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ตวัช้ีวดัผล 
การปฏิบัตริาชการ 

หน่วยวดั 
น า้หนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง 

น า้หนัก 

มติทิี่ 1  มติด้ิานประสิทธิผล (น า้หนัก : ร้อยละ 45)   1.8784 

ตวัช้ีวดัที ่ 1  ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน า้หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการของ
กระทรวงการคลงั (น า้หนัก : ร้อยละ 20) 

 0.7239 

1.1.1 รายไดรั้ฐบาล  
 

ลา้นลา้น
บาท 

4 X-9% X-6% X-3% X X+2% 1.4082 1.0000** 0.0400 

1.1.2 หน้ีสาธารณะคงคา้ง
ต่อผลิตภณัฑม์วลรวม 
ในประเทศ ณ ราคาประจ าปี 

ร้อยละ 3 46 45 44 43 42 ร้อยละ 45.35 1.1300** 0.0339 

1.1.3 จ านวนรัฐวสิาหกิจ 
ท่ีมีแผนฟ้ืนฟฐูานะการเงิน 

แห่ง 4 2 3 4 5 6 6 แห่ง 5.0000 0.2000 

1.1.4 จ านวนมาตรการ
ดา้นการคลงัและการเงิน 
ท่ีเก่ียวกบัประชาชน 
เพ่ือคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

มาตรการ 3 5 7 9 11 13 20 มาตรการ 5.0000 0.1500 

1.1.5 ระดบัความส าเร็จ
ของการจดัท าแนวทางการ
ส่งเสริมระดบัธรรมาภิบาล
ของกระทรวงการคลงั 

ระดบั 4 1 2 3 4 5 ระดบั 5 5.0000 0.2000 

1.3 ระดบัความส าเร็จของ
การพฒันาศูนยบ์ริการร่วม
หรือเคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน 

ระดบั 2 1 2 3 4 5 ระดบั 5 5.0000 0.1000 

หมายเหตุ : ตวัช้ีวดัท่ี 1.2 ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการด าเนินการตามแผนปฏิบติัราชการของกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกนัระหวา่ง  
 กระทรวง น ้าหนกัร้อยละ 3 กระทรวงการคลงัไม่ตอ้งด าเนินการ และไดน้ าน ้าหนกัของตวัช้ีวดัน้ีไปเพ่ิมไวท่ี้ตวัช้ีวดั 1.1.3  1.1.4 และ 1.1.5 ตวัช้ีวดัละ ร้อยละ 1 

ตารางสรุปผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
                                                         ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ  กระทรวงการคลงั                             (     )   รอบ    6  เดอืน 

()   รอบ  12  เดอืน 
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ตวัช้ีวดัผล 
การปฏิบัตริาชการ 

หน่วยวดั 
น า้หนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง 

น า้หนัก 

ตวัช้ีวดัที ่2  ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน า้หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการของ
กลุ่มภารกจิด้านรายจ่ายและหนีสิ้น (น า้หนัก : ร้อยละ 10) 

 0.4055 

2.1 ร้อยละของอตัราการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
รายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 1.50 70 72 74 76 78 ร้อยละ 75.78  3.8900** 0.0631 

2.2 ร้อยละของอตัราการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายรวม 

ร้อยละ 0.50 92 93 94 94.5 95 92.42 1.4200** 0.0105 

2.3 ระดบัความส าเร็จของ
การบริหารเงินคงคลงั    

ระดบั 3 1 2 3 4 5 ระดบั 5 5.0000 0.1500 

2.4 ระดบัความส าเร็จของ
การพฒันาคุณภาพ 
การจดัท าสถิติผลิตภณัฑ ์
มวลรวมจงัหวดั (GPP) 

ระดบั   1.50 1 2 3 4 5 N/A 1.0000* 0.0150 

2.5 ภาระหน้ีต่องบประมาณ ร้อยละ 1.50 >21.82 - 21.82 - < 15 ร้อยละ 10.2  5.0000 0.0750 

2.6 ระดบัความส าเร็จ    
ในการออกพนัธบตัร 
รัฐบาลเพื่อใชเ้ป็นอตัรา
ดอกเบ้ียอา้งอิง 

ระดบั 2 - - 1 2 3 ระดบั 5 5.0000 0.1000 

ตวัช้ีวดัที ่3  ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน า้หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการของ
ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ (น า้หนัก : ร้อยละ 15) 

 0.7490 

3.1.1 ระดบัความส าเร็จ 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ทางการเงินและความเส่ียง
ทางเครดิตของหน่วยงาน 
รัฐวสิาหกิจและสถาบนั
การเงินภาครัฐ 

ระดบั 4 1 2 3 4 5 ระดบั 5  5.0000 0.2000 
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ตวัช้ีวดัผล 
การปฏิบัตริาชการ 

หน่วยวดั 
น า้หนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง 

น า้หนัก 
3.1.2 ระดบัความส าเร็จ
ของการจดัท าแผน 
การบริหารหน้ีสาธารณะ 

ระดบั 3 1 2 3 
 

4 
 

5 
 

ระดบั 5 5.0000 0.1500 

3.1.3 ระดบัความส าเร็จ
ของการจดัท ากรอบการ
ด าเนินงาน (PPP Guideline) 

ระดบั 3 1 2 3 4 5 ระดบั 5 5.0000 0.1500 

3.2.1 วงเงินการบริหาร
การช าระหน้ีของรัฐบาล 

ร้อยละ 5 80 
  

85 
 

90 
 

95 
 

100 
 

ร้อยละ 99.91  4.98 0.2490 

มติทิี ่2  มติด้ิานคุณภาพการให้บริการ (น า้หนัก : ร้อยละ 15)  0.7500 

ตวัช้ีวดัท่ี 5  ระดบัความ 
ส าเร็จในการเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น
และร่วมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบติัราชการ 

ระดบั 5 1 2 3 4 5 ระดบั 5 5.0000 0.2500 

ตวัช้ีวดัท่ี 6  ระดบัความ 
ส าเร็จของการด าเนินการ
ตามมาตรการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ระดบั 5 1 2 3 4 5 ระดบั 5 5.0000 0.2500 

ตวัช้ีวดัท่ี 7  ระดบัความ 
ส าเร็จในการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารราชการ 

ระดบั 5 1 2 3 4 5 ระดบั 5 5.0000 0.2500 

มติทิี ่3  มติด้ิานประสิทธิภาพของการปฏิบัตริาชการ (น า้หนัก : ร้อยละ 20)  0.9400 

ตวัช้ีวดัท่ี  8  ร้อยละของ
อตัราการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่ายลงทุน  

ร้อยละ 4 68 71 74 77 80 ร้อยละ 98.70  5.0000 0.2000 

หมายเหตุ : ตวัช้ีวดัท่ี 4 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ น ้าหนกัร้อยละ 3  สบน. ไม่ตอ้งด าเนินการ เน่ืองจากไม่ใช่หน่วยงานท่ีให้บริการ   
ประชาชนโดยตรง และไดน้ าน ้าหนกัของตวัช้ีวดัน้ีไปเพ่ิมไวท่ี้ตวัช้ีวดัท่ี 5  6 และ 7 ตวัช้ีวดัละ ร้อยละ 1 
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ตวัช้ีวดัผล 
การปฏิบัตริาชการ 

หน่วยวดั 
น า้หนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง 

น า้หนัก 
ตวัช้ีวดัท่ี 9  ระดบัความ 
ส าเร็จของการตรวจสอบ
ภายใน 

ระดบั 3 1 2 3 4 5 ระดบั 5 5.0000 0.1500 

ตวัช้ีวดัท่ี 10  ระดบัความ 
ส าเร็จของการจดัท าตน้ทุน
ต่อหน่วยผลผลิต 

ระดบั 
 

3 
 

1 2 3 4 5 ระดบั 3 3.0000 0.0900 

ตวัช้ีวดัท่ี 11 ระดบัความ 
ส าเร็จของการด าเนินการ
ตามมาตรการประหยดั 
พลงังานของส่วนราชการ 

ระดบั 3 1 2 3 4 5 ระดบั 5 5.0000 0.1500 

ตวัช้ีวดัท่ี 12 ระดบัความ 
ส าเร็จของการบรรล ุ
เป้าหมายตามแผนส่งเสริม 
ธรรมาภิบาล (Roadmap) 

ระดบั 3 1 2 3 4 5 ระดบั 5  5.0000 0.1500 

ตวัช้ีวดัท่ี 14 ระดบัความ 
ส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนพฒันากฎหมาย 

ระดบั 4         

14.1.1 ระดบัความส าเร็จ
ของการจดัท าแผนพฒันา
กฎหมายของส่วนราชการ 

ร้อยละ (1) 1 2 3 4 5 ระดบั 5 5.0000 0.0500 

14.1.2 ระดบัความส าเร็จ
ของร้อยละเฉล่ียถ่วง 
น ้าหนกัของการด าเนินงาน
ตามแผนพฒันากฎหมาย
ของส่วนราชการ 

ร้อยละ (3) 1 2 3 4 5 ระดบั 5 5.0000 0.1500 

มติทิี ่4 มติด้ิานการพฒันาองค์กร (น า้หนัก : ร้อยละ20) 
 

0.9948 

ตวัช้ีวดัท่ี 15 ระดบัความ 
ส าเร็จของการพฒันา 
คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ 

ระดบั 20         
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ตวัช้ีวดัผล 
การปฏิบัตริาชการ 

หน่วยวดั 
น า้หนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง 

น า้หนัก 
15.1 ระดบัความส าเร็จ 
ของการด าเนินการ 
ตามแผนพฒันาองคก์าร 

          

15.1.1 ร้อยละของการผา่น
เกณฑคุ์ณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐระดบัพ้ืนฐาน 
(วดักระบวนการ) 

ร้อยละ (8) 60 70 80 90 100 ร้อยละ 
99.4796  

5.0000 0.4000 

15.1.2 ระดบัความส าเร็จ
ของร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ในการบรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จของผลลพัธ์ใน
การด าเนินการตาม
แผนพฒันาองคก์าร 

ระดบั (4) 1 2 3 4 5 ระดบั 5  5.0000 0.2000 

15.2 ระดบัความส าเร็จของ
ร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
ในการบรรลุเป้าหมาย 
ความส าเร็จของผลลพัธ์ 
การด าเนินการของ 
ส่วนราชการตามเกณฑคุ์ณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐ
ระดบัพ้ืนฐาน (หมวด7) 

ระดบั (4) 1 2 3 4 5 ระดบั 4  4.8700 0.1948 

15.3 ระดบัความส าเร็จเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกัของการจดัท า
แผนพฒันาองคก์าร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

ระดบั (4)         

15.3.1 ความครบถว้นของ
การจดัท ารายงานลกัษณะ
ส าคญัขององคก์าร 

ค าถาม (1) 3 6 9 12 15 15 ค าถาม 5.0000 0.0500 
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ตวัช้ีวดัผล 
การปฏิบัตริาชการ 

หน่วยวดั 
น า้หนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง 

น า้หนัก 
15.3.2 ความครบถว้นของ
การจดัท ารายงานการประเมิน
องคก์ารดว้ยตนเองหมวด  
1-7 ตามเกณฑคุ์ณภาพ 
การบริหารจดัการภาครัฐ
ระดบัพ้ืนฐาน 

หมวด (1) 3 4 5 6 7 7 หมวด 5.0000 0.0500 

15.3.3 ความครบถว้นของ
แผนพฒันาองคก์ารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553  
(2 แผน) 

แผน (2) 0 - 1 - 2 2 แผน 5.0000 0.1000 

รวม  100        4.5631 

หมายเหตุ :   *        ส านกังาน ก.พ.ร. ก าหนดใหค้่าคะแนนการประเมินต ่าสุดอยูท่ี่ระดบั 1 คะแนน    
      **       อยูร่ะหวา่งการด าเนินการอุธรณ์ผลการด าเนินงาน 

 

 
รายงาน ณ วนัท่ี 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 

ผูร้ายงาน 1. นางสาวกนกกาญจน์ สุธีธร                            หน่วยงาน   กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
ต าแหน่ง เศรษฐกรปฏิบติัการ     โทรศพัท ์    0-2265-8050 ต่อ 5902             

2. นายถนดั ดาวเวยีง                            หน่วยงาน   กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
  เศรษฐกร      โทรศพัท ์    0-2265-8050 ต่อ 5905             
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดัที่  3 :  ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน า้หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการ 
                            ของส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ 

3.1.1 ระดบัความส าเร็จในการวเิคราะห์ข้อมูลทางการเงนิและความเส่ียงทางเครดติของหน่วยงานรัฐวสิาหกจิ  
และสถาบันการเงนิภาครัฐ 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั 1 :  ผูอ้  านวยการส านกัจดัการหน้ี 2 ผู้จดัเกบ็ข้อมูล : นางชนนัภรณ์  เทพหสัดิน ณ อยธุยา เบอร์ตดิต่อ :  0-2265-8050 ต่อ 5210 
 นางสาวตองทิพย ์ ปิณจีเสคิกลุ 

 
โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5400 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5404, 5409 

ค าอธิบาย :   
พิจารณาจากระดบัความส าเร็จของตวัช้ีวดั เพ่ือประเมินอนัดบัความน่าเช่ือถือของรัฐวิสาหกิจ  

และสถาบนัการเงินภาครัฐ เพ่ือประโยชนใ์นการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั และการใหกู้ต่้อจากรัฐวิสาหกิจ  
และสถาบนัการเงินภาครัฐไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความเส่ียงทางเครดิตของหน่วยงานแต่ละแห่ง  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

1. สบน.ไดด้ าเนินการจา้งบริษทั พรอสเพค คอนซลัต้ิง จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาฯ เพ่ือพฒันาแบบจ าลองเพ่ือวิเคราะห์
ขอ้มลูทางการเงินและความเส่ียงทางเครดิต เม่ือวนัท่ี 25 ก.ย. 2551 

2. บริษทัท่ีปรึกษาฯ ไดจ้ดัฝึกอบรมใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของ สบน. เก่ียวกบัขั้นตอน วิธีการคิด วิเคราะห์ และประเมิน
ความเส่ียงทางเครดิตของรัฐวิสาหกิจ และสถาบนัการเงินภาครัฐ ทั้ง 22 แห่ง เม่ือวนัท่ี 17 พ.ย. 2551 

3. บริษทัท่ีปรึกษาฯ ไดร่้วมกบัเจา้หนา้ท่ีของ สบน. ปรับปรุงขอ้มลูทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ และสถาบนัการเงิน
ภาครัฐทั้ง 22 แห่ง ใหเ้ป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด และสามารถน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ไดเ้รียบร้อยแลว้ 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทางเครดิต  (Credit Risk Management Committee) ไดมี้การประชุมเพ่ือ
พิจารณารายงานผลการประเมินระดบัความน่าเช่ือถือ ( Credit Scoring) ของรัฐวิสาหกิจ และสถาบนัการเงินภาครัฐ  
ทั้ง 22 แห่ง เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2552 และวนัท่ี 9 กนัยายน 2552 ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดพิ้จารณาเห็นชอบรายงานผล  
การประเมินแลว้ รวมทั้งไดน้ าเสนอผูอ้  านวยการส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะใหค้วามเห็นชอบเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 29 
กนัยายน 2552 

5. สบน. ด าเนินการประกาศผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ เพ่ือเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั/  
ใหกู้ต่้อจากรัฐวิสาหกิจและสถาบนัการเงินภาครัฐ จ านวน 22 แห่ง ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงทางเครดิต  
ของแต่ละหน่วยงาน เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 2 : 

ตวัช้ีวดั ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

ระดบัความส าเร็จในการวิเคราะห์ขอ้มลูทางการเงิน 
และความเส่ียงทางเครดิตของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และสถาบนัการเงิน 

1 2 3 4 5 

 

 

โดยที่ : 
ระดบั 1 คะแนน : ●  จา้งท่ีปรึกษาเพ่ือพฒันาแบบจ าลองเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มลูทางการเงินและความเส่ียง  

ทางเครดิต 
ระดบั 2 คะแนน :  ● ฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีของส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะใหป้ระเมินความเส่ียง

ทางเครดิต ของหน่วยงานต่าง ๆ ได ้
ระดบั 3 คะแนน :  ● ปรับปรุงขอ้มลูทางการเงินของหน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนั และสามารถ  

น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ และประเมินความเส่ียงทางเครดิตของหน่วยงานต่างๆได้ 
ระดบั 4 คะแนน :  ● เสนอผลการประเมินความเส่ียงทางเครดิตของหน่วยงานต่าง ๆต่อคณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียงทางเครดิต เพ่ือพิจารณาคะแนนความเส่ียง และน าเสนอต่อผูอ้  านวยการ 
ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะเพ่ือใหค้วามเห็นชอบไดส้ าเร็จ 

ระดบั 5 คะแนน :  ● ด าเนินการประกาศผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ และอตัราค่าธรรมเนียมและ 
กระทรวงการคลงัสามารถเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั และการใหกู้้
ต่อจากรัฐวิสาหกิจหรือสถาบนัการเงินภาครัฐไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงทาง
เครดิตของแต่ละหน่วยงาน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั  
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

ระดบัความส าเร็จในการวิเคราะห์ขอ้มลู
ทางการเงิน และความเส่ียงทางเครดิตของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสถาบนัการเงิน 

