
ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  3 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ   

3.1  ลดยอดหนี้คงคาง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  สํานักเงินกูตลาดเงินทุนตางประเทศ  
(สงต.) สํานักเงินกูในประเทศ (สงน.)  และสํานักบริหาร 
การชําระหนี้และสารสนเทศ (สบช.)  

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางอนงคนาฏ  บุญยิ่ง (สบช.)  
                            นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร 
                            (กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 603, 700-704 

คําอธิบาย :   
เปนการวัดจํานวนยอดหนี้คงคางที่ลดลงเนื่องมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ โดยการ  Prepay  

โดยมีเปาหมายเพื่อลดยอดหนี้คงคาง ซึ่งจะมีผลตอการลดภาระดอกเบี้ยเงินกู และดําเนินการวางระบบการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อปรับโครงสรางหนีภ้าครัฐใหอยูภายใตกรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีความคลองตัวตอการบริหารจัดการตามฐานะ
การเงินการคลังของประเทศ และภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :  
       

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

2547 2548 2549 

ลดยอดหนี้คงคาง    ลานบาท 57,813 31,347 37,763 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ลดยอดหนี้คงคาง   19,200   
ลานบาท 

21,600   
ลานบาท 

24,000   
ลานบาท 

26,400   
ลานบาท 

28,800  
ลานบาท  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ลดยอดหนี้คงคาง  (ลานบาท) 4 37,763 5.0000 0.2000  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
เปนการบริหารและจัดการหนีส้าธารณะใหมตีนทุนต่ําภายใตกรอบความเสีย่งที่เหมาะสม โดยดําเนนิการ ดงันี ้
1.  จัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําป 
2.  ดําเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะโดยใหสอดคลองกับภาวะตลาดในขณะนั้น ๆ 
3.  กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารหนี้สาธารณะ 
ท้ังนี้ การดําเนินการดังกลาวตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประเทศเปนหลัก 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.  ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงาน ใหการสนับสนุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน  

อยางบูรณาการ ท่ีจะตองปรับปรุงท้ังในเรื่องโครงสรางองคกร กระบวนการและวิธีการทํางาน และการนําเครื่องมือท่ีทันสมัย
มาชวยในการทํางาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน 

2.  ขาราชการและลูกจางทุกคนปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของประเทศ 

3.  บุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนอยางดี 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตองใชเวลาคอนขางนานในการเจรจากับแหลงเงินกู 

หลักฐานอางอิง :  

เอกสารแนบในภาคผนวก   

  หมายเหตุ  : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  3 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

3.2  ลดภาระดอกเบี้ย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  สํานักเงินกูตลาดเงินทุนตางประเทศ  
(สงต.) สํานักเงินกูในประเทศ (สงน.) และสํานักบริหาร 
การชําระหนี้และสารสนเทศ (สบช.)  

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางอนงคนาฏ  บุญยิ่ง (สบช.)  
                            นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร 
                            (กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 603, 700-704 

คําอธิบาย :   
  เปนการวัดภาระดอกเบี้ยท่ีลดลงเนื่องมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้โดยการ Prepay/Refinance  

หรือการใชนวัตกรรมทางการเงินอื่น โดยมีเปาหมายเพื่อลดยอดหนี้คงคาง/ตนทุนการกูเงิน ซึ่งจะมีผลตอการลดภาระ
ดอกเบี้ยเงินกู และดําเนินการวางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับโครงสรางหนี้ภาครัฐใหอยูภายใตกรอบความเสี่ยง
ท่ีเหมาะสม และมีความคลองตวัตอการบริหารจัดการตามฐานะการเงินการคลงัของประเทศ และภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเรว็ในยุคโลกาภิวัตน โดยคํานวณจาก จํานวนยอดหนี้คงคางที่ลดได  x  อัตราดอกเบี้ย (%)  x  ระยะเวลาเงินกู
คงเหลือ 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
 

