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ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด นํ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง 

นํ้าหนัก
มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผล (นํ้าหนัก : ร้อยละ 50)   0.8992 

ตัวชี้วัดท่ี  1  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงการคลัง (น้ําหนัก : ร้อยละ 20)  0.2000 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงการคลัง (น้ําหนัก : ร้อยละ 5)   

1.1.1 รายได้สุทธิต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศปีงบประมาณ 

ร้อยละ 2 X-2% X-1% X X+1% X+2% N/A 1.0000* 0.0200 

1.1.2 จํานวนรัฐวิสาหกิจ
เป้าหมายที่มีแผนฟื้นฟู
ฐานะการเงินท่ีสามารถลด
ผลขาดทุนหรือมีกําไรจาก
การดําเนินงาน 

แห่ง 1.5 0 - 1 2 3 N/A 1.0000* 0.0150 

1.1.3 ร้อยละความสําเร็จ
ของผลลัพธ์ตามมาตรการ
ด้านการคลังและการเงิน    
ท่ีเกี่ยวกับประชาชน 
เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ร้อยละ 1.5 75 80 85 90 95 N/A 1.0000* 0.0150 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ระดับความสําเร็จในการขับเคล่ือนนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล (ร้อยละ 3)   
1.2.1 ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินโครงการลงทุน
ภายใต้แผนปฏิบัติการ 
ไทยเข้มแข็ง 2555 

ร้อยละ 3 60 70 80 90 100 N/A 1.0000* 0.0300 

ตัวชี้วัดท่ี 1.3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง (ร้อยละ 10) 

  

ตัวชี้วัดท่ี 1.3.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวงของยุทธศาสตร์ข้าวไทย (ร้อยละ 5)

 0.0500 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  กระทรวงการคลัง  ()   รอบ    6  เดือน 

 (    )   รอบ  12  เดือน 
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ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด นํ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง 

นํ้าหนัก
1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
มูลค่าข้าวและผลิตภัณฑ์ 

ร้อยละ  5 -5 -2.5 X 
(176,490 
ล้านบาท) 

2.5 5 N/A 1.0000* 0.0500 

1.3.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงท่ีมี
เป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวงของยุทธศาสตร์การปรับปรุงบริการเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจของประเทศ (Doing Business) (ร้อยละ 5) 

  

1) อันดับของประเทศไทย
ตามรายงานผลการวิจัย 
เร่ือง Doing Business 
ของธนาคารโลกในด้าน 
การได้รับสินเช่ือ 

อันดับ 1.67 74 73 72 71 70 N/A 1.0000* 0.0167 

2) อันดับของประเทศไทย
ตามรายงานผลการวิจัย 
เร่ือง Doing Business 
ของธนาคารโลกในด้าน 
การชําระภาษี 

อันดับ 1.67 93 92 91 90 89 N/A 1.0000* 0.0167 

3) อันดับของประเทศไทย
ตามรายงานผลการวิจัย 
เร่ือง Doing Business 
ของธนาคารโลกในด้านการ
ค้าระหว่างประเทศ 
(นําเข้า-ส่งออก) 

อันดับ 1.66 14 13 12 11 10 N/A 1.0000* 0.0166 

1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน (ร้อยละ 2)   
1.4 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาศูนย์บริการร่วม
หรือเคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 1 1.0000 0.0200 

ตัวชี้วัดท่ี 2  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน (น้ําหนัก : รอ้ยละ 10)  0.3000 

2.1 ร้อยละของอัตราการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
รายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 2 66 69 72 75 78 40.56% 1.0000 0.0200 

2.2 ร้อยละของอัตราการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายรวม 

ร้อยละ 1 91 92 93 94 95 51.71% 1.0000 0.0100 
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ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด นํ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง 

นํ้าหนัก
2.3 ร้อยละของจํานวน
จังหวัดนําร่องท่ีสามารถเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนท่ัวไปในระบบ 
GFMIS  

ร้อยละ 2 - 25 50 75 100 100% 5.0000 0.1000 

2.4 ภาระหนี้ต่องบประมาณ ร้อยละ 1.5 >20 - 20 - < 20 10.46 % 5.0000 0.0750 

2.5 หนี้สาธารณะคงค้าง
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ณ ราคาประจําป ี

ร้อยละ 1.5 52 50 48 46 44 41.63 % 5.0000 0.0750 

2.6 ร้อยละความสําเร็จใน
การออกพันธบัตรรัฐบาล
เพ่ือใช้เป็นอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงได้ตามรุ่นอายุและ
วงเงินท่ีวางแผนไว้  

ระดับ 2 60 70 80 90 100 54.47 % 
มีการออก
พันธบัตรรัฐบาล
โดยมียอดคงค้าง
ในตลาด ดังนี ้ 
-รุ่นอายุ 5 ปี 
มียอดรวม 
37,000 ล้านบาท 
-รุ่นอายุ 7 ปี 
มียอดรวม
32,000 ล้านบาท 
-รุ่นอายุ 10 ปี 
มียอดรวม 
24,000 ล้านบาท 
-รุ่นอายุ 15 ปี 
มียอดรวม 
20,000 ล้านบาท  
-รุ่นอายุ 20 ปี 
มียอดรวม 
14,900 ล้านบาท 
-รุ่นอายุ 30 ปี 
มียอดรวม
11,000 ล้านบาท 

1.0000 0.0200 

ตัวชี้วัดท่ี 3  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (น้ําหนัก : ร้อยละ 20)  0.3992 

3.1.1 การจัดทําแผน 
การบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

ระดับ 3 1 2 3 
 

4 
 

5 
 

ระดับ 1 1.0000 0.0300 
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ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด นํ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง 

นํ้าหนัก
3.1.2 ระดับความสําเร็จใน
การติดตามและประเมินผล 
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแข็ง 2555 
ภายใต้พระราชกําหนดให้
อํานาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและ
เสริมสร้างความม่ันคง 
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 3 3.0000 0.0900 

3.1.3 ร้อยละของวงเงิน 
ท่ีปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้
ภายใต้พระราชกําหนด 
ให้อํานาจกระทรวงการคลัง
เพ่ือกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและ
เสริมสร้างความม่ันคง 
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
เพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555  
เม่ือเปรียบเทียบกับ
แผนการปรับโครงสร้างหนี้ 

ร้อยละ 3 60 65 70 75 80 65.96 % 2.1900 0.0657 

3.1.4 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ทางเครดิต และการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของ
รัฐวิสาหกิจ และสถาบัน
การเงินภาครัฐ (Credit 
Scoring) 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 2 2.0000 0.0600 

3.1.5 ร้อยละความสําเร็จ
ในการออกพันธบัตร
รัฐบาลประเภทอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว (Floating 
Rate Bond) ได้ตาม
จํานวนท่ีวางแผนไว้ 

ร้อยละ 3 วงเงิน
การออก
พันธบัตร 
FRB 
17,820 
ล้านบาท 

วงเงิน
การออก
พันธบัตร 
FRB 
19,800 
ล้านบาท 

วงเงิน
การออก
พันธบัตร 
FRB 
22,820 
ล้านบาท 

วงเงิน
การออก
พันธบัตร 
FRB 

 24,200 
ล้านบาท 

วงเงิน
การออก
พันธบัตร 
FRB 

26,620 
ล้านบาท 

วงเงินการออก
พันธบัตร FRB 
23,000  
ล้านบาท 

3.4500 0.1035 

3.2.1 วงเงินการบริหาร
การชําระหนี้ของรัฐบาล 

ร้อยละ 5 75 
  

80 
 

85 
 

90 
 

95 
 

36.72 % 1.0000 0.0500 
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ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด นํ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง 

นํ้าหนัก

มิติท่ี 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนัก : ร้อยละ 10)  0.2600 

ตัวชี้วัดท่ี 4 ร้อยละการ
ตอบสนองต่อเร่ืองท่ีต้อง
ประสานงานกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องภายใน
ระยะเวลา 15 วัน 

ร้อยละ 3 60 70 80 90 100 100 % 5.0000 0.1500 

ตัวชี้วัดท่ี 5  ร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจของ 
ผู้กําหนดนโยบาย 

ร้อยละ 3 65 70 75 80 85 N/A 1.0000* 0.0300 

ตัวชี้วัดท่ี 6  ระดับความ 
สําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ระดับ 2 2.0000 0.0800 

มิติท่ี 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : ร้อยละ 20)  0.3200 

ตัวชี้วัดท่ี 7  ร้อยละของ
อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน/
ภาพรวม/เงินโครงการลงทุน
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 

          

7.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 2 69 72 75 78 81 N/A 1.0000* 0.0200 

7.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจา่ยภาพรวม 

ร้อยละ 1.5 92 93 94 95 96 33.86 % 1.0000 0.0150 

7.4 ร้อยละความสําเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผน 

ร้อยละ 1.5 86 89.5 93 96.5 100 76.35 % 1.0000 0.0150 

ตัวชี้วัดท่ี 8 ระดับความ 
สําเร็จของการควบคุมภายใน 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 1 
(0.5) 

0.5000 0.0100 

ตัวชี้วัดท่ี 9 ระดับความ 
สําเร็จของการจดัทําต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 ระดับ 3 3.0000 0.1500 

ตัวชี้วัดท่ี 10  ระดับความ 
สําเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนส่งเสริม
ธรรมาภิบาล (Roadmap) 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 ระดับ 1 1.0000 0.0500 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

         
      6   

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด นํ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง 

นํ้าหนัก
ตัวชี้วัดท่ี 11 ระดับความ 
สําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนากฎหมาย
ของส่วนราชการ 

ระดับ 3         

11.1 ระดับความสําเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ
การยกร่างกฎหมาย แก้ไข
หรือยกเลิกกฎหมายและ
อนุบัติญัติท่ีเกี่ยวกับการ
อนุมัติ อนุญาตของส่วน
ราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 2 2.0000 0.0600 

มิติท่ี 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ (น้ําหนัก : ร้อยละ20)  0.2000 

ตัวชี้วัดท่ี 12 ระดับความ 
สําเร็จของการพัฒนา 
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ร้อยละ 20         

12.1  ร้อยละของการผ่าน
เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

ร้อยละ (8) 60 70 80 90 100 N/A 1.0000* 0.0800 

12.2  ระดับความสําเร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายความสําเร็จของ
ผลลัพธ์การดําเนินการ
(ผลลัพท์ของกระบวนการ) 
ของส่วนราชการตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 

ระดับ (6) 1 2 3 4 5 N/A 1.0000* 0.0600 

12.3  ระดับความสําเร็จของ
การประเมินองค์การด้วย
ตนเองตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาคพ้ืนฐาน 

ร้อยละ (6) 1 2 3 4 5 N/A 1.0000* 0.0600 

รวม  100  1.6792
หมายเหตุ :   * สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให้ค่าคะแนนการประเมินตํ่าสุดอยู่ท่ีระดับ 1 คะแนน    
รายงาน ณ วันท่ี 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2554 
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ผู้รายงาน 1. นายโชติ ศิริวงศ์วิเชียร    หน่วยงาน   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ตําแหน่ง  เศรษฐกรปฏิบัติการ     โทรศัพท์     0-2265-8050 ต่อ 5901             

2. นายถนัด ดาวเวียง    หน่วยงาน   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  เศรษฐกร      โทรศัพท์     0-2265-8050 ต่อ 5906             
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             รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่  3 :  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
                      ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ตัวชี้วัดที่  3.1 :  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

   ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
3.1.1  การจัดทําแผนการบรหิารหน้ีสาธารณะประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  นางสาวนีรชา  มรกตราภรณ์ 

  นายอัครราชย ์บุญญาศิร ิ
  นายทัศวัตร์ ธนัวานนท ์
  (สํานักนโยบายและแผน) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5500 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5514, 5515, 5517 
คําอธิบาย :   

การจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปีงบประมาณ เป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการ
บริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการกํากับดูแลการก่อหนี้และการบริหารหนี้ของหน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจในแต่ละปีงบประมาณ โดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะดําเนินการจัดทําแผนฯให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้เป็นกรอบการทํางานได้ในวันเริ่มต้นของปีงบประมาณนั้นๆ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

1 จัดทําตารางเวลาและแบบฟอร์มการจดัทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 เพื่อรวบรวมความตอ้งการกูเ้งินและบริหารหนี้ และส่งไปให้หนว่ยงานต่างๆ  
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 รวมทั้งนําขึ้นเว็บไซต์ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ตัวชี้วัด 1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 
การจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

1 2 3 4 5 

 
โดยที่ : 

ระดับ 1 คะแนน :  จัดทําตารางเวลาและแบบฟอร์มการจดัทําแผนฯ ปี 55 เพื่อรวบรวมความตอ้งการกู้เงิน
และบริหารหนี้ และส่งไปให้หนว่ยงานต่างๆ ดําเนินการต่อไปได้สําเร็จ 

ระดับ 2 คะแนน :  กล่ันกรองโครงการเงินกู้และความต้องการบรหิารหน้ีของหนว่ยงานต่าง ๆ ให้มีความ
สอดคล้องกับทศิทางยทุธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของ
ประเทศได้สําเรจ็  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

            

      
        8

             รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

โดยที่ : 
ระดับ 3 คะแนน :  จัดทําร่างแผนฯ ปี 55 พร้อมผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและผลกระทบต่อกรอบความ

ยั่งยืนทางการคลังเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองแผนการบริหารหน้ี
สาธารณะและติดตามโครงการเงินกู้ภายใต้ แผนการบริหารหน้ีสาธารณะสําเร็จ 

ระดับ 4 คะแนน :  เสนอแผนฯ ปี 55 พร้อมผลสัมฤทธิท์ี่คาดว่าจะได้รับและผลกระทบจากการดําเนินการ
ตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายและกํากบัการบริหารหน้ีสาธารณะสําเร็จ 

ระดับ 5 คะแนน :  เสนอแผนฯ ปี 55 พร้อมผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและผลกระทบต่อกรอบความยั่งยืน
ทางการคลังต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ ภายในเดือน ก.ย. 2554  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการจัดทาํแผน 
การบริหารหน้ีสาธารณะ 

3 ระดับ 1 1 0.0300 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:  
 การจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปีงบประมาณ เป็นการดําเนินตามมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ี
สาธารณะ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็น 
คณะกรรมการและเลขานุการ เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
ซึ่งในการจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะในแต่ละปีงบประมาณจะมีการกําหนดปฏิทินการทํางานเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ดําเนินงานเพื่อให้สามารถดําเนินการจัดทําแผนฯ ได้แล้วเสร็จก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณถัดไป 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  - 
หลักฐานอ้างองิ : - 

หมายเหตุ : 1 การตดิต่อสอบถามรายละเอยีดให้ประสานกบัผู้จัดเก็บข้อมลู 
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              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วดั) ()  รอบ    6 เดือน

 (    )  รอบ  12  เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่  3 :  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
                     ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
3.1.2  ระดับความสําเร็จในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ภายใต้

 พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกูเ้งินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1 : ผู้อํานวยการสํานกับริหารการระดมทุน

โครงการลงทุนภาครัฐ 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาวอัญจนา  วงศ์สว่าง 

 นางสาวภาวณ ี บํารุงศร ี
(สํานักบรหิารการระดมทุน 
โครงการลงทุนภาครัฐ) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ตอ่ 5700 โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ตอ่ 5705, 5709 
คําอธิบาย :  

การตดิตามและประเมินผลโครงการเป็นการดาํเนินการตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการบริหาร
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 หมวด 6 การตดิตาม การประเมินผล และการรายงานผล 
การดําเนินงาน ได้กําหนดให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเรง่รัด
การดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทัง้ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน การเบิกจ่าย และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปญัหาอุปสรรคทีเ่กี่ยวข้องกับการดําเนินงานต่อคณะกรรมการกล่ันกรองและบริหาร 
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อประเมินผลสัมฤทธิข์องโครงการ พรอ้มทัง้
ประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมและรายงานผลต่อคณะกรรมการกล่ันกรองและบริหารโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และคณะรัฐมนตร ีตามลําดับ 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1 สบน. ได้มีการจัดประชุมร่วมกับที่ปรึกษาพื้นที่ 4 ภาค เพื่อจัดทําแผนติดตามและประเมินผล

สําหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเขม้แข็ง 2555 เมือ่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 
2 สบน. จัดสัมมนา “โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย

เข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาค เพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานดําเนินโครงการเพ่ือลงพื้นที่
ติดตาม/ที่ปรึกษาลงพื้นที่ติดตาม เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 

3 จัดทํารายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการพื้นที่รายภาค เกี่ยวกับผลการดําเนินโครงการ 
การใช้จ่ายเงิน รวมถึงปัญหาอุปสรรคเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจําเดือน มีนาคม 2554  
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              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วดั) ()  รอบ    6 เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ตัวชี้วัด 1 
คะแนน

2 
คะแนน

3 
คะแนน 

4  
คะแนน 

5 
คะแนน

ระดับความสําเร็จในการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ภายใต้
พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพือ่ฟื้นฟู
และเสรมิสรา้งความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 

1 2 3 4 5 

 

โดยที่ : 
ระดับ 1 :  จัดทําแผนงานการตดิตามและประเมินผลโครงการในพื้นที่ 4 ภาคได้สําเร็จ 
ระดับ 2 :  ติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานของโครงการในจังหวัดนําร่อง (พื้นที่รายภาค) 
ระดับ 3 :  จัดทํารายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการพ้ืนทีร่ายภาค เกี่ยวกับผลการดําเนินโครงการ 

การใช้จ่ายเงิน รวมถึงปัญหาอุปสรรคเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนนิโครงการตาม
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 

ระดับ 4 :  จัดทํารายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการภาพรวม (Integrate) เสนอคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการดาํเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขม้แข็ง 2555 

ระดับ 5 :  จัดทํารายงานประเมินผล สําหรับโครงการที่ดําเนินการเสร็จ (Mid –term Evaluation) พื้นที่รายภาค 
เสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขม้แข็ง 2555  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

 ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน     
ถ่วงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการไทย
เข้มแขง็ 2555 ภายใต้พระราชกําหนดให้
อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ
เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 

3 ระดับ 3 3 0.0900 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
สามารถดําเนินการไดต้ามข้อมลูผลการดําเนินงาน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 ฐานข้อมูลทีถู่กต้องสมบูรณ์ และบุคลากรที่ใชใ้นการลงพ้ืนที่ตดิตามโครงการ 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 ฐานข้อมูลในการติดตาม ซึง่หนว่ยงานดําเนินโครงการกรอกมีความไม่ครบถ้วน 
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              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วดั) ()  รอบ    6 เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

หลักฐานอ้างองิ : - 
  หมายเหตุ : 1 การตดิต่อสอบถามรายละเอยีดให้ประสานกบัผู้จัดเก็บข้อมลู 
 
 
 
 
 
 

             รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่  3 :  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
                      ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
3.1.3  ร้อยละของวงเงินที่ปรับโครงสร้างหน้ีเงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลงักู้เงินเพื่อพื้นฟู
        และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพือ่สนับสนุนแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
        เม่ือเปรยีบเทียบกับแผนการปรับโครงสร้างหน้ี
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1 : ผู้อํานวยการสํานกัจัดการหน้ี 1 ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาวยอดเยาวมาลย์  สุคนธพันธุ ์

 นางสาวกนกกาญจน์  สุธีธร 
 (สํานักจัดการหน้ี 1) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ตอ่ 5300 โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ตอ่ 5303, 5151 
คําอธิบาย :  

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีแผนปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อลดความเส่ียงในการบริหารหนี้ และกระจาย 
ภาระการชําระหนี้ของรัฐบาลให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อการชําระหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อลด 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่องและการปรับอัตราดอกเบี้ย รวมถึงเป็นการกระจายภาระหน้ีไม่ให้กระจุกตัวมากเกินไป 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2552 2553 ณ มี.ค. 2554
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             รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

ร้อยละของวงเงินที่ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้
ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อพื้นฟู และเสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแข็ง 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับ
แผนการปรับโครงสร้างหน้ี 

ร้อยละ - - 65.96 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

 ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด นํ้าหนัก
(ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน     
ถ่วงนํ้าหนัก

ร้อยละของวงเงินที่ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้
พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อพื้นฟู และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2552 เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการปรับ
โครงสร้างหนี้ 

3 65.96 2.19 0.0657 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
 แผนการปรับโครงสร้างหนี้เงินกูแ้บบ Term Loan อายุ 2-4 ปี จํานวนรวม 82,769.71 ล้านบาท โดยการออก
ตั๋วสัญญาใช้เงินและพันธบัตรรฐับาล อายุ 12-20 ปี โดยแบง่เป็นพันธบัตรรัฐบาลวงเงินรวม 43,000.00 ล้านบาท และ 
ตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงินรวม 39,769.71 ล้านบาท  โดย ณ 31 มีนาคม 2554 สามารถดําเนินการปรบัโครงสร้างหน้ีได้จํานวนรวม 
54,600.00 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 65.96 ของแผนการปรับโครงสร้างหน้ีฯ  โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้  
 1. พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรบัโครงสร้างหน้ี (พ.ร.ก. ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครัง้ที่ 1 (LB25DA) อายุ 15 ปี  จํานวนรวม 20,000.00 ล้านบาท ดังนี้  

- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553   จํานวน 6,000.00 ล้านบาท 
- วันที่ 12 มกราคม 2554       จํานวน 6,000.00 ล้านบาท 
- วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554     จํานวน 8,000.00 ล้านบาท 

 2. ตัว๋สัญญาใช้เงนิ รุ่นอายุ 12 ปี และ 18 ปี จาํนวนรวม 34,600.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 ดังนี ้
- ตั๋วสัญญาใช้เงนิ อายุ 12 ปี    จํานวน 18,900.00 ล้านบาท 
- ตั๋วสัญญาใช้เงนิ อาย ุ18 ปี    จํานวน 15,700.00 ล้านบาท   



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

            

      
        13

             รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างองิ : - 

  หมายเหตุ : 1 การตดิต่อสอบถามรายละเอยีดให้ประสานกบัผู้จัดเก็บข้อมลู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่  3 :  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
                      ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
3.1.4  ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิเคราะหค์วามเสี่ยงทางเครดิต

 และจัดอันดับความน่าเชื่อถอืของรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ (Credit Scoring) 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1 : ผู้อํานวยการสํานกัจัดการหน้ี 2 ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาวปวีณา  สําเร็จ 

 นางสาวสุธาวรรณ  วรรณสุกใส 
 (สํานักจัดการหน้ี 2) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ตอ่ 5400 โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ตอ่ 5408, 5452 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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             รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

คําอธิบาย :  
สํานักงานบรหิารหน้ีสาธารณะ มีภารกิจในการวิเคราะห์ความเส่ียงทางเครดติและจัดอันดับความน่าเชื่อถอืของ

รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ อย่างน้อยทกุรอบ 12 เดือน เพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคํ้า
ประกัน และ/หรือให้กู้ตอ่ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดอัตราและเงือ่นไขการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกัน
ของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงกําหนดอตัราและเงื่อนไขการเรียกเก็บดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมการ
ให้กูต้่อของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 อยา่งไรก็ตาม เทคนิคการวิเคราะห์ในปัจจุบันยังมีจุดอ่อน เนือ่งจากยังไม่สะท้อน
ความเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึง่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และในขณะเดียวกันก็ได้รับผลกระทบจากการท่ีต้องดําเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาลดังนั้น เพื่อให้ สบน. สามารถวิเคราะห์ความเส่ียงทางเครดิตเพื่อจัดอันดบัความน่าเชื่อถอืฯ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น จงึมีความจาํเป็นที่จะตอ้งปรับปรงุระบบการวเิคราะห์ความเส่ียงทางเครดิตและจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือฯ เพือ่พัฒนาแนวทางการประเมิน และวิเคราะห์ความเส่ียงทางเครดิต ใหเ้หมาะสมกับลักษณะและการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทยอย่างแทจ้รงิ ซึ่งจะนําไปสู่ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ถกูต้อง เป็นธรรม ส่งผลให้
สามารถเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมฯ ได้อย่างเหมาะสมกับระดับความเส่ียงทางเครดิตของหน่วยงานแต่ละแห่ง 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกีย่วขอ้งได้สําเรจ็เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2554 ตามคําส่ังสํานักงาน

บริหารหน้ีสาธารณะ ที่ 62/2554 เรื่องแต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรกึษาโดย
วิธีตกลงและคณะกรรมการกํากับและตรวจรับงานโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาํเนิน
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และแบบจําลองในการวิเคราะหข์้อมูลทาง
การเงินและความเส่ียงทางเครดิต เพื่อประเมินระดับความนา่เชื่อถือของรัฐวิสาหกิจและ
สถาบันการเงินภาครัฐ  

2 จัดทําร่าง TOR และเสนอ ผอ. สบน. ให้ความเห็นชอบการดําเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และแบบจําลองในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินและความเส่ียงทางเครดิต เพื่อประเมินระดับความน่าเช่ือถือของ
รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ โดยวิธีตกลง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554  

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ตัวชี้วัด 1 
คะแนน

2 
คะแนน

3 
คะแนน 

4  
คะแนน 

5 
คะแนน

ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการปรบัปรุง
และพัฒนาระบบการวเิคราะหค์วามเส่ียงทางเครดิต
และจัดอันดับความน่าเชื่อถอืของรฐัวิสาหกจิ และ
สถาบันการเงินภาครัฐ (Credit Scoring) 

1 2 3 4 5 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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             รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

 

โดยที่ : 
ระดับ 1 :  แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกีย่วขอ้งได้สําเร็จ 
ระดับ 2 :  จัดทําร่าง TOR และเสนอ ผอ. สบน. ให้ความเห็นชอบ 
ระดับ 3 :  พิจารณาข้อเสนอด้านราคาและเทคนิค 
ระดับ 4 :  เสนอ ผอ. สบน. อนุมัติจ้าง 
ระดับ 5 :  ลงนามในสัญญาจ้างได้สําเร็จ 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

 ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน     
ถ่วงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินโครงการปรับปรงุ
และพัฒนาระบบการวเิคราะหค์วามเส่ียงทาง
เครดิตและจัดอนัดับความน่าเชือ่ถือของ
รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงนิภาครัฐ (Credit 
Scoring) 

3 ระดับ 2 2 0.0600 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
 จัดทําร่าง TOR และเสนอ ผอ. สบน. อนุมัติดําเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาํเนินโครงการปรับปรงุและพัฒนา
ระบบฐานข้อมลู และแบบจําลองในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความเส่ียงทางเครดติ เพื่อประเมินระดับความ
น่าเชื่อถือของรฐัวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ โดยวิธตีกลง พร้อมทั้งลงนามคําส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการที่เกีย่วขอ้งได้
ภายในวันที ่31 มีนาคม 2554 ตามแผนปฏิบัติงาน (action plan) ที่ได้กําหนดไว ้
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างองิ : - 

  หมายเหตุ : 1 การตดิต่อสอบถามรายละเอยีดให้ประสานกบัผู้จัดเก็บข้อมลู 

 
 
 

             รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่  3 :  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
                      ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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             รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

3.1.5  ร้อยละความสําเร็จในการออกพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบ้ียลอยตัว (Floating Rate Bond) 
 ได้ตามจํานวนที่วางแผนไว ้

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1 : ผู้อํานวยการสํานกัพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายเทพรตัน ์ วงศ์เจริญวนกจิ 
 (สํานักพัฒนาตลาดตราสารหน้ี)    
 ม.ล.อรสวัลป์  จักรพันธุ ์
 (สํานักจัดการหน้ี 1) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ตอ่ 5800 โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ตอ่ 5809, 5307 
คําอธิบาย :  

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะได้จัดทําแผนการออกพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบ้ียลอยตัวเพื่อเป็น
เครื่องมือในการระดมทุนรูปแบบใหม่ของรัฐบาล รองรับความต้องการระดมทุนที่สูงขึ้น และเป็นการเพิ่มทางเลือกสําหรับ
นักลงทุนที่ต้องการลดความเส่ียงจากการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ย 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ตัวชี้วัด หน่วยวัด
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.

2552 2553 ณ. มี.ค. 2554
ร้อยละความสําเร็จในการออกพนัธบัตร
รัฐบาลประเภทอัตราดอกเบ้ียลอยตัว 
(Floating Rate Bond) ได้ตามจํานวน
ที่วางแผนไว ้

ร้อยละ มีการออกพันธบัตร
รัฐบาลประเภท
อัตราดอกเบ้ีย
ลอยตัว 22,000 
ล้านบาท 

มีการออกพันธบัตร
รัฐบาลประเภท
อัตราดอกเบ้ีย
ลอยตัว 47,000 
ล้านบาท 

มีการออกพันธบัตร
รัฐบาลประเภท
อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว 23,000 
ล้านบาท 

หมายเหตุ :  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อตัราดอกเบ้ียรัฐบาลอยู่ในระดับต่ํา และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้
ความต้องการลงทุนใน FRB เพิ่มสูงขึ้น และมีความต้องการเพิ่มขึน้จากนักลงทุน ทําให้ สบน. มีการปรับวงเงินการออก FRB 
เพิ่มขึ้น 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดงันี ้

ค่าเป้าหมายทีร่ะดับคะแนน 3 คะแนน ออกพนัธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบ้ียลอยตัว (Floating Rate 
Bond) ได้ตามจาํนวนที่วางแผนไว้ ร้อยละ 80 (22,000 ล้านบาท) และมีช่วงปรับคะแนนเท่ากับ +/- ร้อยละ 10 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 วงเงินการออกพันธบัตร FRB  17,820 ล้านบาท 
2 วงเงินการออกพันธบัตร FRB  19,800 ล้านบาท 
3 วงเงินการออกพันธบัตร FRB  22,000 ล้านบาท 
4 วงเงินการออกพันธบัตร FRB  24,200 ล้านบาท 
5 วงเงินการออกพันธบัตร FRB  26,620 ล้านบาท 
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             รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

 ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน     
ถ่วงนํ้าหนัก 

ร้อยละความสําเร็จในการออกพนัธบัตรรัฐบาล
ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate 
Bond) ได้ตามจาํนวนที่วางแผนไว้ 

3 มีการออกพันธบัตร
รัฐบาลประเภทอัตรา
ดอกเบีย้ลอยตัว 
23,000 ล้านบาท 

3.45 0.1035 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
1.   การวางแผนออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือใช้เป็นอัตราอ้างอิง โดยเพิ่มวงเงินพันธบัตรแต่ละรุ่นให้  

มีขนาดใหญ่ขึ้นเพียงพอที่จะทําให้เกิดสภาพคล่องในตลาดรองได้ 
2.   การจดัประชุม Market Dialogue เพื่อหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ร่วมตลาดอย่างสม่ําเสมอ

เกี่ยวกับภาวะตลาดตราสารหน้ีทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง เสนอแนะแนวทางการออกตราสารหนี้และแนวทาง 
การพัฒนาตลาดตราสารหน้ี รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง Primary Dealers นักลงทุนรายใหญ่และ 
สํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

มีการหารือกับผู้ร่วมตลาดอย่างสม่ําเสมอ ทําให้ได้รับข้อมูลความต้องการของนักลงทุนเพื่อใชใ้นการกําหนด
แนวทางการออกพันธบัตรรฐับาล รวมทัง้สร้างความร่วมมืออนัดีระหว่างผู้ร่วมตลาดและสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
และทําให้ผู้ร่วมตลาดทราบถึงแนวทางการออกตราสารหน้ีของภาครัฐที่ชัดเจน 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  

สภาวะเศรษฐกจิและอัตราดอกเบ้ียที่ผันผวนตามสถานการณ์ตลาดการเงินอาจส่งผลให้ต้องมกีารปรับ
แผนการออกพนัธบัตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการระดมทุนของรฐับาลและความต้องการของนักลงทุน 
หลักฐานอ้างองิ : - 

  หมายเหตุ : 1 การตดิต่อสอบถามรายละเอยีดให้ประสานกบัผู้จัดเก็บข้อมลู 
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           รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน

 (   )  รอบ  12  เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่  3 :  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
                      ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ 

 (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 
3.2.1  ร้อยละของวงเงินการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1 : ผู้อํานวยการสํานกับรหิารการชําระหนี ้ ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  นายอัคนิทัต  บุญโญ 

 นายญาณวุฒิ  ปาละชัยวุฒิ 
 (สํานักบรหิารการชําระหนี้) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ตอ่ 5600 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ตอ่ 5602, 5606 
คําอธิบาย : 

เป็นการวัดผลสําเร็จจากรอ้ยละของผลผลิตเชงิปริมาณ (Output) ของงานการบริหารการชาํระหนี้ของรฐับาล  
เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตวัชี้วัดเชงิปริมาณที่กําหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
คือ วงเงินการบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล 189,256.49 ล้านบาท (จํานวนงบชาํระหนี้ที่ไดร้ับจดัสรร) 
สูตรการคํานวณ :  

คิดจากจํานวนงบชําระหนี้ทีใ่ช้ไป    จํานวนงบชําระหนี้ที่ไดร้บัจัดสรร  ×  100 
                    
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ตัวชี้วัด หน่วยวัด
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.

