
ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  √      รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัด :  สามารถลดยอดหนี้คงคาง   

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  สํานักเงินกูตลาดเงินทุนตางประเทศ  
(สงต.)  สํานักเงินกูในประเทศ (สงน.) และ สํานักบริหาร
การชําระหน้ีและสารสนเทศ (สบช.) * 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร (สบช.)            

โทรศัพท :  - โทรศัพท :   0-2265-8050 ตอ 605 

คําอธิบาย :  เพื่อวัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน้ี โดยการ Prepay  โดยมีเปาหมายเพ่ือลดยอดหนี้คงคาง   ซึ่งจะมีผล
ตอการลดภาระดอกเบ้ียเงินกูและดําเนินการวางระบบการบริหารความเส่ียง เพื่อปรับโครงสรางหน้ีภาครัฐ ใหอยูภายใต
กรอบความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และมีความคลองตัวตอการบริหารจัดการตามฐานะการเงินการคลังของประเทศ และภาวะ
ตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน โดยคํานวณจากยอดหนี้คงคางท่ีลดได 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
  
 
 
 

หมายเหตุ :  * รวมการลดต๋ัวเงินคลัง 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด 

2546 2547  2548 

สามารถลดยอดหน้ีคงคาง (ลานบาท) 92,904 * 57,813 31,347 

เกณฑการใหคะแนน : 
ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ลดยอดหน้ีคงคาง  (ลานบาท) 5,000 9,500 14,000 18,500 23,000  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ต
น
(ร

ผัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
้ําหนัก 
อยละ) 

ลการดําเนินงาน 
ค

ท
คาคะแนน 

ี่ได 
าคะแนน     
วงนํ้าหนัก ถ

ล 6 3 5.0000 0.2500 ดยอดหน้ีคงคาง (ลานบาท)  1,347 
      

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
การบริหารและจัดการหน้ีสาธารณะใหมีตนทุนตํ่า ภายใตกรอบความเสี่ยงท่ีเหมาะสม ไดดําเนินการ ดังน้ี 

1. จัดทําแผนการบริหารและจัดการหน้ีสาธารณะประจําป 
2. ดําเนินการตามแผนการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ โดยใหสอดคลองกับภาวะตลาดในขณะนั้น ๆ 
3. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการหน้ีสาธารณะ 

ท้ังน้ี การดําเนินการดังกลาว ตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประเทศเปนหลัก 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  √      รอบ  12  เดือน  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1.  ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานอยาง- 

บูรณาการ  ซึ่งจะตองปรับปรุงในเรื่องโครงสรางองคกร กระบวนการทํางาน วิธีการทํางาน และการนําเครื่องมือ 
ท่ีทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สบน. 

2. ขาราชการและลูกจางทุกคนปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของประเทศ 

3. บุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงาน ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนอยางด ี
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
ภาวะตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และตองใชเวลาคอนขางนานในการเจรจากับแหลงเงินกู 

 

หลักฐานอางอิง :  - 
เอกสารแนบในภาคผนวก 

 

หมายเหตุ : *  การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  √      รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัด :  สามารถลดดอกเบ้ีย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สํานักเงินกูตลาดเงินทุนตางประเทศ  
(สงต.)  สํานักเงินกูในประเทศ  (สงน.) และสํานักบริหาร
การชําระหน้ีและสารสนเทศ (สบช.) * 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร (สบช.)  

โทรศัพท :  - โทรศัพท :   0-2265-8050 ตอ 605 

คําอธิบาย :  เพื่อวัดประสิทธิภาพการบริหารจดัการหน้ี โดยการ Prepay/Refinance  หรือการใชนวัตกรรมทางการเงินอื่น 
โดยมีเปาหมายเพ่ือลดยอดหน้ีคงคาง/ตนทุนการกูเงิน ซึ่งจะมีผลตอการลดภาระดอกเบ้ียเงินกูและดําเนินการวางระบบ
การบริหารความเส่ียง เพื่อปรบัโครงสรางหนี้ภาครัฐ ใหอยูภายใตกรอบความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และมีความคลองตัวตอ
การบริหารจัดการตามฐานะการเงินการคลังของประเทศ และภาวะตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภวิัตน 
โดยคํานวณจาก จํานวนยอดหน้ีคงคางท่ีลดได x อัตราดอกเบี้ย (%)  x  ระยะเวลาเงินกูคงเหลือ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :      
  

 
 
 

 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด 

2546 2547  2548  
สามารถลดดอกเบ้ีย  (ลานบาท) 24,457 20,648 11,703 

เกณฑการใหคะแนน : 
ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

สามารถลดดอกเบ้ีย (ลานบาท) 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ต
น
(ร

ผัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
้ําหนัก 
อยละ) 

ลการดําเนินงาน 
ค

ท
คาคะแนน 

ี่ได 
าคะแนน     
วงนํ้าหนัก ถ

ส 6 11,703 5. 0.2500 ามารถลดดอกเบ้ีย (ลานบาท) 0000 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
การบริหารและจัดการหน้ีสาธารณะใหมีตนทุนตํ่า  ภายใตกรอบความเส่ียงท่ีเหมาะสม ไดดําเนินการ ดังน้ี 

1. จัดทําแผนการบริหารและจัดการหน้ีสาธารณะประจําป 
2. ดําเนินการตามแผนการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ โดยใหสอดคลองกับภาวะตลาดในขณะนั้น ๆ 
3. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการหน้ีสาธารณะ 

ท้ังน้ี การดําเนินการดังกลาว ตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประเทศเปนหลัก 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  √      รอบ  12  เดือน  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานอยาง- 

บูรณาการ  ซึ่งจะตองปรับปรุงในเรื่องโครงสรางองคกร กระบวนการทํางาน วิธีการทํางาน และการนําเครื่องมือ 
ท่ีทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สบน. 

2. ขาราชการและลูกจางทุกคนปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของประเทศ 

3. บุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงาน ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนอยางด ี
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
ภาวะตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และตองใชเวลาคอนขางนานในการเจรจากับแหลงเงินกู 

 

หลักฐานอางอิง :                 
เอกสารแนบในภาคผนวก 

 

หมายเหตุ : *  การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  √      รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัด :  วงเงินกู   

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สํานักเงินกูโครงการ (สงค.)  
สํานักเงินกูในประเทศ (สงน.)  และสํานักเงินกูตลาด-
เงินทุนตางประเทศ (สงต.) *                    

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวนาฎนิกร ตันติพงศ  (สงค.) 
                            นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ  (สงค.) 
                            นางสาวสุขุมา สาระหงษ  (สงค.) 

โทรศัพท :  - โทรศัพท :   0-2265-8050 ตอ 311, 318, 301 

คําอธิบาย :  เปนการวัดประสิทธิภาพของการจัดหาเงินกูจากแหลงเงินกูในประเทศและตางประเทศ   โดยมีสูตรการ
คํานวณ คือ  วงเงินกู  = วงเงินกูจากแผนการกูเงินจากตางประเทศ + วงเงินกูจากแผนการกูเงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
  
 
 
 

 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด 

2546 2547 2548 
วงเงินกู  (ลานบาท) 44,120 121,388 191,245.56 

เกณฑการใหคะแนน : 
ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

วงเงินกู  (ลานบาท) 18,000 36,000 54,000 72,000 90,000  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ต
น
(ร

ผัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
้ําหนัก 
อยละ) 

ลการดําเนินงาน 
ค

ท
คาคะแนน 

ี่ได 
าคะแนน     
วงนํ้าหนัก ถ

วง 5 19 5. 0.เงินกู  (ลานบาท) 1,245.56 0000 2083  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:      
      ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 - 4  ปงบประมาณ 2548  วงเงินรวม 191,245.56  ลานบาท ประกอบดวย 

1.  ไตรมาสท่ี 1  ปงบประมาณ 2548  วงเงิน 50,388.00  ลานบาท 
2.  ไตรมาสท่ี 2  ปงบประมาณ 2548  วงเงิน 49,891.57  ลานบาท 
3.  ไตรมาสท่ี 3  ปงบประมาณ 2548  วงเงิน 56,456.48  ลานบาท 

        4.  ไตรมาสท่ี 4  ปงบประมาณ 2548  วงเงิน 34,509.51 ลานบาท 
 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :       
1.  รัฐบาลมีนโยบายลดหน้ีตางประเทศ  ดังน้ัน รัฐวิสาหกิจจงึมีโครงการแปลงหนี้จากตางประเทศเปนหนี้ 

ในประเทศมากข้ึน 
2.  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะไดวางแผนการดําเนินงานไวชัดเจนท้ังในโครงการและวงเงิน ประกอบกับ 

ตลาดเอื้ออํานวยใหสามารถดําเนินการไดโดยงาย 
 

  อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   -         

  หลักฐานอางอิง :    
     เอกสารแนบในภาคผนวก 

 

หมายเหตุ : *  การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
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ชื่อตัวชี้วัด :  ผลสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล  CS – DRMS 2000+ แลวเสร็จ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายทวี ไอศูรยพิศาลศิริ                          ผูจัดเก็บขอมูล :  นายวศิน ชูจิตารมย  

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 632 โทรศัพท :   0-2265-8050 ตอ  638 

คําอธิบาย :  เปนการวัดประสิทธิภาพของการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรท่ีใชในการจัดเก็บ และการจัดการขอมูล 
หนี้สาธารณะใหสามารถตอบสนองตอความตองการใชขอมูลท้ังหนวยงานภายในและภายนอก โดยดําเนินการ Upgrade  
Software การจัดเก็บขอมูลหนี้จากระบบ CS-DRMS  version 7.2  เปน CS-DRMS 2000+ version  1.1  

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
ไดดําเนินการตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสร็จสิ้นแลว ต้ังแตวันท่ี 24  มกราคม 2548 

โดยไดพัฒนาโปรแกรมในสวนของ  management  tools และโปรแกรมในการ Back-up ฐานขอมูล  และ Upload  
Program  ใหกับสวนงานท่ีเกี่ยวของภายใน สบน. แลว 

เกณฑการใหคะแนน : 
ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลสําเร็จของการพัฒนาระบบฐาน 
ขอมูล  CS – DRMS 2000+  แลวเสรจ็ 

ไมสําเร็จ - - - สําเร็จ 

 

โดยที่ระดับ 5 คะแนน คือ การพัฒนาระบบฐานขอมูล  CS-DRMS 2000+ ไดแลวเสร็จรอยละ 100  (ปฏิบัติการคูขนาน
ระหวางระบบ CS-DRMS  version 7.2  และ  CS-DRMS 2000 + version 1.1 )      

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตั
น
(ร

ผวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
้ําหนัก 
อยละ) 

ลการดําเนินงาน 
ค

ท
คาคะแนน 

ี่ได 
าคะแนน     
วงนํ้าหนัก ถ

ผล
C

3 ส 5. 0.125 สําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล  
S – DRMS 2000+  แลวเสรจ็ 

ําเร็จ 0000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  - 
     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  -     
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    -  
 



ก.พ.ร. 
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หลักฐานอางอิง :   
เอกสารแนบในภาคผนวก 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
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ชื่อตัวชี้วัด :  รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ  (วงเงินการบริหารการชําระหน้ี 
                      ของรัฐบาล) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวศิรสา  กันตพิทยา                 ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร (สบช.) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 624 โทรศัพท :   0-2265-8050 ตอ 605 

คําอธิบาย :   เปนการวัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output)  เชิงปริมาณของงานท่ีทําไดในปงบประมาณ พ.ศ. 
2548  เทียบกับเปาหมายผลผลติของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณท่ีกําหนดไวตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548  คือ วงเงินการบรหิารการชําระหน้ีของรัฐบาล  128,079.27  ลานบาท (จํานวนงบชําระหน้ีท่ีไดรับจัดสรร)  
โดยมีสูตรการคํานวณ คือ จํานวนงบชําระหน้ีท่ีใชไป ÷ จํานวนงบชําระหน้ีท่ีไดรับจัดสรร x 100 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
  

 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด 

2546 2547  2548 
วงเงินการบรหิารการชําระหน้ีของรัฐบาล ( ลานบาท) 107,401 120,255 128,079 

เกณฑการใหคะแนน : 
ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

วงเงินการบรหิารการชําระหน้ีของรัฐบาล (ลานบาท) 80 % 85 % 90 % 95  % 100 %  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน      
ถวงนํ้าหนัก 

วงเงินการบรหิารการชําระหน้ีของรัฐบาล 
 (ลานบาท)   

5 128,079 5.0000 0.2083 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
        เปนการปฏิบัติงานเพ่ือใหการชําระหนี้ของรัฐบาล รวมท้ังการบริหารงบชาํระหน้ี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของประเทศ และใหสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ นโยบายรัฐบาล 
  ดานการคลัง และเปาหมายยุทธศาสตรกระทรวงการคลังดานการสรางความยั่งยืนทางการคลัง โดยดําเนินการ ดังน้ี 
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1. บริหารงบชําระหน้ีท่ีไดรับใหเพียงพอตอการชําระหน้ี 
2. ชําระหน้ีถูกตอง ครบถวน และตรงตามกําหนดเวลา โดยไมเกิดคาใชจายสวนเกินจากการผิดนัดชําระหน้ี           

และเปนการรักษาความนาเช่ือถือของประเทศ 
3. สามารถลดยอดหน้ีคงคางและตนทุนการกูเงิน รวมท้ังสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายท่ีวางไว 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :    
1. ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงาน และสนับสนุนใหปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานอยาง- 

บูรณาการ ซึ่งจะตองปรับปรุงในเรื่องโครงสรางองคกร กระบวนการทํางาน วิธีการทํางาน และการนําเครื่องมือท่ี 
ทันสมัยมาชวยในการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สบน. 