    
 ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
2547 2548 2549 

ลดภาระดอกเบี้ย ลานบาท 20,648 11,703 7,865 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ลดภาระดอกเบี้ย 3,200 
ลานบาท 

3,600 
ลานบาท 

4,000 
ลานบาท 

4,400 
ลานบาท 

4,800 
ลานบาท  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

ลดภาระดอกเบีย้ (ลานบาท) 4 7,865 5.0000 0.2000  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
เปนการบริหารและจัดการหนีส้าธารณะใหมตีนทุนต่ําภายใตกรอบความเสีย่งที่เหมาะสม โดยดําเนนิการ  ดังนี ้
1.  จัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําป 
2.  ดําเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะโดยใหสอดคลองกับภาวะตลาดในขณะนั้น ๆ 
3.  กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารหนี้สาธารณะ 
ท้ังนี้ การดําเนินการดังกลาวตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประเทศเปนหลัก 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.  ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงาน ใหการสนับสนุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

อยางบูรณาการ ท่ีจะตองปรับปรุงท้ังในเรื่องโครงสรางองคกร กระบวนการและวิธีการทํางาน และการนําเครื่องมือท่ีทันสมัย
มาชวยในการทํางาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน 

2.  ขาราชการและลูกจางทุกคนปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของประเทศ 

3.  บุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนอยางดี 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
1.  ตนทุนใน Portfolio หนี้สาธารณะลดลง ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีแนวโนมสูงข้ึน ทําใหสวนตาง

ของตนทุนที่ไดจากการบริหารหนี้สาธารณะนอยลง 
2.  ภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็และตองใชเวลาคอนขางนานในการเจรจากับแหลงเงินกู 

หลักฐานอางอิง : 
เอกสารแนบในภาคผนวก   

  หมายเหตุ  : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  3 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

3.3  ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงในระดับ Portfolio 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายธีรัชย  อัตนวานิช  ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวอรพร  วรรณภิญโญ  
                            (สํานักนโยบายและแผน)                

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 218 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 215 

คําอธิบาย : 
เปนการวัดความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงในระดับ Portfolio ซึ่งสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) 

มีแผนการจัดทํา Benchmark ของการบริหารความเสี่ยงในระดับ Portfolio 4 เรื่อง คือ 1) สัดสวนหนี้ในประเทศตอหนี้
ตางประเทศคงคาง (Domestic Debt : External Debt)  2) องคประกอบของหนี้ตางประเทศ (Currency Mix)  3) สัดสวน
หนี้ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยลอยตวั (Fix Rate Debt : Floating Rate Debt)  และ 4) สัดสวนหนี้ระยะสั้น
ตอหนี้ระยะยาว (Short-term Debt : Long-term Debt) ซึ่งในปงบประมาณ 2549 มีเปาหมายจะดําเนินการ 2 เรื่อง คือ 1) 
สัดสวนหนี้ในประเทศตอหนี้ตางประเทศคงคาง (Domestic Debt : External Debt)  และ 2) องคประกอบของหนี้ตางประเทศ 
(Currency Mix)   

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
สบน. โดยสวนนโยบายค้ําประกันและความเสี่ยง สํานักนโยบายและแผน ไดจัดทํารายงานการวิเคราะห

ตนทุนและความเสี่ยงรายไตรมาส เพื่อใชในการประเมินและติดตามความเสี่ยงของ Portfolio และนําเสนอตอผูบริหาร
ของ สบน. ตั้งแตปงบประมาณ 2548 และในปงบประมาณ 2549 ไดจัดทําและเสนอ Portfolio Benchmarking ของ สบน. 
ตอคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ 2 เรื่อง คือ 1) สัดสวนหนี้ในประเทศตอหนี้ตางประเทศ
คงคาง (Domestic Debt : External Debt)  และ 2) องคประกอบของหนี้ตางประเทศ (Currency Mix) 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง 
ในระดับ Portfolio 

- - 3 4 5 

 

