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4   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 

การประเมินสําหรับสวนราชการ ประกอบดวย มิติ  4 ดาน น้ําหนักรวมรอยละ 100 ดังนี้ 

1. มิติที่ 1 มิติดานประสทิธิผล รอยละ 45 

2. มิติที ่2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ    รอยละ 20 

3. มิติที ่3  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ   รอยละ 10 

4. มิติที ่4  มิติดานการพัฒนาองคกร   รอยละ 25 

 

การประเมินสําหรับสวนราชการ คํานวณจากผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติ 4 ดาน ดังนี้ 

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน 
ผลคะแนน 

น้ําหนัก 

(%) 1 2 3 4 5 

1.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานประสทิธิผล 45 1 2 3 4 5 

2.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานคุณภาพการใหบริการ   20 1 2 3 4 5 

3.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ  10 1 2 3 4 5 

4.  ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานการพัฒนาองคกร 25 1 2 3 4 5 

รวม 100 1 2 3 4 5 
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5   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 

ตัวชีว้ัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัตริาชการและภารกิจหลัก  ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง 
 

 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

มิติที่ 1  มิติดานประสทิธิผล น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 45 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏบิัตริาชการ น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี ้

1. ระดับความสาํเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบตัริาชการของกระทรวงการคลัง (รอยละ 15)   

 การพัฒนา 

ศูนยบริการรวม

หรือเคานเตอร

บริการประชาชน 

  1.1 ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนา 

ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการ

ประชาชน 

2 5 - 5 N/A 1 2 3 4 5  เปนตัวชี้วัดบังคบัในระดับกระทรวง

ของทุกกระทรวง โดยกําหนด   

น้ําหนักตัวชี้วัดเทากับรอยละ 2 

1. การบริหาร

เศรษฐกิจทีย่ั่งยนื 

1. การมีเสถียรภาพ 

การคลังและ 

การเงิน ประเทศมี

ผลิตภาพและ

ความสามารถในการ

แขงขัน   

1.2 รายไดรัฐบาล (ลานลานบาท) 3 1.4950 1.2649 
(14.06%) 

1.3394 

 

N/A 
(ณ 30 

ส.ค. 50 

= 1.3396) 

1.3605 

 

1.4053 

 

1.4502 

 

1.4950 

 

1.5249 

 
 - พิจารณาจากรายไดสุทธิหลังหัก

การจัดสรร อปท. แลว               

- กําหนดระดับคะแนน 4 เทากับ 

1,495,000 ลานบาท (ประมาณการ

รายไดตามเอกสารงบประมาณปฯ 

51 ตามมติคณะรฐัมนตรเีมือ่วันที่ 

5 มิ.ย. 50) มีชวงปรับคะแนน

ระดับ 5 เทากับ 29,900 ลานบาท 

(รอยละ 2) และชวงปรับคะแนน

ระดับ 1-3 เทากบั +/- 44,850 

ลานบาท (รอยละ 3) 

- เงื่อนไข : กรณเีกดิปจจัยภายนอก

ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ

กระทรวงการคลัง และสงผลกระทบ

ตอผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  
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6   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

1. การบริหาร

เศรษฐกิจทีย่ั่งยนื 

1. การมีเสถียรภาพ 

การคลังและ 

การเงิน ประเทศมี  

             กระทรวงการคลงัจะทําหนังสอื

อุทธรณเพื่อใหคณะกรรมการฯ 

พิจารณาปรับเกณฑการใหคะแนน 

   ผลิตภาพและ

ความสามารถในการ

แขงขัน   

1.3 หนี้สาธารณะคงคางตอผลิตภัณฑ 

มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําป 

3 40 46.24 

 

41.38 N/A 
(ณ 31 

ก.ค. 50 

= 37.71)  

44 43 42 41 40  - หนี้สาธารณะคงคาง ณ 30 ก.ย. 

2547 = 3,126,554.16 ลานบาท  

2548 = 3,277,497.99 ลานบาท 

2549 = 3,233,120.37 ลานบาท 

ณ 31 ก.ค. 50 = 3,166,896.89 ลบ. 

- Nominal GDP ป พ.ศ. 

2547 = 6,489,847 ลานบาท 

2548 = 7,087,660 ลานบาท 

ประมาณการ 49 = 7,813,050 ลบ. 

ประมาณการ 50 = 8,399,000 ลบ. 

ประมาณการ 51 = 8,776,955 ลบ. 

