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                                                                                                                                                                (     )  รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล คา

คะแนน 
คะแนน
ถวง 

ผลการ 
หนวยวัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) 

        

   1   

การปฏิบัติราชการ 1 2 3 4 5 ดําเนินงาน 

ที่ได น้ําหนัก 

มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : รอยละ 48.50)   2.4417 
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กระทรวงการคลัง (นํ้าหนัก : รอยละ 13.50) 

 
0.6650 

 

1.1  รายไดรัฐบาล    ลานลาน
บาท 

5 X-7.5% X-5% X-2.5% X X+1.5% 1.4456 5.0000 0.2538 

1.2  รอยละ 3 45.5 44.5 43.5 42.5 41.5 37.88 
(

หน้ีสาธารณะคงคาง
ต อผ ลิต ภัณฑมวลรวม   
ในประเทศ ณ ราคาประจําป 

ณ ส.ค.50) 

5.0000  0.1523 

1.3  การจัดระดับเครดิต
ของประเทศ โดย 

          

1.3.1 Moody’s Investors 
Service 

ระดับ
เครดิต 

1 ตํ่าลง - - คงที่ สูงขึ้น คงที่ 
(Baa1/A3) 

4.0000 0.0406 

1.3.2  Standard & Poor’s ระดับ
เครดิต 

1 ตํ่าลง - - คงที่ สูงขึ้น คงที่ 
(BBB+) 

4.0000 0.0406 

1.4  รอยละของจํานวน 
ลูกหน้ีที่เจรจาสําเร็จและ
สามารถชําระไดตามเง่ือนไข
เที ยบกับจํ านวนลูกหน้ี   
ที่เจรจาสําเร็จทั้งหมด 

กระทรวงการคลังขอยกเลิกตัวช้ีวัด และสํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือ ที่ นร 1204.2/10 ลงวันที่ 11 
กรกฎาคม 2550  เห็นชอบใหยกเลิกตัวช้ีวัด และใหตัดนํ้าหนักรอยละ 1.5 ออก 

ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.0761 1.5  ระดับความสําเร็จ   
ในการดําเนินงานตามแผน
ยกระดับธรรมาภิบาลของ
รัฐวิสาหกิจ 
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
1.6  ระดับความสําเร็จของ
การจัดต้ังศูนยบริการรวม 

ระดับ 1 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.0508 

1 .7   ผลสํ า เร็ จของการ   
จัดทํารายงานประจําปของ
กระทรวง 

สําเร็จ/ 
ไมสําเร็จ 

1 ไม
สําเร็จ 

- - - สําเร็จ สําเร็จ 5.0000 0.0508 

ตัวชี้วัดที่ 2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน (นํ้าหนัก : รอยละ 15) 

 0.7615 

2.1  จํานวนสวนราชการ  
เป าหมาย ท่ีมีการ จัดทํ า   
ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

หนวยงาน 2.5 64 74 84 94 104 125 
หนวยงาน 

5.0000 0.1269 

2.2  รอยละของอัตราการ
เบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน 

รอยละ 2 65 67 69 71 73 80.4467% 5.0000 0.1015 

2.3  รอยละของอัตราการ
เบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายรวม    

รอยละ 1 89 90 91 92 93 93.9113% 5.0000 0.0508 

2.4  จํานวนสํานักงานคลัง
จังหวัดที่สามารถจัดเก็บ 
และรวบรวมขอมูล GPP  ป
2548 ไดแลวเสร็จครบถวน 
โดย สศช. ใหการรับรอง
และนําไปใชงาน 

สํานักงาน
คลังจังหวัด 

    2 10 
สํานักงาน
คลังจังหวัด 

15 
สํานักงาน
คลังจังหวัด 

20 
สํานักงาน
คลังจังหวัด 

25 
สํานักงาน
คลังจังหวัด 

30 
สํานักงาน
คลังจังหวัด 

49 
สํานักงาน 
คลังจังหวัด 

5.0000 0.1015 

2.5  ภาระหน้ีตองบประมาณ
อยู ภ า ย ใต ก รอบความ
ยั่งยืนทางการคลัง 

รอยละ 3.75  > 15 - - - < 15 11.26% 5.0000 0.1904 

 2.6  มูลคาตามราคาตลาด
ตราสารหน้ีตอ GDP 
 

รอยละ 3.75 40 42.5 45 47.5 50 55.57% 5.0000 0.1904 
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (นํ้าหนัก : รอยละ 20) 

 1.0152 

3.1  ลดยอดหน้ีคงคาง ลานบาท 4 5,100 10,200 15,300 20,400 25,500 96,517.41 5.0000 0.2030 

3.2  ลดภาระดอกเบี้ย  ลานบาท 4 480 960 1,440 1,920 2,400 3,054.12 5.0000 0.2030 

3.3  ระดับความสําเร็จของ
การบริหารความ เสี่ ย ง   
ในระดับ Portfolio 

ระดับ 4 - - 3 
จัดทํา  
สงรายงาน 
ตนทุนและ 
ความเสี่ยง 
รายไตรมาส
สําเร็จ 

4 
จัดทํา 
เสนอ 
Portfolio 
Benchmarking 
ของ สบน. 
สําเร็จ 1 เร่ือง 

5 
จัดทํา 
เสนอ 
Portfolio 
Benchmarking 
ของ สบน. 
สําเร็จ 2 เร่ือง 

ระดับ 5 
    จัดทํา  
    เสนอ  
    Portfolio     
    Benchmarking  
    ของ สบน.  
    สําเร็จ 2 เร่ือง 

5.0000 0.2030 

3.4  รอยละของวงเงิน  
การบริหารหน้ีสาธารณะ 
เมื่อเทียบกับแผน 

รอยละ 4 45 55 65 75 85 85.58% 5.0000 0.2030 

3.5  ระดับความสําเร็จ   
ในการปรับปรุงระบบฐาน 
ขอมูลหน้ีสาธารณะ CS-
DRMS 2000+ จาก V. 1.1 
เปน V. 1.2 

ระดับ 4 1 
 บันทึก 
ตรวจสอบ 
ประสาน-
งานกับ 
Crown- 
Agent 

2 
Crown -
Agent 
Update 
ฐานขอมูล
และสง 
คูมือ 

3 
Parallel Run 
และ Update 
ขอมูลให
เปนปจจุบัน 

 

4 
จัดฝก 
อบรม 
การใชงาน  
CS-DRMS  
2000+ 
V.1.2 

5 
ใชงาน 
อยางเต็ม 
รูปแบบ 
อีกระยะ 
กอนยกเลิก
ระบบเดิม 

ระดับ 5 
 

5.0000 0.2030 

มิติท่ี 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนัก : รอยละ 15)  0.5584 

ตัวช้ีวัดที่ 5  รอยละของ
ระดับความพึงพอใจของ 
ผูรับบริการ 

รอยละ 5 65 70 75 80 85 ประเมินโดย 
ก.พ.ร.  

ณ สิ้นป งปม. 

1.0000* 0.0508 

ตัวช้ีวัดที่ 6  ระดับ
ความสํา เร็จในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามา
มี 
สวนร วมในการแสดง
ความคิ ด เห็นและร วม   
ติ ด ต า ม ต ร ว จสอบผล   

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.2030 
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล 

การปฏิบัติราชการ 
หนวยวัด 

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

 
เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หนวยวัด
น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
ตัวช้ีวัดที่ 7.1  ระดับ
ความสําเร็จในการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการ  

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.1523 

ตั ว ช้ี วั ด ที่  7.2. ร ะ ดั บ
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

ระดับ 3 1 2 3 4 5    

7.2.1 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการตาม
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต  

ระดับ 2** 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.1015 

7.2.2 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําขอมูลเรื่อง
กลาวหา/ขอรองเรียนเก่ียวกับ
การทุจริต การปฏิบัติ และ/
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่
ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อ
จัดจาง  

ระดับ 1 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.0508 

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10)  0.4726 

ตัวช้ี วัดที่   8  ระดับ
ความสําเร็จของอัตราการเบิก
จ า ย เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ

 รอยละ 3 91 92 93 94 95 99.99% 5.0000 0.1523 
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล 

การปฏิบัติราชการ 
หนวยวัด

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่  9 ระดับ
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดําเนินการตามมาตรการ
ประห ยัดพลั ง ง านของ
สวนราชการ 

ระดับ 2 1 2 3 4 5    

-  ไฟฟา 
 

ระดับ 1 1 2 3 4 5 ระดับ 2 
 

2.0000 0.0203 

 
เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หนวยวัด
น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
 -  นํ้ามัน ระดับ 1 1 2 3 4 5 ระดับ 

4.5580 
(ประหยัดได 

2.79%) 

4.5580 0.0463 

ตัวช้ีวัดที่ 10.1  ระดับ
ความสําเร็จของรอยละ
เฉล่ียถวงนํ้าหนักในการ
ลดรอบระยะเวลาของขั้นตอน
การปฏิบั ติราชการของ
สวนราชการ  

ระดับ 1.5 1 2 3 4 5    

1. การแจงคําขอบริหาร   
จัดการหน้ีสาธารณะผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

รอยละ 1.5 * 10 
 (6.3 วัน) 

20 
 (5.6 วัน) 

30 
 (4.9 วัน) 

40 
  (4.2 วัน) 

50 
  (3.5 วัน) 

50 
  (3.5 วัน) 

5.0000 0.0761 

2. การเบิกจายเงินเพ่ือ
ดําเนินการตามแผนงาน
โค ร งก า รภ า ย ใ ต แ ผน
ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 
(PSRL)  

รอยละ *  ไมสามารถวัดผลการดําเนินงานได เน่ืองจากยังไมมีการเบิกจายเงินเพ่ือดําเนินกาตามแผนฯ   
    ในปงบประมาณ 2550 จึงขอนํานํ้าหนัก รอยละ 0.75 ไปรวมกับกระบวนงาน การแจงคําขอ 
     บริหารจัดการหน้ีสาธารณะผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล 

การปฏิบัติราชการ 
หนวยวัด

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
ตัวช้ีวัดที่ 10.2 ระดับความ 
สํา เร็จของรอยละเฉล่ีย
ถ ว ง นํ้ า ห นั ก ใ น ก า ร
ดําเนินการตามขอเสนอ
การ เปลี่ ย นแปลงด าน
ขั้ น ต อ น แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ส ว น
ราชการ  

ระดับ 1.5 1 
(60%) 

2 
(70%) 

3 
(80%) 

4 
(90%) 

5 
(100%) 

ระดับ 5 
(100%) 

5.0000 0.0761 

ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความ 
สําเร็จของการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.1015 

 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล 

การปฏิบัติราชการ   
หนวยวัด

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ 25)  1.0593 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความ 
สํ า เ ร็ จของการจั ดก าร 
คว ามรู เ พ่ื อ ส นับส นุน 
ประเด็นยุทธศาสตร 

รอยละ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.1523 

ตั ว ช้ี วั ดที่  1 3 . 1  ระ ดับ
ความสําเร็จในการพัฒนา
ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.1015 

ตัวช้ีวัดที่ 13.2 ระดับ
ความสําเร็จของรอยละ

ระดับ 3*** 1 
 

2 3 4 5 ระดับ 5 
 

5.0000 0.1523 
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   7   

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล 

การปฏิบัติราชการ   
หนวยวัด

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 13.3 ระดับ
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ถ ายทอด   ตั ว ช้ี วัดและ
เปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล 

รอยละ 3*** 1 2 3 4 5 ระดับ 5 
 

5.0000 0.1523 

ตัวช้ีวัดที่ 14 ระดับ
คุณภาพของการบริหาร
จัดการระบบฐานขอมูล
ส า ร สน เ ท ศ ข อ ง ส ว น
ราชการ  

ระดับ 4 1 2 3 4 5    

14.1 สรุปผลการทบทวน
และวิเคราะหระบบฯ มี
คุณภาพและเน้ือหาครอบคลุม
ทั้ง 3  ประเด็นหลัก และ   
1 0  ประเด็นยอย 

ระดับ 1 6  
ประ 
เด็น
ยอย 

7 
ประ 
เด็น
ยอย 

8  
ประ 
เด็น
ยอย 

9  
ประ 
เด็น
ยอย 

10 
ประ 
เด็น
ยอย 

ระดับ 5 
10  

ประเด็น
ยอย 

5.0000 0.0508 

 
 
 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล 

การปฏิบัติราชการ   
หนวยวัด

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

        

   8   

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล 

การปฏิบัติราชการ   
หนวยวัด

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
1 4 . 2  แผนปฏิบัติการฯ  
มีเน้ือหาและคุณภาพ  

ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลัก 
และ 1 0  ประเด็นยอย 

ระดับ 0.5 6  
ประ 
เด็น
ยอย 

7 
ประ 
เด็น
ยอย 

8  
ประ 
เด็น
ยอย 

9  
ประ 
เด็น
ยอย 

10 
ประ 
เด็น
ยอย 

ระดับ 5 
10 

ประเด็น 
ยอย 

5.0000 0.0254 

14.3 รอยละเฉล่ียถวง   
นํ้าหนักของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ  

รอยละ 1 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.0508 

1 4 . 4  รอยละเฉลี่ยถวง   
นํ้าหนักของแผนปฏิบัติการฯ 

ที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคหรอืเปาหมาย
ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติ
การฯ และมีรายงาน
ประเมินผลความสําเร็จ

ของการ  ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 

รอยละ 1.5 80 85 90 95 100 100 5.0000 0.0761 

ตั ว ช้ี วั ด ที่  15.1 ร ะ ดั บ
ความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนากฎหมายของ 
สวนราชการ  

รอยละ 1.5 1 2 3 4 5 ระดับ 5 4.5500 
 

0.0693 

ตั ว ช้ี วั ด ที่  15.2 ร ะ ดั บ
ความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงนํ้าหนักของการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ  

รอยละ 3.5 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.1777 

ตัวช้ีวัดที่ 16 ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนา   
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 ระดับ 1 1.0000 * 0.0508 

รวม 4.5320 
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หมายเหตุ :  *       1. รอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร. หรือ 
                             2. ยังไมสามารถคิดคาคะแนนไดเน่ืองจากยังไมไดรับขอมูลจากสํานักงาน ก.พ.ร. หรือ 
                             3. สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหคาคะแนนการประเมินตํ่าสุดอยูที่ระดับ 1 คะแนน    
                    **     สบน. ไมมีสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ  
                                ดังน้ัน สํานักงาน ก.พ.ร. ใหนํานํ้าหนักรอยละ 1 ในตัวช้ีวัดที่ 7.2.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการได 
                                ครบถวนสมบรูณภายในระยะเวลาที่กําหนด ไปเพ่ิมใหกับตัวช้ีวัดที่ 7.2.1 ซึ่งเดิมนํ้าหนักรอยละ 1 เพ่ิมเปนรอยละ 2 

     ***  เน่ืองจาก สบน. ไดขอยกเลิกตัวช้ีวัดที่ 17 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง ตามนัยหนังสือ สบน.  
             ดวนมาก ที่ กค 0900/682 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550 ดังน้ัน สํานักงาน ก.พ.ร. ใหนํานํ้าหนักรอยละ 2 ในตัวช้ีวัดที่ 17 ไปเพ่ิม 
              ใหกับตัวช้ีวัดที่ 13.2 รอยละ 1 ซึ่งเดิมนํ้าหนักรอยละ 2 เพ่ิมเปนรอยละ 3 และตัวช้ีวัดที่ 13.3 รอยละ 1 ซึ่งเดิมนํ้าหนักรอยละ 2  
                เพ่ิมเปนรอยละ 3 
       

 
รายงาน ณ วันที่ 29 กันยายน  พ.ศ. 2550 

ผูรายงาน    นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร                     หนวยงาน   กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ 
ตําแหนง    นักวิชาการคลัง 6ว   โทรศัพท     0-2265-8050 ตอ 5701                  
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                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  1 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                           ของกระทรวงการคลัง  

1.1  รายไดรัฐบาล 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวสุภัค  ไชยวรรณ  
                                  นางสาวรานี  อภิญญาวัตร 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวไพลิน  ชางภิญโญ 

โทรศัพท :  0-2273-9020 ตอ 3569, 3565 โทรศัพท :  0-2273-9020 ตอ 3454 

คําอธิบาย :   
เปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดจริงกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณ 

ประจําป พ.ศ. 2550 

ข อมูลผลการดาํเนินงาน :    

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  ตัวชี้วัด 
  2548 2549 2550  

รายไดรัฐบาล (ลานลานบาท) 1.2649 1.3397 1.4456 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

X-7.5% X-5% X-2.5% X X+1.5% 

หมายเหตุ :  X  หมายถึง ประมาณการรายไดของรัฐบาลตามเอกสารงบประมาณในปฯ 50 
เง่ือนไข :  กรณีเกิดปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกระทรวงฯ และสงผลกระทบตอแผนปฏิบัติการ/ 
                 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด กระทรวงฯ จะทําหนังสืออุทธรณเพ่ือใหคณะกรรมการฯ พิจารณายกเลิก 
                 ตัวช้ีวัดและนํานํ้าหนักกระจายใหตัวช้ีวัดอื่นเทา ๆ กัน  
  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

รายไดรัฐบาล (ลานลานบาท) 5 1.4456 5.0000 0.2538  
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                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. ประมาณการรายไดท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณป 2550 เทากับ 1.42 ลานลานบาท ดังน้ัน 

คาท่ีคะแนน 5  X+1.5% จะเทากับ 1.4413 ลานลานบาท  
2. ในปงบประมาณ 2550 สามารถจัดเก็บรายไดจริงเทากับ 1.4456 ลานลานบาท สูงกวาประมาณการ

รอยละ 1.8   
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง ความเช่ือมั่นของผูบริโภคที่ลดลง รวมท้ังคาเงินบาทท่ีแข็งคาข้ึน ทําให   

มีผลตอการจัดเก็บรายได 

หลักฐานอางอิง :  - 
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                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  1 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                           ของกระทรวงการคลัง  

1.2  หน้ีสาธารณะคงคางตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําป 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ผูจัดเก็บขอมูล :  นายวศิน  ชูจิตารมย 
 (ศูนยขอมูลสารสนเทศ) 
 นายฐิติเทพ  สิทธิยศ  
 (กลุมชวยอํานวยการ) 
 นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร 
 (กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5637, 5417, 5701 

คําอธิบาย :   
เปนการวัดยอดหนี้สาธารณะคงคางในปงบประมาณหนึ่ง ๆ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ตามท่ีกระทรวงการคลังเผยแพรเปนรายเดือน และเปนตัวช้ีวัดของประเด็นยุทธศาสตรการบริหาร
เศรษฐกิจท่ียั่งยืน ตามแผนปฏิบัติราชการแผนดินของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีเปาหมายเพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง
และการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแขงขัน โดยมีสูตรการคํานวณ คือ หนี้สาธารณะคงคาง  ÷  
GDP  x  100 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน : 

 หมายเหตุ :      *    ตัวเลขหน้ีสาธารณะคงคางตอ GDP ณ ราคาประจําป เปนตัวเลขที่ สบน. ใชเผยแพรใน Website                    
    (www.pdmo.mof.go.th)  

**   ตัวเลข GDP สบน. จะปรับใหเปนปจจุบันตามขอมูลลาสุดที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
      และสังคมแหงชาติ ประกาศ (3 กันยายน 2550) 

            

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  
ตัวชี้วัด หนวยวัด 2548 2549 2550  

(ณ ส้ินเดอืนสิงหาคม) 

หน้ีสาธารณะคงคางตอ GDP ณ ราคาประจําป * รอยละ  46.24 41.38  37.88 

-  หน้ีสาธารณะคงคาง ลานบาท 3,277,497.99 3,233,120.37  3,181,180.12 

-  GDP ** ลานบาท 7,087,660.00 7,813,050.00  8,399,000.00 
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                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน 2 : 
 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

หน้ีสาธารณะคงคางตอ GDP   
ณ ราคาประจําป 

ไมเกิน 
รอยละ 45.5 

ไมเกิน 
รอยละ 44.5 

ไมเกิน 
รอยละ 43.5 

ไมเกิน 
รอยละ 42.5 

ไมเกิน 
รอยละ 41.5 

เง่ือนไข : กรณีมีการเปล่ียนแปลงที่เปนนัยสําคัญตอตัวช้ีวัด สบน. จะหารือกับคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมนิผล 
                อีกครั้ง 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

หน้ีสาธารณะคงคางตอ GDP  
ณ ราคาประจําป (รอยละ) 

3 37.88 5.0000 0.1523 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไดปรับปรุงประสิทธิภาพการรวบรวมขอมูล การประมวลผล

และการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหสามารถนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองแมนยํา และทันการณ โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส และ
เผยแพรผาน Website ของกระทรวงการคลัง (www.mof.go.th) และ สบน. (www.pdmo.mof.go.th) รวมท้ังการแถลงขาว
ผานส่ือมวลชน 

2. สบน. ไดดําเนินการบริหารจัดการหน้ี โดยการชําระคืนหนี้กอนครบกําหนดเพื่อลดยอดหนี้คงคาง 
และการปรับโครงสรางหน้ีเพื่อลดตนทุนและความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอตามฐานะการเงินการคลัง (ในท่ีนี้ หมายถึง  
งบชําระหน้ีท่ีไดรับจัดสรร) ภาวะตลาดท่ีเอื้ออํานวย และผลการบริหารหน้ีในชวงท่ีผานมาวามีผลตอการประหยัด  
งบชําระหน้ีในแตละชวงของปงบประมาณ 2550  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
ภาวะเศรษฐกิจ ฐานะการเงิน และภาวะตลาดท่ีเอื้ออํานวย 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอางอิง :  
เอกสารแนบในภาคผนวก 

  หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
                                  2 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด  

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


ก.พ.ร. 
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                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  1 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของกระทรวงการคลัง  

1.3 การจัดระดับเครดิตของประเทศโดย : 

• Moody’s Investors Service 

• Standard & Poor’s  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ผูจัดเก็บขอมูล :  นายณัฐการ  บุญศรี 

 นางสาวภัทรวรรณ  ปริยวาที  
 (สํานักนโยบายและแผน) 
 นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร 
 (กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5216, 5214, 5701                     

คําอธิบาย :   
เปนการวัดการจัดระดับเครดิตของประเทศโดยสถาบันจัดอันดับ Moody’s Investors Service และ 

Standard & Poor’s โดยระดับเครดิตของประเทศ (Sovereign Credit Rating) หมายถึง ความสามารถในการชําระคืนหนี้
เงินตนและดอกเบ้ียไดตรงตามกําหนดเวลา ซึ่ง Credit Rating นี้จะถูกกําหนดข้ึนโดยอาศัยปจจัยหลักสองประการ คือ 
ปจจัยทางเศรษฐกิจ จะบงบอกถึงความสามารถทางการเงินในการชําระคืนหนี้เงินตนและดอกเบ้ีย สวนปจจัยทางการเมือง
และสังคม จะบงบอกถึงความเต็มใจ (Willingness) ในการชําระคืนหน้ีเมื่อถึงกําหนดเวลาชําระคืน 

 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :  
  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550  

ระดับเครดิตของประเทศที่ประเมินโดย     

• Moody’s Investors Service 

• Standard & Poor’s 
 

ระดับเครดิต 
ระดับเครดิต 

Baa1 
BBB+ 

Baa1/A3 
BBB+ 

Baa1/A3 
BBB+ 
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                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน 2 : 
 
 
 

        

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับเครดิตของประเทศที่ประเมินโดย      

• Moody’s Investors Service 

• Standard & Poor’s 
 

ตํ่าลง 
ตํ่าลง 

- 
- 

- 
- 

คงที่ 
คงที่ 

สูงขึ้น 
สูงขึ้น 

เง่ือนไข : การจัดระดับเครดิตของประเทศ สถาบันที่ทําการประเมินจะพิจารณาความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม โดยกระทรวงการคลังจะมีสวนรับผิดชอบในการดําเนินนโยบายการคลังเพ่ือสนับสนุนและ
เสริมสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ ดังน้ัน กรณีที่
ระดับเครดิตของประเทศเปล่ียนแปลงไปในทางลบ อันเน่ืองมาจากปจจัยความเสี่ยงทางดานการเมือง
หรือสังคม ใหถือเปนขอยกเวน 