4 ระดบั 5 5 0.2000 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  :  

ตามประกาศส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินระดบัความน่าเช่ือถือของรัฐวิสาหกิจ
และสถาบนัการเงินภาครัฐ พ.ศ. 2551 ไดก้ าหนดใหส้ านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ประเมินระดบัความน่าเช่ือถือ
ของรัฐวิสาหกิจและสถาบนัการเงินภาครัฐ อยา่งนอ้ยทุกรอบ 12 เดือน และเพ่ือประโยชนใ์นการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม
การค ้าประกนั และการใหกู้ต่้อจากรัฐวิสาหกิจและสถาบนัการเงินภาครัฐไดอ้ยา่งถกูตอ้งและยอมรับได้ ดงันั้น ส านกัจดัการหน้ี 2 
จึงไดด้ าเนินการจา้งบริษทั พรอสเพค คอนซลัต้ิง จ ากดั เพ่ือปรับปรุงขอ้มลูเชิงคุณภาพ ขอ้มลูเชิงปริมาณ และประเมินอนัดบั
ความน่าเช่ือถือของรัฐวิสาหกิจ และสถาบนัการเงินภาครัฐและฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีของ สบน. ใหส้ามารถประเมินศกัยภาพ 
และความเส่ียงทางเครดิตของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และสถาบนัการเงินภาครัฐไดเ้อง พร้อมทั้งใหส้ามารถเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม
ต่าง  ๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
1. ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัในการประเมินระดบัความน่าเช่ือถือของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสถาบนัการเงินภาครัฐ 
2. เจา้หนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือในการเขา้รับการฝึกอบรม 
3. มีการก าหนดแผนการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
ความช านาญของบุคลากร สบน. เน่ืองจากการประเมินระดบัความน่าเช่ือถือเป็นเร่ืองค่อนขา้งใหม่ส าหรับเจา้หนา้ท่ี

ท่ีวิเคราะห์ขอ้มลู ซ่ึงผูป้ระเมินจะตอ้งมีประสบการณ์และความช านาญ 
หลกัฐานอ้างองิ :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 
  หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดใหป้ระสานกบัผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 
                     2 รูปแบบการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละตวัช้ีวดั  



รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
ช่ือตวัช้ีวดัที่  3 :  ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน า้หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการ 
                            ของส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ 
3.1.2  ระดบัความส าเร็จของการจดัท าแผนการบริหารหนีส้าธารณะ 
ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั 1 :  ผูอ้  านวยการส านกันโยบายและแผน ผู้จดัเกบ็ข้อมูล :  นายเอกราช  เข่ือนขนัธ์สถิตย ์

  นางสาวนีรชา  มรกตราภรณ์ 
  นางสาวจนัทิรา  ตรงรัศมีทอง 
  (ส านกันโยบายและแผน) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5500 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5502, 5514, 5515 
ค าอธิบาย :   

การจดัท าแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจ าปีงบประมาณ เป็นการด าเนินการตามพระราชบญัญติั  
การบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม เพ่ือใชใ้นการก ากบัดูแลการก่อหน้ีและการบริหารหน้ี  
ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในแต่ละปีงบประมาณ โดยส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะจะด าเนินการ  
จดัท าแผนฯ ใหแ้ลว้เสร็จก่อนเร่ิมปีงบประมาณถดัไป เพ่ือใหห้น่วยงานต่าง  ๆ สามารถใชเ้ป็นกรอบการท างาน  
ไดใ้นวนัเร่ิมตน้ของปีงบประมาณนั้นๆ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

1. ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดจ้ดัท าแบบฟอร์มแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 
2553 และจดัส่งแบบฟอร์มไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ  เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2552 เพ่ือรวบรวมขอ้มลูความตอ้งการกูเ้งินและบริหารหน้ี
ทั้งจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศ โดยก าหนดใหห้น่วยงานท่ีประสงคจ์ะกูเ้งินและบริหารหน้ีด าเนินการจดัท าขอ้มลู
ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และส่งกลบัคืนให ้สบน. ภายในวนัท่ี 16 มีนาคม 2552 

2. จดัประชุมคณะท างานพิจารณากลัน่กรองโครงการเงินกูแ้ละความตอ้งการบริหารหน้ีสาธารณะร่วมกบัหน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้งเพ่ือพิจารณากลัน่โครงการความตอ้งการกูเ้งินและบริหารหน้ีของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เม่ือวนัท่ี 17-19 มิถุนายน 2552 

3. น าผลท่ีไดจ้ากการประชุมคณะท างานฯ มาจดัท าเป็นร่างแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2553 
พร้อมทั้งผลกระทบจากการด าเนินการตามแผนฯ น าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ
และติดตามโครงการเงินกูภ้ายใตแ้ผนการบริหารหน้ีสาธารณะพิจารณาใหค้วามเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2552 

4. น าเสนอแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2553 ท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ 
พร้อมทั้งผลกระทบท่ีไดรั้บจากการด าเนินการตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายและก ากบัการบริหารหน้ีสาธารณะ
เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2552 ก่อนท่ีจะน าเสนอแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมติัต่อไป 

5. น าเสนอแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2553 ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมติั  
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัแผนฯ เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2552 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 

เกณฑ์การให้คะแนน 2 : 

ตวัช้ีวดั ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

ระดบัความส าเร็จของการจดัท าแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ 1 2 3 4 5 
 

โดยที่ : 
ระดบั 1 คะแนน : ●  จดัท าแบบฟอร์มแผนฯ ปี 53 เพ่ือรวบรวมความตอ้งการใชเ้งินกูแ้ละบริหารหน้ี 

และส่งหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการไดส้ าเร็จ 
ระดบั 2 คะแนน :  ● กลัน่กรองโครงการและความตอ้งการบริหารหน้ีของหน่วยงานต่าง ๆไดส้ าเร็จ 
ระดบั 3 คะแนน :  ● จดัท าร่างแผนฯ ปี 53 เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองแผนการบริหาร 

หน้ีสาธารณะและติดตามโครงการเงินกูภ้ายใตแ้ผนการบริหารหน้ีสาธารณะส าเร็จ 
ระดบั 4 คะแนน :  ● เสนอแผนฯ ปี 53 และผลกระทบจากการด าเนินการตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการ 

นโยบายและก ากบัการบริหารหน้ีสาธารณะส าเร็จ 
ระดบั 5 คะแนน :  ● เสนอแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหค้วามเห็นชอบ ภายในเดือน ก.ย. 2552 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

ระดบัความส าเร็จของการจดัท าแผน 
การบริหารหน้ีสาธารณะ 

3 ระดบั 5 5 0.1500 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
การจดัท าแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจ าปีงบประมาณ เป็นการด าเนินตามมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบญัญัติ 

การบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ท่ีก าหนดใหค้ณะกรรมการนโยบายและก ากบัการบริหารหน้ีสาธารณะ 
ซ่ึงมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัเป็นประธานกรรมการ และผูอ้  านวยการส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะเป็นกรรมการ
และเลขานุการ เสนอแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจ าปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมติั  ซ่ึงในการจดัท า
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะในแต่ละปีงบประมาณจะมีการก าหนดปฏิทินการท างานเพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินงาน
เพ่ือใหส้ามารถด าเนินการจดัท าแผนฯ ไดแ้ลว้เสร็จก่อนเร่ิมตน้ปีงบประมาณถดัไป 
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
1. หน่วยงานต่าง ๆ จดัส่งขอ้มลูล่าชา้กวา่ก าหนด และขอ้มลูไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น รวมทั้งมีการขอเปล่ียนแปลง

แกไ้ขขอ้มลูอยูเ่สมอ 
2. ความไม่น่ิงของนโยบายรัฐบาลท าใหห้น่วยงานต่างๆ ไม่ทราบขอ้มูลแน่ชดัวา่จะด าเนินโครงการโดยจะจดัหาเงิน  

ลงทุนอยา่งไร 
3. การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และอตัราดอกเบ้ีย เป็นอุปสรรคต่อการวางแผนการบริหารหน้ีของหน่วยงาน 
4. การก าหนดวนั และเวลาในการประชุมของคณะกรรมการ/คณะท างานมีความยุง่ยาก เน่ืองจากตอ้งก าหนดวนัและเวลา

ใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของกรรมการ/คณะท างานทุกท่าน 

หลกัฐานอ้างองิ :  
เอกสารแนบในภาคผนวก 

  หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดใหป้ระสานกบัผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 
                                   2  รูปแบบการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละตวัช้ีวดั  
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
ช่ือตวัช้ีวดัที่  3 :  ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน า้หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการ 
                            ของส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ 
3.1.3  ระดบัความส าเร็จในการจดัท ากรอบการด าเนินงาน (PPP Framework) และหลกัเกณฑ์การให้เอกชนเข้าร่วมงาน 

  (PPP Guideline) เพือ่น าไปใช้ส าหรับการระดมทุนในรูปแบบ PPP ของโครงการลงทุนภาครัฐ 
ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั 1 : ผูอ้  านวยการส านกับริหารการระดม 

ทุนโครงการลงทุนภาครัฐ  
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล :  นางจินดารัตน ์ วิริยะทวีกลุ  
               

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5700 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5506 
ค าอธิบาย :  

เพ่ือใชใ้นการก าหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในโครงการเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมหรือจดัใหมี้
สาธารณูปโภค สาธารณูปการหรือบริการสาธารณะ และบทบาทของเอกชนในการร่วมงานหรือด าเนินการกบัโครงการภาครัฐ 
(Public Private Partnerships : PPPs) 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

1. ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.)ได้จดัท ากรอบการด าเนินงาน (PPP Framework) ส าหรับการระดมทุน 
ในรูปแบบ  PPP แลว้เสร็จ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2551 

2. สบน.ไดมี้การถ่ายทอดความรู้ เร่ือง “Financial Model & Risk Model for PPP Project” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง 
ของกรอบการด าเนินงาน PPP  เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของ สบน. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือส าหรับการวิเคราะห์
โครงการระดมทุนในรูปแบบ PPP แลว้เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2551 

3. จดัท าหลกัเกณฑก์ารใหเ้อกชนเขา้ร่วมงาน (PPP Guideline) ส าหรับการระดมทุนในรูปแบบ PPP แลว้เสร็จ เม่ือวนัท่ี 
17 พฤศจิกายน 2551 รวมทั้งจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (Focus Group) เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2552 

4. น าร่างกรอบการด าเนินงาน (PPP Framework) และหลกัเกณฑก์ารใหเ้อกชนเขา้ร่วมงาน (PPP Guideline) เสนอต่อ
กระทรวงการคลงั เพ่ือน าไปใชก้บัโครงการลงทุนภาครัฐ เม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2552 

5. น าเสนอร่างกรอบการด าเนินงาน (PPP Framework) และหลกัเกณฑก์ารใหเ้อกชนเขา้ร่วมงาน (PPP Guideline) ต่อ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือใหค้วามเห็นชอบ เม่ือ 10 กมุภาพนัธ์ 2552 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ตวัช้ีวดั ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

ระดบัความส าเร็จในการจดัท ากรอบการด าเนินงาน 
(PPP Framework) และหลกัเกณฑก์ารใหเ้อกชน 
เขา้ร่วมงาน (PPP Guideline) เพ่ือน าไปใชส้ าหรับ
การระดมทุนในรูปแบบ PPP ของโครงการลงทุนภาครัฐ 

1 2 3 4 5 



รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 

โดยที่ : 
ระดบั 1 คะแนน : ●  จดัท ากรอบการด าเนินงาน (PPP Framework) ส าหรับการระดมทุนในรูปแบบ PPP แลว้เสร็จ 
ระดบั 2 คะแนน :  ● ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือส าหรับการวิเคราะห์โครงการ PPP ใหแ้ก่ 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ระดบั 3 คะแนน :  ● จดัท าหลกัเกณฑก์ารใหเ้อกชนเขา้ร่วมงาน (PPP Guideline) ส าหรับการระดมทุน 

ในรูปแบบ PPP แลว้เสร็จ  รวมทั้งจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน  
ท่ีเก่ียวขอ้ง (Focus Group) 

ระดบั 4 คะแนน :  ● น าเสนอร่างกรอบการด าเนินงาน (PPP Framework) และหลกัเกณฑก์ารใหเ้อกชน 
เขา้ร่วมงาน (PPP Guideline) ต่อกระทรวงการคลงั เพ่ือน าไปใชก้บัโครงการลงทุนภาครัฐ 

ระดบั 5 คะแนน :  ● น าเสนอร่างกรอบการด าเนินงาน (PPP Framework) และหลกัเกณฑก์ารใหเ้อกชน 
เขา้ร่วมงาน (PPP Guideline) ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหค้วามเห็นชอบ 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

 ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

ระดบัความส าเร็จในการจดัท ากรอบการด าเนินงาน 
(PPP Framework) และหลกัเกณฑก์ารใหเ้อกชน 
เขา้ร่วมงาน (PPP Guideline) เพ่ือน าไปใชส้ าหรับ
การระดมทุนในรูปแบบ PPP ของโครงการ 
ลงทุนภาครัฐ 

3 5 5.0000 0.1500 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  : - 
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

ความช านาญของบุคลากร สบน. เน่ืองจากการระดมทุนในรูปแบบ PPP เป็นเร่ืองค่อนขา้งใหม่ส าหรับเจา้หนา้ท่ี 
ท่ีจะตอ้งวิเคราะห์โครงการ PPP และผลกัดนันโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
หลกัฐานอ้างองิ :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 
  หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดใหป้ระสานกบัผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 



รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
ช่ือตวัช้ีวดัที่  3 :  ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน า้หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการ 
                            ของส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ 
3.2.1  ร้อยละของวงเงนิการบริหารการช าระหนีข้องรัฐบาล 
ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั 1 : ผูอ้  านวยการส านกับริหารการช าระหน้ี  ผู้จดัเกบ็ข้อมูล :  นางสาวศิรสา  กนัตพิ์ทยา 

นายภูพฒัน ์ อาภรณ์สุวรรณ 
นายญาณวฒิุ  ปาละชยัวฒิุ 
นางสาวธนญัวรรณ  มานอ้ย 
(ส านกับริหารการช าระหน้ี) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5600 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5113, 5605, 5606, 5620 
ค าอธิบาย : 

เป็นการวดัผลส าเร็จจากร้อยละของผลผลิตเชิงปริมาณ (Output) ของงานการบริหารการช าระหน้ีของรัฐบาล  
เทียบกบัเป้าหมายผลผลิตของตวัช้ีวดัเชิงปริมาณท่ีก าหนดไวต้ามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  
คือ วงเงินการบริหารการช าระหน้ีของรัฐบาล 180,319,837,000 บาท (จ านวนงบช าระหน้ีท่ีไดรั้บจดัสรร) 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

(ณ ส้ินเดือนกนัยายน) 

ร้อยละของวงเงินการบริหารการช าระหน้ี 
ของรัฐบาล 

ร้อยละ 99.99 100 99.91 
(180,164,147,704.91 บาท)  

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ระดบั 1 คะแนน ระดบั 2 คะแนน ระดบั 3 คะแนน ระดบั 4 คะแนน ระดบั 5 คะแนน 

80 % 85 % 90 % 95 % 100 %  
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

ร้อยละของวงเงินการบริหารการช าระหน้ี 
ของรัฐบาล 

5 99.91 4.98 0.2490 

 



รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจ านวนงบช าระหน้ีท่ีใชไ้ปจากผลการด าเนินงานของส านกับริหารการช าระหน้ี และน ามาค านวณ
ตามสูตรการค านวณเพ่ือจดัล าดบัการใหค้ะแนนตามเกณฑ ์
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1. ไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายท าใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
2.  มีการประสานเป็นการภายในระหวา่งส านกับริหารการช าระหน้ีกบัหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหส้ามารถ

ด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลกัฐานอ้างองิ :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 
  หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดใหป้ระสานกบัผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 



รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดัที่  5 :  ระดบัความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
 และร่วมตดิตามตรวจสอบผลการปฏิบัตริาชการ 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั 1 :  คณะทาํงานดา้นการเปิดโอกาสให ้
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา 
 ระบบราชการ ของ สบน. 

 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล : นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท 
นางสาวจนัทิรา ตรงรัศมีทอง 
ร.ต.ต. หญิงจารุณี เลก็ดาํรงศกัด์ิ 
นางสาวสมหญิง ดาํรงแสง 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5200 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5200, 5515, 5710, 5904 
ค าอธิบาย :  

 ประเดน็การประเมินผลการปฏิบติัราชการเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนไดก้าํหนดไว้ ใน
กรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 
โดยใหส่้วนราชการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมซ่ึงเป็นการกาํหนดช่องทางหรือกลไก ในการใหข้อ้มลู
ข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือใหส่้วนราชการไดเ้รียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  หรือ 
การบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบติัจริงและไดพ้ฒันาเพ่ิมระดบัการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มา  
มีส่วนร่วมในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งภาครัฐกบัภาคประชาชนท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

 การประเมินผลจะพิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 
เพ่ือกระตุน้การปรับระบบราชการสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน และ
พฒันาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและเพ่ือประโยชนสุ์ขของประชาชน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วม  
ในการรับรู้ เรียนรู้ ทาํความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหา /ประเดน็ท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งร่วมคิดแนวทาง  
ร่วมการแกไ้ขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ  และร่วมกระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
1. สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดพิ้จารณาโดยนาํแนวทาง / แผนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

ท่ีไดจ้ดัทาํไวใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาพิจารณาประกอบการกาํหนดประเดน็เพ่ือดาํเนินการเปิดโอกาสใหป้ระชาชน 
เขา้มามีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รวมทั้งไดวิ้เคราะห์ภารกิจหลกัหรือยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญั ท่ีเหมาะสมในการเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัราชการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 โดยระบุกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) ตามภารกิจหลกัและยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัไวอ้ยา่งชดัเจน 



รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
2. สบน. ไดมี้คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบราชการ

ของ สบน. ท่ี 193/2551 ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2551 ซ่ึงประกอบดว้ย ท่ีปรึกษาดา้นหน้ีสาธารณะเป็นประธานคณะทาํงาน และ 
มีผูแ้ทนของส่วนราชการ รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นคณะทาํงาน โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีในการดาํเนินการพฒันาระบบราชการ
ของ สบน. 