- เงื่อนไข : ไมนับรวมการกูเงินตาม

มาตรา 20 (5) พัฒนาตลาดตราสารหนี้

ในประเทศ ตามพระราชบัญญัติ

การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 

2548 ที่แกไขเพิ่มเติม 

    1.4 อันดับความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศฯ ตามการจัดอันดับของ IMD 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - เปนการวัดขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศในดานประสิทธิภาพ

ของภาครัฐ (Government 

Efficiency) ในประเด็นนโยบาย

การคลัง (Fiscal Policy) และ

ฐานะการคลัง  
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7   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

1. การบริหาร

เศรษฐกิจทีย่ั่งยนื 

1. การมีเสถียรภาพ 

การคลังและ 

การเงิน ประเทศมี

ผลิตภาพและ

ความสามารถในการ

แขงขัน   

 1.4.1 ปจจยัดานนโยบายการคลัง 

(Fiscal Policy) 

 

(2) 

 

คงที่หรือ 

ดีขึ้น  

2 ปจจยั 

2 4 6 - ลดลง 

ทั้งหมด 
คงที่

หรือ 

ดีขึ้น 

1 ปจจัย 

คงที่

หรือ 

ดีขึ้น  

2 ปจจัย 

คงที่

หรือ 

ดีขึ้น  

3 ปจจัย

 -  โดยนโยบายการคลังมีทั้งหมด 

14 ปจจยั แตมีปจจัยที่เกีย่วของ

กับกระทรวงการคลังโดยตรงและ  

นํามาจัดอันดับ (Ranking) จํานวน  

7 ปจจยั ดังนี้ 

1) รายไดจากการจดัเก็บภาษี   
ทุกประเภท   

2) อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
3) อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก
กําไร 

4) อัตราภาษีการบรโิภค 

5) ภาษีบุคคลธรรมดาที่แทจริง 
6) ภาษีนิติบุคคลทีแ่ทจริง 
7) การหลีกเลี่ยงภาษี 
โดยไมวัดปจจยัทีเ่กีย่วของกับ

กระทรวงการคลัง แตไมนํามาจัด

อันดับจํานวน 3 ปจจยั คือ 

1) รายไดจากการจัดเก็บภาษี   
เงินไดบุคคลธรรมดา 

2) รายไดจากการจดัเก็บภาษี  
เงินไดนิติบุคคล 

3) รายไดจากการจัดเกบ็ภาษทีางออม 
และไมวัดปจจัยทีไ่มเกีย่วของกับ  

กระทรวงการคลงัโดยตรงจํานวน 
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8   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

1. การบริหาร

เศรษฐกิจทีย่ั่งยนื 

1. การมีเสถียรภาพ 

การคลังและ 

การเงิน ประเทศมี

ผลิตภาพและ

ความสามารถในการ

แขงขัน   

             4 ปจจยั คือ 

1) รายไดจากการจดัเก็บภาษี
ทรัพยสินและที่ดิน 

2) รายไดจากการจดัเก็บเงิน
ประกันสังคม 

3) สัดสวนที่ลูกจางตองจายใหกับ
เงินประกันสังคม 

4) สัดสวนที่นายจางตองจายใหกับ
เงินประกันสังคม 

                 - กรณีมจีํานวนประเทศทีเ่ขารับการ

ประเมินผลจาก IMD เพิ่มขึ้น จะ

ไมนําประเทศดังกลาวมานับรวม

ในการ Ranking ประเทศไทยดวย 

     1.4.2 ปจจยัดานฐานะการคลัง  

(Public Finance) 

(2) คงที่หรือ 

ดีขึ้น  

1 ปจจยั 

18 21 16 - - ลดลง 

ทั้งหมด 

คงที่

หรือ 

ดีขึ้น  

1 ปจจัย

คงที่

หรือ 

ดีขึ้น  

2 ปจจัย 

 -  ฐานะการคลัง มีทั้งหมด 11 ปจจัย

แตมีปจจยัทีเ่กีย่วของกับ

กระทรวงการคลังโดยตรงและนํามา

จัดอันดับ (Ranking) จํานวน 6 

ปจจัย ดังนี้ 

1) ดุลงบประมาณสัดสวนตอ GDP 

2) หนี้สาธารณะทั้งหมดสัดสวน

ตอ GDP 

3) อัตราการเติบโตที่แทจริงของ
หนี้สาธารณะ 

4) หนี้สาธารณะที่กูยืมจาก     

ตางประเทศ 
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9   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