2. ขาราชการและลูกจางทุกคน ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบอยางสูง เอาใจใสในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย  
อยางมีประสิทธิภาพ และมี Team Work ท่ีดี 

3. บุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงาน ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปน 
อยางด ี

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการปฏิบัติงานยังไมสมบูรณ เน่ืองจากอยูระหวางการพัฒนาอยางตอเน่ือง  

หลักฐานอางอิง :    
เอกสารแนบในภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการดําเนนิงานของจังหวัด 
                     และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  สํานักเงินกูโครงการ  
 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวอรณุวรรณ  ยมจินดา   
                             นางสาวอัญจนา วงศสวาง  

โทรศัพท : - โทรศัพท :   0-2265-8050  ตอ 317, 324 

คําอธิบาย :  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) พิจารณาแลว  ในป  2548  มีงานท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จํานวน 2  เรื่อง  คือ 

1. เพิ่มสมรรถนะในการเตรียมการเพ่ือดําเนินโครงการพัฒนา  เปนการไดรับความชวยเหลือทางวิชาการ 
 (Technical Assistance)  จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)  ซึ่งไดมีการลงนามความชวยเหลือฯ แลว เมื่อวันท่ี 22 
กุมภาพันธ 2548  มีวัตถุประสงคเพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการเตรียมการเพ่ือดําเนินโครงการพฒันาของ อปท. โดยมี
ระยะเวลาดําเนินงาน ตามแผน  2  ป   

2. เพิ่มสมรรถนะในการจัดจางท่ีปรึกษา  เปนการจัดฝกอบรมเกีย่วกับหลักเกณฑการจดทะเบียนและ 
การวาจางท่ีปรึกษาไทย โดยจะจัดฝกอบรมใหแกเจาหนาท่ีสวนกลาง สวนภูมิภาค และ อปท. อยางเปนระบบ 
 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
   1.  เพ่ิมสมรรถนะในการเตรียมการเพ่ือดําเนินโครงการพัฒนา 

1.1  สบน. ไดมีการประชุมหารือรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการระดมทุนท่ีผานมา รวมถึงความชวยเหลือท่ีหนวยงานตองการจากธนาคาร 
และหนวยงานกลางในเรื่องดังกลาว 

1.2  ไดกําหนดหัวขอเรือ่ง ขอบเขตโครงการ เงินงบประมาณ และแหลงเงินท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงาน 
โครงการจาก  ADB 

1.3  ไดจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อเปนคาใชจายสําหรับโครงการดังกลาว โดยติดตอและลงนามในสัญญารับ 
ความชวยเหลือจาก ADB เพื่อศึกษาและประเมินความพรอมของ อปท. ในการระดมเงินโดยวิธีออกตราสารหนี้ รวมท้ัง
จัดเตรียมโครงการนํารองในการออกพันธบัตรของ อปท. 

1.4  สบน. เริ่มดําเนินโครงการรวมกับ ADB ในการคัดเลือกและลงนามสัญญาวาจางท่ีปรึกษา 
1.5  ไดจัดเตรียมและช้ีแจงขอมูล พรอมท้ังส่ิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหแกท่ีปรึกษา 
1.6   สบน. ไดรับ Inception Report  เพื่อใชเปนแผนและกํากับดูแลการดําเนินงานในระยะตอไป  
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2.  เพ่ิมสมรรถนะในการจัดจางที่ปรึกษา 
2.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักเกณฑการจดทะเบียนและการวาจางท่ีปรึกษาไทย  เพื่อใหสวนราชการ 

สวนกลาง  สวนภูมิภาค  อปท. หนวยงานท่ีใชเงินกูจากตางประเทศ และภาคเอกชนท่ีสนใจ มีความรูความเขาใจใน
หลักเกณฑการจดทะเบียนกับศูนยขอมูลท่ีปรึกษาไทยและข้ันตอนการวาจางท่ีปรึกษา  

2.2  ไดรับอนุมติัแผนฝกอบรมในพ้ืนท่ีนํารอง 3 แหง ไดแก  กรุงเทพมหานคร  เชียงใหม และอุดรธานี  
รวมท้ังปริมณฑล และจังหวดัรายรอบ รวมท้ังส้ิน 500 คน ครอบคลุม 17 จังหวัด 

2.3  ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาวขางตนแลว 4 ครั้ง ในพื้นท่ีนํารอง 3 แหง  ไดแก กรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม  รวมปริมณฑลและจังหวัดรายรอบ  มีผูเขารับการอบรมรวม 490 คน 

2.4  จัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานการจัดอบรมในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม อุดรธานี 
รวมปริมณฑลและจังหวัดรายรอบแลว 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

 

1.  เพ่ิมสมรรถนะในการเตรียมการเพื่อดําเนินโครงการพัฒนา 
 ระดับ 1  ไดมีการจัดประชุมหารือรวมกับ อปท. เพ่ือรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและแนวทาง 

                         การระดมทุนของ อปท. และความตองการความชวยเหลือจากหนวยงานกลาง  
 ระดับ 2  ไดกําหนดหัวขอเรื่อง ขอบเขตของโครงการ เงินงบประมาณ และแหลงเงิน ที่จะสนับสนุนการดําเนินงาน 

                        โครงการจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB)  
 ระดับ 3  ไดจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือเปนคาใชจายสําหรับโครงการดังกลาวโดยติดตอและลงนามในสัญญารับความชวยเหลือ 

                         จากแหลงเงิน  ADB 
 ระดับ 4  ไดเริ่มดําเนินโครงการรวมกับแหลงเงินดําเนินการคัดเลือกและลงนามสัญญาวาจางที่ปรึกษา 
 ระดับ 5  ไดจัดเตรียมและช้ีแจงขอมูลพรอมทั้งจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหแกที่ปรึกษาและพิจารณา 

                         ตรวจรับ  Inception Report เพ่ือใหที่ปรึกษาสามารถเริ่มปฏิบัติงานตามแผน 
 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการ 
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

1 2 3 4 5 
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2.  เพ่ิมสมรรถนะในการจัดจางท่ีปรึกษา 
 ระดับ 1  สวนราชการดําเนินการวิเคราะหหรือสํารวจความตองการของกลุมจังหวัด/จังหวัดในเรื่องที่ตองการไดรับ 

                        การสนับสนุนดานยุทธศาสตรและ/หรืองานบริการของกลุมจังหวัด/จังหวัด 
 ระดับ 2  จากขั้นตอนที่ 1 สวนราชการจัดลําดับความสําคัญของเร่ืองที่กลุมจังหวัด/จังหวัดตองการไดรับการสนับสนุน  

                       และเลือกเรื่องที่จะดําเนินการ 
 ระดับ 3  สวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการของเรื่องที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และเสนอผูบังคับบัญชา 

                       พิจารณาใหความเห็นชอบ 
 ระดับ 4  ดําเนินการตามแผนที่กําหนด พรอมทั้งติดตามความกาวหนาในการดําเนินการและจัดทํารายงานความกาวหนา 

         ระดับ 5  ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและจัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จ 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการ 
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
1. เพิ่มสมรรถนะในการเตรียมการเพ่ือดําเนิน 

โครงการพัฒนา 
2.  เพิ่มสมรรถนะในการจัดจางท่ีปรึกษา 

10 
 
 

5 
 

5 

 
 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5  

 
 
 

5.0000 
 

5.0000 

 
 
 

0.2083 
 

0.2083 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :   
ตามท่ีไดช้ีแจงในขอมูลผลการดําเนินงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
มีการจัดต้ังคณะทํางานการระดมทุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพจิารณาและประสานงานภายใต

โครงการดังกลาว 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    - 

หลักฐานอางอิง  :   
เอกสารแนบในภาคผนวก 
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ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางประภาดา สารนุสิต                ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวสายสุรีย  ปกกะทานัง  

โทรศัพท : 0-2265-8050  ตอ 140 โทรศัพท :   0-2265-8050  ตอ 145 

คําอธิบาย :  ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
 1.  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะสงเสริมจติสํานึกราชการใสสะอาด โดยมีการดําเนินการ  ดังน้ี     

1.1 สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) มีการจัดต้ังศูนยประสานราชการใสสะอาด ตามคําส่ังท่ี 
66/2546  ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2546  เรื่อง จัดต้ังศูนยประสานราชการใสสะอาด สบน.  องคประกอบของศูนยประสาน
ราชการใสสะอาด ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานภายใน สบน. ซึ่ง สบน. ไดรายงานผลการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่องแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาดประจําป 2547  ตอสํานักงาน ก.พ. เมื่อวันท่ี 20 ธนัวาคม 2547 
ใหทราบดวยแลว 

1.2 ศูนยประสานราชการใสสะอาด มีการประชาสัมพันธโครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท เพื่อรวม
พลังแผนดินดวยใจไทยใสสะอาด พรอมท้ังไดเชิญชวนขาราชการและลูกจางของ สบน. รวมสมัครสมาชิกโครงการ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เพ่ือเปนการปลูกสรางจิตสํานึกและสรางคุณธรรมในการทํางานใหแกขาราชการและ
ลูกจางของ สบน. 

1.3 ไดจัดทําจรรยาบรรณ ต้ังแตวันท่ี 29 พฤษภาคม 2546 เพื่อใหขาราชการและลูกจางมีหลักประพฤติ
ปฏิบัติท่ีดีและเหมาะสม  ซึ่งมีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 77  และ
พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 91  

1.4 ไดสงตัวแทนเขารวมประชุมเครือขายภาคราชการและภาคประชาสังคม 84 องคกร  เพื่อดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเสริมสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมอันมัน่คงสําหรับสังคมไทย  ตามนโยบายรัฐบาล 
ในการเอาชนะสงครามทุจริตคอรรัปชัน  ซึ่งจัดเปนประจําทุกเดือน  โดยแตละกระทรวงจะตองมีการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน  สบน.  ไดรับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง 
ในการรวบรวมความคืบหนาการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันของหนวยงานใน 
สังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งหนวยงานตางๆ ไดจัดสงเอกสารมาใหแลว ขณะนี้ สบน. อยูระหวางการดําเนินการ 
สรุปผลในภาพรวมเพื่อนําเสนอผลงานในภาพรวมของกระทรวงการคลังในท่ีประชุมตอไป 
                   1.5   ไดมีการเช่ือมโยงเครอืขายหนวยงานใสสะอาดระหวางหนวยงานในสังกัดเดียวกัน เพือ่เเลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับแผน โครงการ แนวทาง และประสบการณการสรางราชการใสสะอาด  ไดแก  สํานักงานปลัดกระทรวง 
การคลังใสสะอาด  สํานักงานเศรษฐกิจการคลังใสสะอาด  ศูนยสรรพสามิตใสสะอาด  และกรมธนารักษใสสะอาด 
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2.  จัดใหมีระบบในการรับฟงขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหนวยงาน  โดยผูรับบริการสามารถแจงขอมูล 

การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร ผานทาง  www.pdmo.mof.go.th   ซึ่งจนถึงปจจบัุนไมปรากฏวามีขอรองเรียน
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว 

3.    ภายใตระบบการรับฟงขอรองเรียนของ สบน. ไมปรากฏขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ          
แตเพื่อใหการปฏิบัติงานของศูนยประสานราชการใสสะอาดมีความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน  
(พ.ศ. 2548-2551)   สบน. จึงไดมีการปรับปรุงแผนกลยุทธปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาดสํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะ (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2548 - 2551)  ใหมีความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินดังกลาว  
โดยมีประเด็นมาตรการหลักใน 3 ดาน คือ  

3.1 การสงเสริมจิตสํานึก “ราชการใสสะอาด”  คือ การสรางจิตสํานึกราชการใสสะอาดใหแกขาราชการ
และลูกจางของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะจนเปนคุณธรรมประจําใจตลอดจนการเสริมสรางจรยิธรรม   ปองกัน 
การทุจริตคอรรปัชัน 

3.2 การปองกันเหตุการณ และพฤติกรรมตางๆ  ท่ีอาจเปนภัยตอการนําไปสูสํานักงานบริหารหน้ี 
สาธารณะใสสะอาด  คือ การสรางระบบเตือนและปองกันลวงหนาตอการทุจริตคอรรัปชันท่ีจะเกิดข้ึนในราชการ 
ทุกระดับ 