3. สบน. มีการวิเคราะห์ขอ้มลูมาใชป้ระกอบการจดัทาํกรอบแนวคิด/กรอบแนวทางท่ีเหมาะสมในการเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  

4. สบน. จดัใหมี้ช่องทาง/กระบวนการ/วิธีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ท่ีกาํหนด และสรุปผลความคิดเห็นท่ีไดจ้ากประชาชนและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยไดจ้ดัประชุมคณะทาํงานฯ คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2552 เพ่ือพิจารณาคดัเลือกประเดน็ยทุธศาสตร์  
ในปี 2552 รวมทั้งกาํหนดเป้าหมายตวัช้ีวดัและวิธีวดัผลการดาํเนินงาน รวมทั้งระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูตามประเดน็ยทุธศาสตร์ 
ท่ีเลือก 

5. คณะทาํงาน ฯ ไดพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบแผนการปรับปรุงการใหบ้ริการขอ้มลูผา่น Web site   
ของ สบน. เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2552 และไดร้ายงานผลการดาํเนินงานดงักล่าวใหป้ระธานคณะทาํงานฯ และ ผอ.สบน. 
ทราบแลว้ เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2552 

6. สบน. ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานแผนปรับปรุงการใหบ้ริการขอ้มลูผา่นทาง Website ใหร้องผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะทราบ จาํนวน 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัองัคารท่ี 2 มิถุนายน 2552 และคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัพุธท่ี 
2 กนัยายน 2552 

7. ฝ่ายเลขานุการคณะทาํงานฯ ได้ ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียไดใ้หข้อ้คิดเห็น  
และขอ้เสนอแนะ เม่ือวนัพุธท่ี 9 กนัยายน 2552 ผลสรุปจากผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 205 ราย ดงัน้ี 

- ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ เท่ากบัร้อยละ 
83.41 สามารถเทียบระดบัความสาํเร็จไดเ้ท่ากบัระดบั 5 

- ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู เท่ากบัร้อยละ 84.88  สามารถเทียบระดบัความสาํเร็จ
ไดเ้ท่ากบัระดบั 5 

- ความเส่ียงลดลงร้อยละ 63.33 หลงัจากดาํเนินการตามแผนการบริหารความเสียง ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สามารถเทียบระดบัความสาํเร็จไดเ้ท่ากบัระดบั 5 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตวัช้ีวดั ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

ระดบัความสาํเร็จในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ 
ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัราชการ 

1 2 3 4 5 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 

โดยที่ : 
ระดบั 1 คะแนน :  พิจารณากาํหนดประเดน็ท่ีจะนาํมาเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
โดยวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือประกอบการพิจารณากาํหนดประเดน็ท่ีแสดงเหตุผลหรือความ
เหมาะสมในการกาํหนดประเดน็ดงักล่าว ดงัน้ี 

1) นาํแนวทาง / แผนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมท่ีไดจ้ดัทาํไวใ้น  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาพิจารณาประกอบการกาํหนดประเดน็เพ่ือดาํเนินการเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  

และ  
2) วิเคราะห์ภารกิจหลกัหรือยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญั ท่ีเหมาะสมในการเปิดโอกาส

ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผล 
การปฏิบติัราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยระบุหรือเจาะจงกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
(Stakeholder) ตามภารกิจหลกัและยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัดงักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจนหรือ 

3) ทบทวนขอ้มลูผลการดาํเนินงานในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในปีท่ีผา่นมา เพ่ือประกอบการกาํหนดประเดน็ในการดาํเนินการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบติัราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 จดัใหมี้คณะท่ีปรึกษาภาคประชาชน /คณะทาํงานภาคประชาชน ซ่ึงประกอบดว้ย  
ผูแ้ทนของส่วนราชการและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ท่ีกาํหนด 

 จดัทาํกรอบ แนวคิด /กรอบแนวทางท่ีเหมาะสมในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชน  
เขา้มามีส่วนร่วม ประจาํปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 โดยนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มลู  
ดงักล่าวขา้งตน้ มาใชป้ระกอบดว้ย 

ระดบั 2 คะแนน :  จดัทาํกรอบแนวคิด /กรอบแนวทางท่ีเหมาะสมในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชน  
เขา้มามีส่วนร่วม ประจาํปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 โดยนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มลู  
ดงักล่าวขา้งตน้ มาใชป้ระกอบดว้ย 

 ส่วนราชการและคณะท่ีปรึกษาภาคประชาชน/คณะทาํงานภาคประชานร่วมกนัจดัทาํ
แผนงานโครงการ/แผนปฏิบติัการในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  โดยมีความสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิด/กรอบ
แนวทางท่ีไดจ้ดัทาํไวใ้นระดบัคะแนนท่ี 1 รวมทั้งนาํสรุปผลความคิดเห็นมาใช้
ประกอบใน 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
 

ระดบั 2 คะแนน : การจดัทาํแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบติัการดงักล่าวไดแ้ลว้เสร็จ  และรายงานผูบ้ริหาร  
ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 โดยแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบติัการฯ มีการระบุวตัถุประสงค ์
กิจกรรม ระยะเวลาการดาํเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผูรั้บผิดชอบ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ  
และเป้าหมายท่ีสามารถวดัและประเมินผลไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

ระดบั 3 คะแนน :  ดาํเนินการตามแผนงาน /โครงการ /แผนปฏิบติัการฯ ไดแ้ลว้เสร็จครบถว้น โดยมีการ  
ติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดไวใ้นแผนงาน/โครงการ/
แผนปฏิบติัการฯ ในระดบัคะแนน 2 อยา่งสมํ่าเสมอ และมีการจดัทาํรายงานสรุปผล
ความกา้วหนา้ในการดาํเนินการเสนอต่อผูบ้ริห ารของส่วนราชการและส่ือสาร  
ใหป้ระชาชนและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย  (Stakeholder) ท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ 

ระดบั 4 คะแนน  จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบติัการฯ ซ่ึงระบุปัจจยั
สนบัสนุน ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ โดยใหค้วามสาํคญักบัการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วม 

● เผยแพร่สรุปผลการดาํเนินงานในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม  
ประจาํปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 ใหป้ระชาชนและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder)  
ท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ 

ระดบั 5 คะแนน ● จดัทาํแนวท าง และขอ้เสนอแนะของการดาํเนินงานในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชน  
เขา้มามีส่วนร่วมในปีต่อไปเสนอต่อผูบ้ริหารของส่วนราชการและไดรั้บความเห็นชอบ  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั  
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

ระดบัความสาํเร็จในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบ 
ผลการปฏิบติัราชการ 

5 ระดบั 5 5 0.2500 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  :  
ดาํเนินการไดต้ามท่ีไดช้ี้แจงในขอ้มลูผลการดาํเนินงาน 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. ผูบ้ริหารสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะสนบัสนุนและใหก้าํลงัใจในการทาํงาน 
2. ไดรั้บความร่วมมือ เสียสละและทุ่มเทเวลาในการทาํงานจากขา้ราชการและลกูจา้งของศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสาํนกังานเลขานุการกรม ซ่ึงการดาํเนินงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 
ส่วนใหญ่จะใชเ้วลาหลงัเลิกงานในวนัทาํงานปกติและใชเ้วลาในวนัหยดุทุกสปัดาห์ ตลอดจนวนัหยดุตามเทศกาลต่าง ๆ  

3. มีการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานอยา่งใกลชิ้ดทุกสปัดาห์ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหนา้เวป็ไซดจ์าํกดัอยูเ่พียงเจา้หนา้ท่ีของศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทาํใหแ้นวคิดไม่หลากหลาย 

2. ขา้ราชการมีงานประจาํมาก ทาํใหก้ารปรับปรุงขอ้มลูใหท้นัสมยัมีความล่าชา้ 
หลกัฐานอ้างองิ :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 
หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดใหป้ระสานกบัผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
ช่ือตวัช้ีวดัที่  6 :  ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ 
ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางประภาดา  สารนุสิต  

 ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นหน้ีสาธารณะ 
 และเงินคงคลงั 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล :  นางสาวสายสุรีย ์ ปักกะทานงั 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5214 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5216 
ค าอธิบาย : 

พิจารณาจากระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  และการบริหารความเส่ียง
ท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดการทุจริต การปฏิบติัและ/หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบของโครงการสาํคญัท่ีไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพ่ือขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

1. ระดบั 1 คะแนน : 
1.1. สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ได้ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางดาํเนินการจดัทาํแผนป้องกนั 

และปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบติัการการป้องกนั และปราบปรามการทุจริต 
ประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2552 

1.2. นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มลู มาประกอบการพิจารณาจดัทาํแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 4 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555) และแผนปฏิบติัการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ สบน. 

2. ระดบั 2 คะแนน  : แผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบติัการ 
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดรั้บความเห็นชอบจากผูอ้าํนวยการ สบน. เม่ือวนัท่ี 31 
มีนาคม 2552 และไดเ้ผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์อง สบน. (www.pdmo.mof.go.th) ดว้ยแลว้ 

3. ระดบั 3 คะแนน : ดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ในกิจกรรม /โครงการ ตามแผนท่ีกาํหนดไว ้ดงัน้ี 

3.1. ประชาสมัพนัธ์ปลกูจิตสาํนึกในการประพฤติปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องสบน. (www.pdmo.mof.go.th) 

3.2  ดาํเนินการเผยแพร่คู่มือการเรียนรู้การขดักนัระหวา่งผลประโยชนส่์วนตนและผลประโยชนส่์วนรวม  
ตามแผนป้องกนัและปราบปรามแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริต   4  ปี (ปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 - 2555) สาํนกังาน
บริหารหน้ีสาธารณะ ใหแ้ก่บุคลากรของ สบน. รับทราบในเวบ็ไซตข์อง สบน. (www.pdmo.mof.go.th)   

3.3  จดัใหมี้ช่องทางการร้องเรียน แจง้เบาะแสขอ้มลูดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผา่นทางเวบ็ไซตข์อง สบน. 
(www.pdmo.mof.go.th)  และกล่องรับเร่ืองราวร้องเรียน 

3.4  คดัเลือกบุคคลผูป้ระพฤติปฏิบติัตนชอบดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ ประจาํปี  2552 
เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2552 

http://www.pdmo.mof.go.th/
http://www.pdmo.mof.go.th/
http://www.pdmo.mof.go.th/
http://www.pdmo.mof.go.th/
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
3.5  ส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนาํโครงการเรียนรู้  

ตามรอยพระยคุลบาท เพ่ือรวมพลงัแผน่ดินดว้ยใจไทยใสสะอาด ลงเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์อง สบน.( www.pdmo.mof.go.th)  
 รวมทั้ง มอบหนงัสือเก่ียวกบัเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2552 และประชาสมัพนัธ์กิจกรรมการประกวด
ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังท่ี 2 

3.6  มีการประชาสมัพนัธ์ส่ือรณรงคเ์ผยแพร่เพ่ือการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม การป้องกนัการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการรักษาจรรยาขา้ราชการ โดยการจดับอร์ด เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2552 

3.7  เขา้ร่วมการสมัมนา เร่ือง “การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ” เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2552  และประชุมเร่ือง “ผูน้าํภาคราชการ  
ท่ีประสบความสาํเร็จและการพิทกัษคุ์ณธรรม”  เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2552 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างเครือข่ายใหมี้ความเขม้แขง็
ในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

3.8  จดัการอบรมโครงการเพ่ือเสริมสร้างความรู้และจิตสาํนึกดา้นคุณธรรมจริยธรรมในการทาํงาน เร่ือง “โครงการ
เพ่ือเสริมสร้างความรู้และจิตสาํนึกดา้นคุณธรรมจริยธรรมในการทาํงาน” ในวนัพฤหสับดีท่ี 6 สิงหาคม 2552 

3.9  มีการจดัฝึกอบรมค วามรู้เก่ียวกบักฎหมายการเงินการคลงัฉบบัใหม่ และการเสริมสร้างจริยธรรมในการ
ปฏิบติังาน ระหวา่งวนัท่ี 21-23 สิงหาคม 2552 

3.10  มีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการ พนกังานราชการ และลกูจา้ง รวมทั้ง
กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาคดัเลือกบุคคลเขา้รับการประเมินผลงาน เพ่ือแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งสาํหรับขา้ราชการ 
พลเรือนประเภทวิชาการ ระดบัชาํนาญการพิเศษลงมา เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2551 

4. ระดบั 4 คะแนน  : ตวัช้ีวดัท่ีระบุในแผนปฏิบติัการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 เร่ือง รายงานผลการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะใสสะอาด ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ในภาพรวมมีผลสาํเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย 

5. ระดบั 5 คะแนน :  
5.1  ตวัช้ีวดั เร่ือง รายงานผลการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะใสสะอาด ประจาํปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2552 ในภาพรวมมีผลสาํเร็จสูงกวา่เป้าหมาย 
5.2   จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2552  และแผนปฏิบติัการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ของ สบน. 
ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2552 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตวัช้ีวดั ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

1 2 3 4 5 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

       

 
 

   24 
 

                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
โดยที ่:  

ระดบั 1 คะแนน :  ศึกษา วิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางดาํเนินการจดัทาํแผนป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบติัการการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของส่วนราชการ ดงัน้ี 
 ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
 ความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดการทุจริต การปฏิบติัและ/หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี

โดยมิชอบในการปฏิบติัราชการ โดยวิเคราะห์เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุทาํให้ 
1)  การปฏิบติัราชการตามอาํนาจหนา้ท่ีของขา้ราชการเป็นไปในลกัษณะท่ีขาดหรือมี

ความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 
2) การปฏิบติัหนา้ท่ีไปในทางท่ีทาํใหป้ระชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม 

ความมีจริยธรรม 
3) การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการขาดการคาํนึงถึงประโยชนส่์วนรวมมากกวา่

ประโยชนส่์วนตนและการยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล 
 ผลการดาํเนินการตามมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในปีท่ีผา่นมา 
 ขอ้มลูท่ีไดจ้ากระบบการรับฟังขอ้ร้องเรียนของส่วนราชการหรือท่ีมีการร้องเรียนผา่น

ศูนยด์าํรงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบ์ริการประชาชน  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 
 วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดการทุจริต การปฏิบติัและ/หรือละเวน้ การปฏิบติั

หนา้ท่ีโดยมิชอบของโครงการสาํคญัท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2552  จาํนวน 3 โครงการ โดยการคดัเลือกโครงการตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ 
ท่ีสาํนกังาน ป.ป.ช. กาํหนด (ตามเง่ือนไขขอ้ 2) 

ระดบั 2 คะแนน :  นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มลู มาประกอบการพิจารณาจดัทาํแผนป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555) และแผนปฏิบติัการ 
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของส่วนราชการ 
พร้อมทั้ง กาํหนดเป้าหมาย และตวัช้ีวดัในแต่ละปีท่ีสะทอ้นผลสมัฤทธ์ิ (Outcome)  
ไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม  

 ในแผนปฏิบติัการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ของส่วนราชการ ระบุกิจกรรม/โครงการไดส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริตครบถว้นทั้ง 4 ยทุธศาสตร์ และครอบคลุมการบริหารความเส่ียงท่ี
อาจจะก่อใหเ้กิดการทุจริต การปฏิบติัและ/หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบของโครงการ
สาํคญัทั้ง 3 โครงการ 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
 

ระดบั 2 คะแนน : ● แผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบติัการ
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของส่วนราชการ  

        ไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารระดบัสูง ภายในวนัท่ี 31 มี.ค. พ.ศ. 2552  และใหน้าํเผยแพร่ 
         ผา่นทางเวบ็ไซตข์องส่วนราชการ 

ระดบั 3 คะแนน : ● ดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจาํปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2552  ของส่วนราชการ ไดแ้ลว้เสร็จครบถว้น 

ระดบั 4 คะแนน : ● ตวัช้ีวดัท่ีระบุในแผนปฏิบติัการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ของส่วนราชการ มีผลสาํเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย 

ระดบั 5 คะแนน : ● ตวัช้ีวดัท่ีระบุในแผนปฏิบติัการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ของส่วนราชการ มีผลสาํเร็จสูงกวา่เป้าหมาย 

● จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการการป้องกนัและปราบปราม  
การทุจริต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะสาํหรับการจดัทาํ  
แผนปฏิบติัการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ของส่วนราชการ ไดแ้ลว้เสร็จ  พร้อมทั้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารระดบัสูง   
และจดัส่งมายงัสาํนกังาน ก.พ.ร. จาํนวน 1 ชุด พร้อมกบัรายงานการประเมินผลตนเอง
รอบ 12 เดือน ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 

เงือ่นไข :  
1) การดาํเนินการในแต่ละระดบัขั้นของความสาํเร็จ จะพิจารณาถึงคุณภาพของการดาํเนินการ เพ่ือนาํมาเป็นประเดน็

ปรับคะแนนเชิงคุณภาพดว้ย  
2) ในขั้นตอนท่ี 1 การคดัเลือกโครงการท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  จาํนวน 3 โครงการ  

เพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดการทุจริต การปฏิบติัและ/หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ ใหพิ้จารณาคดัเลือก
จากโครงการ Flagship ท่ีไดรั้บงบประมาณสูงสุด 3 ลาํดบัแรก กรณีท่ีส่วนราชการไม่มีโครงการ Flagship หรือมีโครงการ 
Flagship นอ้ยกวา่ 3 โครงการ ใหส่้วนราชการคดัเลือกโครงการท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณสูงสุดเพ่ิมเติมใหค้รบ 3 โครงการ 
ทั้งน้ี ในการประเมินผลจะพิจารณาถึงคุณภาพของการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทุจริตฯ ของโครงการดว้ย 

3) กรณีท่ีส่วนราชการไม่ไดด้าํเนินการตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนเร่ืองการทุจริตหรือการปฏิบติัหรือละเวน้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในสงักดัในปีงบประมาณ พ .ศ. 2552  จะพิจารณาปรับลดคะแนนลง 1.00 
คะแนนจากคะแนนท่ีไดรั้บของตวัช้ีวดั หรือกรณีดาํเนินการตอบสนองขอ้ร้องเรียนฯ ไดไ้ม่ครบถว้น จะพิจารณาปรับลด
คะแนนลงตามสดัส่วน 

ทั้งน้ี ขอ้ร้องเรียนเร่ืองการทุจริตหรือการปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในสงักดั 
มีกรณีท่ีตอ้งดาํเนินการใหค้รบถว้น 2 กรณี ไดแ้ก่ 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
 

กรณีท่ี 1 ขอ้ร้องเรียนท่ีมีการร้องเรียนผา่นระบบการรับฟังขอ้ร้องเรียนของส่วนราชการศูนยด์าํรงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย และศูนยบ์ริการประชาชน สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

กรณีท่ี 2 ขอ้กล่าวหาเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มี  
คุณธรรม จริยธรรม ไม่คาํนึงถึงประโยชนส่์วนรวมเป็นท่ีตั้งและไม่มีธรรมาภิบาลตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ
ทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดก้าํหนดไว ้
หมายเหตุ :  

1. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เห็นชอบใหห้น่วยงานภาครัฐนาํแนวทางและมาตรการตาม
ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตไปใชเ้ป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการ
ดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และแปลงยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัโดยกาํหนดเพ่ิมเติมไวใ้นแผนปฏิบติั
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 

2. ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ปลกูจิตสาํนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินยัแก่ทุกภาคส่วน  
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 รวมพลงัแผน่ดินป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความแขง็แกร่งแก่หน่วยงานต่อตา้นการทุจริต  
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

3. ส่วนราชการส่วนกลางจดัทาํแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ .ศ. 2552-2555)  
และแผนปฏิบติัการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 ของหน่วยงานในสงักดัท่ีอยู่  
ในส่วนกลาง และหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีสาํนกังานตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาคท่ีผูบ้งัคบับญัชาของส่วนราชการไม่ได้
มอบอาํนาจใหแ้ก่ผูว้า่ราชการจงัหวดั เช่น สาํนกังานสรรพากรภาค สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เป็นตน้  

4. หากตอ้งการสอบถาม หรือขอขอ้มลูเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
และความเส่ียงท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดการทุจริต การปฏิบติัและ /หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบในการดาํเนินโครงการ  
โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบของสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสามารถ
ดาวนโ์หลดขอ้มลูไดท่ี้เวบ็ไซตข์องสาํนกังาน ป .ป.ช. (http://www.nccc.go.th/asset/yutasart/nation.htm) หรือเวบ็ไซต์  
ของสาํนกังาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั  
น า้หนัก 

  (ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

5 ระดบั 5 5 0.2500 

 

http://www.opdc.go.th/
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

ดาํเนินการไดต้ามท่ีไดช้ี้แจงในขอ้มลูผลการดาํเนินงาน 
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  

การดาํเนินการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบไดรั้บความร่วมมือในการดาํเนินงาน
เป็นอยา่งดีจากผูบ้ริหาร ขา้ราชการ พนกังานราชการและลกูจา้งของ สบน. 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

การปลกูฝังจิตสาํนึกในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงเร่ืองการทุจริตประพฤติมิชอบจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาและ
ความต่อเน่ือง จึงจะประสบความสาํเร็จ 
หลกัฐานอ้างองิ :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดัที่ 7 :  ระดบัความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั 1 :  คณะกรรมการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร 
 แก่ประชาชนของ สบน. 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล :    นางสาววราภรณ์  ปัญญศิริ 
นางสาวดารณี  บุญทิพย ์
นางสาวพิกลุ  ตรีกล่ิน 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050  โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5110, 5105, 5128 
ค าอธิบาย : 

ความสาํเร็จของการดาํเนินการเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของราชการ โดยส่วนราชการตอ้ง
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม พ .ร.บ. ขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ .ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2547 เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งของส่วน
ราชการ และการกาํหนดมาตรการใหทุ้กหน่วยงานของรัฐ ใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว ซ่ึง
พิจารณาจากความกา้วหนา้ของการดาํเนินงานตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละระดบั 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

1. ระดบั 1 คะแนน : ไดมี้การทบทวนผลการดาํเนินงานและมีการทาํหนงัสือเสนอผูอ้าํนวยการสาํนกังานบริหาร
หน้ีสาธารณะ เร่ือง แนวทางในการปรับปรุงศูนยข์อ้มลูข่าวสารของ สบน. เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2552 ใหผู้บ้ริหารทราบ
ถึงการพฒันา ปรับปรุงการจดัทาํดชันีขอ้มลูข่าวสาร ดว้ยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็น
ตน้ไป เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถศึกษาและคน้ควา้ขอ้มลูผา่นโปรแกรมสืบคน้ขอ้มลูข่าวสารไดส้ะดวกและ รวดเร็ว 
รวมทั้งควรใหค้ณะเจา้หนา้ท่ีประจาํศูนยข์อ้มลูข่าวสาร ไปศึกษาดูงานดา้นขอ้มลูข่าวสารของราชการในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

2. ระดบั 2 คะแนน : จดัระบบขอ้มลูข่าวสารตาม พ.ร.บ. ขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ดงัน้ี 
2.1. จดัสถานท่ีเพ่ือประชาสมัพนัธ์ศูนยข์อ้มลูข่าวสารของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) 

บริเวณชั้น 4 หนา้หอ้งประชุม 402  สบน. สาํหรับใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารอยา่งครบถว้น และเป็นปัจจุบนั สามารถสืบคน้
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตาม พ.ร.บ. ขอ้มลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถเขา้ตรวจสอบ
ขอ้มลูข่าวสารไดโ้ดยสะดวก 

2.2. ไดม้อบหมายเจา้หนา้ท่ีดูแลศูนยข์อ้มลูข่าวสาร สบน. และใหท้าํหนา้ท่ี 1) รวบรวมขอ้มลูข่าวสารของทางราชการ
ตามท่ีกาํหนด พร้อมทั้งจดัเป็นหมวดหมู่ไวใ้ห้ประชาชนทัว่ไปเขา้ตรวจดูไดต้ลอดเวลา 2) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของศูนยฯ์ และ 3) อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อ ตามคาํสัง่ สบน. ท่ี 122/2552 ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 
2552 

2.3. จดัทาํป้าย “ศูนยข์อ้มลูข่าวสาร” เพ่ือแสดงสถานท่ีตั้งศูนยฯ์ ของ สบน. ท่ีจดัไวส้าํหรับการใหบ้ริการขอ้มลู
ข่าวสารท่ีเขา้ใจไดง่้าย และมองเห็นไดช้ดัเจน เพ่ือความสะดวกในการเขา้รับบริการของศูนยฯ์ ของ สบน.  
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
2.4. จดัใหมี้ตูแ้ละแฟ้ม สาํหรับจดัเกบ็เอกสารโดยจาํแนกขอ้มลูออกเป็นหมวด/เร่ือง ตามมาตรา 7, 9  

และ 11 โดยจดัตั้งเป็นแฟ้ม และดาํเนินการจดัเน้ือหาภายในหมวด/เร่ือง โดยจดัลาํดบัตามเวลาของการจดัเกบ็ใหเ้ป็น
ปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

2.5. จดัทาํดชันีแฟ้มของขอ้มลูข่าวสารท่ีมีอยูโ่ดยแบ่งเป็น หมวดหมู่ ช่ือเร่ือง และผูรั้บผิดชอบ เพ่ือเขา้ใจ
วิธีการคน้หาไดอ้ยา่งชดัเจนและสามารถสืบคน้ไดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว 

3. ระดบั 3 คะแนน : บริหารจดัการเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารอยา่งเป็นระบบ 
3.1. ดาํเนินการมอบหมายใหผู้บ้ริหารระดบัรองหวัหนา้ส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบติังานตาม พ.ร.บ. ขอ้มลูข่าวสาร

ของราชการเป็นการเฉพาะ โดยมีการดาํเนินการทบทวนคาํสัง่การแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนของ
สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ และมอบหมายใหผู้บ้ริหารรับผิดชอบในการปฏิบติัตามกฎหมายขอ้มลูข่าวสารของ
ราชการ รายละเอียด ปรากฏ ตามคาํสัง่ สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ ท่ี  11/2552 ลงวนัท่ี 26 มกราคม 2552  เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ โดยแต่งตั้งรองผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  (นายสุวิชญ  โรจนวานิช ) เป็นประธาน โดยมีการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการ
เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะจาํนวน 2 คร้ัง จดัคร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัพุธท่ี 4 
กมุภาพนัธ์ 2552 และคร้ังท่ี 2/2552 เม่ือพฤหสับดีท่ี 6 สิงหาคม 2552 ณ หอ้งประชุม 401 สบน. 

3.2. การจดัเกบ็สถิติของผูม้ารับบริการ และรายงานใหผู้บ้ริการทราบอยา่งสมํ่าเสมอทุกเดือน ซ่ึงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 มีผูเ้ขา้มารับบริการทั้งหมด 419 คน และไม่มีผูร้้องเรียนถึงการดาํเนินการของเจา้หนา้ท่ี 

4. ระดบั 4 คะแนน  : เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารใหบุ้คลากรในส่วนราชการและ 
ประชาชนทราบ ดงัน้ี 

4.1. จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายและเร่ืองสิทธิการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารของราชการ  
ตามพระราชบญัญติัขอ้มลู และใหท้ราบถึงคุณค่า สาระสาํคญั และหนา้ท่ีท่ีพึงปฏิบติั รวมทั้งสร้างจิตสาํนึกและทศันคติ
ท่ีดีต่อการเป็นผูใ้หบ้ริการแก่บุคลากรของ สบน. ขา้ราชการสงักดักระทรวงการคลงั และประชาชนทัว่ไป เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 
30 เมษายน 2552 โดยมีผูเ้ขา้อบรมทั้งส้ิน 54 คน ซ่ึงมาจากหน่วยงานภายใน 27 คน และหน่วยงานภายนอก 27 คน 

4.2. มีการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่เก่ียวกบักฎหมายขอ้มลูข่าวสารของราชการ โดยเฉพาะการจดัตั้งศูนยข์อ้มลูใหป้ระชาชน
รับทราบถึงสิทธิในการตรวจสอบการดาํเนินงานของส่วนราชการผา่นช่องทางต่างๆ คือ ลงหนงัสือพิมพ ์รายงานประจาํปี โบว์
ชวัร์แผน่พบั จดับอร์ด ออกบูธทั้งในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค และมี 1 ช่องทางท่ีเป็นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผา่น
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ คือ เวบ็ไซตข์อง สบน. (www.pdmo.mof.go.th ) รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวกบั  
การเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารผา่นช่องทางต่างๆ รวมทั้งมีการจดับอร์ดประชาสมัพนัธ์เพ่ือใหค้วามรู้แก่ประชาชน  
เร่ือง “สิทธิของประชาชนหรือเอกชน” ตาม พ.ร.บ. ขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

5. ระดบั 5 คะแนน  : ไดน้าํขอ้มลูเก่ียวกบัการประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ท่ีหวัหนา้ส่วนราชการลงนาม 
พร้อมทั้งจดัทาํสรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นรายเดือนทุกเดือน เผยแพร่ลงบนเวบ็ไซตข์อง สบน. (www.pdmo.mof.go.th ) 
เป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ 

http://www.pdmo.mof.go.th/
http://www.pdmo.mof.go.th/
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตวัช้ีวดั ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

ระดบัความสาํเร็จในการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร 1 2 3 4 5 

โดยที่ : 
ระดบั 1 คะแนน : ทบทวนผลการดาํเนินงานของศูนยข์อ้มลูข่าวสารของราชการ 

 ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือทราบถึงผลกระทบจากการดาํเนินงานและจดัทาํขอ้เสนอแนวทาง  
ในการพฒันาปรับปรุงศูนยข์อ้มลูข่าวสารเพ่ือเสนอใหผู้บ้ริหารรับทราบและนาํขอ้เสนอ 
ไปใชป้รับปรุงการดาํเนินงาน 

ระดบั 2 คะแนน : จดัระบบขอ้มลูข่าวสารตาม พ.ร.บ. ขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มาตรา 9 ดงัน้ี 
  ศูนยข์อ้มลูข่าวสารของส่วนราชการ มีขอ้มลูข่าวสารตามมาตรา 9 (1) – (8) ครบถว้น 

เป็นปัจจุบนั และเกบ็ไวเ้ผยแพร่เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
 จดัทาํดชันีขอ้มลูข่าวสารไวใ้หบ้ริการ ณ ศูนยข์อ้มลูข่าวสารอยา่งชดัเจน และ สามารถสืบคน้

ไดส้ะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบนั 
ระดบั 3 คะแนน : บริหารจดัการเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารอยา่งเป็นระบบ โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 

 มอบหมายใหผู้บ้ริหารระดบัรองหวัหนา้ส่วนราชการรับผิดชอบ ในการปฏิบติังานตาม 
พ.ร.บ. ขอ้มลูข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะ 

 ผูบ้ริหารของส่วนราชการใหค้วามสาํคญัและควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย 
    ขอ้มลูข่าวสารของราชการอยา่งเคร่งครัด เช่น มีการประชุมเพ่ือซกัซอ้มความเขา้ใจอยา่ง  

   สมํ่าเสมอ เป็นตน้ 
 จดัเกบ็สถิติและสรุปผลการมาใชบ้ริการ ณ ศูนยข์อ้มลูข่าวสารของส่วนราชการ และรายงาน

ใหผู้บ้ริหารของส่วนราชการทราบอยา่งสมํ่าเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 
 มีการปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ .ศ. 2547 ในกา รให้บริการ 

ขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว โดยมีเร่ืองท่ีสามารถตอบสนอง หรือใหบ้ริการ
ขอ้มลูข่าวสารไดภ้ายในกาํหนดร้อยละ 100 โดยไม่มีเร่ืองร้องเรียนไปยงัคณะกรรมการ
ขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

    มีการปฏิบติัตามคาํสัง่ของคณะกรรมการฯ ท่ีสัง่ตามมาตรา 32 โดยเคร่งครัด (ถา้มี)  
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
 

ระดบั 4 คะแนน : เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารใหบุ้คลากรในส่วนราชการ 
และประชาชนทราบ ดงัน้ี 
 จดัอบรม ใหค้วามรู้ เพ่ือส่งเสริมการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายขอ้มลูข่าวสาร

และการปฏิบติัหนา้ท่ีในการใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารตามบทบญัญติัของกฎหมายใหแ้ก่
บุคลากรในส่วนราชการอยา่งทัว่ถึง ปีละไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนเจา้หนา้ท่ีในส่วน
ราชการนั้น และไม่ตํ่ากวา่คร้ังละ 3 ชัว่โมง 

  ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่เก่ียวกบัผลการปฏิบติัตามกฎหมายขอ้มลูข่าวสารของราชการโดยเฉพาะ
การจดัตั้งศูนยข์อ้มลูตามมาตรา 9 ใหป้ระชาชนรับทราบ ผา่นช่องทางต่างๆ อยา่งนอ้ย 5 ช่องทาง
โดย 2 ใน 5 ช่องทางจะตอ้งเป็นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ 

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารผา่นทาง ช่องทางต่าง ๆ 
และมีการนาํความคิดเห็นของประชาชน (ถา้มี) มาพิจารณาประกอบการบริหารจดัการดา้นการ
เปิดเผยหรือใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสาร 

 