1. การบริหาร

เศรษฐกิจทีย่ั่งยนื 

1. การมีเสถียรภาพ 

การคลังและ 

การเงิน ประเทศมี

ผลิตภาพและ

ความสามารถในการ

แขงขัน   

             5) ภาระหนี้ทีเ่ปนดอกเบีย้ 

6) จัดการทางดานการคลัง 
โดยไมวัดปจจยัทีเ่กี่ยวของกับ

กระทรวงการคลงั แตไมนํามาจัด

อันดับจํานวน 4 ปจจัย คือ 

1) ดุลงบประมาณ (จํานวนเงนิ) 

2) หนี้สาธารณะทั้งหมด (จํานวนเงิน) 

3) หนี้สาธารณะที่กูยืมจาก
ภายในประเทศ 

4) การใชจายงบประมาณ 

และไมวัดปจจัยทีไ่มเกีย่วของกับ

กระทรวงการคลงัโดยตรงจํานวน  

1 ปจจยั คือ เงนิคงคลงัและเงินทุน

สํารองระหวางประเทศ 

-  กรณีมจีํานวนประเทศทีเ่ขารับการ

ประเมินผลจาก IMD เพิ่มขึ้น จะ

ไมนําประเทศดังกลาวมานับรวม

ในการ Ranking ประเทศไทยดวย 

    1.5 อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง 

(CAR) เฉลี่ยของสถาบันการเงนิ

เฉพาะกิจ 3 แหง 

2           - เปนตัวชี้วัดเกี่ยวกับระบบการเงิน
โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ       

ที่ไดรับเงินเพิ่มทนุจากงบประมาณ 

ป 2551 มจีํานวน 3 แหง    

 



คํารับรองการปฏบิัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง                                                                                                                                             เอกสารประกอบ 3 

 

 
10   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

1. การบริหาร

เศรษฐกิจทีย่ั่งยนื 

1. การมีเสถียรภาพ 

การคลังและ 

การเงิน ประเทศมี

ผลิตภาพและความ  

 1.5.1 ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมแหงประเทศไทย 

(ธพว.)   

  

(0.16) 10 18.27 11.36 N/A 
(ณ 

มิ.ย. 50 

= 10.99) 

ต่ํากวา 

8.50 

- 8.50 - 10.00  - เกณฑในการพิจารณาใหเงินเพิ่มทุน
ที่สําคัญคือใหสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจมี CAR อยางต่ํารอยละ 

10.0 ซึ่งเปนระดับ Well Capitalized  

   สามารถในการแขงขัน  1.5.2 ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

(1.8) 10 10.82 10.82 N/A 
(ณ 

มิ.ย. 50 

= 10.81) 

ต่ํากวา

8.50  
- 8.50 - 10.00  ตาม BIS 

- ขอมูลพื้นฐาน 

ปฯ 47 = 49,759.41/383,047.59 

ปฯ 48 = 54,241.82/472,202.74 

     1.5.3 ธ. อิสลามแหงประเทศไทย 

(ธอท.) 

(0.04) 10 9.59 2.17 N/A 
(ณ 

มิ.ย. 50 
= 2.07)  

ต่ํากวา 

8.50  
- 8.50 - 10.00  ปฯ 49 = 54,063.53/502,701.70 

ณ มิ.ย. 50 = 

53,796.05/504,071.39 

Total Asset  ณ มิ.ย. 2550   

หนวย : ลานบาท 

               Asset        สัดสวน 

- ธ.ก.ส.  596,821.14     0.90 

- ธพว.     54,209.57     0.08 

- ธอท.     12,482.77     0.02 

2. การพัฒนาสังคม  

ที่มีคุณภาพ 

1. สนับสนุนให

เศรษฐกิจฐานราก

และประชาชน       

มีรายไดและ 

คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

 

             ไมเสนอตัวชี้วัดตามประเด็น         

ยุทธศาสตรนี้ในระดับกระทรวง 

โดยเสนอกําหนดเปนตัวชี้วัดระดับ

กรม 
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11   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

3. การปรับระบบ
บริหารจัดการ 
กระทรวงการคลงั
และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ความทันสมยัและ 
ความโปรงใส 
ในการทํางาน 

1. กระทรวงการคลังเปน
องคกรหลกัแหงการ
เรียนรู (Learning 
Organization) และ
เปนทีย่อมรับ         
ดานความสามารถ
ของบุคลากร รวมทั้ง
เพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ทํางาน การใหบริการ 
ลดการทุจริตคอรรัปชัน 
เพิ่มการใชระบบ IT 
รับผิดชอบแทน 
เจาหนาที่    