3.3 การจัดการกรณีทุจริตและคอรรัปชันท่ีเกิดข้ึนแลวหรอืกําลังเกิดข้ึน คือ การแสดงความจริงจังของ
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะเม่ือเกิดการทุจริตหรอืกําลังจะเกิด โดยกําจัดคนไมดีออกจากระบบราชการ เรียกศรัทธา
และความม่ันใจตอระบบงานราชการสูคนไทย และเพ่ิมความเกรงกลัวตอโทษทัณฑ 
รายละเอียดปรากฏตามแผนกลยุทธปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาดสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  (ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2548 - 2551)  ท่ีแนบ 

4.   มีการปฏิบัติตามแผน หรือมาตรการในข้ันตอนท่ี 3 ดังน้ี 
4.1 ดานการสงเสรมิจิตสํานึกราชการใสสะอาด 

-   การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับขาราชการและลูกจางของ สบน. ไดดําเนินการ 
จัดโครงการฝกอบรม  “การสรางไตรสิกขา (ศีล สมาธิ และปญญา) ในการทํางาน”   เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2547    
เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักไตรสิกขาและสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

-   จัดโครงการฝกอบรม   “เสริมสรางจิตสํานึกราชการใสสะอาด”  เพื่อใหความรูในเรื่องการ 
สรางราชการใสสะอาดและปองกันการทุจรติในหนวยงาน  การเสริมสรางมาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม และการ 
ปลูกจิตสํานึกการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทใหกับขาราชการและลูกจางของ  สบน.  และนําความรูท่ีไดรับมาใช 
ในการปฏิบัติราชการใหดียิ่งข้ึน โดยจัดฝกอบรมเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2548 มีขาราชการและลูกจาง  สบน. เขารับ 
การฝกอบรมท้ังส้ิน 46 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 26 ของจํานวนบุคลากร 
 

http://www.pdmo.mof.go.th/
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  -     การประชาสัมพันธศูนยประสานราชการใสสะอาด สบน. ผานทางเวปไซต  

(www.pdmo.mof.go.th)   เพื่อใหความรูเรื่องการสรางราชการใสสะอาด  เชน  คานิยมสรางสรรคของเจาหนาท่ีของรัฐ  
โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท  ซึ่งในป พ.ศ. 2548  ไดมีการเผยแพรอยางตอเนื่อง 

4.2 ดานการปองกันเหตุการณ และพฤติกรรมตางๆ  ท่ีอาจเปนภัยตอการนําไปสูสํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะใสสะอาด 

   -    สบน.ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีมีความโปรงใส ชัดเจน และปฏิบัติได เพื่อให
สอดคลองกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหไดผลยิ่งข้ึน โดยการนําระบบ  GFMIS  มาใชในการบริหาร
งบประมาณของ  สบน.  จัดใหมีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)  เพื่อลดชองทางการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ               

4.3  ดานการจัดการกรณีทุจริตและคอรรัปชันท่ีเกิดข้ึนแลวหรือกําลังเกิดข้ึน 
   -    การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  มีการตรวจสอบขอมูลกับกรมบัญชีกลางกอนการดําเนินการ            

ในแตละครั้ง  
5.    มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผน การจัดทํารายงานประเมินความสําเร็จดังน้ี 

5.1  การประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสตูร “การสรางไตรสิกขา (ศีล  สมาธิ  และปญญา) ในการ 
ทํางาน”  โดยการใชแบบประเมินผลโครงการฝกอบรม 

5.2  การประเมินผลโครงการฝกอบรม “เสริมสรางจิตสํานึกราชการใสสะอาด”  โดยการใชแบบ
ประเมินผลโครงการฝกอบรม 

5.3  การจัดทําแบบสอบถามราชการใสสะอาดสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ   เพื่อสํารวจความเห็น        
ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ สบน. จากบุคคลท่ีเคยไดรับบริการหรือเคยติดตอ หรือมี     
สวนไดสวนเสียกับสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ โดยไดสงแบบสอบถาม 47 หนวยงาน  รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานสรุปผลการจัดทําแบบสอบถามการสรางราชการใสสะอาดสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

เกณฑการใหคะแนน : 

 

ขั้นตอนที่ 1   สวนราชการสงเสริมจิตสํานึกราชการใสสะอาด โดยมีการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด 
ขั้นตอนที่ 2   จัดใหมีระบบในการรับฟงขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของหนวยงานจากประชาชนผูรับบริการ การตอบ 

                              ขอรองเรียน และการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม รวมทั้งจัดทําแบบสอบถาม  

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

1 2 3 4 5 
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ขั้นตอนที่ 3   นําขอมูลที่ไดจากการรองเรียน การสอบถาม และการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 2  มาใชในการทบทวนมาตรการ และ/ 
                                  หรือวางแนวทาง หรือมาตรการเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางย่ังยืน โดยจัดทําแผนปฏิบัติการ 
                              ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 

ขั้นตอนที่ 4    ปฏิบัติตามแผน หรือ มาตรการในข้ันตอนที่ 3 ไดแลวเสร็จครบถวน 
ขั้นตอนที่ 5    มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน จัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จของแผนดังกลาว 

                               และผลสําเร็จโดยรวม  เปนตน 

ก ารคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5 ระดับ 5 5.0000 0.2083 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
1.  มีการจัดต้ังศูนยประสานราชการใสสะอาดสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
2.  มีการกําหนดจรรยาบรรณ สบน. ใหขาราชการและลูกจางถือปฏิบัติ 
3.  มีการประชาสัมพันธโครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท และเชิญชวนขาราชการและลูกจางของ สบน. 

สมัครสมาชิกมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 
4.  การเขารวมเปนเครือขายหนวยงานใสสะอาดกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
5.  มีการเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปรองเรียนการทุจริตผานเวปไซตของ สบน. 
6.  จัดโครงการฝกอบรม “การสรางไตรสิกขา (ศีล สมาธิ และปญญา) ในการทํางาน” และโครงการฝกอบรม  

 “เสริมสรางจิตสํานึกราชการใสสะอาด” 

7.  มีการประชาสัมพันธศูนยประสานราชการใสสะอาดผานทางเวปไซต (www.pdmo.mof.go.th) 
8.  การจัดทําแบบสอบถามการสรางราชการใสสะอาดสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 
   

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   -        
   

หลักฐานอางอิง :  
เอกสารแนบในภาคผนวก          

http://www.pdmo.mof.go.th/
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ชื่อตัวชี้วัด : รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเอด วิบูลยเจริญ     ผูจัดเก็บขอมูล :   นายธีระศักดิ์  อิญญาวงค 

โทรศัพท : 0-2265-8050 ตอ 107 โทรศัพท :   0-2265-8050 ตอ 123 

คําอธิบาย :  สบน. ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548   ดังน้ี 
  1.  ภายใตงานบริหารจัดการหน้ีสาธารณะ จํานวน 31,169,800 บาท ประกอบดวย  1) งบบุคลากร   

2) งบดําเนินงาน และ  3) งบลงทุน   
  2.  ภายใตงานบริหารการชําระหนี้ จํานวน 128,079,277 ลานบาท โดยเปนงบรายจายอื่นเพื่อการชําระหนี้ 

ของรัฐบาล และ สบน. ไดกําหนดใหเปนตัวช้ีวัด สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มิติท่ี 1 ตัวช้ีวัด “ผลสําเร็จ
จากรอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ” (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) แลว จึงไมสามารถ
นํามาประเมินผลเพ่ือลดคาใชจายได  

 คาใชจายท่ี สบน. จะนํามาประเมินผล คือ หมวดงบดําเนินงาน งบลงทุนงบ และรายจายอืน่ ท่ีไดรับจัดสรร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  จํานวนท้ังส้ิน  11,608,800 บาท  (สบน. ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  แยกเปน  1) งบดําเนินงาน วงเงิน 9,404,100 บาท และ 2) งบลงทุน 
วงเงิน 2,204,700 บาท  รวมเปนเงินท้ังส้ิน 11,608,800 บาท    ซึ่งในระหวางปงบประมาณ 2548 มีการเปลีย่นแปลง
รายการงบประมาณจากงบดําเนินงานไปงบรายจายอื่น เปนเงินท้ังส้ิน 1,567,912 บาท)   

* สูตรการคํานวณ รอยละของงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได  คือ (งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2548  -  คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ) x  100  ÷  งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
                

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ป 2548 
วงเงินงบประมาณ 
ท่ีไดรับ (บาท) 

การใชจาย 
ท่ีเกิดข้ึนจริง (บาท) 

สวนตางระหวางวงเงินงบประมาณ 
ท่ีไดรับกับการใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง (บาท) 

งบบุคลากร 23,973,960.00 23,971,121.78 2,838.22 
•  เงินเดือนและคาจางประจํา 23,973,960.00 23,971,121.78 2,838.22 

•  คาจางชั่วคราว - - - 

งบดําเนินงาน 7,811,188.00 6,484,684.40 1,326,503.60 

•  คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ 4,220,488.00 4,325,627.21 -105,139.21 

•  คาสาธารณูปโภค 3,590,700.00 2,159,057.19 1,431,642.81 

งบลงทุน 2,229,700.00 2,196,973.70 32,726.30 

•  ครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง 2,229,700.00 2,196,973.70 32,726.30 

    - ครุภัณฑ 2,229,700.00 2,196,973.70                                                  32,726.30  

งบเงินอุดหนุน - - - 

งบรายจายอื่น 1,567,912.00 1,099,136.00 468,776.00 

รวม 35,582,760.00 33,751,915.88 1,830,844.12 

งบดําเนินงานและงบลงทุนท่ีสามารถประหยัดได      (1,830,844.12 –2,838.22) 1,828,005.90 

งบประมาณท่ีสามารถประหยัดไดคิดเปนรอยละ        [(1,828,005.90 x 100) / 11,608,800] 15.75 

ผลคะแนนของตัวชี้วัด 5  

 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด 

2546 2547 2548 
รอยละของงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได - 34.84 15.75 

เกณฑการใหคะแนน : 
  

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละของงบประมาณ 
ที่สามารถประหยัดได 

ลดคาใชจายได
รอยละ 1 

ลดคาใชจายได
รอยละ 2 

ลดคาใชจายได
รอยละ 3 

ลดคาใชจายได
รอยละ 4 

ลดคาใชจายได
รอยละ 5 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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ก ารคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน       
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได 5 15.75 5.0000 0.2083 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : - 
     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 
 

หลักฐานอางอิง :   
  เอกสารแนบในภาคผนวก          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 
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ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการกําหนดมาตรการและดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางประภาดา สารนุสิต                ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวสายสุนีย  มีภู 
                             นายกิตติพล  วิแสง 

โทรศัพท : 0-2265-8050 ตอ 140 โทรศัพท :   0-2265-8050 ตอ  144 , 108 

คําอธิบาย :  เปนการวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน (Milestone) และ Key Driver เนื่องจากฐานขอมูลดานพลังงาน 
ยังมีไมเพียงพอ และฐานขอมูลท่ีมีอยูของแตละหนวยงานไมเปนมาตรฐาน จึงตองการใหเกดิฐานขอมูลดานพลังงานท่ีมี
มาตรฐานเดียวกันตามท่ีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กําหนดข้ึนกอน เพื่อท่ีจะสามารถใชในการกําหนด
เปาหมายในการประหยัดพลังงานไดในปตอไป  

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
ขั้นตอนที่ 1   การจัดทําฐานขอมูลการประหยดัพลังงาน 

สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดดําเนินการจัดทําฐานขอมูลการประหยัดพลังงาน   
ตามแบบฟอรมท่ี สนพ. กําหนด โดยรวบรวมขอมูลการใชพลังงาน ตั้งแตงบประมาณ 2546 – 2548 ทําใหฐานขอมูล 
ดานพลังงานของ สบน. เปนมาตรฐานเดียวกันกับหนวยงานอื่น  ท้ังน้ี สบน. เปนหนวยงานท่ีจัดต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี  
9 ตุลาคม 2545 ทําใหมีขอจาํกัดในการจัดทําฐานขอมูลดังน้ี 
 
ปงบประมาณ พ.ศ. ฐานขอมูลการใชไฟฟา ฐานขอมูลการใชเชื้อเพลิง  

2546 สบน. ใชไฟฟาที่มีมาตรวัดเดียวกันกับสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  จึงไมสามารถแยก 
ปริมาณการใชและจํานวนเงินได 

ไมมีขอมูลเดือน ตุลาคม 2545 เน่ืองจาก สบน.  
ใชรถยนตสวนกลางของ สศค. ในเดือนดังกลาว 
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2547 สบน. ใชไฟฟารวมกับ สศค. และจายคาไฟฟา
แบบเหมาจายในอัตรารอยละ 20 ของคาไฟฟา
ทั้งหมด จํานวนหนวยของไฟฟาที่ใชจึงไมใช
ปริมาณการใชไฟฟาที่แทจริง 

     
 