ก ารคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน      
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับเครดิตของประเทศที่ประเมินโดย     

• Moody’s Investors Service 

• Standard & Poor’s 
 

1 
1 

Baa1/A3 
BBB+ 

4.0000 
4.0000 

0.0406 
0.0406 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :   
                        เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณทางการเมืองในปจจุบัน ซึ่งยังคงมีความไมแนนอนสูง   
จนกวาจะมีการเลือกต้ังท่ัวไปในชวงปลายป 2550 และไดรัฐบาลถาวรมาบริหารประเทศ ประกอบกับเปนปจจัยภายนอก
ท่ีไมสามารถควบคุมได และจากผลการวิเคราะหเครดิตของประเทศโดยสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือตาง ๆ   
ต้ังแตชวงเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2550 สรุปได ดังน้ี   
 

ผลการวิเคราะหเครดิต ระดับเครดิต Outlook 

• Moody’s Investors Service : ยืนยันอันดับความนาเช่ือถือของประเทศไทย สําหรับ
ตราสารหน้ีระยะยาวสกุลเงินตางประเทศ   

Baa1 
  

Stable 
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                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
 

ผลการวิเคราะหเครดิต ระดับเครดิต Outlook 

• Standard & Poor’s (S&P’s) : ปรับมุมมองของระดับเครดิตของประเทศไทย 
กลับคืนสูระดับที่มีเสถียรภาพพรอมทั้งยืนยันระดับเครดิตตราสารหน้ีระยะยาว
สกุลเงินตางประเทศ 

BBB+ 
 

Stable 

• Fitch Ratings : ปรับมุมมองของระดับเครดิตของประเทศไทยกลับคืนสูระดับที่มี
เสถียรภาพพรอมทั้งยืนยันระดับเครดิตตราสารหน้ีระยะยาวสกุลเงินตางประเทศ 

BBB+ 
 

Stable 

• Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) : ปรับมุมมองของระดับเครดิตของ
ประเทศไทยกลับคืนสูระดับที่มีเสถียรภาพพรอมทั้งยืนยันระดับเครดิตตราสารหน้ี
ระยะยาวสกุลเงินตางประเทศ 

A- 
 

Stable 

• Rating & Investment Information, Inc. (R&I) : ยืนยันระดับเครดิตของประเทศไทย
สําหรับตราสารหน้ีระยะยาวสกุลเงินตางประเทศ 

BBB+ 
 

Stable 

 

ดังน้ัน กระทรวงการคลัง จึงไดมีหนังสือลงวันท่ี 30 มีนาคม 2550 ขอใหสํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาทบทวนตัวช้ีวัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2550 โดยขอใหปรับเกณฑการให
คะแนนใหมและคงไวซึ่งเงื่อนไขเดิม ดังน้ี  
 

ตัวชี้วัด ระดับ 1  ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับเครดิตของประเทศท่ีประเมินโดย      

• Moody’s Investors Service 

• Standard & Poor’s 
 

- 
- 

- 
- 

ตํ่าลง 
ตํ่าลง 

- 
- 

คงที่ 
คงที่ 

 
และสํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2550 แจงผลการพิจารณาวา คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา   
คําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคํารับรองฯ เห็นชอบใหใชเกณฑการใหคะแนนเดิมตามคํารับรองฯ โดยไมปรับเกณฑ
ตามท่ีกระทรวงอุทธรณ  ซึ่งตอมากระทรวงการคลังไดมีหนังสือลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2550 ขอยกเลิกตัวช้ีวัดดังกลาว 
เนื่องจากมีความเสี่ยงทางการเมืองเปนปจจัยสําคัญท่ีกระทรวงการคลังไมสามารถควบคุมได ประกอบกับการจัด
ระดับเครดิตของประเทศ กระทรวงการคลังจะมีสวนรับผิดชอบในการดําเนินนโยบายการคลังเพ่ือสนับสนุนและ
เสริมสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของความเส่ียงดานเศรษฐกิจ ดังน้ัน การนําตัวช้ีวัดการจัด
ระดับเครดิตของประเทศมาประเมินผลกระทรวงการคลังเพียงกระทรวงเดียวจึงไมครอบคลุมการดําเนินงานท้ังหมด 
และสํานักงาน ก.พ.ร. ยังมิไดแจงผลการพิจารณาใหกระทรวงการคลังทราบ 
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                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ปจจัยความไมแนนอนทางการเมืองในขณะน้ีมีผลตอการจัดอันดับเครดิตของประเทศไทย เนื่องจากเปนตัวแปร

สําคัญท่ีทางบริษัทวิเคราะหเครดิตของประเทศท้ัง 2 บริษัทจะใชในการพิจารณาจัดอันดับเครดิตของประเทศ และ
หากสถานการณทางการเมืองยังไมมีความชัดเจน คาดวาการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของประเทศไทยในปนี้คงเปนไปไดยาก 

หลักฐานอางอิง :   

เอกสารแนบในภาคผนวก 
หมายเหตุ :  1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
                                 2 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด  
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  1 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของกระทรวงการคลัง  

1.5    ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนยกระดับธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นางพัลลภา  เรืองรอง 
                                   นายนิติ  วิทยาเต็ม 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวไพลิน  ชางภิญโญ 

โทรศัพท :  0-2298-5880 ตอ 6747 โทรศัพท :   0-2273-9020 ตอ 3454 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไดจัดทําหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแล  

ท่ีดีในรัฐวิสาหกิจป 2544 เพื่อเปนกลไกสําคัญท่ีผลักดันใหมีการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจและใชมาถึงปจจุบัน   
ดังน้ัน เพื่อเปนการพัฒนาการกํากับดูแลท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ จึงตองมีการประเมินการกํากับดูแลท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ 
โดยศึกษาการกํากับดูแลกิจการของรัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล และ
ทําการวิเคราะหจุดเดนและจุดดอยของรัฐวิสาหกิจในการกํากับดูแลท่ีดี เพื่อใหรัฐวิสาหกิจสามารถใชเปนแนวทาง 
ในการปรับปรุงการกํากับดูแลกิจการใหเปนท่ียอมรับของผูเกี่ยวของ 

ขณะเดียวกันเพื่อใหหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจป 2544 เปนไปตาม
มาตรฐานสากลและทันสมัยทัดเทียมกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหลักการกํากับหลักเกณฑการกํากับดูแลท่ีดีสําหรับรัฐวิสาหกิจป 2548 ของ OECD  
สคร. จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจซึ่งใชมาต้ังแตป 2544 ดวย 
เพื่อใหการกํากับดูแลท่ีดีมีมาตรฐานสากลและเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีความโปรงใส และ
ตรวจสอบไดต ไป อ 

ระดับคะแนน ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

1 ศึกษาหลักธรรมาภิบาลท่ีเปนมาตรฐานสากล 

2 จัดทํารางหลักธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจ 

3 รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

4 เสนอรางฯ ตอกระทรวงการคลัง 

5 เสนอรางฯ ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเรจ็ในการดําเนินงานตามแผน
ยกระดับธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจ 

1.5 ระดับ 5 5.0000 0.0761 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
สคร. ไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

                     1. จัดทําหลักเกณฑธรรมาภิบาลฯ โดยรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการศึกษาหลักธรรมาภิบาล
ท่ีเปนมาตรฐานสากลแลวเสรจ็    
                     2. จัดทําหลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับราง) แลวเสร็จ 
                     3. รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียโดยการจัดทําหนังสือเวยีนแจงขอรับความคิดเห็นจาก  
รัฐวิสาหกิจเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2550 และจัดทําสรุปผลจากแบบสอบถามเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข 
                     4. เสนอรางหลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจตอกระทรวงการคลังเม่ือวนัท่ี         
25 กันยายน 2550 และเสนอรางหลักเกณฑตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2550 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
ไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย OECD เปนตน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอางอิง : - 
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                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  1 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของกระทรวงการคลัง  

1.6   ระดับความสําเร็จของการจัดต้ังศูนยบริการรวม 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นางสาวปนัดดา  พวงรับ 
                                   นายปญญา  ฉายะจินดาวงศ    

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวไพลิน  ชางภิญโญ 

โทรศัพท :  0-2273-9021 ตอ 2601 โทรศัพท :   0-2273-9020 ตอ 3454 

คําอธิบาย : 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวม จะพิจารณาจากผลสําเร็จของการทบทวน

และปรับปรุงแผนปฏิบัติการและแผนเปาหมายสําหรับการดําเนินการของศูนยบริการรวม การประชาสัมพันธเพ่ือ
เพิ่มปริมาณผูใชบริการ ความพึงพอใจของผูใชบริการ การติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามแผน การจัดทํารายงาน
ประเมินผลความสําเร็จของแผนดังกลาวและผลสําเร็จโดยรวม 

ข อมูลผลการดาํเนินงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

1 1) สรุปผลการทบทวนการดําเนินการในปงบประมาณ 2549 และเสนอตอ   
ผูบริหารระดับสูง โดยระบุผลการประเมินประสิทธิผลเมื่อเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงคของการจัดต้ังศูนยบริการรวม 

2) จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนเปาหมายสําหรับการดําเนินการของศูนยบริการรวม
ในปงบประมาณ 2550 

2 รายงานผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตอผูบริหารระดับสูง   
เก่ียวกับผลการดําเนินงานรายกิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนินงาน และผลการ
เปรียบเทียบกับกิจกรรมทั้งหมดตามแผน 

3 จัดเก็บขอมูลจํานวนผูใชบริการและจัดทําสถิติจํานวนผูใชบริการในแตละประเภท
งานบริการเปนรายเดือน 

4 สํารวจผลความพึงพอใจของผูใชบริการตามแบบฟอรมการสํารวจความพึงพอใจ  
ที่ไดกําหนดข้ึน 

5 รายงานการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานของศูนยบริการรวมในป   
งบประมาณ 2550 เสนอตอผูบริหารระดับสูงในประเด็นผลการดําเนินงานราย   
กิจกรรม จํานวนผูใชบริการผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ปญหา/
อุปสรรคในการดําเนินการและสรุปความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูใชบริการ 
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                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

เ กณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

ก ารคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
    7คาคะแนน 

     ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดต้ังศูนยบริการรวม 1 ระดับ 5 5.0000 0.0508      

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดเรื่อง “ระดับความสําเร็จของ

การดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวม” โดยไดมีการจัดต้ังศูนยบริการรวมกระทรวงการคลังเม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2549 
โดยใหบริการใน 3 ลักษณะงาน ไดแก 1) งานประชาสัมพันธและการใหบริการขอมูลขาวสาร 2) การรับเรื่องและ  
สงตอ และ 3) บริการเบ็ดเสร็จ อันเปนการดําเนินการตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ.ร. 

2. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดรายงานผลการดําเนินงานในการจัดต้ังศูนยบริการรวม
กระทรวงการคลังและแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยบริการรวมตอผูบริหารระดับสูงแลวพรอมท้ัง
ไดรับแนวทางของผูบริหารระดับสูงมาปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยบริการรวมตามแผนปฏิบัติการและแผนเปาหมาย
ของศูนยบริการรวมประจําปงบประมาณ 2550 ท่ีไดกําหนดข้ึนตอไป 

3. ระหวางการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนเปาหมายของศูนยบรกิารรวมประจําปงบประมาณ 
2550 ไดมีการจัดเก็บขอมูลจํานวนผูใชบริการและจัดทําสถิติจํานวนผูใชบริการในแตละประเภทงานบริการเปนรายเดือน 
รวมท้ังสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการตามแบบฟอรมการสํารวจความพึงพอใจท่ีกําหนดข้ึน 

4. จากผลการดําเนินงาน ศูนยบริการรวมฯ ไดจัดทํารายงานการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนและผลสําเร็จโดยรวม พรอมท้ังรายงานขอมูลท่ีไดจากประชาชนผูใชบริการ/หนวยงานท่ีเก่ียวของเปนราย
ไตรมาสและเสนอใหผูบริหารทราบ รวมท้ังไดจัดทําเอกสารขอเสนอรายงานเพื่อใหผูมีอํานาจมีคําส่ังเพ่ือการแกไข
ปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการบริการของศูนยบริการรวมฯ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :        
1. การกําหนดใหศูนยบริการรวมกระทรวงการคลังมีการจัดต้ังในสถานท่ีท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน 
2. การกําหนดแนวทางจากสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ีแยกเฉพาะสําหรับหนวยงานท่ีมีงานบริการประชาชน 

โดยตรงและหนวยงานสนับสนุน 
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                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
1. ขาดสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดต้ังศูนยบริการรวมกระทรวงการคลัง 
2. ขาดแนวทางท่ีชัดเจนจากสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ีแยกเฉพาะสําหรับหนวยงานท่ีมีงานบริการประชาชน 

โดยตรงและหนวยงานสนับสนุน 

หลักฐานอางอิง : - 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  1 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของกระทรวงการคลัง  

1.7   ผลสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําปของกระทรวง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นางสาวปนัดดา  พวงรับ 
                                    นายปญญา  ฉายะจินดาวงศ    

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวไพลิน  ชางภิญโญ 

โทรศัพท :  0-2273-9021 ตอ 2601 โทรศัพท :   0-2273-9020 ตอ 3454 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

คําอธิบาย 

1. กระทรวงการคลังไดมอบหมายใหสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบในการสังเคราะหรายงานประจําป   
    ของกระทรวงการคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จากรายงานประจําปของหนวยงานในสังกัด   

2. กระทรวงการคลังไดจัดทํารายงานประจําป ซึ่งมีสวนประกอบสําคัญ คือ ขอมูลภาพรวมของกระทรวงการคลัง ผลการ 
   ปฏิบัติราชการของหนวยงานและรายงานการเงิน 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ไมสําเร็จ - - - สําเร็จ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

ผลสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําป 
ของกระทรวง 

1 สําเร็จ 5.0000 0.0508 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนหนวยงานรับผิดชอบตัวช้ีวัดเรื่องผลสําเร็จของการจัดทํารายงาน

ประจําปของกระทรวง และไดใหทุกหนวยงานในสังกัดจัดทํารายงานประจําปของหนวยงานของตนเอง และจัดสง
มายังสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือสังเคราะหเปนรายงานประจําประดับกระทรวง และเผยแพรรายงาน   
ประจําปของหนวยงานของตนตอสาธารณชนโดยกรมบัญชีกลางเปนผูรับผิดชอบจัดทํารายงานการเงินของ   
กระทรวงการคลัง ขณะนี้กระทรวงการคลังไดบูรณาการขอมูลจากทุกหนวยงานในสังกัดเปนรายงานประจําปของ
กระทรวงการคลัง และไดเผยแพรตอสาธารณะแลวเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. ผูบริหารกระทรวงการคลังตระหนักถึงความสําคัญและใหการสนับสนุน 
2. สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังใหความรวมมือในการจัดทํารายงานประจําป โดยใหขอมูล

ท่ีครบถวนตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
1. เนื่องจากมีการยกเลิกกรอบแนวทางการจัดทํารายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะรายปของ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หนวยงานในสังกัดจึงจัดทํารายงานประจําปในรูปแบบ 
ท่ีแตกตางกันตามท่ีเห็นสมควร จึงทําใหยากในการสังเคราะหเปนรายงานประจําปของกระทรวง 

2. หนวยงานในสังกัดแกไขตัวเลขการเงินอยางตอเนื่องทําใหตองมีการแกไขรายงานการเงินหลายครั้ง
และสงผลใหการจัดทํารายงานการเงินลาชา 

หลักฐานอางอิง : -  
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ   6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ 
                           กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 

2.1  จํานวนสวนราชการเปาหมายท่ีมีการจดัทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  กรมบัญชีกลาง ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวนภาทิพย  ปญจศิริ 
                            นายสมพล  ตัณฑเทศ 

โทรศัพท :  0-2271-2945 โทรศัพท :  0-2298-6289 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :  
  

ผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. การเปล่ียนแปลง (%) 
ตัวชี้วัด 

2547 2548 2549 2548 2549 

จํานวนสวนราชการที่มีการจัดทําบัญชี 
ตนทุนตอหนวยผลผลิต (หนวยงาน) 

26 35 117 34.6% 234.3% 

 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

64 หนวยงาน   74 หนวยงาน 84 หนวยงาน 94 หนวยงาน 104 หนวยงาน 

X  คือ สวนราชการที่ลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการเลือกจัดทําบัญชีตนทุนผลผลิตในป 2550  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนสวนราชการเปาหมายท่ีมีการจัดทําบัญชีตนทุน
ตอหนวยผลผลิต 

2.5 125 
หนวยงาน 

5.0000 0.1269 

    

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : - 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ   6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กรมบัญชีกลางไดดําเนินการจัดการฝกอบรม/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจน

เปนวิทยากรใหกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิชาการ รัฐวิสาหกิจ องคกรในสังกัดรัฐสภาและหนวยงานภาครัฐอื่นท่ีสนใจ
นําหลักเกณฑการคํานวณตนทุนผลผลิตท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไปประยุกตใชในการคํานวณตนทุนขององคกร  
จึงเปนปจจัยสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐอื่นนอกเหนือจากสวนราชการไดมีการจัดทําบัญชีตนทุนเพิ่มมากข้ึน    

นอกจากนี้  กรมบัญชีกลางไดจัดโครงการฝกอบรมวิทยากรตัวคูณใหกับเจาหนาท่ีของสํานักงานคลังเขต/ 
คลังจังหวัด  เพ่ือเผยแพรความรูการจัดทําบัญชีตนทุนผลผลิต  เพื่อการวิเคราะหผลการดําเนินงานและวางแผนเพิ่มประสิทธิ-
ภาพการดําเนินงานจัดโครงการฝกอบรมแนวทางการคํานวณตนทุนผลผลิตของกรมบัญชีกลางสําหรับป พ.ศ. 2551 แก
สวนราชการจํานวน 5 รุน ในวันท่ี 17  18  และ 20 กันยายน 2550 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
1. ขอจํากัดของระบบ CO (Controlling : บัญชีบริหาร) ในโครงการ GFMIS ไมสามารถรองรับการ

ประมวลผลคํานวณตนทุนใหสวนราชการทุกแหงได จึงไมสามารถเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ
คํานวณตนทุนไดอยางคลองตัว อยางไรก็ตาม ในโครงการ GFMIS ระยะท่ี 2 ขณะน้ีอยูในระหวางแกไขขอจํากัดดังกลาว 

2. ตัวช้ีวัดเรื่องการจัดทําตนทุน ยังคงเปนตัวช้ีวัดทางเลือกในป 2550 จึงอาจมีสวนราชการหลายแหง  
ท่ีไมไดเลือกทํา 
หลักฐานอางอิง : -  
หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ   6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ 
                           กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 

2.2   รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  กรมบัญชีกลาง ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวสุทธิรัตน  รัตนโชติ 
                             นางสาวนพนิดา  โภไคยารักษ  

โทรศัพท :   0-2273-9024 ตอ 4612 โทรศัพท :   0-2270-0368 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

          หมายเหตุ :  1  ไมรวมงบกลาง รายการคาใชจายเพื่อการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
                                  ของประเทศ (16,500 ลานบาท)   

                               2  ไมรวมงบกลาง รายการคาใชจายเพื่อการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
                                  ของประเทศ (23,400 ลานบาท)  
                               3  รวมงบกลาง รายการคาใชจายปรับกลยุทธและรองรับการเปลี่ยนแปลง (14,200 ลานบาท) 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปล่ียนแปลง (%) 
    ตัวชี้วัด 

2547 2548 2549 2548 2549 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน 
งบประมาณรายจายลงทุน 

70.05 1 74.72 2 75.22 3 6.67% 0.67% 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 65 รอยละ 67 รอยละ 69 รอยละ 71 รอยละ 73 

                 เง่ือนไข : การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะไมรวมงบประมาณทีส่วนราชการประหยัดได และไมไดนําเงิน 
                                 ดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอไป และไมรวมงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางป 
                                 งบประมาณ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน 
งบประมาณรายจายลงทุน 

2 80.4467% 5.0000 0.1015 

      หมายเหตุ : * สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหคาคะแนนการประเมินตํ่าสุดอยูที่ระดับ 1 คะแนน  
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ   6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 กรมบัญชีกลาง โดยสํานักการเงินการคลัง เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการติดตามเรงรัดใหสวนราชการ

และรัฐวิสาหกิจใชจายเงินงบประมาณ เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โดยมีการดําเนินการ ดังน้ี  
1. รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตอคณะรัฐมนตรีเปนประจํา

ทุกเดือน 
2. ติดตามปญหาอุปสรรคในการเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
3. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลการใชจายเงินภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมีรองนายก   

รัฐมนตรี (นายโฆสิต  ปนเปยมรัษฎ) เปนประธานกรรมการ คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ีในการติดตามและเรงรัด
การใชจายงบประมาณภาครัฐใหสามารถเบิกจายสูระบบเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เสนอมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ          

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.  มติคณะรัฐมนตรี เรื ่องการเรงรัดการดําเนินการตามมาตราการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การใชงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 
2.    มติคณะรัฐมนตรี เรื่งอการดําเนินการตามมาตราการสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย 

เงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2550 
3.    คณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณภาครัฐ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
พระราชบัญญัติรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ประกาศลาชาไปกวาเดิม 

หลักฐานอางอิง :  - 
หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ   6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ 
                           กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 

2.3   รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  กรมบัญชีกลาง ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวสุทธิรัตน  รัตนโชติ 
                             นางสาวนพนิดา  โภไคยารักษ  

โทรศัพท :   0-2273-9024 ตอ 4612 โทรศัพท :   0-2270-0368 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

          หมายเหตุ :  1  ไมรวมงบกลาง รายการคาใชจายเพื่อการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
                                  ของประเทศ (16,500 ลานบาท)   

                               2  ไมรวมงบกลาง รายการคาใชจายเพื่อการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
                                  ของประเทศ (23,400 ลานบาท)  
                               3  รวมงบกลาง รายการคาใชจายปรับกลยุทธและรองรับการเปลี่ยนแปลง (14,200 ลานบาท) 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปล่ียนแปลง (%) 
 ตัวชี้วัด 

2547 2548 2549 2548 2549 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน 
งบประมาณรายจายในภาพรวม 

92.38 1 93.79 2 93.43 3 1.53% -0.38% 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ  89 รอยละ  90 รอยละ  91 รอยละ  92 รอยละ 93 

                   เง่ือนไข  :  การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได และไมได 
                                    นาํเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอไป และไมรวมงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพิม่เติม 
                                    ระหวางปงบประมาณ         

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน      
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน 
งบประมาณรายจายรวม 

1 93.9113 % 5.0000 0.0508 

         



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ   6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
สํานักการเงินการคลัง เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการติดตามเรงรัดใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

ใชจายเงินงบประมาณ เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โดยมีการดําเนินการ ดังน้ี  
1. รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตอคณะรัฐมนตรีเปนประจํา

ทุกเดือน 
2. ติดตามปญหาอุปสรรคในการเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
3. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลการใชจายเงินภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมีรองนายก   

รัฐมนตรี (นายโฆสิต  ปนเปยมรัษฎ) เปนประธานกรรมการ คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ีในการติดตามและเรงรัด
การใชจายงบประมาณภาครัฐใหสามารถเบิกจายสูระบบเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เสนอมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ          

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.   มติคณะรัฐมนตรี เรื ่องการเรงรัดการดําเนินการตามมาตราการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การใชงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 
2.    มติคณะรัฐมนตรี เรื่งอการดําเนินการตามมาตราการสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย 

เงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2550 
3.    คณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณภาครัฐ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
พระราชบัญญัติรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ประกาศลาชาไปกวาเดิม 

หลักฐานอางอิง :  - 
หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ   6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ 
                           กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 

2.4 จํานวนสํานักงานคลังจังหวัดที่สามารถจัดเกบ็และรวบรวมขอมูล GPP ป 2548 ไดแลวเสร็จครบถวน  
โดย สศช. ใหการรับรองและนําไปใชงาน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  กรมบัญชีกลาง ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวสุดา  ดุลยประพันธ 
                             นายวรสิทธิ์  ประจันพล 