2552 2553 2554 

(ณ 31 มี.ค. 2554) 
ร้อยละของวงเงนิการบริหารการชําระหนี ้
ของรัฐบาล 

ร้อยละ 99.91 100 36.72 
(69,502.50.50 ล้านบาท) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
ร้อยละ 75  ร้อยละ 80  ร้อยละ 85  ร้อยละ 90  ร้อยละ 95   
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           รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (   )  รอบ  12  เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน     
ถ่วงนํ้าหนัก 

ร้อยละของวงเงนิการบริหารการชําระหนี ้
ของรัฐบาล 

5 36.72 1 0.0500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ: 
เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจํานวนงบชําระหนี้ที่ใช้ไปจากผลการดําเนินงานของสํานกับริหารการชําระหนี้ และ

นํามาคํานวณตามสูตรการคํานวณเพื่อจัดลําดบัการให้คะแนนตามเกณฑ์ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 1. ได้รับความรว่มมือจากทุกฝ่ายทําให้สามารถดําเนินการไดอ้ย่างรวดเร็ว 
 2. มกีารประสานเป็นการภายในระหว่างสํานกับริหารการชําระหนี้กับหน่วยงานภายนอกท่ีเกีย่วข้อง ทําให้
สามารถดําเนินการไดอ้ย่างรวดเร็ว 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  - 
หลักฐานอ้างองิ : - 

  หมายเหตุ : 1 การตดิต่อสอบถามรายละเอยีดให้ประสานกบัผู้จัดเก็บข้อมลู 
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              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วดั) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 :  ร้อยละการตอบสนองต่อเร่ืองที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 15 วัน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายธีรลักษ์  แสงสนิท ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาวดารณี  บุญทิพย ์

นายเขียว  อุไรรัตน ์
(สํานักงานเลขานุการกรม) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ตอ่ 5110 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ตอ่ 5105, 5130 
คําอธิบาย : 

 หนังสือราชการ หรอื เรือ่ง/ประเด็นทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรที่ส่วนราชการไดร้ับตน้เรือ่งมาจากหน่วยงานภายนอก
หรือประชาชนที่เรียกร้องขอให้ส่วนราชการดําเนินการโดยจะต้องตอบสนองต่อเรื่องดังกล่าว ให้หน่วยงานภายนอกหรือประชาชน
ที่เรยีกร้อง รวมถึงการแจง้สถานภาพของการดาํเนินงาน (ถ้าม)ี โดยโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือราชการ 
ภายใน 15 วัน นับจากวนัที่ส่วนราชการได้รับเรื่อง 
สูตรการคํานวณ 
 

จํานวนหนังสือราชการ หรือเรื่อง/ประเด็นทีเ่ปน็ลายลักษณ์อกัษรที่ส่วนราชการตอบสนอง × 100 
จํานวนหนังสือราชการ หรือเรื่อง/ประเด็นทีเ่ปน็ลายลักษณ์อกัษรที่ได้รับทั้งหมด  

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.

2552 2553 2554 

ร้อยละการตอบสนองต่อเรื่องที่ต้องประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งภายในระยะเวลา 15 วัน 

ร้อยละ - 100 
(251 เรื่อง) 

100 
(247 เรื่อง)  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน ระดับ 4 คะแนน ระดับ 5 คะแนน 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด  นํ้าหนัก
(ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก

ร้อยละการตอบสนองต่อเรื่องทีต่้องประสานงาน
กับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องภายในระยะเวลา 15 วัน 

3 ร้อยละ 100 5 0.1500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
1. จัดลําดับความสําคัญ ความเร่งดว่น ของหนงัสือ/เอกสาร/โทรสาร ที่รับจากภายนอก  
2. เจ้าหน้าที่สารบรรณลงทะเบยีนรับเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเลขทีร่ับ วันที่ และเวลา กํากับ 
3. คัดกรองเรื่อง เพื่อนําเสนอให้ผู้บริหารที่ไดร้บัมอบหมายพิจารณาส่ังการไปยัง สํานัก /ศูนย/์กลุ่ม ดําเนินการ

ในเรือ่งน้ัน ๆ รวมทั้งบันทึกคําส่ังการของผู้บรหิาร และสแกนภาพเอกสาร พร้อมทัง้นําส่งเอกสารให้กับ สํานัก/ศูนย/์กลุ่ม 
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              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วดั) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

ต่าง ๆ ตามที่ผู้บริหารได้มอบหมายหรือส่ังการ พร้อมทั้งออกเลขหนังสือส่งออกในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามที ่
สํานัก/ศูนย์/กลุ่ม ได้ดําเนินการเสร็จเรียบรอ้ย พร้อมทั้งนําส่งเรื่องให้กับหน่วยงาน หรอืประชาชนที่ร้องขอ ภายใน
ระยะเวลาทีก่ําหนดตามช่องทางทีร่้องขอ เช่น โทรสาร จดหมาย อีเมล เป็นตน้ 

4. ผู้จัดเก็บข้อมลูทําบันทึกขอความร่วมมือจากสํานัก/ศูนย์/กลุ่ม รวบรวมผลการดําเนินการทีแ่ล้วเสร็จจัดส่งให้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ภายในวนัที่ 25 ของทกุเดือน รวมทั้งรวบรวมผลจากทุก สํานัก/ศูนย์/กลุ่ม และติดตามผลจากหน่วยงาน
ที่จัดส่งข้อมูลล่าช้า จัดทําสรุปผลในแต่ละเดือน เสนอผู้บริหารระดับสูงทราบถงึผลการดําเนินการโดยแยกประเภทข้อมูลที่
ได้รวบรวมจากทกุหน่วยงาน เพือ่จัดประเภทของหนังสือ/เอกสาร ซึ่งรวมทั้งหมดในรอบระยะเวลา 6 เดือน โดยมีเรื่องที่ได้
ประสานกับหนว่ยงานภายนอกและประชาชน ภายในระยะเวลา 15 วัน ดว้ย 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 ผู้บริหารให้ความสําคัญและติดตามผลการดําเนินงานสม่ําเสมอ โดยให้รายงานผลการดําเนินการ หรือปัญหา 
อุปสรรคต่างๆ เข้ารายงานในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  

การจดัส่งขอ้มูลให้กับผู้รวบรวมล่าช้ากว่ากําหนด ดังนั้น จึงต้องมีการติดตามทวงถามเป็นประจํา 
หลักฐานอ้างองิ : - 
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             รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (     )  รอบ  12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่  5 :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาวพรทพิย์  พันเลิศยอดยิ่ง 
นายโชติ ศิริวงศ์วิเชียร 
นายถนัด  ดาวเวียง 
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5100 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5900, 5901, 5906 
คําอธิบาย :  

 ผู้กําหนดนโยบาย หมายถึง หน่วยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายซ่ึงกําหนดนโยบายให้แก่
ส่วนราชการ เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ส่วนราชการสังกัด  

 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  
 ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  

(1) ความพึงพอใจด้านความเข้าใจต่อนโยบายที่มอบหมาย  
(2) ความพึงพอใจด้านการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ 
(3) ความพึงพอใจด้านการติดตามและนําเสนอผลให้ทราบ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2552 2553 2554

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของ
ผู้กําหนดนโยบาย 

ร้อยละ - N/A N/A 

หมายเหตุ :  รอผลการประเมนิจากสํานักงาน ก.พ.ร. ณ ส้ินปงีบประมาณ 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
ระดับ  1 คะแนน ระดับ  2  คะแนน ระดับ 3  คะแนน ระดับ 4 คะแนน ระดับ  5 คะแนน

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
เงื่อนไข : ประเด็นข้อสังเกตของผู้ประเมินอิสระจะนํามาใช้ประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด  
นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย 3 N/A 1 0.0300 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : - 
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             รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (     )  รอบ  12  เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างองิ : - 

  หมายเหตุ : 1 การตดิต่อสอบถามรายละเอยีดให้ประสานกบัผู้จัดเก็บข้อมลู                                  

              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วดั) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6 :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายธีรลักษ์  แสงสนิท ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นางสาวดารณี  บุญทิพย ์

นางสาวพิกุล  ตรีกล่ิน 
(สํานักงานเลขานุการกรม) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ตอ่ 5110 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ตอ่ 5105, 5108 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ
ของส่วนราชการ เพื่อขับเคล่ือนยทุธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และการจัดการขอ้ร้องเรยีน
เรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรฐัในปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  

ข้อรอ้งเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทจุริต การปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าทีร่ัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรฐัที่ไม่ไดป้ฏิบัติหน้าที่ราชการดว้ยความรับผิดชอบต่อประชาชน 
ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คํานึงถงึประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตัง้และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการที่เกี่ยวข้องไดก้ําหนดไวใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

การตอบสนอง หมายถงึ การส่งต่อให้แก่หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนําเรื่องร้องเรียน 
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจง้ตักเตือน ดําเนินคด ีหรืออื่นๆ ตามระเบียบขอ้กฎหมาย พรอ้มกบัแจ้งให ้
ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดําเนินการการภายในเวลา 15 วัน ทั้งนี้ กรณทีี่ข้อร้องเรยีนไม่ได้ระบุชื่อ 
และที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิต่อไดห้รืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน จะพจิารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนําเรือ่ง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ การสอบสวนข้อเท็จจริง แจง้ตักเตอืน คําเนนิคดี การนําไปแก้ไขปัญหา
การดําเนินงาน หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
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              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วดั) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
ระดับคะแนน ผลการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

1 - ผู้จัดเก็บข้อมูลได้ดําเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) 
- ได้นําผลการดําเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปี 2553    
  และข้อร้องเรียนจากระบบการรับฟังข้อร้องเรียนของส่วนราชการ ศูนย์บริการประชาชน  
  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ   
  (สบน.) มาพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปัญหา อุปสรรค 
  ที่เกิดขึ้น  ซึ่งปรากฏว่า ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตแต่อย่างใด 
- ได้ดําเนินการวิเคราะห์ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้ 
  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สบน.  
  จากบุคคลที่ไดร้ับบรกิารหรือเคยติดต่อหรือมีส่วนได้เสียกับ สบน. และวิเคราะห์ความเส่ียง 
  ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตจากการปฏิบัตแิละ/หรอืละเวน้การปฏิบัติหนา้ที่โดยมิชอบ 
  ในโครงการสําคัญ 
- จากรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  
  และ 2553 ผลปรากฏว่า ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ของข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้างของ สบน.  

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2 -  ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ  
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ซึง่ได้มีการทบทวนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
   4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2552-2555)    
-  ได้นําเสนอผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ 
   ทุจรติภาครัฐของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  และ ผอ. สบน. ได้  
   เห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ  
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ สบน. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 
-  ได้ดําเนินการจัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั ประจําป ี
   งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท แล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554  
-  ได้ดําเนินการนําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ ประจําป ี
   งบประมาณ พ.ศ. 2554  เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ สบน. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

3 -  ได้มีการดําเนินการบางส่วนเพื่อให้เป็นไปตามแผนฯ โดยได้เตรียมการจัดทํา “โครงการ 
   พัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สบน.” ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 1  
   คือ เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   
   ซึ่งได้กําหนดวันจัดโครงการ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2554   
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              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วดั) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ตัวชี้วัด 1

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

1 2 3 4 5 

 
โดยที่ : 

ระดบั 1 คะแนน :  ทบทวน และวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ 
และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ
ส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาถงึความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาการทุจรติ และประพฤตมิิชอบ และปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากดําเนนิการตาม
แผนปฏิบัติการฯ ปีที่ผ่านมา 

  วิเคราะห์ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการตามที่ได้มีการสํารวจในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553  

  วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการร้องเรยีนของส่วนราชการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2552 และ 2553 ว่าแต่ละปีมีจาํนวนเท่าไร ในประเด็นใดบ้าง และเปรียบเทยีบหาแนวโน้ม
เรื่องร้องเรียนทีเ่กิดขึ้น แล้วคัดเลือกเรือ่งร้องเรยีนที่สําคัญ 5 เรื่อง เพื่อนํามาวเิคราะห ์
หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปญัหา โดยวิเคราะห์หาสาเหตุทีท่ําให ้

 1) การปฏิบัตริาชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะทีข่าด 
หรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 

 2) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถอืในความมีคุณธรรม 
ความมีจริยธรรม 

 3) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคํานึงถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ 
ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