1.6 ผลสําเร็จของการจัดทํารายงาน 
ประจําปของกระทรวง 

1 สําเร็จ - สําเร็จ สําเร็จ ไม
สําเร็จ 

- - - สําเร็จ   

  2. สงเสริมระบบ 
การบริหารจัดการที่ดี 
มีการแขงขันทีเ่ปน
ธรรมและผูบริโภคมี
ความเขาใจเกิดความ
เขมแข็ง ไดรับความ
เปนธรรมและการ
คุมครองสิทธอิยาง
ทั่วถึง รวมทั้งสังคม
และประชาชน
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
หลักธรรมาภิบาล 
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12   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

2. ระดับความสาํเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบตัริาชการของกลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน (รอยละ 10) 

1. การกํากับดูแล 

ทางดานการเงิน

และการบัญช ี

ภาครัฐ 

1. ความรวดเร็วและ

ความมีประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัด

การเงินงบประมาณ

และเงินนอก

งบประมาณ รวมทั้ง

มีระบบบัญชีทีเ่ปน

มาตรฐานสากล 

2.1 จํานวนสวนราชการเปาหมายที่มีการ

จัดทําบัญชีตนทนุ (หนวยงาน) 

1 142 35 
(เพิ่มขึ้น  

9 

หนวยงา

น)  

117 125 122 127 132 137 142  - จํานวนสวนราชการเปาหมาย       
ทั้งหมดเทากับ 142 หนวยงาน 
- กรณีสวนราชการในสังกัดกระทรวง
นํารองไมนําตัวชี้วัดตนทุนตอหนวย
ผลผลิตมาประเมนิผลในปฯ 51 นี้  
ใหตัดออกจากจํานวนสวนราชการ
ทั้งหมด 142 หนวยงาน และ        
นําจํานวนทีไ่ดไปกําหนดที่ระดับ   
5 คะแนน โดยมชีวงปรับคะแนน  
+/-5 หนวยงาน 
- เงื่อนไข : กรมบัญชีกลางจะตอง
สรางความรู ความเขาใจ และ  
เปนที่ปรึกษาใหกับสวนราชการ    
ในการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย
ผลผลิตใหสามารถจัดทําไดถูกตอง
ตามหลักเกณฑและวิธีการ          
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด ทั้งนี้ 
หากสวนราชการสามารถคํานวณ
ตนทุนกิจกรรมของหนวยงาน
สนับสนุน 5 กิจกรรมยอย กิจกรรม
ของหนวยงานหลกั 1 กจิกรรมยอย 
และผลผลิตยอย 2 ผลผลิต ถือวา
กรมบัญชีกลางสามารถดําเนินงาน
ไดประสบผลสําเรจ็ บรรลุเปาหมาย
ที่วางไว  
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13   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

2. การใหบริการ      

ทางดานการเงิน

การคลัง  

1. ความรวดเร็วและ

ความมีประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัด

การเงินงบประมาณ

และเงินนอก

งบประมาณ รวมทั้ง

มีระบบบัญชีทีเ่ปน

มาตรฐานสากล 

2.2 รอยละของอัตราการเบิกจาย 

เงินงบประมาณรายจายลงทนุ 

 

2 74 74.72 75.22 80.45 65 68 71 74 76  

 

 

 

 

 
 

 

 

รายจายลงทุน 

ปฯ 
วงเงิน 

งบประมาณ 

ผลการ 

เบิกจาย 
รอยละ

2547 180,463 126,412 70.05 

2548 276,664 206,726 74.72 

2549 350,176 263,419 75.22 

2550 323,385 234,629 

(11 เดือน) 

72.55 

กําหนดระดับคะแนน 4 เทากับ   

รอยละ 74 (ตามมติคณะรัฐมนตรี)  

มีชวงปรับคะแนนระดับ 5 เทากับ  

รอยละ 2 และชวงปรับคะแนน 

ระดับ 1-3 เทากบั +/- รอยละ 3 

    2.3 รอยละของอัตราการเบิกจาย 

เงินงบประมาณรายจายรวม 

1 94 93.79 93.43 93.91 91.00 92.00 93.00 94.00 94.50  

 

 

 

 

 
 

 

 

