รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552)
สานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
กระทรวงการคลัง

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

สารบัญ
1. ตารางสรุ ปผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
สานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
2. รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
สานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
มิตทิ ี่ 1 มิตดิ ้ านประสิ ทธิผล
ตัวชี้วดั ที่ 3 ระดับความสาเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้ าหมายตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ของสานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
3.1.1 ระดับความสาเร็ จในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินและความเสี่ ยงทางเครดิต
ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินของรัฐ
3.1.2 ระดับความสาเร็ จของการจัดทาแผนการบริ หารหนี้สาธารณะ
3.1.3 ระดับความสาเร็ จในการจัดทากรอบการดาเนินงาน (PPP Framework)และหลักเกณฑ์
การให้เอกชนเข้าร่ วมงาน(PPP Framework) เพื่อนาไปใช้สาหรับการระดมทุนในรู ปแบบ
PPP ของการลงทุนภาครัฐ
3.2.1 ร้อยละของวงเงินการบริ หารการชาระหนี้ของรัฐบาล
มิตทิ ี่ 2 มิตดิ ้ านคุณภาพการให้ บริการ
ตัวชี้วดั ที่ 5 ระดับความสาเร็ จในการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็นและร่ วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั ิราชการ
ตัวชี้วดั ที่ 6 ระดับความสาเร็ จของการดาเนินการตามมาตรการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
และประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วดั ที่ 7 ระดับความสาเร็ จในการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
มิตทิ ี่ 3 มิตดิ ้ านประสิ ทธิภาพของการปฏิบัตริ าชการ
ตัวชี้วดั ที่ 8 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ตัวชี้วดั ที่ 9 ระดับความสาเร็จของการตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วดั ที่ 10 ระดับความสาเร็ จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ตัวชี้วดั ที่ 11 ระดับความสาเร็ จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่ วนราชการ
ตัวชี้วดั ที่ 12 ระดับความสาเร็ จของการบรรลุเป้ าหมายตามแผนส่ งเสริ มธรรมาภิบาล
มิตทิ ี่ 4 มิตดิ ้ านการพัฒนาองค์ กร
ตัวชี้วดั ที่ 14 ระดับความสาเร็ จของการจัดทาแผนพัฒนากฎหมายของส่ วนราชการ
ตัวชี้วดั ที่ 15 ระดับความสาเร็ จของการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ

หน้า
1
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28
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36
43
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52
58

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

ตารางสรุ ปผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
สานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง
( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ตัวชี้วดั ผล
การปฏิบัตริ าชการ

หน่ วยวัด

นา้ หนัก
(ร้ อยละ)

1

2

3

4

5

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ค่ า
คะแนน
ดาเนินงาน คะแนน
ถ่ วง
ที่ได้ นา้ หนัก

มิตทิ ี่ 1 มิตดิ ้ านประสิ ทธิผล (นา้ หนัก : ร้ อยละ 45)

1.8784

ตัวชี้วดั ที่ 1 ระดับความสาเร็จของร้ อยละเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนักในการบรรลุเป้ าหมายตามแผนปฏิบัตริ าชการของ
กระทรวงการคลัง (นา้ หนัก : ร้ อยละ 20)

0.7239

1.1.1 รายได้รัฐบาล

ล้านล้าน
บาท
ร้อยละ

1.1.2 หนี้สาธารณะคงค้าง
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ณ ราคาประจาปี
1.1.3 จานวนรัฐวิสาหกิจ
แห่ง
ที่มีแผนฟื้ นฟูฐานะการเงิน
1.1.4 จานวนมาตรการ
มาตรการ
ด้านการคลังและการเงิน
ที่เกี่ยวกับประชาชน
เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
1.1.5 ระดับความสาเร็ จ
ระดับ
ของการจัดทาแนวทางการ
ส่งเสริ มระดับธรรมาภิบาล
ของกระทรวงการคลัง
1.3 ระดับความสาเร็ จของ ระดับ
การพัฒนาศูนย์บริ การร่ วม
หรื อเคาน์เตอร์บริ การ
ประชาชน

4

X-9% X-6% X-3%

X

X+2%

1.4082

1.0000**

0.0400

ร้อยละ 45.35 1.1300**

0.0339

3

46

45

44

43

42

4

2

3

4

5

6

3

5

7

9

11

13

4

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.2000

2

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.1000

6 แห่ง

5.0000

0.2000

20 มาตรการ 5.0000

0.1500

หมายเหตุ : ตัวชี้วดั ที่ 1.2 ระดับความสาเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการดาเนิ นการตามแผนปฏิบตั ิราชการของกระทรวงที่มีเป้ าหมายร่ วมกันระหว่าง
กระทรวง น้ าหนักร้อยละ 3 กระทรวงการคลังไม่ตอ้ งดาเนินการ และได้นาน้ าหนักของตัวชี้ วดั นี้ ไปเพิ่มไว้ที่ตวั ชี้ วดั 1.1.3 1.1.4 และ 1.1.5 ตัวชี้ วดั ละ ร้อยละ 1

1

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ตัวชี้วดั ผล
การปฏิบัตริ าชการ

หน่ วยวัด

นา้ หนัก
(ร้ อยละ)

1

2

3

4

5

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ค่ า
คะแนน
ดาเนินงาน คะแนน
ถ่ วง
ที่ได้ นา้ หนัก

ตัวชี้วดั ที่ 2 ระดับความสาเร็จของร้ อยละเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนักในการบรรลุเป้ าหมายตามแผนปฏิบัตริ าชการของ
กลุ่มภารกิจด้ านรายจ่ ายและหนีส้ ิน (นา้ หนัก : ร้ อยละ 10)

0.4055

2.1 ร้อยละของอัตราการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน

ร้อยละ

1.50

70

72

74

76

78

ร้อยละ 75.78 3.8900**

2.2 ร้อยละของอัตราการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายรวม
2.3 ระดับความสาเร็ จของ
การบริ หารเงินคงคลัง
2.4 ระดับความสาเร็ จของ
การพัฒนาคุณภาพ
การจัดทาสถิติผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP)
2.5 ภาระหนี้ต่องบประมาณ

ร้อยละ

0.50

92

93

94

94.5

95

92.42

1.4200**

0.0105

ระดับ

3

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.1500

ระดับ

1.50

1

2

3

4

5

N/A

1.0000*

0.0150

ร้อยละ

1.50

-

21.82

-

0.0750

ระดับ

2

-

1

2

< 15
3

ร้อยละ 10.2 5.0000

2.6 ระดับความสาเร็ จ
ในการออกพันธบัตร
รัฐบาลเพื่อใช้เป็ นอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิง

>21.82
-

ระดับ 5

5.0000

ตัวชี้วดั ที่ 3 ระดับความสาเร็จของร้ อยละเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนักในการบรรลุเป้ าหมายตามแผนปฏิบัตริ าชการของ
สานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ (นา้ หนัก : ร้ อยละ 15)
3.1.1 ระดับความสาเร็ จ
ระดับ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางการเงินและความเสี่ ยง
ทางเครดิตของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจและสถาบัน
การเงินภาครัฐ

4

1

2

3

4

5

ระดับ 5

0.0631

0.1000

0.7490
5.0000

0.2000

2

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ตัวชี้วดั ผล
การปฏิบัตริ าชการ

หน่ วยวัด

3.1.2 ระดับความสาเร็ จ
ระดับ
ของการจัดทาแผน
การบริ หารหนี้สาธารณะ
3.1.3 ระดับความสาเร็ จ
ระดับ
ของการจัดทากรอบการ
ดาเนินงาน (PPP Guideline)
3.2.1 วงเงินการบริ หาร
ร้อยละ
การชาระหนี้ของรัฐบาล

นา้ หนัก

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ค่ า
คะแนน
ดาเนินงาน คะแนน
ถ่ วง
ที่ได้ นา้ หนัก

(ร้ อยละ)

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.1500

3

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.1500

5

80

85

90

95

100

ร้อยละ 99.91 4.98

มิตทิ ี่ 2 มิตดิ ้ านคุณภาพการให้ บริการ (นา้ หนัก : ร้ อยละ 15)
ตัวชี้วดั ที่ 5 ระดับความ
ระดับ
สาเร็ จในการเปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการแสดงความคิดเห็น
และร่ วมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบตั ิราชการ
ตัวชี้วดั ที่ 6 ระดับความ
ระดับ
สาเร็ จของการดาเนินการ
ตามมาตรการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วดั ที่ 7 ระดับความ
ระดับ
สาเร็ จในการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารราชการ

0.7500

5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.2500

5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.2500

5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.2500

มิตทิ ี่ 3 มิตดิ ้ านประสิทธิภาพของการปฏิบัตริ าชการ (นา้ หนัก : ร้ อยละ 20)
ตัวชี้วดั ที่ 8 ร้อยละของ ร้อยละ
อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

0.2490

4

68

71

74

0.9400
77

80

ร้อยละ 98.70 5.0000

0.2000

หมายเหตุ : ตัวชี้วดั ที่ 4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ น้ าหนักร้อยละ 3 สบน. ไม่ตอ้ งดาเนิ นการ เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ให้บริ การ
ประชาชนโดยตรง และได้นาน้ าหนักของตัวชี้ วดั นี้ ไปเพิ่มไว้ที่ตวั ชี้ วดั ที่ 5 6 และ 7 ตัวชี้ วดั ละ ร้อยละ 1

3

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ตัวชี้วดั ผล
การปฏิบัตริ าชการ
ตัวชี้วดั ที่ 9 ระดับความ
สาเร็ จของการตรวจสอบ
ภายใน
ตัวชี้วดั ที่ 10 ระดับความ
สาเร็ จของการจัดทาต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต
ตัวชี้วดั ที่ 11 ระดับความ
สาเร็ จของการดาเนินการ
ตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ
ตัวชี้วดั ที่ 12 ระดับความ
สาเร็ จของการบรรลุ
เป้ าหมายตามแผนส่งเสริ ม
ธรรมาภิบาล (Roadmap)
ตัวชี้วดั ที่ 14 ระดับความ
สาเร็ จของการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนากฎหมาย
14.1.1 ระดับความสาเร็ จ
ของการจัดทาแผนพัฒนา
กฎหมายของส่วนราชการ
14.1.2 ระดับความสาเร็ จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนากฎหมาย
ของส่วนราชการ

หน่ วยวัด

นา้ หนัก
(ร้ อยละ)

1

2

3

4

5

ระดับ

3

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.1500

ระดับ

3

1

2

3

4

5

ระดับ 3

3.0000

0.0900

ระดับ

3

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.1500

ระดับ

3

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.1500

ระดับ

4

ร้อยละ

(1)

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.0500

ร้อยละ

(3)

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.1500

มิตทิ ี่ 4 มิตดิ ้ านการพัฒนาองค์ กร (นา้ หนัก : ร้ อยละ20)
ตัวชี้วดั ที่ 15 ระดับความ
สาเร็ จของการพัฒนา
คุณภาพการบริ หารจัดการ
ภาครัฐ

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ค่ า
คะแนน
ดาเนินงาน คะแนน
ถ่ วง
ที่ได้ นา้ หนัก

ระดับ

0.9948

20

4

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ตัวชี้วดั ผล
การปฏิบัตริ าชการ

หน่ วยวัด

นา้ หนัก

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ค่ า
คะแนน
ดาเนินงาน คะแนน
ถ่ วง
ที่ได้ นา้ หนัก

(ร้ อยละ)

1

2

3

4

5

15.1.1 ร้อยละของการผ่าน ร้อยละ
เกณฑ์คุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
(วัดกระบวนการ)

(8)

60

70

80

90

100

ร้อยละ
99.4796

5.0000

0.4000

15.1.2 ระดับความสาเร็ จ ระดับ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ในการบรรลุเป้ าหมาย
ความสาเร็ จของผลลัพธ์ใน
การดาเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์การ
15.2 ระดับความสาเร็ จของ ระดับ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ในการบรรลุเป้ าหมาย
ความสาเร็ จของผลลัพธ์
การดาเนินการของ
ส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริ หารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (หมวด7)
15.3 ระดับความสาเร็ จเฉลี่ย ระดับ
ถ่วงน้ าหนักของการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2553

(4)

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.2000

(4)

1

2

3

4

5

ระดับ 4

4.8700

0.1948

15.3.1 ความครบถ้วนของ คาถาม
การจัดทารายงานลักษณะ
สาคัญขององค์การ

(1)

3

6

9

12

15

15 คาถาม

5.0000

0.0500

15.1 ระดับความสาเร็ จ
ของการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาองค์การ

(4)

5

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ตัวชี้วดั ผล
การปฏิบัตริ าชการ

หน่ วยวัด

นา้ หนัก

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ค่ า
คะแนน
ดาเนินงาน คะแนน
ถ่ วง
ที่ได้ นา้ หนัก

(ร้ อยละ)

1

2

3

4

5

(1)

3

4

5

6

7

7 หมวด

5.0000

0.0500

(2)

0

-

1

-

2

2 แผน

5.0000

0.1000

15.3.2 ความครบถ้วนของ หมวด
การจัดทารายงานการประเมิน
องค์การด้วยตนเองหมวด
1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริ หารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน
15.3.3 ความครบถ้วนของ แผน
แผนพัฒนาองค์การประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553
(2 แผน)
รวม

100

4.5631

หมายเหตุ : * สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดให้ค่าคะแนนการประเมินต่าสุดอยูท่ ี่ระดับ 1 คะแนน
** อยูร่ ะหว่างการดาเนินการอุธรณ์ผลการดาเนินงาน

รายงาน ณ วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552
ผูร้ ายงาน 1. นางสาวกนกกาญจน์ สุธีธร
ตาแหน่ง
เศรษฐกรปฏิบตั ิการ
2. นายถนัด ดาวเวียง
เศรษฐกร

หน่วยงาน
โทรศัพท์
หน่วยงาน
โทรศัพท์

กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
0-2265-8050 ต่อ 5902
กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
0-2265-8050 ต่อ 5905
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 3 : ระดับความสาเร็จของร้ อยละเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนักในการบรรลุเป้ าหมายตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ของสานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
3.1.1 ระดับความสาเร็จในการวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ ยงทางเครดิตของหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ
และสถาบันการเงินภาครัฐ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั 1 : ผูอ้ านวยการสานักจัดการหนี้ 2
ผู้จดั เก็บข้ อมูล : นางชนันภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางสาวตองทิพย์ ปิ ณจีเสคิกลุ
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5400
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5404, 5409
คาอธิบาย :
พิจารณาจากระดับความสาเร็ จของตัวชี้วดั เพื่อประเมินอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจ
และสถาบันการเงินภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน และการให้กตู้ ่อจากรัฐวิสาหกิจ
และสถาบันการเงินภาครัฐได้อย่างเหมาะสมกับความเสี่ ยงทางเครดิตของหน่วยงานแต่ละแห่ง
ข้ อมูลผลการดาเนินงาน :
1. สบน.ได้ดาเนินการจ้างบริ ษทั พรอสเพค คอนซัลติ้ง จากัด เป็ นที่ปรึ กษาฯ เพื่อพัฒนาแบบจาลองเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ ยงทางเครดิต เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2551
2. บริ ษทั ที่ปรึ กษาฯ ได้จดั ฝึ กอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สบน. เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการคิด วิเคราะห์ และประเมิน
ความเสี่ ยงทางเครดิตของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ ทั้ง 22 แห่ง เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2551
3. บริ ษทั ที่ปรึ กษาฯ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ สบน. ปรับปรุ งข้อมูลทางการเงินของรัฐวิสาหกิ
และสถาบั
จ
นการเงิน
ภาครัฐทั้ง 22 แห่ง ให้เป็ นปัจจุบนั มากที่สุด และสามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ได้เรี ยบร้อยแล้ว
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทางเครดิต (Credit Risk Management Committee) ได้มีการประชุมเพื่อ
พิจารณารายงานผลการประเมินระดับความน่าเชื่อถือ ( Credit Scoring) ของรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ
ทั้ง 22 แห่ง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 9 กันยายน 2552 ซึ่ งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผล
การประเมินแล้วรวมทั้งได้นาเสนอผูอ้ านวยการสานักงานบริ หารหนี้สาธารณะให้ความเห็นชอบเรี ยบร้อยแล้เมืว ่อวันที่ 29
กันยายน 2552
5. สบน. ดาเนินการประกาศผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน/
ให้กตู้ ่อจากรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ จานวน 22 แห่ง ได้อย่างเหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงทางเครดิต
ของแต่ละหน่วยงาน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
เกณฑ์ การให้ คะแนน 2 :
ตัวชี้วดั
ระดับความสาเร็ จในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงิน
และความเสี่ ยงทางเครดิตของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และสถาบันการเงิน

ระดับ 1
1

ระดับ 2
2

ระดับ 3
3

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5

โดยที่ :
ระดับ 1 คะแนน :

●

ระดับ 2 คะแนน :

●

ระดับ 3 คะแนน :

●

ระดับ 4 คะแนน :

●

ระดับ 5 คะแนน :

●

จ้างที่ปรึ กษาเพื่อพัฒนาแบบจาลองเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินและความเสี่ ยง
ทางเครดิต
ฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ของสานักงานบริ หารหนี้สาธารณะให้ประเมินความเสี่ ยง
ทางเครดิต ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้
ปรับปรุ งข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็ นปัจจุบนั และสามารถ
นามาใช้ในการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ ยงทางเครดิตของหน่วยงานต่างๆได้
เสนอผลการประเมินความเสี่ ยงทางเครดิตของหน่วยงานต่างๆต่อคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงทางเครดิต เพื่อพิจารณาคะแนนความเสี
และน
่ ยงาเสนอต่อผูอ้ านวยการ
สานักงานบริ หารหนี้สาธารณะเพื่อให้ความเห็นชอบได้สาเร็ จ
ดาเนินการประกาศผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และอัตราค่าธรรมเนียมและ
กระทรวงการคลังสามารถเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน และการให้กู้
ต่อ จากรัฐวิสาหกิจหรื อสถาบันการเงินภาครัฐได้อย่างเหมาะสมกับระดับทาง
ความเสี่ ยง
เครดิตของแต่ละหน่วยงาน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วดั /ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
ระดับความสาเร็ จในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางการเงิน และความเสี่ ยงทางเครดิตของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน

นา้ หนัก
(ร้ อยละ)
4

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 5

ค่ าคะแนน ค่ าคะแนน
ที่ได้
ถ่ วงนา้ หนัก
5
0.2000
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
คาชี้แจงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ :
ตามประกาศสานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระดับความน่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจ
และสถาบันการเงินภาครัฐ พ.ศ. 2551ได้กาหนดให้สานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ (สบน.) ประเมินระดับความน่าเชื่อถือ
ของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ อย่างน้อยทุกรอบ 12 เดือน และเพื่อประโยชน์ในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
การค้ าประกัน และการให้กตู้ ่อจากรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐได้อย่างถูกต้องและยอมรั
ดังบนั้ได้
น สานักจัดการหนี้ 2
จึงได้ดาเนินการจ้างบริ ษทั พรอสเพค คอนซัลติ้ง จากัดเพื่อปรับปรุ งข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริ มาณ และประเมินอันดับ
ความน่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐและฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ของ สบน. ให้สามารถประเมินศักยภาพ
และความเสี่ ยงทางเครดิของหน่
ต วยงานรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐได้พร้
เองอมทั้งให้สามารถเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดาเนินงาน :
1. ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญในการประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ
2. เจ้าหน้าที่ให้ความร่ วมมือในการเข้ารับการฝึ กอบรม
3. มีการกาหนดแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดาเนินงานอย่างชัดเจน
อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน :
ความชานาญของบุคลากร สบน. เนื่องจากการประเมินระดับความน่าเชื่อถือเป็ นเรื่ องค่อนข้างใหม่สาหรับเจ้าหน้าที่
ที่วิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งผูป้ ระเมินจะต้องมีประสบการณ์และความชานาญ
หลักฐานอ้ างอิง :
เอกสารแนบในภาคผนวก
หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผูจ้ ดั เก็บข้อมูล
2
รู ปแบบการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วดั
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน

() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 3 : ระดับความสาเร็จของร้ อยละเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนักในการบรรลุเป้ าหมายตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ของสานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
3.1.2 ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนการบริหารหนีส้ าธารณะ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั 1 : ผูอ้ านวยการสานักนโยบายและแผน
ผู้จดั เก็บข้ อมูล : นายเอกราช เขื่อนขันธ์สถิตย์
นางสาวนีรชา มรกตราภรณ์
นางสาวจันทิรา ตรงรัศมีทอง
(สานักนโยบายและแผน)
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5500
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5502, 5514, 5515
คาอธิบาย :
การจัดทาแผนการบริ หารหนี้สาธารณะประจาปี งบประมาณ เป็ นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การบริ หารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการกากับดูแลการก่อหนี้และการบริ หารหนี้
ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในแต่ละปี งบประมาณ โดยสานักงานบริ หารหนี้สาธารณะจะดาเนินการ
จัดทาแผนฯ ให้แล้วเสร็ จก่อนเริ่ มปี งบประมาณถัดไป เพื่อให้หน่วยงานต่าง
ๆ สามารถใช้เป็ นกรอบการทางาน
ได้ในวันเริ่ มต้นของปี งบประมาณนั้นๆ
ข้ อมูลผลการดาเนินงาน :
1. สานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้จดั ทาแบบฟอร์มแผนการบริ หารหนี้สาธารณะ ประจาปี งบประมาณ
2553 และจัดส่ งแบบฟอร์มไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการกูเ้ งินและบริ หารหนี้
ทั้งจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศ โดยกาหนดให้หน่วยงานที่ประสงค์จะกูเ้ งินและบริ หารหนี้ดาเนินการจัดทาข้อมูล
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด และส่ งกลับคืนให้ สบน. ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2552
2. จัดประชุมคณะทางานพิจารณากลัน่ กรองโครงการเงินกูแ้ ละความต้องการบริ หารหนี้สาธารณะร่ วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากลัน่ โครงการความต้องการกูเ้ งินและบริ หารหนี้ของส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2552
3. นาผลที่ได้จากการประชุมคณะทางานฯ มาจัดทาเป็ นร่ างแผนการบริ หารหนี้สาธารณะ ประจาปี งบประมาณ 2553
พร้อมทั้งผลกระทบจากการดาเนินการตามแผนฯ นาเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรองแผนการบริ หารหนี้สาธารณะ
และติดตามโครงการเงินกูภ้ ายใต้แผนการบริ หารหนี้สาธารณะพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552
4. นาเสนอแผนการบริ หารหนี้สาธารณะ ประจาปี งบประมาณ 2553 ที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ
พร้อมทั้งผลกระทบที่ได้รับจากการดาเนินการตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายและกากับการบริ หารหนี้สาธารณะ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2552 ก่อนที่จะนาเสนอแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5. นาเสนอแผนการบริ หารหนี้สาธารณะ ประจาปี งบประมาณ 2553 ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ซึ่ งคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมตั ิแผนฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
เกณฑ์ การให้ คะแนน 2 :
ตัวชี้วดั
ระดับ 1
ระดับความสาเร็ จของการจัดทาแผนการบริ หารหนี้สาธารณะ1

ระดับ 2
2

ระดับ 3
3

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5

โดยที่ :
จัดทาแบบฟอร์มแผนฯ ปี 53 เพื่อรวบรวมความต้องการใช้เงินกูแ้ ละบริ หารหนี้
และส่ งหน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการได้สาเร็ จ
ระดับ 2 คะแนน :
● กลัน
่ กรองโครงการและความต้องการบริ หารหนี้ของหน่วยงานต่าง ๆได้สาเร็ จ
ระดับ 3 คะแนน :
● จัดทาร่ างแผนฯ ปี 53 เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลัน
่ กรองแผนการบริ หาร
หนี้สาธารณะและติดตามโครงการเงินกูภ้ ายใต้แผนการบริ หารหนี้สาธารณะสาเร็ จ
ระดับ 4 คะแนน :
● เสนอแผนฯ ปี 53 และผลกระทบจากการดาเนิ นการตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการ
นโยบายและกากับการบริ หารหนี้สาธารณะสาเร็ จ
ระดับ 5 คะแนน :
● เสนอแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ ภายในเดือน ก.ย. 2552
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ระดับ 1 คะแนน :

●

ตัวชี้วดั /ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
ระดับความสาเร็ จของการจัดทาแผน
การบริ หารหนี้สาธารณะ

นา้ หนัก
ค่ าคะแนน ค่ าคะแนน
ผลการดาเนินงาน
(ร้ อยละ)
ที่ได้
ถ่ วงนา้ หนัก
3
ระดับ 5
5
0.1500

คาชี้แจงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ :
การจัดทาแผนการบริ หารหนี้สาธารณะประจาปี งบประมาณ เป็ นการดาเนินตามมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญติญั
การบริ หารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กาหนดให้คณะกรรมการนโยบายและกากับการบริ หารหนี้สาธารณะ
ซึ่ งมีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเป็ นประธานกรรมการ และผูอ้ านวยการสานักงานบริ หารหนี้สาธารณะเป็ นกรรมการ
และเลขานุการ เสนอแผนการบริ หารหนี้สาธารณะประจาปี งบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุซึม่ งตัในการจั
ิ
ดทา
แผนการบริ หารหนี้สาธารณะในแต่ละปี งบประมาณจะมีการกาหนดปฏิทินการทางานเพื่อใช้เป็ นกรอบในการดาเนินงาน
เพื่อให้สามารถดาเนินการจัดทาแผนฯ ได้แล้วเสร็ จก่อนเริ่ มต้นปี งบประมาณถัดไป
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดาเนินงาน : -
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน :
1. หน่วยงานต่าง ๆ จัดส่ งข้อมูลล่าช้ากว่ากาหนดและข้อมูลไม่ถกู ต้อง ไม่ครบถ้วน รวมทั้งมีการขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อมูลอยูเ่ สมอ
2. ความไม่นิ่งของนโยบายรัฐบาลทาให้หน่วยงานต่างๆ ไม่ทราบข้อมูลแน่ชดั ว่าจะดาเนินโครงการโดยจะจัดหาเงิน
ลงทุนอย่างไร

3. การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย เป็ นอุปสรรคต่อการวางแผนการบริ หารหนี้ของหน่วยงาน
4. การกาหนดวัน และเวลาในการประชุมของคณะกรรมการ/คณะทางานมีความยุง่ ยาก เนื่องจากต้องกาหนดวันและเวลา
ให้สอดคล้องกับภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของกรรมการ/คณะทางานทุกท่าน
หลักฐานอ้ างอิง :
เอกสารแนบในภาคผนวก
หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผูจ้ ดั เก็บข้อมูล
2
รู ปแบบการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วดั
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 3 : ระดับความสาเร็จของร้ อยละเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนักในการบรรลุเป้ าหมายตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ของสานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
3.1.3 ระดับความสาเร็จในการจัดทากรอบการดาเนินงาน (PPP Framework) และหลักเกณฑ์ การให้ เอกชนเข้ าร่ วมงาน
(PPP Guideline) เพือ่ นาไปใช้ สาหรับการระดมทุนในรู ปแบบ PPP ของโครงการลงทุนภาครัฐ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั 1 : ผูอ้ านวยการสานักบริ หารการระดม ผู้จดั เก็บข้ อมูล : นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกลุ
ทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5700
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5506
คาอธิบาย :
เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายและแนวทางการส่ งเสริ มการลงทุนในโครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรื อจัดให้มี
สาธารณูปโภค สาธารณูปการหรื อบริ การสาธารณะ และบทบาทของเอกชนในการร่ วมงานหรื อดาเนินการกับโครงการภาครัฐ
(Public Private Partnerships : PPPs)
ข้ อมูลผลการดาเนินงาน :
1. สานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ (สบน.)ได้จัดทากรอบการดาเนินงาน(PPP Framework) สาหรับการระดมทุน
ในรู ปแบบ PPP แล้วเสร็ จ เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2551
2. สบน.ได้มีการถ่ายทอดความรู ้ เรื่ อง “Financial Model & Risk Model for PPP Project” ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของกรอบการดาเนินงานPPP เพื่อให้เจา้ หน้าทีข่ อง สบน. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือสาหรับการวิเคราะห์
โครงการระดมทุนในรู ปแบบ PPP แล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551
3. จัดทาหลักเกณฑ์การให้เอกชนเข้าร่ วมงาน
(PPP Guideline) สาหรับการระดมทุนในรู ปแบบPPP แล้วเสร็ จเมื่อวันที่
17 พฤศจิกายน 2551รวมทั้งจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ(Focus
ง Group) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552
4. นาร่ างกรอบการดาเนินงาน P( PP Framework) และหลักเกณฑ์การให้เอกชนเข้าร่ วมงาน(PPP Guideline) เสนอต่อ
กระทรวงการคลัง เพื่อนาไปใช้กบั โครงการลงทุนภาครัฐ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552
5. นาเสนอร่ างกรอบการดาเนินงานPPP
( Framework) และหลักเกณฑ์การให้เอกชนเข้าร่ วมงาน(PPP Guideline) ต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2552
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั
ระดับ 1
ระดับความสาเร็ จในการจัดทากรอบการดาเนินงาน
1
(PPP Framework) และหลักเกณฑ์การให้เอกชน
เข้าร่ วมงาน(PPP Guideline) เพื่อนาไปใช้สาหรับ
การระดมทุนในรู ปแบบ
PPP ของโครงการลงทุนภาครัฐ

ระดับ 2
2

ระดับ 3
3

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
โดยที่ :
ระดับ 1 คะแนน :
ระดับ 2 คะแนน :

จัดทากรอบการดาเนินงาน
(PPP Framework) สาหรับการระดมทุนในรู ปแบบ
PPP แล้วเสร็ จ
● ถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือสาหรับการวิเคราะห์โครงการ PPP ให้แก่
เจ้าหน้าที่สานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
ระดับ 3 คะแนน :
● จัดทาหลักเกณฑ์การให้เอกชนเข้าร่ วมงาน (PPP Guideline) สาหรับการระดมทุน
ในรู ปแบบ PPP แล้วเสร็ จ รวมทั้งจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้อง (Focus Group)
ระดับ 4 คะแนน :
● นาเสนอร่ างกรอบการดาเนิ นงาน(PPP Framework) และหลักเกณฑ์การให้เอกชน
เข้าร่ วมงาน(PPP Guideline) ต่อกระทรวงการคลัง เพื่อนาไปใช้กบั โครงการลงทุนภาครัฐ
ระดับ 5 คะแนน :
● นาเสนอร่ างกรอบการดาเนิ นงาน(PPP Framework) และหลักเกณฑ์การให้เอกชน
เข้าร่ วมงาน (PPP Guideline) ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
นา้ หนัก
ค่ าคะแนน
ค่ าคะแนน
ตัวชี้วดั /ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
ผลการดาเนินงาน
(ร้ อยละ)
ที่ได้
ถ่ วงนา้ หนัก
ระดับความสาเร็ จในการจัดทากรอบการดาเนินงาน 3
5
5.0000
0.1500
(PPP Framework) และหลักเกณฑ์การให้เอกชน
เข้าร่ วมงาน (PPP Guideline) เพื่อนาไปใช้สาหรับ
การระดมทุนในรู ปแบบ PPP ของโครงการ
ลงทุนภาครัฐ
●

คาชี้แจงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ : ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน :
ความชานาญของบุคลากร สบน. เนื่องจากการระดมทุนในรู ปแบบ PPP เป็ นเรื่ องค่อนข้างใหม่สาหรับเจ้าหน้าที่
ที่จะต้องวิเคราะห์โครงการ PPP และผลักดันนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลักฐานอ้ างอิง :
เอกสารแนบในภาคผนวก
หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผูจ้ ดั เก็บข้อมูล
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 3 : ระดับความสาเร็จของร้ อยละเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนักในการบรรลุเป้ าหมายตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ของสานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
3.2.1 ร้ อยละของวงเงินการบริหารการชาระหนีข้ องรัฐบาล
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั 1 : ผูอ้ านวยการสานักบริ หารการชาระหนี้ ผู้จดั เก็บข้ อมูล : นางสาวศิรสา กันต์พิทยา
นายภูพฒั น์ อาภรณ์สุวรรณ
นายญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ
นางสาวธนัญวรรณ มาน้อย
(สานักบริ หารการชาระหนี้)
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5600
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5113, 5605, 5606, 5620
คาอธิบาย :
เป็ นการวัดผลสาเร็ จจากร้อยละของผลผลิตเชิงปริ มาณ (Output) ของงานการบริ หารการชาระหนี้ของรัฐบาล
เทียบกับเป้ าหมายผลผลิตของตัวชี้วดั เชิงปริ มาณที่กาหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
คือ วงเงินการบริ หารการชาระหนี้ของรัฐบาล 180
,319,837,000 บาท(จานวนงบชาระหนี้ที่ได้รับจัดสรร)
ข้ อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วดั
หน่ วยวัด
2550
2551
2552
(ณ สิ้ นเดือนกันยายน)

ร้อยละของวงเงินการบริ หารการชาระหนี้
ของรัฐบาล

ร้อยละ

99.99

100

99.91
(180,164,147,704.91 บาท)

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1 คะแนน
ระดับ 2 คะแนน
ระดับ 3 คะแนน
ระดับ 4 คะแนน
ระดับ 5 คะแนน

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วดั /ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
ร้อยละของวงเงินการบริ หารการชาระหนี้
ของรัฐบาล

นา้ หนัก
(ร้ อยละ)
5

ผลการดาเนินงาน
99.91

ค่ าคะแนน
ที่ได้
4.98

ค่ าคะแนน
ถ่ วงนา้ หนัก
0.2490
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
คาชี้แจงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ :
การเก็บรวบรวมข้อมูลจานวนงบชาระหนี้ที่ใช้ไปจากผลการดาเนินงานของสานักบริ หารการชาระหนี้ และนามาคานวณ
ตามสูตรการคานวณเพื่อจัดลาดับการให้คะแนนตามเกณฑ์
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดาเนินงาน :
1. ได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายทาให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ ว
2. มีการประสานเป็ นการภายในระหว่างสานักบริ หารการชาระหนี้กบั หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทาให้สามารถ
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็ ว
อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้ างอิง :
เอกสารแนบในภาคผนวก
หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผูจ้ ดั เก็บข้อมูล
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 5 : ระดับความสาเร็จในการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
และร่ วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัตริ าชการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั 1 : คณะทํางานด้านการเปิ ดโอกาสให้ ผู้จดั เก็บข้ อมูล : นายธี รลักษ์ แสงสนิท
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
นางสาวจันทิรา ตรงรัศมีทอง
ระบบราชการ ของ สบน.
ร.ต.ต. หญิงจารุ ณี เล็กดํารงศักดิ์
นางสาวสมหญิง ดํารงแสง
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5200
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5200, 5515, 5710, 5904
คาอธิบาย :
 ประเด็นการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนได้กาํ หนดไว้ ใน
กรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของส่ วนราชการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2549
โดยให้ส่วนราชการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมซึ่ งเป็ นการกําหนดช่องทางหรื อกลไก ในการให้ขอ้ มูล
ข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ส่วนราชการได้เรี ยนรู ้การบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วม หรื อ
การบริ หารราชการในระบบเปิ ดจากการปฏิบตั ิจริ งและได้พฒั นาเพิ่มระดับการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่ วมในการทํางานร่ วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนที่มีคุณภาพมากขึ้น
 การประเมินผลจะพิจารณาจากกระบวนการบริ หารราชการและการปฏิบตั ิราชการของส่ วนราชการ
เพื่อกระตุน้ การปรับระบบราชการสู่การบริ หารราชการที่เปิ ดเผย โปร่ งใส เน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน และ
พัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 การมีส่วนร่ วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่ วม
ในการรับรู ้ เรี ยนรู ้ ทําความเข้าใจ ร่ วมแสดงทัศนะ ร่ วมเสนอปัญหา /ประเด็นที่สาํ คัญที่เกี่ยวข้องร่ วมคิดแนวทาง
ร่ วมการแก้ไขปัญหา ร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ และร่ วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุน้ ส่ วนการพัฒนา
ข้ อมูลผลการดาเนินงาน :
1. สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้พิจารณาโดยนาํ แนวทาง / แผนการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วม
ที่ได้จดั ทําไว้ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 มาพิจารณาประกอบการกําหนดประเด็นเพื่อดําเนินการเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่ วม ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 รวมทั้งได้วิเคราะห์ภารกิจหลักหรื อยุทธศาสตร์ที่สาํ คัญ ที่เหมาะสมในการเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและร่ วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั ิราชการในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 โดยระบุกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี(Stakeholder)
ย
ตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่สาํ คัญไว้อย่างชัดเจน
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
2. สบน. ได้มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะทํางานด้านการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาระบบราชการ
ของ สบน. ที่ 193/2551 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ซึ่ งประกอบด้วย ที่ปรึ กษาด้านหนี้สาธารณะเป็ นประธานคณะทํางาน และ
มีผแู ้ ทนของส่ วนราชการ
รวมทั้งผมู ้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องป็ เนคณะทํางาน โดยมีอาํ นาจหน้าที่ในการดําเนินการพัฒนาระบบราชการ
ของ สบน.
3. สบน. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาใช้ประกอบการจัดทํากรอบแนวคิด/กรอบแนวทางที่เหมาะสมในการเปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
4. สบน.จัดให้มีช่องทาง/กระบวนการ/วิธีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เ(Stakeholder)
สี ย
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กาํ หนด และสรุ ปผลความคิดเห็นที่ได้จากประชาชนและกลุ่มผูม้ ีส่วนได้(Stakeholder)
เสี ย
ที่เกี่ยวข้อง
โดยได้จดั ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 เพื่อพิจารณาคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร์
ในปี 2552 รวมทั้งกําหนดเป้ าหมายตัวชี้วดั และวิธีวดั ผลการดําเนินงาน รวมทั้งระบบการจัดเก็บข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เลือก
5. คณะทํางาน ฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปรับปรุ งการให้บริ การข้อมูลผ่าน
Web site
ของ สบน. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 และได้รายงานผลการดําเนินงานดังกล่าวให้ประธานคณะทํางานฯ และ ผอ.สบน.
ทราบแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552
6. สบน. ได้รายงานผลการดําเนินงานแผนปรับปรุ งการให้บริ การข้อมูลผ่านทางWebsite ให้รองผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะทราบ จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2552 และครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่
2 กันยายน 2552
7. ฝ่ ายเลขานุการคณะทํางานฯ ได้ ส่ งแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้ให้ขอ้ คิดเห็น
และข้อเสนอแนะ เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2552 ผลสรุ ปจากผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 205 ราย ดังนี้
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโครงการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพระบบเครื อข่ายและระบบคอมพิวเตอร์
เท่ากับร้อยละ
83.41 สามารถเทียบระดับความสําเร็ จได้เท่ากับระดับ 5
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เท่ากับร้อยละ 84.88 สามารถเทียบระดับความสําเร็ จ
ได้เท่ากับระดับ 5
- ความเสี่ ยงลดลงร้อยละ 63.33 หลังจากดําเนินการตามแผนการบริ หารความเสี ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถเทียบระดับความสําเร็ จได้เท่ากับระดับ 5
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั

ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ร่ วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั ิราชการ

ระดับ 1
1

ระดับ 2
2

ระดับ 3
3

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
โดยที่ :
ระดับ 1 คะแนน:

ระดับ 2 คะแนน:

 พิจารณากําหนดประเด็นที่จะนํามาเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็นและร่ วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั ิราชการในปี งบประมาณ
.ศ. 2552
พ
โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดประเด็นที่แสดงเหตุผลหรื อความ
เหมาะสมในการกําหนดประเด็นดังกล่าว ดังนี้
1) นําแนวทาง / แผนการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วมที่ได้จดั ทําไว้ใน
ปี งบประมาณ .พศ. 2551 มาพิจารณาประกอบการกําหนดประเด็นเพื่อดําเนินการเปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม ในปีบประมาณ
ง
พ.ศ. 2552
และ
2) วิเคราะห์ภารกิจหลักหรื อยุทธศาสตร์ที่สาํ คัญ ที่เหมาะสมในการเปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและร่ วมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบตั ิราชการในปี งบประมาณ.ศ.พ 2552 โดยระบุหรื อเจาะจงกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย
(Stakeholder) ตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่สาํ คัญดังกล่าวได้อย่างชัดหรื
เจนอ
3) ทบทวนข้อมูลผลการดําเนินงานในการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในปี ที่ผา่ นมา เพื่อประกอบการกําหนดประเด็นในการดําเนินการเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและร่ วมติดตามตรวจสอบ
ผลการ
ปฏิบตั ิราชการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
 จัดให้มีคณะที่ปรึ กษาภาคประชาชน /คณะทํางานภาคประชาชน ซึ่ งประกอบด้วย
ผูแ้ ทนของส่ วนราชการและผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กาํ หนด
 จัดทํากรอบ แนวคิด /กรอบแนวทางที่เหมาะสมในการเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่ วม ประจําปี งบประมาณ พ .ศ. 2552 โดยนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังกล่าวข้างต้น มาใช้ประกอบด้วย




จัดทํากรอบแนวคิด /กรอบแนวทางที่เหมาะสมในการเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่ วม ประจําปี งบประมาณ พ .ศ. 2552 โดยนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังกล่าวข้างต้น มาใช้ประกอบด้วย
ส่ วนราชการและคณะที่ปรึ กษาภาคประชาชน/คณะทํางานภาคประชานร่ วมกันจัดทํา
แผนงานโครงการ/แผนปฏิบตั ิการในการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด/กรอบ
แนวทางที่ได้จดั ทําไว้ในระดับคะแนนที่ 1 รวมทั้งนําสรุ ปผลความคิดเห็นมาใช้
ประกอบใน
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
การจัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบตั ิการดังกล่าวได้แล้วเสร็ จ และรายงานผูบ้ ริ หาร
ภายในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2552 โดยแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบตั ิกมีารฯ
การระบุวตั ถุประสงค์
กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน กลุ่มเป้ าหมาย ผูร้ ับผิดชอบ ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
และเป้ าหมายที่สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม
ระดับ 3 คะแนน:  ดําเนินการตามแผนงาน /โครงการ/แผนปฏิบตั ิการฯ ได้แล้วเสร็ จครบถ้วน โดยมีการ
ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการตามแนวทางที่กาํ หนดไว้ในแผนงาน/โครงการ/
แผนปฏิบตั ิการฯ ในระดับคะแนน 2 อย่างสมํ่าเสมอ และมีการจัดทํารายงานสรุ ปผล
ความก้าวหน้าในการดําเนินการเสนอต่อผูบ้ ริ ห ารของส่ วนราชการและสื่ อสาร
ให้ประชาชนและกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ระดับ 4 คะแนน  จัดทํารายงานสรุ ปผลการดําเนินงานตามแผนงาน
/โครงการ/แผนปฏิบตั ิการฯ ซึ่ งระบุปั จจัย
สนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยให้ความสําคัญกับการเปิ ดโอกาสให้
ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่ วม
● เผยแพร่ สรุ ปผลการดําเนินงานในการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ประจําปี งบประมาณ พ .ศ. 2552 ให้ประชาชนและกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholder)
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ระดับ 5 คะแนน ● จัดทําแนวท าง และข้อเสนอแนะของการดําเนินงานในการเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่ วมในปี ต่อไปเสนอต่อผูบ้ ริ หารของส่ วนราชการและได้รับความเห็นชอบ
ระดับ 2 คะแนน:

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วดั /ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็นและร่ วมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบตั ิราชการ

นา้ หนัก
ค่ าคะแนน ค่ าคะแนน
ผลการดาเนินงาน
(ร้ อยละ)
ที่ได้
ถ่ วงนา้ หนัก
5
ระดับ 5
5
0.2500

คาชี้แจงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ :
ดําเนินการได้ตามที่ได้ช้ ีแจงในข้อมูลผลการดําเนินงาน
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดาเนินงาน :
1. ผูบ้ ริ หารสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะสนับสนุนและให้กาํ ลังใจในการทํางาน
2. ได้รับความร่ วมมือ เสี ยสละและทุ่มเทเวลาในการทํางานจากข้าราชการและลูกจ้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสํานักงานเลขานุการกรม ซึ่ งการดําเนินงานโครงการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพระบบเครื อข่ายและระบบคอมพิวเตอร์
ส่ วนใหญ่จะใช้เวลาหลังเลิกงานในวันทํางานปกติและใช้เวลาในวันหยุดทุกสัปดาห์ ตลอดจนวันหยุดตามเทศกาลต่าง ๆ
3. มีการกํากับดูแลการดําเนินงานอย่างใกล้ชิดทุกสัปดาห์
อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน :
1. การมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งหน้าเว็ปไซด์จาํ กัดอยูเ่ พียงเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทําให้แนวคิดไม่หลากหลาย
2. ข้าราชการมีงานประจํามาก ทําให้การปรับปรุ งข้อมูลให้ทนั สมัยมีความล่าช้า
หลักฐานอ้ างอิง :
เอกสารแนบในภาคผนวก
หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผูจ้ ดั เก็บข้อมูล
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 6 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั : นางประภาดา สารนุสิต
ผู้จดั เก็บข้ อมูล : นางสาวสายสุ รีย ์ ปักกะทานัง
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านหนี้สาธารณะ
และเงินคงคลัง
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5214
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5216
คาอธิบาย :
พิจารณาจากระดับความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุ
และการบริจริหตารความเสี่ ยง
ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริ ต การปฏิบตั ิและ/หรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ข้ อมูลผลการดาเนินงาน :
1. ระดับ 1 คะแนน :
1.1. สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้
ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้เป็ นแนวทางดําเนินการจัดทําแผนป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบตั ิการการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ต
ประจําปี งบประมาณพ.ศ. 2552
1.2. นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล มาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนป้ องกันและปราบปรามการทุ
4 ปี จริ ต
(ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555) และแผนปฏิบตั ิการการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจําปี งบประมาณ
.ศ. 2552 ของ
พ สบน.
2. ระดับ 2 คะแนน : แผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบตั ิการ
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจําปี งบประมาณ .ศ.
พ 2552 ได้รับความเห็นชอบจากผูอ้ าํ นวยการ สบน. เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2552 และได้เผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์ของ สบน. (www.pdmo.mof.go.th) ด้วยแล้ว
3. ระดับ 3 คะแนน : ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2552
ในกิจกรรม/โครงการ ตามแผนที่กาํ หนดไว้ ดังนี้
3.1. ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสํานึกในการประพฤติปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
ผ่านทางเว็บไซต์ของสบน.(www.pdmo.mof.go.th)
3.2 ดําเนินการเผยแพร่ ค่มู ือการเรี ยนรู ้การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ตามแผนป้ องกันและปราบปรามแผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555) สํานักงาน
บริ หารหนี้สาธารณะ ให้แก่บุคลากรของ สบน. รับทราบในเว็บไซต์ของ สบน. (www.pdmo.mof.go.th)
3.3 จัดให้มีช่องทางการร้องเรี ยน แจ้งเบาะแสข้อมูลด้านการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สบน.
(www.pdmo.mof.go.th) และกล่องรับเรื่ องราวร้องเรี ยน
3.4 คัดเลือกบุคคลผูป้ ระพฤติปฏิบตั ิตนชอบด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตของสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ ประจําปี 2552
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
3.5 ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําโครงการเรี ยนรู ้
ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อรวมพลังแผ่นดินด้วยใจไทยใสสะอาด ลงเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของ สบน.( www.pdmo.mof.go.th)
รวมทั้ง มอบหนังสื อเกี่ยวกับเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด
ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
3.6 มีการประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์เผยแพร่ เพื่อการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม การป้ องกันการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ และการรักษาจรรยาข้าราชการ โดยการจัดบอร์ด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552
3.7 เข้าร่ วมการสัมมนา เรื่ อง “การสร้างความเข้มแข็งให้กบั เครื อข่ายภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 และประชุมเรื่ อง “ผูน้ าํ ภาคราชการ
ที่ประสบความสําเร็ จและการพิทกั ษ์คุณธรรม
” เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2552 ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการสร้างเครื อข่ายให้มีความเข้มแข็ง
ในการปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
3.8 จัดการอบรมโครงการเพื่อเสริ มสร้างความรู ้และจิตสํานึกด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในการทํางาน เรื“โครงการ
่ อง
เพื่อเสริ มสร้างความรู ้และจิตสํานึกด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในการทํางาน” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิ งหาคม 2552
3.9 มีการจัดฝึ กอบรมความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังฉบับใหม่ และการเสริ มสร้างจริ ยธรรมในการ
ปฏิบตั ิงาน ระหว่างวันที่ 21-23 สิ งหาคม 2552
3.10 มีการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง รวมทั้ง
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งสําหรับข้าราชการ
พลเรื อนประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษลงมาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551
4. ระดับ 4 คะแนน : ตัวชี้วดั ที่ระบุในแผนปฏิบตั ิการการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 เรื่ อง รายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะใสสะอาด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2552 ในภาพรวมมีผลสําเร็ จเป็ นไปตามเป้ าหมาย
5. ระดับ 5 คะแนน :
5.1 ตัวชี้วดั เรื่ อง รายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะใสสะอาด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552ในภาพรวมมีผลสําเร็ จสูงกว่าเป้ าหมาย
5.2 จัดทํารายงานสรุ ปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 และแผนปฏิบตั ิการการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ
สบน.
ซึ่ งได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ ริ หาร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
ระดับความสําเร็ จของการดําเนินการตามมาตรการ
1
2
3
4
5
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต และประพฤติมิชอบ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
โดยที่ :
ระดับ 1 คะแนน:

 ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้เป็ นแนวทางดําเนินการจัดทําแผนป้ องกันและปราบปรามกา
ร
ทุจริ ต 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบตั ิการการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ต ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของส่ วนราชการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ความเสี่ ยงต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริ ต การปฏิบตั ิแ/หรื
ละอละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่
โดยมิชอบในการปฏิบตั ิราชการ โดยวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ ยงที่อาจเป็ นเหตุทาํ ให้
1) การปฏิบตั ิราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็ นไปในลักษณะที่ขาดหรื อมี
ความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
2) การปฏิบตั ิหน้าที่ไปในทางที่ทให้าํ ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม
ความมีจริ ยธรรม
3) การปฏิบตั ิหน้าที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและการยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล
ผลการดําเนินการตามมาตรการในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในปี ที่ผา่ นมา
ข้อมูลที่ได้จากระบบการรับฟังข้อร้องเรี ยนของส่ วนราชการหรื อที่มีการร้องเรี ยนผ่าน
ศูนย์ดาํ รงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรื อศูนย์บริ การประชา
ชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
วิเคราะห์ความเสี่ ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริ ต การปฏิบตั ิและ/หรื อละเว้น การปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 จํานวน 3 โครงการ โดยการคัดเลือกโครงการต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ที่สาํ นักงาน ป.ป.ช. กําหนด (ตามเงื่อนไขข้อ2)
 นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล มาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555) และแผนปฏิบตั ิการ
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของส่ วนราชการ
พร้อมทั้ง กําหนดเป้ าหมาย และตัวชี้วดั ในแต่ละปี ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์
(Outcome)
ได้อย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม
 ในแผนปฏิบตั ิการการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
ของส่ วนราชการ ระบุกิจกรรม/โครงการได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตครบถ้วนทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ และครอบคลุมการบริ หารความเสี่ ยงที่
อาจจะก่อให้เกิดการทุจริ การปฏิ
ต บตั ิและ/หรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบของโครงการ
สําคัญทั้ง 3 โครงการ








ระดับ 2 คะแนน:
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ระดับ 2 คะแนน:

ระดับ 3 คะแนน:
ระดับ 4 คะแนน:
ระดับ 5 คะแนน:

แผนป้ องกันและปราบปรามการทุจ4ริ ตปี (ปี งบประมาณพ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบตั ิการ
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจําปี งบประมาณ.ศ.พ2552 ของส่ วนราชการ
ได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ ริ หารระดับสูง ภายในวัน31ที่ มี.ค. พ.ศ. 2552 และให้นาํ เผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของส่ วนราชการ
● ดําเนิ นการตามแผนปฏิบตั ิการการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 ของส่ วนราชการ ได้แล้วเสร็ จครบถ้วน
● ตัวชี้ วดั ที่ระบุในแผนปฏิบตั ิการการป้ องกันและปราบปรามการทุจประจํ
ริ ต าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 ของส่ วนราชการ มีผลสําเร็ จเป็ นไปตามเป้ าหมาย
● ตัวชี้ วดั ที่ระบุในแผนปฏิบตั ิการการป้ องกันและปราบปรามการทุจประจํ
ริ ต าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 ของส่ วนราชการ มีผลสําเร็ จสูงกว่าเป้ าหมาย
● จัดทํารายงานสรุ ปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ต ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะสําหรับการจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ของส่ วนราชการ ได้แล้วเสร็ จ พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ ริ หารระดับสูง
และจัดส่ งมายังสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 1 ชุด พร้อมกับรายงานการประเมินผลตนเอง
รอบ 12 เดือน ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552
●

เงือ่ นไข :
1) การดําเนินการในแต่ละระดับขั้นของความสําเร็ จ จะพิจารณาถึงคุณภาพของการดําเนินการ เพื่อนํามาเป็ นประเด็น
ปรับคะแนนเชิงคุณภาพด้วย
2) ในขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี งบประมาณ .พศ. 2552 จํานวน 3 โครงการ
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริ ต การปฏิบตั ิแ/หรื
ละ อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบให้พิจารณาคัดเลือก
จากโครงการ Flagship ที่ได้รับงบประมาณสูงสุ ด 3 ลําดับแรก กรณี ที่ส่วนราชการไม่มีโครงการ Flagship หรื อมีโครงการ
Flagship น้อยกว่า 3 โครงการ ให้ส่วนราชการคัดเลือกโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุ ดเพิ่มเติมให้ครบ
3 โครงการ
ทั้งนี้ ในการประเมินผลจะพิจารณาถึงคุณภาพของการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจของโครงการด้
ริ ตฯ
วย
3) กรณี ที่ส่วนราชการไม่ได้ดาํ เนินการตอบสนองต่อข้อร้องเรี ยนเรื่ องการทุจริ ตหรื อการปฏิบตั ิหรื อละเว้นการ
ปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดในปี งบประมาณ พ .ศ. 2552 จะพิจารณาปรับลดคะแนนลง 1.00
คะแนนจากคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วดั หรื อกรณี ดาํ เนินการตอบสนองข้อร้องเรี ยนฯ ได้ไม่ครบถ้วน จะพิจารณาปรับลด
คะแนนลงตามสัดส่ วน
ทั้งนี้ ข้อร้องเรี ยนเรื่ องการทุจริ ตหรื อการปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด
มีกรณี ที่ตอ้ งดําเนินการให้ครบถ้วน 2 กรณี ได้แก่
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
กรณี ที่ 1 ข้อร้องเรี ยนที่มีการร้องเรี ยนผ่านระบบการรับฟังข้อร้องเรี ยนของส่ วนราชการศูนย์ดาํ รงธรรม
กระทรวงมหาดไทย และศูนย์บริ การประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรณี ที่ 2 ข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มี
คุณธรรม จริ ยธรรม ไม่คาํ นึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ต้ งั และไม่มีธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาํ หนดไว้
หมายเหตุ :
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตไปใช้เป็ นกรอบทิศทางการประสานความร่ วมมือในการ
ดําเนินการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตั ิโดยกําหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบตั ิ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
2. ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมและสร้างวินยั แก่ทุกภาคส่ วน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมพลังแผ่นดินป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบุคลากรมืออาชีพป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
3. ส่ วนราชการส่ วนกลางจัดทําแผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต 4 ปี (ปี งบประมาณ พ .ศ. 2552-2555)
และแผนปฏิบตั ิการการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจําปี งบประมาณ พ .ศ. 2552 ของหน่วยงานในสังกัดที่อยู่
ในส่ วนกลาง และหน่วยงานราชการบริ หารส่ วนกลางที่มีสาํ นักงานตั้งอยูใ่ นส่ วนภูมิภาคที่ผบู ้ งั คับบัญชาของส่ วนราชการ
ไม่ได้
มอบอํานาจให้แก่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด เช่น สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็ นต้น
4. หากต้องการสอบถาม หรื อขอข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
และความเสี่ ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริ ต การปฏิบตั ิและ /หรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบในการดําเนินโครงการ
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) และสามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสํานักงาน ป .ป.ช. (http://www.nccc.go.th/asset/yutasart/nation.htm) หรื อเว็บไซต์
ของสํานักงานก.พ.ร. (www.opdc.go.th)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
นา้ หนัก
(ร้ อยละ)
ระดับความสําเร็ จของการดําเนินการตามมาตรการ 5
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต และประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วดั /ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 5