โทรศัพท :   0-2271-2894 โทรศัพท :   0-2271-2896 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
ผลสําเร็จของจํานวนสํานักงานคลังจังหวัดท่ีสามารถจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross  

Provincial Product : GPP)  แบบ Bottom-up พิจารณาจากความสามารถของการดําเนินงานของสํานักงานคลังจังหวัด   
ในฐานะท่ีเปนหนวยงานกลางทําหนาท่ีประสานการจัดทํา GPP จังหวัด จัดเก็บและรวบรวมขอมูล เพื่อสรุป   
ภาพรวมเปน GPP จังหวัด โดยจะตองดําเนินการจัดเก็บขอมูลยอนหลังต้ังแตป 2546 (เปนปฐานในการจัดทํา GPP 
แบบ Bottom-up) เปนตนไป ซึ่งผูวาราชการจังหวัดสามารถใชขอมูล GPP เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาและกํากับ
ูแลภาวะเศรษฐกิจจังหวัดใหเจริญเติบโตเปนไปตามเปาหมาย ด 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปล่ียนแปลง (%) 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

2546 -2547  2548 2548 2549 

จํานวนสํานักงานคลังจังหวัดที่สามารถจัดเก็บ
และรวบรวมขอมูล GPP  

75 75 - - 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
10 

สํานักงาน 
คลังจังหวัด 

15 
สํานักงาน 
คลังจังหวัด 

20 
สํานักงาน 
คลังจังหวัด 

25 
สํานักงาน 
คลังจังหวัด 

30 
สํานักงานคลัง

จังหวัด 

หมายเหตุ : กําหนดประเด็นการประเมินผลเชิงคุณภาพ ดังน้ี 

 1. ขอมูล GPP ป 2548 ไดรับการตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดทํา GPP ของจังหวัดในภาพรวม
จาก สศช. เพ่ือนําขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนตอไป 

2. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดจะพิจารณาเฉพาะสํานักงานคลังจังหวัดที่สามารถคํานวณ GPP ได
ใกลเคียงกับขอมูล GPP ของ สศช. โดยมีความแตกตางกัน +/- ไมเกินรอยละ 20  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ   6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

     หมายเหตุ : * ขอมูล GPP ทุกจังหวัดอยูระหวางการตรวจสอบขอมูลจาก สศช. อาจมีการเปล่ียนแปลงไดในภายหลัง 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน      
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนสํานักงานคลังจังหวัดที่สามารถ   
จัดเก็บและรวบรวมขอมูล GPP ป 2548   
ไดแลวเสร็จครบถวนโดย สศช. ใหการ   
รับรองและนําไปใชงาน 

2 49 * 
สํานักงานคลังจังหวัด 

5.0000 0.1015 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
กรมบัญชีกลาง สํานักการเงินการคลัง กลุมพัฒนาระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เปน   

หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการสนับสนุนการดําเนินงาน พรอมกับติดตามความคืบหนาการดําเนินงานของสํานักงาน
คลังจังหวัดท่ีทําหนาท่ีจัดทํา จัดเก็บและรวบรวมขอมูล เพื่อสรุปเปนภาพรวม GPP ของจังหวัด และประสานงาน
กับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดานวิชาการ และตรวจสอบขอมูลการจัดทํา 
GPP ของสํานักงานคลังจังหวัด   

การเปรียบเทียบตัวเลขาผลิตภัณฑจังหวัด (GPP x กับตัวเลขจัดเก็บของ สศช. ไมใช ณ ราคาคงท่ี 
(Constant price) เนื่องจากปฐานในการคํานวณของท้ัง 2 วิธีมีความแตกตางกัน โดย GPP แบบ Top-down ใชป 
2531 เปนปฐาน และ GPP แบบ Bottom-up ใชป 2546 เปนปฐาน จึงไมสามารนําตัวเลขผลิตภัณฑจังหวัด (GPP) มา
เปรียบเทียบกันได 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. การสนับสนุนจากผูวาราชการจังหวัด รวมท้ังความรวมมือจากหัวหนาสวนราชการในจังหวัด  

ตอการจัดทํา GPP ในสาขาท่ีเกี่ยวของ 
2. งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากจังหวัด กรมบัญชีกลางและ สศช. การสนับสนุนดานวิชาการ

จาก สศช. 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
1. บุคลากรในแตละสาขามีจํานวนจํากัด และมีความรับผิดชอบในภารกิจหลักทําใหมีเวลาการจัดทํา 

GPP คอนขางนอย และมีการหมุนเวียนโอนยายบุคลากร จึงทําใหการทํางานไมตอเน่ือง 
2. ขาดการประชาสัมพันธเกี่ยวกับวัตถุประสงคและความสําคัญของการจัดทํา GPP ยังไมท่ัวถึงและ

ตรงตามกลุมเปาหมายโดยเฉพาะขอมูลจากผูประกอบการท่ีไมยอมใหขอมูลหรือใหขอมูลไมจริง เนื่องจาก   
ความเกรงกลัวการเสียภาษีและการแขงขันในเชิงธุรกิจ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ   6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

หลักฐานอางอิง :  - 
  หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ 
                           กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 

2.5  ภาระหน้ีตองบประมาณอยูภายใตกรอบความย่ังยืนทางการคลัง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ผูจัดเก็บขอมูล :  นายฐิติเทพ  สิทธิยศ 
   (กลุมชวยอํานวยการ) 
   นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร 
   (กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5417, 5701 

คําอธิบาย : 
เปนการวัดการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเพื่อการชําระหนี้ (เงินตน ดอกเบ้ีย และคาธรรมเนียม) 

เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจายประจําปนั้น ๆ  โดยกําหนดใหสอดคลองกับกรอบความยัง่ยืนทางการคลงั ซึง่ในปจจุบัน
กําหนดไวไมใหเกินรอยละ 15 และมีสูตรการคํานวณ คือ งบประมาณเพ่ือการชําระหน้ี  ÷  งบประมาณรายจาย  x  100 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน : 

 

            

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  
  ตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

ภาระหนี้ตองบประมาณอยูภายใต 
กรอบความย่ังยืนทางการคลัง 

รอยละ 11.54 
    

10.72 11.26 
 

-  งบประมาณเพ่ือการชําระหน้ี ลานบาท 144,248 145,844 176,309 

-  งบประมาณรายจาย ลานบาท 1,250,000 1,360,000 1,566,200 

เกณฑการใหคะแนน 2 : 
 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ภาระหนี้ตองบประมาณอยูภายใต 
กรอบความย่ังยืนทางการคลัง 

มากกวา 
หรือเทากับ  
รอยละ 15 

- - - นอยกวา 
รอยละ 15   

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
เง่ือนไข : ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและฐานะการเงินการคลังของรัฐบาล โดยกรณีที่รายไดเกินเปาซึ่งจะทําให

ฐานะการคลังของรัฐบาลดีขึ้น สามารถนําเงินคงคลังมาไถถอนต๋ัวเงินคลังกอนครบกําหนดได เพ่ือ    
สนับสนุนการดําเนินการตามมาตรา 7(4) ของพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491  ซึ่งนอกจากจะ    
ชวยลดยอดหนี้คงคางแลว ยังเปนการบริหารเงินคงคลังใหเกิดประโยชนสูงสุดดวย  ดังน้ัน ในกรณี
เชนน้ี หากสัดสวนภาระหน้ีตองบประมาณสูงกวารอยละ 15 จึงถือเปนกรณียกเวน รวมท้ังไมควร
นับเปนการผิดเง่ือนไขในเกณฑการใหคะแนน         

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ภาระหนี้ตองบประมาณอยูภายใตกรอบ
ความย่ังยืนทางการคลัง (รอยละ) 

3.75 11.26 5.0000 0.1904 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดดําเนินการบริหารจัดการหนี้สาธารณะเพ่ือลดตนทุนและ   

การปรับโครงสรางหนี้ใหอยูภายใตระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสม ทําใหรัฐบาลสามารถประหยัดภาระหน้ีไดเปน
จํานวนมาก 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -  

หลักฐานอางอิง :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 
หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
                               2 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ 
                           กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 
2.6  มูลคาตามราคาตลาดตราสารหน้ีตอ GDP 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวรานี  อิฐรัตน  

                           นางสาวปุณชรัสมิ์  ดอนศรีจนัทร          
  (สํานักพัฒนาตลาดตราสารหน้ี) 
  นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร 

                           (กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5221, 5220, 5701 

คําอธิบาย : 
เปนการวัดปริมาณมูลคาตราสารหน้ีคงคาง (Outstanding Value) ท่ีมีอยูในตลาดเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปนั้น ๆ  อันแสดงถึงผลการดําเนินการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ      
ใหเปน 1 ใน 3 เสาหลักของระบบการเงินไทย ภายใตประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ
ใหเปนศูนยกลางระดมทุนในระดับภูมิภาค โดยมีสูตรการคํานวณ คือ มูลคาตราสารหน้ีคงคาง  ÷  GDP  x  100 

 
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

 

     

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

มูลคาตามราคาตลาดตราสารหน้ีตอ GDP 
- มูลคาตามราคาตลาดตราสารหน้ี 
- GDP ** 

รอยละ 
ลานบาท 
ลานบาท 

46.16 
3,271,809.62 
7,087,660.00 

49.48 
3,866,082.06 
7,813,050.00 

   55.57 
   4,667,626.15 * 

8,399,000.00 

หมายเหตุ :  * 
 
                    ** 

มูลคาตามราคาตลาดตราสารหน้ีเพ่ิมสูงขึ้นมากในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  เน่ืองจากมีการออกตราสารหน้ี
ของธนาคารแหงประเทศไทยเพ่ือดูดซับสภาพคลองในระบบการเงิน                   
ตัวเลข GDP สบน. จะปรับใหเปนปจจุบันตามขอมูลที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ประกาศ (3 กันยายน 2550) 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน 2 : 
 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

มูลคาตามราคาตลาดตราสารหน้ี
ตอ GDP 

 รอยละ 40 รอยละ 42.5 รอยละ 45 รอยละ 47.5 รอยละ 50 

เง่ือนไข : กรณีมีการเปล่ียนแปลงท่ีเปนนัยสําคัญตอตัวช้ีวัด สบน. จะหารือกับคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ 
                ประเมินผลอีกครั้ง  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

มูลคาตามราคาตลาดตราสารหนี้ตอ GDP 3.75 รอยละ 55.57 5.0000 0.1904 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1.  อนุญาตใหนิติบุคคลตางประเทศสามารถออกตราสารหน้ีสกุลเงินบาทในประเทศไทย เพื่อเปนการ

ขยายฐานผูออกตราสารหน้ีในประเทศใหมีความหลากหลายและมีปริมาณท่ีเพิ่มมากข้ึน 
2.  ปรับโครงสรางหน้ีสกุลเงินตราตางประเทศเปนหนี้สกุลเงนิบาทโดยการออกพันธบัตรสกุลเงินบาท 

เพื่อชดใชหนี้ตางประเทศ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

การเพ่ิมข้ึนของมูลคาตลาดตราสารหน้ีท่ีเพิ่มข้ึนอยางมากน้ัน สวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนจากการออก
ตราสารหน้ีของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เพื่อดูดซับสภาพคลอง 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
มาตรการปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาทของ ธปท. ท่ีจะอนุญาตใหเฉพาะสถาบันการเงินระหวาง

ประเทศ รัฐบาลตางประเทศ สถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนา และนิติบุคคล
ในกลุมประเทศ ASEAN+3 มีโครงการรองรับเงินบาทท่ีระดมไดไปใชอยางแนชัดเทาน้ัน ท่ีจะสามารถเปดบัญชี 
Special Non-resident Baht Account (SNBA) ได รวมถึงจะผอนผันใหสถาบันการเงินในประเทศไทยลงทุนใน
พันธบัตรหรือหุนกูสกุลเงินบาทท่ีออกโดยผูออกดังกลาวได ซึ่งจะทําใหจํานวนผูมีสิทธิขออนุญาตออกพันธบัตร
หรือหุนกูสกุลเงินบาทท่ีเขาขายจะไดรับอนุญาตจาก ธปท. ลดลง 

หลักฐานอางอิง :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 
 หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
                                 2 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  3 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ   

3.1  ลดยอดหนี้คงคาง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  สํานักเงินกูตลาดเงินทุนตางประเทศ  
(สงต.) สํานักเงินกูในประเทศ (สงน.) สํานักบริหารการชําระหนี้
และสารสนเทศ (สบช.) และสํานักนโยบายและแผน (สนผ.) 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวศิรสา  กันตพิทยา   
                            นายญาณวุฒิ  ปาละชัยวุฒิ 
                           (สบช.) 
                            นางสาวจันทิรา  ตรงรัศมีทอง 
                           (สนผ.) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5624, 5601, 5210 

คําอธิบาย :   
เปนการวัดจํานวนยอดหน้ีคงคางท่ีลดลง เนื่องมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน้ี โดยการ Prepay  

โดยมีเปาหมายเพ่ือลดยอดหนี้คงคาง ซึ่งจะมีผลตอการลดภาระดอกเบ้ียเงินกู และดําเนินการวางระบบการบริหารความเส่ียง 
เพื่อปรับโครงสรางหน้ีภาครัฐใหอยูภายใตกรอบความเส่ียงท่ีเหมาะสม และมีความคลองตัวตอการบริหารจัดการตาม
ฐานะการเงินการคลังของประเทศ และภาวะตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน 

 

ข อมูลผลการดาํเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

ลดยอดหน้ีคงคาง ลานบาท 31,347 37,763 96,517.41 

เกณฑการใหคะแนน 2 : 
 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ลดยอดหน้ีคงคาง 5,100   
ลานบาท 

10,200   
ลานบาท 

15,300  
ลานบาท 

20,400   
ลานบาท 

25,500  
ลานบาท 

เง่ือนไข : หากมีปจจัยภายนอกท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ทําใหไม
สามารถปฏิบัติงานไดตามแผนงานที่กําหนดไว  สบน. ขอใหคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล 

พิจารณาทบทวนเกณฑการใหคะแนนตามความเหมาะสมตอไป 
  
 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ลดยอดหน้ีคงคาง  (ลานบาท) 4 96,517.41 5.0000 0.2030  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
เปนการบริหารและจัดการหน้ีสาธารณะใหมีตนทุนตํ่าภายใตกรอบความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยดําเนินการ ดังน้ี 
1. จัดทําแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําป 
2. ดําเนินการตามแผนการบริหารหน้ีสาธารณะโดยใหสอดคลองกับภาวะตลาดในขณะนั้น ๆ 
3. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารหน้ีสาธารณะ 

ท้ังน้ี การดําเนินการดังกลาวตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประเทศเปนหลัก 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงาน ใหการสนับสนุนในการปรับปรงุประสิทธิภาพการดําเนนิงาน

อยางบูรณาการ ท่ีจะตองปรับปรุงท้ังในเรื่องโครงสรางองคกร กระบวนการและวิธีการทํางาน และการนําเครื่องมือ   
ท่ีทันสมัยมาชวยในการทํางาน รวมถงึการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน 

2. ขาราชการและลูกจางทุกคนปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี      
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของประเทศ 

3. บุคคลหรือหนวยงานภายนอกท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
เปนอยางดี 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ภาวะตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และตองใชเวลาคอนขางนานในการเจรจากับแหลงเงินกู 

หลักฐานอางอิง :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 

  หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
                                  2 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  3 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

3.2  ลดภาระดอกเบ้ีย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  สํานักเงินกูตลาดเงินทุนตางประเทศ  
(สงต.) สํานักเงินกูในประเทศ (สงน.) สํานักบริหารการชําระหนี้
และสารสนเทศ (สบช.) และสํานักนโยบายและแผน (สนผ.) 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวศิรสา  กันตพิทยา   
                            นายญาณวุฒิ  ปาละชัยวุฒิ 
                           (สบช.) 
                            นางสาวจันทิรา  ตรงรัศมีทอง 
                           (สนผ.) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5624, 5601, 5210 

คําอธิบาย :   
เปนการวัดภาระดอกเบ้ียท่ีลดลงเนื่องมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน้ี โดยการ Prepay/ 

Refinance หรือการใชนวัตกรรมทางการเงินอื่น โดยมีเปาหมายเพ่ือลดยอดหน้ีคงคาง/ตนทุนการกูเงิน ซึ่งจะ 
มีผลตอการลดภาระดอกเบ้ียเงินกู และดําเนินการวางระบบการบริหารความเส่ียง เพื่อปรับโครงสรางหน้ีภาครัฐ  
ใหอยูภายใตกรอบความเส่ียงท่ีเหมาะสม และมีความคลองตัวตอการบริหารจัดการตามฐานะการเงินการคลัง 
ของประเทศ และภาวะตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน โดยมีสูตรการคํานวณ คือ จํานวนยอดหนี้คงคาง
ท่ีลดได x อัตราดอกเบ้ีย (%)  x  ระยะเวลาเงินกูคงเหลือ 

 

ข อมูลผลการดาํเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

ลดภาระดอกเบี้ย ลานบาท 11,703 7,865 3,054.12 

เกณฑการใหคะแนน 2 : 
 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ลดภาระดอกเบี้ย 480 
ลานบาท 

960 
ลานบาท 

1,440  
ลานบาท 

1,920   
ลานบาท 

2,400  
ลานบาท 

เง่ือนไข : หากมีปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ทําใหไมสามารถ 
                ปฏิบัติงานไดตามแผนงานที่กําหนดไว  สบน. ขอใหคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลพิจารณา 
                ทบทวนเกณฑการใหคะแนนตามความเหมาะสมตอไป  

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ลดภาระดอกเบี้ย (ลานบาท) 4 3,054.12 5.0000 0.2030  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
เปนการบริหารและจัดการหน้ีสาธารณะใหมีตนทุนตํ่าภายใตกรอบความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยดําเนินการ ดังน้ี 
1. จัดทําแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําป 
2. ดําเนินการตามแผนการบริหารหน้ีสาธารณะโดยใหสอดคลองกับภาวะตลาดในขณะนั้น ๆ 
3. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารหน้ีสาธารณะ 

ท้ังน้ี การดําเนินการดังกลาวตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประเทศเปนหลัก 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงาน ใหการสนับสนุนในการปรับปรงุประสิทธิภาพการดําเนนิงาน

อยางบูรณาการ ท่ีจะตองปรับปรุงท้ังในเรื่องโครงสรางองคกร กระบวนการและวิธีการทํางาน และการนําเครื่องมือ   
ท่ีทันสมัยมาชวยในการทํางาน รวมถงึการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน 

2. ขาราชการและลูกจางทุกคนปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี      
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของประเทศ 

3. บุคคลหรือหนวยงานภายนอกท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
เปนอยางดี 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1.  ตนทุนใน Portfolio หนี้สาธารณะลดลง ในขณะท่ีอัตราดอกเบ้ียในตลาดมีแนวโนมสูงข้ึน ทําใหสวนตาง

ของตนทุนท่ีไดจากการบริหารหน้ีสาธารณะนอยลง 
2. ภาวะตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และตองใชเวลาคอนขางนานในการเจรจากับแหลงเงินกู  

หลักฐานอางอิง :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 

  หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
                                  2 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด  
 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  3 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

3.3  ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงในระดับ Portfolio 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  นายธีรัชย  อัตนวานิช ผูจัดเก็บขอมูล :  นางอรพร  ถมยา  
                           (สํานักนโยบายและแผน)                

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5218 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5215 

คําอธิบาย :   
เปนการวัดความสําเร็จของการบริหารความเส่ียงในระดับ Portfolio  ซึ่งสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

(สบน.) มีแผนการจัดทํา Benchmark  ของการบริหารความเส่ียงในระดับ Portfolio 4 เรื่อง คือ 1) สัดสวนหนี้ในประเทศ 
ตอหน้ีตางประเทศคงคาง (Domestic Debt : External Debt)  2) องคประกอบของหน้ีตางประเทศ (Currency Mix)     
3) สัดสวนหนี้ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตอหนี้ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว (Fixed Rate Debt : Floating Rate Debt) และ     
4) สัดสวนหน้ีระยะส้ันตอหนี้ระยะยาว (Short-term Debt : Long-term Debt) โดยในปงบประมาณ 2549 สบน. ได
ดําเนินการแลวเสร็จ 2 เรื่อง ไดแก 1) สัดสวนหน้ีในประเทศตอหนี้ตางประเทศคงคาง (Domestic Debt : External 
Debt) และ 2) องคประกอบของหน้ีตางประเทศ (Currency Mix) และในปงบประมาณ 2550 มีเปาหมายท่ีจะดําเนินการ
อีก 2 เรื่อง คือ 1) สัดสวนหนี้ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตอหนี้ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว (Fixed Rate Debt : Floating Rate 
Debt) และ 2) สัดสวนหน้ีระยะส้ันตอหนี้ระยะยาว (Short-term Debt : Long-term Debt)   
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1.   สบน. โดยสวนนโยบายคํ้าประกันและความเส่ียง สํานักนโยบายและแผน ไดจัดทํารายงานการวิเคราะห

ตนทุนและความเส่ียงของ Portfolio หนี้สาธารณะ สําหรับไตรมาสท่ี 4 ของปงบประมาณ 2549 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 
ซึ่งประกอบดวย 3 หัวขอหลัก ไดแก 1) สถานะของ Portfolio หนี้สาธารณะ 2) การวิเคราะหตนทุนเฉลี่ยของหน้ีในกลุม
ตาง ๆ เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาด และ 3) การวิเคราะหความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน ดานอัตราดอกเบ้ีย 
และดานสภาพคลอง และการจัดหาเงินกูใหม เพื่อใชเปนบทสรุปสําหรับผูบริหาร และประกอบการช้ีแจงแกหนวยงาน
ตาง ๆ เชน สภาผูแทนราษฎร และสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ เปนตน 

2.   สบน. ไดจัดทําและเสนอ Portfolio Benchmarking ของ สบน. ตอคณะกรรมการนโยบายและกํากับการ
บริหารหน้ีสาธารณะ เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2550 จํานวน 2 เรื่อง ไดแก 1) สัดสวนหน้ีท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตอหน้ีท่ีมี
อัตราดอกเบ้ียลอยตัว (Fixed Rate Debt : Floating Rate Debt) และ 2) สัดสวนหนี้ระยะส้ันตอหนี้ระยะยาว (Short-term 
Debt : Long-term Debt)   

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน 2 : 
 

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  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัว
นํ้า
(ร

ผล
คา

ท่ีไ
คา

ชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนัก 
อยละ) 

การดําเนินงาน 
คะแนน 

ด 
คะแนน     
งนํ้าหนัก ถว

ระ
ใน

4 ระ
 

5.0000 0.2030 ดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง
ระดับ Portfolio 

ดับ 5 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
สบน. โดยสวนนโยบายคํ้าประกันและความเส่ียง สํานักนโยบายและแผน ไดพัฒนาระบบบริหารความเส่ียง

บน Portfolio และแบบจําลองเพื่อการบริหารหน้ีและความเส่ียง (Risk Model) เพื่อใชในการประเมินความเส่ียง โดยมี
การจัดทํารายงานตนทุนและความเสี่ยงรายไตรมาสเพ่ือนําเสนอตอผูบริหาร และใชประกอบการช้ีแจงแกหนวยงาน
ตาง ๆ เชน สภาผูแทนราษฎร และสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ เปนตน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : -  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอางอิง :      
เอกสารแนบในภาคผนวก    

  หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
                                  2 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  3 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

3.4  รอยละของวงเงินการบริหารหน้ีสาธารณะเมือ่เทยีบกบัแผน 

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

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวจันทิรา  ตรงรัศมีทอง 
                           นางสาวนีรชา  มรกตราภรณ 
                           (สํานักนโยบายและแผน) 

โทรศัพท :  0-2265-8050  โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5210, 5209 

คําอธิบาย :  
เปนการวัดประสิทธิภาพของการจัดหาเงินกูตามแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ เพื่อสมทบคาใชจายในการ