 
สบน. มีฐานขอมูลการใชนํ้ามัน  
ทั้งปริมาณ การใชและจํานวนเงิน 
ครบถวนถูกตอง 

2548 สบน. ไดติดต้ังเครื่องวัดกระแสไฟฟา เมื่อวันที่  
2 ตุลาคม 2547 ทําใหมีฐานขอมูลการใชไฟฟา
ครบถวนถูกตองทั้งปริมาณการใชและจํานวนเงิน   

 
 
 
ขั้นตอนที่ 2   การกําหนดมาตรการ / แนวทางการประหยัดพลังงาน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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สบน. ไดกําหนดมาตรการ / แนวทางการประหยัดพลังงานของ สบน. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี  
25 กันยายน 2544  และออกประกาศสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ท่ี 2 / 2546 เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน เมื่อวันท่ี  
23 เมษายน 2546 
ขั้นตอนที่ 3    การดําเนินงานตามแผนงาน / มาตรการ 

1. สบน. ไดดําเนินการตามแผนงาน / มาตรการ โดยมีคําส่ัง สบน. ท่ี 45/2546  ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2546  
แตงต้ัง คณะผูตรวจสอบการประหยัดพลังงาน เพ่ือตรวจสอบ ติดตามผลใหมีการปฏิบัติตามมาตรการ การประหยัด
พลังงานของ สบน. อยางสม่ําเสมอ รวมท้ังรายงานผลปญหา / อุปสรรค รวมท้ังแนวทางแกไขแกนักวิชาการคลัง 9ชช   
ดานหน้ีสาธารณะและเงินคงคลังทราบ 

2. ปรับปรุงคําส่ังแตงต้ังคณะผูตรวจสอบการประหยัดพลังงาน โดยมีคําส่ัง สบน ท่ี 119/2548 ลงวันท่ี  
15 กันยายน 2548 แตงต้ัง คณะผูตรวจสอบการประหยัดพลังงาน เพื่อใหการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ท่ีออกไว เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2546 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพการดําเนินงานในปจจุบัน 
รวมท้ังติดตาม และรายงานผล ปญหา และขอเสนอแนะเปนประจําทุกเดือน 

3. สบน. ไดมีคําส่ัง สบน. ท่ี 118/2548 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 แตงต้ังคณะกรรมการรณรงคและ
ประเมินผลการประหยัดพลังงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2548 เพื่อกาํกับดูแลและประเมินผล 
การประหยัดพลังงานใหกับขาราชการ และลูกจางของ สบน. เปนประจําและตอเนื่อง และรายงานผลการประหยัด
พลังงานสงใหกับกระทรวงพลังงานทุก 3 เดือน 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
                

ปริมาณการใชไฟฟา ปริมาณการใชเชือ้เพลิง 
ปงบประมาณ 

หนวย (kWh) จํานวนเงิน (บาท) 
น้ํามัน 
(ลิตร) 

แกสโซฮอล 
(ลิตร) 

ไบโอดีเซล 
(ลิตร) 

กาซธรรมชาต ิ
(กิโลกรัม) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

2546 - 1/ - 1/     3,339.62 2/ - - - 54,530.00 
2547 - 3/    951,193.303/ 4,199.30 - - - 74,982.00 
2548 201,205      557,061.23 183.11 4,023.44 - - 89,430.00 

หมายเหตุ  1/  สบน. ใชไฟฟาท่ีมีมาตรวัดเดียวกันกับ สศค. จึงไมสามารถแยกปริมาณการใชและจํานวนเงินได 

                     2/  ไมมีขอมูลเดอืนตุลาคม 2545 เนือ่งจาก สบน. ใชรถยนตสวนกลางของ สศค. ในเดือนดังกลาว 
                     3/  สบน. ใชไฟฟารวมกับ สศค. และจายคาไฟฟาแบบเหมาจายในอัตรารอยละ 20 ของคาไฟฟาท้ังหมด จํานวนหนวยของไฟฟาท่ีใชจึง 
                      ไมใชปริมาณการใชไฟฟาที่แทจริง 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5  
ระดับความสําเร็จของการกําหนดมาตรการและดําเนินการ 
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ขั้นตอน 1 - ขั้นตอน 2 - ขั้นตอน 3 

 
 

ก ารคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน       
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดมาตรการ 
และดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

1 ระดับ 5 5.0000 0.0417 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : - 
     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.  ผูบริหารมีนโยบายท่ีชัดเจนในการรณรงคและติดตามการประหยัดพลังงาน 
2.  บุคลากรของ สบน. ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการประหยัดพลังงานอยางเครงครัด เชน การปดไฟฟา 

เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ในชวงพักกลางวันและหลังเลิกงานเปนตน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
1.  สบน. เปนหนวยงานต้ังใหมในปงบประมาณ 2546 และในชวงปงบประมาณ 2546 – 2547  การ 

โอนสินทรัพยจาก สศค. ให สบน. ยังไมแลวเสร็จ จึงทําใหฐานขอมูลการใชไฟฟาและเช้ือเพลิงของ สบน. ในชวง
ดังกลาวไมสมบูรณ 

2.  สบน. มีปริมาณงานเพ่ิมข้ึนเปนลําดับ ซึ่งรวมถงึเครื่องมืออุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตางๆ และ 
การออกไปปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี จึงทําใหแนวโนมการใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึน 

3.  สบน. ไดใชระบบ Car – pull ในการจัดรถยนตใหบุคลากรออกไปปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี แตไมสามารถ
ใชไดท้ังเท่ียวไปและกลับ เนื่องจากเวลาแลวเสร็จของการปฏิบัติราชการไมสอดคลองกัน ทําใหไมสามารถประหยัด
พลังงานไดเต็มท่ี 

หลักฐานอางอิง :   
  เอกสารแนบในภาคผนวก          
 

 
 



ก.พ.ร. 
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ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงนํ้าหนักในการลดรอบระยะเวลาของขัน้ตอนการปฏิบัติราชการของ 
  สวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สํานักเงินกูในประเทศ (สงน.)  
สํานักบริหารการชําระหน้ีและสารสนเทศ (สบช.)*    

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายกีรติ เวฬุวัน (สงน.)  
                            นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร (สบช.)  

โทรศัพท :  - โทรศัพท :   0-2265-8050  ตอ 503, 605 

คําอธิบาย : สบน. ไดพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมท่ีเปนการใหบริการ เรื่อง การลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ
ไดคัดเลือกกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ 2548 โดยมีเปาหมายในการใหบริการ เรื่องการประมูลตราสารหน้ีดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e - Bidding) ของสํานักเงินกูในประเทศ (สงน.) ไมเกิน 1.25  ช่ัวโมง  และเรื่องการชําระหน้ีใน
ประเทศและตางประเทศ ของสํานักบริหารการชําระหน้ีและสารสนเทศ (สบช.) ไมเกิน 1 วัน 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
             1.  การประมูลตราสารหนี้ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   
                  การประมูลตราสารหน้ีดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สามารถลดข้ันตอนการดําเนินการและลดเวลาการประกาศผล 
ลงได   และในปงบประมาณท่ีผานมามีผูรวมตลาดบางสวนยังไมสามารถประมูลตราสารหน้ีผานระบบอิเล็กทรอนิกสได  
ทําใหการประมวลผลเกิดความลาชาไปบาง แตในปงบประมาณ 2548 ไดมกีารกําหนดใหทุกสถาบันตองยื่นประมูลผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส  

2.  การชําระหน้ีในประเทศและตางประเทศ   
 เปนกระบวนงานซ่ึงเปนภารกิจหลักของ  สบน. ในการบริหารการชําระคืนหนี้ของรัฐบาล  เพื่อใหการชําระหน้ี

เงินกูท้ังในประเทศและตางประเทศ เปนไปตามพันธะผูกพันอยางถูกตอง ครบถวน และตรงตามกําหนด ตลอดจนเปนไป
ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีจะนําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal 
Management Information System : GFMIS) มาใชในการปรับกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และจะเปน
ประโยชนตอผูรับบริการโดยตรง  

 

งานบริการ 
 (1) 

นํ้าหนัก 
(2) 

รอบระยะเวลาท่ี
ดําเนินการในป 2547 

 (3) 

รอบระยะเวลา 
ท่ีลดไดจริง 

(4) 

รอบระยะเวลาท่ี
ลดไดจริง 
(3) – (4) 

รอยละของระยะเวลาที่
ลดไดเทียบกับระยะเวลา
ท่ีดําเนินงานอยูเดิม 

1.  การประมูลตราสารหน้ี 
     ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   

2.5 2.5 ช่ัวโมง 1.25 ช.ม. 1.25 ช.ม. 50% 

2.  การชําระหน้ีในประเทศ 
     และตางประเทศ   

2.5 2 วัน 0.0625 วัน 
(1.5 ช.ม.) 

1.94  วัน 96.87% 

รวม 5.0      



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

         
                                                                                                                                                                                        58 

                                                                          

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  √      รอบ  12  เดือน  

เกณฑการใหคะแนน :  

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการ 
ลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ 
สวนราชการ 
1.  การประมูลตราสารหน้ีดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

     (e - Bidding)  
2.  การชําระหน้ีในประเทศและตางประเทศ (วัน) 

 
 

 
2.25  ชม. 

 
1.8  วัน 

 
 

 
2  ชม. 

 
1.6  วัน 

 
 

 
1.75  ชม. 

 
1.4  วัน 

 
 

 
1.5  ชม. 

 
1.2  วัน 

 
 

 
1.25  ชม. 

 
1  วัน 

ก ารคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการ
ลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการ 
1.  การประมูลตราสารหน้ีดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

     (e - Bidding) (ชม.) 
2.  การชําระหน้ีในประเทศและตางประเทศ  (วัน) 

5 
 

 
2.5 

 
2.5 

 
 

 
1.25 ช.ม. 

 
0.0625 วัน (1.5 ช.ม.) 

 
 

 
5.000 

 
5.0000 

 
 

 
0.1042 

 
0.1042 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :   
1.  การประมูลตราสารหนี้ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   

              ดําเนินการประมูลผานระบบ online โดยผูมีสิทธิประมูลจะตองดําเนินการติดต้ังระบบ e-bidding  ซึ่งเปน 
สวนหนึ่งของระบบ EFS ท่ีธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อใหการประมูลมีความโปรงใส ถกูตอง แมนยํา และรวดเรว็  
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการประมูลตราสารหน้ีของรัฐบาล รวมท้ังเปนการลดข้ันตอนและเวลาในการประมูล  
ตลอดจนการประกาศผลการประมูล เพื่อใหตนทุนการกูยืมของรัฐบาลตํ่าลง 

2.  การชําระหน้ีในประเทศและตางประเทศ 
              ดําเนินการบริหารชําระคืนหนี้ของรัฐบาล เพือ่ใหการชําระหน้ีเงินกูท้ังในและตางประเทศ เปนไปตามพันธะผูกพัน 
อยางถูกตอง ครบถวนและตรงตามกําหนด รวมถึงบริหารงบประมาณเพ่ือการชําระหน้ีของประเทศใหมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนสูงสุด โดยนําระบบ GFMIS มาใช เพื่อชวยลดรอบระยะเวลาของข้ันตอนการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอผูรับบริการโดยตรง 
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. การประมูลตราสารหนี้ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   

1.1 สถาบันท่ีมีสิทธิเขาประมูล มีการติดต้ังระบบ e-bidding ผานระบบ EFS ของธนาคารแหงประเทศไทย 
1.2 ผูบริหารใหความสําคัญตอการประมูลผานระบบ e-bidding 

2. การชําระหน้ีในประเทศและตางประเทศ 
2.1 รัฐบาลใหการสนับสนุนการนําระบบ GFMIS มาใชในการปรบักระบวนการดําเนินงานภาครัฐใหมี

ประสิทธิภาพและความคลองตัว 
2.2 ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงาน ใหการสนับสนุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การดําเนินงานอยางบูรณาการ ซึ่งจะตองปรับปรุงท้ังในเรื่องโครงสรางองคกร กระบวนการทํางาน วิธีการทํางาน 
 และการนําเครื่องมือท่ีทันสมัยมาชวยในการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สบน. 