ค่ าคะแนน ค่ าคะแนน
ที่ได้
ถ่ วงนา้ หนัก
5
0.2500
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
คาชี้แจงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ :
ดําเนินการได้ตามที่ได้ช้ ีแจงในข้อมูลผลการดําเนินงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดาเนินงาน :
การดําเนินการด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตประพฤติมิชอบได้รับความร่ วมมือในการดําเนินงาน
เป็ นอย่างดีจากผูบ้ ริ หาร ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของ สบน.
อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน :
การปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรม รวมถึงเรื่ องการทุจริ ตประพฤติมิชอบจําเป็ นต้องใช้เวลาและ
ความต่อเนื่อง จึงจะประสบความสําเร็ จ
หลักฐานอ้ างอิง :
เอกสารแนบในภาคผนวก
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 7 : ระดับความสาเร็จในการเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสารของราชการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั 1 : คณะกรรมการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร ผู้จดั เก็บข้ อมูล : นางสาววราภรณ์ ปัญญศิริ
แก่ประชาชนของ สบน.
นางสาวดารณี บุญทิพย์
นางสาวพิกลุ ตรี กลิ่น
โทรศัพท์ : 0-2265-8050
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5110, 5105, 5128
คาอธิบาย :
ความสําเร็ จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยส่ วนราชการต้อง
ดําเนินการให้เป็ นไปตาม พ .ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุ ปผลการจัดซื้ อจัดจ้างของส่ วน
ราชการ และการกําหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ให้บริ การข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ ว ซึ่ ง
พิจารณาจากความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ในแต่ละระดับ
ข้ อมูลผลการดาเนินงาน :
1. ระดับ 1 คะแนน : ได้มีการทบทวนผลการดําเนินงานและมีการทําหนังสื อเสนอผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หาร
หนี้สาธารณะ เรื่ อง แนวทางในการปรับปรุ งศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของ สบน. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 ให้ผบู ้ ริ หารทราบ
ถึงการพัฒนา ปรับปรุ งการจัดทําดัชนีขอ้ มูลข่าวสาร ด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็ น
ต้นไป เพื่อให้ประชาชนสามารถศึกษาและค้นคว้าข้อมูลผ่านโปรแกรมสื บค้นข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและ รวดเร็ ว
รวมทั้งควรให้คณะเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร ไปศึกษาดูงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน
2. ระดับ 2 คะแนน : จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ดังนี้
2.1. จัดสถานที่เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ (สบน.)
บริ เวณชั้น 4 หน้าห้องประชุม 402 สบน. สําหรับให้บริ การข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน และเป็ นปัจจุบนั สามารถสื บค้น
ได้อย่างรวดเร็ ว ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540ตามมาตรา 9 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก
2.2. ได้มอบหมายเจ้าหน้าทีดู่ แลศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร สบน.และให้ทําหน้าที่ 1) รวบรวมข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ตามที่กาํ หนด พร้อมทั้งจัดเป็ นหมวดหมู่ไว้ให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าตรวจดูได้ตลอดเวลา2) ดูแลความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ของศูนย์ฯ และ 3) อํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้ามาติดต่อ ตามคําสัง่ สบน. ที่ 122/2552 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม
2552
2.3. จัดทําป้ าย “ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร” เพื่อแสดงสถานที่ต้ งั ศูนย์ฯ ของ สบน. ที่จดั ไว้สาํ หรับการให้บริ การข้อมูล
ข่าวสารที่เข้าใจได้ง่าย และมองเห็นได้ชดั เจน เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริ การของศูนย์ฯ ของ สบน.
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน

() รอบ 12 เดือน
2.4. จัดให้มีตแู ้ ละแฟ้ ม สําหรับจัดเก็บเอกสารโดยจําแนกข้อมูลออกเป็ นหมวด/เรื่ อง ตามมาตรา 7, 9
และ 11 โดยจัดตั้งเป็ นแฟ้ ม และดําเนินการจัดเนื้อหาภายในหมวด/เรื่ อง โดยจัดลําดับตามเวลาของการจัดเก็บให้เป็ น
ปัจจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
2.5. จัดทําดัชนีแฟ้ มของข้อมูลข่าวสารที่มีอยูโ่ ดยแบ่งเป็ น หมวดหมู่ ชื่อเรื่ อง และผูร้ ับผิดชอบ เพื่อเข้าใจ
วิธีการค้นหาได้อย่างชัดเจนและสามารถสื บค้นได้โดยสะดวก รวดเร็ ว
3. ระดับ 3 คะแนน : บริ หารจัดการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็ นระบบ
3.1. ดําเนินการมอบหมายให้ผบู ้ ริ หารระดับรองหัวหน้าส่ วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการเป็ นการเฉพาะโดยมีการดําเนินการทบทวนคําสัง่ การแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนของ
สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ และมอบหมายให้ผบู ้ ริ หารรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ รายละเอียด ปรากฏ ตามคําสัง่ สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะที่ 11/2552 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552
เรื่ อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนของสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ โดยแต่งตั้งรองผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ (นายสุ วิชญ โรจนวานิช ) เป็ นประธาน โดยมีการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนของสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะจํานวน 2 ครั้ง จัดครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันพุธที่ 4
กุมภาพันธ์ 2552 และครั้งที่ 2/2552 เมื่อพฤหัสบดีที่ 6 สิ งหาคม 2552 ณ ห้องประชุม 401 สบน.
3.2. การจัดเก็บสถิติของผูม้ ารับบริ การ และรายงานให้ผบู ้ ริ การทราบอย่างสมํ่าเสมอทุกเดือน ซึ่ งในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 มีผเู ้ ข้ามารับบริ การทั้งหมด 419 คน และไม่มีผรู ้ ้องเรี ยนถึงการดําเนินการของเจ้าหน้าที่
4. ระดับ 4 คะแนน : เผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิ การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารให้บุคลากรในส่ วนราชกา
รและ
ประชาชนทราบ ดังนี้
4.1. จัดฝึ กอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและเรื่ องสิ ทธิ การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
ตามพระราชบัญญัติขอ้ มูล และให้ทราบถึงคุณค่า สาระสําคัญ และหน้าที่ที่พึงปฏิบตั ิ รวมทั้งสร้างจิตสํานึกและทัศนคติ
ที่ดีต่อการเป็ นผูใ้ ห้บริ การแก่บุคลากรของ สบน. ข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง และประชาชนทัว่ ไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่
30 เมษายน 2552 โดยมีผเู ้ ข้าอบรมทั้งสิ้ น 54 คน ซึ่ งมาจากหน่วยงานภายใน 27 คน และหน่วยงานภายนอก 27 คน
4.2. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลให้ประชาชน
รับทราบถึงสิ ทธิ ในการตรวจสอบการดําเนินงานของส่ วนราชการผ่านช่องทางต่างๆ คือ ลงหนังสื อพิมพ์ รายงานประจําปี โบว์
ชัวร์แผ่นพับ จัดบอร์ด ออกบูธทั้งในกรุ งเทพมหานคร และส่ วนภูมิภาค และมี 1 ช่องทางที่เป็ นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผา่ น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ เว็บไซต์ของ สบน. (www.pdmo.mof.go.th ) รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งมีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู ้แก่ประชาชน
เรื่ อง “สิ ทธิ ของประชาชนหรื อเอกชน” ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5. ระดับ 5 คะแนน : ได้นาํ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ที่หวั หน้าส่ วนราชการลงนาม
พร้อมทั้งจัดทําสรุ ปผลการจัดซื้ อจัดจ้างเป็ นรายเดือนทุกเดือน เผยแพร่ ลงบนเว็บไซต์ของ สบน. (www.pdmo.mof.go.th )
เป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั
ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
โดยที่ :
ระดับ 1 คะแนน:

ระดับ 2 คะแนน:

ระดับ 3 คะแนน:

ระดับ 1
1

ระดับ 2
2

ระดับ 3
3

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5

ทบทวนผลการดําเนินงานของศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
 ศึกษาวิเคราะห์เพื่อทราบถึงผลกระทบจากการดําเนินงานและจัดทําข้อเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุ งศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อเสนอให้ผบู ้ ริ หารรับทราบและนําข้อเสนอ
ไปใช้ปรับปรุ งการดําเนินงาน
จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ .พศ. 2540 มาตรา9 ดังนี้
 ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของส่ วนราชการ มีขอ้ มูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1) – (8) ครบถ้วน
เป็ นปัจจุบนั และเก็บไว้เผยแพร่ เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
 จัดทําดัชนีขอ้ มูลข่าวสารไว้ให้บริ การ ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารอย่างชัดและ
เจน สามารถสื บค้น
ได้สะดวก รวดเร็ ว และเป็ นปัจจุบนั
บริ หารจัดการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็ นระบบ โดยดําเนินการ ดังนี้
 มอบหมายให้ผบู ้ ริ หารระดับรองหัวหน้าส่ วนราชการรับผิดชอบ ในการปฏิบตั ิงานตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็ นการเฉพาะ
 ผูบ้ ริ หารของส่ วนราชการให้ความสําคัญและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่ งครัด เช่น มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจอย่าง
สมํ่าเสมอ เป็ นต้น
 จัดเก็บสถิติและสรุ ปผลการมาใช้บริ การ ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของส่ วนราชการ และรายงาน
ให้ผบู ้ ริ หารของส่ วนราชการทราบอย่างสมํ่าเสมอ (รายเดือนหรื อรายไตรมาส)
 มีการปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ .ศ. 2547 ในกา รให้บริ การ
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ ว โดยมีเรื่ องที่สามารถตอบสนอง
หรื อให้บริ การ
ข้อมูลข่าวสารได้ภายในกําหนดร้อยละ100 โดยไม่มีเรื่ องร้องเรี ยนไปยังคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 มีการปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของคณะกรรมการฯ ที่สงั่ ตามมาตรา
32 โดยเคร่ งครัด(ถ้ามี)
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ระดับ 4 คะแนน:

ระดับ 5 คะแนน:

เผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิ การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารให้บุคลากรในส่ วรนราชกา
และประชาชนทราบ ดังนี้
 จัดอบรม ให้ความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
และการปฏิบตั ิหน้าที่ในการให้บริ การข้อมูลข่าวสารตามบทบัญญัติของกฎหมายให้แก่
บุคลากรในส่ วนราชการอย่างทัว่ ถึง ปี ละไม่นอ้ ยกว่าร้10
อยละ
ของจํานวนเจ้าหน้าที่ในส่ วน
ราชการน้ นั และไม่ต่าํ กว่าครั้งละ3 ชัว่ โมง
 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการโดยเฉพาะ
การจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลตามมาตรา
9 ให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ อย่างน้อ5ยช่องทาง
โดย2 ใน5 ช่องทางจะต้องเป็ นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ
และมีการนําความคิดเห็นของประชาชน
(ถ้ามี) มาพิจารณาประกอบการบริ หารจัดการด้านการ
เปิ ดเผยหรื อให้บริ การข้อมูลข่าวสาร
 เผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ที่หวั หน้าส่ วนราชการ
ลงนามแล้วบนเว็บไซต์ของส่ วนราชการ โดยเร็ ว
 จัดทําสรุ ปผลการจัดซื้ อจัดจ้างเป็ นรายเดือน โดยแยกประเภทเป็ นหมวดหมู่ให้ชดั เจน
และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของส่ วนราชการ โดยเผยแพร่ ตลอดปี งบประมาณ เป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วดั /ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร

นา้ หนัก
ค่ าคะแนน ค่ าคะแนน
ผลการดาเนินงาน
(ร้ อยละ)
ที่ได้
ถ่ วงนา้ หนัก
5
ระดับ 5
5
0.2500

คาชี้แจงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ :
1. จัดสถานที่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารให้กบั ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ สบน. รวมทั้ง
ประชาชนและผูม้ าติดต่อราชการ
2. ได้ดาํ เนินการทบทวนคําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนของ สบน. ใหม่ ตามคําสัง่
สบน. ที่ 11/2552 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชน
ของ สบน. และ
มอบหมายให้ผอู ้ าํ นวยการ สบน. รับผิดชอบในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดาเนินงาน :
ผูบ้ ริ หารระดับสูงให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องครบถ้วน
อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน :
1. สถานที่ของ สบน. มีพ้ืนที่ค่อนข้างจํากัด ทําให้การจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารไม่เป็ นจุดสนใจของประชาชน
ที่จะเข้ามาใช้บริ การเท่าที่ควร
2. สบน. เป็ นหน่วยงานด้านวิชาการ การประสานงานติดต่อกับประชาชนค่อนข้างน้อย ดังนั้น ประชาชนทีใช้
่เข้ามา
บริ การศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อค้นหาข้อมูลจึงมีนอ้ ยมาก
หลักฐานอ้ างอิง :
เอกสารแนบในภาคผนวก
หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผูจ้ ดั เก็บข้อมูล
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 8 : ร้ อยละของอัตราการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายลงทุน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั : นางสาววราภรณ์ ปัญญศิริ
ผู้จดั เก็บข้ อมูล : นางสาวเทียมจันทร์ ประเสริ ฐผล
นายธี รลักษ์ แสงสนิท
นางฐิติรัตน์ บุณยะประสิ ทธิ์
(สํานักงานเลขานุการกรม)
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5110, 5200
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5117, 5133
คาอธิบาย :
 การพิจารณาผลสําเร็ จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อตั ราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่
ลงทุ
ายน
ของส่ วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค เป็ นตัวชี้วดั ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่ วนราชการ
ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี งบประมาณ โดยจะใช้ขอ้ มูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
จากระบบการบริ หารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิก(GFMIS)
ส์
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรื อรายจ่ายลงทุนไป
รายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็ นฐานในการคํานวณ
 รายจ่ายลงทุนหมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตวั ตนและทรัพย์สินที่
ไม่มีตวั ตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรื อโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรื อรัฐวิสาหกิจโดยผูร้ ับไม่ตอ้ งจ่ายคืนให้รัฐบาล
และผูร้ ับนําไปใช้จดั หาทรัพย์สินประเภททุน เป็ นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงาน
ตําแหน่งที่ 5แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สาํ นักงบประมาณกําหนดให้
สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
(สบน.) ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
2552 หมวดงบลงทุน
วงเงิน 30.130 ล้านบาท
สู ตรการคานวณ :
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ
ข้ อมูลผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

ผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2549
2551
2552
(ณ สิ้ นเดือนกันยายน)

อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ

75.23

78.61

98.70
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ Y ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1 คะแนน

ระดับ 2 คะแนน

ระดับ 3 คะแนน

ระดับ 4 คะแนน

ระดับ 5 คะแนน

ร้อยละ 68

ร้อยละ 71

ร้อยละ 74

ร้อยละ 77

ร้อยละ 80

หมายเหตุ : 1. กําหนดค่า X เท่ากับ ระดับคะแนน 3 โดยที่ X หมายถึง ค่าเป้ าหมายร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรี กาํ หนด
2. กําหนดค่า Y เท่ากับ ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน โดยสํานักงาน ก .พ.ร. จะประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารื อความเหมาะสมของช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน และจะแจ้งให้ส่วนราชการทราบต่อไป
3. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจะไม่รวมงบประมาณที่ส่วนราชการประหยัดได้ และไม่ได้
นําเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในภารกิจหรื อโครงการอื่น ๆ ต่อ ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัด
ได้ดงั กล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล
4. ในกรณี ส่วนราชการนําเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่นๆการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนํามาใช้คาํ นวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย
5. สามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
www.cgd.go.th
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
นา้ หนัก
ค่ าคะแนน ค่ าคะแนน
ตัวชี้วดั /ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
ผลการดาเนินงาน
(ร้ อยละ)
ที่ได้
ถ่ วงนา้ หนัก
อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
4
98.70
5
0.2000
คาชี้แจงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ :
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่ งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินของสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ ประจําปี
งบประมาณพ.ศ. 2552 เพื่อกํากับดูแลให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรการและ
แนวทางการเร่ งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
2. สบน. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 งบลงทุ
วงเงินน 30.130 ล้านบาท และ
ทําการโอนเปลี่ยนแปลงรายการจากงบดําเนินงานมาลงทุน 2 ครั้ง วงเงิน 0.65 ล้านบาท รวมวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 30.78
ล้านบาท ประกอบด้วย 13 รายการ ดังนี้
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