รายจายภาพรวม 

ปฯ 
วงเงิน 

งบประมาณ 

ผลการ

เบิกจาย 
รอยละ 

2547 1,011,500 934,423.7 92.38 

2548 1,176,600 1,103,522 93.79 

2549 1,360,000 1,270,735 93.43 

2550 1,566,200 1,326,605 

(11 เดือน)

84.70 

กําหนดระดับคะแนน 4 เทากับ   

รอยละ 94 (ตามมติคณะรัฐมนตรี)  

มีชวงปรับคะแนนระดับ 5 เทากับ 

รอยละ 0.50 และชวงปรับคะแนน

ระดับ 1-3 เทากบั +/- รอยละ 1 
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14   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

2. การใหบริการ      

ทางดานการเงิน

การคลัง  

2. คลังจังหวัดมี       

ศักยภาพทีจ่ะให 

การสนับสนุน       

และเปนที่ปรึกษา

ดานเศรษฐกจิ     

การคลังและ       

การบัญชีใหแก      

ผูวาราชการจังหวัด 

2.4 จํานวนสํานักงานคลังจังหวัด          

ที่สามารถจัดเก็บและรวบรวมขอมลู 

GPP ป 2549 ไดแลวเสรจ็ครบถวน 

โดย สศช. ใหการรับรองและนําไป 

ใชงาน (สํานักงานคลังจังหวัด) 

1 48 30 33 40 40 44 48 52 56  กําหนดประเด็นการประเมินผล  

เชิงคุณภาพ ดังนี้  

1) ขอมูล GPP ป 2549 ไดรับการ

ตรวจสอบและรับรองกระบวนการ

จัดทํา GPP ของจังหวัดในภาพรวม

จาก สศช. เพื่อนําขอมูลดังกลาว

ไปใชประโยชนตอไป  

2) ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

จะพิจารณาเฉพาะสํานักงาน

คลังจังหวัดที่สามารถคํานวณ 

GPP ไดใกลเคยีงกับขอมูล 

GPP ของ สศช. โดยมีความ

แตกตางกัน +/- ไมเกนิรอยละ 15 
3. การบริหารจัดการ

หนี้สาธารณะใหมี

ตนทุนต่ําภายใต

กรอบความเสี่ยง  

ที่เหมาะสม 

1. การบริหารจัดการหนี้

ตามนโยบายของ 

รัฐบาลใหสอดคลอง

กับฐานะการเงนิ  

การคลังของ

ประเทศ   

2.5 ภาระหนี้ตองบประมาณ 2.5 21.45 N/A 
(11.54) 

18.80 
(10.72) 

19.78 
(11.26) 

22.95 22.45 21.95 21.45 20.95  - การคํานวณภาระหนี้ตองบประมาณ
ในทีน่ี้ไมนับรวมการบริหารจัดการ 

(Refinance) โดยในปฯ 51          

มีประมาณ 356,094.36 ลบ. หรือ

คิดเปนรอยละ 21.45 ซึ่งเกิน 

กรอบความยั่งยนืทางการคลัง    

ที่กระทรวงการคลังกําหนดไว    
                 - เงือ่นไข : หากมีการบรหิารหนี้โดย  

การ Refinance ทีแ่สดงใหเห็นถงึ  

การลดตนทนุและปดความเสีย่งได  

ใหถอืเปนขอยกเวน สามารถนํามา

หักออกจากภาระหนี้ได 
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15   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