2.3 ขาราชการและลูกจางทุกคน ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของประเทศ 

2.4 บุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงาน ใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
เปนอยางดี 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
 1.  การประมูลตราสารหนี้ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   

   ความไมเสถียรของระบบ e-bidding 
 2.  การชําระหน้ีในประเทศและตางประเทศ 

                ระบบ GFMIS ท่ีใชในการปฏิบัติงาน  อยูระหวางการพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงยังไมสมบูรณ 
 

หลักฐานอางอิง :  . 
เอกสารแนบในภาคผนวก          

 

หมายเหตุ : *  การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
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ชื่อตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกร 
                     ปงบประมาณ พ.ศ. 2548  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววราภรณ  ปญญศิริ          ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวนารีรัตน  เอี่ยมต้ังพาณิชย 

โทรศัพท : 0-2265-8050  ตอ  700 โทรศัพท :   0-2265-8050 ตอ  702 

คําอธิบาย :  เปนการพิจารณาความสําเร็จของการดําเนินงานจริงเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบ 
บริหารความรูภายในองคกร โดยปงบประมาณ 2547  สบน. ไดจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งประกอบดวยการฝกอบรม 
ในรูปแบบตางๆ  26 หลักสูตร วงเงิน 2,759,510 บาท  ประกอบดวย   
                    1.  การอบรม/สัมมนาท่ีดําเนินการโดย สบน. จํานวน 23 หลักสตูร วงเงิน 179,150 บาท 

  2.   การสงขาราชการไปฝกงาน ณ ตางประเทศ จํานวน 2 โครงการ  วงเงิน 2,580,360  บาท 
  3.  การสัมมนา ณ ตางประเทศ จํานวน 1 โครงการ  

ซึ่งตามแผนดังกลาวไดออกแบบเน้ือหาการฝกอบรมโดยเฉพาะสําหรับบุคลากรของ  สบน. (Customized Training)   
มีการแลกเปลี่ยนความรูและบุคลากร (Exchange Program)  กับหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศ   
และสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง   

 ขอมูลผลการดาํเนินงาน : 

 
กลุมเปาหมาย 

จํานวนหลักสูตร
ที่ดําเนินการได 

คาใชจายจริง
(บาท) 

รอยละของการ
ดําเนินการไดตามแผน 

1)  การอบรม / สัมมนาที่     
     ดําเนินการโดย สบน. 

ขาราชการและ
ลูกจางของ สบน. 

23 หลักสูตร 99,842.41 100 

2)  การสงขาราชการไป 
     ฝกงาน  ณ  ตางประเทศ 

ขาราชการของ 
สบน. 

2 โครงการ 1,124,810.98 100 

3)  การสัมมนา ณ ตางประเทศ ขาราชการของ 
สบน. 

1 โครงการ 168,600 100 

รวม 1,393,253.39  
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เกณฑการใหคะแนน :  

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรู
ภายในองคกรปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

 รอยละ 80  รอยละ 85  รอยละ 90 รอยละ 95  รอยละ 100 

ก ารคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน       
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหาร 
ความรูภายในองคกรปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

5 100 %   5.0000 0.2083 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :   
        1.  สามารถดําเนินการไดรอยละ 100  ของแผนงานท่ีวางไว  ซึ่งเปนการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน และเปนการแบงปนความรูของบุคลากร อันจะนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
และสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ 

 2.   นอกจากการฝกอบรมท่ีไดกําหนดเนื้อหาโดยเฉพาะ  (Customized Training) สําหรับบุคลากรของ สบน.  
และการแลกเปลี่ยนความรูและบุคลากร  (Exchange Program) แลว  สบน. ยังไดสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
โดยนําหลักการของการจัดการความรู (Knowledge Management) มาปรับใชในองคกร เชน   

(1) การจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  (Lunch Talk) โดยใชเวลาในชวงพักกลางวัน เปดโอกาสให
บุคลากรทุกระดับไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูท่ีไดสั่งสมจากประสบการณการทํางาน  และความรูท่ีไดรับจาก 
การฝกอบรม/สมัมนา  ซึ่งเปนการแบงปนและสรางความรูแบบ  Socialization  คือ แบงปนความรูท่ีฝงอยูในคน  
(Tacit Knowledge) ใหแกบุคลากรอื่นๆ ภายในองคกร (Tacit ไปสู Tacit) 

(2) การเผยแพรความรูทาง  Intranet ของ สบน. เปนการสรางและแบงปนความรูแบบ Externalization  
คือ การบันทึกความรูแบบ Tacit Knowledge  ใหเปนลายลักษณอักษร แลวเผยแพรทาง Intranet   ซึ่งจัดเปนความรู 
ท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรของ สบน. สามารถเขาถึงและไดรับความรู 
ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานไดในเวลาท่ีตองการ (Right Knowledge  Right People  Right Time) ซึ่งสงผลให 
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร สบน.  
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
ผูบริหารและบุคลากรของ สบน. เห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรและใหความรวมมือเปนอยางดี   

จึงทําใหการดําเนินงานภายในระยะเวลาอันจาํกัดสําเร็จลุลวงไดตามแผนงานท่ีวางไว 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :          
การฝกอบรม/สมัมนาภายใตแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกรปงบประมาณ  

พ.ศ. 2548   ไดกําหนดจะเบิกคาใชจายจากเงินงบประมาณ ป 2548 และเงนิกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลงั 
แตเนื่องจากการพิจารณาอนุมติัเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ ลาชากวากําหนดมาก  ซึ่ง สบน. ตองชะลอการฝกอบรม/
สัมมนาบางโครงการไวกอนในชวงตนป และปรากฏวา สบน. ไมไดรับอนุมัติเงินกองทุนฯ จึงไดขออนุมติัแหลงเงิน 
งบประมาณปกติ  แลวเรงรัดดาํเนินการตามแผนภายในระยะเวลาอันจํากัด 

หลักฐานอางอิง :  
              เอกสารแนบในภาคผนวก 
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ชื่อตัวชี้วัด : ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายทวี   ไอศูรยพิศาลศิริ ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาววราภรณ ปญญศิริ 
                            (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส)           

 นายครรชิต พะลัง 
 นางสาวรุงระว ีรุกเขต (ระบบ e-Personnel )          

โทรศัพท : 0-2265-8050  ตอ  632 โทรศัพท :   0-2265-8050 ตอ  700, 637, 109 

คําอธิบาย :  การพิจารณาระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศ  แบงเปน 2  สวน คือ  
1. คุณภาพของระบบสารสนเทศ   สบน. มีระบบฐานขอมูลท่ีสนับสนุนภารกิจหลัก เชน ระบบงาน  

CS-DRMS 2000 + (Common Wealth Secretariat – Debt Recording Management System 2000+)  และระบบงานติดตาม
และประเมินผลการดําเนินโครงการเงินกูจากตางประเทศ  (Oversight Support Unit : OSU)    

2. การใชประโยชนระบบสารสนเทศ  สบน.  ไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการให 
ขอมูลขององคกรผานระบบ  Intranet และ Internet  มีการส่ือสารดวยระบบอิเล็กทรอกนิกส  เชน  e-mail  การนําระบบ 
e-Personnel  มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารงานบุคคล และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งรวมท้ัง
โครงการผูจัดระเบียบขอมูล (Online Librarian) มาใชเพื่อเสริมสมรรถนะในการดําเนินงาน 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1. คุณภาพของระบบสารสนเทศ  

1.1  ระบบฐานขอมูลและความพรอมใชงานของขอมูล 
- มีระบบฐานขอมูล CS-DRMS 2000+  ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูล 

หนี้สาธารณะ และใชเปนฐานขอมูลหลักในการนําไป  Integrate  กับ  Application  อื่น  เชน Risk Model  และ  Credit 
Scoring  และระบบงานติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการเงินกูจากตางประเทศ  (Oversight Support Unit : OSU 
ซึ่งปรากฏอยูใน website : www.osu.pdmo.mof.go.th)  เพื่อสนับสนุนงานของสํานักตางๆ ภายใน สบน. 

- ขอมูลหนี้สาธารณะท่ีจัดเก็บในระบบ CS-DRMS 2000+ ถือเปนขอมูลหลกัท่ีจะใชเช่ือมไปสู 
โปรแกรมประยุกตภายใน สบน. เชน โปรแกรมประยุกตภายในโครงการบรหิารความเส่ียง เพื่อใหเจาหนาท่ีใน 
สํานักนโยบายและแผน สํานักเงินกูตลาดเงินทุนตางประเทศ  และกลุมชวยอํานวยการ นําขอมูลดังกลาวไปประยุกตใช 
และประกอบการตัดสินใจในการทํางาน 

- การจัดเก็บขอมูลหนี้สาธารณะในระบบ CS-DRMS 2000+ มีระบบการตรวจสอบ (Verify) โดยจะมี
เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลหนี้สาธารณะลงในระบบ  และจะมีเจาหนาท่ีตรวจสอบ (Verify) ขอมูลท่ีไดบันทึกลงในระบบ  
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลหนี้สาธารณะ 
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- ขอมูลหนี้สาธารณะท่ีจัดเก็บในระบบไดรับการปรับปรุงใหถูกตองและทันตอเหตุการณอยูเสมอ  

โดยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลจะปรับปรุงขอมูลหนี้สาธารณะเปนประจําทุกเดือน  ในสวนท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  
เพื่อใหขอมูลหนี้สาธารณะมีความถูกตอง เหมาะสมตอเหตุการณ  

1.2  ระบบรักษาความปลอดภัย  
  - ระบบ CS-DRMS 2000+  และระบบงาน OSU มีการกําหนดสิทธิหรือรหสัผานของผูใชงานระบบ

ฐานขอมูล เพื่อสรางความปลอดภัยในการเขาไปใชระบบและความปลอดภัยของขอมูล   และกําหนดผูท่ีรับผิดชอบในการ
ดูแลระบบเครือขาย  อุปกรณ Hardware  และระบบฐานขอมูล  

1.3 ระบบบริหารความเส่ียงของระบบสารสนเทศ 
-  ศูนยขอมูลสารสนเทศไดดําเนินการจัดทําแผนงานบริหารความเส่ียง ท่ีจะเกิดความเสียหายตอระบบ 

CS-DRMS 2000+ โดยศูนยขอมูลสารสนเทศไดดําเนินการแบงลักษณะของความเสียหายท่ีจะมีตอระบบ CS-DRMS 
2000+ ออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก  ความเสียหายท่ีเกิดจากขอมูลเสียหาย และความเสียหายท่ีเกิดจากอุปกรณ Hardware   

- ศูนยขอมูลสารสนเทศไดจัดทําแผนงานในการปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดอันเนื่องมาจากขอมูลเสียหาย 
โดยไดจัดทําแผนงานการสํารองขอมูลในรูปแบบของ file backup เปนประจํา และไดกําหนดใหเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล
ดําเนินการสํารองขอมูลในทุกวันทําการสุดทายของเดือน  

- ในสวนของความเสียหายท่ีเกิดจากอุปกรณ Hardware  เชน Hard Disk หรือเครื่องคอมพิวเตอร  
เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลจะดําเนินการสํารองขอมูลหนี้สาธารณะท่ีบันทึกใน Hard Disk ท่ีใชงานปจจุบันไวใน Hard Disk  
สํารอง เปนประจําทุกวันทําการสุดทายของเดือน เพื่อปองกันความเส่ียงท่ีเกิดจากความเสียหายตออุปกรณ  Hard Disk  
ท่ีใชงาน นอกจากนี้ไดมีการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสํารอง เพื่อปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหาย 
ตอเครื่องคอมพวิเตอรแมขาย 

- ขอมูลหนี้สาธารณะ ท่ีศูนยขอมูลสารสนเทศไดดําเนินการสํารองในลักษณะ file backup สามารถ
แกไขขอมูลจากความเสียหาย (Recovery) ไดตลอดเวลา 

- ไดมีการจัดอบรมใหเจาหนาท่ีท่ีใชงานระบบมีความรู ความชํานาญในการใชงานระบบอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะใชระบบอยางขาดความรู อันจะเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอระบบได 

2.   การใชประโยชนระบบสารสนเทศ   
2.1  ระบบ  Internet  Intranet และ  e-mail 

 -  ระบบ Internet   ของ สบน.  สามารถใหบริการแกประชาชน และเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับ 
หนี้สาธารณะและขอมูลหนี้ตางๆ ผาน Website ของ สบน. (www.pdmo.mof.go.th) 

-  ระบบ Intranet   ของ สบน. ใหบริการขอมูลขาวสารภายในสํานักงานแกขาราชการและลูกจางให
ไดรับขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม และการบริการตางๆ ท่ีสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะจัดข้ึน รวมไปถึงการแจงเวียน เรือ่ง 
การฝกอบรม/สมัมนา ทุนการศึกษาตอ และคําส่ังตางๆ ของสํานักงาน รวมท้ังผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ซึ่ง

http://www.pdmo.mof.go.th/
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- สบน. ไดปรับปรุงระบบ Intranet ใหม โดยการเปลี่ยนหนา web ใหงายและสะดวกตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 
รวมท้ังทําการเช่ือมโยงระบบปฏิบัติการของ สบน. ไวในหนา Intranet  ดวย เชน ระบบ CS-DRMS 2000+ ระบบ Online 
Librarian และระบบ e-Office เปนตน นอกจากน้ียังไดจัดทํา link ไปยัง webmail ของ สบน. และกระทรวงการคลัง และ
เครือขายวายุภกัษ     

-  สบน. ไดจัดทํา Webmail ท่ีเปนของสํานักงานเอง เพื่อใหบริการแกขาราชการและลูกจางท่ีตองการใช
ประโยชนจาก e-mail ในการรับสงขอมูลขาวสารในการทํางาน ซึ่งท่ีผานมาไดใชบริการ e-mail ของกระทรวงการคลัง
และใชไดเฉพาะขาราชการเทาน้ัน 