ระดบั 5 คะแนน :  เผยแพร่ขอ้มลูเก่ียวกบัประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ท่ีหวัหนา้ส่วนราชการ
ลงนามแลว้บนเวบ็ไซตข์องส่วนราชการ โดยเร็ว 

    จดัทาํสรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นรายเดือน โดยแยกประเภทเป็นหมวดหมู่ใหช้ดัเจน 
    และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องส่วนราชการ โดยเผยแพร่ตลอดปีงบประมาณ เป็นเวลา  
    ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั  
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

ระดบัความสาํเร็จในการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร 5 ระดบั 5 5 0.2500 
 

ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1. จดัสถานท่ีประชาสมัพนัธ์ขอ้มลูข่าวสารใหก้บัขา้ราชการ พนกังานราชการ และลกูจา้งของ สบน. รวมทั้ง

ประชาชนและผูม้าติดต่อราชการ  
2. ไดด้าํเนินการทบทวนคาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนของ สบน. ใหม่ ตามคาํสัง่ 

สบน. ท่ี 11/2552 ลงวนัท่ี 26 มกราคม 2552  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนของ สบน. และ
มอบหมายใหผู้อ้าํนวยการ สบน. รับผิดชอบในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายขอ้มลูข่าวสารของราชการ 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

ผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของราชการใหป้ระชาชนไดรั้บทราบอยา่งถกูตอ้งครบถว้น 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1. สถานท่ีของ สบน. มีพ้ืนท่ีค่อนขา้งจาํกดั ทาํใหก้ารจดัตั้งศูนยข์อ้มลูข่าวสารไม่เป็นจุดสนใจของประชาชน  
ท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการเท่าท่ีควร 

2. สบน. เป็นหน่วยงานดา้นวิชาการ การประสานงานติดต่อกบัประชาชนค่อนขา้งนอ้ย ดงันั้น ประชาชนท่ีเขา้มาใช้
บริการศูนยข์อ้มลูข่าวสารเพ่ือคน้หาขอ้มลูจึงมีนอ้ยมาก 
หลกัฐานอ้างองิ :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 
หมายเหต ุ: 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดใหป้ระสานกบัผูจ้ดัเก็บขอ้มูล 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดัที่ 8 :  ร้อยละของอตัราการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางสาววราภรณ์  ปัญญศิริ 
    นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล :  นางสาวเทียมจนัทร์  ประเสริฐผล                 
 นางฐิติรัตน ์ บุณยะประสิทธ์ิ 

                             (สาํนกังานเลขานุการกรม) 
โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5110, 5200 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5117, 5133 
ค าอธิบาย : 

 การพิจารณาผลสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใชอ้ตัราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ของส่วนราชการทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตวัช้ีวดัความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ 
ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรเพ่ิมเติมระหวา่งปีงบประมาณ โดยจะใชข้อ้มลูการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
จากระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การใหค้ะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเม่ือเทียบกบัวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บ 
 หากมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณระหวา่งปี (รายจ่ายประจาํไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไป

รายจ่ายประจาํ) จะนาํยอดงบประมาณหลงัโอนเปล่ียนแปลงแลว้มาเป็นฐานในการคาํนวณ 
 รายจ่ายลงทุนหมายถึง รายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเพ่ือจดัหาทรัพยสิ์นประเภททุน ทั้งท่ีมีตวัตนและทรัพยสิ์นท่ี

ไม่มีตวัตน ตลอดจนรายจ่ายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแ้ก่บุคคล องคก์ร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผูรั้บไม่ตอ้งจ่ายคืนใหรั้ฐบาล 
และผูรั้บนาํไปใชจ้ดัหาทรัพยสิ์นประเภททุน เป็นตน้ สามารถตรวจสอบไดจ้ากรหสังบประมาณรายจ่าย รหสัลกัษณะงาน
ตาํแหน่งท่ี 5 แสดงถึงลกัษณะเศรษฐกิจท่ีสาํนกังบประมาณกาํหนดให้ 

สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดรั้บจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2552  หมวดงบลงทุน 
วงเงิน 30.130 ลา้นบาท  
สูตรการค านวณ : 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการเบิกจ่าย  x  100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีไดรั้บ  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2551 2552 
(ณ ส้ินเดือนกนัยายน) 

อตัราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 75.23 78.61 98.70 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

       

 
 

   34 
 

                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ Y ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ระดบั 1 คะแนน ระดบั 2 คะแนน ระดบั 3 คะแนน ระดบั 4 คะแนน ระดบั 5 คะแนน 

ร้อยละ 68 ร้อยละ 71 ร้อยละ 74 ร้อยละ 77 ร้อยละ 80 
 

หมายเหตุ : 1. กาํหนดค่า X เท่ากบั ระดบัคะแนน 3 โดยท่ี X หมายถึง ค่าเป้าหมายร้อยละของอตัราการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 

2. กาํหนดค่า Y เท่ากบั ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยสาํนกังาน ก .พ.ร. จะประสานหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหารือความเหมาะสมของช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน และจะแจง้ใหส่้วนราชการทราบต่อไป  

3.  การคาํนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจะไม่รวมงบประมาณท่ีส่วนราชการประหยดัได ้และไม่ได้
นาํเงินดงักล่าวไปใชจ่้ายในภารกิจหรือโครงการอ่ืน ๆ ต่อ ทั้งน้ี ขอใหส่้วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณท่ีประหยดั 
ไดด้งักล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพ่ือใชป้ระกอบการประเมินผล 

4.  ในกรณีส่วนราชการนาํเงินงบประมาณท่ีประหยดัไดจ้ากโครงการเดิมไปใชใ้นโครงการอ่ืนๆ  การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนาํมาใชค้าํนวณอตัราการเบิกจ่ายดว้ย 

5.  สามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีไดรั้บผา่นทางเวบ็ไซตข์องกรมบญัชีกลาง 
www.cgd.go.th 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั  
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

อตัราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 4 98.70 5 0.2000 
 

ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  :  
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใชจ่้ายเงินของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ ประจาํปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพ่ือกาํกบัดูแลใหมี้การเบิกจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2552 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรการและ
แนวทางการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงินงบประมาณประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

2. สบน. ไดรั้บจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 งบลงทุนวงเงิน 30.130 ลา้นบาท และ 
ทาํการโอนเปล่ียนแปลงรายการจากงบดาํเนินงานมาลงทุน 2 คร้ัง วงเงิน 0.65 ลา้นบาท รวมวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 30.78 
ลา้นบาท ประกอบดว้ย 13 รายการ ดงัน้ี 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
1. กลอ้งวีดีโอ และอุปกรณ์เสริม จาํนวน  44,340 บาท 
2. LCD TV 46 น้ิว จาํนวนเงิน 58,315 บาท 
3. เคร่ืองถ่ายเอกสารสี ระบบดิจิตอล จาํนวนเงิน 24,990.52 บาท 
4. เคร่ืองพิมพเ์อกสารสี จาํนวนเงิน 52,965 บาท 
5. เคร่ืองพิมพเ์อกสาร ขาว – ดาํ จาํนวนเงิน 23,219 บาท 
6. โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสาํหรับผูบ้ริหาร จาํนวนเงิน 38,100 บาท 
7. ชุดเฟอร์นิเจอร์หอ้งผูบ้ริหาร จาํนวนเงิน 188,721.25 บาท 
8. เคร่ืองมลัติฟังกช์ัน่ จาํนวนเงิน 53,500 บาท 
9. วิทยส่ืุอสาร 5 วตัต ์จาํนวนเงิน 25,680 บาท 
10. กลอ้งดิจิตอล จาํนวนเงิน 9,844 บาท 
11. โทรศพัท ์Digital สาํหรับผูบ้ริหาร จาํนวนเงิน 48,685 บาท 
12. การปรับปรุงหอ้งนํ้าของ สบน. จาํนวนเงิน 581,300 บาท แบ่งการชาํระออกเป็น 2 งวด 

   งวดท่ี 1 ชาํระเม่ือ 30 กนัยายน 2552 จาํนวนเงิน 281,000 บาท 
    งวดท่ี 2 ไดท้าํการสาํรองเอกสารการกนัเงินในระบบ GFMIS  

13. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ จาํนวนเงิน 29,310,000 บาท 
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

การดาํเนินการตามกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
การประกวดราคาดว้ยวิธีทางอิเลก็ทรอนิกส์ในการจดัซ้ือจดัจา้งภายใตโ้ครงการปรับปรุง ประสิทธิภาพ

ระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ ไดรั้บการร้องเรียกจากผูมี้สิทธิเสนอราคาหลายคร้ังตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและใชเ้วลา
ในการช้ีแจงทาํความเขา้ใจ ทาํใหเ้หลือเวลาดาํเนินโครงการนอ้ยลงจึงตอ้งเร่งรัดการดาํเนินการเป็นอยา่งมากในช่วงปลายปี 
งบประมาณ 
หลกัฐานอ้างองิ :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
ช่ือตวัช้ีวดัที่  9 :  ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางประภาดา  สารนุสิต  
 ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นหน้ีสาธารณะ 
 และเงินคงคลงั 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล : นายปิยะ  ศรีจนัทร์ 
 นางกนกกร  แกว้เขียว 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5214 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5910, 5911 
ค าอธิบาย : 

 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหค้วามเช่ือมัน่และการใหค้าํปรึกษาอยา่งเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ  
ซ่ึงจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบติังานของส่วนราชการใหดี้ข้ึน การตรวจสอบภายในจะช่วยใหส่้วนราชการ
บรรลุถึงเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวด้ว้ยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง 
การควบคุม และการกาํกบัดูแลอยา่งเป็นระบบ 

 ความสาํเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบติัตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบติัการตรวจสอบภายในภาคราชการท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนด 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

1. ขั้นตอนที่ 1 ระดบั 1 คะแนน : จดัทาํกฎบตัรการตรวจสอบภายในท่ีมีการกาํหนดวตัถุประสงค ์อาํนาจหนา้ท่ี 
และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในไวใ้นกฎบตัรการตรวจสอบภายใน และเสนอ ผอ.สบน. ใหค้วามเห็นชอบแลว้
ตามหนงัสือ ท่ี กค 0900/กต 020  ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2550 รวมทั้งเผยแพร่กฎบตัรการตรวจสอบภายในใหทุ้กหน่วยงาน  
ในส่วนราชการทราบ 2 ช่องทาง  คือ 1) เผยแพร่ทาง PDMO Intranet  ตามหนงัสือ ท่ี กค 0900/กต 023 ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2550 
และ  2) เผยแพร่โดยเวียนใหส้าํนกั/กลุ่ม/ศูนย ์ภายในสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะทราบ  ตามหนงัสือ ท่ี กค 0900/กต 060 
ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2550 

2. ขั้นตอนที่ 2 ระดบั 2 คะแนน : ประเมินผลการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในตามแนวทางการประเมินตนเอง
ของหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการท่ีกรมบญัชีกลาง โดยไดจ้ดัทาํแบบประเมินตนเองของผูต้รวจสอบภายใน 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามแบบท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนด ตามหนงัสือ ท่ี กค 0900/กตส.086 ลงวนัท่ี 16 ตุลาคม 2551 
แบบประเมินประกอบดว้ยหวัขอ้ ดงัน้ี 

1) ประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดา้นคุณสมบติั  
2) ประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบติังาน  
3) ประเมินผลจริยธรรมของผูต้รวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
4) ดาํเนินการใหผู้ต้รวจสอบภายในทุกคนของหน่วยตรวจสอบภายในไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินผล  

การปฏิบติังานดว้ยตนเอง 
5) จดัส่งแบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการใหก้รมบญัชีกลาง ตามหนงัสือ ท่ี 

กค 0900/2635 ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม 2551 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 

3.  ขั้นตอนที่ 3 ระดบั 3 คะแนน : จดัทาํแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเส่ียงของกิจกรรม/หน่วยงาน และ
เสนอหวัหนา้ส่วนราชการอนุมติั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) มีการประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบตามผลประเมินความเส่ียงของกิจกรรม/หน่วยงาน  
ซ่ึงประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบของกิจกรรม/หน่วยงาน ตามนโยบายของ ค.ต.ป. (หนงัสือ ท่ี กค 0203/ค.
ต.ป./344 ลงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 เร่ือง แนวนโยบายการวางแผนการตรวจสอบภายในของส่วนราชการในสงักดั
กระทรวงการคลงั) ซ่ึงกาํหนดใหจ้ดัทาํแผนการตรวจสอบตามผลประเมินความเส่ียงของหน่วยงาน/กิจกรรม โดยแยกเป็น
ระดบัความเส่ียง สูง/กลาง/ต า่ และการกาํหนดความถ่ีของแผนการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียง 

2) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) และการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั 
(Compliance Auditing) ประกอบดว้ย 

2.1 ตรวจสอบเร่ืองการบริหารเงินงบประมาณ 
2.2 ตรวจสอบเร่ืองการรับ และการเกบ็รักษาเงิน 
2.3 ตรวจสอบเร่ืองการจ่ายเงิน และใบสาํคญัคู่จ่าย 
2.4 ตรวจสอบเร่ืองเงินรายไดแ้ผน่ดิน และการนาํส่งคลงั 
2.5 ตรวจสอบเร่ืองเงินยืมทดรองราชการ และเงินยืมราชการ 
2.6 ตรวจสอบเร่ืองการเบิก การหกัและนาํเงินส่ง กบข. และกสจ. 
2.7 ตรวจสอบเร่ืองการใชจ่้ายค่าสาธารณูปโภค 
2.8 ตรวจสอบเร่ืองการสอบทานรายงานการเงิน 
2.9 ตรวจงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเงินทุนกลางสวสัดิการของขา้ราชการและลกูจา้ง สบน. 
2.10 ตรวจรายงานประจาํปีเงินทุนกลางสวสัดิการของขา้ราชการและลกูจา้ง สบน. 

3) การตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั (Compliance Auditing) ประกอบดว้ย 
3.1 ตรวจสอบเร่ืองการก่อหน้ีผกูพนั/การจดัซ้ือ/การจดัจา้ง 
3.2 ตรวจสอบเร่ืองการจดัทาํทะเบียนควบคุมสินทรัพย ์การบาํรุงรักษาและการจาํหน่ายสินทรัพย ์
3.3 ตรวจสอบเร่ืองการใชร้ถยนตข์องผูเ้ลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง

สาํหรับขา้ราชการผูมี้สิทธิไดร้ถประจาํตาํแหน่ง 
4) การตรวจสอบการดาํเนินงาน (Performance Auditing) 2 เร่ือง ประกอบดว้ย 

4.1 ตรวจสอบโครงการพฒันาระบบ E-document ระยะท่ี 2 และพฒันาประสิทธิภาพระบบอินเตอร์เน็ต 
4.2 ตรวจสอบเร่ืองการจดัทาํแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจาํปีงบประมาณ  
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
5) เสนอผูอ้าํนวยการ สบน.อนุมติัแผนการตรวจสอบภายในประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหนงัสือ ท่ี  

กค 0900/กตส.085 ลงวนัท่ี 14 ตุลาคม 2551 (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
พ.ศ. 2542 ขอ้ 15 “เสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมตัแิผนการตรวจสอบภายในเดอืนตุลาคม”) แต่เน่ืองจากกรมบญัชีกลางได้
ออกระเบียบวา่ดว้ยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ฉบบัใหม่แทนฉบบัเดิม และไดเ้วียนใหท้ราบเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 
2551 จึงทาํใหก้ารจดัทาํแผนการตรวจสอบเป็นไปตามระยะเวลาของระเบียบเดิม 

4.  ขั้นตอนที่ 4 ระดบั 4  คะแนน : จดัทาํรายงานผลการตรวจสอบครบถว้นตามท่ีกาํหนดในแผนการตรวจสอบ  
และเสนอหวัหนา้ส่วนราชการพิจารณาสัง่การใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติั 

1) รายงานผลการตรวจสอบการเงินและการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัตามท่ีกาํหนดไวใ้น
แผนการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 

1.1 รายงานผลการตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ส้ินสุดไตรมาสท่ี 
4(เดือนตุลาคม 2550 – กนัยายน 2551) ตามหนงัสือ ท่ีกค 0900/กตส. 085 ลงวนัท่ี 14 ตุลาคม 2551 

1.2 รายงานการตรวจสอบเร่ืองการรับและการเกบ็รักษาเงิน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหนงัสือ ท่ี 
กค 0900/กตส.106 ลงวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2551 

1.3 รายงานการตรวจสอบการจ่ายเงินและใบสาํคญัคู่จ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหนงัสือ ท่ี  
กค 0900/กตส. 003 ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2552 

1.4 รายงานการตรวจสอบการจ่ายเงินและใบสาํคญัคู่จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ช่วงไตรมาสท่ี 1 
(เดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2551) ตามหนงัสือ ท่ี กค 0900/กตส. 013 ลงวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2552 

1.5 รายงานการตรวจสอบเร่ืองเงินรายไดแ้ผน่ดินและการนาํส่งคลงั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
(เดือนตุลาคม 2550 – กนัยายน 2551) ตามหนงัสือ ท่ี กค 0900/กตส.102 ลงวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2551 

1.6 รายงานการตรวจสอบเร่ืองเงินยืมทดรองราชการ และเงินยืมราชการ ตามหนงัสือ  ท่ี กค 0900/
กตส. 002  ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2552  