3. การบริหารจัดการ

หนี้สาธารณะใหมี

ตนทุนต่ําภายใต

กรอบความเสี่ยง  

ที่เหมาะสม 

1. การบริหารจัดการหนี้

ตามนโยบายของ 

รัฐบาลใหสอดคลอง

กับฐานะการเงนิ  

การคลังของ

ประเทศ   

             - ตัวเลขในวงเล็บเปนตัวเลขภาระหนี้
ตองบประมาณทีม่ีการบริหาร   

จัดการอยูภายใตกรอบความยั่งยนื

ทางการคลัง ไมเกินรอยละ 15  

ตอป 

4. การพัฒนาตลาด

ตราสารหนี้          

ในประเทศ          

ใหเปนศนูยกลาง

ระดมทนุในระดับ

ภูมิภาค 

1. สรางเสถยีรภาพ     

ใหแกระบบเศรษฐกิจ

ผานภาคการเงนิ 

ที่แข็งแกรงและยั่งยนื 

2.6 ระดับความสําเรจ็ในการออกพันธบตัร 

รัฐบาลเพื่อใชเปนอัตราดอกเบีย้อางอิง  

ระดับการใหคะแนน 

ระดับ 3 : ออกพันธบัตรรุนอายุ 5 ป และ   

            10 ป ใหมี Outstanding วงเงิน 

            ไมนอยกวา 48,000 ลานบาท 

ระดับ 4 : ออกพันธบัตรรุนอายุ 15 ป ใหมี  

             Outstanding วงเงินไมนอยกวา 

             20,000 ลานบาท   

ระดับ 5 : ออกพันธบัตรรุนอายุ 20 ป ใหมี 

            Outstanding วงเงินไมนอยกวา  

            20,000 ลานบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 3 อยูระหวาง
ศึกษา 
การออก 
พันธบัตร 
รัฐบาล 
เพื่อใชเปน
อัตรา 
อางอิง
อยางเปน
ระบบ 

มีการออก
พันธบัตร
รัฐบาล 
เพื่อใชเปน
อัตราอางอิง
รุนอายุ 7 ป 
และ 10 ป 
วงเงิน 
ไมเกิน 
48,000 
ลานบาท 

มีการออก
พันธบัตร
รัฐบาล 
เพื่อใชเปน
อัตราอางอิง
รุนอายุ 7 ป
และ 10 ป 
วงเงิน 
ไมเกิน 
48,000 
ลานบาท 

- - 1 2 3   
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16   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

3. ระดับความสาํเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบตัริาชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  (รอยละ 20) 

1. การบริหารจัดการ 

หนี้สาธารณะ 

ในเชิงรุก  

(Pro-active Debt 

Management) 

1. เพื่อบริหารจัดการ 

หนี้สาธารณะใหมี 

ตนทุนต่ําและอยู 

ภายใตกรอบ 

ความเสี่ยงที่เหมาะสม  

3.1 ลดภาระดอกเบีย้ (ลานบาท) 6 525 11,703 7,865 3,054 105 210 315 420 525   เงื่อนไข : หากมีปจจัยภายนอกทีอ่ยู

นอกเหนอืการควบคุมของ สบน. ทาํให

ไมสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนงาน

ที่กําหนดไว สบน. ขอใหคณะกรรมการ

เจรจาขอตกลงและประเมนิผลฯ 

พิจารณาทบทวนเกณฑการให

คะแนนตามความเหมาะสมตอไป 

    3.2 ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนา 

แบบจําลองการบริหารความเสี่ยง 

(Risk Model) 

ระดับการใหคะแนน 

ระดับ 1 : จัดทําและสงรายงาน 

            ตนทุนและความเสี่ยง 

            รายไตรมาสสําเร็จ 

ระดับ 3 : ทบทวน Portfolio   

            Benchmarking และ 

            นําเสนอตอคณะกรรมการ 

            นโยบายและกํากับการ 

            บริหารหนี้สาธารณะสําเร็จ 

ระดับ 5 : พัฒนาแบบจําลองเพื่อการ 

            บริหารหนี้และความเสี่ยงไปสู  

             Stochastic Model สําเร็จและ 

            นําเสนอตอกระทรวงการคลัง 

5 5 ทดลองใช 

ระบบ 

บริหาร 

ความเสี่ยง 

บน 

Portfolio 

และจัดทํา 

Risk 

Indicators 

จัดทํา

และ 

เสนอ 

Portfolio 

Bench-

marking 

ของ 

สบน. 

สําเร็จ  

2 เรื่อง 

คือ 

1. สัดสวน

หนี้ใน-

ประเทศ 

ตอหนี้

ตาง-

ประเทศ 

คงคาง 

จัดทํา

และ 

เสนอ 

Portfolio 

Bench-

marking 

ของ 

สบน. 

สําเร็จ  

2 เรื่อง 

คือ 

1. สัดสวน

หนี้ที่มี

อัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ตอ

หนี้ที่มี

อัตรา 

1 - 3 - 5  Stochastic Model คือ  

การประมวลผลขอมูลโดยใชวิธีสุม 

และประมวลผลดวยกลุมตัวอยาง

เปนจํานวนมาก ซึ่งมักใชขอมูลใน

อดีตเปนขอมูลสนับสนุน เพื่อใหผล 

ที่เกิดขึ้นนาเชือ่ถอืและเปนไปตาม

หลักการทางสถิติ 
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17   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

1. การบริหารจัดการ 

หนี้สาธารณะ 

ในเชิงรุก  

(Pro-active Debt 

Management) 