2.2  ระบบ e-Personnel  มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารงานบุคคล  
                          สบน. ไดปรับปรุงระบบ e-Personnel  ใหม  จากเดิมมีการนําระบบ DPIS  Version  2.8  มาใช  แตเพื่อ 
ใหการใชงานมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงการคลังมากข้ึน  จึงไดมีการนําระบบ  
DPIS  Version 3.0  มาใชงานแทน  ซึ่งเปนระบบบริหารงานบุคคลท่ีจัดทําและปรับปรุงโดยสํานักงาน ก.พ. และ  สบน.  
ไดปรับปรุงขอมูลของบุคลากรใหเปนปจจุบันตลอดเวลาตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  เชน  การเลื่อนระดับ  การเลื่อน
ข้ันเงินเดือน  การบรรจุและแตงต้ังขาราชการ การโอนหรอืยายขาราชการ และการลาออกของขาราชการ โดยระบบ
ดังกลาวจะ Online กับสํานักงาน ก.พ. ทําใหการตรวจสอบฐานขอมูลกับสํานักงาน ก.พ. เปนไปดวยความรวดเร็วและ
ประหยัดเวลา  แตเนื่องจากตามระเบียบของสํานักงาน ก.พ.  สบน. ยังตองลงประวัติตางๆ ของขาราชการในแฟมประวัติ  
ก.พ. 7  ซึ่งเปนการทํางานบนกระดาษ  เพื่อเปนหลักฐานควบคูไปกับระบบ DPIS  จึงยังไมเกิดการประหยัดในการใช
กระดาษ 

2.3  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงรวมทั้งโครงการผูจดัระเบียบขอมลู (Online Librarian)  
1)   สบน. ไดลงนามในสัญญาจางบริษัท แมกซ  เซฟวิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันท่ี 18 เม.ย. 2548  

เพื่อใหเปนท่ีปรึกษาพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ภายใตโครงการผูจัดระเบียบขอมูล (Online Librarian)  ซึ่ง
นอกจากจัดทําระบบสารบรรณแลว ยังมีการจัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีเปนความรูจากประสบการณการทํางานและ 
การฝกอบรม/สมัมนา/ดูงานของบุคลากรไวในเครือขาย Intranet ของ สบน.  

2)  บริษัทฯไดสงมอบงานงวดท่ี 1 และ สบน. ไดตรวจรับเรียบรอยแลว 
3) บริษัทฯ ไดสาธิตและฝกอบรมการใชระบบสารบรรณท่ีออกแบบสําหรับ สบน. ใหแกบุคลากรของ 

สบน. แลว 2 ครั้ง เมื่อวันท่ี 4 และ 9 สิงหาคม 2548 
4)  เนื่องจากมีความซํ้าซอนกับชุดโปรแกรมท่ีจะจัดซื้อภายใตสัญญา กับท่ี สบน. มีอยูแลวซึ่งจําเปนตอง

ทบทวน TOR  และบริษัทฯ ไดขอขยายระยะเวลาทําการตามสัญญา จึงสงผลใหระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสแลวเสรจ็ 
ในปงบประมาณ 2548ไมสมบูรณ และคาดวาจะแลวเสร็จสมบูรณภายในเดือนพฤศจิกายน 2548 
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เกณฑการใหคะแนน : 

หมายเหตุ *  การประเมินจะกําหนดหลักเกณฑในการแบงสวนราชการออกเปน 3 กลุม คือ S (Small)  M (Medium) และ  L (Large) 
เพื่อพิจารณาผลคะแนนของสวนราชการแตละกลุมแยกจากกัน โดยจะพิจารณาแตละประเด็นเปรียบเทียบระหวางสวนราชการทีอ่ยูใน
กลุมเดียวกัน เพือ่หาสวนราชการทีมี่การดําเนินงานเปนแบบอยางดีทีสุ่ด (Best  Practice) เปนมาตรฐานในการพิจารณาใหคะแนน 
 

ตัวช้ีวัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ* 
1.  คุณภาพของระบบสารสนเทศ การใชประโยชน 
     ระบบสารสนเทศ (รอยละ 2) 

1)  ระบบฐานขอมูล (Database)  และความพรอม 
 ใชงานของขอมูล  (รอยละ 0.5) 

2)  ระบบรักษาความปลอดภัย (Security) (รอยละ 0.5) 
3)  ระบบการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ     

   (รอยละ 1) 
2.  การใชประโยชนระบบสารสนเทศ  (รอยละ 3) 

1 2 3 4 5 

ก ารคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน       
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของ 
สวนราชการ 
 1.  คุณภาพของระบบสารสนเทศ การใชประโยชน 
      ระบบสารสนเทศ 

 1)  ระบบฐานขอมูล (Database)  และความพรอม 
  ใชงานของขอมูล   

 2)  ระบบรักษาความปลอดภัย (Security)   
 3)  ระบบการบริหารความเสี่ยงของระบบ- 
       สารสนเทศ   

2.  การใชประโยชนระบบสารสนเทศ   

5 
 

2 
 

0.5 
 

0.5 
1 
 

3 

 
 
 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
 
 
 

5.0000 
 

5.0000 
5.0000 

 
5.0000 

 
 
 
 

0.0208 
 

0.0208 
0.0416 

 
0.1250 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :    -         
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
             1.  ผูบริหารและบุคลากรของ สบน. เห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             2.  ขาราชการและลูกจางทุกคน ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน และมี  
Team Work ท่ีดีเพื่อชวยในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
             ขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญมาดําเนินงาน 

หลักฐานอางอิง :  
           เอกสารแนบในภาคผนวก 
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ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จและคุณภาพของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ *  ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาววราภรณ  ปญญศิริ       

โทรศัพท :  - โทรศัพท :   0-2265-8050 ตอ  700  

คําอธิบาย :  ความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ คือ ความสําเร็จของสวนราชการในการ
จัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตร 3 ดาน คือ 1) ดานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ  2) ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ และ 3) ดานการสรางสมรรถนะขององคกร (Organization 
Capacity-building) 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
ชวงที่ 1 : การประเมินผล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548  
1. ระยะเวลาการสงงาน  

สบน. ไดจัดสงขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for change)  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2548  ประเด็นยุทธศาสตร  การบริหารจัดการหน้ีสาธารณะในเชิงรุก (Pro–active Debt 
Management) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. แลวเมื่อวนัท่ี 29  มีนาคม 2548 
2. ความครบถวนของงาน  

  ข้ันตอนท่ี 1 : ระบุกระบวนงานและกิจกรรมท่ีสนับสนุนกลยุทธ ผลผลิตท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 คือ 
 แบบฟอรมท่ี 1.1 ชุดท่ี 1 : แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานในปจจุบันท่ีสนับสนุนแตละกลยุทธ  
  สบน. ไดจัดทํากระบวนงานในปจจุบัน ประกอบดวย  1) การกําหนด  Strategic Target  และ  Key  Risk  

Indicators  ของ  Public Debt  Portfolio  2)  การจัดทําแผนการบริหารและจัดการหน้ีสาธารณะประจําปงบประมาณ   
3) การจัดหาเงินกู/คํ้าประกัน/บริหารหน้ีสาธารณะ  4)  การบริหารการชําระหนี้ และ   5)  การรายงานและ
ประชาสัมพันธ  

 แบบฟอรมท่ี 1.1 ชุดท่ี 2 : แบบฟอรมเพื่อรวบรวมกระบวนงานท่ีควรจะดําเนินการ แตยังไมไดดําเนินการ
ในปจจุบัน  

  สบน.  ไดจัดทํากระบวนงานท่ีควรจะดําเนินการ ฯ  ประกอบดวย 1) การปรับแนวทางการบริหาร 
ความเส่ียง 2) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล และ 3) การนําระบบ  IT มาเสริมสรางความเช่ือมโยงในการ
ทํางานท้ังภายในแลละภายนอกองคกร 

 แบบฟอรมท่ี 1.2 : แบบฟอรมรายละเอียดกระบวนงาน (Process) 
  สบน. ไดจัดทํารายละเอียดของกระบวนงาน  ซึ่งประกอบดวย  ช่ือกิจกรรม  ตัวช้ีวัด และ 

 รอบระยะเวลาท่ีใช 
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ข้ันตอนท่ี 2 : จัดทําภาพแสดงกระบวนงานปจจุบัน ผลผลิตท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 2 คือ 

  ภาพรางกระบวนงานปจจุบัน 
   สบน. ไดจัดทําภาพแสดงกระบวนงานตามกระบวนงานท่ีระบุไวในแบบฟอรมท่ี 1.1  

ข้ันตอนท่ี 3 : ระบุอุปสรรค/ปญหาของกระบวนงานปจจุบันและโอกาสในการปรับปรุง ผลผลิตท่ีไดจาก    
 ข้ันตอนท่ี 3  คือ 

  แบบฟอรมท่ี 1.3 : แบบฟอรมรายละเอียดกิจกรรม (Activity) 
              สบน. ไดจัดทํารายละเอียดกิจกรรม ซึ่งประกอบดวย ประเด็นพิจารณาดานบุคลากร  การจัดแบง 
สวนงาน ช้ันตอน/กระบวนงาน เทคโนโลยี  ปญหา อุปสรรค และโอกาสในการปรับปรุง 
ข้ันตอนท่ี 4 : คัดเลือกกระบวนงานเพ่ือทําการปรับปรุง ผลผลิตท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 4 คือ 

 แบบฟอรมท่ี 4.1 : แบบฟอรมการวิเคราะหเพื่อคัดเลือกกระบวนงานท่ีควรพิจารณาปรับปรุง 
             สบน. ไดประเมินคะแนนตามหลักเกณฑท่ีบริษัทท่ีปรึกษาของสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให 

 แบบฟอรมท่ี 4.2 : แบบฟอรมการสรุปรวบรวมกระบวนงานท่ีไดรับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาปรับปรุง 
  สบน. ไดวิเคราะหและคัดเลือกกระบวนงาน การจัดหาเงินกู /คํ้าประกัน/บริหารหน้ีสาธารณะ 

เพื่อพิจารณาปรับปรุง 
ข้ันตอนท่ี 5 : รวบรวมผลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 ถึง ข้ันตอนท่ี 4 จัดสงสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

ชวงที่ 2 : การประเมินผล ณ วันที่ 30 กันยายน  2548  
1. ระยะเวลาการสงงาน  

สบน. ไดจัดสงรูปเลมขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for change)  ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป งบประมาณ 2548  ใหสํานักงาน ก.พ.ร. แลวเมื่อวันท่ี 30 กนัยายน 2548 

 

2. ความครบถวนของงาน  

 ข้ันตอนท่ี 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 
 หลักการและเหตุผล 
 ข้ันตอนการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
 สรุปขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของแตละประเด็นยุทธศาสตร 
 แผนการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสูการปฏิบัติและประมาณการงบประมาณ 

ข้ันตอนท่ี 2 : รายละเอียดขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารจดัการหน้ี
สาธารณะในเชิงรุก (Pro-active Debt Management) 

 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานข้ันตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานดานเทคโนโลยี 
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 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานดานบุคลากร 

ข้ันตอนท่ี 3 : รายละเอียดผลการวิเคราะหสิ่งท่ีตองดําเนินการ/สิ่งท่ีตองเปลีย่นแปลง 
 แบบฟอรมท่ี 3.1.1: แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและส่ิงท่ีจะตองมุงเนน/ 
ใหความสําคัญ 
 แบบฟอรมท่ี 3.1.2: แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหสิง่ท่ีตองดําเนินการ/สิ่งท่ีตองเปลี่ยนแปลง  
(Gap Analysis) 
 แบบฟอรมท่ี 3.1.3: แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหและคัดเลือกแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร 

3. คุณภาพของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  

 ความสอดคลองของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงกับนโยบายรัฐบาล 
  สบน. ไดจัดทําขอเสนอการเปลีย่นแปลงโดยสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน  

(พ.ศ. 2548 - 2551) ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 
 คุณภาพเนื้อหาของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
  สบน. ไดกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน (Ultimate Goal) สามารถวดัไดอยางเปนรปูธรรม และมีกรอบเวลาท่ี

ใชในการดําเนินการอยางชัดเจน 
 รายละเอียดครบถวน  เพียงพอท่ีจะใชในการบริหาร ติดตาม และประเมินผล 

- มีการจัดลําดับความสําคัญ โดยไดระบุเหตุผลในการกําหนดความสําคัญอยางชัดเจน  
- มีการระบุ Milestone ความสําเร็จตามข้ันตอนการทํางานและตามระยะเวลาอยางชัดเจน 

 กําหนดผูรับผิดชอบ ทีมงาน รวมถึงการกําหนดงบประมาณ เพื่อรองรับการดําเนินงานในแตละป 
 มีการระบุเหตุผลในการเลือกแนวทางท่ีจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องน้ันๆ (Initiative) 
 ความเปนไปไดของแผน กิจกรรม การดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย (Ultimate Gaol) ได 
สบน. ไดมีการพิจารณาเงื่อนไขท่ีจําเปน การเตรียมการในสิ่งจําเปนและปจจัยตางๆ ตลอดจนการ

