรวง

เจา้สงักดั
• แผนยทุธศาสตรข์องรฐัวิสาหกิจ
• รายช่ือรฐัวิสาหกิจ
• รายช่ือกระทรวงเจา้สงักดั
• งบการเงินของรฐัวิสาหกิจ
• แผนพฒันารฐัวิสาหกิจ

การก าหนดนโยบายในการแกไ้ข
ปัญหารฐัวิสาหกิจในกลุม่ฟ้ืนฟู

• งบการเงินของรฐัวิสาหกิจ
• รายช่ือรฐัวิสาหกิจท่ีประสบ

ปัญหาทางการเงิน

หมายเหต ุ: รายละเอียดของกระบวนการท างานและชดุขอ้มลู สามารถเปล่ียนแปลงได ้ภายหลงัจากการอบรมการจดัท าบญัชีขอ้มลู
ภาครฐัโดยส านกังานสถิติแห่งชาติภายในเดือนมีนาคม 2564
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ตำรำงสรุปรำยละเอียดภำรกิจหลัก กระบวนกำรท ำงำน และชุดข้อมูล
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกจิ

ภารกิจหลัก กระบวนการท างานหลัก กระบวนการท างานย่อย ชุดข้อมูล

การก ากบัดแูลรฐัวิสาหกิจ การออกกฎหมายล าดบัรอง
ในการก ากบัดแูลรฐัวิสาหกิจ

• พรบ. การพฒันาการก ากบัดแูล
และบรหิารรฐัวิสาหกิจ

• ระเบียบ/หลกัเกณฑ ์ท่ีใชใ้นการ
ก ากบัดแูลรฐัวิสาหกิจ

• มตคิณะรฐัมนตรีท่ีใชใ้นการ
ก ากบัดแูลรฐัวิสาหกิจ

การก าหนดแนวทาง
ในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

• แนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ของรฐัวิสาหกิจ

• แนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ของตา่งประเทศ

• แนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย

หมายเหต ุ: รายละเอียดของกระบวนการท างานและชดุขอ้มลู สามารถเปล่ียนแปลงได ้ภายหลงัจากการอบรมการจดัท าบญัชีขอ้มลู
ภาครฐัโดยส านกังานสถิติแห่งชาติภายในเดือนมีนาคม 2564
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ตำรำงสรุปรำยละเอียดภำรกิจหลัก กระบวนกำรท ำงำน และชุดข้อมูล
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกจิ

ภารกิจหลัก กระบวนการท างานหลัก กระบวนการท างานย่อย ชุดข้อมูล

การใหเ้งินอดุหนนุบรกิารสาธารณะ • ระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีวา่
ดว้ยการใหเ้งินอดุหนนุบรกิาร
สาธารณะของรฐัวิสาหกิจ

• งบการเงินรฐัวิสาหกิจท่ีขอรบั
บรกิารอดุหนนุสาธารณะ

• รายช่ือรฐัวิสาหกิจท่ีขอรบัการ
บรกิารอดุหนนุสาธารณะ

• จ านวนเงินอดุหนนุบรกิาร
สาธารณะ

• บนัทกึขอ้ตกลงการขอรบับรกิาร
อดุหนนุสาธารณะ

• รายงานผลการขอรบับรกิาร
อดุหนนุสาธารณะ

การจดัท าบญัชีรายช่ือกรรมการ
รฐัวิสาหกิจ (Director Pool)

• รายช่ือกรรมการในบญัชีรายช่ือ
กรรมการรฐัวิสาหกิจ
(Director Pool)

หมายเหต ุ: รายละเอียดของกระบวนการท างานและชดุขอ้มลู สามารถเปล่ียนแปลงได ้ภายหลงัจากการอบรมการจดัท าบญัชีขอ้มลู
ภาครฐัโดยส านกังานสถิติแห่งชาติภายในเดือนมีนาคม 2564
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ตำรำงสรุปรำยละเอียดภำรกิจหลัก กระบวนกำรท ำงำน และชุดข้อมูล
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกจิ

ภารกิจหลัก กระบวนการท างานหลัก กระบวนการท างานย่อย ชุดข้อมูล

การบรหิารรฐัวิสาหกิจ การคดัเลือกและแตง่ตัง้กรรมการ
รฐัวิสาหกิจ

• รายช่ือกรรมการใน
คณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ

• รายช่ือผูถ้กูเสนอช่ือใหด้  ารง
ต าแหนง่กรรมการรฐัวิสาหกิจ

• หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก
กรรมการรฐัวิสาหกิจ

การตดิตามเงินน าสง่รายไดแ้ผ่นดนิ • รายไดน้ าสง่แผน่ดนิของ
รฐัวิสาหกิจรายแหง่

• อตัราการน าสง่รายไดแ้ผน่ดิน
ของรฐัวิสาหกิจแตล่ะแหง่

การตดิตาม/เรง่รดัการเบกิจา่ยงบ
ลงทนุรฐัวิสาหกิจ

• อตัราการเบกิจา่ยงบลงทนุของ
รฐัวิสาหกิจ

• แผนการเบกิจา่ยงบลงทนุของ
รฐัวิสาหกิจ

• รายช่ือรฐัวิสาหกิจท่ีมีการลงทนุ
ในแตล่ะปี

หมายเหต ุ: รายละเอียดของกระบวนการท างานและชดุขอ้มลู สามารถเปล่ียนแปลงได ้ภายหลงัจากการอบรมการจดัท าบญัชีขอ้มลู
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ตำรำงสรุปรำยละเอียดภำรกิจหลัก กระบวนกำรท ำงำน และชุดข้อมูล
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกจิ

ภารกิจหลัก กระบวนการท างานหลัก กระบวนการท างานย่อย ชุดข้อมูล

การประเมินผลการด าเนินงาน
รฐัวิสาหกิจ

การจดัท าบนัทกึขอ้ตกลงประเมินผล
การด าเนินงานรฐัวิสาหกิจ

• รายช่ือรฐัวิสาหกิจท่ีอยูใ่นระบบ
ประเมินผลฯ

• ผลการประเมินผลการด าเนินงาน
รฐัวิสาหกิจ

• แผนวิสาหกิจของรฐัวิสาหกิจ
• งบการเงินของรฐัวิสาหกิจ
• บนัทกึขอ้ตกลงประเมินผลการ

ด าเนินงานรฐัวิสาหกิจ
• กรอบการประเมินผลการ

ด าเนินงานรฐัวิสาหกิจ
• หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการ

ด าเนินงานรฐัวิสาหกิจ
• ขอ้มลูอตุสาหกรรม
• ขอ้มลูเศรษฐกิจ

การประเมินผลการด าเนินงาน
รฐัวิสาหกิจตามบนัทกึขอ้ตกลง

• ผลารด าเนินงานของรฐัวิสาหกิจ
ตามบนัทกึขอ้ตกลง

• คะแนนประเมินผลตามบนัทกึ
ขอ้ตกลง

• งบการเงินของรฐัวิสาหิจ

หมายเหต ุ: รายละเอียดของกระบวนการท างานและชดุขอ้มลู สามารถเปล่ียนแปลงได ้ภายหลงัจากการอบรมการจดัท าบญัชีขอ้มลู
ภาครฐัโดยส านกังานสถิติแห่งชาติภายในเดือนมีนาคม 2564



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- เพิม่ศักยภาพของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 เพือ่ผลักดันการด าเนนิงาน
ในการขับเคลือ่นยทุธศาสตรแ์ละแผนระดับประเทศ โดยมเีป้าหมายเพือ่ประโยชน์สขุ
ของประชาชน

ตวัชีว้ดัส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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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
- 322.02 402.36

เกณฑก์ารประเมนิ

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

370 402.36 410.41

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