    ระดับ  3  คะแนน  :  จัดทําและสงรายงานตนทุนและความเสี่ยงรายไตรมาสสําเร็จ    
    ระดับ  4  คะแนน  :  จัดทําและเสนอ Portfolio Benchmarking  ของ สบน. สําเร็จ 1 เรื่อง         
    ระดับ  5  คะแนน  :  จัดทําและเสนอ Portfolio Benchmarking  ของ สบน. สําเร็จ 2 เรื่อง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง
ในระดับ Portfolio 

4 จัดทําและเสนอ 
Portfolio 

Benchmarking 
ของ สบน. 2 เรื่อง 

5.0000 0.2000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
สบน. โดยสวนนโยบายคํ้าประกันและความเสีย่ง สํานกันโยบายและแผน ไดพัฒนาระบบบรหิารความเสีย่งบน 

Portfolio และแบบจําลองเพื่อการบริหารหนี้และความเสี่ยง (Risk Model) เพื่อใชในการประเมินความเสี่ยง โดยมีการ
จัดทํารายงานตนทุนและความเสี่ยงรายไตรมาสเพื่อนําเสนอตอผูบริหารและใชประกอบการชี้แจงแกหนวยงานตาง ๆ 
เชน สภาผูแทนราษฎร สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ เปนตน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
   สบน. โดยสวนนโยบายคํ้าประกันและความเสี่ยง สํานักนโยบายและแผน ไดประสานงานเรื่องความรวมมือ

ทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ซึ่งในปงบประมาณ 2550 จะไดจัดทํา
โครงการศึกษาวิจัยเรือ่งการพัฒนา Risk Model เพื่อใชในการกําหนด Portfolio Benchmark กับเจาหนาท่ีจาก สวค. และ
รายงานความคืบหนาใหคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนีส้าธารณะทราบในโอกาสแรกตอไป 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 

หลักฐานอางอิง :         
เอกสารแนบในภาคผนวก
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  3 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

3.4  รอยละของวงเงินการบริหารหนี้สาธารณะเมือ่เทยีบกบัแผน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  สํานักเงินกูโครงการ (สงค.)   
สํานักเงินกูในประเทศ (สงน.) และสํานักเงินกูตลาดเงินทุน 
ตางประเทศ (สงต.)  

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวจันทิรา  ตรงรัศมีทอง 
                            นางสาวนีรชา  มรกตราภรณ 
                            (สํานักนโยบายและแผน) 

โทรศัพท :  0-2265-8050  โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 209, 210 

คําอธิบาย :  
เปนการวัดประสิทธิภาพของการจดัหาเงินกูตามแผนการบรหิารหนีส้าธารณะ เพื่อสมทบคาใชจายในการลงทุน 

สําหรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้  (1) แผนการกอหนี้จากตางประเทศ และ (2) แผนการบริหารและจัดการ 
เงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งประกอบดวย 1) เงินกูเพื่อทดแทนการกูเงินจากตางประเทศ 2) เงินกูเพื่อเปนเงินบาท
สมทบ 3) เงินกูเพื่อการลงทุน 4) เงินกูเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ และ 5) เงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้ ท้ังนี้ 
ในทางปฏิบัติ จะตองพิจารณาการกูเงินตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการและไมนับรวมวงเงิน Swap Arrangement 
เนื่องจากขึ้นอยูกับภาวะตลาด 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
 
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

2547 2548 2549 

รอยละของวงเงินการบริหารหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับแผน รอยละ   98.27 76.61 93.76 

 -  แผนการกอหนีจ้ากตางประเทศ รอยละ  86.03 84.16  94.01 

 -  แผนการบริหารและจดัการเงินกูในประเทศของรฐัวิสาหกิจ รอยละ     101.07 **  74.51  93.73 