จัดสรรทรัพยากรขององคกรและการวิเคราะหความเส่ียงในการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนใหขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงสามารถดําเนินการไดเปนผลสําเร็จ  
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

 หมายเหตุ * รอผลการประเมินจากที่ปรึกษาของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จและคุณภาพของการจัดทําขอเสนอ 
การเปล่ียนแปลงของสวนราชการ 
1.   การประเมินผล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548      
      1.1 ระยะเวลาการสงงาน  
      1.2 ความครบถวนของงาน 
2.  การประเมินผล ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 
     2.1  ระยะเวลาการสงงาน 
     2.2  ความครบถวนของงาน 
     2.3  คุณภาพของขอเสนอการเปล่ียนแปลง  
             1) ความสอดคลองของขอเสนอ 
                  การเปลี่ยนแปลงกับนโยบายรัฐบาล 
             2) คุณภาพเนื้อหาของขอเสนอการเปล่ียนแปลง 
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0.0083 

 
0.0083 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  - 
     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. ผูบริหารใหความสําคัญในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง     
2. เจาหนาท่ีจากสํานักและกลุมตาง ๆ  ใน สบน. สนับสนุนขอมูลและใหความรวมมือในการจัดทําเปนอยางดี 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :        
 ขาราชการมีงานประจําในหนาท่ีหลักคอนขางมาก  จึงทําใหมีขอจํากัดเรื่องเวลาท่ีจะศึกษาการจัดทําขอเสนอ 

การเปลี่ยนแปลง  ซึ่งมีรายละเอียดคอนขางมาก และเปนเรื่องใหมท่ีไมเคยดําเนินการมากอน 

หลักฐานอางอิง :  
           เอกสารแนบในภาคผนวก 

หมายเหตุ : *  การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
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ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ *  ผูจัดเก็บขอมูล : นายธีรเดช ลิขิตตระกูลวงศ        

โทรศัพท :  - โทรศัพท :   0-2265-8050 ตอ  713 

คําอธิบาย : พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานของรัฐทุกแหง 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2547  อนุมัติกระบวนการพัฒนากฎหมาย โดยกาํหนดใหกระทรวง 

กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐทุกแหงจัดทําแผนพัฒนากฎหมายและดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนด เพื่อ
นําเสนอแผนพัฒนากฎหมายของแตละหนวยงานบรรจุในแผนพัฒนากฎหมายแหงชาติ ประจําป 2548 ซึ่งมีความกาวหนา
ของการดําเนินงาน ดังน้ี 

 1.  สบน. มีคําส่ังท่ี 14/2548  ลงวันท่ี 28 มกราคม 2548  แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย  
 2.  สบน. เสนอแผนพัฒนากฎหมายตอเลขานุการคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง เมื่อวันท่ี  25 

กุมภาพันธ 2548  ซึ่งตอมาคณะกรรมการฯ ไดใหความเห็นชอบแผนฯ ของ สบน. รวมถึงไดบรรจุในแผนพัฒนากฎหมาย 
ของกระทรวงการคลัง 

 3.  วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2548 คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลงัไดนําแผนพัฒนากฎหมายของ
กระทรวงการคลังเสนอคณะอนุกรรมการกํากับการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ โดยมคีณะกรรมการเจรจาขอตกลง
และประเมินการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ คณะท่ี 2 เปนผูตรวจสอบในช้ันตน และไดมอบหมายใหดําเนินการ 
แกไขแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลังจึงไดขอให สบน. 
แกไขแผนพัฒนากฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวของ 

 4.  เมื่อวันท่ี 11  มีนาคม 2548  สบน.ไดแกไขแผนพัฒนากฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวของแลวเสร็จและเสนอตอ
กระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบ  และไดบรรจุ 
เปนสวนหนึ่งในแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง 

 5.  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวนัท่ี 22  มีนาคม 2548 เห็นชอบในหลักการรางแผนพัฒนากฎหมายแหงชาติ 
ประจําป 2548  ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานอนุกรรมการกํากับการพัฒนากฎหมายของ 
สวนราชการเสนอ และใหนําไปพิจารณาดําเนินการใหมีความสอดคลองกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา 
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เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1   รวบรวมกฎหมายและอนุบัญญัติของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานรัฐทั้งหมด 
ระดับ 2   สํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก กฎหมายรอง หรือขอบังคับที่จะตองดําเนินการยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมที่อยูใน 

                            ความรับผิดชอบของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐทุกแหง ใหสอดคลองตามกรอบนโยบาย 
                            ในการพัฒนากฎหมายท่ีคณะรัฐมนตรีไดกําหนดไว ซึ่งจะตองดําเนินการ 

ระดับ 3   จัดทํารายงานวิเคราะหกฎหมายและประเด็นทางกฎหมาย ตามกรอบนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดไว โดยมี 

                            การจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับชาของกฎหมาย หรือผูมีสวนไดสวนเสียในกฎหมาย (Focus 

                            group) หรือนําขอเสนอจากผลงานวิจัยมาดําเนินการและนําความเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 
                            พัฒนากฎหมายท้ัง 9 คณะ หรือทีมผูเช่ียวชาญดานกฎหมายท่ีคณะอนุกรรมการกํากับการพัฒนากฎหมายของ 
                            สวนราชการไดแตงต้ังไปดําเนินการพัฒนากฎหมายในสวนที่รับผิดชอบ หากไมสามารถดําเนินการไดตองช้ีแจง 
                            เหตุผลประกอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการกํากับการพัฒนาของสวนราชการจะเปนผูใหความเห็นชอบ 

ระดับ 4   จัดทําแผนการพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2548  โดยระบุกฎหมายที่จะดําเนินการพัฒนาสาระสําคัญ/ประเด็น 
                            ทางกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผลที่จะดําเนินการในแตละประเด็นทางกฎหมายแลวเสร็จ จัดสงให 
                            คณะอนุกรรมการกํากับการพัฒนากฎหมายของสวนราชการไดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ  2548 

ระดับ 5   แผนพัฒนากฎหมายที่สวนราชการนําเสนอไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

1 2 3 4 5 
 

ก ารคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ 

7 
 

ระดับ 5 5.0000 0.2917 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  - 
     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   -       
 

หลักฐานอางอิง :  
       เอกสารแนบในภาคผนวก 

หมายเหตุ : *  การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
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ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงนํ้าหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ *  ผูจัดเก็บขอมูล : นายธีรเดช ลิขิตตระกูลวงศ        

โทรศัพท :  - โทรศัพท :   0-2265-8050  ตอ 713 

คําอธิบาย : พิจารณาจากผลสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนกัของการดําเนินการตามข้ันตอน (Milestone) ตามแผนพัฒนา
กฎหมายประจําป พ.ศ. 2548   (ประเมินผลงานถึงธันวาคม 2548)  ท่ีสวนราชการนําเสนอและคณะรัฐมนตรีไดพิจารณา 
ใหความเห็นชอบแลว 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
ภายใตแผนพัฒนากฎหมายสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  พ.ศ. 2548   ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบ สํานักงาน

บริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) มีภารกิจหนาท่ีตองดําเนินการจัดทําอนุบัญญัติ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหาร 
หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548  ดังน้ี 

1. รางกฎกระทรวงวาดวยการออก การโอน การวางหลักประกัน และการจํานําตราสารหนี้ พ.ศ. ... 
                      1.1    เปนการตรากฎกระทรวงตามความในมาตรา 5 และมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ 
อันเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการกูเงินโดยวิธีการออกตราสารหน้ีในประเทศของกระทรวงการคลัง อันไดแก ต๋ัวเงินคลัง 
พันธบัตร และต๋ัวสัญญาใชเงิน ซึ่งไดนําเอาวธิีการ รูปแบบ และข้ันตอนการประมูล การจัดสรร การชําระราคา และเงื่อนไข
อื่นๆ  ท่ีกระทรวงการคลังไดออกประกาศกระทรวงการคลังทุกครั้งท่ีทําการกูเงินโดยการออกตราสารหนี้มารวบรวม  
และจัดทําหลักเกณฑท่ีเปนมาตรฐานในกฎกระทรวง พรอมท้ังเพ่ิมบทบาทของศูนยรับฝาก เพื่อใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ฉบับท่ี 2 ในการทําหนาท่ีเปนศูนยกลางใหบริการรับฝากตราสารหนี้ดวย 

  1.2   สบน. ไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือจัดทํากฎกระทรวงอันประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานตางๆ   
(ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขายตราสารหน้ีไทย)  
และไดนําเสนอกฎหมายดังกลาวเพื่อใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สบน. พิจารณาเห็นชอบและบรรจุในแผนพัฒนา
กฎหมาย และตอมา สบน.ไดนําเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาวเพื่อใหกระทรวงการคลังนําเสนอสํานักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี ซึ่งเม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2548 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดลงนามไดเสนอรางกฎกระทรวง
ดังกลาวตอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พรอมน้ีในขณะเดียวกันไดสงรางกฎกระทรวงใหสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) เพื่อพิจารณาเปนการลวงหนา และตอมาเม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2548 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการของ
รางกฎกระทรวงและสงให สคก. ตรวจพิจารณา ท้ังน้ี ใหรับความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และขอสังเกตของคณะเจรจาขอตกลงและการประเมินการพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ คณะท่ี 2 ไปพิจารณาดวย 

1.3  สถานะปจจุบัน อยูระหวางการพิจารณากฎหมายของ สคก. คณะกรรมการพิจารณากฎหมาย (คณะท่ี 12)   
ซึ่งในช้ันนี้ คณะกรรมการพจิารณากฎหมายไดพิจารณาตรวจสอบแกไขกฎหมาย เปนท่ีเรียบรอยแลว 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

         
                                                                                                                                                                                        76 

                                                                          

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  √      รอบ  12  เดือน  

2.  รางกฎกระทรวงวาดวยธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เปนประโยชนตอการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ พ.ศ. .... 
                          2.1  เปนการออกกฎกระทรวงตามความในมาตรา 5 และ 14  ซึ่งกลาวถึงธุรกรรมทางการเงินอื่น ท่ีเปนประโยชน 
ตอการปรับโครงสรางหน้ี ตามภาวะตลาดปจจุบัน ไดแก การทําสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา (Forward Contract) สัญญา 
ลวงหนาเงินตรา (Future Contract) สัญญาอัตราดอกเบ้ียลวงหนา (Forward Rate Agreement)  สัญญาอัตราดอกเบ้ียแคป  
(Interest Rate Caps) สัญญาอัตราดอกเบ้ียฟลอร (Interest Rate Floors) สัญญาอัตราดอกเบ้ียคอลลาร (Interest Rate Collars) 
สัญญาตราสารสิทธิในเงินตรา (Currency Options) รวมถงึเครื่องมือทางการเงินท่ีมีใชกันโดยท่ัวไป 

 2.2   สบน. ไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือจัดทํากฎกระทรวง  และไดนําเสนอกฎหมายดังกลาว  เพื่อให
คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สบน. พิจารณาเห็นชอบและบรรจุในแผนพัฒนากฎหมาย และตอมา สบน.ไดนําเสนอราง
กฎกระทรวงดังกลาว เพื่อใหกระทรวงการคลงันําเสนอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งตอมาเมื่อวันท่ี 4  กุมภาพนัธ 2548  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดลงนามเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาวตอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พรอมนี ้
ในขณะเดียวกัน ไดสงรางกฎกระทรวงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เพื่อพิจารณาเปนการลวงหนา และตอมา 
เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2548 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักการของรางกฎกระทรวงและสงให สคก. ตรวจพิจารณา ท้ังน้ี  
ใหรับความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และ 
ขอสังเกตของคณะเจรจาขอตกลงและการประเมินการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ คณะท่ี 2 ไปพิจารณาดวย   

2.3 สถานะปจจุบันอยูระหวางการพิจารณากฎหมายของ สคก. คณะกรรมการพิจารณากฎหมาย (คณะท่ี 12)   
ซึ่งในช้ันนี้ คณะกรรมการพจิารณากฎหมายไดพิจารณาตรวจสอบแกไขกฎหมาย เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 

3.  รางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการใหกูตอและการค้ําประกันของกระทรวงการคลัง 
     3.1 โดยท่ีผานมา สบน. ไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทํากฎกระทรวงอันประกอบดวยผูแทนจาก