1.7 รายงานการตรวจสอบการเบิก การหกัและนาํเงินส่ง กบข. และ กสจ. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ตามหนงัสือ ท่ี กค 0900/กตส.015 ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2552 

1.8 รายงานผลการตรวจสอบการใชจ่้ายค่าสาธารณูปโภค ประจาํไตรมาสท่ี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ตามหนงัสือ ท่ี กค 0900/กตส.093 ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2551 

1.9 สอบทานรายงานการเงินระบบรับและนาํเงินส่งคลงั ตามระบบ GFMIS ตามหนงัสือ  ท่ี กค 0900/
กตส.023 ลงวนัท่ี 6 มีนาคม 2552 

1.10 รายงานผลการตรวจสอบเร่ืองการรับและการเกบ็รักษาเงิน เงินรายไดแ้ผน่ดิน และการนาํเงินส่งคลงั 
การเบิก การหกัและนาํเงินส่ง กบข. และเงินยืมทดรองราชการและเงินยืมราชการ ตามหนงัสือท่ี กค 0900/กตส. 056 ลงวนัท่ี 
17 มิถุนายน 2552  
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
1.11 รายงานผลการตรวจสอบ งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเงินทุนกลางสวสัดิการของขา้ราชการและ  

ลกูจา้งสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  และรายงานประจาํปีเงินทุนกลางสวสัดิการ ฯ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตาม
หนงัสือท่ี กค. 0900/กตส. 063 ลงวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2552 

1.12 รายงานผลการ ตรวจ สอบงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเงินทุนกลางสวสัดิการของขา้ราชการและ  
ลกูจา้งสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะท่ี กค 0900/กตส.071  ลงวนัท่ี 22 กรกฏาคม 2552 

2) รายงานผลการการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการตรวจสอบ 
2.1 รายงานการตรวจสอบการใชร้ถยนตข์องผูเ้ลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถ

ประจาํตาํแหน่งสาํหรับขา้ราชการผูมี้สิทธิไดร้ถประจาํตาํแหน่ง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหนงัสือ ท่ี กค 0900/กตส. 021 
ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2552  

2.2.รายงานผลการตรวจสอบเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้งกรณีเบิกจ่ายตรงผูข้ายผา่นใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง ตามหนงัสือ
ท่ี กค0900/กตส. 040 ลงวนัท่ี 24 เมษายน 2552 

2.3 รายงานผลการตรวจสอบเร่ืองการจดัทาํทะเบียนควบคุมสินทรัพย ์การบาํรุงรักษาและการจาํหน่าย 
สินทรัพย ์ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหนงัสือท่ี กค 0900/กตส. 044 ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2552 

2.4  รายงานผลการตรวจสอบเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้ง และการใชร้ถยนตข์องผูเ้ลือกรับเงินค่าตอบแทน
เหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่งสาํหรับขา้ราชการผูมี้สิทธิไดร้ถประจาํตาํแหน่ง ตามหนงัสือท่ี กค 0900/กตส. 
067 ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2552 

3) รายงานผลการตรวจสอบการดาํเนินงานตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการตรวจสอบ 
3.1 รายงานผลการตรวจสอบการดาํเนินงานโครงการพฒันาระบบ E-document ระยะท่ี 2 และพฒันา

ประสิทธิภาพระบบอินเตอร์เน็ต ตามหนงัสือท่ี กค 0900/กตส. 052 ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2552 
3.2 รายงานผลการตรวจสอบการดาํเนินงานเร่ืองการจดัทาํแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจาํปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามหนงัสือท่ี กค 0900/กตส. 113 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2552 
4) เสนอผูอ้าํนวยการ สบน.พิจารณาสัง่การตามขอ้เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

4.1 มีการเสนอรายงานผลการตรวจสอบใหห้วัหนา้ส่วนราชการรับทราบผลการตรวจสอบพร้อมทั้ง
พิจารณาสัง่การตามขอ้เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ  

5.ขั้นตอนที่ 5 ระดบั 5 คะแนน  :รายงานผลการตรวจสอบดา้นการดาํเนินงาน มีการตรวจสอบและประเมินผล
โดยวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาํเนินงาน รวมทั้งการใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน
ของส่วนราชการ  
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
5.1 รายงานผลการตรวจสอบการดาํเนินงาน โครงการพฒันาระบบ  E-document ระยะท่ี 2 และพฒันา

ประสิทธิภาพระบบอินเตอร์เน็ต ตามหนงัสือ ท่ี กค 0900/กตส. 052 ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2552 มีการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดาํเนินงาน รวมทั้งการใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานท่ีรับผิดชอบโครงการ 

5.2 รายงานผลการตรวจสอบการดาํเนินงานเร่ืองการจดัทาํแผนบริหารหน้ีสาธารณะประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2551  มีการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาํเนินงาน รวมทั้งการใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตวัช้ีวดั ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

ระดบัความสาํเร็จของการตรวจสอบภายใน 1 2 3 4 5 
 

โดยที ่: 
ระดบั 1 คะแนน : จดัทาํกฎบตัรการตรวจสอบภายในและเสนอหวัหนา้ส่วนราชการเห็นชอบ รวมทั้ง เผยแพร่กฎบตัรการ

ตรวจสอบภายในใหทุ้กหน่วยงานในส่วนราชการทราบ อยา่งนอ้ย 2 ช่องทาง 
ระดบั 2 คะแนน : ประเมินผลการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในตามแนวทางการประเมินตนเองของหน่วย  

ตรวจสอบภายในของส่วนราชการท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนด 
ระดบั 3 คะแนน : จดัทาํแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเส่ียงของกิจกรรม/หน่วยงานและเสนอหวัหนา้

ส่วนราชการอนุมติัโดยมีเร่ืองตรวจสอบอยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 
1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
2) การตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั (Compliance Auditing) 
3) การตรวจสอบการดาํเนินงาน (Performance Auditing) อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง 

ระดบั 4 คะแนน : จดัทาํรายงานผลการตรวจสอบครบถว้นตามท่ีกาํหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอหวัหนา้  
ส่วนราชการพิจารณาสัง่การใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติั 

ระดบั 5 คะแนน : รายงานผลการตรวจสอบดา้นการดาํเนินงาน มีการตรวจสอบและประเมินผล โดยวิเคราะห์ 
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาํเนินงาน รวมทั้งการใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูบ้ริหาร 
และผูป้ฏิบติังานของส่วนราชการ 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
การพิจารณาระดบัคะแนนแบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ขั้นตอน โดยมีระดบัคะแนน ดงัน้ี 

ขั้นตอน คะแนนเตม็ 

ระดบัที่ 1 1.00 คะแนน 

ระดบัที่ 2 1.00 คะแนน 

ระดบัที่ 3 1.00 คะแนน 

ระดบัที่ 4 1.00 คะแนน 

ระดบัที่ 5 1.00 คะแนน 

รวม 5.00 คะแนน 
ขั้นตอนท่ี 1 (1.00 คะแนน) 

1.1 มีการกาํหนดวตัถุประสงค ์อาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในไวใ้นกฎบตัร  
การตรวจสอบภายใน (0.30 คะแนน) 

1.2 เสนอหวัหนา้ส่วนราชการใหค้วามเห็นชอบในกฎบตัรการตรวจสอบภายในท่ีกาํหนดข้ึน (0.30 คะแนน) 
1.3 มีการเผยแพร่กฎบตัรการตรวจสอบภายในใหทุ้กหน่วยงานในส่วนราชการทราบอยา่งนอ้ย 2 ช่องทาง 

(0.40 คะแนน) 

ขั้นตอนท่ี 2 (1.00 คะแนน) 
2.1 ประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดา้นคุณสมบติั (0.20 คะแนน) 
2.2 ประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบติังาน (0.20 คะแนน) 
2.3 ประเมินผลจริยธรรมของผูต้รวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (0.20 คะแนน) 
2.4 ดาํเนินการใหผู้ต้รวจสอบภายในทุกคนของหน่วยงานตรวจสอบภายในไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินผล

การปฏิบติังานดว้ยตนเอง (0.20 คะแนน) 
2.5 จดัส่งแบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(0.20 คะแนน) 

ขั้นตอนท่ี 3 (1.00 คะแนน) 
3.1 มีการประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเส่ียงของกิจกรรม/หน่วยงาน 

(0.20 คะแนน) 
3.2 กาํหนดใหมี้เร่ืองตรวจสอบการเงินไวใ้นแผนการตรวจสอบ (0.20 คะแนน) 
3.3 กาํหนดใหมี้เร่ืองตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัไวใ้นแผนการตรวจสอบ (0.20 คะแนน) 
3.4 กาํหนดใหมี้เร่ืองตรวจสอบการดาํเนินงาน (อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง) ไวใ้นแผนการตรวจสอบ (0.20 คะแนน) 
3.5  เสนอหวัหนา้ส่วนราชการพิจารณาและอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด (0.20 คะแนน) 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 

ขั้นตอนท่ี 4 (1.00 คะแนน) 
4.1 มีการรายงานผลการตรวจสอบการเงินตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการตรวจสอบ (0.25 คะแนน) 
4.2 มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการตรวจสอบ 

(0.25 คะแนน) 
4.3 มีการรายงานผลการตรวจสอบการดาํเนินงานตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการตรวจสอบ (0.25 คะแนน) 
4.4 เสนอหวัหนา้ส่วนราชการพิจารณาสัง่การตามขอ้เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ (0.25 คะแนน) 

ขั้นตอนท่ี 5 (1.00 คะแนน) 
5.1 มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรของส่วนราชการ (เช่น บุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์/เคร่ืองมือ

ท่ีใช ้เป็นตน้) ในรายงานผลการตรวจสอบการดาํเนินงาน (0.30 คะแนน) 
5.2 มีการวิเคราะห์ประสิทธิผลการดาํเนินงานของแผนงาน/โครงการในรายงานผลการตรวจสอบการดาํเนินงาน (0.30 คะแนน) 
5.3 มีการใหข้อ้เสนอแนะการดาํเนินงานใหแ้ก่ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานของส่วนราชการในรายงานผล  

การตรวจสอบการดาํเนินงาน (0.40 คะแนน) 
เหตุผล :  เพ่ือใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายใน
ของส่วนราชการ และเพ่ือใหก้ระทรวง กรม และจงัหวดัมีขอ้มลูการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง การควบคุมและการกาํกบัดูแล
การปฏิบติังานขององคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดในยทุธศาสตร์ของกระทรวง  กรม และจงัหวดั  
อีกทั้งเป็นการป้องกนัการทุจริตไดอี้กทางหน่ึง รวมทั้ง เพ่ือใหห้วัหนา้ส่วนราชการใหค้วามสาํคญัในการกาํกบังานตรวจสอบภายใน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

ระดบัความสาํเร็จของการตรวจสอบภายใน 3 ระดบั 5 5 0.1500 
 

ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบท่ีไดว้างไว ้

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีตอ้งเขา้ร่วมอบรมสมัมนาในหลายหลกัสูตรรวมถึงการใหค้วามร่วมมือเป็นคณะทาํงานของ 
สบน. ในหลายคณะ แต่อตัรากาํลงัมีนอ้ย (ขา้ราชการตามกรอบ 3 อตัรา  ลาคลอด 1 อตัรา)  จึงทาํใหร้ายงานผลการตรวจสอบ
ดาํเนินงานเร่ืองท่ี 2  ไม่แลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายน 2552  แต่ไม่เกินกาํหนดระยะเวลาการออกรายงานการตรวจสอบ
ตามระเบียบฯ วา่ดว้ยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 โดยครบกาํหนดในส้ินเดือนตุลาคม 2552   
หลกัฐานอ้างองิ :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
ช่ือตวัช้ีวดัที่  10 :  ระดบัความส าเร็จของการจดัท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั 1 :  คณะกรรมการจดัทาํตน้ทุนผลผลิต ผู้จดัเกบ็ข้อมูล :  นางสาววราภรณ์  ปัญญศิริ 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050  โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5110 
ค าอธิบาย : 

ความสาํเร็จ ของการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การท่ีส่วนราชการสามารถจดัทาํบญัชีตน้ทุน ต่อ
หน่วยผลผลิตและกิจกรรม เพ่ือนาํไปสู่การบริหารราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ มีฐานขอ้มลูเพ่ือสนบัสนุนการบริหารงบประมาณ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

1. ไดก้าํหนดเกณฑก์ารปันส่วนเพ่ือคาํนวณตน้ทุนผลผลิตยอ่ยและกิจกรรมยอ่ย สาํหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
2. ไดจ้ดัทาํบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยกิจกรรมยอ่ยทุกผลผลิต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนดไดแ้ลว้เสร็จ และรายงานผลการคาํนวณตน้ทุนตามรูปแบบท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนด 
โดยเสนอใหส้าํนกังบประมาณ กรมบญัชีกลางและสาํนกังาน ก.พ.ร. ทราบ 

3. ไดวิ้เคราะห์เปรียบเทียบผลการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตและกิจกรรมระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 วา่ มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยา่งไรพร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวและจดัทาํรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตไดแ้ลว้เสร็จ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตวัช้ีวดั ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 1 2 3 4 5 

โดยที ่: 
ระดบั 1 คะแนน : กาํหนดเกณฑก์ารปันส่วนเพ่ือคาํนวณตน้ทุนผลผลิตยอ่ยและกิจกรรมยอ่ย สาํหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ระดบั 2 คะแนน : จดัทาํบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยกิจกรรมยอ่ยทุกกิจกรรมและผลผลิตยอ่ยทุกผลผลิต ประจาํปี  
งบประมาณ พ .ศ. 2551 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนดไดแ้ลว้เสร็จ 
และรายงานผลการคาํนวณตน้ทุนตามรูปแบบท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนด โดยเสนอใหส้าํนกังบประมาณ 
กรมบญัชีกลางและสาํนกังาน ก.พ.ร. ทราบ 

ระดบั 3 คะแนน : วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตและกิจกรรมระหวา่งปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 วา่ มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยา่งไร พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และจดัทาํรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ตน้ทุนต่อ
หน่วยผลผลิตไดแ้ลว้เสร็จ  
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
 

ระดบั 4 คะแนน : ทบทวนภารกิจท่ีเปล่ียนไป เพ่ือจดัทาํขอ้มลูผลผลิตยอ่ย กิจกรรมยอ่ย และหน่วยนบัทั้งองคก์ร 
อยา่งเหมาะสม สาํหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ระดบั 5 คะแนน : นาํแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีจดัทาํข้ึนในปีงบประมาณ 
ท่ีผา่นมามาดาํเนินงานใหแ้ลว้เสร็จครบถว้น และจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานตามแผน
เพ่ิมประสิทธิภาพดงักล่าว  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํตน้ทุนต่อ
หน่วยผลผลิต 

3 ระดบั 3 3 0.0900 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1. ประสานและจดัฝึกอบรมในเร่ืองการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตเป็นระยะๆ ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทุกคนจากสาํนกั/

กอง/ศูนย/์กลุ่ม ใน สบน. เพ่ือใหท้ราบถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัทาํท่ีถกูตอ้ง 
2. กรมบญัชีกลางไดก้าํหนดใหส่้วนราชการใชข้อ้มลูจากระบบบญัชีเพ่ือการบริหารในระบบ GFMIS ในการคาํนวณตน้ทุน

ผลผลิต และใชโ้ปรแกรม Excel ในขั้นตอนของการคาํนวณ 
3. สาํหรับการทบทวนภารกิจและรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพตามกิจกรรมของระดบัคะแนนท่ี 4 

และ 5 ไดป้ระสานกบักรมบญัชีกลางและสาํนกังานปลดักระทรวงการคลงั ทราบวา่สามารถดาํเนินการไดภ้ายในเดือน
พฤศจิกายน 2552 ซ่ึงสาํนกังานเลขานุการกรม คาดวา่จะสามรถดาํเนินการไดแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

มีแนวทางการดาํเนินงานซ่ึงจดัทาํโดยกรมบญัชีกลาง รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของกรมบญัชีกลางใหค้าํแนะนาํ
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

หลกัฐานอ้างองิ :  
เอกสารแนบตามภาคผนวก 

หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดใหป้ระสานกบัผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดัที่ 11 :  ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของส่วนราชการ 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางสาววราภรณ์  ปัญญศิริ 
 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล :  นางสาวดารณี  บุญทิพย ์ 
  (สาํนกังานเลขานุการกรม)             

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5110 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5105         
ค าอธิบาย : 

ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของส่วนราชการ จะพิจารณาจาก  
ความครบถว้นของขอ้มลู ไดแ้ก่ ขอ้มลูปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (kWh) ขอ้มลูปริมาณการใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิง (ลิตร)  
ขอ้มลูพ้ืนฐานสาํหรับการจดัทาํดชันีการใชพ้ลงังาน เช่น เวลาท่ีใหบ้ริการ จาํนวน บุคลากร พ้ืนท่ีของอาคาร 
ท่ีการใหบ้ริการ เป็นตน้ และพิจารณาปริมาณพลงังานท่ีแต่ละหน่วยงานในส่วนราชการใชจ้ริง โดยเปรียบเทียบกบั
ปริมาณพลงังานมาตรฐานท่ีหน่วยงานควรจะใชอ้ยา่งเหมาะสมตามปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชพ้ลงังานของหน่วยงาน  
โดยใชข้อ้มลูตามท่ีรายงานและจดัเกบ็ในฐานขอ้มลู www.e-report.energy.go.th ของสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
โดยพิจารณาจากร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของพลงังาน 2 ชนิด คือ 1. ไฟฟ้า และ 2. นํ้ามนั 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