ระดับ 2 คะแนน :  นําข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกําหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯ 
ที่ใช้วดัผลได้อยา่งเป็นรูปธรรม เสนอผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องส่วนราชการ 

ระดับ 3 คะแนน :  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้แล้วเสร็จครบถ้วน 

  ตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผลสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวช้ีวัด 
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              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วดั) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน
 สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ตามแบบฟอร์มที่สํานักงาน ป.ป.ท.กําหนดเพื่อนํา
ข้อมูลจากสรุปผลการสํารวจดังกล่าวมาใช้ประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการในปีงบประมาณต่อไป 

ระดับ 4 คะแนน :  ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่
โดยมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ร้อยละ 100 

  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อรอ้งเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญ 
ได้แก่  
1) จํานวนข้อร้องเรียนในแต่ละช่องทางการร้องเรียนและผลการตอบสนองต่อ 

ข้อรอ้งเรียนแยกตามประเภทของเรื่องที่ถกูรอ้งเรียนและหน่วยงานทีถู่กร้องเรยีน 
2) ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรยีน ปญัหา อุปสรรคของการตอบสนอง 

ข้อรอ้งเรียน และแนวทางการแก้ไข 
 
 
 
 

ระดับ 5 คะแนน :  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจรติของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรงุการดําเนินงานในปีต่อไป  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด  
นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4 ระดับ 2 2 0.0800 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
 ดําเนินการได้ตามที่ได้ชี้แจงในข้อมูลผลการดําเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 การดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤตมิิชอบได้รับความร่วมมือในการดําเนินงานเป็นอย่างดี
จากผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างองิ : - 
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           รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน

 (     )  รอบ  12  เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่  7 :  ร้อยละของอัตราการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุน

ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
7.1  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายธีรลักษ์  แสงสนิท ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  นางสาวเทียมจันทร์  ประเสริฐผล 

 นางชมพร  วรณุศิร ิ
(สํานักงานเลขานุการกรม) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5110 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5117, 5133 
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           รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน

 (     )  รอบ  12  เดือน
คําอธิบาย : 

 การพจิารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทัง้นี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ไดร้บัการจดัสรรเพิม่เติมระหว่างปงีบประมาณ 
โดยจะใช้ขอ้มูลการเบกิจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ 
เทยีบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณระหวา่งปี (รายจ่าย
ประจําไปรายจา่ยลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงแล้วมาเป็นฐาน
ในการคํานวณ 

 รายจ่ายลงทุน หมายถงึ รายจา่ยที่รฐับาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททนุ ทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่
ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายทีร่ฐับาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาล
และผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงาน
ตําแหน่งที่ 5 แสดงถงึลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกาํหนดให้ 

 สํานักงานบรหิารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ได้รับจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2554  
หมวดงบลงทุนวงเงิน 9 แสนบาท ประกอบด้วย 1 โครงการ คือ 

1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการสํานักงาน 

สูตรการคํานวณ : 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทีส่่วนราชการเบิกจ่าย   x 100 

  วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.

2552 2553 2554 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน 

ร้อยละ 98.70 6.42 N/A 
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           รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน

 (     )  รอบ  12  เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน ระดับ 4 คะแนน ระดับ 5 คะแนน 

ร้อยละ 66 ร้อยละ 69 ร้อยละ 72 ร้อยละ 75 ร้อยละ 78 

หมายเหตุ :  
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 72 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุนที่ได้รับ

จัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ และเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการประหยัดได้ และไม่ได้นําไปใช้จ่าย 
ในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ต่อ ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ประหยัดได้ดังกล่าว 
(งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล 

3.  กรณีส่วนราชการนําเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ประหยดัได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอ่ืนๆ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนํามาใช้คํานวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย 

4. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทนุ 2 N/A 1 0.0200 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
 1. มกีารแตง่ตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินของสํานกังานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) 
 2. สบน. มงีบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบลงทุน วงเงิน 9 แสนบาท เพื่อดาํเนินโครงการพัฒนา
ระบบการจัดการสํานักงาน ซึง่ขณะนี้ อยูร่ะหว่างจัดตั้งคณะทํางานเพื่อดรูายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการ และ
คาดว่าจะเบิกจา่ยเงินทั้งโครงการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 เจ้าหน้าที่และผู้บริหารให้ความสําคัญในการดําเนินงาน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 อัตรากําลังมีจํานวนจํากัด รวมทั้งมีอตัราการเข้าออกของเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างสูง ทําให้
ขาดความต่อเน่ืองในการดําเนนิงาน ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัตงิานไม่มีประสิทธภิาพเท่าที่ควร 
หลักฐานอ้างองิ : - 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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             รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน

 (    )  รอบ  12  เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่  7 :  ร้อยละของอัตราการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุน

ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
7.2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายธีรลักษ์  แสงสนิท ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  นางสาวเทียมจันทร์  ประเสริฐผล 

นางชมพร  วรณุศิร ิ
(สํานักงานเลขานุการกรม) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5110 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5117, 5129 
คําอธิบาย : 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงนิของส่วน
ราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่าย
ประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงแล้วมาเป็นฐาน 
ในการคํานวณ 

 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวมประจําปีงบประมาณ 2554 
วงเงิน 189,818.5233 ล้านบาท แยกออกเป็น  

 ผลผลิตที่ 1 งบจัดการหนี้สาธารณะ จํานวน 562.0333 ล้านบาท 
 ผลผลิตที่ 2 งบชําระหนี้ จํานวน 189,256.49 ล้านบาท 

 
สูตรการคํานวณ : 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย  x 100 
  วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการไดร้ับ  

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.

2552 2553 2554
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

ร้อยละ - 99.98 36.84 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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             รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน

 (    )  รอบ  12  เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน ระดับ 4 คะแนน ระดับ 5 คะแนน 

ร้อยละ 91 ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 

หมายเหตุ :  
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เท่ากบั ร้อยละ 93 ซึง่เป็นค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรเพิ่มเตมิระหว่าง

ปีงบประมาณ และเงินงบประมาณที่ส่วนราชการประหยัดได ้และไม่ได้นําไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ต่อ  
ทั้งน้ี ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ดงักล่าว (งบประมาณเหลือจา่ย) เพือ่ใช้ประกอบการประเมินผล 

3. กรณีส่วนราชการนําเงินงบประมาณที่ประหยดัได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่นๆ การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของโครงการใหม่จะนํามาใช้คํานวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย 

4. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ 
ของกรมบญัชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ขอ้มูลสถิต ิ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 1.5 36.84 1 0.0150 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
 สบน. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวงเงินทั้งส้ิน 189,818,523,300 บาท 
จําแนกเป็น  

- ผลผลิตที่ 1 จาํนวน 562,033,300 บาท 
- ผลผลิตที่ 2 จาํนวน 189,256,490,000 บาท 

โดยในภาพรวมสามารถเบกิจ่ายได้ 69,922,080,385.97 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.84 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 เจ้าหน้าที่และผู้บริหารให้ความสําคัญในการดําเนินงาน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  

อัตรากําลังมีจํานวนจํากัด รวมทั้งมีอตัราการเข้าออกของเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างสูง  
ทําใหข้าดความต่อเน่ืองในการดําเนินงาน ซึง่ส่งผลให้การปฏิบตัิงานไม่มีประสทิธิภาพเท่าที่ควร 
หลักฐานอ้างองิ : - 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน

 (    )  รอบ  12  เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่  7 :  ร้อยละของอัตราการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุน

ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
7.4  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายธีรลักษ์  แสงสนิท ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  นางสาวเทียมจันทร์  ประเสริฐผล 

นางชมพร  วรณุศิร ิ
(สํานักงานเลขานุการกรม) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5110 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5117, 5129 
คําอธิบาย : 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะพิจารณาจากความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ส่วนราชการ
บันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให้ส่วนราชการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ 
GFMIS ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 
โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 

สูตรการคํานวณ :  
 

 เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย  x 100  
   วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.

2551 2553 2554
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ - - 76.35 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 

ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน ระดับ 4 คะแนน ระดับ 5 คะแนน 

ร้อยละ 86 ร้อยละ 89.5 ร้อยละ 93 ร้อยละ 96.5 ร้อยละ 100 
 
หมายเหตุ : 

1. กําหนดระดับคะแนน 3 เท่ากบั เท่ากับ ร้อยละ 93 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ และเงินงบประมาณที่ส่วนราชการประหยัดได ้และไม่ได้นําไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ต่อ  
ทั้งน้ี ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดด้ังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล 

3. กรณีส่วนราชการนําเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่นๆ การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของโครงการใหม่จะนํามาใช้คํานวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย 

4. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชกีลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ขอ้มูลสถิต ิ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

1.5 76.35 1 0.0150 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
 สํานักงานบรหิารหน้ีสาธารณะกําหนดแผนการเบิกจ่ายเงนิในภาพรวม ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 จาํนวน 91,586,730,000 บาท 
เบิกจ่ายสะสมได้ จํานวน 69,922,080,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 76.35 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 เจ้าหน้าที่และผู้บริหารให้ความสําคัญในการดําเนินงาน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 อัตรากําลังมีจํานวนจํากัด รวมทั้งมีอตัราการเข้าออกของเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างสูง ทําให้
ขาดความต่อเน่ืองในการดําเนนิงาน ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัตงิานไม่มีประสิทธภิาพเท่าที่ควร
หลักฐานอ้างองิ : - 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วดั) ()  รอบ    6  เดือน
 (     )  รอบ  12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่  8 :  ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  คณะกรรมการกํากับดูแลองค์การที่ด ี

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  นางสาวสิริภา สัตยานนท ์
(สํานักนโยบายและแผน) 
นางสาวทิพรัตน ์ ไชยศร ี
(สํานักบรหิารการชําระหนี)้ 
นางสาวสายสุนีย์  มีภู่ 
(สํานักงานเลขานุการกรม) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050  โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5503, 5617, 5133 
คําอธิบาย : 

 การควบคุมภายใน หมายความวา่ กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กาํกับดูแล ฝ่ายบรหิารและบุคลากรของหน่วย
รับตรวจจัดให้มขีึ้น เพือ่สรา้งความม่ันใจอยา่งสมเหตุสมผลว่าการดําเนนิงานของหนว่ยรับตรวจ จะบรรลุวตัถุประสงค์ของ 
การควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปลืองหรือการทุจรติ ด้านความเช่ือถือได ้
ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซ่ึงรวมถึง 
การปฏิบัตงิานตามระเบียบของฝ่ายบริหาร 

 ความสําเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพจิารณาจากความสามารถของหนว่ยงานในการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน วา่ด้วยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 6) และ
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทีไ่ด้
กําหนดเป็นแนวทางไว ้
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              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วดั) ()  รอบ    6  เดือน
 (     )  รอบ  12  เดือน

ข้อมูลการดําเนินงาน : 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

1 สบน. มีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2553 และอยู่ระหว่างจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผน เพื่อส่งให้สํานักงาน 
ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่กําหนด คือ 29 เมษายน 2554  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
โดยที่ : 

ระดับ 1 คะแนน : หน่วยรับตรวจมีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงดังกล่าวให้
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในวันที่ 29 เมษายน 2554 

ระดับ 2 คะแนน : หน่วยรับตรวจประเมินผลการควบคุมภายในได้ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ระดับ 3 คะแนน : หน่วยรับตรวจวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเส่ียงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ระดับ 4 คะแนน : หน่วยรับตรวจจัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 6)  
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              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วดั) ()  รอบ    6  เดือน
 (     )  รอบ  12  เดือน