ลงทุน สําหรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ี (1) แผนการกอหนี้จากตางประเทศ และ (2) แผนการบริหาร
และจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งประกอบดวย 1) เงินกูในประเทศทดแทนเงินกูจากตางประเทศ 2) เงินกู
เพื่อเปนเงินบาทสมทบ 3) เงินกูเพ่ือการลงทุน 4) เงินกูเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ และ 5) เงินกูเพื่อปรับ   
โครงสรางหน้ี ท้ังน้ี ในทางปฏิบัติจะตองพิจารณาการกูเงินตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการและไมนับรวม  
วงเงิน Swap Arrangement เนื่องจากข้ึนอยูกับภาวะตลาด โดยมีสูตรการคํานวณ คือ ผลการดําเนินงานตามแผนการ   
กอหนี้จากตางประเทศและแผนการบริหารจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ  ÷  วงเงินของแผนการกอหน้ีจาก   
ตางประเทศและแผนการบริหารจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ  x  100 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

รอยละของวงเงินการบริหารหน้ีสาธารณะเม่ือเทียบกับแผน รอยละ 76.61 93.76 85.58  * 

 -  แผนการกอหน้ีจากตางประเทศ รอยละ 84.16 94.01 0.00  

 -  แผนการบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ รอยละ 74.51 93.73 87.07  

หมายเหตุ : * ไมนับรวมวงเงินของโครงการรถไฟฟาสายสีมวงที่ไดบรรจุในแผนการกอหน้ีจากตางประเทศ จํานวน  
   4,196 ลานบาท เน่ืองจากกระทรวงคมนาคมเลื่อนการดําเนินโครงการ โดยคาดวาจะมีการประกวดราคา 
   ในเดือนพฤศจิกายน 2550 ซึ่งตามเง่ือนไขของเกณฑการใหคะแนนขอ 1. 1) โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก 
   คณะรัฐมนตรี และมีความพรอมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แตกระทรวงเจาสังกัดมิได 
   ดําเนินการ ไมตองนํามาคํานวณเปนผลการดําเนินงานตามแผนฯ 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน 2 : 
 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละของวงเงินการบริหาร 
หน้ีสาธารณะเมื่อเทียบกับแผน 

รอยละ 
 45 

รอยละ 
 55 

รอยละ 
 65 

รอยละ  
75 

รอยละ  
85 

เง่ือนไข : 1. โครงการท่ีไดรับการบรรจุในแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ โดยมีเง่ือนไขวา   
 

 1) โครงการท่ีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และมีความพรอมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 แตกระทรวงเจาสังกัดมิไดดําเนินการ 

2) กระทรวงเจาสังกัดตองนําเสนอโครงการเงินกูของรัฐวิสาหกิจตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติ   
การกูเงินกอน กระทรวงการคลังโดยสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) จึงจะจัดหาเงินกูให 

3) หากฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจดีขึ้น รัฐวิสาหกิจสามารถนําเงินรายไดมาใชในการดําเนิน   
โครงการและลดการกูเงินตามแผนฯ 

ทั้ง 3 กรณีจะไมนํามาคํานวณเปนผลการดําเนินงานตามแผนฯ 
 

 2. หากมีปจจัยภายนอกท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของ สบน. ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนงาน 
ที่กําหนดไว สบน. ขอใหคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลพิจารณาทบทวนเกณฑการ
ใหคะแนนตามความเหมาะสมตอไป 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน       
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของวงเงินการบริหารหน้ีสาธารณะ 
เมื่อเทียบกับแผน 

4 รอยละ 85.58 5.0000 0.2030 

     

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. ประสานงานกับหนวยงานท่ีมีวงเงินกู และวงเงินการบริหารหน้ีท่ีบรรจุในแผนฯ เพื่อติดตามความกาวหนา

และเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินการตามแผนฯ 
2. ดําเนินการปรับปรุงแผนฯ โดยพิจารณาจากความจาํเปนและเหมาะสมของการขอปรับวงเงนิกู และ/หรือ

วงเงินในการบริหารหน้ี 
3. ใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับรายละเอียด เงื่อนไข รวมท้ังระยะเวลาในการกูเงิน การบริหารหน้ีท่ี

เหมาะสมแกหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีโครงการบรรจุอยูในแผนฯ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. มีเจาหนาท่ีติดตาม ดูแลโครงการเงินกูและการบริหารหน้ีอยางสมํ่าเสมอ  
2. ปรับปรุงแผนฯ ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันเปนระยะ ๆ   

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลงจากการท่ีสถานการณทางการเมืองขาด

ความมีเสถียรภาพ ทําใหการลงทุนในโครงการตาง ๆ ลดลงกวาท่ีคาดการณไว ประกอบกับเกิดปญหาคาเงินบาทแข็งคา
ในชวงปลายปงบประมาณ รัฐบาลมีมาตรการเพ่ือปองกันการไหลเขาของเงินตราตางประเทศ ซึ่งสวนหน่ึงคือการลด
การกอหนี้จากตางประเทศ ทําใหรัฐวิสาหกิจท่ีมีโครงการในแผนการกอหนี้จากตางประเทศไมสามารถดําเนินการได
ตามเปาหมาย 

หลักฐานอางอิง :   

 เอกสารแนบในภาคผนวก 

  หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
                                  2 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  3 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

3.5  ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระบบฐานขอมูลหนี้สาธารณะ CS-DRMS 2000+ จาก Version 1.1  เปน Version 1.2 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายธีรลกัษ  แสงสนิท  
                                  (ศูนยขอมูลสารสนเทศ)  

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายวศิน  ชูจิตารมย   
                           (ศูนยขอมูลสารสนเทศ) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5631 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5637 

คําอธิบาย : 
 เปนการวัดระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระบบฐานขอมูลหนี้สาธารณะ CS-DRMS 2000+ จาก Version 1.1 

เปน Version 1.2 เพื่อใหผูใชงาน (User) มีระบบฐานขอมูลหนี้สาธารณะในรูปแบบและชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสม 
และตอบสนองตอความตองการของผูใชงาน (User) กลุมตาง ๆ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) โดยศูนยขอมูลสารสนเทศ ไดดําเนินการปรับปรุงระบบฐานขอมูล  

หนี้สาธารณะ CS-DRMS 2000+ จาก Version 1.1 เปน Version 1.2 โดยดําเนินการ ดังน้ี 
1. บันทึก ตรวจสอบขอมูล และประสานงานกับ Crown Agent เพื่อนําสง Debt Database  ผานทาง WS 

FTP Site 
2. Crown Agent ไดดําเนินการ Update ฐานขอมูลและทดสอบการใชฐานขอมลูหนีส้าธารณะบน CS-DRMS 

2000+ Version 1.2 ท่ีไดปรับปรุงแลว และนําสงฐานขอมูลท่ีผานการทดสอบแลว End User License (EULA), Software 
Support Agreement (MSA), CS-DRMS 2000+ Version 1.2 System Upgrade และคูมือการใชงานใหกับ สบน. เมื่อวันท่ี 
13 ธันวาคม 2549 

3. ทําการทดสอบกับขอมูลจรงิในลักษณะ Parallel Run และ Update ขอมูลแลว 
4. จัดฝกอบรมการใช CS-DRMS 2000+ Version 1.2 ใหกับขาราชการภายใน สบน. ท่ีเกี่ยวของแลว  
5. ใชงาน CS-DRMS 2000+ Version 1.2 อยางเต็มรูปแบบ  

เกณฑการใหคะแนน 1 : 
 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระบบฐานขอมูลหน้ี
สาธารณะ CS-DRMS 2000+ จาก Version 1.1  เปน Version 1.2 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 คะแนน : บันทึก ตรวจสอบขอมูล และประสานงานกับ Crown Agent เพ่ือนําสง Debt Database  ผานทาง WS 
FTP Site 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
 

ระดับ 2 คะแนน : Crown Agent ดําเนินการ Update ฐานขอมูลและทดสอบการใชฐานขอมูลหน้ีสาธารณะบน 
CS-DRMS 2000+ Version 1.2 ที่ไดปรับปรุงแลว และนําสงฐานขอมูลที่ผานการทดสอบแลว 
End User License (EULA), Software Support Agreement (MSA), CS-DRMS 2000+ Version 1.2 
System Upgrade และคูมือการใชงานใหกับ สบน. 

ระดับ 3 คะแนน : สบน. ทําการทดสอบกับขอมูลจริงในลักษณะ Parallel Run และทําการ Update ขอมูลใหเปนปจจุบัน 
ระดับ 4 คะแนน : จัดฝกอบรมการใช CS-DRMS 2000+ Version 1.2 และจัดฝกอบรมใหกับขาราชการภายใน 

สบน. ที่เก่ียวของ 
ระดับ 5 คะแนน : ใชงาน CS-DRMS 2000+ Version 1.2 อยางเต็มรูปแบบอีกระยะหน่ึงกอนยกเลิกการใชระบบ

ฐานขอมูลหน้ีสาธารณะเดิม 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน       
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระบบฐานขอมลู
หน้ีสาธารณะ CS-DRMS 2000+ จาก Version 1.1  
เปน Version 1.2 

4 ระดับ 5 5.0000 0.2030 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
สามารถดําเนินการไดครบทุกข้ันตอนตามท่ีไดช้ีแจงในขอมูลผลการดําเนินงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
ไดรับความรวมมือจาก Crown Agent ในการปรับปรุงระบบฐานขอมูลหนี้สาธารณะ CS-DRMS 2000+ 

จาก Version 1.1 เปน Version 1.2  เปนอยางดี  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
การพัฒนาระบบงาน CS-DRMS 2000+ Version 1.2 ไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มท่ีเนื่องจากตองมี

การประสานงานใหพัฒนาสอดคลองกับระบบงาน GFMIS-TR และ Risk Model ท่ีอยูระหวางดําเนินโครงการดวย 

หลักฐานอางอิง :  
 เอกสารแนบในภาคผนวก 

  หมายเหตุ : 1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  6 :  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  
                            และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุวิชญ  โรจนวานิช  
                                  (สํานักนโยบายและแผน)            
                                  นายธีรเดช  ลิขิตตระกูลวงศ   
                                  (กลุมงานกฎหมาย) 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวจันทิรา  ตรงรัศมีทอง    
                           (สํานักนโยบายและแผน) 
                           นางสาวมณฑาทิพย  ชุมทอง 
                           (กลุมงานกฎหมาย) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5201, 5713 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5210, 5715 

คําอธิบาย :  
พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการเพื่อกระตุนการปรับ

ระบบราชการสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน                                         

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมและตอบสนองความตองการของประชาชน และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
สบน. จึงไดดําเนินการ ดังน้ี 

1. วิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรท่ีสําคัญและเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูเกี่ยวของ
เขามามีสวนรวม เชน 1) การบริหารหน้ีสาธารณะประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รวมถึงการกําหนดสัดสวนหนี้ท่ีมี
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีตอหนี้ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว (Fixed Rate Debt : Floating Rate Debt) และการกําหนดสัดสวนหนี้
ระยะส้ันตอหนี้ระยะยาว (Short-term Debt : Long-term Debt) 2) การพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศใหเปนศูนยกลาง
การระดมทุนในระดับภูมิภาค เปนตน   

2. แตงต้ังคณะทํางาน/กรรมการ โดยเชิญผูแทนจากภาคเอกชน/ผูทรงคุณวุฒิ เขารวมเปนคณะทํางาน/
กรรมการ ไดแก  

1) เชิญผูทรงคุณวุฒิ ไดแก นายชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์  นายโอฬาร ไชยประวัติ  นายปรีชา จรุงกิจ-
อนันต  นายกําชัย จงจักรพันธ  นางดัยนา บุนนาค  นายณัฐพัชร เจียรวงศ เขารวมเปนคณะกรรมการนโยบายและกํากับ
การบริหารหน้ีสาธารณะ และ/หรือคณะกรรมการกํากับการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ  

2) เชิญผูแทนจากภาคเอกชน ไดแก ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ผูแทนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมตราสารหน้ีไทย ผูแทนบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
จํากัด เขารวมเปนคณะทํางานเพื่อศึกษา ปรับปรุง แกไข พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548  และ/หรือ

คณะกรรมการกํากับการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ 
3. จัดประชุมคณะทํางาน/กรรมการดังกลาว เพื่อเสริมสรางความเขาใจ ปรึกษาหารือ และรวมกันพิจารณา 

รวมท้ังติดตามผลการปฏิบัติงานในเรื่อง ดังน้ี 
1) การพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศใหเปนศูนยกลางการระดมทุนในระดับภูมิภาค โดยการ

ปรับปรุงพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 เพื่อให สบน. สามารถออกตราสารหน้ีรัฐบาล เพื่อ
วัตถุประสงค  ในการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ซึ่ง สบน. ไดดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานเพ่ือศึกษา 
ปรับปรุง แกไข  พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548  และคณะกรรมการกํากับการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีใน
ประเทศไปแลว และไดดําเนินการปรับปรุงแกไขเปนรางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... ซึ่ง
ผานความเห็นชอบจากผูอํานวยการ สบน. กระทรวงการคลัง คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว ในช้ันน้ี
สํานักเลขาธิการ   คณะรัฐมนตรีไดสงรางพระราชบัญญัติฯ ใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาแลวเมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2550   

2) การกําหนดสัดสวนหนี้สาธารณะ (Portfolio Benchmarking) โดยคณะกรรมการนโยบายและกํากับ
การบริหารหน้ีสาธารณะไดเห็นชอบการกําหนดสัดสวนหนี้สาธารณะ จํานวน 2 เรื่อง ไดแก 1) สัดสวนหนี้ท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีตอหนี้ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว (Fixed Rate Debt : Floating Rate Debt) และ 2) สัดสวนหนี้ระยะส้ันตอหน้ี
ระยะยาว (Short-term Debt : Long-term Debt) เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2550 

3) แผนการปฏิบัติการของคณะทํางานพัฒนาตลาดแรก โดยคณะกรรมการกํากับการพัฒนาตลาด   
ตราสารหน้ีในประเทศไดเห็นชอบแผนดังกลาวเมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2550 

4) แผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการนโยบายและกํากับ
การบริหารหน้ีสาธารณะไดเห็นชอบแผนดังกลาวเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2550 และกระทรวงการคลังโดย สบน. ได
นําเสนอแผนดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติแลวเมื่อวันท่ี 18 กันยายน 
2550 เพื่อใชเปนกรอบการดําเนินการบริหารและจัดการหน้ีสาธารณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของภาครัฐ และ
จะไดมีการรายงานผลการดําเนินการตามแผนฯ เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบทุก 6 เดือน   

5) การจัดทํา Market Dialogue เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูรวมตลาดตราสารหน้ี ซึ่งประกอบดวย ผูคา
ตราสารหน้ีและนักลงทุนสถาบัน ไดแก กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต 
และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม เกี่ยวกับแนวทางการออกพันธบัตรในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งท่ีประชุมได
เห็นพองตองกันในแนวทางการออกพันธบัตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2550 โดย สบน. 
จะนําขอสรุปท่ีไดเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหสามารถดําเนินการไดต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2550 เปนตนไป  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
6) การจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารจดัการโครงการและการจาง   

ท่ีปรึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานของรัฐในภูมิภาค และการระดมความเห็นเรื่องหลักเกณฑการ 
กูเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ จังหวัดเชียงใหม นครพนม และนครศรีธรรมราช เมื่อวันท่ี 19-20 มิถุนายน 2550   
9-10 กรกฎาคม 2550 และ 6-7 กนัยายน 2550 ตามลําดับ ซึง่ภายหลังการจัดอบรมดังกลาว ไดมกีารจัดทํารายงานสรุปผลการ
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับหลกัเกณฑการกูเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเผยแพรใหผูมีสวนไดเสียภายใน 

สบน. และภายนอก เชน กระทรวงมหาดไทย เปนตน รับทราบและใชในการปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 

1      

2      
3      

4      
5      

โดยที่ 
ขั้นตอนที่ 1 : • สวนราชการวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญ และเหมาะสมในการเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมและนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูที่เก่ียวของและผูมีสวนได
สวนเสียอยางเหมาะสม  

• สวนราชการมีกระบวนการในการสรางความรูความเขาใจสําหรับผูที่เก่ียวของ และผูมีสวนได   
สวนเสียที่เปนรูปธรรมชัดเจน 

 

 • สวนราชการแตงต้ังคณะทํางานภาคประชาชน โดยเปนคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐ (ผูแทน
องคกรภาครัฐที่เก่ียวของ) และภาคประชาสังคม (เอกชน ผูแทนประชาชน NGOs สื่อมวลชน 
เปนตน) เพ่ือจะไดรวมผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบราชการหรือผลักดันใหเกิดผลการ
ปฏิบัติราชการหรือการพัฒนาบริการสาธารณะ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
 

ขั้นตอนที่ 2 : สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือเพ่ือกําหนดและเลือกประเด็นการ
พัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เห็นวาเหมาะสมที่จะนํามา
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/
การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือกดําเนินการควรเปนประเด็นที่เก่ียวของกับภารกิจหลัก (Core 
Function) ของหนวยงานหรือเรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง และตองไดรับการยอมรับ
หรือมีฉันทามติ 
 

ขั้นตอนที่ 3 : สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันกําหนด เปาหมาย ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล และ
ระบบการจัดเก็บขอมูล ตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนา
บริการสาธารณะที่เลือกมาดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 
 

ขั้นตอนที่ 4 : • สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันวางระบบการติดตามความกาวหนาหรือ
ระบบในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

• สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันติดตามตรวจสอบและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการ
สาธารณะที่เลือกใหเปนไปตามระบบที่วางไวและเสนอตอผูบริหารของสวนราชการอยาง
สม่ําเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส) 

 

ขั้นตอนที่ 5 : สวนราชการจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการ
ปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะที่เลือก และเผยแพรใหประชาชนผูที่เก่ียวของ และผูมี
สวนไดเสียรับทราบผานกระบวนการหรือกลไกที่สวนราชการจัดใหมีขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม 
 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ     
รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

4 ระดับ 5 5.0000 0.2030 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
สามารถดําเนินการไดตามท่ีไดช้ีแจงในขอมูลผลการดําเนินงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูบริหาร ขาราชการ ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนภาคเอกชน และผูเกี่ยวของ   
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
ภารกิจของ สบน. จะตองใชความรูดานวิชาการท่ีเฉพาะเจาะจง  ดังน้ัน การพิจารณาผูท่ีจะเขามามีสวนรวม

ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการเพื่อกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดจึงจําเปนตอง
พิจารณาอยางรอบคอบ นอกจากนี้ ประชาชนท่ีเขารวมแสดงความคิดเห็นมีความหลากหลายท้ังตําแหนง สาขาอาชีพ 
ตลอดจนวุฒิการศึกษา และประสบการณท่ีเกี่ยวของ ทําใหเกิดขอจํากัดในการระดมความคิดเห็นและการรวมมือของ   
ผูเขารวมรับฟง สงผลใหการแสดงความคิดเห็นมีประสิทธิภาพในระดับหน่ึงเทาน้ัน 

หลักฐานอางอิง : 
เอกสารแนบในภาคผนวก                     
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  7.1 :  ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมลูขาวสารของราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางประภาดา  สารนุสิต  
                                  (นักวิชาการคลัง 9 ชช)                            

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสายสุรีย  ปกกะทานัง 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5140 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5145 

คําอธิบาย : 
ความสําเร็จของการดําเนินการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยสวนราชการตองดาํเนินการ

ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547  
เก่ียวกับการเปดเผยขอมูลประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคา และการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานราชการ   
ซึ่งพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแตละระดับ 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1. สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 โดยจัดสถานท่ีประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อใหประชาชน
สามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก และกําหนดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการใหขอมูลขาวสาร
ของ สบน. เปนการเฉพาะ รวมท้ังมีปายแสดงสถานท่ีต้ังศูนยขอมูลขาวสารท่ีจัดไวสําหรับการใหบริการขอมูลขาวสาร
ท่ีเขาใจไดงายและมองเห็นชัดเจน 

2. ไดจัดทําตูเผยแพรขอมูลขาวสารของ สบน. เพื่อเผยแพรแกประชาชนผูติดตอขอขอมูลขาวสาร โดยมี
ขอมูลตามท่ีระบุในมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

3. ไดดําเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารไวอยางเปนระบบ โดยมีการดําเนินการ
มอบหมายใหผูบริหารรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ รายละเอียดปรากฏตามคําส่ัง 
สบน. ท่ี 67/2550  ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2550 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชนของ 
สบน. โดยแตงต้ังรองผูอํานวยการ สบน. (นายประวิช  สารกิจปรีชา)  เปนประธานกรรมการ และใหความสําคัญและ
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการอยางเครงครัด ซึ่งไดมีการประชุมคณะกรรมการ   
ดังกลาวเมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2550 ปรากฏตามรายงานการประชุมท่ีแนบ   

4. ไดมีการประชาสัมพันธเผยแพรเก่ียวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนรับทราบถึง
สิทธิในการตรวจสอบการดําเนินงานของสวนราชการผานชองทางตาง ๆ คือ ตูศูนยขอมูลขาวสาร เอกสารแถลงขาว 
รายงานประจําป และสื่อส่ิงพิมพ และมี 1 ชองทางท่ีเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผานระบบอิเล็กทรอนิกส คือ 
Website ของ สบน. (www.pdmo.mof.go.th) รวมท้ังรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ผานทางชองทางตาง ๆ  

http://www.pdmo.mof.go.th/
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
5. ไดจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การเผยแพรความรูในการเปดเผยขอมูลขาวสารของ สบน.” ใหกับ

ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง เพื่อใหความรูท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายขอมูลขาวสาร และสรางจิตสํานึกและทัศนคติ
ท่ีดีตอการเปนผูใหบริการขอมูลขาวสาร โดยเชิญนายเยี่ยมศักดิ์  คุมอินทร ผูอํานวยการสวนงานวินิจฉัยอุทธรณ สํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนวิทยากรในการฝกอบรมเม่ือวันท่ี   
8 สิงหาคม 2550 โดยมีผูเขารับการฝกอบรมจํานวนท้ังส้ิน 50 คน 
                       6. ไดมีการนําขอมูลเก่ียวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ท่ีหัวหนาสวนราชการลงนามแลว เผยแพร
บน Website ของสวนราชการ และจัดทําสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเปนรายเดือนและเผยแพรบน Website ของสวนราชการ
ทุกเดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

เกณฑการใหคะแนน : 
แบงคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) ตามเปาหมายแตละ

ระดับ ดังน้ี  
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 

1      

2      

3      
4      
5      

โดยที่   
 

ขั้นตอนที่ 1 : ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยจัดสถานที่/จัดต้ังศูนยขอมูล
ขาวสารเพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูล
ขาวสารไดโดยสะดวก และมีเจาหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการใหขอมูลขาวสารของสวนราชการ
เปนการเฉพาะ และมีปายแสดงสถานที่ต้ังศูนยขอมูลขาวสารท่ีจัดไวสําหรับการใหบริการขอมูล
ขาวสารท่ีเขาใจไดงายและมองเห็นไดชัดเจน 

ขั้นตอนที่ 2 : จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 โดยมีขอมูล
ขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน และเปนปจจุบัน รวมท้ังจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ 
ศูนยขอมูลขาวสารอยางชัดเจนและสามารถสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว   
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
 

ขั้นตอนที่ 3 : บริหารจัดการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารไวอยางเปนระบบ โดยมีการดําเนินการมอบหมาย
ใหผูบริหารรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการไวเปนการเฉพาะ
และใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการอยาง
เครงครัด เชน มีการประชุมเพ่ือซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน รวมทั้ง
จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการรายงานใหผูบริหารของสวนราชการทราบอยางสมํ่าเสมอ 
(รายเดือนหรือรายไตรมาส) 

ขั้นตอนที่ 4 : เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ โดยจัดอบรม 
ใหความรู และพัฒนาความรูที่เก่ียวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร และมีการดําเนินการตามกิจกรรม/
มาตรการ/วิธีการในการสรางจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีตอการเปนผูใหบริการขอมูลขาวสารแก
บุคลากรในสวนราชการอยางสมํ่าเสมอ ประชาสัมพันธเผยแพรเก่ียวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร
ของราชการใหประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการตรวจสอบการดําเนินงานของสวนราชการผาน
ชองทางตาง ๆ อยางนอย 5 ชองทาง โดย 1 ใน 5 ชองทางจะตองเปนการเผยแพรประชาสัมพันธ
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เก่ียวกับการเปดเผยขอมูล
ขาวสารผานทางชองทางตาง  ๆ  และมีการนําความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณา
ประกอบการบริหารจัดการดานการเปดเผยหรือใหบริการขอมูลขาวสาร 

ขั้นตอนที่ 5 : นําขอมูลเก่ียวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว เผยแพร
บนเว็บไซตของสวนราชการ และจัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือนและเผยแพรบน
เว็บไซตของสวนราชการทุกเดือน 
  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเรจ็ในการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของราชการ 

3 ระดับ 5 5.0000 0.1523 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. จัดสถานท่ีประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ สบน. รวมท้ัง

ประชาชนและผูมาติดตอราชการ  
2. แตงต้ังคณะกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชนของ สบน. ตามคําส่ัง สบน. ท่ี 67/2550 ลงวันท่ี 

21 พฤษภาคม 2550 เรือ่ง แตงต้ังคณะกรรมการเผยแพรขอมลูขาวสารแกประชาชนของ สบน.   
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
3. จัดประชุมคณะกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชนของ สบน. เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2550 
4. จัดโครงการฝกอบรมหลักสตูร “การเผยแพรความรูในการเปดเผยขอมูลขาวสารของ สบน.”  ใหกับ   

ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ สบน. เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2550 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนไดรับทราบอยาง

ถูกตอง ครบถวน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -     

หลักฐานอางอิง :   
เอกสารแนบในภาคผนวก 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่  7.2 :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
7.2.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางประภาดา  สารนุสิต  
                                  (นักวิชาการคลัง 9 ชช)                            

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสายสุรีย  ปกกะทานัง 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5140 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5145 

คําอธิบาย : 
 พิจารณาจากระดับข้ันของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1. สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) มีการทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีไดดําเนินการตามปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตลอดจนการ
วิเคราะหความเส่ียงตาง ๆ ท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ สบน. 

2. สบน. มีการนําผลการทบทวนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และผลการวิเคราะหความเส่ียง
ท่ีไดมาใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ สบน. ใสสะอาด (พ.ศ. 2548-2551) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  เพ่ือ
ใชในการดําเนินการดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

3. สบน. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ สบน. ใสสะอาด (พ.ศ. 2548-2551) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 แลว ดังน้ี 

1) เผยแพรจรรยาบรรณของขาราชการและลูกจางของ สบน. เปนประจําและตอเนื่อง เพื่อใหขาราชการ
และลูกจางถือปฏิบัติ 

2) เผยแพรคานิยมสรางสรรคเจาหนาท่ีของรัฐผานทางบอรดประชาสัมพันธและ Website ของ สบน. 
เปนประจําและตอเนื่อง 

3) จัดใหมีกิจกรรมการคัดเลือกคนดีของ สบน. เพ่ือเปนการเชิดชูคนดี เปนขวัญและกําลังใจใหกับ
บุคลากรท่ีไดกระทําความดีอยางเสมอตนเสมอปลายและเพ่ือใหคนดีเปนตัวอยาง ตัวแทน ใหบุคลากรนําไปประพฤติ 
ปฏิบัติใหบังเกิดเปนผลดีท้ังตอหนาท่ีการงานและชีวิตสวนตัว 

4) ประชาสัมพันธใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ สบน. เขารวมโครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสุขของประชาชน 
ท่ีจัดโดยสํานักงาน ก.พ. 

5) จัดสงขาราชการเขารวมโครงการรณรงคเขาวัดวันธรรมสวนะ ไหวพระสวดมนตในชวงเขาพรรษา 
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

              

       
  57 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
6) จัดโครงการสัมมนาเร่ือง การบริหารหน้ีสาธารณะ เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ใหกับหนวยงาน   

ท่ีเก่ียวของ และกระตุนใหบุคลากรของ สบน. ไดตระหนักถึงความสําคัญและความภาคภูมิใจในภารกิจของ สบน.   
ในเรื่องของการบริหารงานดวยความโปรงใส และมีสวนรวมในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในป พ.ศ. 2550 สําหรับผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย ขาราชการและ   
เจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมท้ังเจาหนาท่ีจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนสื่อมวลชน จํานวนท้ังส้ิน 
220 คน และไดรายงานผลการสัมมนาเสนอผูอํานวยการ สบน. ทราบเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2550 

4. สบน.  มีระบบรับฟงขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผานกลองรับความคิดเห็น และผาน
ทาง Website ของ สบน. (www.pdmo.mof.go.th)  ซึ่งนับถึงปจจุบันไมปรากฏขอรองเรียนใด ๆ และไดจัดทํารายงานผล
ขอรองเรียนดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบระยะเวลา 12 เดือน 

5. จัดทํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการ สบน. ใสสะอาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เสนอผูอํานวยการ 
สบน. ทราบเม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2550 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความสําเร็จของขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรการปองกันการทุจริตตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 รวมทั้งวิเคราะหความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต 
การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ และสรุปขอมูลที่ไดจาก
ระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ การรองเรียนผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย และ
ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

2 นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาใชประกอบการจัดทํามาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ   
เจาหนาที่ของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไดแลวเสร็จ โดยตองคํานึงถึงระดับความรุนแรงและโอกาสของ
ความเสี่ยง รวมท้ังการมีสวนรวมของภาครัฐและเครือขายภาคประชาชน และในมาตรการ/แผนปฏิบัติการ
จะตองระบุถึง 
- การกําหนดหรือปรับปรุงแกไข หลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติราชการของสวนราชการที่
เอื้อตอการปฏิบัติงานที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได และประชาสัมพันธใหภาครัฐและประชาชน และ/
หรือผูมีสวนไดเสียไดรับรู 

- กําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับเจาหนาที่ของรัฐ เชน การอบรม/การปฏิบัติธรรม
ตามหลักธรรมของศาสนาตาง ๆ เปนตน  

http://www.pdmo.mof.go.th/
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

 - กิจกรรมการสรางความเขมแข็งหรือการใหความรูกับภาครัฐและเครือขายภาคประชาชน ตลอดจนเครือขาย
ที่เก่ียวของในดานการปองกันการทุจริต 

3 ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ไดแลวเสร็จครบถวน 

4 ตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ  
เจาหนาที่ของรัฐในสังกัด” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่มีการรองเรียนผานระบบรับฟงขอรองเรียนของ
สวนราชการ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
อยางครบถวน 

5 สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเจาหนาทีข่องรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานและสรปุผลการตอบสนองตอขอรองเรียน
เรื่อง “การทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด” ใน
ขั้นตอนที่ 4 พรอมทั้งกําหนดแนวทางหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

2 * ระดับ 5 5.0000 0.1015 

หมายเหตุ :  * สบน. ไมมีสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
   (ป.ป.ช.) ขอทราบ ดังน้ัน สํานักงาน ก.พ.ร. ใหนํานํ้าหนักรอยละ 1 ในตัวช้ีวัดที่ 7.2.3 รอยละของจาํนวน 
   สํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด ไปเพ่ิมใหกับตัวช้ีวัดที่  
   7.2.1 ซึ่งเดิมนํ้าหนักรอยละ 1 เพ่ิมเปนรอยละ 2  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
สามารถดําเนินการไดตามท่ีไดช้ีแจงในขอมูลผลการดําเนินงาน 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. การดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไดรับการสนับสนุนจาก  

ผูบริหารระดับสูงของ สบน. รวมท้ังจากขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง 
2. มีการรณรงค และปลูกฝงจิตสํานึกทางดานคุณธรรมและจริยธรรมเปนประจําและตอเนื่อง 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
การปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรมและจรยิธรรมจําเปนตองใชเวลาและความตอเนื่อง จึงจะประสบ

ความสําเร็จ 

หลักฐานอางอิง :   

เอกสารแนบในภาคผนวก 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  7.2 :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
7.2.2  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวน 
          การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางประภาดา  สารนุสิต  
                                  (นักวิชาการคลัง 9 ชช)                            

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสายสุรีย  ปกกะทานัง 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5140 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5145 

คําอธิบาย : 
 พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติ และ/

หรือ ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือใชเปนฐานขอมูลการทุจริต
ในระดับชาติ (สวนราชการสวนกลางรวบรวมขอมูลของหนวยงานในสังกัดท่ีต้ังอยูในสวนกลางและหนวยงานราชการ
บริหารสวนกลางท่ีปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานต้ังอยูในสวนภูมิภาคท่ีผูมีอํานาจของจังหวัดไมไดมอบอํานาจใหแก  
ผูวาราชการจังหวัด) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1. สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดจัดทําขอมูลดานการทุจริตตามรูปแบบ รายการ และวิธีการ

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช)  กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 01 แบบ
ขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ) สงใหสํานักงาน ป.ป.ช. แลว 
ดังปรากฏตามเอกสารแนบในภาคผนวก 

2. มีการประมวลผลขอมูลการทุจริตท่ีจัดทําตามข้ันตอนท่ี 1 ใหอยูในรูป Information และนําเสนอในรูปแบบ
กราฟ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารสวนราชการในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได 

3. เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซ้ือจัดจาง การประมูลงานของสวนราชการ ตามรูปแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 02 แบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง) 

4. มีการรายงานขอมูลตามข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 และข้ันตอนท่ี 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) แลว ตามระยะเวลาท่ีกําหนด คือ รายงานขอมูลรอบ 6 เดือน เมื่อวันท่ี     
10 เมษายน 2550 รายงานขอมูลรอบ 9 เดือน เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2550 และรายงานขอมูลรอบ 12 เดือน เมื่อวันท่ี     
3 ตุลาคม 2550 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 

1      

2      
3      
4      

5      
 

โดยที่  
 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตการปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของเจาหนาที่ของรัฐตามรูปแบบ รายการ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 01) ไดอยางสมบูรณ ครบถวน และมีการปรับปรุง
สถานะของผลการดําเนินงานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
 

2 ประมวลผลขอมูลที่จัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป Information และนําเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ 
ตาราง ฯลฯ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐได 
 

3 เก็บรวบรวมขอมูลการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาหรือวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของ   
สวนราชการแลวบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) กําหนด ไดอยางสมบูรณ ครบถวน (ตามแบบฟอรม ขท 02) 
 

4 รายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาที่กําหนด 
 

5 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาที่กําหนด   
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
 

เง่ือนไข : 1. การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) จะพิจารณาคุณภาพของการจัดทําขอมูลเพ่ือนํามาเปนประเด็นปรับคะแนนเชิง
คุณภาพดวย 

2. ขอใหหนวยงานตอไปน้ี คือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 
กําหนดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตหรือ
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง แลวมี
หนังสือแจงรายช่ือหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดยอยดังกลาวไปยังสํานักงาน   
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2550 
เพ่ือจะไดกําหนดรหัสในการรายงานขอมูล ตามข้ันตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2  และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดอยางถูกตอง  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ 
ขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ 
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่
ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

1 ระดับ 5 5.0000 0.0508 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. มีการจัดทําขอมูลดานการทุจริตตามรูปแบบ รายการ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 01 แบบขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเก่ียวกับการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ) สงใหสํานักงาน ป.ป.ช. แลว เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2550 

2. มีการประมวลผลขอมูลการทุจริตท่ีจัดตามข้ันตอนท่ี 1 ใหอยูในรูป Information และนําเสนอในรูปแบบกราฟ 
3. เก็บรวบรวมขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง การประมูลงานของสวนราชการ ตามรูปแบบท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. 

กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 02 แบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง)   
4. มีการรายงานขอมูลตามข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 และขั้นตอนท่ี 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : -  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

หลักฐานอางอิง :   

เอกสารแนบในภาคผนวก 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  8 :  รอยละของอตัราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเอด  วิบูลยเจริญ 
                                (ผูอํานวยการสํานักบริหารการชําระหน้ี 
                                และสารสนเทศ)  
                                นางสาววราภรณ  ปญญศิริ 
                                (เลขานุการกรม) 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวเทียมจันทร  ประเสริฐผล 
                           (สํานักงานเลขานุการกรม) 
                            นางสาววงเดือน  สิทธิเดชศักดิ์ 
                           (สํานักบริหารการชําระหนี้และสารสนเทศ)   
                            

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5107,  5718 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5708, 5610 

คําอธิบาย : 
   การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย   
ในภาพรวมของสวนราชการ เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงิน ท้ังน้ี ไมรวมงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   
เพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และมีสูตรการคํานวณ คือ (ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม ÷ วงเงิน   
งบประมาณรายจายในภาพรวมท่ีไดรับ) x 100    

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

จํานวน 157,302,972,400 บาท แยกเปน 2 ผลผลิต ดังน้ี 
ผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการหน้ีสาธารณะ จํานวน 59,924,400 บาท ประกอบดวย 1) งบบุคลากร 

จํานวน 33,916,100 บาท 2) งบดําเนินงาน จํานวน 13,289,800 บาท และ 3) งบรายจายอื่น จํานวน 12,718,500 บาท 
ผลผลิตที่ 2 การบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล จํานวน 157,243,048,000 บาท โดยเปนงบรายจายอื่นเพ่ือ

การชําระหน้ีของรัฐบาลท้ังจํานวน 
ซึ่ง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 สบน. ไดเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม (ท้ัง 2 ผลผลิต) เปนจํานวนท้ังส้ิน 
157,282,773,531.89 บาท หรือคิดเปนรอยละ 99.99 โดยผลผลิตท่ี 1 สามารถเบิกจายเงินงบประมาณไดในอัตรารอยละ 
66.31 และผลผลิตท่ี 2 สามารถเบิกจายไดในอัตรารอยละ 99.99 ซึ่งมีรายละเอียดการเบิกจายในแตละผลผลิต ดังน้ี 
 

(หนวย : บาท) 

รายการ งบประมาณที่ไดรับจัดสรร การเบิกจายเงินงบประมาณ 
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 59,924,400.00 39,737,283.38 
-  งบบุคลากร 33,916,100.00 29,328,694.67 
-  งบดําเนินงาน 13,289,800.00 9,198,680.65 
-  งบรายจายอื่น 12,718,500.00 1,209,908.06 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

              

       
  65 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
 

รายการ งบประมาณที่ไดรับจัดสรร การเบิกจายเงินงบประมาณ 
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล 157,243,048,000.00 157,243,036,248.51 
-  งบรายจายอื่น 157,243,048,000.00 157,243,036,248.51 

รวม 157,302,972,400.00 157,282,773,531.89 
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

2548 2549 2550 

วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม รอยละ 99.9946 99.9653 99.99 
- วงเงินการบริหารจัดการหน้ีสาธารณะ รอยละ 82.9455 48.8229 66.31 
- วงเงินการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล รอยละ 99.9999 99.9999 99.99  

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ในภาพรวม 

91 92 93 94 95 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ในภาพรวม 

3 รอยละ 99.99 5.0000 0.1523 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
มีการแตงต้ังคณะกรรมการเรงรัดและติดตามการใชจายเงินภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพ่ือ

กํากับดูแลใหมีการเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนไปตามมาตรการและแนวทางการเรงรัด
ติดตามการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 อยางมีประสิทธิภาพ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
1. เกณฑในการบริหารงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมอยูตลอดเวลา  

ดังน้ัน เจาหนาท่ีจึงตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังรอบคอบ รวมท้ังติดตามการเคลื่อนไหวขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ  
การงบประมาณอยางใกลชิด 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
2. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ประกาศใชในชวงตนไตรมาสท่ี 2 

ของปงบประมาณ ทําใหการดําเนินการเบิกจายงบประมาณลาชาในชวงแรก 

หลักฐานอางอิง :   

เอกสารแนบในภาคผนวก 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9 :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววราภรณ  ปญญศิริ 
                                  (เลขานุการกรม) 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวดารณี  บุญทิพย 
                           (สํานักงานเลขานุการกรม) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5718 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5120 

คําอธิบาย : 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ จะพิจารณาจาก

ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (กิโลวัตต) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเช้ือเพลิง 
(ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาท่ีใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นท่ีของอาคารท่ี
ใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานท่ีสวนราชการสามารถลดการใชลงไดเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชใน   
ปงบประมาณ .ศ. 2550 กับปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 *   พ 
หมายเหตุ : * กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานแหงชาติ แตสําหรับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเร่ิมบันทึกขอมูลการใชพลังงาน  
                    เมื่อป 2548  จึงใชป 2548 เปนปฐาน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ขั้นตอนที่ 1 มีขอมูลในฐานขอมูลประหยัดไฟฟา/น้ํามันครบถวน 

 สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดบันทึกขอมูลการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามัน ผาน 
 www.e-report.energy.go.th ของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานแหงชาติ 
เปนประจําทุกเดือน โดยเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูจัดเก็บขอมลู ดังน้ัน ในฐานขอมูลการประหยดัไฟฟา/น้ํามัน 
สบน. จึงมีขอมูลอยูครบถวน เปนรายไตรมาส ต้ังแตไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2548 ถึงไตรมาส 4 ปงบประมาณ 2550 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการใชพลังงาน   

ขั้นตอนที่ 2 มีขอมูลท่ีใชสําหรับประเมินคาดัชนีการใชพลังงานใหครบถวน 
สบน. ไดรวบรวมขอมูลท่ีใชสําหรับประเมินคาดัชนีการใชพลังงาน เปนขอมูลรายเดอืน โดยรายงาน

ผาน www.e-report.energy.go.th ไดแก บุคลากรทํางานเต็มเวลา (คน) พื้นท่ีใชสอยภายในอาคาร (ตารางเมตร) เวลา 
ทําการ (ช่ัวโมง) ผูท่ีเขามาใชบริการ (คน) พื้นท่ีการใหบริการ (ตารางกิโลเมตร) และการออกพ้ืนท่ี (ครั้ง) สวนเงิน 
งบประมาณท่ีไดรับเปนวงเงินรวมท้ังป 

ขั้นตอนที่ 3 ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ไมเปลี่ยนแปลง  
1. ปริมาณการใชไฟฟาท่ีเพิ่มข้ึน เนื่องจากไตรมาส 3 และไตรมาส 4 สบน. มีการปรับปรุงพ้ืนท่ี

สํานักงานหลายจุด โดยสวนใหญตองทํางานนอกเวลาราชการ ท้ังในวันปกติและวันเสาร-อาทิตย ซึ่งแตละจุดใช
ระยะเวลาในการทํางานโดยเฉลี่ยประมาณ 4 สัปดาห รวมท้ังมีการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องใชไฟฟาอื่น ๆ 
เพิ่มเติมใหแกขาราชการท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อสนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ีใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผล
ใหมีปริมาณการใชไฟฟาเพ่ิมข้ึน 

http://www.e-report.energy.go.th/
http://www.e-report.energy.go.th/
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
2. ปริมาณการใชเช้ือเพลิงท่ีลดลง เนื่องจาก สบน. มีการจัดการระบบการจายรถยนตท่ีมี   

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังเจาหนาท่ีใหความรวมมือในการรณรงคใหเดินทางดวยกันหากการติดตอราชการภายนอก
อยูในบริเวณใกลเคียงกัน เพื่อเปนการลดการใชรถยนต และมีการสงขอมูลขาวสารผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
ชวยลดการใชรถยนตอีกทางหน่ึงดวย 

ขั้นตอนที่ 4 ประหยัดไฟฟา/น้ํามัน ไดมากกวารอยละ 0 ถึงรอยละ 5 
1. ยังไมสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาได ตามเหตุผลในข้ันตอนท่ี 3 ขอ 1. 
2. ประหยัดน้ํามันไดรอยละ 2.79  
 

หมายเหตุ : พื้นที่การใหบริการเทากับ 0 (ศูนย) หมายถึง ใหบริการครอบคลุมทั่วประเทศ และเปนหนวยงานแหงเดียวอยูในสวนกลาง ซึ่งเปนรหัส 
                 ที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานแหงชาติ 

ปริมาณการใชไฟฟาและน้ํามันของ สบน. ในปงบประมาณ 2550 มีดังน้ี 
 

ปริมาณการใชไฟฟา ปริมาณการใชเช้ือเพลิง 
ปงบประมาณ 

หนวย  (กิโลวัตต) หนวย  (ลิตร) 
2548 201,205.00 4,206.55 
2550 221,964.00 4,088.96 
รอยละของปริมาณไฟฟาท่ีประหยัดได  -10.31 รอยละของปริมาณเช้ือเพลิงที่ประหยัดได  2.79  

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

1 2 3 4 5 

 

  ระดับ 1 คะแนน :  มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟา/นํ้ามันครบถวน 
  ระดับ 2 คะแนน :  มีขอมูลที่ใชสําหรับประเมินคาดัชนีการใชพลังงานใหครบถวน 
  ระดับ 3 คะแนน :  ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันไมเปลี่ยนแปลง 
  ระดับ 4 คะแนน :  ประหยัดไฟฟา/นํ้ามันไดมากกวารอยละ 0 ถึงรอยละ 5 

     ระดับ 5 คะแนน :  ประหยัดไฟฟา/นํ้ามันไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

2  3.2790 0.0666 

- ไฟฟา 1 ระดับ 2 2.0000 0.0203 
-  นํ้ามัน 1 ระดับ 4.5580 4.5580 0.0463 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. มีการรณรงคเพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานอยางตอเนื่อง เชน ติดบอรด

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลและสถิติการใชพลังงานของหนวยงานเปรียบเทียบรายเดือน และการประชาสัมพันธ
มาตรการในการประหยัดพลังงานใหขาราชการและลูกจางทราบ 

2. มีการมอบหมายใหบุคลากรซ่ึงเปนตัวแทนของแตละสํานัก/กลุมงานทําหนาท่ีตรวจสอบการใชพลังงาน
ของสํานัก/กลุมงานของตนเอง และรวบรวมขอมูล รวมท้ังปญหาอุปสรรค (ถามี) เพื่อรายงานตอนักวิชาการคลัง 9 ชช 
ทุกสิ้นเดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
สบน. เปนหนวยงานท่ีมีพื้นท่ีขนาดเล็ก จึงทําใหตรวจสอบการใชพลังงานไดอยางท่ัวถึง 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
สบน. มีงานเรงดวนและงานท่ีตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาเปนประจํา มีเจาหนาท่ีบางสวน

นํางานกลับไปทําท่ีบาน และมีเจาหนาท่ีสวนหนึ่งอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ท้ังในวันปกติและวันเสาร- อาทิตย  หาก
ใชมาตรการประหยัดพลังงานท่ีเขมงวดเกินไป จะมีผลกระทบตอคุณภาพของงานได 

หลักฐานอางอิง :   

เอกสารแนบในภาคผนวก 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 10.1 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงนํ้าหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ 
                               ราชการของสวนราชการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเอกราช  เข่ือนขันธสถิตย 
(การแจงคําขอบริหารจัดการหน้ีสาธารณะผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส) 
                                  นางสาวสิริภา  สัตยานนท 
(การเบิกจายเงนิเพื่อดําเนินการตามแผนงานโครงการฯ) 
                                 (สํานักนโยบายและแผน) 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวนีรชา  มรกตราภรณ  
                           นางสาวจันทิรา  ตรงรัศมีทอง 
(การแจงคําขอบริหารจัดการหน้ีสาธารณะผานระบบอิเล็กทรอนิกส) 
                           นางสาวเบญจรัตน  ทนงศักดิ์มนตรี 
                  นายนครินทร  พรอมพัฒน  
(การเบิกจายเงินเพื่อดําเนินการตามแผนงานโครงการฯ) 
                           (สํานักนโยบายและแผน) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5213, 5208 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5209, 5210, 5207, 5222 

คําอธิบาย : 

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรอบระยะเวลาท่ีลดไดของแตละงานบริการ
ประชาชนท่ีสวนราชการจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม
ท่ีจะดําเนินการลดข้ันตอนในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไดแก 1) กิจกรรมการแจงคําขอบริหารจัดการหน้ีสาธารณะผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส และ 2) กิจกรรมการเบิกจายเงินเพื่อดําเนินการตามแผนงานโครงการภายใตแผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ (PSRL) ของสํานักนโยบายและแผน โดยมีเปาหมายใหสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลา 7 วัน 
และ 5 วันตามลําดับ 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1.   การแจงคําขอบริหารจัดการหนี้สาธารณะผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
       เปนกระบวนงานหน่ึงของการจัดทําแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําป โดยการจัดทําแบบฟอรมคําขอฯ 

ผานระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจกรอกขอมูล ทําใหสามารถลดเวลาการปฏิบัติงาน
จาก 7 วัน เหลือ 3.5 วัน คิดเปนรอยละ 50 ของระยะเวลาการปฏิบัติงานเดิม  

2.   การเบิกจายเงินเพ่ือดําเนินการตามแผนงานโครงการภายใตแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ (PSRL) 
       กระบวนงานการเบิกจายเงินเพื่อดําเนินการตามแผนงานโครงการภายใตแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 

(PSRL) ประกอบดวย 3 ข้ันตอน รวมระยะเวลาเฉลี่ย 5 วัน ซึ่งในปงบประมาณ 2550 สบน. ต้ังเปาหมายจะลดระยะเวลา
การดําเนินการเฉลี่ยเหลือ 2.5 วัน แตเนื่องจากต้ังแตมีการปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา-
กษัตริยทรงเปนประมุขเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2549 และตอมาไดมีการแตงต้ังรัฐบาลใหมข้ึน คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการวิเคราะหและติดตามผลโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
(อ.ก.พ.ร.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ยังไมไดจัดประชุมอนุมัติโครงการภายใตแผนฯ เพิ่มเติม ทําใหไมมี
การเบิกจายเงินเพื่อดําเนินการตามแผนงานฯ  
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
ในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
1. การแจงคําขอบริหารจัดการ 
    หน้ีสาธารณะผานระบบ   
    อิเล็กทรอนิกส 
2. การเบิกจายเงินเพ่ือดําเนินการ 
    ตามแผนงานโครงการภายใต 
    แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  
    (PSRL) 

 
 
 

10 
6.3 วัน 

 
10 

4.5 วัน 

 
 
 

20 
5.6 วัน 

 
20 

4 วัน 

 
 
 

30 
4.9 วัน 

 
30 

3.5 วัน 

 
 
 

40 
4.2 วัน 

 
40 

3 วัน 

 
 
 

50 
3.5 วัน 

 
50 

2.5 วัน 

     หมายเหตุ : 1 วัน เทากับ 8 ช่ังโมง 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
ในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
1. การแจงคําขอบริหารจัดการ 
    หน้ีสาธารณะผานระบบ   
    อิเล็กทรอนิกส 
2. การเบิกจายเงินเพ่ือดําเนินการ 
    ตามแผนงานโครงการภายใต 
    แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ (PSRL) *    

1.5 
 
 

1.5 
 
 
-  

 
 
 

ระดับ 5 
 
 
-  
  

5.0000 
 
 

5.0000 
 
 

 - 
  

0.0761 
 
 

0.0761 
 
 

 - 
  

หมายเหตุ : * ไมสามารถวัดผลการดําเนินงานได เนื่องจากยังไมมีการเบิกจายเงินเพื่อดําเนินการตามแผนฯ ใน  
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 อนัเนื่องมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได จึงไดนํานํ้าหนัก 
    ไปรวมกับ “การแจงคําขอบรหิารจัดการหน้ีสาธารณะผานระบบอเิล็กทรอนิกส”   
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. การแจงคําขอบริหารจัดการหนี้สาธารณะผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
    1) ประสานงานกับหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อใหจัดทําแบบฟอรมคําขอบริหารจัดการ   

หนี้สาธารณะผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
2) จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑเพ่ือรองรับการดําเนินการแจงคําขอบริหารจัดการหน้ีสาธารณะผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส เชน แผน CD-R กลองใส CD ฉลากติด CD ตลอดจนเครื่องเขียนแผน CD เปนตน   
2. การเบิกจายเงินเพ่ือดําเนินการตามแผนงานโครงการภายใตแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ (PSRL) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ยังไมสามารถวัดผลการดําเนินการได เนื่องจากยังไมมีการเบิกจายเงินเพ่ือ
ดําเนินการตามแผนฯ แตเมื่อมีการมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบโครงการน้ี คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการวิเคราะหและติดตามผลโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (อ.
ก.พ.ร.) จะเสนอโครงการใหมใหประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไทยอนุมัติเพื่อดําเนินการตามแผนฯ   จึง
จะสามารถดําเนินการในสวนของการเบิกจายเงินเพื่อดําเนินการตามแผนฯ ตอไปได   ซึ่ง สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือ
ท่ี นร 1207.1/01170 ลงวันท่ี  8 ตุลาคม 2550  ขอเบิกเงินเพื่อดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
การแจงคําขอบริหารจัดการหน้ีสาธารณะผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
1) ไดรับความรวมมือจากหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในการจัดทําแบบฟอรมคําขอบริหารจัดการ   

หนี้สาธารณะผานระบบอิเล็กทรอนิกส ทําใหการจัดทําคําขอฯ แลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
2) ไดรับความรวมมือจากเจาหนาท่ีศูนยขอมูลสารสนเทศในการ Upload ขอมูลข้ึน Website อยางรวดเรว็ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอางอิง :  
เอกสารแนบในภาคผนวก 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10.2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงนํ้าหนักในการดําเนินการตามขอเสนอการเปลีย่นแปลง 
                                ดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :   สํานักพัฒนาตลาดตราสารหน้ี 
                                     สํานักเงินกูในประเทศ 
                                     กลุมงานกฎหมาย 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร 
                            (กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ) 

โทรศัพท :  0-2265-8050   โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5700, 5701  

คําอธิบาย : 
 สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดเสนอขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของ สบน. สําหรับปงบประมาณ 

พ.ศ. 2549-2551 โดยจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 1) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 :  
การพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศใหเปนศูนยกลางการระดมทุนในระดับภูมิภาค โดยเปนการปรับปรุงกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของ เพื่อให สบน. สามารถออกตราสารหน้ีรัฐบาลเพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
และ 2) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปนการกําหนดแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาระบบคลังขอมูลกลาง รวมท้ังกําหนดรูปแบบในการจัดทํารายงาน โดยใน     
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550  สบน. ไดเลือกขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานของประเด็น  
ยุทธศาสตรท่ี 2 :  การพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศใหเปนศูนยกลางการระดมทุนในระดับภูมิภาค มาดําเนินการ  

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
การปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพื่อให สบน. สามารถออกตราสารหน้ีรัฐบาลเพ่ือวัตถุประสงคในการ

พัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ มีการดําเนินการ ดังน้ี 
1. กระทรวงการคลังไดมีคําส่ังท่ี 995/2549 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2549 แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษา ปรบัปรงุ 

แกไข พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 โดยมีผูอํานวยการ สบน. เปนประธาน ท้ังน้ี เพื่อใหการดําเนินการ
ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีภายในประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและจัดการหน้ีเปนไปดวยดียิ่งข้ึน 

2. สบน. ไดดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานเพ่ือศึกษา ปรับปรุง แกไข พระราชบัญญัติการบริหาร   
หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2550 และ 14 กุมภาพันธ 2550 เพื่อปรับปรุงสาระของรางพระราช-
บัญญัติฯ ใหมีความครบถวนสมบูรณยิ่ง ข้ึน และแตงต้ังอนุคณะทํางานจัดทํารางพระราชบัญญัติฯ  เมื่อวันท่ี   
5 กุมภาพันธ 2550 เพื่อดําเนินการจัดทํารางกฎหมาย และการอื่นใดท่ีเกี่ยวของ 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
3. สบน. ไดดําเนินการปรับปรุงรางกฎหมายตามขอสังเกตของท่ีประชุมเปนท่ีเรียบรอย และไดผาน

ความเห็นชอบจากผูอํานวยการ สบน. ดวยแลว 
4. สบน. ไดดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวแลวเสร็จเสนอตอกระทรวงการคลังเม่ือวันท่ี   

12 เมษายน 2550 และกระทรวงการคลังพิจารณาและนําเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2550 ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 

5. คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณารางกฎหมายแลวเสร็จเมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2550 และสงให
กระทรวงการคลังยืนยันรางกฎหมายไปท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

6. กระทรวงการคลังทําความเห็นแยงประเด็นกองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหน้ีสาธารณะ
และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ โดยใหแกไขรางท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เสนอตอเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2550 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติฯ ตามท่ีกระทรวงการคลัง
ขอแกไข เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2550  

7. คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ ตามท่ีกระทรวงการคลังขอแกไขแลวเสร็จ
เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2550 และสงใหกระทรวงการคลังยืนยันรางกฎหมายไปท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

8. กระทรวงการคลังยืนยันรางพระราชบัญญัติฯ ไปท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2550 
ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงวาไดสงรางพระราชบัญญัติฯ ใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ    
แหงชาติเพื่อพิจารณาเม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2550 คาดวาคณะกรรมการประสานงานฯ จะมีการประชุมพิจารณาราง     
พระราชบัญญัติฯ ในวันท่ี 29 ตุลาคม 2550  จากน้ันจะเสนอรางพระราชบัญญัติฯ ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อ
พิจารณาตอไป 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนัก
ในการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของ
สวนราชการ  

1 
(60%) 

2 
(70%) 

3 
(80%) 

4 
(90%) 

5 
(100%) 

ระดับ  1  คะแนน ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะหกฎหมายรายฉบับแลวเสร็จ 
ระดับ  2  คะแนน การยกรางกฎหมายแตละฉบับแลวเสร็จ 
ระดับ  3  คะแนน การรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย หรือผูอยูใตบังคับกฎหมาย (Focus Group) และไดผาน 
 ความเห็นชอบของผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
 

ระดับ  4  คะแนน ผานการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 
ระดับ  5  คะแนน เสนอรางกฎหมายท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

เง่ือนไข : การประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ใหสวนราชการพิจารณาเลือกขอเสนอการเปล่ียนแปลงมาเสนอ
อยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร โดยขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองมีการดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ดวย โดยขอใหแจงผลการคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่  
30 เมษายน พ.ศ. 2550 ตามแบบฟอรมรายงานขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่แนบ สําหรับประเด็นยุทธศาสตรอื่น ๆ 
ที่มิไดเลือกมาสําหรับการประเมินผลก็ใหดําเนินการไปตามปกติ ทั้งน้ี เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑการพัฒนา 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตอไป  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนัก
ในการดําเนินการตามขอเสนอการเปล่ียนแปลง
ดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของ
สวนราชการ 

1.5 ระดับ 5 5.0000 0.0761 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
สามารถดําเนินการตามท่ีไดช้ีแจงในขอมูลผลการดําเนินงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. การสนับสนุนนโยบายการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีใหเปนแหลงระดมทุนในระดับภูมิภาค 
2. ความรวมมือจากหนวยงานท่ีเกีย่วของ 
3. ความพรอมของบุคลากร 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอางอิง :   

เอกสารแนบในภาคผนวก 

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

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที ่11 :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต   

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววราภรณ  ปญญศิริ 
                                  (เลขานุการกรม) 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวเทียมจันทร  ประเสริฐผล 
                            นางสาวฐิติรัตน  เจนวธัญูกิจ 
                            (สํานักงานเลขานุการกรม) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5718 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5708, 5130 

คําอธิบาย : 
ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การท่ีสวนราชการสามารถจัดทําบัญชีตนทุนตอ

หนวยผลผลิตตามภารกิจหลักได 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ขั้นตอนที่ 1 มีฐานขอมูลท่ีใชในการคํานวณตนทุนผลผลิต จากระบบ GFMIS เพื่อจําแนกเปนขอมูล   

เกี่ยวกับผลผลิต กิจกรรม ศูนยตนทุน คาใชจายทางตรง คาใชจายทางออม และปนสวนคาใชจาย (ในกรณีท่ีเปน   
คาใชจายรวมท่ีไมสามารถจําแนกแหลงของเงินไดอยางชัดเจน) 

ขั้นตอนที่ 2 มีการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและ
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบแลว 

ขั้นตอนที่ 3 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ   
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ท่ีจัดทําข้ึนในข้ันตอนท่ี 2 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยางไร พรอมท้ังวิเคราะห
ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

ขั้นตอนที่ 4 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตประจํางวด 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
รับทราบแลว เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2550 

ขั้นตอนที่ 5 นําผลการดําเนินงานท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 3 ไปกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนการลดตนทุน
ตอหนวยผลผลิตสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551  โดยเสนอใหกรมบัญชีกลางทราบแลวเมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 

1      

2      
3      

4      
5       

โดยที่  

ขั้นตอนที่ 1 : มีฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดแก ขอมูลเก่ียวกับผลผลิตกิจกรรม 
ศูนยตนทุน ตนทุนที่เก่ียวของกับผลผลิต และเกณฑการปนสวนตนทุน 

ขั้นตอนที่ 2 : จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุน
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 
ก.พ.ร. รับทราบ 

ขั้นตอนที่ 3 : เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 ที่จัดทําขึ้นในขั้นตอนที่ 2 วามีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้ง
วิเคราะหถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุน
ตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

ขั้นตอนที่ 4 : จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตประจํางวด 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุน
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 
ก.พ.ร. รับทราบ 

ขั้นตอนที่ 5 : นําผลการดําเนินงานที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 ไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551  
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน 
ตอหนวยผลผลิต   

2 ระดับ 5 5.0000 0.1015 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
กรมบัญชีกลางไดกําหนดใหสวนราชการใชขอมูลจากระบบบัญชีเพื่อการบริหารในระบบ GFMIS   

ในการคํานวณตนทุนผลผลิต และใชโปรแกรม Excel ในข้ันตอนของการคํานวณ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
มีแนวทางการดําเนินงานอยางชัดเจน ซึ่งจัดทําโดยกรมบัญชีกลาง รวมท้ังเจาหนาท่ีเกี่ยวของของกรมบัญชีกลาง

ใหคําแนะนําไดเปนอยางดี   

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอางอิง :   

เอกสารแนบในภาคผนวก 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  12 :  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  คณะทํางานพัฒนาบุคลากรและ
บริหารจัดการความรูของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  

 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดยิ่ง   
  นางสาวสมหญิง  ดํารงแสง  
  นางสาวนารรีตัน  เอี่ยมต้ังพาณิชย  
 (กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ) 

โทรศัพท  :  0-2265-8050   โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5700, 5703, 5702 

คําอธิบาย :  
ระบบการจัดการความรูในองคกร หมายถึง การท่ีสวนราชการมีรูปแบบท่ีชัดเจนของการรวบรวม

ฐานความรูท่ีมีอยูในองคกรซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนองคความรู และมีการ
ถายทอดและแบงปนความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู พัฒนาตนเองใหเปนผูรู 
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสวนราชการเขาสูรูปแบบขององคกรแหงการเรียนรู (Learning 
Organization) ท่ียั่งยืน  

กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือกการรวบรวม 
การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพ่ือสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูท้ังภายในและภายนอกองคกร 
การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งข้ึน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

1. คณะทํางานพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการความรูของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.)  
ไดมีการประชุมเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2550 และมีมติเห็นชอบการเลือกองคความรูตามประเด็นยุทธศาสตรและ 
การจัดทําแผนการจัดการความรูของ สบน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สรุปดังน้ี 

• ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2   การพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศใหเปนศูนยกลางการระดมทุน 
ในระดับภูมิภาค  เลือกองคความรู : ความรูเกี่ยวกับตลาดตราสารหน้ี ซึ่งเปนองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  
มาจัดทําแผนการจัดการความรู 

• ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ท่ียั่งยืน เลือกองคความรู : การวิเคราะหแนวทางการระดมทุนสําหรับโครงการลงทุนภาครัฐ มาจัดทําแผนการจัดการ
ความรู  

สําหรับกิจกรรมภายใตแผนฯ ไดกําหนดใหมีกิจกรรมระบบพี่เลี้ยง (Mentor Program) การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น (Morning Talk/Lunch Talk) การจัดเก็บความรูลงในระบบอิเล็กทรอนิกส การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 
(On the Job Training) การสรางเครือขายความเช่ียวชาญเฉพาะดาน (Subject Matter Expert) การสับเปลี่ยนงาน  
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

2. สบน. ไดจัดทําแผนการจัดการความรูของ สบน. ตามแบบฟอรมและองคประกอบท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด  และผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ และรองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (Chief 
Knowledge Officer: CKO) ไดลงนามเห็นชอบแผนการจัดการความรูฯ เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2550 ซึ่ง สบน. ไดจัดสง 
แผนดังกลาวใหสํานักงาน ก.พ.ร. แลว เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2550 และสํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือแจงผลการตรวจ
แผนการจัดการความรูดังกลาวให สบน. ทราบแลว เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2550 ซึ่งไมมีประเด็นท่ีตองแกไขปรับปรุง
เพิ่มเติม 

3. กิจกรรมตามแผนการจัดการความรูดงักลาว ประกอบดวย 7 กจิกรรม สามารถดําเนินการไดรอยละ 100   
โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี  

   3.1  ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูตามแผนการจัดการความรูท่ีตองมี โดยผูบริหาร
ของ สบน. และ KM Team ไดระดมความคิดเห็น ดังน้ี 

(1)   รายการความรูดานตลาดตราสารหน้ี ไดแก 1) ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับตราสารหน้ี 2) พื้นฐาน
การวิเคราะหตราสารหนี้  3)  การออกตราสารหน้ีภาครัฐในตลาดแรก  4)  การอออกตราสารหน้ีภาคเอกชนในตลาดแรก   
5) การซ้ือขายตราสารหน้ีในตลาดรอง และ 6) ภาพรวมตลาดตราสารหน้ี  

(2)   รายการความรูดานการวิเคราะหแนวทางการระดมทุนสําหรับโครงการลงทุนภาครัฐ ไดแก 
1) การศึกษารูปแบบการระดมทุนของโครงการลงทุนภาครัฐ เชน Public Private Partnership (PPP) & Financial Innovation   
2) วิธีการ Financing ของโครงการลงทุนภาครัฐ 3)  การวิเคราะหโครงการลงทุนและแนวทางการระดมทุนท่ีเหมาะสม 
4) กรณีศึกษาแนวทางการระดมทุนของโครงการลงทุนภาครัฐ  

  3.2  การสรางและแสวงหาความรูท้ังภายในและภายนอกองคกร  
(1)   สงเสริมใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีสวนรวมในกิจกรรมการจดัการความรู โดย KM Team  

ไดแตงต้ังบุคลากรท่ีปฏิบัติงานของสํานักและกลุมเขารวมเปนคณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามแผนการจัดการความรู  
ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2  

(2)   คณะทํางานฯ ไดสํารวจ รวบรวม และปรับปรุงเอกสารท่ีเปนประโยชนในหัวขอความรู 
เกี่ยวกับตลาดตราสารหน้ี และการวิเคราะหแนวทางการระดมทุนสําหรับโครงการลงทุนภาครัฐตามท่ีกลาวขางตน  
ใหเปนปจจุบัน กอนนําเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกส 

  3.3  การจัดการความรูใหเปนระบบ   คณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ชุดท่ี 1 
และชุดท่ี 2 ไดจําแนก จัดหมวดหมู กําหนดหัวขอของเอกสารดังกลาวขางตน  และประมวลและกลั่นกรองความรู เพื่อ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานหรือเอกสารทางวิชาการเพ่ือเผยแพร ดานการบริหารจัดการหน้ี กลุมหน้ีรัฐวิสาหกิจ และ 
รายงานการศึกษาภายใตโครงการจางท่ีปรึกษา โดยวิธีตกลงเพื่อดําเนินโครงการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ  
รวมท้ังไดนําไปเผยแพรในระบบอิเล็กทรอนิกสและหองสมดุของ สบน.  
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
  3.4   การเขาถึงความรู : สบน. ไดปรับปรุงชองทางในการเขาถึงความรูท่ีมีอยู ไดแก  Website 

เอกสาร หองสมุด บอรดประชาสัมพันธ และการฝกอบรม/สัมมนา  ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ัง 
ไดดําเนินการเผยแพรความรูท้ังในรูปแบบเอกสารเอกสารอิเล็กทรอนิกส  และจากการประเมินผลความพึงพอใจของ 
บุคลากรดานการส่ือสาร รอยละ 68.20 มีความพึงพอใจ ซึ่งถือวาอยูในเกณฑคอนขางดี 

  3.5  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  ไดดําเนินการ ดังน้ี   
(1)   นํากิจกรรมการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูในรูปแบบตางๆ มาใชในสํานักงาน  

เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังในรูปแบบ Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge ดังน้ี 

• Tacit Knowledge   มีการดําเนนิการ คือ 1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Morning  
Talk/Lunch Talk)  จํานวน 10 หัวขอ แยกเปน  Morning Talk จํานวน 6 หัวขอ และ Lunch Talk จํานวน 4 หัวขอ  2)  
ระบบพี่เลี้ยง (Mentor Program)  มีขาราชการท่ีเขารวม  จํานวน 29 คน  แยกเปน ขาราชการท่ีทําหนาท่ีเปน Mentor และ 
Mentee  จํานวน 6 คน  23 คน ตามลําดับ  3) การฝกอบรมตาม Competency ท่ีตองการ (Competency Based Training) 
จํานวน 7 หลักสูตร  มีขาราชการท่ีไดรับการฝกอบรม จํานวน 45 คน  4)  การสรางเครือขายผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
(Subject Matter Expert)  ดําเนินการรวบรวมรายช่ือหนวยงาน/ผูท่ีมีความเช่ียวชาญ/ผูท่ีเกี่ยวของแลวจัดทํารายช่ือของ
หนวยงานดังกลาวเปนหมวดหมู  5) การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (On the Job Training)  โดย สบน. ไดเขารวม
โครงการ Capacity building for debt sustainability in developing countries ของการประชุมสหประชาชาติวาดวย
การคา 
และการพัฒนา (UNCTAD) ซึ่งภายใตโครงการดังกลาว สบน.ไดรับเจาหนาท่ีกระทรวงการคลังสาธารณรัฐฟลิปปนส  
มาเรียนรูการปฏิบัติงานระหวางวันท่ี  9 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2550 และไดสงเจาหนาท่ีของ สบน. ไปเรียนรูการ
ปฏิบัติงาน ณ The Australian Office of Financial Management – AOFM ณ กรุงแคนเบอรรา ประเทศออสเตรเลีย 
ระหวางวันท่ี 22 กันยายน-13 ตุลาคม 2550   และ  6)  การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
สบน. ไดมีการสับเปลี่ยนงานของบุคลากรภายใน สบน.  โดยไดมีคําส่ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหขาราชการ
ไปปฏิบัติหนาท่ีในสํานัก/กลุมอื่น ไดแก มอบหมายใหขาราชการจากสํานักตางๆ ไปปฏิบัติหนาท่ีในสํานักพัฒนาตลาด
ตราสารหน้ี  

• Explicit Knowledge  มีการดําเนินการ คือ  1) จัดเก็บความรูเกี่ยวกับตลาดตราสารหน้ี 
และการวิเคราะหแนวทางการระดมทุนสําหรับโครงการลงทุนภาครัฐ ในรูปแบบเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
รวมท้ังเผยแพรในระบบอิเล็กทรอนิกสและหองสมุดของ สบน.  