1. เพื่อบริหารจัดการ 

หนี้สาธารณะใหมี 

ตนทุนต่ําและอยู 

ภายใตกรอบ 

ความเสี่ยงที่เหมาะสม  

     2. องค 

ประกอบ

ของหนี้

ตาง-

ประเทศ 

ดอกเบี้ย

ลอยตัว 

2. สัดสวน

หนี้ระยะ

สั้นตอ

หนี้ระยะ

ยาว 

       

2. การจัดหาแหลง 

เงินทนุที่เหมาะสม

เพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมทีย่ั่งยนื 

1. เพื่อจัดหาเงินกู 

สมทบคาใชจาย 

ในการลงทนุสําหรับ

โครงการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม

และการดําเนินงานอื่น

ตามนโยบายของ 

รัฐบาล 

3.3 ระดับความสําเรจ็ของการจัดทํา 

ผลการศึกษาและวิเคราะหแนว

ทางการระดมทุนในรูปแบบตาง ๆ 

ระดับการใหคะแนน 

ระดับ 1 : รวบรวมขอมูลของ 

            หนวยงานที่เกี่ยวของ 

            เพื่อศึกษารูปแบบการ 

            ระดมทุนทั้งในประเทศ 

            และตางประเทศ 

ระดับ 2 : ประชุมระดมความคิดเห็นจาก 

            หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ระดับ 3 : รวบรวมความเห็นจาก 

            การประชุมเพื่อสรุปรายงาน 

            เสนอผูบริหาร สบน. 

ระดับ 4 : จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 

            เพื่อเผยแพรผลการศึกษา 

ระดับ 5 : จัดทํารายงานการศึกษา 

            แลวเสร็จ รวมทั้งเสนอ  

            ผอ. สบน. เห็นชอบ 

5 5 - - - 1 2 3 4 5   แนวทางการระดมทุนในรูปแบบ 

ตาง ๆ ไดแก 

1)  Public Private Partnerships  

   (PPPs) 

2)  Securitization 

3)  ตราสารหนี้ 
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18   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร/ 

ภารกิจหลัก 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

3. การพัฒนาระบบ 

ขอมูลและ

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

1. เพื่อจัดใหมรีะบบ 

ขอมูลสารสนเทศ 

ที่ทันสมยัและสราง

ความเชื่อมโยง 

ในการทํางานและ 

ยกระดับขีด

ความสามารถของ

ศูนย- 

ขอมูลที่ปรึกษาไทย

ใหเปนศนูยในระดับ

ภูมิภาค 

3.4 ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําขอมูล

โครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ

โดยผานระบบ GFMIS 

ระดับการใหคะแนน 

ระดับ 1 : จัดทํา Blueprint สําหรับการ    

            ติดตามความกาวหนา 

            โครงการลงทุนขนาดใหญ 

            ของภาครัฐแลวเสร็จ 

ระดับ 2 : ทดสอบระบบรวมกับ   

            กรมบัญชีกลางและ  

            หนวยงานที่เกี่ยวของ  

ระดับ 3 : ปรับปรุงระบบใหสมบูรณ 

ระดับ 4 : อบรมการใชระบบงานใหกับ 

            เจาหนาที่ สบน. และหนวยงาน 

            ที่เกี่ยวของ 

ระดับ 5 : สวนราชการและรัฐวิสาหกจิ 

            เจาของโครงการบันทึกขอมูล 

            โครงการลงในฐานขอมูล 

            พรอมทั้งจัดทํารายงาน 

            ทุกหนวยงานที่มีโครงการฯ 

 

 

 

 

 

4 5 - - ประสาน- 

งานกับ 

กรม

บัญชี- 

กลาง 

ในการ 

จัดทํา  

Blueprint

ของ

ระบบ

GFMIS 

สวนตอ

ขยาย 

1 2 3 4 5   
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19   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

การประเมินผล 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบรกิาร  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 20 โดยมีตวัชี้วัดผลการปฏบิัตริาชการ น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

 ความโปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ 

  4. ระดับความสําเรจ็ในการเปดโอกาส 
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

6 5 - 5 N/A 1 2 3 4 5   

    5. ระดับความสําเรจ็ในการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ 

5 5 - - N/A 1 2 3 4 5   

    6. ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6            

     6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามมาตรการ/แผนปฏิบัตกิาร 

ปองกนัการทจุรติ การสงเสริม 

คุณธรรม จริยธรรม และ 

ธรรมาภิบาล 

(3) 5 5 5 N/A 1 2 3 4 5   

     6.2 การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ 
ขอรองเรยีนเกีย่วกับการทุจริต
หรือการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ 
เจาหนาที่ของรฐัและขอมูล 
การจัดซื้อจัดจาง 

(1) 5 5 5 N/A 1 2 3 4 5   

     6.3 รอยละของจํานวนสํานวนการ
สอบสวนที่ดําเนนิการไดครบถวน
สมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(2) 80 สวนราช-

การไมมี

สํานวน 

ที่ ป.ป.ช. 