หนวยงานตางๆ  และไดนําเสนอกฎหมายดังกลาว เพื่อใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สบน. พิจารณาเห็นชอบและบรรจุ
ในแผนพัฒนากฎหมาย สบน. ไดนําเสนอรางกฎกระทรวง เรื่องหลักเกณฑการคํ้าประกันและใหกูตอของกระทรวงการคลัง   
เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2548 โดยท่ีประชุม 
คณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็นชอบในหลักเกณฑการคํ้าประกันและใหกูตอของกระทรวงการคลังโดยใหดําเนินการปรับปรุง
รางกฎกระทรวงฯ ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 โดยแยกเรื่อง
หลักเกณฑและกรอบวงเงินคํ้าประกัน หรือใหกูตอแกรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐ ซึ่งเปนอํานาจของคณะ- 
กรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะท่ีจะกําหนดไดตามมาตรา 29 ใหออกเปนประกาศคณะกรรมการฯ  
และดําเนินการจัดทํารางกฎกระทรวงแยกเปน 2 ฉบับ คือ รางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการใหกูตอของกระทรวง 
การคลัง  และรางกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการคํ้าประกันและการใหกูตอ
ของกระทรวงการคลัง ตามมาตรา 26 และมาตรา 30 ตามลําดับ 
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      3.2    สบน.ไดดําเนินการแกไขและปรับปรุงรางกฎกระทรวงตามมติคณะกรรมการฯ  ตามนัย 3.1   

โดยจัดกฎหมาย ดังน้ี 

(1)  รางประกาศคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ  เรื่องหลักเกณฑ  
และกรอบวงเงินการคํ้าประกันและการใหกูตอแกรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐ 

 (2)  รางกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดอัตรา และเงื่อนไขการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการคํ้าประกันและ 
การใหกูตอของกระทรวงการคลัง  

  (3)  รางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการใหกูตอของกระทรวงการคลัง 
ในช้ันนี้ กฎหมายท้ัง 3 ฉบับ ขางตน สบน. ไดเสนอใหกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณา เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2548  ซึ่งขณะน้ี
อยูระหวางการพิจารณาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนามเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 

 4. รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. .... 
  -  โดยท่ีผานมา  สบน. ไดมีการแตงต้ังคณะทํางานข้ึนเพื่อจัดทํากฎหมาย และไดเสนอเพื่อใหคณะกรรมการ

พัฒนากฎหมาย สบน. พิจารณาเห็นชอบและบรรจุในแผนพัฒนากฎหมาย และไดมีการจัดรับฟงความเห็นจากหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของซึ่งตองปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่งตอมา สบน. ไดนําเสนอรางระเบียบดังกลาวใหคณะกรรมการนโยบายและกํากับ
การบริหารหน้ีสาธารณะเพ่ือทราบในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2548  และเมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2548 กระทรวงการคลังไดเสนอ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อยกเลิกระเบียบการกอหนี้ของประเทศ พ.ศ. 2528 กอนท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
จะลงนามในกฎหมายตอไป ซึ่งรัฐมนตรีฯ ไดลงนามในกฎหมายแลว ในช้ันนี้ อยูในระหวางการนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแ เกณฑการในน หคะแนน 
1 ลรวมของผ  (คาคะแนนท่ีไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 1  
2 ลรวมของผ  (คาคะแนนท่ีไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 2  
3 ลรวมของผ  (คาคะแนนท่ีไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 3  
4 ลรวมของผ  (คาคะแนนท่ีไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 4  
5 ลรวมของผ  (คาคะแนนท่ีไดของกฎหมาย  x น้ําหนักของกฎหมาย) = 5   
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นํ้าหนักของกฎหมาย 

ชื่อกฎหมาย น้ําหนักของ
กฎหมาย 

1. รางกฎกระทรวงวาดวยการออก การโอน การวางหลักประกัน และการจํานําตราสารหน้ี พ.ศ. .... 3.29 
2. รางกฎกระทรวงวาดวยธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เปนประโยชนตอการปรับโครงสรางหน้ีสาธารณะ พ.ศ. .... 3.29 
3. รางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการใหกูตอและการค้ําประกันของกระทรวงการคลัง 3.29 
4. รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. .... 3.14 

 

คาคะแนนของกฎหมาย  แบงกฎหมายเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี 
1. กฎหมายที่ตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี (พิจารณาประเมินผลการดําเนินงานแลวเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2548 ) ไดแก 

1) รางกฎกระทรวงวาดวยการออก การโอน การวางหลักประกัน และการจํานําตราสารหน้ี พ.ศ. .... 
2) รางกฎกระทรวงวาดวยธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เปนประโยชนตอการปรับโครงสรางหน้ีสาธารณะ พ.ศ. .... 
3) รางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการใหกูตอและการค้ําประกันของกระทรวงการคลัง 
4)  รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. .... 

และมีคะแนนในแตละขั้นตอน ดังน้ี 

คะแนนในแตละขั้นตอน ขั้นตอนการดําเนินการ 

พัฒนากฎหมายรายฉบับ1 % ความสําเร็จ คะแนน 
หลักฐานท่ีตองแสดง 

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบ ศึกษา 
วิเคราะหกฎหมายรายฉบับแลวเสร็จ 
 

60 1 รายงานการตรวจสอบและวิเคราะหกฎหมาย หรือ
หลักฐานอื่นที่แสดงใหเห็นวามีการวิเคราะหใน
กฎหมายที่เสนอรายฉบับ 

ขั้นตอนที่ 2 การยกรางกฎหมายแตละ

ฉบับแลวเสร็จ2 

70 2 รางกฎหมายท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายระดับกรมหรือผานความเห็นชอบ
แลวจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทา 

ขั้นตอนที่ 3 มีการจัดทําการรับฟง
ความคิดเห็นจากผูมีสวนรวมไดเสีย
หรือผูอยูใตบังคับกฎหมาย  

(Focus group)2 

80 3 รายงานหรือหลักฐานเอกสารที่แสดงใหเห็นวามี
การจัดทําการรับฟงความคิดเห็นในลักษณะตางๆ  
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คะแนนในแตละขั้นตอน ขั้นตอนการดําเนินการ 
พัฒนากฎหมายรายฉบับ1 % ความสําเร็จ คะแนน 

หลักฐานท่ีตองแสดง 

ขั้นตอนที่ 4 ผานการพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายของกระทรวง และหรือ 
คณะกรรมการรางกฎหมายของกระทรวง 

90 4 รายงานหรือหลักฐานวารางกฎหมายดังกลาวไดผาน
การพิจารณาตรวจสอบจากคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายของกระทรวง และ/หรือ คณะกรรมการราง
กฎหมายของกระทรวง 

ขั้นตอนที่ 5 เสนอรางกฎหมายมาท่ีสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

100 5 หนังสือนําสงรางกฎหมายเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง ภายในวันที่ 
30 ธ.ค. 2548 (นับถึงวันเวลาที่ลงทะเบียนรับเรื่อง)  

1  ขั้นตอนการดําเนินการสวนราชการสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม แตขอใหยึดขัน้ตอนตามเกณฑการใหคะแนนเปนขั้นตอนหลัก 
2 ขั้นตอนที่ 2 และ 3 อาจสลับกันไดขึน้อยูกับวิธีการดําเนินการ 

 

    2.   กฎหมายท่ีสวนราชการประกาศใชโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี (พิจารณาประเมินผลการดําเนินงานแลวเสร็จภายใน  
วันท่ี 30  ธันวาคม  2548 ) 

คะแนนในแตละขั้นตอน        ขั้นตอนการดําเนินการ 
พัฒนากฎหมายรายฉบับ1 % ความสําเร็จ คะแนน 

หลักฐานท่ีตองแสดง 

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห
กฎหมายรายฉบับแลวเสร็จ 

50 ไมมี รายงานการตรวจสอบและวิเคราะหกฎหมาย 
หรือหลักฐานอื่นที่แสดงใหเห็นวามีการ
วิเคราะหในกฎหมายที่เสนอรายฉบับ 

ขั้นตอนที่ 2 การยกรางกฎหมายแตละฉบับ
แลวเสร็จ2 

60 1 รางกฎหมายท่ีผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับกรมหรือ
ผานความเห็นชอบแลวจากหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเทา 

ขั้นตอนที่ 3 มีการจัดทําการรับฟงความ
คิดเห็นจากผูมีสวนรวมไดเสียหรือผูอยูใต
บังคับกฎหมาย (Focus group)2 

70 2 รายงานหรือหลักฐานเอกสารที่แสดงใหเห็นวามี
การจัดทําการรับฟงความคิดเห็นในลักษณะ
ตางๆ  

ขั้นตอนที่ 4 ผานการพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ของกระทรวง และหรือคณะกรรมการ 
รางกฎหมายของกระทรวง 

80 3 รายงานหรือหลักฐานวารางกฎหมายดังกลาวได
ผานการพิจารณาตรวจสอบจากคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายของกระทรวง และ/หรือ 
คณะกรรมการรางกฎหมายของกระทรวง  

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

         
                                                                                                                                                                                        80 

                                                                          

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  √      รอบ  12  เดือน 
     

คะแนนในแตละขั้นตอน        ขั้นตอนการดําเนินการ 
พัฒนากฎหมายรายฉบับ1 % ความสําเร็จ คะแนน 

หลักฐานท่ีตองแสดง 

ขั้นตอนที่ 5 รางกฎหมายไดผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลการพัฒนากฎหมายของสวน
ราชการแลว 

90 4 หนังสือแจงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพรอม
หลักฐานเอกสารอื่นใดที่แสดงวารางกฎหมาย
น้ันไดผานการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการ
เจรจาขอตกลงฯ  

ขั้นตอนที่ 6 ประกาศใชกฎหมายที่สวน
ราชการเสนอแกไข  

100 5 สําเนากฎหมายที่ประกาศใช สงมาที่ สลค. 
ภายใน 30 ธ.ค. 2548 (นับถึงวันเวลาที่
ลงทะเบียนรับเรื่อง) 

 

1 ขั้นตอนการดําเนินการสวนราชการสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม แตขอใหยึดขัน้ตอนตามเกณฑการใหคะแนนเปนขั้นตอนหลัก 
2   ขั้นตอนที่ 2 และ 3 อาจสลับกันไดขึน้อยูกับวิธีการดําเนินการ 

การคิดคํานวณคะแนน 
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง 

รายชื่อกฎหมายในแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

น้ําหนัก
ของแตละ 
กฎหมาย 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน 

  
1 2 3 4 5 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน 
ที่ได 

คะแนนถวง 
น้ําหนัก 

1. รางกฎกระทรวงวาดวย 
การออก การโอน การวาง
หลักประกัน และการจํานํา 
ตราสารหนี้ พ.ศ. .... 

3.29 60% 70 % 80 % 90 % 100 % 100 5.0000 0.1371 

2. รางกฎกระทรวงวาดวย 
ธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เปน
ประโยชนตอการปรับโครงสราง
หนี้สาธารณะ พ.ศ. .... 

3.29 60% 70% 80% 90% 100% 100 5.0000 0.1371 

3. รางกฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑการใหกูตอและ 
การค้ําประกันของระทรวง 
การคลัง 

3.29 60% 70% 80% 90% 100% 100 5.0000 0.1371 

4. รางระเบียบกระทรวง 
คลังวาดวยการบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. .... 

3.14 60% 70% 80% 90% 100% 100 5.0000 0.1308 

รวม 13.00       5.0000  
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  √      รอบ  12  เดือน 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของ 
การดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

1. รางกฎกระทรวงวาดวยการออก การโอน  
          การวางหลักประกัน และการจํานําตราสารหน้ี 

2. รางกฎกระทรวงวาดวยธุรกรรมทางการเงินอื่น 
           ที่เปนประโยชนตอการปรับโครงสราง 
           หน้ีสาธารณะ 

3. รางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการใหกูตอ 
          และการค้ําประกันของกระทรวงการคลัง 

      4. รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหาร 
      หนี้สาธารณะ  

13 
 

3.29 
 

3.29 
 
 

3.29 
 

3.14 

 
 

100 
 

100 
 
 

100 
 

100 

 
 

5.0000 
 

5.0000 
 
 

5.0000 
 

5.0000 

 
 

0.1371 
 

0.1371 
 
 

0.1371 
 

0.1308 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  - 
     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 
     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
เนื่องจากบุคลากรมีภารกิจท่ีรบัผิดชอบมาก ประกอบกับข้ันตอนในการดําเนินงานดานกฎหมายมีหลายข้ันตอน 

ซึ่งตองใชเวลาในติดตอประสานงานกับหลายหนวยงาน 

หลักฐานอางอิง :  
เอกสารแนบในภาคผนวก 

หมายเหตุ : *  การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
 
 


	                      1.1    เป็นการตรากฎกระทรวงตามความในมาตรา 5 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะอันเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการกู้เงินโดยวิธีการออกตราสารหนี้ในประเทศของกระทรวงการคลัง อันได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร และตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งได้นำเอาวิธีการ รูปแบบ และขั้นตอนการประมูล การจัดสรร การชำระราคา และเงื่อนไขอื่นๆ  ที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลังทุกครั้งที่ทำการกู้เงินโดยการออกตราสารหนี้มารวบรวม และจัดทำหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานในกฎกระทรวง พร้อมทั้งเพิ่มบทบาทของศูนย์รับฝาก เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ฉบับที่ 2 ในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้บริการรับฝากตราสารหนี้ด้วย
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