กล้องวีดีโอ และอุปกรณ์เสริ ม จํานวน 44,340 บาท
LCD TV 46 นิ้ว จํานวนเงิน 58,315 บาท
เครื่ องถ่ายเอกสารสี ระบบดิจิตอล จํานวนเงิน 24,990.52 บาท
เครื่ องพิมพ์เอกสารสี จํานวนเงิน 52,965 บาท
เครื่ องพิมพ์เอกสาร ขาว – ดํา จํานวนเงิน 23,219 บาท
โทรศัพท์เคลื่อนที่สาํ หรับผูบ้ ริ หาร จํานวนเงิน 38,100 บาท
ชุดเฟอร์นิเจอร์หอ้ งผูบ้ ริ หาร จํานวนเงิน 188,721.25 บาท
เครื่ องมัลติฟังก์ชนั่ จํานวนเงิน 53,500 บาท
วิทยุสื่อสาร 5 วัตต์ จํานวนเงิน 25,680 บาท
กล้องดิจิตอล จํานวนเงิน 9,844 บาท
โทรศัพท์ Digital สําหรับผูบ้ ริ หาร จํานวนเงิน 48,685 บาท
การปรับปรุ งห้องนํ้าของ สบน. จํานวนเงิน 581,300 บาท แบ่งการชําระออกเป็ น 2 งวด
งวดที่ 1 ชําระเมื่อ 30 กันยายน 2552 จํานวนเงิน 281,000 บาท
งวดที่ 2 ได้ทาํ การสํารองเอกสารการกันเงินในระบบ GFMIS
13. โครงการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพระบบเครื อข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ จํานวนเงิน 29,310,000 บาท
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดาเนินงาน :
การดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง ได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี
อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน :
การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้ อจัดจ้างภายใต้โครงการปรับปรุ ง ประสิ ทธิ ภาพ
ระบบเครื อข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ ได้รับการร้องเรี ยกจากผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาหลายครั้งต้องใช้ความระมั
ระวังดและใช้เวลา
ในการชี้แจงทําความเข้าใจ ทําให้เหลือเวลาดําเนินโครงการน้อยลงจึงต้องเร่ งรัดการดําเนินการเป็ นอย่างมากในช่วงปลายปี
งบประมาณ
หลักฐานอ้ างอิง :
เอกสารแนบในภาคผนวก
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 9 : ระดับความสาเร็จของการตรวจสอบภายใน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั : นางประภาดา สารนุสิต
ผู้จดั เก็บข้ อมูล : นายปิ ยะ ศรี จนั ทร์
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านหนี้สาธารณะ
นางกนกกร แก้วเขียว
และเงินคงคลัง
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5214
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5910, 5911
คาอธิบาย :
 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมัน่ และการให้คาํ ปรึ กษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็ นอิสระ
ซึ่ งจัดให้มีข้ ึนเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการให้ดีข้ ึน การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการ
บรรลุถึงเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ดว้ ยการประเมิน และปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลของกระบวนการ
บริ หารความเสี่ ยง
การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็ นระบบ
 ความสําเร็ จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบตั ิตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิการตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ข้ อมูลผลการดาเนินงาน :
1. ขั้นตอนที่ 1 ระดับ 1 คะแนน : จัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในที่มีการกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และเ
สนอ ผอ.สบน. ให้ความเห็นชอบแล้ว
ตามหนังสื อ ที่ กค 0900/กต 020 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 รวมทั้งเผยแพร่ กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้ทุกหน่วยงาน
ในส่ วนราชการทราบ2 ช่องทาง คือ 1) เผยแพร่ ทางPDMO Intranet ตามหนังสื อที่ กค 0900/กต 023 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
และ 2) เผยแพร่ โดยเวียนให้สาํ นัก/กลุ่ม/ศูนย์ ภายในสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะทราบ ตามหนังสื อที่ กค 0900/กต 060
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550
2. ขั้นตอนที่ 2 ระดับ 2 คะแนน: ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายในตามแนวทางการประเมินตนเอง
ของหน่วยตรวจสอบภายในของส่ วนราชการที่กรมบัญชีกลาง โดยได้จดั ทําแบบประเมินตนเองของผูต้ รวจสอบภายใน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด ตามหนังสืทีอ่ กค 0900/กตส.086 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551
แบบประเมินประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ
2) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
3) ประเมินผลจริ ยธรรมของผูต้ รวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4) ดําเนินการให้ผตู ้ รวจสอบภายในทุกคนของหน่วยตรวจสอบภายในได้มีส่วนร่ วมในการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง
5) จัดส่ งแบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่ วนราชการให้กรมบัญชีกลาง ตามหนังทีสื่ อ
กค 0900/2635 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2551
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
3. ขั้นตอนที่ 3 ระดับ 3 คะแนน: จัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ ยงของกิจกรรม
/หน่วยงานและ
เสนอหัวหน้าส่ วนราชการอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) มีการประเมินความเสี่ ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบตามผลประเมินความเสี่ ยงของกิจกรรม/หน่วยงาน
ซึ่ งประเมินความเสี่ ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบของกิจกรรม/หน่วยงาน ตามนโยบายของ ค.ต.ป. (หนังสื อ ที่ กค 0203/ค.
ต.ป./344 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เรื่ อง แนวนโยบายการวางแผนการตรวจสอบภายในของส่ วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง) ซึ่ งกําหนดให้จดั ทําแผนการตรวจสอบตามผลประเมินความเสี่ ยงของหน่วยงาน/กิจกรรม โดยแยกเป็ น
ระดับความเสี่ ยง สู ง/กลาง/ตา่ และการกําหนดความถี่ของแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยง
2) การตรวจสอบทางการเงิน(Financial Auditing) และการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
(Compliance Auditing) ประกอบด้วย
2.1 ตรวจสอบเรื่ องการบริ หารเงินงบประมาณ
2.2 ตรวจสอบเรื่ องการรับ และการเก็บรักษาเงิน
2.3 ตรวจสอบเรื่ องการจ่ายเงิน และใบสําคัญคู่จ่าย
2.4 ตรวจสอบเรื่ องเงินรายได้แผ่นดิน และการนําส่ งคลัง
2.5 ตรวจสอบเรื่ องเงินยืมทดรองราชการ และเงินยืมราชการ
2.6 ตรวจสอบเรื่ องการเบิก การหักและนําเงินส่ ง กบข. และกสจ.
2.7 ตรวจสอบเรื่ องการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
2.8 ตรวจสอบเรื่ องการสอบทานรายงานการเงิน
2.9 ตรวจงบรายได้และค่าใช้จ่ายเงินทุนกลางสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้าง สบน.
2.10 ตรวจรายงานประจําปี เงินทุนกลางสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้สบน.
าง
3) การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing) ประกอบด้วย
3.1 ตรวจสอบเรื่ องการก่อหนี้ผกู พัน/การจัดซื้ อ/การจัดจ้าง
3.2 ตรวจสอบเรื่ องการจัดทําทะเบียนควบคุมสิ นทรัพย์ การบํารุ งรักษาและการจําหน่ายสิ นทรัพย์
3.3 ตรวจสอบเรื่ องการใช้รถยนต์ของผูเ้ ลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
สําหรับข้าราชการผูม้ ีสิทธิ ได้รถประจําตําแหน่ง
4) การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) 2 เรื่ อง ประกอบด้วย
4.1 ตรวจสอบโครงการพัฒนาระบบ E-document ระยะที่ 2 และพัฒนาประสิ ทธิ ภาพระบบอินเตอร์เน็ต
4.2 ตรวจสอบเรื่ องการจัดทําแผนการบริ หารหนี้สาธารณะประจําปี งบประมาณ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
5) เสนอผูอ้ าํ นวยการ สบน.อนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหนังสื อที่
กค 0900/กตส.085 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2551 (ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ
พ.ศ. 2542 ข้อ 15 “เสนอหัวหน้ าส่ วนราชการอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบภายในเดือนตุลาคม”) แต่เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้
ออกระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ ฉบับใหม่แทนฉบับเดิม และได้เวียให้
น ทราบเมื่อวันที่ 29 กันยายน
2551 จึงทําให้การจัดทําแผนการตรวจสอบเป็ นไปตามระยะเวลาของระเบียบเดิม
4. ขั้นตอนที่ 4 ระดับ 4 คะแนน : จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กาํ หนดในแผนการตรวจสอบ
และเสนอหัวหน้าส่ วนราชการพิจารณาสัง่ การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบตั ิ
1) รายงานผลการตรวจสอบการเงินและการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับตามที่กาํ หนดไว้ใน
แผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1.1 รายงานผลการตรวจสอบการบริ หารเงินงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 สิ้ นสุ ดไตรมาสที่
4(เดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551) ตามหนังสื อ ที่กค 0900/กตส. 085 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2551
1.2 รายงานการตรวจสอบเรื่ องการรับและการเก็บรักษาเงิน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหนัทีงสื่ อ
กค 0900/กตส.106 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2551
1.3 รายงานการตรวจสอบการจ่ายเงินและใบสําคัญคู่จ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหนังสืทีอ่
กค 0900/กตส. 003 ลงวันที่ 22 มกราคม 2552
1.4 รายงานการตรวจสอบการจ่ายเงินและใบสําคัญคู่จ่าย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ช่วงไตรมาสที่ 1
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2551) ตามหนังสื อ ที่ กค 0900/กตส. 013 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
1.5 รายงานการตรวจสอบเรื่ องเงินรายได้แผ่นดินและการนําส่ งคลัง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
(เดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551) ตามหนังสื อ ที่ กค 0900/กตส.102 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2551
1.6 รายงานการตรวจสอบเรื่ องเงินยืมทดรองราชการ และเงินยืมราชการ ตามหนังสื อ ที่ กค 0900/
กตส. 002 ลงวันที่ 22 มกราคม 2552
1.7 รายงานการตรวจสอบการเบิก การหักและนําเงินส่ ง กบข. และ กสจ. ประจําปี งบประมา
ณ พ.ศ. 2552
ตามหนังสื อ ที่ กค 0900/กตส.015 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
1.8 รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจําไตรมาสที่ 4 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
ตามหนังสื อ ที่ กค 0900/กตส.093 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551
1.9 สอบทานรายงานการเงินระบบรับและนําเงินส่ งคลัง ตามระบบ GFMIS ตามหนังสื อ ที่ กค 0900/
กตส.023 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552
1.10 รายงานผลการตรวจสอบเรื่ องการรับและการเก็บรักษาเงิน เงินรายได้แผ่นดิน และการนําเงินส่ งคลัง
การเบิก การหักและนําเงินส่ ง กบข. และเงินยืมทดรองราชการและเงินยืมราชการ ตามหนังสื อที่ กค 0900/กตส. 056 ลงวันที่
17 มิถุนายน 2552
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ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
1.11 รายงานผลการตรวจสอบ งบรายได้และค่าใช้จ่ายเงินทุนกลางสวัสดิการของข้าราชการและ
ลูกจ้างสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ และรายงานประจําปี เงินทุนกลางสวัสดิการ ฯ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ตาม
หนังสื อที่ กค. 0900/กตส. 063 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552
1.12 รายงานผลการ ตรวจสอบงบรายได้และค่าใช้จ่ายเงินทุนกลางสวัสดิการของข้าราชการและ
ลูกจ้างสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะที่ กค 0900/กตส.071 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2552
2) รายงานผลการการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับตามที่กาํ หนดไว้ในแผนการตรวจสอบ
2.1 รายงานการตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผูเ้ ลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ
ประจําตําแหน่งสําหรับข้าราชการผูม้ ีสิทธิ ได้รถประจําตําแหน่ง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหนัทีง่ กค
สื อ 0900/กตส. 021
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2552
2.2.รายงานผลการตรวจสอบเรื่ องการจัดซื้ อจัดจ้างกรณี เบิกจ่ายตรงผูข้ ายผ่านใบสัง่ ซื้ อสัง่ จ้าง ตามหนังสื อ
ที่ กค0900/กตส. 040 ลงวันที่ 24 เมษายน 2552
2.3 รายงานผลการตรวจสอบเรื่ องการจัดทําทะเบียนควบคุมสิ นทรัพย์ การบํารุ งรักษาและการจําหน่าย
สิ นทรัพย์ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหนังสื อที่ กค 0900/กตส. 044 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552
2.4 รายงานผลการตรวจสอบเรื่ องการจัดซื้ อจัดจ้าง และการใช้รถยนต์ของผูเ้ ลือกรับเงินค่าตอบแทน
เหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่งสําหรับข้าราชการผูม้ ีสิทธิ ได้รถประจําตําแหน่ง ตามหนังสื อที่ กค 0900/กตส.
067 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
3) รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานตามที่กาํ หนดไว้ในแผนการตรวจสอบ
3.1 รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบ E-document ระยะที่ 2 และพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพระบบอินเตอร์เน็ต ตามหนังสื อที่ กค 0900/กตส. 052 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
3.2 รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานเรื่ องการจัดทําแผนการบริ หารหนี้สาธารณะประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามหนังสื อที่ กค 0900/กตส. 113 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2552
4) เสนอผูอ้ าํ นวยการ สบน.พิจารณาสัง่ การตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
4.1 มีการเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้หวั หน้าส่ วนราชการรับทราบผลการตรวจสอบพร้อมทั้ง
พิจารณาสัง่ การตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
5.ขั้นตอนที่ 5 ระดับ 5 คะแนน :รายงานผลการตรวจสอบด้านการดําเนินงาน มีการตรวจสอบและประเมินผล
โดยวิเคราะห์ถึงประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการดําเนินงาน รวมทั้งการให้ขอ้ เสนอแนะแก่ผบู ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงาน
ของส่ วนราชการ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
5.1 รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงาน โครงการพัฒนาระบบ E-document ระยะที่ 2 และพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพระบบอินเตอร์เน็ตตามหนังสื อ ที่ กค 0900/กตส. 052 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 มีการวิเคราะห์ถึงประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลของการดําเนินงาน รวมทั้งการให้ขอ้ เสนอ
แนะแก่ผบู ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบโครงการ
5.2 รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานเรื่ องการจัดทําแผนบริ หารหนี้สาธารณะประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2551 มีการวิเคราะห์ถึงประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการดําเนินงาน รวมทั้งการให้ขอ้ เสนอแนะแก่ผบู ้ ริ หารและ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั
ระดับความสําเร็ จของการตรวจสอบภายใน
โดยที่ :
ระดับ 1 คะแนน:
ระดับ 2 คะแนน:
ระดับ 3 คะแนน:

ระดับ 4 คะแนน:
ระดับ 5 คะแนน:

ระดับ 1
1

ระดับ 2
2

ระดับ 3
3

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5

จัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในและเสนอหัวหน้าส่ วนราชการเห็นชอบ รวมทั้ง เผยแพร่การ
กฎบัตร
ตรวจสอบภายในให้ทุกหน่วยงานในส่ วนราชการทราบ อย่างน้2อช่ย องทาง
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายในตามแนวทางการประเมินตนเองของหน่วย
ตรวจสอบภายในของส่ วนราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
จัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ ยงของกิจกรรม/หน่วยงานและเสนอหัวหน้า
ส่ วนราชการอนุมตั ิโดยมีเรื่ องตรวจสอบอย่างน้อยประกอบด้วย
1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
2) การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing)
3) การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) อย่างน้อย 2 เรื่ อง
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กาํ หนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอหัวหน้า
ส่ วนราชการพิจารณาสัง่ การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบตั ิ
รายงานผลการตรวจสอบด้านการดําเนินงาน มีการตรวจสอบและประเมินผล โดยวิเคราะห์
ถึงประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการดําเนินงาน รวมทั้งการให้ขอ้ เสนอแนะแก่ผบู ้ ริ หาร
และผูป้ ฏิบตั ิงานของส่ วนราชการ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
การพิจารณาระดับคะแนนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็ น 5 ขั้นตอน โดยมีระดับคะแนน ดังนี้
ขั้นตอน
คะแนนเต็ม
1.00 คะแนน
ระดับที่ 1
1.00 คะแนน
ระดับที่ 2
1.00 คะแนน
ระดับที่ 3
1.00 คะแนน
ระดับที่ 4
1.00 คะแนน
ระดับที่ 5
รวม
5.00 คะแนน
ขั้นตอนที่ 1 (1.00 คะแนน)
1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในไว้ในกฎบัตร
การตรวจสอบภายใน (0.30 คะแนน)
1.2 เสนอหัวหน้าส่ วนราชการให้ความเห็นชอบในกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่กาํ หนดขึ(0.30
้ น คะแนน)
1.3 มีการเผยแพร่ กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้ทุกหน่วยงานในส่ วนราชการทราบอย่างน้อย 2 ช่องทาง
(0.40 คะแนน)
ขั้นตอนที่ 2 (1.00 คะแนน)
2.1 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานด้านคุณสมบั
(0.20
ติ คะแนน)
2.2 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบตั (0.20
ิงาน คะแนน)
2.3 ประเมินผลจริ ยธรรมของผูต้ รวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (0.20 คะแนน)
2.4 ดําเนินการให้ผตู ้ รวจสอบภายในทุกคนของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีส่วนร่ วมในการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง (0.20 คะแนน)
2.5 จัดส่ งแบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่ วนราชการภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
(0.20 คะแนน)
ขั้นตอนที่ 3 (1.00 คะแนน)
3.1 มีการประเมินความเสี่ ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ ยงของกิจกรรม/หน่วยงาน
(0.20 คะแนน)
3.2 กําหนดให้มีเรื่ องตรวจสอบการเงินไว้ในแผนการตรวจสอบ (0.20 คะแนน)
3.3 กําหนดให้มีเรื่ องตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับไว้ในแผนการตรวจสอบ
(0.20 คะแนน)
3.4 กําหนดให้มีเรื่ องตรวจสอบการดําเนินงาน
(อย่างน้อย2 เรื่ อง) ไว้ในแผนการตรวจสอบ(0.20 คะแนน)
ํ หนดคะแนน)
3.5 เสนอหัวหน้าส่ วนราชการพิจารณาและอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กา(0.20
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 4 (1.00 คะแนน)
4.1 มีการรายงานผลการตรวจสอบการเงินตามที่กาํ หนดไว้ในแผนการตรวจสอบ (0.25 คะแนน)
4.2 มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับตามที่กาํ หนดไว้ในแผนการตรวจสอบ
(0.25 คะแนน)
4.3 มีการรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานตามที่กาํ หนดไว้ในแผนการตรวจสอบ (0.25 คะแนน)
4.4 เสนอหัวหน้าส่ วนราชการพิจารณาสัง่ การตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
(0.25 คะแนน)
ขั้นตอนที่ 5 (1.00 คะแนน)
5.1 มีการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพการใช้ทรัพยากรของส่ วนราชการ(เช่น บุคลากร งบประมาณอุปกรณ์/เครื่ องมือ
ที่ใช้ เป็ นต้น) ในรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงาน (0.30 คะแนน)
5.2 มีการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลการดําเนินงานของแผนงาน
/โครงการในรายงานผลการตรวจสอบการดําเนิ(0.30
นงาน
คะแนน)
5.3 มีการให้ขอ้ เสนอแนะการดําเนินงานให้แก่ผบู ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานของส่ วนราชการในรายงานผล
การตรวจสอบการดําเนินงาน (0.40 คะแนน)
เหตุผล : เพื่อให้ผตู ้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายใน
ของส่ วนราชการ และเพื่อให้กระทรวงกรม และจังหวัดมีขอ้ มูลการปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมและการกํากับดูแล
การปฏิบตั ิงานขององค์กรให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดในยุทธศาสตร์ของกระทรวง กรม และจังหวัด
อีกทั้งเป็ นการป้ องกันการทุจริ ตได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้ง เพื่อให้หวั หน้าส่ วนราชการให้ความสําคัญในการกํากับงานตรวจสอบภายใน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วดั /ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
ระดับความสําเร็ จของการตรวจสอบภายใน

นา้ หนัก
(ร้ อยละ)
3

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 5

ค่ าคะแนน
ที่ได้
5

ค่ าคะแนน
ถ่ วงนา้ หนัก
0.1500

คาชี้แจงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ :
ปฏิบตั ิงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้วางไว้
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน :
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตอ้ งเข้าร่ วมอบรมสัมมนาในหลายหลักสูตรรวมถึงการให้ความร่ วมมือเป็ นคณะทํางานของ
สบน. ในหลายคณะ แต่อตั รากําลังมีนอ้ ย (ข้าราชการตามกรอบ 3 อัตรา ลาคลอด 1 อัตรา) จึงทําให้รายงานผลการตรวจสอบ
ดําเนินงานเรื่ องที่ 2 ไม่แล้วเสร็ จภายในเดือนกันยายน 2552 แต่ไม่เกินกําหนดระยะเวลาการออกรายงานการตรวจสอบ
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 โดยครบกําหนดในสิ้ นเดือนตุลาคม 2552
หลักฐานอ้ างอิง :
เอกสารแนบในภาคผนวก
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 10 : ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้ นทุนต่ อหน่ วยผลผลิต
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั 1 : คณะกรรมการจัดทําต้นทุนผลผลิต ผู้จดั เก็บข้ อมูล : นางสาววราภรณ์ ปัญญศิริ
โทรศัพท์ : 0-2265-8050
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5110
คาอธิบาย :
ความสําเร็ จ ของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชีตน้ ทุน ต่อ
หน่วยผลผลิตและกิจกรรม เพื่อนําไปสู่การบริ หารราชการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริงบประมาณ
หาร
ข้ อมูลผลการดาเนินงาน :
1. ได้กาํ หนดเกณฑ์การปันส่ วนเพื่อคํานวณต้นทุนผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย สําหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
2. ได้จดั ทําบัญชีตน้ ทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยทุกผลผลิต ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็ จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรู ปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
โดยเสนอให้สาํ นักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
3. ได้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและกิจกรรมระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2550
และปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ว่า มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อลดลงอย่างไรพร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวและจัดทํารายงานสรุ ปผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็ จ
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั
ระดับความสําเร็ จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
โดยที่ :
ระดับ 1 คะแนน:
ระดับ 2 คะแนน:

ระดับ 3 คะแนน:

ระดับ 1
1

ระดับ 2
2

ระดับ 3
3

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5

กําหนดเกณฑ์การปันส่ วนเพื่อคํานวณต้นทุนผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย สําหรับปี งบประมาณ
พ.ศ. 2551
จัดทําบัญชีตน้ ทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมและผลผลิตย่อยทุกผลผลิต ประจําปี
งบประมาณ พ .ศ. 2551 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็ จ
และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรู ปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สาํ นักงบประมาณ
กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและกิจกรรมระหว่างปี งบประมาณ
พ.ศ. 2550 และปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ว่า มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและจัดทํารายงานสรุ ปผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อ
หน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็ จ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ระดับ 4 คะแนน:
ระดับ 5 คะแนน:

ทบทวนภารกิจที่เปลี่ยนไป เพื่อจัดทําข้อมูลผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย และหน่วยนับทั้งองค์กร
อย่างเหมาะสม สําหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
นําแผนเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงานของปี งบประมาณ.ศ.พ2552 ที่จดั ทําขึ้นในปี งบประมาณ
ที่ผา่ นมามาดําเนินงานให้แล้วเสร็ จครบถ้วน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผน
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพดังกล่าว