ขอทราบ 

สวนราช-

การไมมี

สํานวน 

ที่ ป.ป.ช. 

ขอทราบ 

N/A 40 50 60 70 80   
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20   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

การประเมินผล 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

 ความพึงพอใจ 

ของผูรับบริการ 

  7. รอยละของระดับความพึงพอใจ 

ของผูรับบริการ 

3 85 80.80 91.60 N/A 65 70 75 80 85   

มิติที่ 3  มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัริาชการ  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 10 โดยมีตัวชีว้ัดผลการปฏิบตัิราชการ น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

 การบริหาร 

งบประมาณ 

  8. รอยละของอัตราการเบิกจาย 

เงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 

3 96 99.99 99.97 99.99 92 93 94 95 96   

 ประสิทธภิาพ   

ของการใชพลังงาน 

  9. ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการ

ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

สวนราชการ 

3 5 4.75 4.74 N/A 1 2 3 4 5   

 การรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบริการ 

  10. การรักษามาตรฐานระยะเวลาการ

ใหบริการ 

2            

     10.1 ระดับความสําเรจ็ของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ 

(2) 5 - - - 1 2 3 4 5   

     10.2 ตัวชี้วัดเลือก 

ระดับความสําเรจ็ของรอยละ

เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลด

รอบระยะเวลาของขั้นตอน

การปฏิบัติราชการของ 

สวนราชการ 

(หากไมเลือก ใหนําน้ําหนัก

ไปรวมไวที่ตัวชี้วัดที่ 10.1) 

 

 

           สบน. ไมเลือกตัวชี้วัดนี้ และไดนํา 

น้ําหนักไปรวมไวที่ตัวชี้วัดที่ 10.1 แลว 

 การจัดทําตนทุน

ตอหนวย 

  11. ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําตนทุน

ตอหนวยผลผลิต 

2 
 

5 - 5 N/A 1 2 3 4 5   
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21   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

การประเมินผล 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2551 
2548 2549 2550 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ 

 การเสริมสราง  
ธรรมาภิบาล 

  12. ระดับความสําเรจ็ของการบรรลุ 
เปาหมายตามแผนสงเสริมธรรมาภิบาล 
(Roadmap) 

ตัวชี้วัดนี้ดําเนินการเฉพาะกรมศลุกากรและกรมสรรพากร 
  

มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 25 โดยมีตวัชีว้ดัผลการปฏบิัตริาชการ น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

 การบริหารจัดการ
องคการ 

  13. ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนา 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

22            

     13.1 ระยะเวลาการสงรายงาน 
การประเมินองคกรดวยตนเอง 

(1) 31   
ต.ค. 51 

- - N/A    28 
  พ.ย. 
   51 

   21 
  พ.ย. 
   51 

  14   
 พ.ย. 
  51 

    7 
 พ.ย. 
   51 

   31 
  ต.ค. 
   51 

  

     13.2 ระดับความสําเรจ็เฉลี่ยถวง 
น้ําหนักของความครบถวนของ
การจัดทํารายงานการประเมิน
องคกรดวยตนเอง 

(6) 5 - - N/A 1 2 3 4 5   

     13.3 ผลคะแนนจากการรายงาน 
การประเมินองคกรดวยตนเอง
ตามเกณฑ 7 หมวด 

(15) 100 - - N/A 0-10 
คะแนน 

11-20 
คะแนน 

21-30 
คะแนน 

31-50 
คะแนน 

51 
คะแนน 

ขึ้นไป 

  

 การพัฒนากฎหมาย   14. ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

3            

     14.1 ระดับความสําเรจ็ของการจัดทํา
แผนพัฒนากฎหมายของ 
สวนราชการ 

(1) 5 - 5 N/A 1 2 3 4 5   

     14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนากฎหมายของ 
สวนราชการ 

(2) 5 - 5 N/A 1 2 3 4 5   

   น้ําหนักรวม 100  
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