 
ระดับ 5 คะแนน : หน่วยรับตรวจดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล โดยวัดผล

จากระดับค่าแนนของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ(ตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย) 

หมายเหตุ : 
1. หน่วยรับตรวจ หมายถงึ ส่วนราชการระดับกรม 
2. ส่วนงานย่อย หมายถึง ทุกหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่

ตั้งอยูใ่นภูมิภาคตามโครงสร้างที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ยกเว้น โรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธกิารที่ไม่ตอ้งดําเนินการตามตัวช้ีวัดนี้ แตย่ังคงตอ้งดําเนนิการตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

3. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ข้อ 6 กําหนดให้ผู้รับตรวจต้องรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยผู้รับตรวจในทีน่ี้ หมายถงึ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หรอืผู้บริหารระดับสูง 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัตริาชการหรือการบรหิารของหน่วยรบัตรวจ 
 

การพจิารณาระดับคะแนนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ขั้นตอน โดยมีระดบัคะแนน ดังนี้ 
 

ขั้นตอน คะแนนเต็ม 
1 1.00 คะแนน 
2 1.00 คะแนน 
3 1.00 คะแนน 
4 1.00 คะแนน 
5 1.00 คะแนน 

รวม 5.00 คะแนน 
เงื่อนไข : 
 

ขั้นตอนที่ 1 (1.00 คะแนน)  
1.1 เอกสาร/หลักฐานของหน่วยรบัตรวจที่แสดงถงึกระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรงุการควบคุม

ภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นแผนการปรับปรุงที่จะมีการดําเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (0.50 
คะแนน) 

1.2 จัดทํารายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ที่ได้ดําเนินการในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และได้นําเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อส่ัง
การโดยสามารถจัดส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในวันที่ 29 เมษายน 2554 (0.50 คะแนน) 
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              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วดั) ()  รอบ    6  เดือน
 (     )  รอบ  12  เดือน

ขั้นตอนที่ 2 (1.00 คะแนน)  
เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานย่อยที่ไดร้ับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินงาน 

ในความรับผิดชอบดําเนินการ โดยทําการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ซึ่งจะทําให้ผู้รับผิดชอบในงานได้พิจารณาการปฏิบัติงาน
ด้วยตนเองอย่างแท้จริง และยอมรับที่จะทําการปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม มิฉะนั้นจะเกิดผลกระทบต่อ
การไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน ทั้งนี ้ตามหนังสือแนวทาง : การจดัวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล 
การควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ประเมินตามแบบฟอร์มที ่1 ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนย่อย ดงันี ้

2.1 มีการดําเนินการ 1 ขั้นตอน อย่างครบถ้วน (0.20 คะแนน) 
2.2 มีการดําเนินการ 2 ขั้นตอน อย่างครบถ้วน (0.20 คะแนน) 
2.3 มีการดําเนินการ 3 ขั้นตอน อย่างครบถ้วน (0.20 คะแนน) 
2.4 มีการดําเนินการ 4 ขั้นตอน อย่างครบถ้วน (0.20 คะแนน) 
2.5 จัดส่งแบบฟอร์มที่ 1 ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 (0.20 คะแนน)  

 

ขั้นตอนที่ 3 (1.00 คะแนน)  
3.1 เอกสาร/หลักฐานของหน่วยรับตรวจที่แสดงถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเส่ียงของระบบการควบคุม

ภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม และยังคงปรากฏอยู่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ให้หน่วยรับตรวจจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ตามแบบฟอร์มที่ 2 (0.50 คะแนน) 

3.2 จัดส่งแบบฟอร์มที่ 2 ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 (0.50 คะแนน) 
ขั้นตอนที่ 4 (1.00 คะแนน)  

4.1 หน่วยรับตรวจจัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 6) (ประกอบด้วยแบบ ปย. 1  แบบ ปย. 2  แบบ ปอ. 1  แบบ ปอ. 2  
แบบ ปอ. 3  และแบบ ปส.) โดยจัดส่งเฉพาะแบบ ปอ. 1 ใหสํ้านักงาน ก.พ.ร. และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554  
ขั้นตอนที ่5 (1.00 คะแนน)  

5.1 เพื่อให้หน่วยรับตรวจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลของการดําเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจได้ ดงันั้น จึงวัดผลจากค่าคะแนนของหน่วยรับตรวจที่ได้จากค่าคะแนนของตัวชี้วดัระดับความสําเร็จของ
ร้อยละเฉล่ียถว่งน้ําหนกัในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกจิหลัก/เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ  
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

 
 

ระดับคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนัก ใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เป้าหมายผลผลิต
ของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 

คะแนนย่อยที่ได้ 

0.00-1.00 0.20 
1.01-2.00 0.40 
2.01-3.00 0.60 
3.01-4.00 0.80 
4.01-5.00 1.00  
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              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วดั) ()  รอบ    6  เดือน
 (     )  รอบ  12  เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 2 ระดับที่ 1 = 0.5 0.5 0.0100 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
 มีการขอความรว่มมือในการจดัทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เกี่ยวกับการปรับปรงุการควบคุมภายใน เพือ่ใช้
เป็นเครื่องมือในการดําเนินงานการปรับปรงุการควบคุมภายใน รวมทัง้มีบันทึกขอความรว่มมือใหร้ายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2553) รายละเอยีดปรากฏตามสําเนาบันทึก 
กค. 0905/สนผ./81 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2554 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และการรับรู้แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างองิ : - 
  หมายเหตุ : 1 การตดิต่อสอบถามรายละเอยีดให้ประสานกบัผู้จัดเก็บข้อมลู                                  
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                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน

 (     )  รอบ  12  เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่  9 :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  คณะกรรมการจัดทําต้นทุนผลผลิต ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  นายธีรลักษ์  แสงสนิท 

  นางสาวเทยีมจันทร์  ประเสรฐิผล 
  นางสาวรัชนกีร  มาลีบํารุง 

(สํานักงานเลขานุการกรม) 
โทรศัพท์ :  0-2265-8050  โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5110, 5117, 5132 
คําอธิบาย : 

ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การท่ีส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากร 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1 จัดทําบัญชตี้นทนุต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กรมบัญชกีลางกาํหนดได้แล้วเสรจ็ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยผ่านความเห็นชอบจาก รอง ผอ. สบน. และเสนอใหสํ้านักงบประมาณ กรมบญัชีกลาง 
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 

2 จัดทํารายงานเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิตระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ. 
2552 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 พร้อมทั้งวิเคราะห์ถงึสาเหตุของการเปล่ียนแปลงต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต โดยผ่านความเห็นชอบจาก รอง ผอ. สบน. และเสนอสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชกีลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 

3 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยผ่านความเห็นชอบจาก รอง ผอ. สบน. และ
เสนอกรมบญัชกีลาง ทราบ เมือ่ 31 มีนาคม 2554  
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                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (     )  รอบ  12  เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วัด 1 
คะแนน

2 
คะแนน

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน

ระดับความสําเร็จของการจัดทาํต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

1 2 3 4 5 

โดยที่ : 
ระดับ 1 คะแนน : จัดทําบัญชตี้นทนุต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กรมบัญชกีลางกาํหนดได้แล้วเสรจ็ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชกีลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ระดับ 2 คะแนน : เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิตระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ. 2552 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ว่ามกีารเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พรอ้มทัง้วิเคราะหถ์ึง
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานการเปรียบเทยีบและสรุปผลการวิเคราะหต์้นทนุ
ต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ 
กรมบัญชกีลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ  

โดยที่ : 
ระดับ 3 คะแนน : จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ชดัเจน (สามารถวดัผลได้) และแผนฯ ดังกล่าวได้รบัความเห็นชอบ
จากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

ระดับ 4 คะแนน : สร้างรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สําหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และระบุค่าใช้จ่าย
เข้าสู่กิจกรรมยอ่ยดังกล่าวในระบบ GFMIS  

ระดับ 5 คะแนน : สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ ตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ พร้อมทั้งจดัทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด นํ้าหนัก
(ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการจัดทาํต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

5 ระดับ 3 3 0.1500 
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                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (     )  รอบ  12  เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
 1. เรียกข้อมูลตน้ทุนประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 จากระบบ GFMIS ด้วยคําส่ัง KSB1 
 2. ขอขอ้มูลเกณฑ์การป่ันส่วนค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรม พร้อมทัง้จํานวนกจิกรรมและจํานวนผลผลิตจากแต่ละ
สํานัก/ศูนย์/กลุ่ม 
 3. นําเข้าขอ้มูลต้นทุนประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนเข้าโปรแกรม CGD Costing 
ของกรมบญัชีกลางเพื่อคํานวณต้นทุนกจิกรรมและต้นทุนผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 4. นําข้อมูลต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิตสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่คํานวณได้เปรยีบเทยีบกับต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และวิเคราะห์สาเหตุการเปล่ียนแปลงของต้นทุนตอ่หน่วย และจัดทําแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยอาศัยข้อมลูการเปรียบเทยีบต้นทุนตอ่หนว่ยที่ไดจ้ัดทําข้างต้น 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 เจ้าหน้าที่และผู้บริหารให้ความสําคัญในการดําเนินงาน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
 อัตรากําลังมีจํานวนจํากัด รวมทั้งมีอตัราการเข้าออกของเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างสูง ทําให้
ขาดความต่อเนือ่งในการดําเนนิงาน ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัตงิานไม่มีประสิทธภิาพเท่าที่ควร
หลักฐานอ้างองิ : - 
  หมายเหตุ : 1 การตดิต่อสอบถามรายละเอยีดให้ประสานกบัผู้จัดเก็บข้อมลู                                  

 
 
 
 

           รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10 :  ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1:  คณะทาํงานจดัทาํนโยบายการกํากบัดูแล 

องค์กรทีด่ีและการส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  นายเอกราช เขื่อนขันธ์สถิตย์ 

 (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหาร 
 การชําระหนี้) 
 นางสาวกนกกาญจน์  สุธีธร 
 (สํานักจัดการหน้ี 1) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050  โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ตอ่ 5216 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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           รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

คําอธิบาย : 
ความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) หมายถึง การดําเนินการวิเคราะห์และ

จัดทําแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวและการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ โดยการปรับปรุงกระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

โดยพิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่กําหนดไว้รวมถึงผลสําเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1 ทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการกํากับดูแลองค์การทีด่ีและส่งเสริมธรรมาภิบาลที่

จัดทําแล้วเสรจ็ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อใช้สําหรับการนําไปปฏิบัต ิ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2  อยูร่ะหว่างการดาํเนินการตามแผนปฏิบัตกิาร/โครงการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ภายใต้นโยบายการกํากับดูแลองค์การทีด่ีและส่งเสริมธรรมาภิบาล 

 ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการรอบ 6 เดอืน  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วัด 
1

คะแนน 
2

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 
ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) 

1 2 3 4 5 

 

โดยที่ : 
ระดับ 1 คะแนน : นําแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ที่จัดทําแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

มาทบทวนและปรับปรงุ ให้เหมาะสมและพร้อมสําหรับการนําไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 

ระดับ 2 คะแนน :  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายใต้แผน
ส่งเสริมธรรมาภิบาล(Roadmap) ได้แล้วเสรจ็ โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการอย่างสม่ําเสมอเป็นรายเดอืนหรอืรายไตรมาส  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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           รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ  12  เดือน