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วดั /ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
ระดับความสําเร็ จของการจัดทําต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต

นา้ หนัก
ผลการดาเนินงาน
(ร้ อยละ)
3
ระดับ 3

ค่ าคะแนน ค่ าคะแนน
ที่ได้
ถ่ วงนา้ หนัก
3
0.0900

คาชี้แจงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ
:
1. ประสานและจัดฝึ กอบรมในเรื่ องการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป็ นระยะๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนจากสํานัก/
กอง/ศูนย์/กลุ่ม ใน สบน. เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําที่ถกู ต้อง
2. กรมบัญชีกลางได้กาํ หนดให้ส่วนราชการใช้ขอ้ มูลจากระบบบัญชีเพื่อการบริในระบบ
หาร GFMIS ในการคํานวณต้นทุน
ผลผลิต และใช้โปรแกรม Excel ในขั้นตอนของการคํานวณ
3. สําหรับการทบทวนภารกิจและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิ ทธิ ภาพตามกิจกรรมของระดับคะแนน
ที่ 4
และ 5 ได้ประสานกับกรมบัญชีกลางและสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทราบว่าสามารถดําเนินการได้ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2552 ซึ่ งสํานักงานเลขานุการกรม คาดว่าจะสามรถดําเนินการได้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดาเนินงาน :
มีแนวทางการดําเนินงานซึ่ งจัดทําโดยกรมบัญชีกลาง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมบัญชีกลางให้คาํ แนะนํา
ได้เป็ นอย่างดี
อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้ างอิง :
เอกสารแนบตามภาคผนวก
หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผูจ้ ดั เก็บข้อมูล
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 11 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่ วนราชการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั : นางสาววราภรณ์ ปัญญศิริ
ผู้จดั เก็บข้ อมูล : นางสาวดารณี บุญทิพย์
(สํานักงานเลขานุการกรม)
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5110
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5105
คาอธิบาย :
ระดับความสําเร็ จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่ วนราชการ จะพิจารณาจาก
ความครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ า(kWh) ข้อมูลปริ มาณการใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิง (ลิตร)
ข้อมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใช้พลังงาน เช่น เวลาที่ให้บริ การ จํานวน บุคลากร พื้นที่ของอาคาร
ที่การให้บริ การ เป็ นต้น และพิจารณาปริ มาณพลังงานที่แต่ละหน่วยงานในส่ วนราชการใช้จริ ง โดยเปรี ยบเทียบกับ
ปริ มาณพลังงานมาตรฐานที่หน่วยงานควรจะใช้อย่างเหมาะสมตามปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน
โดยใช้ขอ้ มูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานข้อมูลwww.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
โดยพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 1. ไฟฟ้ า และ 2. นํ้ามัน
ข้ อมูลผลการดาเนินงาน :
1. ระดับ 1 คะแนน : มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางาน และแผนปฏิบตั ิลดการใช้พลังงาน ได้ดาํ เนินการทบทวน
การจัดตั้งคณะทํางานลดการใช้พลังงาน โดยมีหวั หน้าส่ วนราชการเป็ นประธาน ตามคําสัง่ สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
ที่ 36/2552 เรื่ อง แต่งตั้งคณะทํางานกําหนดแผนงานและเป้ าหมายในการล ดการใช้พลังงาน และทบทวนคําสัง่ สํานักงาน
บริ หารหนี้สาธารณะ ที่ 37/2552 เรื่ อง แต่งตั้งผูด้ ูแลรับผิดชอบการปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรการประหยัดพลังงานประจําพื้นที่
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่ วมในการประหยัดพลังงาน รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ประจําพื้นที่เป็ น
ระยะ ๆ โดย สบน.ได้บนั ทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ า/พลังงานนํ้ามันเชื้อเพลิงผ่าน
www.e-report.energy.go.th
ของส่ วนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็ นประจําทุกเดือน โดยเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูจ้ ดั เก็บและรวบรวมข้อมูล รวมทั้งได้มีหนังสื อรายงานผล การใช้พลังงานนํ้ามันเชื้อเพลิง
ต่อกระทรวงพลังงานโดยตรงเป็ นประจําทุกเดือน ดังนั้น ในฐานข้อมูลการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้ า/พลังงานนํ้ามันของ สบน.
จึงมีขอ้ มูลอยูค่ รบถ้วน เป็ นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที-4่ 1ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
2. ระดับ 2 คะแนน : มีขอ้ มูลที่ใช้สาํ หรับประเมินค่าดัชนีการใช้พลังงานครบถ้วน
สบน. ได้รวบรวมข้อมูลที่ใช้สาํ หรับประเมินค่าดัชนีการใช้พลังงานเป็ นข้อมูลรายเดือน โดยรายงานผ่าน
www.e-report.energy.go.th ได้แก่ บุคลากรทํางานเต็มเวลา (คน) พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร) เวลาทําการ (ชัว่ โมง)
ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การ (คน) พื้นที่การให้บริ การ (ตารางกิโลเมตร) และการออกพื้นที่ (ครั้ง) ส่ วนเงินงบประมาณที่ได้รับ
เป็ นวงเงินรวมทั้งปี
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน

() รอบ 12 เดือน
3. ระดับ 3 คะแนน : ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ า/พลังงานนํ้ามัน น้อยกว่าค่ามาตรฐาน
3.1. ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าจริ ง ทั้งในไตรมาสที่ 1-4 น้อยกว่าปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ ามาตรฐานของ
สบน. ซึ่ งทําให้หน่วยงานมีค่าดัชนีช้ ีวดั ประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงานมีค่าเป็ นบวก (+) ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า สบน. มีการใช้
พลังงาน “ผ่าน” เกณฑ์มาตรฐาน ซึ่ งหมายถึง สบน. มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง บุคลากรในหน่วยงาน
ให้ความร่ วมมือในการประหยัดพลังงานมากขึ้น
3.2. ปริ มาณการใช้พลังงานนํ้ามันจริ ง ทั้งในไตรมาสที่ 1-4 น้อยกว่าค่ามาตรฐาน เนื่องจาก สบน. มีการจัดการ
ระบบการจ่ายรถยนต์ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ให้ความร่ วมมือในการรณรงค์ให้เดินทางไปด้วยกัน
ในกรณี ที่ไปติดต่อราชการในเส้นทางเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน รวมทั้งได้มีการส่ งข้อมูลข่าวสารผ่าน
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และทางไปรษณี ยม์ ากขึ้น เพื่อช่วยลดการใช้รถยนต์อีกทางหนึ่งด้วย
4. ระดับ 4 คะแนน : ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าจริ งมีค่าน้อยกว่าปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ ามาตรฐาน และ
มีค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าในไตรมาสที่ 1 มากกว่า 0 (3.601) ไตรมาสที่ 2 มากกว่า 0 (3.371) ไตรมาสที่ 3 มากกว่า
0 (2.884) และไตรมาสที่ 4 มากกว่า 0 (2.646)
5. ระดับ 5 คะแนน : ปริ มาณการใช้พลังงานนํ้ามันจริ งมีค่าน้อยกว่าปริ มาณการใช้พลังงานนํ้ามันมาตรฐาน และ
มีค่าดัชนีการใช้พลังงานนํ้ามันในไตรมาสที่ 1 มากกว่า 0 (14.549) และไตรมาสที่ 2 มากกว่า 0 (13.505) ไตรมาสที่ 3 มากกว่า 0 (12.25
และไตรมาสที่ 4 มากกว่า 0 (8.845)
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
1. ไฟฟ้ า คะแนนการประเมินผลด้านไฟฟ้ าของส่ วนราชการ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด
โดยเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ระดับคะแนน คะแนน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
0.5
มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดใช้พลังงาน โดยหัวหน้าส่ วนราชการ
เป็ น
1
ประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบตั ิการลดใช้พลังงานที่เกิดจากความมีส่วนร่ วม
ของเจ้าหน้าที่ และมีแผนติดตามผล
0.5
ข้อมูลปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ า (kWh) ครบถ้วน และข้อมูลพื้นฐานสําหรับการ
2
จัดทําดัชนีการใช้พลังงานครบถ้วน
0.5
ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าจริ ง มากกว่าปริ มาณการใช้ไฟฟ้ ามาตรฐาน โดยมีค่าดัชนีการใช้
3
พลังงานไฟฟ้ าอยูใ่ นช่วง -0.500 ถึง -0.334
0.5
ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าจริ ง มากกว่าปริ มาณการใช้ไฟฟ้ ามาตรฐาน โดยมีค่าดัชนีการใช้
4
พลังงานไฟฟ้ าอยูใ่ นช่วง -0.333 ถึง -0.167
0.5
ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าจริ ง เท่ากับหรื อมากกว่าปริ มาณการใช้ไฟฟ้ ามาตรฐาน โดยมีค่า
5
ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าอยูใ่ นช่วง -0.166 ถึง 0
ในกรณีที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าจริงน้ อยกว่ าปริมาณการใช้ไฟฟ้ ามาตรฐาน หรือมีค่าดัชนี
การใช้ พลังงานไฟฟ้ามากกว่ า0 จะได้ คะแนนเต็มในการประเมินผลด้ านนา้ (2.5
มัน คะแนน)
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
2. นา้ มัน คะแนนการประเมินผลด้านนํ้ามันของส่ วนราชการ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด
โดยเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ระดับคะแนน
คะแนน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1
0.5
มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดใช้พลังงาน โดยหัวหน้าส่ วนราชการเป็ น
ประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบตั ิการลดใช้พลังงานที่เกิดจากความ
มีส่วนร่ วมของเจ้าหน้าที่ และมีแผนติดตามผล
2
0.5
ข้อมูลปริ มาณการใช้พลังงานนํ้ามัน(ลิตร) ครบถ้วน และข้อมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทํา
ดัชนีการใช้พลังงานครบถ้วน
3
0.5
ปริ มาณการใช้น้ าํ มันจริ ง มากกว่าปริ มาณการใช้น้ าํ มันมาตรฐาน โดยมีค่าดัชนีการใช้
พลังงานนํ้ามันอยูใ่ นช่วง -0.500 ถึง -0.334
4
0.5
ปริ มาณการใช้น้ าํ มันจริ ง มากกว่าปริ มาณการใช้น้ าํ มันมาตรฐาน โดยมีค่าดัชนีการใช้
พลังงานนํ้ามันอยูใ่ นช่วง -0.333 ถึง -0.167
5
0.5
ปริ มาณการใช้น้ าํ มันจริ ง เท่ากับหรื อมากกว่าปริ มาณการใช้น้ าํ มันมาตรฐาน โดยมี
ค่าดัชนีการใช้พลังงานนํ้ามันอยูใ่ นช่วง -0.166 ถึง 0
ในกรณีที่ปริมาณการใช้ นา้ มันจริงน้ อยกว่ าปริมาณการใช้ นา้ มันมาตรฐาน หรือมีค่า
ดัชนีการใช้ พลังงานนา้ มันมากกว่ า 0 จะได้ คะแนนเต็มในการประเมินผลด้ านนา้ มัน
(2.5 คะแนน)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วดั /ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
ระดับความสําเร็ จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของส่ วนราชการ

นา้ หนัก
(ร้ อยละ)
3

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 5

ค่ าคะแนน ค่ าคะแนน
ที่ได้
ถ่ วงนา้ หนัก
5
0.1500

คาชี้แจงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ :
1. ได้ดาํ เนินการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดการใช้พลังงาน โดยมีหวั หน้าส่ วนราชการเป็ นประธาน
ตามคําสัง่ สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ ที่ 36/2552 เรื่ อง แต่งตั้งคณะทํางานกําหนดแผนงานและเป้ าหมายในการ
ลดการใช้พลังงาน และทบทวนคําสัง่ สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ ที่ 37/2552 เรื่ อง แต่งตั้งผูด้ ูแลรับผิดชอบการปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรการประหยัดพลังงานประจําพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่ วมในการประหยัดพลังงาน รวมทั้งมีการติดตามผล
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ประจําพื้นที่เป็ นระยะ ๆ
47

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
2. มีการรณรงค์เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานมาตรการประหยัดอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับข้อมูลสาระน่ารู ้การอนุรักษ์พลังงาน เช่น การประหยัดพลังงานเกี่ยวกับเครื่ องใช้สาํ นักงานต่าง ๆ และรายงาน
สถิติการใช้พลังงานของหน่วยงานเปรี ยบเทียบเป็ นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์มาตรการ
ในการประหยัดพลังงานให้บุคลากรทราบอย่างทัว่ ถึงอย่างสมํ่าเสมอ
3. มีการมอบหมายให้บุคลากร ซึ่ งเป็ นตัวแทนของแต่ลสํะานัก/กอง/ศูนย์/ กลุ่ม ทําหน้าที่ดูแล และตรวจสอบการ
ใช้เครื่ องใช้สาํ นักงาน รวมทั้งกําชับให้บุคลากรทุกส่ วนมีส่วนร่ วมในการประหยัดพลังงาน และรายงานผลให้คณะทํางาน
และเลขานุการคณะทํางานกําหนดแผนงานและเป้ าหมายในการลดการใช้พลังงานรับทราบ เพื่อรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ต่อหัวหน้าส่ วนราชการ หรื อรองหัวหน้าส่ วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลทุกสิ้ นเดือน
4. ให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามมาตรการฯ ประจําพื้นที่ รายงานผลการดูแลการประหยัด
พลังงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. รายงานสถิติการใช้พลังงานของหน่วยงาน โดยการเปรี ยบเทียบเป็ นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ให้กบั
ผูบ้ ริ หารรับทราบเป็ นประจําทุกเดือนอย่างสมํ่าเสมอ
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดาเนินงาน :
สบน. เป็ นหน่วยงานที่มีพ้ืนที่ใช้สอยขนาดเล็กและจํากัด และจํานวนบุคลากรมีจาํ นวน ไม่มากนัก จึงทําให้
สามารถตรวจสอบและควบคุมกํากับดูแลการใช้พลังงานได้อย่างทัว่ ถึง รวมทั้งบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าและปริ มาณ
ของพลังงานในประเทศมากพอสมควร
อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน :
สบน. มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังในปริ มาณที่มากขึ้น แต่ในขณะเดีจํยาวกั
นวนอั
น ตรากําลังเท่า
เดิม รวมทั้งมีงานเร่ งด่วน และจําเป็ นจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในกําหนดระยะเวลา หรื อตามที่ ได้รับมอบหมาย
จึงจําเป็ นต้องอยูป่ ฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการทั้งในวันปกติ และในวันเสาร์-อาทิตและงานบางอย่
ย์
างไม่สามารถนํากลับไป
ทําที่บา้ นได้ โดยเฉพาะการจด / ต่อ ทะเบียนที่ปรึ กษา จําเป็ นต้องใช้ระบบ Internet ในการดําเนินการ และมีปริ มาณงาน
ที่มาก ดังนั้น เจ้าหน้าที่จาํ เป็ นต้องมาปฏิบตั ิงานในช่วงวันหยุด
หลักฐานอ้ างอิง :
เอกสารแนบในภาคผนวก
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 12 : ความสาเร็จของการบรรลุเป้ าหมายตามแผนธรรมาภิบาล (Roadmap)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั : นางประภาดา สารนุสิต
ผู้จดั เก็บข้ อมูล : นางสาวสายสุ นีย ์ มีภู่
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านหนี้สาธารณะ
นางสาวสายสุ รีย ์ ปักกะทานัง
และเงินคงคลัง
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5214
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5215, 5216
คาอธิบาย :
ความสําเร็ จในการบรรลุเป้ าหมายตามแผนส่ งเสริ มธรรมาภิบาล (Roadmap) หมายถึง การดําเนินการวิเคราะห์
และจัดทําแผนส่ งเสริ มธรรมาภิบาลประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 –2555 (Roadmap) ซึ่ งเป็ นแผนระยะยาวและการจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการสําหรับปี งบประมาณพ.ศ. 2553 เพื่อนําไปสู่การปฏิบตั ริ าชการ โดยการปรับปรุ งกระบวนงานหรื อขั้นตอน
การปฏิบตั ิราชการตามภารกิจหลักของส่ วนราชการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและส่ งเสริ มให้มีธรรมาภิบาล
ในการปฏิบตั ิราชการโดยพิจารณาจากระดับความสําเร็ จของการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่กาํ หนดไว้
ข้ อมูลผลการดาเนินงาน
ระดับ 1 คะแนน : แต่งตั้งคณะทํางานจัดทํานโยบายกํากับดูแลองค์การที่ดี จรรยาข้าราชการ และพัฒนา
คุณธรรมจริ ยธรรม ตามคําสัง่ สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ ที่ 24/2552 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมี ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านหนี้สาธารณะและเงินคงคลังเป็ นประธาน ผูแ้ ทนจากสํานัก/กอง/ศูนย์ และกลุ่มเป็ นกรรมการโดยมีอาํ นาจ หน้าที่ใน
การจัดทํานโยบาย และกําหนดแนวทางการประเมินองค์กรรวมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน และมีบนั ทึกมอบหมาย
ให้คณะทํางานจัดทํานโยบายกํากับดูแลองค์การที่ดี จรรยาข้าราชการ และพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามตัวชี้วดั ที่ 12 ระดับความสําเร็ จของการบรรลุเป้ าหมายตามแผนธรรมาภิ(Roadmap)
บาล
ตามบันทึก
ที่ กค.0900 /151 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 เรื่ อง รายงานการประชุมชี้แจงทาํ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการส่ งเสริ ม
ธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลัง
ระดับ 2 คะแนน : จัดประชุมเพื่อชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนส่ งเสริ มธรรมาภิบาล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีการจัดประชุมคณะทํางานจัดทํานโยบายกํากับดูแลองค์การที่ดี จรรยาข้าราชการ และ
พัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม 401 สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
ระดับ 3 คะแนน : มีการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ทบทวนวิสยั ทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
กระบวนงานหลักของหน่วยงาน และมีแผนที่ยทุ ธศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิราชการภายใน
สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ (สบน.) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
ระดับ 4 คะแนน : มีการวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล และจัดทํามาตรการ และโครงการ /กิจกรรม ตาม
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีใน 4 ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ด้านผูร้ ับบริ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ด้านองค์การ และด้านผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มธรรมาภิบาลของ สบน.
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ระดับ 5 คะแนน: จัดทําแผนปฏิบตั ิการ/โครงการประจําปี งบประมาณ .ศ.
พ 2553 ภายใต้แผนส่ งเสริ มธรรมาภิบาล
(Roadmap) และเสนอแผนส่ งเสริ มธรรมาภิบาล (Roadmap) และแผนปฏิบตั ิการ /โครงการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ภายใต้แผนส่ งเสริ มธรรมาภิบาลให้ผอู ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ในการส่ งเสริ มธรรมาภิบาลของสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
ความสําเร็ จของการบรรลุเป้ าหมายตามแผนธรรมาภิบาล
1
2
3
4
5
โดยที่ :
ระดับ 1 คะแนน:
ระดับ 2 คะแนน:

แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของส่ วนราชการ
จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อชี้แจงความเข้าใจของการจัดทําแผนส่ งเสริ มธรรมาภิบาล
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
ระดับ 3 คะแนน: จัดทํารายงาน/เอกสารสรุ ปผลการวิเคราะห์ ทบทวนวิสยั ทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกระบวนงาน
หลักของส่ วนราชการและมีแผนที่ยทุ ธศาสตร์ ซึ่ งระบุเป้ าประสงค์ในการส่ งเสริธรรมาภิ
ม บาลไว้
อย่างชัดเจน
ระดับ 4 คะแนน จัดทําแผนส่ งเสริ มธรรมาภิบาล (Roadmap) ได้แล้วเสร็ จตามแนวทางที่สาํ นักงาน ก.พ.ร.
กําหนดโดยมีการวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิเคราะห์สรุ ปผลความเสี่ ยงที่จะส่ งผลกระทบต่อ
การบรรลุเป้ าประสงค์ในการส่ งเสริ มธรรมาภิบาลของกระบวนงานหลักได้อย่างครบถ้วน
ระดับ 5 คะแนน จัดทําแผนปฏิบตั ิการ/โครงการประจําปี งบประมาณ .ศ.พ 2553 ภายใต้แผนส่ งเสริ มธรรมาภิบาล
(Roadmap)ได้แล้วเสร็ จ พร้อมทั้งเสนอแผนส่ งเสริ มธรรมาภิบ(Roadmap)
าล
และแผนปฏิบตั ิการ/
โครงการประจําปี งบประมาณ พ .ศ. 2553 ภายใต้แผนส่ งเสริ มธรรมาภิบาล (Roadmap)
และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่ วนราชการนําไปปฏิบตั ิ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
นา้ หนัก
ค่ าคะแนน ค่ าคะแนน
ตัวชี้วดั /ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
ผลการดาเนินงาน
(ร้ อยละ)
ที่ได้
ถ่ วงนา้ หนัก
ความสําเร็ จของการบรรลุเป้ าหมายตามแผนธรรมาภิบาล 3
ระดับ 5
5
0.1500
คาชี้แจงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ :
ดําเนินการได้ตามที่ช้ ีแจงในข้อมูลผลการดําเนินงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดาเนินงาน :
การประสานความร่ วมมือในการดําเนินงานเพื่อให้งานสําเร็ จ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน :
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องการจัดทําแผนเกี่ยวกับการส่ งเสริ มธรรมาภิบาลน้อย เพราะเป็ นเรื่ องใหม่
และขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล การจัดทําแผนธรรมาภิบาล ดังนั้นหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรมีการฝึ กอบรมให้บุคลากรที่จะทํางานด้านนี้มีความรู ้ความเข้าใจที่ถกู ต้องในการดําเนินการ เพื่อให้การดําเนินงาน
มีประสิ ทธิ ภาพ และตรงกับความต้องการของสํานักงาน ก.พ.ร. และเพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันในการดําเนินงานเรื่ องนี้
หลักฐานอ้ างอิง :
เอกสารแนบในภาคผนวก

51

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 14 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่ วนราชการ
14.1. ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนพัฒนากฎหมายของส่ วนราชการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั : นายธี รเดช ลิขิตตระกูลวงศ์
ผู้จดั เก็บข้ อมูล : นางสาวมณฑาทิพย์ ชุมทอง
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5913
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5914
คาอธิบาย :
 พิจารณาจากระดับความสําเร็ จของการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง กรม และหน่วยงาน
ของรัฐทุกแห่ง กําหนดเป็ นระดับขั้นของความสําเร็ จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็ น 5 ระดับ
 ส่ วนราชการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายประจําปี พ .ศ. 2552 โดยให้ระบุการดําเนินการพัฒนา
กฎหมายใด สาระสําคัญหรื อประเด็นกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผลในการดําเนินการในแต่ละประเด็น
ทางกฎหมายให้ชดั เจน มีการกําหนดผูร้ ับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็ จ
ข้ อมูลผลการดาเนินงาน :
1. ระดับ 1 คะแนน: ดําเนินการนํากฎหมายหลักและอนุบญั ญัติของสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ (สบน.)
จํานวน 17 ฉบับขึ้นเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง ตามบันทึก สบน. ด่วนที่สุด ที่ กค 0900/3216 ลงวันที่ 2ธันวาคม 2551
2. ระดับ 2 คะแนน-ระดับ 3 คะแนน:
2.1. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง ตามคําสัง่ กระทรวงการคลัง
ที่ 280/2552ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่ งมีปลัดกระทรวงการคลัง เป็ นประธาน และได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 และครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552
2.2. ดําเนินการจัดส่ งแผนพัฒนากฎหมายของ สบน. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปยังสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ตามบันทึก สบน. ด่วนที่สุด ที่ กค 0900/532 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 โดยได้บรรจุร่างกฎกระทรวง
กําหนดอัตราและเงื่อนไขการเรี ยกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการชําระหนี้แทนของกระทรวงการคลัง พ.ศ. ....
ไว้ในแผนพัฒนากฎหมายของ สบน. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่ งการยกร่ างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็ นไปตาม
นโยบายของคณะรัฐมนตรี
2.3. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สบน. ตามคําสัง่ สบน. ที่ 42/2552 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2552
โดยมีผอู ้ าํ นวยการ สบน. เป็ นประธาน เพื่อดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของ สบน. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
ให้เป็ นไปตามแนวทางที่สาํ นักงานเลขาธิ การ ครม. กําหนดแนวทางการดําเนินการไว้
3. ระดับ 4 คะแนน : ได้จดั ส่ งแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปยังสํานัก
เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
แล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 ตามหนังสื อสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0206/4572
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2552
4. ระดับ 5 คะแนน : แผนพัฒนากฎหมายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่ วนราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
เรี ยบร้อยแล้ว ตามหนังสื อสํานักงานเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503 (คพก.) /130 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั

ระดับความสําเร็ จของการจัดทําแผนพัฒนา
กฎหมายของส่ วนราชการ
โดยที่ :
ระดับ 1 คะแนน:
ระดับ 2 คะแนน:

ระดับ 1
1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

2

3

4

5

รวบรวมกฎหมายหลักและอนุบญั ญัติที่ส่วนราชการรับผิดชอบ โดยจําแนกหมวดหมู่วา่
กฎหมายหลักฉบับใดอนุบญั ญัติใดที่ออกเป็ นไปตามกฎหมายหลักฉบับนั้นไว้ใwebsite
น
ของกระทรวงที่เสนอแผนพัฒนากฎหมาย
สํารวจ ตรวจสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นโยบายของรัฐบาลหรื อตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ว่ามีกฎหมายหลัก และอนุบญั ญัติที่จะต้อง
ดําเนินการยกร่ างขึ้นใหม่ แก้ไขเพิ่มเติมหรื อยกเลิกที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกระทรวง
กรม และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ให้สอดคล้องตามกรอบการจัดทํากฎหมายที่จะต้องดําเนินการ

จัดทํารายงานวิเคราะห์กฎหมายและประเด็นทางกฎหมาย ตามกรอบนโยบาย ที่กาํ หนดไว้
โดยมีการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับของกฎหมาย หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ในกฎหมาย (focus group) หรื อนําข้อเสนอจากผลงานวิจยั มาดําเนินการ และนําความเห็น
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ของส่ วนราชการไปดําเนินการพัฒนา
กฎหมายในส่ วนที่รับผิดชอบไปดําเนินการ
ระดับ 4 คะแนน: จัดทําแผนการพัฒนากฎหมายประจําปี งบประมาณ พ .ศ. 2552 โดยระบุกฎหมายที่
จะดําเนินการพัฒนา สาระสําคั/ญประเด็นทางกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผลที่จะดําเนินการ
ในแต่ละประเด็นทางกฎหมายแล้วเสร็ จ จัดส่ งให้สาํ นักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรีภายในวันที่
16 มีนาคม 2552
ระดับ 5 คะแนน: แผนพัฒนากฎหมายที่ส่วนราชการนําเสนอได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ระดับชาติที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ดูแลเรื่ องการพัฒนากฎหมายของส่ วนราชการ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
นา้ หนัก
ค่ าคะแนน ค่ าคะแนน
ตัวชี้วดั /ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
ผลการดาเนินงาน
(ร้ อยละ)
ที่ได้
ถ่ วงนา้ หนัก
ระดับความสําเร็ จของการจัดทําแผนพัฒนา
1
ระดับ 5
5
0.0500
กฎหมายของส่ วนราชการ
ระดับ 3 คะแนน:

คาชี้แจงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ :
ดําเนินการได้ตามที่ช้ ีแจงในข้อมูลผลการดําเนินการ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดาเนินงาน :
ได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี
อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน :
การกําหนดแนวทางในการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายประจําปี งบประมาณมีความล่าช้า ทําให้เกิด
ความไม่ชดั เจนในการดําเนินงาน
หลักฐานอ้ างอิง :
เอกสารแนบในภาคผนวก
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 14 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่ วนราชการ
14.2 ระดับความสาเร็จของร้ อยละเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนักของการดาเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของส่ วนราชการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั : นายธี รเดช ลิขิตตระกูลวงศ์
ผู้จดั เก็บข้ อมูล : นางสาวมณฑาทิพย์ ชุมทอง
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5913
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5914
คาอธิบาย :
พิจารณาจากผลสําเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการดําเนินการตามขั้นตอน
(Milestone) ตาม
แผนพัฒนากฎหมายประจําปี พ .ศ. 2552 (ประเมินผลงานถึงวันที่ 30 กันยายน พ .ศ. 2552) ที่ส่วนราชการนําเสนอ
และคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ข้ อมูลผลการดาเนินงาน :
1. มีการจัดทํารายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์กฎหมายรายฉบับตามแผนพัฒนากฎหมายสํานักงาน
บริ หารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประจําปี งบประมาณ 2552
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ 1/2552 และครั้งที่ 2/2552
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 และวันที่ 10 มิถุนายน 2552 ตามลําดับ
3. มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับกฎหมาย (focus group)
4. คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2552
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่ างกฎกระทรวงกําหนดอัตราและเงื่อนไขการเรี ยกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการชําระหนี้
แทนของกระทรวงการคลัง พ.ศ. ....
5. ตามหนังสื อกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0900/16827 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 ได้จดั ส่ งร่ าง
กฎกระทรวง กําหนดอัตราและเงื่อนไขการเรี ยกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการชําระหนี้แทนของ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... ไปยังสํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2552
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ระดับคะแนน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลรวมของ (ค่าคะแนนที่ได้ของกฎหมาย × นํ้าหนักของกฎหมาย) = 1
1
ผลรวมของ (ค่าคะแนนที่ได้ของกฎหมาย × นํ้าหนักของกฎหมาย) = 2
2
ผลรวมของ (ค่าคะแนนที่ได้ของกฎหมาย × นํ้าหนักของกฎหมาย) = 3
3
ผลรวมของ (ค่าคะแนนที่ได้ของกฎหมาย × นํ้าหนักของกฎหมาย) = 4
4
ผลรวมของ (ค่าคะแนนที่ได้ของกฎหมาย × นํ้าหนักของกฎหมาย) = 5
5
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ตารางและสู ตรการคานวณ :
ลาดับที่ของ
ชื่อกฎหมาย
(i)

นา้ หนัก
ของ
แต่ ละ
กฎหมาย
(Wi)
0.xx

ชื่อกฎหมาย
ที่ 1
ชื่อกฎหมาย
ที่ 2
ชื่อกฎหมาย
ที่ i

เกณฑ์ การให้ คะแนนเทียบกับร้ อยละของความสาเร็จ
หรือความคืบหน้ าที่ปฏิบัติได้ตามแผนพัฒนา
กฎหมายของ
ปี งบประมาณที่ทาการประเมินผล
1
2
3
4
5
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
60
70
80
90
100

0.xx

60

70

80

90

100

0.xx

60

70

80

90

100

รวม =1*

คะแนนที่ได้
ของแต่ ละ
กฎหมาย
(Li)

คะแนนเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนัก
(Li x Wi)

ค่าคะแนนของ
กฎหมายที่ 1
ค่าคะแนนของ
กฎหมายที่ 2
ค่าคะแนนของ
กฎหมายที่ i

(ค่าคะแนนของกฎหมายที่ 1 x
นํ้าหนักของกฎหมายที่ 1)
(ค่าคะแนนของกฎหมายที่ 2 x
นํ้าหนักของกฎหมายที่ 2)
(ค่าคะแนนของกฎหมายที่ i x
นํ้าหนักของกฎหมายที่ i)
ผลรวมของ (ค่าคะแนนของกฎหมายที่ 1 x
นํ้าหนักของกฎหมายที่ 1)+ (ค่าคะแนน
ของกฎหมายที2่ x นํ้าหนักของกฎหมายที2่ )+
(ค่าคะแนนของกฎหมายที่ i x นํ้าหนักของ
กฎหมายที่ i)

* ให้ ส่วนราชการกาหนดนา้ หนักของ
แต่ ละกฎหมาย โดยให้ ผลรวมของนา้ หนักของทุกกฎหมายเท่ากับร้ อยละ 1
สู ตรการคานวณ :
ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของแต่ละกฎหมาย
หรือ
(นํ้าหนักของกฎหมายที1 ่x คะแนนที่ได้ของกฎหมายที
1) ่+ (นํ้าหนักของกฎหมายที2 ่x คะแนนที่ได้ของกฎหมายที
2) ่
(นํ้าหนักของกฎหมายที3 ่x คะแนนที่ได้ของกฎหมายที
3)+่ (นํ้าหนักของกฎหมายi x คะแนนที่ได้ของกฎหมายที
i) ่

โดยที่
นํ้าหนักของกฎหมาย
(Wi)

คะแนนที่ได้ของกฎหมาย
(Li)
i

หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญที่ให้กบั กฎหมายแต่ละฉบับ โดยนํ้าหนักของ
ทุกฉบับรวมกัน = 1
หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเปรี ยบเทียบความคืบหน้าที่สามารถปฏิบตั ิได้กบั แผนพัฒนา
กฎหมายของส่วนราชการที่ได้กาํ หนดไว้ ตามรายละเอียดแผนงาน
หมายถึง ลําดับที่ของกฎหมาย
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วดั /ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
ระดับความสําเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย
ของส่ วนราชการ

นา้ หนัก
ผลการดาเนินงาน
(ร้ อยละ)
3
ระดับ 5

ค่ าคะแนน
ที่ได้
5

ค่ าคะแนน
ถ่ วงนา้ หนัก
0.1500

คาชี้แจงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ :
ได้ดาํ เนินการตามที่ได้ช้ ีแจงในข้อมูลผลการดําเนินงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดาเนินงาน :
ได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี
อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน :
ในขั้นตอนของการนําเสนอร่ างกฎหมายที่ได้ดาํ เนินการแล้วเพื่อจัดส่ งไปยังสํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
มีความล่าช้า (ลงนามโดยรัฐมนตรี ) ซึ่ งอาจมีความเสี่ ยงต่อการที่ไม่สามารถดําเนินการให้ทนั ภายในกําหนดเวลาได้
หลักฐานอ้ างอิง :
เอกสารแนบในภาคผนวก
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 15 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั 1 : คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแล ผู้จดั เก็บข้ อมูล : นางสาวพรทิพย์ พันเลิศยอดยิ่ง
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
นางสาวสมหญิง ดํารงแสง
จัดการภาครัฐ (Steering Committee)
นายถนัด ดาวเวียง
และคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ (Working Team)
โทรศัพท์ : 0-2265-8050
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5900, 5904, 5905
คาอธิบาย :
ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็ จที่ส่วนราชการนําเกณฑ์
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ไปใช้เป็ นกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง
(Self Assessment)
และเป็ นบรรทัดฐาน การติดตามและประเมินผลการบริ หารจัดการของส่ วนราชการ เพื่อปรับปรุ งองค์กรและยกระดับ
คุณภาพการบริ หารจัดการของส่ วนราชการต่อไป
การดําเนินการตามตัวชี้วดั นี้ แบ่งออกเป็ น 3 ตัวชี้วดั ย่อย ดังนี้
15.1 ระดับความสําเร็ จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร
15.2 ระดับความสําเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้ าหมายความสําเร็ จของผลลัพธ์การดําเนินการ
ของส่ วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)
15.3 ระดับความสําเร็ จเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ข้ อมูลผลการดาเนินงาน :
15.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์ กร
การดําเนินการตามตัวชี้วดั นี้ แบ่งออกเป็ น 2 ตัวชี้วดั ย่อย ดังนี้
15.1.1 ร้ อยละของการผ่ านเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน
สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
สบน.)
( ได้เลือกดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐใน 2 หมวด
คือ หมวดบังคับ ได้แก่ หมวด 2การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทและหมวดสมั
ธ์
ครใจ ได้แก่ หมวดการวั
4 ด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู
โดยในแต่
้
ละประเด็นได้มีการดําเนินการเพื่อผลักดันให้บรรลุการผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานในหมวดนั
ๆ ดังนี้ ้ น
หมวด 2
รหัส
SP1

คาอธิบายการดาเนินการ
 มีแผนภาพ(Flow Chart) ของกระบวนการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี และประจําปี
 มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี และแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี โดยมีความเชื่อมโยงกับ
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 แผนบริ หราชการแผ่
าร
นดิน
แผนปฏิบตั ิราชการของกระทรวงและกลุ่มภารกิจ
 มีการเชื่อมโยงถ่ายทอดเป้ าประสงค์ กลยุทธ์ รวมทั้งการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร 3 ระดับ

สถานะ
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
หมวด 2 (ต่ อ)
รหัส
SP2



SP 3



SP 4








SP 5





SP 6




SP 7

หมายเหตุ :




คาอธิบายการดาเนินการ
สถานะ
มีการนําปั จจัยภายในและภายนอก เช่น วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการ
ดําเนินงานที่ผา่ นมาขั้นตอนการดําเนินงาน ผลสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งภายในและภายนอก และนโยบายของรัฐบาล เป็ นต้
มาประกอบการจั
น
ดทํา
แผนปฏิบตั ิราชการท้ งั 4 ปี และประจําปี ของ สบน. รวมทั้งเพื่อใช้ในการขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ดา้ นการบริ หารทรัพยากรบุคคล ซึ่งครอบคลุม 4 ด้าน คือ ด้านการ
วางแผนและบริ หารกําลังคน การบริ หารทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูงในสายงานหลัก
(HiPPs) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
(DPIS) และระบบ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
รายบุคคล EPP
ผูบ้ ริ หารได้มีการสื่ อสารและสร้างความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล
ผ่านการประชุคณะกรรมการบริ
ม
หาร สบน./คณะกรรมการ/
คณะทํางานฯ และผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น การ
จัดประชุมชี้แจง/อบรม/
สัมมนา หนังสื อเวียน เว็บไซต์ เป็ นต้น
มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับหน่วยงานและระดับบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ รวมทั้งกิจกรรมการจัดการความรู ้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
มีการจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
มีการจัดทําแผนที่ยทุ ธศาสตร์ระดับองค์การ และมีถ่ายทอดตัวชี้วดั และเป้ าหมายระดับองค์การ
สู่ระดับหน่วยงานทุกหน่วยงาน รวมทั้งระดับบุคคล 1 กอง คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมี
การจัดทําข้อตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่สามารถลงนามคํารับรองฯ ระดับบุคคลได้ภายในไตรมาส 2 และความถี่ในการติดตาม
ความก้าวหน้ามีระยะเวลาไม่เหมาะสม
สบน. มีการจัดทํารายละเอียดของแผนงาน/โครงการ และมีการติดตามผลการปฏิบตั ิราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ รอบ 6 และ 12 เดือน
มีการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ ผ่านคณะกรรมการ/
คณะทํางานในด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการเร่ งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินของ สบน.
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะทํางานพัฒนาบุคลากรและบริ หารจดั การความรู ้ของ
สบน. คณะทํางานพิจารณาแผนและงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรของ สบน.
คณะกรรมการบริ หาร สบน. เป็ นต้น
มีการรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริ หารของ สบน. ทราบ ทุกเดือน
สบน. มีการวิเคราะห์ความเสี่ ยงซึ่งครอบคลุมความเสี่ ยงด้านยุทธศาสตร์ ด้านธรรมภิบาล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านกระบวนการ รวมทั้งได้แจ้งเวียนให้สาํ นัก/กอง/ศูนย์/
กลุ่ม ใน สบน. ทราบ และนําแผนดังกล่าวไปปฏิบตั ิ
= ดําเนินการแล้วเสร็ จ