ท้ังน้ี  สบน. สามารถดําเนินการในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบตางๆ ไดครอบคลุม
กลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 90  ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีระบุไว 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
 

(2)   การเผยแพรความรูผานระบบ IT ของสํานักงาน 
(3)   การวัดผลการดําเนินการตามกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู  โดยไดประเมินผลความพึง-

พอใจของบุคลากรของ สบน. ตอกิจกรรมตามแผนฯ ใน 4 ประเด็น คือ  1) การจัดการความรูใหเปนระบบ 2) การเขาถึง
ความรู  3) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  และ 4) การเรียนรูและนําไปใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการประเมิน บุคลากร
ของ สบน.  รอยละ 79  มีความพึงพอใจตอกจิกรรมตามแผนการจัดการความรูของ สบน. ซึ่งถือวาอยูในเกณฑดี  

 3.7    การเรียนรูและนําไปใชในการปฏิบัติงาน  ไดสนับสนุนและสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูภายใน
องคกรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  เชน สนับสนุนใหขาราชการในสังกัดเปนผูดําเนินการกิจกรรมการจดัเวที
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการรับเปน Mentor โดยสมัครใจ ท้ังน้ีเพื่อชวยใหเกิดการตอยอดและขยายองคความรู
ตอไป 
รวมท้ังมีการยกยอง ชมเชย และใหรางวัล แกผูมีสวนรวมในกิจกรรม KM   

4.   ตามเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดตามคํารับรอง ประจําป
งบประมาณ 2550  ท่ีเลือกมาดําเนินการตามแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไดแก ตัวช้ีวัด “ 
มูลคาตามราคาตลาดตราสารหน้ีตอ GDP” และตัวช้ีวัด “รอยละของวงเงินการบริหารหน้ีสาธารณะเม่ือเทียบกับแผน”  
มีผลการดําเนินงานในระดับ 5 คะแนน ซึ่งถือวาสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเปนระดับข้ัน โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากรายละเอียดของการดําเนินการ

ตามเกณฑท่ีกําหนดแตละระดับ ดังน้ี 
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 

1      

2      

3      
4      
5      

โดยที่  
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
ขั้นตอนที่ 1 : จําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันความสําเร็จของทุกประเด็นยุทธศาสตรตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ตามแบบฟอรม 1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการ
ผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ) โดยระบุอยางนอย 3 องคความรูตอ1 ประเด็น 
ยุทธศาสตร และอยางนอย 1 ในองคความรูทั้งหมดที่ระบุตองเปนองคความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
     

 

ขั้นตอนที่ 2 : จัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 อยางนอย 2 องคความรู โดยเลือก
องคความรูจากประเด็นยุทธศาสตรที่ตางกัน และอยางนอย 1 ในองคความรูที่เลือกดังกลาวตองเปน
องคความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นตอนที่ 3 : ผูบริหารของสวนราชการลงนามเห็นชอบแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
และจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน 30 เมษายน พ.ศ. 2550 

ขั้นตอนที่ 4 : สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
โดยสามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูดังกลาวไดสําเร็จครบถวนทุกกิจกรรม 
และสามารถดําเนินการครอบคลุมกลุมเปาหมายไดไมนอยกวารอยละ 90 ในกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรูที่ระบุไว 

ขั้นตอนที่ 5 : ผลการดําเนินงานของทุกตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ  ที่เลือกมาดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตองมีคะแนนของแตละตัวช้ีวัดต้ังแต 4.0000 ขึ้นไป 

 

เง่ือนไข : 1. การประเมินผลการดําเนินงานตามข้ันตอนที่ 1-3 สํานักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณาความสอดคลอง
กับหลักเกณฑที่กําหนดไวตามแนวทางการประเมินผล  

2. ใหสวนราชการปรับแกไขแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามขอเสนอแนะ
ของสํานักงาน ก.พ.ร. และนําเสนอแผนการจัดการความรูฯ น้ัน ในรายงานการประเมินผลตนเอง
ตามคํารับรองฯ หรือในชวงการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 

3. หากองคความรูที่สวนราชการเลือกมากําหนดในแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 ซ้ํากับองคความรูที่ดําเนินการไปแลวตามแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 สวนราชการจะตองแสดงถึงการดําเนินการทบทวนและเพิ่มเติมองคความรูใหมากขึ้นหรือ
ครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้นอยางชัดเจน 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู 
เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

3 ระดับ 5 5.0000 0.1523 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
สามารถจัดทําแผนฯ ไดครบถวนตามรูปแบบและหลักเกณฑท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
ผูบริหารระดับสูงของ สบน. CKO และคณะทํางานพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการความรูของ สบน.   

คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 รวมท้ังผูบริหารระดับตาง ๆ มีสวนรวม
ในการผลักดันและสนับสนุนการจัดการความรูในองคกรเปนอยางดียิ่ง พรอมท้ังเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูของ
สํานักงานทุกครั้งท่ีมีโอกาส 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         
บุคลากรท่ีทําหนาท่ีดานการพัฒนาบุคลากรของ สบน. มีเพียง 2 อัตรา ขณะท่ีภารกิจและปริมาณงานในความ

รับผิดชอบมีมากข้ึน  

หลักฐานอางอิง :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 

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

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  13.1 :  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :   คณะทํางานพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาววราภรณ  ปญญศิริ 
                            นางรุงระวี  รุกเขต     
                            (สํานักงานเลขานุการกรม) 
                            นางสาวสมหญิง  ดํารงแสง 
                            (กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ) 

โทรศัพท :  0-2265-8050   โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5718, 5109, 5703 

คําอธิบาย : 
 พิจารณาจากระดับข้ันของความสําเร็จในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสามารถดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของสวนราชการ โดย
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเปนแผนท่ีสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2551 - 
2553 ซึ่งหัวหนาสวนราชการเห็นชอบท่ีจะดําเนินการตามแนวทาง/แผนงาน/โครงการท่ีกําหนดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1. สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดมีคําส่ังท่ี 22/2550 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2550 แตงต้ัง

คณะทํางานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนกลยุทธ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป ของ สบน. และคณะทํางานฯ ไดจัดโครงการเสริมสรางความรูความเขาใจและ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางการพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2550 โดยมีผูเขารวมกิจกรรมเสริมสราง 
ความรูความเขาใจฯ จํานวน 35 คน หรือคิดเปนรอยละ 87.5 ของจํานวนผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลท้ังหมด  

2. คณะทํางานฯ ไดรวมกันประเมินสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง  
จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังวิเคราะหความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และไดรายงานผลการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหผูบริหารแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมีการระบุจุดแข็งและจุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
และมีการวิเคราะหความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปเปน 4 ประเด็น ดังน้ี  

• เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญท่ีองคกรตองการใหเกิดข้ึนใน 1-3 ป ขางหนา 

• จุดแข็งหรือส่ิงท่ีดีท่ีองคกรมีอยูและตองการใหรักษาไวตอไปหรือมุงเนนใหดียิ่ง ๆ ข้ึน 

• สิ่งทาทายหรือส่ิงท่ีตองปรับปรุงเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรประสบความสําเร็จตาม 
เ ปาหมายสูงสุดท่ีคาดหวัง 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

              

       
  87 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

• สิ่งท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ีควรจะทําแตไมไดทําในชวงท่ีผานมา หรอืส่ิงท่ีคาดหวังใหหนวยงาน
การเจาหนาท่ีสนับสนุน  

3.  คณะทํางานฯ ไดรวมกันกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนําจุดแข็ง 
จุดออน และเปาหมายสูงสุดจากการประเมินสถานภาพมาพิจารณาวิเคราะหทิศทางนโยบายใหสอดคลองกับนโยบาย
ยุทธศาสตรและแผนบริหารราชการของสวนราชการ โดยสรุปประเด็นยุทธศาสตรท่ียังไมไดจัดลําดับความสําคัญได 
14 ประเด็น และใชเทคนิคการวิเคราะหสวนตาง (Gap Analysis) คือ การหาสวนตางระหวางระดับความสําคัญของ
ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึนกับสถานภาพปจจุบันของการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อเรียงลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรท่ีได เนื่องจาก สบน. จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคลเปนปแรก ในช้ันนี้ ไดเลือกประเด็นยุทธศาสตรท่ีสําคัญมาดําเนินการกอน 7 ประเด็น และไดนําประเด็นยุทธศาสตร      
ท่ีใกลเคียงมารวมกัน ทําใหสามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 จํานวน 5 ประเด็น 

4. คณะทํางานฯ ไดรวมกันกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อระบุวา
ในแตละประเด็นยุทธศาสตรจะดําเนินการอยางไร พรอมท้ังกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงควา 
ประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด โดยการวิเคราะหแรงเสริม (สิ่งสนับสนุน) แรงตาน (อุปสรรค) สิ่งท่ีตองทําเพ่ือ
ลดแรงตาน และส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพิ่มแรงเสริมในแตละประเด็นยุทธศาสตร รวมท้ังกําหนดตัวช้ีวัดใหสอดคลองกับ   
แตละเปาประสงค ขอมูลพื้นฐาน น้ําหนัก และผูรับผิดชอบ โดยกําหนดเปาประสงคเปนมิติ 5 มิติ และในแตละมิติ
สามารถกําหนดเปาประสงคไดมากกวา 1 เปาประสงค สบน. กําหนดเปาประสงคได 5 มิติ 7 เปาประสงค 7 ตัวช้ีวัด 

5. คณะทํางานฯ ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 พรอมท้ัง
กําหนดแผนงานและโครงการรองรับท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการ สบน. และมีการเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหแกบุคลากรใน สบน. ทราบโดยท่ัวกัน ซึ่งในแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย  วิสัยทัศน 
สบน.  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  มิติของมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด ขอมูลพื้นฐาน ระดับเปาหมาย น้ําหนักของตัวช้ีวัด เปาหมาย มิติและ
ผูรับผิดชอบ 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา

จากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
  

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 

1      

2      

3      
4      
5      

 

โดยที่  

ขั้นตอนที่ 1 : สวนราชการจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหแกผูบริหารและเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไมนอยกวารอยละ 60 

ขั้นตอนที่ 2 : สวนราชการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยในรายงานผลการประเมินสถานภาพฯ มีการระบุจุดแข็งและ
จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคลและมีการวิเคราะหความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียตอ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขั้นตอนที่ 3 : สวนราชการวิเคราะหทิศทาง นโยบาย และกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหสอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตรและแผนบริหารราชการของสวนราชการ 

ขั้นตอนที่ 4 : สวนราชการกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและกําหนดตัวช้ีวัด
ผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค 

ขั้นตอนที่ 5 : สวนราชการมีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ไดรับความเห็นชอบ
จากหัวหนาสวนราชการ และมีการเผยแพรประชาสัมพันธใหแกเจาหนาที่ของสวนราชการไดรับทราบ  

 

   เง่ือนไข : สวนราชการจัดสงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่  
31 สิงหาคม พ.ศ. 2550 หากจัดสงไมทันตามกําหนด จะพิจารณาปรับลดคะแนนลง 0.50 
คะแนนจากคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัด  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ระดับ 5 5.0000 0.1015 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. แตงต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. จัดฝกอบรมการเสริมสรางความรูความเขาใจในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตามแนวทาง HR Scorecard ใหแกผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหแกคณะทํางานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อวิเคราะห   

ทิศทางความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะ 1-3 ปขางหนา จุดแข็งและจุดออนของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในปจจุบัน 

4. สรุปผลการวิเคราะห  สามารถระบุจุดแข็ง  จุดออน  และระบุความคาดหวังตอการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. กําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สบน. โดยวิเคราะหทิศทางนโยบายให

สอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตรและแผนบริหารราชการของ สบน. ได 5 ประเด็น โดยผานความเห็นชอบจาก     
ผูอํานวยการ สบน.  

6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหแกคณะทํางานฯเพื่อกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค 

7. จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เสนอให ผูอํานวยการ สบน.  
ใหความเห็นชอบ และสงแผนฯ ใหสํานักงาน ก.พ.ร. แลวเมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2550 

8. เผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรใน สบน. ทราบโดยท่ัวกัน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. ผูบริหารของ สบน. ใหความรวมมือในการฝกอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจเปนอยางดี 
2. ผูท่ีเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลใหความรวมมือในการฝกอบรมเสริมสรางความรู     

ความเขาใจเปนอยางดี 
3. บุคลากรของ สบน. ใหความสนใจ และประสงคท่ีจะเรียนรูในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
1. ระดับความรูความเขาใจในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR 

Scorecard ของบุคลากรในหนวยงานตางกัน 
2. ระยะเวลาในข้ันตอนตาง ๆ  เชน การอบรมเสริมสรางความเขาใจ การดําเนินการจัดทําแผน การติดตามผล  

นอยเกินไป         
3. สบน. ยังไมเคยจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลมากอน ทําใหไมคอยเขาใจวิธีการ

ดําเนินการในแตละข้ันตอน จึงตองใชเวลาในการศึกษาและทําความเขาใจเปนอยางมาก 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
 

4. สบน. เปนกรมท่ีจัดต้ังข้ึนเมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2546 ทําใหมีขอมูลประกอบในการจัดทําแผนฯ 
บางอยางไมครบถวน และวิธีการบางอยางยังไมเคยดําเนินการ 

หลักฐานอางอิง :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 

  หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

              

       
  91 

 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  13.2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
                                 ดานบุคลากรของสวนราชการ  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  คณะทํางานพัฒนาบุคลากรและ
บริหารจัดการความรูของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  

 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดยิ่ง   
  นางสาวสมหญิง  ดํารงแสง  
  นางสาวนารรีตัน  เอี่ยมต้ังพาณิชย  
 (กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ) 

โทรศัพท  :  0-2265-8050   โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5700, 5703, 5702 

คําอธิบาย : 
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดเสนอขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของ สบน. สําหรับปงบประมาณ 

พ.ศ. 2549 - 2551 โดยจัดทําขอเสนอการเปลีย่นแปลงดานบุคลากร ประกอบดวย ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนา
ตลาดตราสารหน้ีในประเทศใหเปนศูนยกลางการระดมทุนในระดับภูมิภาค โดยเปนการ On the Job Training และการ
ฝกอบรมตาม Competency ท่ีตองการ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การจัดหาแหลงเงนิทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมท่ียั่งยืน โดยเปนการฝกอบรมตาม Competency และการสรางเครือขายผูท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน และ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาระบบขอมลูเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเปนการบรหิารจัดการองคความรู การฝกอบรม
ตาม Competency และการสรางเครือขายผูท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาระบบคลังขอมูลกลาง รวมท้ังกําหนดรูปแบบในการจัดทํารายงาน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
สบน. ไดเลือกขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืนมาดําเนินการ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
สบน. ไดดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การจัดหา

แหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืน ดังน้ี 
1.  การสรางเครือขายผูท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน  (Subject Matter Experts) โดยเปนการรวบรวมรายช่ือ 

หนวยงานและผูท่ีมีความเช่ียวชาญหรือผูท่ีเกี่ยวของ เชน หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ รายช่ือ 
ผูท่ีประสานงาน หมายเลขโทรศัพท โดยจัดทํารายช่ือเปนหมวดหมู เพื่อสนับสนุนการเรียนรูและสรางชองทาง 
การส่ือสารเพือ่สรางความเขาใจ 

2.  การฝกอบรมตาม Competency ท่ีตองการ (Competency-Based Training) โดยดําเนินการ ดังน้ี 
1)  จัดฝกอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหภาคประยุกต แกขาราชการสํานักและกลุมตาง ๆ จํานวน 29 

คน ระหวางวันท่ี 7 กุมภาพันธ ถึงวันท่ี 14 มีนาคม 2550 เพื่อใหขาราชการและลูกจางไดเรียนรูการวิเคราะหภาพรวม 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
ของเศรษฐกิจมหภาคและการวิเคราะหทางการเงินการคลัง ซึ่งเปนความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 

2)   สงขาราชการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตร Global Economics & Structure Interest Rate  เมื่อ
วันท่ี 14 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมปารคนายเลิศ แรฟเฟลส อินเตอรเนช่ันแนล ซึ่งจัดโดยธนาคาร CALYON 

3)   จัดฝกอบรมดาน Debt and Risk Managent ระหวางวันท่ี 22-24 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมรีเจนท 
ชะอํา โดยไดเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญจากภาคเอกชนมาบรรยาย เชน Wealth Management Team  Word Bank เปนตน 

4)   จัดฝกอบรมโครงการ Public Private Partnership (PPP) เมื่อวันท่ี 22-24 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรม 
Juldis Khao Yai Resort and Spa โดยไดเชิญวิทยากรจาก Sumitomo Banking Corporation  เพื่อใหความรูแกขาราชการของ 
สบน. รวมท้ังไดจัดโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานดาน PPP ณ กรุงเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย ใหแกเจาหนาท่ี 
ผูปฏิบัติงาน เมื่อวันท่ี 2-8 กันยายน 2550 โดยมเีจาหนาท่ีจาก Sumitomo Banking Corporation และ Baker & McKenzie  
กรุงเมลเบิรน ผูเช่ียวชาญทางดานบริหารจัดการโครงการ PPP จากภาครัฐและเอกชน และเจาหนาท่ีจาก Partnerships 
Victoria เปนวิทยากร  

5)   จัดโครงการศึกษาดูงานดานการบริหารหน้ีและความเส่ียง ณ Debt Office ประเทศสวีเดน/เดนมารก 
 เม่ือวันท่ี 1-7 กันยายน 2550 โดยมีเจาหนาท่ีจาก Debt Office ของสวีเดนและเดนมารกเปนวิทยากร ซึ่งในการ 
ดําเนินการดังกลาวมีการรายงานผลการศึกษาดูงานเสนอใหผูอํานวยการ สบน.ทราบ 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนัก
ในการดําเนินการตามขอเสนอการเปล่ียนแปลง
ดานบุคลากรของสวนราชการ 

60 70 80 90 100 

เง่ือนไข : ในการประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ใหสวนราชการพิจารณาเลือกขอเสนอการเปล่ียนแปลงมาเสนอ
อยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร โดยขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองมีการดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ดวย โดยขอใหแจงผลการคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่  
30 เมษายน พ.ศ. 2550 ตามแบบฟอรมรายงานขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่แนบ สําหรับประเด็นยุทธศาสตรอื่น ๆ 
ที่มิไดเลือกมาสําหรับการประเมินผลก็ใหดําเนินการไปตามปกติ ทั้งน้ี เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑการพัฒนา 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตอไป 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
ในการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ดานบุคลากรของสวนราชการ 
- แผนงานที่ 1 : การสรางเครือขายผูที่มี

ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน (Subject Matter 
Experts) 

- แผนงานที่ 2 : การฝกอบรมตาม Competency 
ที่ตองการ (Competency-Based Training) 

 3* 
 
 

1.5 
 
 

1.5 

รอยละ 100 
 
 
 
 
 
 

5.0000 
 
 
 
 
 
 

0.1523 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : * สบน. ไมไดเลือกจัดทําตัวช้ีวัดที่ 17 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง ดังน้ัน  
   สํานักงาน ก.พ.ร. ใหนํานํ้าหนักรอยละ 2 ในตัวช้ีวัดที่ 17 ไปเพ่ิมใหกับตัวช้ีวัดที่ 13.2 รอยละ 1 ซึ่งเดิม  
   นํ้าหนักรอยละ 2 เพ่ิมเปนรอยละ 3 และตัวช้ีวัดที่ 13.3 รอยละ 1 ซึ่งเดิมนํ้าหนักรอยละ 2 เพิ่มเปนรอยละ 3 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 ดําเนินการตามท่ีไดช้ีแจงในขอมูลผลการดําเนินงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงาน ใหการสนับสนุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน  
2. บุคลากรมีความกระตือรือรนในการเรียนรูและพัฒนา 
3. มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผน 
4. มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรบัการปฏิบัติงาน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
ขาราชการมีงานประจําในหนาท่ีหลักคอนขางมาก   

หลักฐานอางอิง :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 

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

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  13.3 :  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดยิ่ง   
                           นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร 

  นายอาทิตย  ถมยา 
 (กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ) 

โทรศัพท  :  0-2265-8050   โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5700, 5701, 5704 

คําอธิบาย : 
องคกร ในท่ีนี้หมายถึง สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
ความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จท่ีสวนราชการ

จัดใหมีระบบการประเมินผลของหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทาจนถึงระดับบุคคล (Internal Performance 
Agreement: IPA) เพื่อประโยชนในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดยสวนราชการจะตองมีกระบวนการกําหนด 
ตัวช้ีวัดและเปาหมายในระดับสํานัก/กอง ซึ่งเปนตัวช้ีวัดและคาเปาหมายท่ีถายทอดมาจากระดับองคกร มีการจัดทํา   
คํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กองกับหัวหนาสวนราชการ รวมถึงมีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและคาเปาหมายในระดับสํานัก/กอง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อใหผล
การดําเนินงานของหนวยงานระดับสํานัก/กองสนับสนุนการบรรลุเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรขององคกร 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1.   สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดทบทวน และสรุปขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรค ของระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สบน. ท่ีใชอยูในปจจุบัน โดยจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นสงใหผูบริหาร
แสดงความคิดเห็นในประเด็นวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค ระบบการประเมินผล ขอดี ปญหา และ
อุปสรรของระบบระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใน สบน. และนําผลมาจัดทํารายงานสรุปผลการทบทวน 
พรอมท้ังแผนการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล ประจําปงบประมาณ 2549 เสนอผูอํานวยการ สบน. เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2550 

2.   ไดมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคลของ สบน. ใหผูบริหารและบุคลากรของ สบน. เมื่อวันท่ี  22 และ 27 มิถุนายน 2550 ซึ่งในการฝกอบรมสามารถ
จัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) เปาประสงค ตัวช้ีวัดของ สบน. และหนวยงานระดับสํานักและกลุมได 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
 

3.   ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 พรอมระบบการประเมินผล 
การถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคลของ สบน. รวมท้ังระบบการสรางแรงจูงใจ เสนอ 
ผูอํานวยการ สบน. ใหความเห็นชอบ พรอมท้ังไดมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ระหวางผูอาํนวยการ 
สบน. กับรองผูอํานวยการ สบน. โดยมีผูอํานวยการระดับสํานัก/กอง/กลุม และผูเช่ียวชาญรวมลงนามในคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการดังกลาว  

4.   มีการติดตามความกาวหนาของผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของสํานักและกลุม รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน พรอมท้ังจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการภายใน ของ สบน. ประจําปงบประมาณ  2550  เสนอผูอํานวยการ 
สบน. พิจารณาใหความเห็นชอบแลว เม่ือวันท่ี  ตุลาคม 2550 รวมทั้งไดแจงคะแนนผลการประเมินดังกลาวใหหนวยงาน 
ภายใน สบน. ทราบ 

เกณฑการใหคะแนน : 
แบงคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) ตามเปาหมายแตละ

ระดับ ดังน้ี  
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 

1      

2      
3      

4      
5      

 
 

โดยที่ 
ขั้นตอนที่ 1 : 1) ทบทวน และสรุปขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรค ของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ภายในสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาที่ใชอยูในปจจุบัน เชน ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการหรือระบบการรายงาน
และติดตามผลการดําเนินงานอื่น ๆ ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา เชน นโยบาย
รัฐบาล  
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
 

 2) นําสรุปผลการทบทวน ขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรคที่ไดจากขอ 1) ไปใชในการจัดทํา
กระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ไดแลวเสร็จ และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา มีการ
สื่อสาร ทําความเขาใจ หรือช้ีแจงใหหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา   
รับทราบถึงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ ดังกลาว     

ขั้นตอนที่ 2 : 1) สวนราชการยืนยันวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค และจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร 
(Strategy Map) เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองของวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรและ
เปาประสงคของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

2) หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา กําหนดเปาประสงคและจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร 
(Strategy Map) ที่แสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงหรือสอดคลองของเปาประสงคของหนวยงาน
ระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทากับประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคของสวนราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเทา และ/หรือแสดงความสอดคลองกับพันธกิจ บทบาท หนาที่ของหนวยงาน
ระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา 

3) มีการกําหนดตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และเกณฑการประเมินผลความสําเร็จของการบรรลุ    
เปาประสงคแตละขอของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาตามที่ปรากฏในแผนที่
ยุทธศาสตร (Strategy Map) 

4) มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ระหวางหัวหนา    
สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทากับหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา 
โดยในคํารับรองฯ จะตองระบุตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และเกณฑการประเมินผลตัวช้ีวัดของ    
หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาที่ใชประเมินผลไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 

ขั้นตอนที่ 3 : ดําเนินการตามกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 และมีการติดตามความกาวหนาและการรายงานผลความสําเร็จตามตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่
กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของหนวยงานระดับ
สํานัก/กองหรือเทียบเทาอยางสม่ําเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส) 

ขั้นตอนที่ 4 : 1) มีการประเมินผลความสําเร็จตามตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
 

 2) สวนราชการมีการสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาไดแลวเสร็จ 
และรายงานสรุปผลการประเมินดังกลาวมาพรอมกับการรายงานการประเมินผลตนเอง
รอบ 12 เดือน ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550    

ขั้นตอนที่ 5 : 1) มีการประกาศหลักเกณฑ/แนวทางที่ชัดเจน ในการนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาไปเช่ือมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ (Motivation) 
ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

2) มีการจัดสรรสิ่งจูงใจตามหลักเกณฑ/แนวทางที่กําหนดไว    

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัด
และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

3* ระดับ 5 5.0000 0.1523 

หมายเหตุ : *    สบน. ไมไดเลือกจัดทําตัวช้ีวัดที่ 17 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง ดังน้ัน  
      สํานักงาน ก.พ.ร. ใหนํานํ้าหนักรอยละ 2 ในตัวช้ีวัดที่ 17 ไปเพ่ิมใหกับตัวช้ีวัดที่ 13.2 รอยละ 1 ซึ่งเดิม  
      นํ้าหนักรอยละ 2 เพ่ิมเปนรอยละ 3 และตัวช้ีวัดที่ 13.3 รอยละ 1 ซึ่งเดิมนํ้าหนักรอยละ 2 เพ่ิมเปนรอยละ 3 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
สามารถดําเนินการตามท่ีไดช้ีแจงในขอมูลผลการดําเนินงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
เนื่องจากขาราชการมีงานประจาํในภารกิจหลกัคอนขางมาก รวมท้ังยังตองรับผดิชอบตัวช้ีวัดตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการของ สบน.           