      หมายเหตุ :  *  ไดรวมผลการบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไมอยูในแผนงานที่ไดเสนอคณะรัฐมนตรี 
                              เพื่อทราบ ไดแก สถาบันบริหารกองทุนน้ํามัน องคการฟอกหนัง ฯลฯ จึงทําใหผลการดําเนินงานสูงเกินกวา 
                              แผนงาน 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละของวงเงินการบริหาร 
หนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับแผน 

รอยละ  
35 

รอยละ 
 45 

รอยละ 
 55 

รอยละ 
 65 

รอยละ  
75  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน       
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของวงเงินการบริหารหนี้สาธารณะ 
เมื่อเทียบกับแผน 

4 93.76 5.0000 0.2000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
  1.  ประสานงานกับหนวยงานที่มีวงเงินกูและวงเงินการบรหิารหนี้ท่ีบรรจุในแผนฯ เพื่อติดตามความกาวหนา

และเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนฯ 
  2.  ดําเนินการปรับปรุงแผนฯ โดยพิจารณาจากความจําเปนและเหมาะสมของการขอปรับวงเงินกู และ/หรือ

วงเงินในการบริหารหนี้  
  3. ใหคําปรึกษาและแนะนําเกีย่วกับรายละเอยีด เงือ่นไข รวมทั้งระยะเวลาในการกูเงิน การบริหารหนี้ท่ีเหมาะสม

แกหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีโครงการบรรจอุยูในแผนฯ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
               1.  มีเจาหนาท่ีติดตาม ดูแลโครงการเงินกูและการบริหารหนี้อยางสม่ําเสมอ  
                2.  ปรับปรุงแผนฯ ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันเปนระยะ ๆ   
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 

หลักฐานอางอิง :   

   เอกสารแนบในภาคผนวก 

  หมายเหตุ  : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  3 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

3.5  ระดับความสําเร็จในการสรางความเชื่อมโยงระบบ LP-MIS กับระบบ GF-MIS 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายธีรัชย  อัตนวานิช  ผูจัดเก็บขอมูล :  นายอัคนิทัต  บุญโญ  
(สํานักบริหารโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 218 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 628 

คําอธิบาย : 
เปนการวัดระดับความสําเร็จในการสรางความเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลโครงการเงินกู (Loan Project Management 

Information System: LP-MIS) กับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal 
Management Information System: GF-MIS) โดย Megaprojects Management Information System: MP-MIS คือ ระบบ
การติดตามและประเมินผลสําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ (Megaprojects) ท่ีเกิดจากการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
ระบบ LP-MIS ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ท่ีติดตามโครงการเงินกู และระบบ GF-MIS ของกรมบัญชีกลาง 
ท่ีติดตามการเบิกจายงบประมาณ ซึ่งในอนาคตระบบ GF-MIS จะมีการเชื่อมโยงกับระบบการเบิกจายเงินรายไดของ
รัฐวิสาหกิจที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ท้ังนี้ เพื่อใหสามารถดําเนินการติดตาม
โครงการ Megaprojects ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการดําเนินโครงการคาดวาจะสามารถเริ่มใชงานระบบ MP-
MIS ไดในปงบประมาณ 2549 และสามารถใชงานไดเต็มรูปแบบในปงบประมาณ 2550 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1.  สบน. ไดประสานงานดานขอมูลท่ีมีอยูกับ สคร. สํานักงบประมาณ และสํานักงาน GF-MIS เพื่อจัดทําราง

แผนการดําเนินการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลโครงการ Megaprojects 
2.  สบน. ไดจัดประชุมคณะผูดําเนินงานศูนยขอมูลโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ และคณะทํางาน

ศูนยขอมูลโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ เพื่อหาขอสรุปและแนวทางการดําเนินงานของคณะทํางานฯ 
3.  สบน. ไดประสานงานขอรหัสงบประมาณกับหนวยงานที่ดําเนินโครงการ Megaprojects ท้ัง 7 Sectors ซึ่งมีหนวยงาน  