= อยูร่ ะหว่างดําเนิ นการ

= ยังไม่ได้ดาํ เนิ นการ
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
หมวด 4 (ต่ อ)
รหัส
IT 1
IT 2

IT 3
IT 4
IT 5

IT 6

IT 7

หมายเหตุ :

คาอธิบายการดาเนินการ
สถานะ
 สบน. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่ งสามารถดูขอ้ได้
มูล
ผ่านทาง Website ของ สบน.
 ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 สบน. ได้เลือกกระบวนงาน การจัดทําแผนการบริ หารหนี้
สาธารณะ และการบริ หารจัดการหนี้กลุ่มหนี้รัฐวิสาหกิจและเครื่ องมือทางการเงิซึ่นงฐานข้อมูล
ในการสนับสนุนการปฏิบตั ิงานดังกล่าวเป็ นฐานข้อมูลในระบบ
CS-DRMS (ปี 2542-ปั จจุบนั ) และ
ระบบ GFMIS-TR (เริ่ มใช้ปลายปี 51 และจะนํามาใช้ทดแทนระบบ CS-DRMS ในอนาคต)
 ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 สบน. ได้เลือกกระบวนงานการบริ หารการชําระหนี้ และการ
ออกตัว๋ เงินคลัง ซึ่งฐานข้อมูลที่สนับสนุนปฏิบตั ิงานดังกล่าว คือ ฐานข้อมูลในระบบ
GFMIS-TR
 ซึ่ ง สบน. มีการทบทวน และปรับปรุ งระบบอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ขอ้ มูลมีความถูกต้องและ
เป็ นปั จจุบนั โดยข้อมูลหนี้ของรัฐบาลมีการทบทวนกับฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และข้อมูลหนี้ของรัฐวิสาหกิจมีการทบทวนข้อมูลกับรัฐวิสาหกิจ
 ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 สบน. ได้เลือกกระบวนการสนับสนุน คือ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ซึ่งมีฐานข้อมูลสนับสนุน คือ GFMIS
ระบบ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ซึ่งมีฐานข้อมูลสนับสนุน คือ ระบบ DPIS
 สบน. มีศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร และมีการรายงานข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่าน
Website เป็ นประจําทุกเดือน
 สบน. มีระบบ Risk Model เพื่อนํามาใช้ในการบริ หาร portfolio หนี้ สาธารณะ โดยสามารถ
นําผลการวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ในการปฏิบตั ิงานของ สบน.
รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงเพื่อเป็ นข้อมูลเตือนภัยได้ดว้ ย
 มีการรายงานข้อมูลสําคัญ เช่น หนี้ สาธารณะต่อ GDP ผลการดําเนิ นงานตามแผนการบริ หาร
หนี้สาธารณะ เป็ นต้น และผูบ้ ริ หารสามารถใช้ขอ้ มูลในการพิจารณาถึงผลกระทบได้ผIntranet
า่ นระบบ
 มีการปรับปรุ งข้อมูลในระบบทุกเดือน รวมทั้งรายงานให้ผบ
ู ้ ริ หารรับทราบ
 มีการจัดทําแผนการบริ หารความเสี่ ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
โดยมีระบบรักษา
ความมัน่ คงและปลอดภั(Security)
ย
และความไม่แน่นอนของสถานการณ์
(IT Contingency Plan)
 มีการจัดทําแผนผังกระบวนงาน
(Work Flow) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของ สบน. มีการBack Up และ Scan Virus เป็ นประจําทุกวัน
 มีการประกาศมาตรการในการดําเนิ นการเมื่อเกิดภัยพิบตั ิหน้าห้อง Server และมีการใช้
ระบบ Finger Print ในการเข้าห้อง Server
 มีการจัดทําแผนการจัดการความรู ้ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์
 มีการนําแผนดังกล่าวไปปฏิบตั ิ รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผลให้คณะทํางานฯ และผูบ
้ ริ หารทราบ
 เผยแพร่ แผนการจัดการความรู ้และรายงานผลใน Website
= ดําเนินการแล้วเสร็ จ

= อยูร่ ะหว่างดําเนิ นการ

= ยังไม่ได้ดาํ เนิ นการ
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
15.1.2 ระดับความสาเร็จของร้ อยละเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนักในการบรรลุเป้ าหมายความสาเร็จของผลลัพธ์ ใน
การดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์ การ
การวัดระดับความสําเร็ จของตัวชี้วดั นี้ เป็ นการวัดความสําเร็ จจากการบรรลุเป้ าหมายความสําเร็ จ
ของตัวชี้วดั ผลลัพธ์ใน 2 หมวด ที่ สบน. เลือกดําเนินการ ซึ่ งตัวชี้วดั ผลลัพธ์ดงั กล่าว สบน.ได้ส่งไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
ตามแบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วดั ความสําเร็ จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 แล้ว และในกิจกรรมตามแผนได้มีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบเพื่อรวบรวมผลข้อมูลการดําเนินการในแต่ละ
ตัวชี้วดั ดังกล่าวในรอบ 12 เดือน ดังนี้
หมวด 2
ชื่อตัวชี้วดั
ผู้รับผิดชอบ
1 ร้อยละความสําเร็ จของการบรรลุประสิ ทธิ ผลตามมิติที่ 1 เป็ นผลความสําเร็ จตามผลการดําเนินการตัวชี้วดั ที่
ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
3.1.1 ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของ สบน.
1. สํานักจัดการหนี้ 2
2. สํานักนโยบายและแผน
3. สํานักบริ หารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
2 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน/รายจ่ายสํานักงานเลขานุการกรม
ในภาพรวม
3 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการดําเนินการตามแผน
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง
การบริ หารความเสี่ ยง
4 ร้อยละความสําเร็ จของความสอดคล้องของแผนทรัพยากรบุค1.คล สํานักงานเลขานุการกรม
กับกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
5 ร้อยละของบุคลากรที่จดั ทําคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ 1. คณะทํางานจัดทําระบบประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่สอดคล้องกับเป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลของ สบน.
(สําหรับปี 52 อย่างน้อย 1 สํานัก/กอง)
2. สํานักงานเลขานุการกรม
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
หมวด 4
ชื่อตัวชี้วดั
ผู้รับผิดชอบ
1 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบเครื อข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบคอมพิวเตอร์ของ สบน.
2 ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้ขอ้ มูลระบบฐานข้อมูลขององค์ศูกนร ย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของความเสี่ ยงที่ลดลงจากการดําเนินการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแผนบริ หารความเสี่ ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
4 ร้อยละของความสําเร็ จของการดําเนินการพัฒนาระบบติดตามศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เฝ้ าระวัง และเตือนภัยของ สบน.
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
15.2 ระดับความสาเร็จของร้ อยละเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนักในการบรรลุเป้ าหมายความสาเร็จของผลลัพธ์ การดาเนินการ
ของส่ วนราชการตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน (หมวด 7)
การวัดระดับความสําเร็ จของตัวชี้วดั นี้ เป็ นการวัดความสําเร็ จจากการบรรลุเป้ าหมายความสําเร็ จในหมวด
7
ตามเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐาน ซึ่ งเป็ นการวัดความสําเร็ จในรอบ
12 เดือน โดยมีผรู ้ ับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินการ
ในแต่ละตัวชี้วดั ดังนี้
รหัส
ชื่อตัวชี้วดั
ผู้รับผิดชอบ
RM1
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของแผนปฏิบตั ิการที่
เป็ นผลความสําเร็ จตามผลการดําเนินการ
ส่ วนราชการดําเนินการได้สาํ เร็ จตามเป้ าหมาย
ตัวชี้วดั ที่3.1.1 ตามคํารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการของ สบน.
1. สํานักจัดการหนี้ 2
2. สํานักนโยบายและแผน
3. สํานักบริ หารการระดมทุนโครงการลงทุน
ภาครัฐ
RM2
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ
RM3
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของความสําเร็ จในการ
1. คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
ดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กาํ หนดของ
จัดการภาครัฐ
กระบวนการที่สร้างคุณค่า (จํานวน 2 กระบวนการ 2. สํานักนโยบายและแผน และสํานัก
ที่ได้จดั ทําคู่มือปฏิบตั ิงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 จัดการหนี้ 2
หลักฐานที่ 39)
RM4
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของความสําเร็ จในการ
1. คณะทํางานพัฒนาคุณภาพ
ดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กาํ หนดของ
การบริ หารจัดการภาครัฐ
กระบวนการสนับสนุน (จํานวน 2 กระบวนการ
2. สํานักงานเลขานุการกรม
ที่ได้จดั ทําคู่มือปฏิบตั ิงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
หลักฐานที่ 40)
RM5
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 1. สํานักงานเลขานุการกรม
ลงทุน
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
RM6
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการดําเนินการตามแผน ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านหนี้สาธารณะ
บริ หารความเสี่ ยง
และเงินคงคลัง
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
รหัส
RM7

RM8

RM9

RM10

ชื่อตัวชี้วดั
ผู้รับผิดชอบ
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตาม 1. คณะทํางานพัฒนาบุคคลากร
แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรื อ
และบริ หารจัดการความรู ้ ของ สบน.
แผนพัฒนาบุคลากร
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
8.1 ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ อย่างน้อย 1
ประเด็นยุทธศาสตร์
8.2 ร้อยละของข้อมูลสถิติสาํ คัญของหน่วยงาน ที่นาํ เข้า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ (StatXchange)
โดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและสํานักงานสถิติแห่งชาติ
(สสช.) และหน่วยงานได้มีการปรับปรุ งให้มีความครบถ้วน
และถูกต้องเพื่อแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักความสําเร็ จของการดําเนิน
1. คณะทํางานพัฒนาบุคลากรและ
กิจกรรม ตามแผนการจัดการความรู ้อย่างน้อย 3 องค์ความรู ้ บริ หารจัดการความรู ้ของ สบน.
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักความสําเร็ จของโครงการตามนโยบาย
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านหนี้สาธารณะ
การกํากับดูแลองค์การที่ดีอย่างน้อยด้านละ 1 โครงการ และเงินคงคลัง

15.3 ระดับความสาเร็จเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนักของการจัดทาแผนพัฒนาองค์ การ
เป็ นการวัดความสําเร็ จใจการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่ งจะดําเนินการ
ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2552 ตามแบบฟอร์มที่ 5 – 7
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
แบ่งการวัดความสําเร็ จของการดําเนินการออกเป็ นดังนี้
15.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์ การ
ตัวชี้วดั
15.1.1
15.1.2

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
ระดับความสําเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้ าหมาย
ความสําเร็ จของผลลัพธ์ในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ
รวม

นํ้าหนัก (ร้อยละ)
แผนที่ 1
แผนที่ 2
4
4
2
2
6

6
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
15.1.1 ร้ อยละของการผ่ านเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน
การประเมินผล
ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
(วัดกระบวนการ)

1
60

เกณฑ์ การให้ คะแนน
2
3
4
70
80
90

5
100

15.1.2 ระดับความสาเร็จของร้ อยละเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนักในการบรรลุเป้ าหมายความสาเร็จของผลลัพธ์ ใน
การดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์ การ
ตารางและสู ตรการคานวณสาหรับแผนที่ 1 และแผนที่ 2 :
เกณฑ์ การให้ คะแนนเทียบกับร้ อยละ
คะแนน
คะแนนถ่ วงน้าหนัก
ของผลสาเร็จตามเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ที่ได้
ตัวชี้วดั (i)
(Wi x SMi)
(SMi)
1
2
3
4
5
แผนที่..... ชื่อแผน.................................
KPI1
W1
60
70
80
90
100
SM1
(W1 x SM1)
KPI2
W2
…
…
…
…
…
SM2
(W2 x SM2)
.
.
…
…
…
…
…
.
.
.
.
…
…
…
…
…
.
.
KPIi
Wi
…
…
…
…
…
SMi
(Wi x SMi)
ผลรวมคะแนนเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนัก  (Wi x SMi)
 Wi = 1
นา้ หนัก
(Wi)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก เท่ากับ
 (Wi x SMi)
 Wi

หรือ

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

โดยที่ :
W หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญที่ให้กบั ตัวชี้วดั
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผลสําเร็ จตามเป้ าหมายของตัวชี้วดั
i หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วดั ที่กาํ หนด
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1
 (Wi x SMi) = 1
2
 (Wi x SMi) = 2
3
 (Wi x SMi) = 3
4
 (Wi x SMi) = 4
5
 (Wi x SMi) = 5
15.2 ระดับความสาเร็จของร้ อยละเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนักในการบรรลุเป้ าหมายความสาเร็จของผลลัพธ์ การดาเนินการ
ของส่ วนราชการตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน (หมวด 7)
ตารางและสู ตรการคานวณ :
เกณฑ์ การให้ คะแนนเทียบกับร้ อยละ
คะแนน
คะแนน
นา้ หนัก
ของผลสาเร็จตามเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ถ่ วงนา้ หนัก
ตัวชี้วดั (i)
ที่ได้
(Wi)
(Wi x SMi)
(SMi)
1
2
3
4
5
KPI1
W1
60
70
80
90
100
SM1
(W1 x SM1)
KPI2
W2
…
…
…
…
…
SM2
(W2 x SM2)
.
.
…
…
…
…
…
.
.
.
.
…
…
…
…
…
.
.
KPIi
Wi
…
…
…
…
…
SMi
(Wi x SMi)
ผลรวมคะแนนเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนัก  (Wi x SMi)
 Wi = 1
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก เท่ากับ
 (Wi x SMi)
 Wi
โดยที่ :
W หมายถึง
SM หมายถึง
i หมายถึง

หรือ

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

นํ้าหนักความสําคัญที่ให้กบั ตัวชี้วดั
คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผลสําเร็ จตามเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ลําดับที่ของตัวชี้วดั ที่กาํ หนดขึ้น
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1
 (Wi x SMi) = 1
2
 (Wi x SMi) = 2
3
 (Wi x SMi) = 3
4
 (Wi x SMi) = 4
5
 (Wi x SMi) = 5
15.3 ระดับความสาเร็จเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนักของการจัดทาแผนพัฒนาองค์ การ
นา้ หนัก
การประเมินผล
(ร้ อยละ)
1
1. ความครบถ้วนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญ
1
3
ขององค์กร (15 คําถาม)
2. ความครบถ้วนของการจัดทํารายงานการประเมิน
1
3
องค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริ หารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
3. ความครบถ้วนของแผนพัฒนาองค์การประจําปี
2
0
งบประมาณ พ.ศ. 2553* (2 แผน)
4
รวม

เกณฑ์ การให้ คะแนน
2
3
4
6
9
12

5
15

4

5

6

7

-

1

-

2

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วดั /ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริ หารจัดการภาครัฐ

นา้ หนัก
(ร้ อยละ)
20

ผลการดาเนินงาน
99.4796 %

ค่ าคะแนน
ที่ได้
4.9739

ค่ าคะแนน
ถ่ วงนา้ หนัก
0.9924
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วดั ) ( ) รอบ 6 เดือน
() รอบ 12 เดือน
คาชี้แจงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ :
1. สบน. ได้มีคาํ สัง่ ที่ สบน. 24/2552 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแล
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัโดยมี
ฐ ผอู ้ าํ นวยการ สบน. เป็ นประธานและคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ
การบริ หารจัดการภาครัฐของ สบน. โดยมีรองผูอ้ าํ นวยการ สบน. เป็ นประธานรวมทั้งแต่งตั้งทีมงานในการพัฒนาองค์กร
เพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐให้เป็ นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงาน ก.พ.ร. กําหนด
2. สบน. ได้จดั ทําแผนพัฒนาองค์กร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 2 แผน ตามแบบฟอร์มที่สาํ นักงาน
ก.พ.ร. กําหนด โดยเป็ นแผนภาคบังคับ 1 แผน ในหมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และแผนภาคสมัครใจ 1 แผน
ในหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ ซึ่ งแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผูอ้ าํ นวยการ สบน.
และส่ งให้สาํ นักงาน ก.พ.ร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552
3. สํานักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งให้ สบน. ปรับปรุ งตัวชี้วดั ในแบบฟอร์มที่ 2 ตามที่คณะทํางานพิจารณา
แผนพัฒนาองค์กรของสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอแนะ และให้ส่งรายการตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่ได้ปรับปรุ งแล้วให้สาํ นักงาน
ก.พ.ร. ภายในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ซึ่ ง สบน. ได้ดาํ เนินการให้เรี ยบร้อยแล้ว ต่อมาสํานักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสืทีอ่
นร 1205.3/265 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2552 แจ้งให้ สบน. ทราบว่า ได้เห็นชอบแผนและรายการตัวชี้วดั ดังกล่าวแล้ว
4. สบน. ได้ดาํ เนินการตา มแผนพัฒนาองค์กรทั้ง 2 แผน รวมทั้งพัฒนาองค์กรในหมวดอื่นๆ ควบคู่กนั ไปด้วย
และได้จดั ทํารายงานผลตามแบบฟอร์ม 3-8 ที่สาํ นักงาน ก.พ. กําหนดเรี ยบร้อยแล้ว
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดาเนินงาน : ได้รับการสนับสนุนจากผบู ้ ริ หาร และข้าราชการของ
สํานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ในการเข้าร่ วม
เป็ นคณะกรรมการ/คณะทาํ งานฯและทีมงานในการพัฒนาองค์กร
อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน :
1. เกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี และเกณฑ์
การให้คะแนนมีความไม่ชดั เจน ทําให้ตอ้ งสอบถามและศึกษาจากผูเ้ กี่ยวข้องกันเอง รวมทั้งรายละเอีของประเมิ
ยด
นมักจะแจ้ง
ให้ส่วนราชการทราบเมื่อใกล้สิ้นปี งบประมาณ
2. ข้าราชการมีภารกิจหลักค่อน ข้างมาก และได้รับหมอบหมาย งานในเชิง นโยบายมาก ขึ้น รวมทั้งยังจะต้อง
รับผิดชอบตัวชี้วดั ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการด้วย ซึ่ งตามเกณฑ์การให้คะแนนของสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให้มี
รายละเอียดพร้อมหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน ทําให้เกิดข้อจํากัดในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
3. วิทยากรที่ปรึ กษาด้าน PMQA ของสํานักงาน ก.พ.ร. มีไม่เพียงพอ รวมทั้งข้าราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. ยัง
ไม่มีความรู ้ในเรื่ องดังกล่าวอย่างดีพอที่จะให้คาํ ปรึ กษากับส่ วนราชการ
หลักฐานอ้ างอิง : หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผูจ้ ดั เก็บข้อมูล
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