โดยที่ : 
ระดับ 2 คะแนน :  สรุปผลความคืบหน้าของการดําเนินงาน โดยแสดงผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบผลความ

คืบหน้าของการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมายครบทุกระยะทีร่ายงาน 
ระดับ 3 คะแนน : สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายใต้

แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และนําเสนอผลการดาํเนินการ ปจัจยัสนับสนุน ปัญหา
อุปสรรค ขอ้เสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป พรอ้มผลการประเมินตนเองเทียบกับ
วัตถุประสงค์/เปา้หมายของการส่งเสริมธรรมาภิบาลในกระบวนงานหลักที่ดําเนินการตาม แผนฯ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อผู้บริหารของส่วนราชการ 

ระดับ 4 คะแนน : นําข้อมูลจากผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ/
โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใตแ้ผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ได้แล้ว
เสร็จ โดยนําเสนอแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ/โครงการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ต่อหัวหนา้ส่วนราชการและ
ได้รับความเห็นชอบให้นําไปปฏิบตัิในปีต่อไป 

ระดับ 5 คะแนน : มีผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์/
เป้าหมายของการส่งเสริมธรรมาภิบาลในกระบวนงานหลักที่ดําเนินการตามแผนฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 โดยสามารถแสดงผลลัพธ์ของการดาํเนินงานได้อยา่งชัดเจน และเป็นรูปธรรม 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด  
นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก

ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) 

5 ระดับ 1 1 0.0500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาํร่างนโยบายการกํากับดูแลองค์การทีด่ี ให้บุคลากรสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 

2. ประชุมคณะทํางานจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีและการส่งเสริมธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1/2554 เมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อทบทวนร่างนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี และมาตรการ/โครงการที่รองรับนโยบาย
การกํากับดูแลองค์การที่ดี 

3. ประชุมคณะทํางานจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีและการส่งเสริมธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2/2554 เมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2554 เพื่อพิจารณาคัดเลือกมาตรการ/โครงการที่รองรับนโยบายการการกํากับดูแลองค์การที่ดี  

4. ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะให้ความเห็นชอบและประกาศใช้นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่
ดีและการส่งเสริมธรรมาภิบาลของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างองิ : - 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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  หมายเหตุ : 1 การตดิต่อสอบถามรายละเอยีดให้ประสานกบัผู้จัดเก็บข้อมลู                                  

            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ   12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที ่11 :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายธรีเดช  ลิขิตตระกลูวงศ์ ผู้จัดเก็บขอ้มูล :   นางสาวมณฑาทิพย์  ชุมทอง 

 (กลุ่มกฎหมาย) 
โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ตอ่ 5913 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ตอ่ 5914 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ   12  เดือน

คําอธิบาย : 

 ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ หมายถึง ความสําเร็จของส่วนราชการในการ
ดําเนินการตามขั้นตอนเพ่ือจัดทําแผนการยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายของส่วนราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับกระทรวงหรือ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรม และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กํากับดูแลแล้วแต่กรณี โดยต้องเป็นการ
ยกเลิก ปรับปรุงแก้ไข บทบัญญัติของกฎหมายที่ส่วนราชการรักษาการ หรืออยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกํากับเกี่ยวกับการอนุมัติหรืออนุญาตท้ังที่มีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาตแต่เป็นการอนุมัติ
หรืออนุญาตที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีความจําเป็น หรือไม่เหมาะสม เช่น ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่นทั้งในระดับที่สูงกว่าหรือใน
ระดับเดียวกัน ซ้ําซ้อนกับกฎหมายอ่ืน ล้าสมัย หรือสร้างภาระให้กับผู้ขอรับอนุมัติหรือผู้ขอรับอนุญาตเกินความจําเป็น 
หรือไม่ประการใด เมื่อเทียบกับประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และประโยชน์ของส่วนราชการ หรือบทบัญญัติ 
ไม่ถูกต้อง ไม่มีความจําเป็นหรือไม่เหมาะสม โดยการดําเนินการแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ 
 

ระยะที่ 1 เป็นการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 
ระยะที่ 2 เป็นการจัดทํากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่ได้รับอนุมัติให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554  
ซึ่งการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553 

รวมทั้งสอดคล้องกับคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรมที่มีนโยบายในการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ล้าสมัยและเปิดช่องให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบกับการพัฒนากฎหมายให้
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส่วนราชการใดที่
ได้มีการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จะต้องจัดทํากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่ได้รับ
อนุมัติให้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยส่วนราชการจะต้องดําเนินการยกร่างกฎหมายตามแผนพัฒนา
กฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้รับความเห็นชอบให้แล้วเสร็จ และประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

ฉะนั้นในการติดตามและประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ หมายถึง ความสําเร็จของส่วนราชการในการดําเนินการยกร่างกฎหมาย 
แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตให้แล้วเสร็จ รวมทั้งความสําเร็จของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงในการรวบรวมและจัดส่งรายงานผลการดําเนินการยกร่างกฎหมาย แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุ
บัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตของส่วนราชการในกระทรวง โดยพิจารณาความสําเร็จของการดําเนินการใน 2 
ประเด็น ได้แก่ 

1. ความสําเร็จของส่วนราชการในการดําเนินการยกร่างกฎหมาย แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติ
ที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตให้แล้วเสร็จ โดยกําหนดเป็น ตัวชี้วัดที่ 11.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักของการยกร่างกฎหมาย แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตของส่วน
ราชการ โดยส่วนราชการที่จะต้องดําเนินการ ประกอบด้วย 
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            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ   12  เดือน

 ส่วนราชการระดับกรมทั่วไป  

 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 

 สํานักงานปลัดกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายจะต้องพัฒนา 

2. ความสําเร็จของสํานักงานปลัดกระทรวงในการรวบรวมและจัดส่งรายงานผลการดําเนินการยกร่าง
กฎหมาย แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงได้
ครบถ้วน โดยกําหนดเป็น ตัวชี้วัดที่ 11.2 ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของ
ส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่จะต้องดําเนินการ ประกอบด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงทั้งที่มีและไม่มีกฎหมายจะต้อง
พัฒนา (ยกเว้นสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ส่วนราชการจะต้องดําเนินการแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้  

1.  กรณีที่ 1 สําหรับส่วนราชการระดับกรมทั่วไป สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายจะต้องพัฒนา 

2.  กรณีที่ 2 สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงท้ังที่มีและไม่มีกฎหมายที่จะต้องพัฒนา (ยกเว้นสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

3.  กรณีที่ 3 สําหรับส่วนราชการที่ได้รับการยกเว้นการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของส่วน
ราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แต่มีกฎหมายที่จะยกร่าง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการ
อนุมัติ อนุญาต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กําหนดให้ต้องดําเนินการ 

 ซึ่งการกําหนดน้ําหนัก มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ส่วนราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 11.1 ตัวชี้วัดที่ 11.2 

ดําเนินการ นํ้าหนัก ดําเนินการ นํ้าหนัก 

ส่วนราชการระดับกรมทั่วไป
และสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

 2 ไม่ต้องดําเนินการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงที่มี
กฎหมายจะต้องพัฒนา 

 1  1 

สํานักงานปลัดกระทรวงที่ไม่มี
กฎหมายจะต้องพัฒนา 

ไม่ต้องดําเนินการ  2 
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            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ   12  เดือน

หมายเหตุ สําหรับส่วนราชการในกรณีที่ 3 ให้ส่วนราชการกําหนดน้ําหนักตามตารางแล้วแต่กรณี 

 

กรณีที่ 1 สําหรับส่วนราชการระดับกรมทั่วไป สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ และสํานักงานปลัดกระทรวงอื่น
ที่มีกฎหมายจะต้องพฒันา 

 

ตัวชี้วัดที่ 11.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการยกร่างกฎหมาย แก้ไข หรือ  
 ยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตของส่วนราชการ 

นํ้าหนัก : ร้อยละ 3  
คําอธิบาย :   
 สืบเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่วนราชการไดจ้ัดทําแผนการพัฒนากฎหมายในเรื่องที่เกีย่วกับการ
อนุมัติ อนุญาต เสนอต่อสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรใีนฐานะเจ้าภาพตัวช้ีวดัการพัฒนากฎหมาย และสํานักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรีได้เสนอแผนการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการต่อคณะกรรมการกาํกับติดตามและเร่งรัดการดําเนนิงานพัฒนา
กฎหมายของส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว 

สําหรับการพัฒนากฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส่วนราชการจะต้องดําเนินการยกร่างกฎหมายตาม
แผนพัฒนากฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้รับความเห็นชอบให้แล้วเสร็จ และประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป  

การพัฒนากฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  สบน. จะต้องดําเนินการพจิารณายกร่างกฎหมายตามที่
กําหนดไวใ้นแผนพัฒนากฎหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้แล้วเสร็จ พร้อมทัง้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้
เป็นกฎหมายตอ่ไป ซึ่งในแผนพัฒนากฎหมายของสํานกังานบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ได้ดําเนินการยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนทีป่รึกษาไทย พ.ศ. .... 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1 ตามที่คณะอนุกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินการพัฒนากฎหมายของส่วน

ราชการได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการอ้างฐานอํานาจในการกฎหมายของร่างประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย    
พ.ศ. .... ไว้นั้น คณะกรรมการพัฒนากฎหมายสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที ่3 มีนาคม 2554 จึงได้มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ 
ในประเด็นตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการเจรจาข้อตกลงฯ เรียบร้อยแล้ว 

2 ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ จํานวน 2 ครัง้ คือ เมื่อวันที่ 18 
มกราคม 2554 และวันที่ 3 มีนาคม 2554 เพือ่พจิารณาร่างประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนทีปรกึษาไทย พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุม
พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบร่างประกาศฯ เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว  
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            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ   12  เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2554 กําหนดเป็น

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดบั โดยในแต่ละระดับกําหนดคะแนนและ
รายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 

ระดับคะแนน คะแนนเต็ม
ระดับที่ 1 1.00 คะแนน 
ระดับที่ 2 1.00 คะแนน 
ระดับที่ 3 1.00 คะแนน 
ระดับที่ 4 1.00 คะแนน 
ระดับที่ 5 1.00 คะแนน 

รวม 5.00 คะแนน 
โดยที ่:  

ระดับ 1 คะแนน : ดําเนินการตรวจสอบ ศึกษา วเิคราะห์กฎหมายรายฉบับแล้วเสร็จ 
ระดับ 2 คะแนน : การยกร่างกฎหมายแต่ละฉบับแล้วเสร็จ 
ระดับ 3 คะแนน : มีการจดัทาํการรบัฟังความคิดเหน็จากผู้มีส่วนไดเ้สียหรอืผู้อยู่ใต้บงัคับกฎหมาย (Focus Group) 
ระดับ 4 คะแนน : ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ  

(ถ้าม)ี และรัฐมนตร ี
ระดับ 5 คะแนน :  กรณรี่างกฎหมายที่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี : เสนอร่างกฎหมายมาที่สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 
 กรณรี่างกฎหมายที่ไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตร ี: ได้มีการประกาศใช้บงัคับกฎหมาย

ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการจัดทาํแผนพัฒนา 
กฎหมายของส่วนราชการ 