ท่ีรับผิดชอบทั้งสิ้น 28 หนวยงาน โดยมีหนวยงานที่ไดแจงรหสังบประมาณโครงการแลว จํานวน 12 หนวยงาน สําหรับอีก 
16 หนวยงาน เปนหนวยงานราชการทีอ่ยูระหวางขอใชงบประมาณ 5 แหง และเปนหนวยงานรัฐวสิาหกจิ 1 แหง สวนหนวยงาน
ท่ีเหลอือีก 10 แหง เปนหนวยงานรัฐวสิาหกจิที่ไมไดใชเงินงบประมาณในการดําเนินโครงการ จงึไมมีขอมูลในระบบ GF-MIS 

4.  ผูแทนสํานักงาน GF-MIS ไดนําเสนอรูปแบบการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานสําหรับโครงการ Megaprojects 
ใหแกคณะผูดําเนินงานศูนยขอมูลฯ และไดสงใหหนวยงานนาํรอง ไดแก กรมทรัพยากรน้ํา กรมชลประทาน และการเคหะ
แหงชาติ ดําเนินการทดลองกรอกขอมูลลงในตารางของระบบ GF-MIS เพื่อจะไดรวบรวมปญหา อุปสรรคในการกรอกขอมูล
มาปรับปรุงแกไขระบบตอไป



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  
5.  สบน. ไดรวมประชุมกับหนวยงานกลาง ไดแก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง เพือ่หารอืในการเรงรดัการเบิกจายงบประมาณป 2549 โดยมีรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุรนันท  เวชชาชีวะ) และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (นายวราเทพ  รัตนากร) เปน
ประธาน 

6.  สบน. ไดรายงานผลความคืบหนาการเบิกจายของโครงการ Megaprojects ณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 
และไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ 2549 ใหแกคณะรัฐมนตรีทราบ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2549 วันที่ 20 มิถุนายน 2549 และ
วันที่ 19 กันยายน 2549 ตามลําดับ

เกณฑการใหคะแนน : 
 
 
 

ระดับ 1  คะแนน  :  ประสานงานกับสํานักงาน GF-MIS และสํานักงบประมาณเพื่อวางแผนการจัดทําขอมูลระบบ MP-MIS 
ระดับ 2  คะแนน  :  ประชุมเพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยงขอมูลจากทุกแหลงเงิน ไดแก งบประมาณ เงินกูและรายได     
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                                ของรัฐวิสาหกิจ 
ระดับ 3  คะแนน  :  ดําเนินการรวบรวมรหัสงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ  
ระดับ 4  คะแนน  :  สรางระบบฐานขอมูลเบื้องตนของ MP-MIS  

ระดับ 5  คะแนน  :  รายงานผลการเบิกจายใหแกคณะรัฐมนตรีทราบไดทุก 3 เดือน   

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จในการสรางความเชื่อมโยงระบบ 
LP-MIS กับระบบ GF-MIS 

1 2 3 4 5 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

 
 
 
 
 
 

น้ําหนัก คาคะแนน   
ท่ีได

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
(รอยละ) 

ระดับความสําเร็จในการสรางความเชื่อมโยงระบบ 
LP-MIS กับระบบ GF-MIS 

4 รายงานผลการเบิกจาย
ใหแกคณะรัฐมนตรี
ทราบ

5.0000 0.2000 

ได ทุก 3 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
                สามารถดําเนินการไดครบทุกขั้นตอนตามที่ไดช้ีแจงในขอมูลผลการดําเนินงาน 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
                มีฐานขอมูลของระบบ GF-MIS ของสํานักงบประมาณ ระบบ LP-MIS ของ สบน. และขอมูลจาก สคร. 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
              ลักษณะโครงการและลักษณะการดําเนินงานของแตละหนวยงานมีความแตกตางกัน ทําใหยากตอการวาง
ระบบการจัดเก็บขอมูลเพื่อใหรองรับไดทุกโครงการของทุกหนวยงาน 

 

หลักฐานอางอิง :  
เอกสารแนบในภาคผนวก 
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