หลักฐานอางอิง :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 
  หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  14 :  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  รองผูอาํนวยการสํานักงานบริหาร 
                                    หนี้สาธารณะ (นายประวิช  สารกิจปรีชา :  
                                    Chief Information Officer-CIO) 
                                    นายเอด  วิบูลยเจริญ 
                                   (สํานักบริหารการชําระหนี้และสารสนเทศ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายธีรลักษ  แสงสนิท 
                            นายครรชิต  พะลัง  
                            นายพิชิต  หอมจันทรเดิม  
                           (ศูนยขอมูลสารสนเทศ) 

โทรศัพท :  0-2265-8050  โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5631, 5638, 5705 
คําอธิบาย : 

ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ หมายถึง ระดับในการ
พัฒนาทางดานการจัดการสารสนเทศของสวนราชการเม่ือเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยจะพิจารณาจากความ
ครอบคลุมและความกาวหนาในการพัฒนาท้ัง 10 ประเด็นดังตอไปนี้  

1.   ดานระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการ แบงเปน 
  ประเด็นยอยที่  

1.1 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการท่ีควรมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ โดยตองครอบคลุม 
ถึงฐานขอมูลสําหรับผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดท้ังหมดตามมิติท่ี 1 : มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
และฐานขอมูลดานยุทธศาสตรท้ังหมดของสวนราชการ 

  1.2 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจําเปนตองปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีใชอยูเดิม พรอมระบุสิ่งท่ีจะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมจากท่ีปฏิบัติในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

2.   ดานผูใชงาน (User) กลุมตาง ๆ ไดแก ประชาชน สวนราชการที่เกี่ยวของ และผูบริหารของสวนราชการ 
แบงเปน 

ประเด็นยอยที่  
2.1 การไดรับบริการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเหมาะสมของผูใชงาน (User) แตละกลุม 
2.2 รูปแบบ/ชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของผูใชงาน (User)   

กลุมตาง ๆ   
  2.3  การรณรงคหรือสงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
   

3.   การบริหารจัดการของศูนยปฏิบัติการสารสนเทศของสวนราชการ 
          ประเด็นยอยที่  

3.1 กระบวนการหรือระบบในการสํารองและกูคืนขอมูล (Backup and Recovery Procedures) 
3.2 กระบวนการในการทดสอบความม่ันคงของระบบสารสนเทศ (Security Audit Procedure) 
3.3 การกําหนดสิทธิ (Access Right) ในการอาน เขียน หรือใชงานขอมูลในระบบสารสนเทศสําหรับ 

ผูใชงาน (User) กลุมตาง ๆ ไดแก ประชาชน สวนราชการท่ีเกี่ยวของ และผูบริหารของสวนราชการ 
3.4 แผนการจัดการหรือแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan)    
3.5   การฝกอบรมในดานท่ีเกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนสําหรับบุคลากรของสวนราชการ 

สวนราชการจัดใหมีการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศพรอมจัดทําเอกสาร 
1.  สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 

      2.  แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการโดยใชขอมูลท่ีไดมาจาก
ผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศในขอ 1. โดยในแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาวจะตองระบุ  
ผูรับผิดชอบ และชวงเวลาท่ีจะดําเนินการในแตละกิจกรรม พรอมระบุวัตถปุระสงคท่ีวัดไดของแตละแผนปฏิบัติการ 
ซึ่งแตละโครงการหรือกิจกรรมยอยในแผนปฏิบัติการควรระบุผลลัพธของแตละกิจกรรมยอยอยางชัดเจน 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1.  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีใชงานอยูในปจจุบันและอยูระหวาง

การพัฒนา รวมท้ังส้ิน 7 ระบบ ไดแก 1) ระบบงาน CS-DRMS 2000+  2) ระบบบริหารความเส่ียง (Risk Model)  3) 
ระบบบริหารความเส่ียงทางเครดิต (Credit Risk Management/Credit Scoring)  4) ระบบประมวลผลและติดตามโครงการ 
เงินกู (Loan Portfolio Management Information System : LP-MIS)  5) ระบบ e-Personnel  6) ระบบงานจัดระเบียบ 
ขอมูล  (On-line Librarian) และ 7) ระบบงาน GFMIS-TR 

2.  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สบน. ไดทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลฯ ตามท่ีกลาวในขอ 1 
พรอมท้ังจัดทําสรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลของ สบน. พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการการบริหาร 
จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ โดยใชขอมูลท่ีไดมาจากผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลฯ รวมท้ังรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนดังกลาวโดยมีสาระสําคัญสรุปไดตามเอกสารแนบ 

3.  สบน. ไดมีการเผยแพรเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 2548  2549  
และ 2550 พรอมเอกสารประกอบ รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550  รอบ  6   9  และ 12 เดือน ใหประชาชนทราบ ใน Website  ของ สบน  (www. pdmo.mof.go.th)   
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 

     

- สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ   
มี คุ ณภาพ  และ เ น้ื อหาครอบค ลุม   
ทั้ง 3 ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย 

6  
ประเด็นยอย 

7 
ประเด็นยอย 

8 
ประเด็นยอย 

9 
ประเด็นยอย 

10 
ประเด็นยอย 

- แผนปฏิบัติการฯ มีเน้ือหาและคุณภาพ 
ครอบคลุมทั้ ง  3  ประเด็นหลัก  และ 
10 ประเด็นยอย และระบุถึงสวนที่จะพัฒนา
เพ่ิมเติม จากปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

6  
ประเด็นยอย 

7 
ประเด็นยอย 

8 
ประเด็นยอย 

9 
ประเด็นยอย 

10 
ประเด็นยอย 

- รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ 

60 70 80 90 100 

- รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของแผนปฏิบัติการฯ 
ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติการฯ และมีรายงาน
ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ 

80 85 90 95 100 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน      
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสวนราชการ 

4    

- สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ มีคุณภาพ และ
เน้ือหาครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย 

1 ระดับ 5 5.0000 0.0508 

- แผนปฏิบัติการฯ มีเน้ือหาและคุณภาพครอบคลุมทั้ง 
3 ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย และระบุถึงสวนที ่
จะพัฒนาเพิ่มเติมจากปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

0.5 ระดับ 5 5.0000 0.0254  
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน      
ถวงนํ้าหนัก 

- รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 

1 ระดับ 5 5.0000 0.0508 

- รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของแผนปฏิบัติการฯ ที่
สามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายตามที่
ระบุในแผนปฏิบัติการฯ และมีรายงานประเมินผล
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 

1.5 ระดับ 5 5.0000 0.0761 

      
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

1. แตงต้ังคณะทํางานท่ีเกี่ยวของ 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
3. นําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินงานของ   

ผูใชงานแตละกลุม ในชองทางบริการท่ีเหมาะสม ตอบสนองตอความตองการของผูใชงานกลุมตาง ๆ 
4. สงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
5. พัฒนาบุคลากรดานสารสนเทศและจัดฝกอบรมเจาหนาท่ีในระดับตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู 
6. มีระบบสํารองและกูคืนขอมูล (Back up and Recovery Procedures) 
7. กําหนดสิทธิการใชงาน (Access Right) ในระบบสารสนเทศสําหรับผูใชงานกลุมตาง ๆ ไดแก   

กลุมประชาชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูบริหาร 
8. จัดทําแผนการจัดการแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan) 
9. จัดอบรมใหเจาหนาท่ีท่ีใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ มีความรู ความชํานาญ ในการใชงาน

ระบบอยางมีประสิทธิภาพ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. ความรวมมือจากผูบริหารและผูเกี่ยวของ 
2. ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรของบุคลากร 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : -  

หลักฐานอางอิง :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 
  หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 



ก.พ.ร. 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  15.1  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ   ผูจัดเก็บขอมูล :  นายธีรเดช  ลิขิตตระกูลวงศ   
                           นางสาวมณฑาทิพย  ชุมทอง 

 (กลุมงานกฎหมาย) 

โทรศัพท :  0-2265-8050  โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5713, 5715 

คําอธิบาย : 
 พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและ

หนวยงานของรัฐทุกแหง กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 3 ระดับ 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน : 
  1.  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดมีคําส่ังท่ี 136/2548  ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2548  แตงต้ังคณะกรรมการ 

พัฒนากฎหมาย สบน. เพ่ือทําหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนากฎหมายตามแผนการบริหารราชการแผนดินสําหรับป พ.ศ. 2549 
- 2551 รวมท้ังกํากับ ติดตาม เรงรัดการปฏิบัติตามแผนพัฒนากฎหมาย โดยมีผูอํานวยการ สบน. เปนประธานคณะกรรมการ 

  2.  ไดดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ เพื่อกําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนา
กฎหมาย เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 

  3.  สบน. ไดมีคําส่ังท่ี 13/2549  ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2549 แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
สบน. เพื่อทําหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนากฎหมายตามแผนการบริหารราชการแผนดินสําหรับป พ.ศ. 2549-2551 รวมท้ัง
กํากับ  ติดตาม เรงรัดการปฏิบัติตามแผนพัฒนากฎหมาย โดยมีผูอํานวยการ สบน. เปนประธานคณะกรรมการ   

    4.  สบน. จัดสงแผนพัฒนากฎหมายของ สบน. ประจําป พ.ศ. 2550 ประกอบดวยอนุบัญญัติ จํานวน 3 
ฉบับ ประกอบดวย (1) รางกฎกระทรวงวาดวยการใหกูตอแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. .... (2) หลักเกณฑ
เกี่ยวกับการกูเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (3) รางขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยการซ้ือเงินตราตางประเทศ
และหลักทรัพยตางประเทศเพ่ือนําไปใชประโยชนในการชําระหน้ีเมื่อถึงกําหนด พ.ศ. .... ใหแกกระทรวงการคลัง เมื่อ
วันท่ี 29 ธันวาคม 2549  

5.  กระทรวงการคลังไดรวบรวมแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการในสังกัดและจัดสงแผนพัฒนา
กฎหมายของกระทรวงการคลังประจําป พ.ศ. 2550 ใหแกสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2550 
และวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2550 ซึ่งมีการบรรจุกฎหมายของ สบน. ไวในแผนพัฒนากฎหมายฯ จํานวน 2 ฉบับ คือ  (1) 
รางพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... (2) รางพระราชบัญญัติกํากับโครงการลงทุนขนาดใหญ
ของภาครัฐ พ.ศ. .... 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
                   

 6.  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงใหกระทรวงการคลงัพิจารณาทบทวนกฎหมายท่ีอยูในความ
รับผิดชอบอกีครั้งหนึ่ง และใหจัดทําแบบนําสงขอมลูกฎหมายท่ีมีความสําคัญ จําเปนเรงดวนและสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาล เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2550 

 7.  กระทรวงการคลังแจงให สบน. จัดทําแบบนําสงขอมูลกฎหมายท่ีมีความสําคัญ จําเปนเรงดวนและ 
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2550  เพื่อสงไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน
วันท่ี 11 มิถุนายน 2550  ซึ่ง สบน. ไดจัดสงขอมูลดังกลาว  ประกอบดวย รางพระราชบัญญัติ จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี (1) 
รางพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... (2) รางพระราชบัญญัติกํากับโครงการลงทุนขนาดใหญ
ของภาครัฐ พ.ศ. .... โดย สบน. จัดสงแผนพัฒนากฎหมายฯ ไปยังกระทรวงการคลัง เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2550 ซึ่งได
ดําเนินการตามกรอบระยะเวลาดังกลาว  

  8.  กระทรวงการคลังจัดสงแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลังประจําป พ.ศ. 2550 ไปยังสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัท่ี 21 มิถุนายน 2550  ซึ่งในแผนพัฒนากฎหมายฯ ดังกลาวบรรจุเฉพาะรางพระราช-
บัญญัติกํากับโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ พ.ศ. .... เนื่องจากกลุมงานกฎหมาย สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั 
ไดประสานไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดรับการช้ีแจงวาใหจัดสงรางพระราชบัญญัติเฉพาะในสวนท่ียังมิได
สงรางพระราชบัญญัติไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลวเทาน้ัน  

 9.  กระทรวงการคลังจัดสงแผนพัฒนากฎหมายฯ ไปถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในวันท่ี 22 
มิถุนายน 2550  ลาชาจากกําหนด จํานวน  9 วันทําการ ซึ่ง สบน. ไดมีหนังสือแจงไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2550 ขออุทธรณตัวช้ีวัดและแกไขช่ือกฎหมายในแผนพัฒนากฎหมาย โดยสบน. ไดดําเนินการ 
ภายใตกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด แตความลาชาเกิดจากปจจัยภายนอกท่ี สบน. ไมอาจควบคุมได ซึ่งสํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ยืนยันกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไว ดังน้ัน คะแนนการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง 
จึงไดคะแนนเทากับ 4.55 คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน : 
ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รวบรวมกฎหมายระดับพระราชบัญญัติของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหนวยงานรัฐทั้งหมด 
3 สํารวจ ตรวจสอบกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่จะตองดําเนินการยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมที่อยู

ในความรับผิดชอบของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐทุกแหง ใหสอดคลอง
ตามประเภทของกฎหมาย 10 ประเภท และลักษณะสําคัญของบทบัญญัติแหงกฎหมาย 4 ลักษณะ  
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

5 จัดทําแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2550 โดยระบุกฎหมายที่จะดําเนินการพัฒนาสาระสําคัญ/
ประเด็นทางกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผลที่จะดําเนินการในแตละประเด็นทางกฎหมายแลวเสร็จ 
จัดสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2550 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน      
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

1.5 ระดับ 5    4.5500 * 
 

0.0693 

หมายเหตุ :  * หักคะแนนกรณีสงแผนฯ ลาชา จํานวน 0.45 คะแนน (9 วัน ๆ ละ 0.05 คะแนน)  
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 สามารถดําเนินการตามท่ีไดช้ีแจงในขอมูลผลการดําเนินงาน 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
                    1. การสนับสนุนนโยบายการพัฒนากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2550  
                    2. ความรวมมือจากหนวยงานท่ีเกีย่วของ 
                    3. ความพรอมของบุคลากร 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
                   ปญหาความลาชาในการดําเนินการของกระทรวงการคลังเพ่ือจัดสงแผนการพัฒนากฎหมายของ
กระทรวงการคลังประจําป พ.ศ. 2550 ซึ่งจะตองจัดสงแผนการพัฒนากฎหมายฯ ดังกลาวใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ภายในวันท่ี 11 มิถุนายน 2550 แตกระทรวงการคลังสงไปถึงสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
22 มิถุนายน 2550 สงผลใหตองถูกหักคะแนนจํานวน 0.45 คะแนน 

หลักฐานอางอิง :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 
  หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
 

 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  15.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของการดําเนนิงานตามแผนพัฒนากฎหมายของ 
                              สวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ   ผูจัดเก็บขอมูล :  นายธีรเดช  ลิขิตตระกูลวงศ   
                           นางสาวมณฑาทิพย  ชุมทอง 

 (กลุมงานกฎหมาย) 

โทรศัพท :  0-2265-8050  โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5713, 5715 

คําอธิบาย : 
พิจารณาจากผลสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของการดําเนินการตามข้ันตอน (Milestone) ตาม   

แผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2550 ท่ีสวนราชการนําเสนอและคณะกรรมการพัฒนากฎหมายไดใหความเห็นชอบแลว 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1. กระทรวงการคลังไดมีคําส่ังท่ี 500/2550 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2550 แตงต้ังคณะทํางานยกรางพระราชบัญญัติ

กํากับโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ โดยมีท่ีปรึกษารฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงั (รองศาสตราจารยณัฏฐพงศ  
ทองภักดี) เปนประธาน  

2. ตอมาเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2550 คณะทํางานยกรางพระราชบัญญัติกํากับโครงการลงทุนขนาดใหญ
ของภาครัฐ ไดเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพ่ือรบันโยบาย ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงัไดสั่งการ
ใหคณะทํางานฯ ดําเนินการพิจารณาแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ พ.ศ. 2535 แทน 

3. คณะทํางานยกรางฯ ไดดําเนินการแกไขรางพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ
ในกิจการของรฐั (ฉบับท่ี....) พ.ศ. .... แลวเสรจ็และนําเสนอกระทรวงการคลงัเพ่ือใหความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 
2550 และกระทรวงการคลังเสนอรางพระราชบญัญัติดังกลาวตอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมือ่วนัท่ี 14 สงิหาคม 2550 

4. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการของรางพระราชบัญญัติดังกลาวเมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2550  
ในช้ันนี้ อยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย 
ของสวนราชการ 

1 
(60 %) 

2 
(70 %) 

3 
(80 %) 

4 
(90 %) 

5 
(100 %) 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
ระดับ  1  คะแนน :  ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะหกฎหมายรายฉบับแลวเสร็จ 
ระดับ  2  คะแนน :  การยกรางกฎหมายแตละฉบับแลวเสร็จ 
ระดับ  3  คะแนน :  มีการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนรวมไดเสียหรือผูอยูใตบังคับกฎหมาย (Focus Group) 

     ระดับ  4  คะแนน :  ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
     ระดับ  5  คะแนน :  เสนอรางกฎหมายมาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
  

 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน

ท่ีได
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก

 
 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ 

 
 

3.5   ระดับ 5 5.0000 0.1777

   

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 สามารถดําเนินการตามท่ีไดช้ีแจงในขอมูลผลการดําเนินงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. การสนับสนุนนโยบายการพัฒนากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2550  
2. ความรวมมือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
3. ความพรอมของบุคลากร 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอางอิง :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 
  หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  16  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแล
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพ (Steering Committee) โดยมี     
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ เปนประธาน     
                                     คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Working Team) โดยมีผูอํานวยการสํานัก
นโยบายและแผน เปนประธาน   

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดยิ่ง   
                           นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร 

  นายอาทิตย  ถมยา 
 (กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ) 

โทรศัพท :  0-2265-8050  โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5700, 5701, 5704 

คําอธิบาย : 
ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จท่ีสวนราชการนําเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปนกรอบแนวทางในการ
ประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ
สวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการสูระดับมาตรฐานสากล 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1. สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดมีคําส่ังท่ี 33/2550  ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2550  แตงต้ัง

คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ (Steering Committee) โดยมีผูอํานวยการ สบน. เปน
ประธานคณะกรรมการฯ และคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) โดยมีผูอํานวยการสํานัก
นโยบายและแผน เปนประธานคณะทํางานฯ ท้ังน้ี เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สบน. ตามแนวทางท่ี
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด โดยมีอํานาจหนาท่ีตามเอกสารแนบ 

2.   ไดจัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” (PMQA) ใหแก
คณะกรรมการฯ คณะทํางานฯ และบุคลากรของ สบน. เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเสริมสราง
ความรูความเขาใจใหแกผูมีบทบาทในการดําเนินการตามตัวช้ีวัดดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังไดจัดทําแผน
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐของ สบน. ป 2550 – 2552 (Roadmap) ตามแบบฟอรมและแนวทางท่ี
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด  เสนอผูอํานวยการ สบน. เห็นชอบแลวเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2550   

3.   คณะทํางานฯ ไดมีการประชุมเมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม 2550 มอบหมายใหคณะทํางาน 7 คน เปนผูแทน 
เขารับการฝกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจัดโดยสํานักงาน ก.พ.ร  เมื่อวันท่ี 22 – 25 
พฤษภาคม และวันท่ี 12 - 13 กรกฎาคม 2550   

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

              

       
  108 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
 

4.   คณะกรรมการฯ คณะทํางานฯ และผูเกี่ยวของไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเม่ือวันท่ี 3 - 4 สิงหาคม 
2550  เพือ่พิจารณาและกรอกขอมูลในรายงาน 4 รายงาน ประกอบดวย 1) รายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 2) รายงานผลการดําเนินการขององคกรตามเกณฑการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 3) รายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง และ 4) รายงานการจัดลําดับความสําคัญ
ของโอกาสในการปรับปรุงองคกร  

5.   คณะทํางานฯ ไดจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั  4 รายงานเปนรูปเลม และ 
นําเสนอผูอํานวยการ สบน. พิจารณาใหความเห็นชอบแลวเมือ่วันท่ี 28 กันยายน 2550  

 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 
 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับคะแนน 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 

1      
2      

3      
4      
5      

โดยที่ :      
ขั้นตอนที่ 1 : จัดต้ังคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการและจัดทํา

แผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ (Roadmap) ที่ไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหาร รวมท้ังจัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการใหกับบุคลากรและคณะทํางานของสวนราชการ    

ขั้นตอนที่ 2 : จัดทํารายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐไดแลวเสร็จครบถวน 

ขั้นตอนที่ 3 : จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
ตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไดแลวเสร็จครบถวน 

ขั้นตอนที่ 4 : จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) ไดแลวเสร็จครบถวน 
ขั้นตอนที่ 5 : จัดทํารายงานการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกรไดแลวเสร็จครบถวน 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) (    )  รอบ    6  เดือน 

 ( )  รอบ  12  เดือน 
 

เง่ือนไข : 1.    ความครบถวนของรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร ในขั้นตอนที่ 2 หมายถึง   
ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด โดย
พิจารณาใหคะแนนจากจํานวนขอที่สวนราชการสามารถตอบคําถามไดอยางครบถวนสมบูรณ ดังน้ี 

 คะแนนที่ไดรับ 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

 จํานวนขอ 
ที่ตอบคําถาม 

3 6 9  12 15 

 2.    ความครบถวนของรายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
ในขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ความครบถวนของการตอบคําถามตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนด โดยพิจารณาใหคะแนนจากจํานวนขอที่สวนราชการสามารถตอบคําถามไดอยาง
ครบถวนสมบูรณ ดังน้ี 

 คะแนนที่ไดรับ 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

 จํานวนขอ 
ที่ตอบคําถาม 

30 45 60 75  90 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน      
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ   
การบริหารจัดการภาครัฐ 

5  ระดับ 5 1.0000* 0.0508 

หมายเหตุ * รอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร. 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
ดําเนินการไดตามที่ไดช้ีแจงในขอมูลผลการดําเนินงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
ผูบริหารและคณะทํางานท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการผลักดันและสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอางอิง :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 
  หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
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	1. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีคำสั่งที่ 33/2550  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ (Steering Committee) โดยมีผู้อำนวยการ สบน. เป็นประธานคณะกรรมการฯ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นประธานคณะทำงานฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สบน. ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด โดยมีอำนาจหน้าที่ตามเอกสารแนบ