3 ระดับ 2 2 0.0600 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
 สามารถดําเนินการไดต้ามกรอบระยะเวลาทีก่าํหนดไว ้
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
 ได้รับความรว่มมือจากหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งเปน็อย่างดี
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างองิ : - 
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          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ   12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่  12  : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  คณะทํางานกํากับการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ และ
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ

ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  นางสาวพรทพิย์  พันเลิศยอดยิ่ง   
  นางสาวสมหญิง  ดํารงแสง 
  นายโชติ  ศิริวงศ์วิเชียร 

(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 
โทรศัพท์ :  0-2265-8050  โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ตอ่ 5900, 5904, 5901 
คําอธิบาย : 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่ส่วนราชการนําเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self Assessment) 
และเป็นบรรทัดฐาน การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงองค์กรและยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการต่อไป 

การดําเนินการตามตัวชี้วัดน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตัวช้ีวัดยอ่ย ดงันี้  
12.1  ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
12.2  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ

(ผลลัพท์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 
12.3  ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาคพื้นฐาน  
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          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ   12  เดือน

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
12.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

การดําเนินการตามตัวชี้วัดน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตัวช้ีวัดยอ่ย ดงันี้ 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใน 2 หมวด ที่เหลือคือ 

หมวดบังคับ ได้แก่ หมวด  5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และหมวดสมัครใจ ได้แก่ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ โดยในแต่ละ
ประเด็นได้มีการดําเนินการเพื่อผลักดันให้บรรลุการผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานในหมวดน้ัน ๆ ดังนี้ 
หมวด 5 

รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะ
HR 1  สบน. ได้มีการกาํหนดปัจจัยที่มผีลต่อความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร  

 ได้ดําเนินการสํารวจความพงึพอใจของบุคลการตอ่ปัจจัยดงักล่าว เพื่อนํามาวิเคราะห์ และ
ปรับปรงุการปฏิบัติงาน 

 อยู่ระหว่างการดาํเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 

 

 

หมายเหตุ :  = ดําเนินการแล้วเสร็จ  = อยู่ระหว่างดําเนินการ  = ยังไม่ได้ดําเนินการ  

เหลือง 
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          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ   12  เดือน

หมวด 5 (ต่อ) 
รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะ
 HR 2  สบน. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลการ ซึง่เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเล่ือน
ขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544   

 โดยอยู่ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัตงิานรอบ 6 เดอืน 
 

HR 3  มีการดําเนินการตามแผนกลยทุธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผน
อัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร การจดัระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เป็นต้น  

 มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สบน.  

 

 

HR 4  มีการประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรม  และแจ้งให้หน่วยงาน
ต่างๆ นําไปใช้  

 มีการนําหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการจัดฝึกอบรม และมีการประเมินประสิทธิผลและ
ความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากรของโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 

 

HR 5  มีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แกบุ่คลากร 
 อยู่ระหว่างการดําเนินการตามแผนดังกล่าว 

 

 

หมวด 6 
รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะ
PM 1  มีการกําหนดและวิเคราะห์กระบวนการที่สร้างคุณค่าทั้งด้านยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ

ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ครอบคลุมวิสัยทัศน์ของ 
สบน. และอยู่ระหว่างการทบทวนเพ่ือให้เป็นปจัจุบัน  

PM 2  มีการจดัทําข้อกาํหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า โดยมีการพิจารณาจาก
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกําหนดทางด้านกฎหมาย และ
ข้อจํากัดของทรพัยากรต่างๆ เช่น การจดัทําแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปี  
มีการกําหนดระยะเวลาและวิธีการให้บรกิารทีคํ่านึงถึงผู้รับบรกิารเพื่อให้หน่วยงานที่
ขอใช้เงินกู้ได้รับเงินกู้ภายในระยะเวลาที่กําหนด และอยู่ภายใต้กรอบทีก่ฎหมายที่
กําหนด รวมทัง้ คํานึงถึงบุคลากรในการจัดทําแผนดังกล่าวด้วย 

 มีการกําหนดระยะเวลาของการดําเนินงาน และมีการตดิตามและปรับปรุงกระบวนการ 
เช่น การประชุมเพื่อติดตามและเร่งรัดการดําเนินการในเรือ่งต่างๆ , การประชุม 
เพื่อปรับแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ เป็นต้น  

 อยู่ระหว่างการดําเนินการทบทวนให้เป็นปจัจุบนั 

 

 

PM 3  กระบวนการสรา้งคุณค่ามีการนําปัจจัยทัง้ 4 ด้าน มาพิจารณาในการออกแบบ
กระบวนการ  

 อยู่ระหว่างการดําเนินการแลกเปล่ียนประสบการณร์ะหว่างกนัผ่านกิจกรรมเวที
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และการประชุมรว่มกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้องต่างๆ  

 

หมายเหตุ :  = ดําเนินการแล้วเสร็จ  = อยู่ระหว่างดําเนินการ  = ยังไม่ได้ดําเนินการ  

เหลือง 

เหลือง 

เหลือง 

เหลือง 

เหลือง

เหลือง 

เหลือง
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          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ   12  เดือน

หมวด 6 (ต่อ) 
PM 4  มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน เช่น ระบบการบรหิารงบชําระหนี ้(Prepay, Forward) 

และในกรณีที่งบประมาณในการชําระหนี้ไม่เพียงพอ สามารถขออนุมัติ
กระทรวงการคลังเพื่อขอใชเ้งินคงคลังได้ รวมทัง้มีระบบการปรบัแผนการบริหารหนี้
สาธารณะเพื่อเพิ่มความคล่องตัวใหห้น่วยงานที่ขอใช้เงินกู ้

 

PM 5  มีรายชื่อกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนนุ  
 มีการจดัทํามาตรฐานงาน และคู่มือการปฏิบัตงิานไม่ครบทกุงาน  
 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณท์ํางาน   

PM 6  สบน. ยังไม่ไดก้าํหนดแนวทางปรับปรงุกระบวนงานที่เป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางในการป้องกันไมใ่ห้เกิดข้อผิดพลาด การทํางานซ้ํา และลดการสูญเสีย ตามแนวทาง

การบริหารความเส่ียงด้านกระบวนการ 
 มีการส่ือสารมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ ผ่านทางคู่มือการปฏิบัติงาน ฯ 

และ Website 

 

หมายเหตุ :  = ดําเนินการแล้วเสร็จ  = อยู่ระหว่างดําเนินการ  = ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 
12.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ

ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 
การวดัระดับความสําเร็จของตวัชี้วัดนี้ เป็นการวัดความสําเร็จจากการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จในหมวด 7 

ตามเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐาน ซึ่งเป็นการวดัความสําเร็จในรอบ 12 เดือน โดยมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลผล 
การดําเนินการในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี ้

 

รหัส ชื่อตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
RM 1.4 ร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์

ของมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกํากับดูแล
องค์การที่ดี (อยา่งน้อยด้านละ 1 มาตรการ/โครงการ) 

คณะทํางานจัดทํานโยบาย 
การกํากับดูแลองค์กรที่ด ี
และการส่งเสรมิธรรมาภิบาล 
(นายเอกราช เขือ่นขันธ์สถติย ์
ประธานคณะทาํงาน) 

RM 2.5 ร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักความสําเร็จของเป้าหมาย 
ของโครงการตามแผนบริหารความเส่ียง 

คณะทํางานบรหิารความเส่ียงและจัดการ
ผลกระทบทางลบของ สบน. 
(นางสาวสิริภา สัตยานนท์  
ประธานคณะทาํงาน) 

RM 3.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร คณะทํางาน PMQA คณะที่ 2 
(นางสาวอญัจนา วงศ์สว่าง 
ประธานคณะทาํงาน) 

RM 4.5 ร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ อย่าง
น้อย 3 องค์ความรู ้

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

เหลือง 

เหลือง 

เหลือง 
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          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ   12  เดือน

 

รหัส ชื่อตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
RM 5.4 ร้อยละของหลักสูตรการอบรมทีผ่่านเกณฑ์ 

ตามหลักประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 
ฝ่ายการเจ้าหนา้ที ่
สํานักงานเลขานุการกรม 

RM 6.3 ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าที่มีการจัดทําคู่มือ
การปฏิบัตงิาน (Work Manual) 

คณะทํางาน PMQA คณะที่ 3 
(นางสาวพรทพิย์ พันเลิศยอดยิง่ 
ประธานคณะทาํงาน) 

 

12.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ 
 เป็นการวัดความสําเร็จใจการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งจะดําเนินการในช่วงต้นเดือน 
กันยายน 2554 ตามแบบฟอร์มที่ 3 โปรแกรมตรวจประเมิน FL และ โปรแกรม Self Certify FL 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 แบ่งการวัดความสําเร็จของการดําเนินการออกเป็นดงันี ้
 12.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก (ร้อยละ)

หมวดที่เหลือ 
(5) 

หมวดที่เหลือ
(6)

12.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั
ระดับพื้นฐาน  
(วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองค์การในหมวดที่ดาํเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) 

4 4 

รวม 8 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

วัดความสําเร็จของกระบวนการผ่านเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐานในหมวดที่ดําเนินการ 
โดนเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดงันี ้

การประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั
ระดับพื้นฐาน 

60 70 80 90 100 
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          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน
 (    )  รอบ   12  เดือน

 

 

12.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การ
ดําเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

 

ตัวชี้วัด (i) 
นํ้าหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ
ของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชีว้ัด 

คะแนน 
ที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก   
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5

แผนที่..... ชื่อแผน................................. 
KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 
KPI2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

. . … … … … … . . 
KPIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

  Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก  (Wi x SMi) 

ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก  เท่ากับ 
 

   (Wi x SMi)                   หรือ                      (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

                Wi                           W1+ W2 +...+ Wi 
 

โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหก้ับตัวช้ีวัด 
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทยีบกับรอ้ยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวดั 
i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดทีก่ําหนด  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1  (Wi x SMi) = 1 
2  (Wi x SMi) = 2 
3  (Wi x SMi) = 3 
4  (Wi x SMi) = 4 
5  (Wi x SMi) = 5  
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12.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาคพื้นฐาน 

 

การประเมินผล นํ้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5

ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเอง
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาคพื้นฐาน 

6 1 2 3 4 5 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน ระดับความสําเร็จของ Milestone
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5

1    
2    
3     
4      
5      

 

โดยที่ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

1 จัดทําลักษณะสําคัญขององค์กรได้ครบถ้วน
2 ประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (FL) 

ได้ครบถ้วน 
3 ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

4 ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

5 ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
ตามประเด็นการตรวจรับรอง 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
นํ้าหนัก
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

20  N/A* 1 0.2000 

หมายเหตุ : * ประเมินผล ณ ส้ินปีงบประมาณ 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
 ดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ และเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

1. บุคลากรและผู้บริหารของ สบน. ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการดําเนินการ PMQA เป็นอย่างดี 
2. กําหนดเป็นตัวชี้วัดระดับ สํานัก/ศูนย์/กลุ่ม และระดับบุคคล 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  
1. บุคลากรของ สบน. มีจํากดั และภาระงานมีมาก  รวมทั้ง บุคลากรที่ร่วมเป็นคณะทํางานฯ เป็นคนใหม่ ยังไม่มี

ประสบการณ์ 
2. เกณฑ์ PMQA มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีความซับซ้อน ทําให้ต้องใช้เวลาในการศึกษา ชี้แจง และ

ทําความเข้าใจ 
หลักฐานอ้างองิ :  - 

หมายเหตุ : 1 การตดิต่อสอบถามรายละเอยีดให้ประสานกบัผู้จัดเก็บข้อมลู 