1. ระดบั 1 คะแนน : มีการทบทวนการจดัตั้งคณะทาํงาน และแผนปฏิบติัลดการใชพ้ลงังาน ไดด้าํเนินการทบทวน
การจดัตั้งคณะทาํงานลดการใชพ้ลงังาน โดยมีหวัหนา้ส่วนราชการเป็นประธาน ตามคาํสัง่สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
 ท่ี 36/2552 เร่ือง แต่งตั้งคณะทาํงานกาํหนดแผนงานและเป้าหมายในการล ดการใชพ้ลงังาน และทบทวนคาํสัง่สาํนกังาน
บริหารหน้ีสาธารณะ ท่ี 37/2552  เร่ือง แต่งตั้งผูดู้แลรับผิดชอบการปฏิบติังานตามมาตรการประหยดัพลงังานประจาํพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีมีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังาน รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีประจาํพ้ืนท่ีเป็น
ระยะ ๆ โดย สบน.ไดบ้นัทึกขอ้มลูการใชพ้ลงังานไฟฟ้า/พลงังานนํ้ามนัเช้ือเพลิงผา่น www.e-report.energy.go.th  
ของส่วนอนุรักษพ์ลงังานและพลงังานหมุนเวียน สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน เป็นประจาํทุกเดือน โดยเจา้หนา้ท่ี
ท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูจ้ดัเกบ็และรวบรวมขอ้มลู รวมทั้งไดมี้หนงัสือรายงานผล การใชพ้ลงังานนํ้ามนัเช้ือเพลิง  
ต่อกระทรวงพลงังานโดยตรงเป็นประจาํทุกเดือน ดงันั้น ในฐานขอ้มลูการประหยดัพลงังานไฟฟ้า/พลงังานนํ้ามนัของ สบน.  
จึงมีขอ้มลูอยูค่รบถว้น เป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1-4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  

2. ระดบั 2 คะแนน :  มีขอ้มลูท่ีใชส้าํหรับประเมินค่าดชันีการใชพ้ลงังานครบถว้น 
สบน. ไดร้วบรวมขอ้มลูท่ีใชส้าํหรับประเมินค่าดชันีการใชพ้ลงังานเป็นขอ้มลูรายเดือน โดยรายงานผา่น  

www.e-report.energy.go.th ไดแ้ก่ บุคลากรทาํงานเตม็เวลา (คน) พ้ืนท่ีใชส้อยภายในอาคาร (ตารางเมตร) เวลาทาํการ (ชัว่โมง)  
ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ (คน) พ้ืนท่ีการใหบ้ริการ (ตารางกิโลเมตร) และการออกพ้ืนท่ี (คร้ัง) ส่วนเงินงบประมาณท่ีไดรั้บ 
เป็นวงเงินรวมทั้งปี 

http://www.e-report.energy.go.th/
http://www.e-report.energy.go.th/
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
3. ระดบั 3 คะแนน :  ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า/พลงังานนํ้ามนั นอ้ยกวา่ค่ามาตรฐาน 

3.1. ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจริง ทั้งในไตรมาสท่ี 1-4 นอ้ยกวา่ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามาตรฐานของ 
สบน. ซ่ึงทาํใหห้น่วยงานมีค่าดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานมีค่าเป็นบวก (+) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ สบน. มีการใช้
พลงังาน “ผา่น” เกณฑม์าตรฐาน ซ่ึงหมายถึง สบน. มีการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง บุคลากรในหน่วยงาน
ใหค้วามร่วมมือในการประหยดัพลงังานมากข้ึน 

3.2. ปริมาณการใชพ้ลงังานนํ้ามนัจริง ทั้งในไตรมาสท่ี 1-4 นอ้ยกวา่ค่ามาตรฐาน เน่ืองจาก สบน. มีการจดัการ
ระบบการจ่ายรถยนตท่ี์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือในการรณรงคใ์หเ้ดินทางไปดว้ยกนั
ในกรณีท่ีไปติดต่อราชการในเสน้ทางเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั รวมทั้งไดมี้การส่งขอ้มลูข่าวสารผา่น ระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ และทางไปรษณียม์ากข้ึน เพ่ือช่วยลดการใชร้ถยนตอี์กทางหน่ึงดว้ย   

4. ระดบั 4 คะแนน : ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจริงมีค่านอ้ยกวา่ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามาตรฐาน และ
มีค่าดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในไตรมาสท่ี 1 มากกวา่ 0 (3.601)  ไตรมาสท่ี 2 มากกวา่ 0 (3.371) ไตรมาสท่ี 3 มากกวา่ 
0 (2.884) และไตรมาสท่ี 4 มากกวา่ 0 (2.646) 

5. ระดบั 5 คะแนน : ปริมาณการใชพ้ลงังานนํ้ามนัจริงมีค่านอ้ยกวา่ปริมาณการใชพ้ลงังานนํ้ามนัมาตรฐาน และ
มีค่าดชันีการใชพ้ลงังานนํ้ามนัในไตรมาสท่ี 1 มากกวา่ 0 (14.549) และไตรมาสท่ี 2 มากกวา่ 0 (13.505) ไตรมาสท่ี 3 มากกวา่ 0 (12.252) 
และไตรมาสท่ี 4 มากกวา่ 0 (8.845) 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

1. ไฟฟ้า คะแนนการประเมินผลดา้นไฟฟ้าของส่วนราชการ คิดจากคะแนนเฉล่ียของหน่วยงานในสงักดัทั้งหมด 
โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียด ดงัน้ี 
ระดบัคะแนน คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 0.5 มีการทบทวนการจดัตั้งคณะทาํงานลดใชพ้ลงังาน โดยหวัหนา้ส่วนราชการ เป็น
ประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบติัการลดใชพ้ลงังานท่ีเกิดจากความมีส่วนร่วม  
ของเจา้หนา้ท่ี และมีแผนติดตามผล 

2 0.5 ขอ้มลูปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (kWh) ครบถว้น และขอ้มลูพ้ืนฐานสาํหรับการ
จดัทาํดชันีการใชพ้ลงังานครบถว้น 

3 0.5 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง มากกวา่ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน โดยมีค่าดชันีการใช้
พลงังานไฟฟ้าอยูใ่นช่วง -0.500 ถึง -0.334   

4 0.5 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง มากกวา่ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน โดยมีค่าดชันีการใช้
พลงังานไฟฟ้าอยูใ่นช่วง -0.333 ถึง -0.167  

5 0.5 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง เท่ากบัหรือมากกวา่ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน โดยมีค่า
ดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยูใ่นช่วง -0.166 ถึง 0 
ในกรณีที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงน้อยกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน หรือมค่ีาดชันี
การใช้พลงังานไฟฟ้ามากกว่า 0 จะได้คะแนนเตม็ในการประเมนิผลด้านน า้มนั (2.5 คะแนน)  
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
 

2. น า้มนั คะแนนการประเมินผลดา้นนํ้ามนัของส่วนราชการ คิดจากคะแนนเฉล่ียของหน่วยงานในสงักดัทั้งหมด 
โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 0.5 มีการทบทวนการจดัตั้งคณะทาํงานลดใชพ้ลงังาน โดยหวัหนา้ส่วนราชการเป็น

ประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบติัการลดใชพ้ลงังานท่ีเกิดจากความ  
มีส่วนร่วมของเจา้หนา้ท่ี และมีแผนติดตามผล 

2 0.5 ขอ้มลูปริมาณการใชพ้ลงังานนํ้ามนั (ลิตร) ครบถว้น และขอ้มลูพ้ืนฐานสาํหรับการจดัทาํ
ดชันีการใชพ้ลงังานครบถว้น 

3 0.5 ปริมาณการใชน้ํ้ามนัจริง มากกวา่ปริมาณการใชน้ํ้ามนัมาตรฐาน โดยมีค่าดชันีการใช้
พลงังานนํ้ามนัอยูใ่นช่วง -0.500 ถึง -0.334   

4 0.5 ปริมาณการใชน้ํ้ามนัจริง มากกวา่ปริมาณการใชน้ํ้ามนัมาตรฐาน โดยมีค่าดชันีการใช้
พลงังานนํ้ามนัอยูใ่นช่วง -0.333 ถึง -0.167  

5 0.5 ปริมาณการใชน้ํ้ามนัจริง เท่ากบัหรือมากกวา่ปริมาณการใชน้ํ้ามนัมาตรฐาน โดยมี
ค่าดชันีการใชพ้ลงังานนํ้ามนัอยูใ่นช่วง -0.166 ถึง 0 
ในกรณีที่ปริมาณการใช้น า้มนัจริงน้อยกว่าปริมาณการใช้น า้มนัมาตรฐาน หรือมค่ีา
ดชันีการใช้พลงังานน า้มนัมากกว่า 0 จะได้คะแนนเตม็ในการประเมนิผลด้านน า้มนั 
(2.5 คะแนน) 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

 ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลงังานของส่วนราชการ 

3 ระดบั 5 5 0.1500 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ไดด้าํเนินการทบทวนการจดัตั้งคณะทาํงานลดการใชพ้ลงังาน โดยมีหวัหนา้ส่วนราชการเป็นประธาน 

ตามคาํสัง่สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ ท่ี 36/2552 เร่ือง แต่งตั้งคณะทาํงานกาํหนดแผนงานและเป้าหมายในการ  
ลดการใชพ้ลงังาน และทบทวนคาํสัง่สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ ท่ี 37/2552  เร่ือง แต่งตั้งผูดู้แลรับผิดชอบการปฏิบติังาน
ตามมาตรการประหยดัพลงังานประจาํพ้ืนท่ี เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีมีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังาน รวมทั้งมีการติดตามผล  
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีประจาํพ้ืนท่ีเป็นระยะ ๆ 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
2. มีการรณรงคเ์พ่ือใหเ้กิดการประหยดัพลงังานมาตรการประหยดัอยา่งต่อเน่ือง โดยการจดับอร์ดประชาสมัพนัธ์

เก่ียวกบัขอ้มลูสาระน่ารู้การอนุรักษพ์ลงังาน เช่น การประหยดัพลงังานเก่ียวกบัเคร่ืองใชส้าํนกังานต่าง ๆ และรายงาน
สถิติการใชพ้ลงังานของหน่วยงานเปรียบเทียบเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี รวมทั้งมีการประชาสมัพนัธ์มาตรการ 
ในการประหยดัพลงังานใหบุ้คลากรทราบอยา่งทัว่ถึงอยา่งสมํ่าเสมอ 

3. มีการมอบหมายใหบุ้คลากร ซ่ึงเป็นตวัแทนของแต่ละสาํนกั/กอง/ศูนย/์กลุ่ม ทาํหนา้ท่ีดูแล และตรวจสอบการ
ใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังาน รวมทั้งกาํชบัใหบุ้คลากรทุกส่วนมีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังาน  และรายงานผลใหค้ณะทาํงาน 
และเลขานุการคณะทาํงานกาํหนดแผนงานและเป้าหมายในการลดการใชพ้ลงังานรับทราบ เพ่ือรายงานผลการปฏิบติังาน 
ต่อหวัหนา้ส่วนราชการ หรือรองหวัหนา้ส่วนราชการท่ีไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบดูแลทุกส้ินเดือน 

4. ใหบุ้คลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบตามมาตรการฯ ประจาํพ้ืนท่ี รายงานผลการดูแลการประหยดั
พลงังานในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5. รายงานสถิติการใชพ้ลงังานของหน่วยงาน โดยการเปรียบเทียบเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ใหก้บั 
ผูบ้ริหารรับทราบเป็นประจาํทุกเดือนอยา่งสมํ่าเสมอ 
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

สบน. เป็นหน่วยงานท่ีมีพ้ืนท่ีใชส้อยขนาดเลก็และจาํกดั และจาํนวนบุคลากรมีจาํนวน ไม่มากนกั จึงทาํให้
สามารถตรวจสอบและควบคุมกาํกบัดูแลการใชพ้ลงังานไดอ้ยา่งทัว่ถึง รวมทั้งบุคลากรตระหนกัถึงคุณค่าและปริมาณ
ของพลงังานในประเทศมากพอสมควร 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

สบน. มีภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากกระทรวงการคลงัในปริมาณท่ีมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัจาํนวนอตัรากาํลงัเท่า
เดิม รวมทั้งมีงานเร่งด่วน และจาํเป็นจะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในกาํหนดระยะเวลา หรือตามท่ี ไดรั้บมอบหมาย  
จึงจาํเป็นตอ้งอยูป่ฏิบติังานนอกเวลาราชการทั้งในวนัปกติ และในวนัเสาร์-อาทิตย์ และงานบางอยา่งไม่สามารถนาํกลบัไป
ทาํท่ีบา้นได ้โดยเฉพาะการจด / ต่อ ทะเบียนท่ีปรึกษา จาํเป็นตอ้งใชร้ะบบ Internet ในการดาํเนินการ และมีปริมาณงาน
ท่ีมาก ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีจาํเป็นตอ้งมาปฏิบติังานในช่วงวนัหยดุ 
หลกัฐานอ้างองิ :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

              

       

 
 

   49 
 

                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดัที่ 12 :  ความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนธรรมาภิบาล (Roadmap) 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นางประภาดา  สารนุสิต  
    ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นหน้ีสาธารณะ    
    และเงินคงคลงั 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล :  นางสาวสายสุนีย ์ มีภู่ 
  นางสาวสายสุรีย ์ ปักกะทานงั 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5214 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5215, 5216 
ค าอธิบาย : 

ความสาํเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) หมายถึง การดาํเนินการวิเคราะห์
และจดัทาํแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 –2555 (Roadmap) ซ่ึงเป็นแผนระยะยาว และการจดัทาํ
แผนปฏิบติัการสาํหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติัราชการ โดยการปรับปรุงกระบวนงานหรือขั้นตอน
การปฏิบติัราชการตามภารกิจหลกัของส่วนราชการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลและส่งเสริมใหมี้ธรรมาภิบาล  
ในการปฏิบติัราชการโดยพิจารณาจากระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินงานในแต่ละขั้นตอนท่ีกาํหนดไว้  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน 

ระดบั 1 คะแนน : แต่งตั้งคณะทาํงานจดัทาํนโยบายกาํกบัดูแลองคก์ารท่ีดี จรรยาขา้ราชการ และพฒันา 
คุณธรรมจริยธรรม ตามคาํสัง่สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ ท่ี 24/2552 ลงวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2552 โดยมี ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นหน้ีสาธารณะและเงินคงคลงัเป็นประธาน ผูแ้ทนจากสาํนกั/กอง/ศูนย ์และกลุ่มเป็นกรรมการโดยมีอาํนาจ หนา้ท่ีใน
การจดัทาํนโยบาย และกาํหนดแนวทางการประเมินองคก์รรวมทั้งรายงานผลการดาํเนินงาน และมีบนัทึกมอบหมาย  
ใหค้ณะทาํงานจดัทาํนโยบายกาํกบัดูแลองคก์ารท่ีดี จรรยาขา้ราชการ และพฒันาคุณธรรมจริยธรรม มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดัท่ี 12 ระดบัความสาํเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนธรรมาภิบาล (Roadmap) ตามบนัทึก  
ท่ี กค.0900 /151 ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2552  เร่ือง รายงานการประชุมช้ีแจงทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลของกระทรวงการคลงั 

ระดบั 2 คะแนน  : จดัประชุมเพ่ือช้ีแจงความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัทาํแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจาํปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2552  โดยมีการจดัประชุมคณะทาํงานจดัทาํนโยบายกาํกบัดูแลองคก์ารท่ีดี จรรยาขา้ราชการ และ
พฒันาคุณธรรมจริยธรรม เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2552  ณ หอ้งประชุม 401 สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 

ระดบั 3 คะแนน : มีการสาํรวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการวิเคราะห์ ทบทวนวิสยัทศัน ์ประเดน็ยทุธศาสตร์ และ
กระบวนงานหลกัของหน่วยงาน และมีแผนท่ียทุธศาสตร์ เพ่ือใชป้ระกอบการจดัทาํคาํรับรองการปฏิบติัราชการภายใน 
สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  

ระดบั 4 คะแนน : มีการวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล และจดัทาํมาตรการ และโครงการ /กิจกรรม ตาม
นโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารท่ีดีใน 4 ดา้น คือ ดา้นรัฐ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ดา้นผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ดา้นองคก์าร และดา้นผูป้ฏิบติังาน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สบน. 



รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 
 

ระดบั 5 คะแนน : จดัทาํแผนปฏิบติัการ /โครงการประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ภายใตแ้ผนส่งเสริมธรรมาภิบาล 
(Roadmap)  และเสนอแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และแผนปฏิบติัการ /โครงการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ภายใตแ้ผนส่งเสริมธรรมาภิบาล ใหผู้อ้าํนวยการสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะใหค้วามเห็นชอบเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั 
ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตวัช้ีวดั ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

ความสาํเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนธรรมาภิบาล 1 2 3 4 5 
 

โดยที่ : 
ระดบั 1 คะแนน : แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของส่วนราชการ 
ระดบั 2 คะแนน : จดัประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือช้ีแจงความเขา้ใจของการจดัทาํแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล   

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ระดบั 3 คะแนน : จดัทาํรายงาน/เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ ทบทวนวิสยัทศัน ์ประเดน็ยทุธศาสตร์ และกระบวนงาน

หลกัของส่วนราชการและมีแผนท่ียทุธศาสตร์ ซ่ึงระบุเป้าประสงคใ์นการส่งเสริมธรรมาภิบาลไว้
อยา่งชดัเจน 

ระดบั 4 คะแนน จดัทาํแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล  (Roadmap)  ไดแ้ลว้เสร็จตามแนวทางท่ีสาํนกังาน ก.พ.ร. 
กาํหนดโดยมีการวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์สรุปผลความเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุเป้าประสงคใ์นการส่งเสริมธรรมาภิบาลของกระบวนงานหลกัไดอ้ยา่งครบถว้น   

ระดบั 5 คะแนน จดัทาํแผนปฏิบติัการ/โครงการประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ภายใตแ้ผนส่งเสริมธรรมาภิบาล  
(Roadmap)ไดแ้ลว้เสร็จ  พร้อมทั้งเสนอแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และแผนปฏิบติัการ/
โครงการประจาํปีงบประมาณ  พ .ศ. 2553 ภายใตแ้ผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) 
 และไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้ส่วนราชการนาํไปปฏิบติั 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั  
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

ความสาํเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนธรรมาภิบาล 3 ระดบั 5 5 0.1500 
 

ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  :  
ดาํเนินการไดต้ามท่ีช้ีแจงในขอ้มลูผลการดาํเนินงาน 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
การประสานความร่วมมือในการดาํเนินงานเพ่ือใหง้านสาํเร็จ 



รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ  12  เดอืน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
ผูป้ฏิบติังานมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองการจดัทาํแผนเก่ียวกบัการส่งเสริมธรรมาภิบาลนอ้ย เพราะเป็นเร่ืองใหม่ 

และขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล การจดัทาํแผนธรรมาภิบาล  ดงันั้นหน่วยงาน  
ท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการฝึกอบรมใหบุ้คลากรท่ีจะทาํงานดา้นน้ีมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งในการดาํเนินการ เพ่ือใหก้ารดาํเนินงาน 
มีประสิทธิภาพ และตรงกบัความตอ้งการของสาํนกังาน ก.พ.ร. และเพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัในการดาํเนินงานเร่ืองน้ี 
หลกัฐานอ้างองิ :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ   12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดัที่ 14 :  ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพฒันากฎหมายของส่วนราชการ    

14.1. ระดบัความส าเร็จของการจดัท าแผนพฒันากฎหมายของส่วนราชการ     
ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  นายธีรเดช  ลิขิตตระกลูวงศ ์ ผู้จดัเกบ็ข้อมูล :    นางสาวมณฑาทิพย ์ ชุมทอง 
โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5913 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5914 
ค าอธิบาย : 

 พิจารณาจากระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํแผนการพฒันากฎหมายของกระทรวง กรม และหน่วยงาน  
ของรัฐทุกแห่ง กาํหนดเป็นระดบัขั้นของความสาํเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั 

 ส่วนราชการดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันากฎหมายประจาํปี พ .ศ. 2552 โดยใหร้ะบุการดาํเนินการพฒันา
กฎหมายใด สาระสาํคญัหรือประเดน็กฎหมายท่ีจะดาํเนินการและเหตุผลในการดาํเนินการในแต่ละประเดน็  
ทางกฎหมายใหช้ดัเจน มีการกาํหนดผูรั้บผิดชอบและระยะเวลาแลว้เสร็จ  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

1. ระดบั 1 คะแนน : ดาํเนินการนาํกฎหมายหลกัและอนุบญัญติัของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) 
จาํนวน 17 ฉบบัข้ึนเวบ็ไซตข์องกระทรวงการคลงั ตามบนัทึก สบน. ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0900/3216 ลงวนัท่ี 2ธนัวาคม 2551 

2. ระดบั 2 คะแนน-ระดบั 3 คะแนน : 
2.1. ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันากฎหมายกระทรวงการคลงั ตามคาํสัง่กระทรวงการคลงั  

ท่ี 280/2552 ลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2552 ซ่ึงมีปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธาน และไดมี้การประชุมคณะกรรมการฯ 
คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2552 และคร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2552  

2.2. ดาํเนินการจดัส่งแผนพฒันากฎหมายของ สบน. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปยงัสาํนกังานปลดั
กระทรวงการคลงั ตามบนัทึก สบน. ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0900/532 ลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2552 โดยไดบ้รรจุร่างกฎกระทรวง
กาํหนดอตัราและเง่ือนไขการเรียกเกบ็ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมการชาํระหน้ีแทนของกระทรวงการคลงั พ.ศ. .... 
ไว้ในแผนพฒันากฎหมายของ สบน. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซ่ึงการยกร่างกฎกระทรวงดงักล่าวเป็นไปตาม
นโยบายของคณะรัฐมนตรี 

2.3. ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันากฎหมาย สบน. ตามคาํสัง่ สบน. ท่ี 42/2552 ลงวนัท่ี 12 มีนาคม 2552  
โดยมีผูอ้าํนวยการ สบน. เป็นประธาน เพ่ือดาํเนินการตามแผนพฒันากฎหมายของ สบน. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  
ใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีสาํนกังานเลขาธิการ ครม. กาํหนดแนวทางการดาํเนินการไว้ 

3. ระดบั 4 คะแนน  : ไดจ้ดัส่งแผนพฒันากฎหมายของกระทรวงการคลงั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปยงัสาํนกั
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว้เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2552 ตามหนงัสือสาํนกังานปลดักระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0206/4572 
ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2552 

4. ระดบั 5 คะแนน  : แผนพฒันากฎหมายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการพฒันากฎหมายของส่วนราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  
เรียบร้อยแลว้ ตามหนงัสือสาํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0503 (คพก.) /130 ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2552 
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ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ   12  เดอืน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตวัช้ีวดั ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํแผนพฒันา 
กฎหมายของส่วนราชการ 

1 2 3 4 5 

 
โดยที่ :  

ระดบั 1 คะแนน : รวบรวมกฎหมายหลกัและอนุบญัญติัท่ีส่วนราชการรับผิดชอบ โดยจาํแนกหมวดหมู่วา่
กฎหมายหลกัฉบบัใดอนุบญัญติัใดท่ีออกเป็นไปตามกฎหมายหลกัฉบบันั้นไวใ้น website  
ของกระทรวงท่ีเสนอแผนพฒันากฎหมาย 

ระดบั 2 คะแนน : สาํรวจ ตรวจสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) วา่มีกฎหมายหลกั และอนุบญัญติัท่ีจะตอ้ง
ดาํเนินการยกร่างข้ึนใหม่ แกไ้ขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของกระทรวง 
กรม และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ใหส้อดคลอ้งตามกรอบการจดัทาํกฎหมายท่ีจะตอ้งดาํเนินการ 

ระดบั 3 คะแนน : จดัทาํรายงานวิเคราะห์กฎหมายและประเดน็ทางกฎหมาย ตามกรอบนโยบาย ท่ีกาํหนดไว ้
โดยมีการจดัทาํการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบัของกฎหมาย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ในกฎหมาย (focus group) หรือนาํขอ้เสนอจากผลงานวิจยัมาดาํเนินการ และนาํความเห็น
และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการพฒันากฎหมาย ของส่วนราชการไปดาํเนินการพฒันา
กฎหมายในส่วนท่ีรับผิดชอบไปดาํเนินการ 

ระดบั 4 คะแนน : จดัทาํแผนการพฒันากฎหมายประจาํปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 โดยระบุกฎหมายท่ี  
จะดาํเนินการพฒันา สาระสาํคญั/ประเดน็ทางกฎหมายท่ีจะดาํเนินการและเหตุผลท่ีจะดาํเนินการ 
ในแต่ละประเดน็ทางกฎหมายแลว้เสร็จ จดัส่งใหส้าํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวนัท่ี  
16 มีนาคม 2552 

ระดบั 5 คะแนน : แผนพฒันากฎหมายท่ีส่วนราชการนาํเสนอไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ระดบัชาติท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหดู้แลเร่ืองการพฒันากฎหมายของส่วนราชการ  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํแผนพฒันา 
กฎหมายของส่วนราชการ 

1  ระดบั 5 5 0.0500 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  :  
ดาํเนินการไดต้ามท่ีช้ีแจงในขอ้มลูผลการดาํเนินการ 



รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ   12  เดอืน 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
การกาํหนดแนวทางในการดาํเนินการตามแผนพฒันากฎหมายประจาํปีงบประมาณมีความล่าชา้ ทาํใหเ้กิด

ความไม่ชดัเจนในการดาํเนินงาน 
หลกัฐานอ้างองิ :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ   12  เดอืน 

ช่ือตวัช้ีวดัที่  14 :  ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพฒันากฎหมายของส่วนราชการ    

14.2  ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน า้หนักของการด าเนินงานตามแผนพฒันากฎหมายของส่วนราชการ 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั  :  นายธีรเดช  ลิขิตตระกลูวงศ ์ ผู้จดัเกบ็ข้อมูล :  นางสาวมณฑาทิพย ์ ชุมทอง  
โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5913 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5914 
ค าอธิบาย : 

พิจารณาจากผลสาํเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการดาํเนินการตามขั้นตอน  (Milestone) ตาม
แผนพฒันากฎหมายประจาํปี พ .ศ. 2552 (ประเมินผลงานถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ .ศ. 2552) ท่ีส่วนราชการนาํเสนอ  
และคณะรัฐมนตรีไดพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
1. มีการจดัทาํรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์กฎหมายรายฉบบัตามแผนพฒันากฎหมายสาํนกังาน

บริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลงั ประจาํปีงบประมาณ 2552 
2. มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันากฎหมายสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ คร้ังท่ี 1/2552  และคร้ังท่ี 2/2552 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2552 และวนัท่ี 10 มิถุนายน 2552 ตามลาํดบั  
3. มีการจดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบักฎหมาย (focus group)  
4. คณะกรรมการพฒันากฎหมายกระทรวงการคลงั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2552 เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2552 

ไดใ้หค้วามเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงกาํหนดอตัราและเง่ือนไขการเรียกเกบ็ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมการชาํระหน้ี
แทนของกระทรวงการคลงั พ.ศ. ....  

5. ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0900/16827 ลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2552 ไดจ้ดัส่งร่าง
กฎกระทรวง กาํหนดอตัราและเง่ือนไขการเรียกเกบ็ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมการชาํระหน้ีแทนของ
กระทรวงการคลงั พ.ศ. .... ไปยงัสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ผลรวมของ (ค่าคะแนนท่ีไดข้องกฎหมาย × นํ้าหนกัของกฎหมาย) = 1 
2 ผลรวมของ (ค่าคะแนนท่ีไดข้องกฎหมาย × นํ้าหนกัของกฎหมาย) = 2 
3 ผลรวมของ (ค่าคะแนนท่ีไดข้องกฎหมาย × นํ้าหนกัของกฎหมาย) = 3 
4 ผลรวมของ (ค่าคะแนนท่ีไดข้องกฎหมาย × นํ้าหนกัของกฎหมาย) = 4 
5 ผลรวมของ (ค่าคะแนนท่ีไดข้องกฎหมาย × นํ้าหนกัของกฎหมาย) = 5  
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ   12  เดอืน 

ตารางและสูตรการค านวณ :   

ล าดบัที่ของ   
ช่ือกฎหมาย 

(i) 

น า้หนัก 
ของ 
แต่ละ

กฎหมาย 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบัร้อยละของความส าเร็จ
หรือความคบืหน้าที่ปฏิบัติได้ตามแผนพฒันา

กฎหมายของ 
ปีงบประมาณที่ท าการประเมินผล 

คะแนนที่ได้ 
ของแต่ละ 
กฎหมาย 

(Li) 

คะแนนเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก 
(Li x Wi) 

1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

ช่ือกฎหมาย 
ท่ี 1 

0.xx 60 70 80 90 100 ค่าคะแนนของ
กฎหมายท่ี 1 

(ค่าคะแนนของกฎหมายท่ี 1 x    
นํ้าหนกัของกฎหมายท่ี 1) 

ช่ือกฎหมาย 
ท่ี 2 

0.xx 60 70 80 90 100 ค่าคะแนนของ
กฎหมายท่ี 2 

(ค่าคะแนนของกฎหมายท่ี 2 x   
นํ้าหนกัของกฎหมายท่ี 2) 

ช่ือกฎหมาย 
ท่ี i 

0.xx 60 70 80 90 100 ค่าคะแนนของ
กฎหมายท่ี i 

(ค่าคะแนนของกฎหมายท่ี i x     
นํ้าหนกัของกฎหมายท่ี i) 

 รวม =1*       ผลรวมของ (ค่าคะแนนของกฎหมายท่ี 1 x  
นํ้าหนกัของกฎหมายท่ี 1)+ (ค่าคะแนน 
ของกฎหมายท่ี 2 x นํ้าหนกัของกฎหมายท่ี 2 )+ 
(ค่าคะแนนของกฎหมายท่ี i x นํ้าหนกัของ
กฎหมายท่ี i) 

*   ให้ส่วนราชการก าหนดน า้หนักของแต่ละกฎหมาย  โดยให้ผลรวมของน า้หนักของทุกกฎหมายเท่ากบัร้อยละ 1 
สูตรการค านวณ : 
 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของแต่ละกฎหมาย 

หรือ 
(นํ้าหนกัของกฎหมายท่ี 1 x คะแนนท่ีไดข้องกฎหมายท่ี 1) + (นํ้าหนกัของกฎหมายท่ี 2 x คะแนนท่ีไดข้องกฎหมายท่ี 2) 

(นํ้าหนกัของกฎหมายท่ี 3 x คะแนนท่ีไดข้องกฎหมายท่ี 3)+ (นํ้าหนกัของกฎหมาย i x คะแนนท่ีไดข้องกฎหมายท่ี i) 

โดยที ่ 

นํ้าหนกัของกฎหมาย 
(Wi) 

หมายถึง  นํ้ าหนกัความสาํคญัท่ีใหก้บักฎหมายแต่ละฉบบั โดยนํ้ าหนกัของ 

ทุกฉบบัรวมกนั = 1 

คะแนนท่ีไดข้องกฎหมาย 
(Li) 

หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบความคืบหนา้ท่ีสามารถปฏิบติัไดก้บัแผนพฒันา
กฎหมายของส่วนราชการท่ีไดก้าํหนดไว ้ตามรายละเอียดแผนงาน 

i หมายถึง ลาํดบัท่ีของกฎหมาย  
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ   12  เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
ของการดาํเนินงานตามแผนพฒันากฎหมาย 
ของส่วนราชการ 

3 ระดบั 5 5 0.1500 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  :  
ไดด้าํเนินการตามท่ีไดช้ี้แจงในขอ้มลูผลการดาํเนินงาน 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
ในขั้นตอนของการนาํเสนอร่างกฎหมายท่ีไดด้าํเนินการแลว้เพ่ือจดัส่งไปยงัสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

มีความล่าชา้ (ลงนามโดยรัฐมนตรี) ซ่ึงอาจมีความเส่ียงต่อการท่ีไม่สามารถดาํเนินการใหท้นัภายในกาํหนดเวลาได้ 
หลกัฐานอ้างองิ :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ   12  เดอืน 
ช่ือตวัช้ีวดัที่  15 : ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั 1 :  คณะกรรมการติดตามและกาํกบัดูแล 

 การดาํเนินการพฒันาคุณภาพการบริหาร 
 จดัการภาครัฐ (Steering Committee) 
 และคณะทาํงานพฒันาคุณภาพการบริหาร 
 จดัการภาครัฐ (Working Team)  

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล :  นางสาวพรทิพย ์ พนัเลิศยอดยิ่ง   
  นางสาวสมหญิง  ดาํรงแสง 
  นายถนดั  ดาวเวียง 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050  โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5900, 5904, 5905 
ค าอธิบาย : 

ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ หมายถึง ความสาํเร็จท่ีส่วนราชการนาํเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพ้ืนฐาน ไปใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการประเมินองคก์รดว้ยตนเอง (Self Assessment) 
และเป็นบรรทดัฐาน การติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการของส่วนราชการ เพ่ือปรับปรุงองคก์รและยกระดบั
คุณภาพการบริหารจดัการของส่วนราชการต่อไป 

การดาํเนินการตามตวัช้ีวดัน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตวัช้ีวดัยอ่ย ดงัน้ี  
15.1 ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการตามแผนพฒันาองคก์ร 
15.2 ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จของผลลพัธ์การดาํเนินการ

ของส่วนราชการตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพ้ืนฐาน (หมวด 7) 
15.3 ระดบัความสาํเร็จเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการจดัทาํแผนพฒันาองคก์าร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
15.1 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพฒันาองค์กร  

การดาํเนินการตามตวัช้ีวดัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตวัช้ีวดัยอ่ย ดงัน้ี 
15.1.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพืน้ฐาน  

  สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดเ้ลือกดาํเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐใน 2 หมวด 
คือ หมวดบงัคบั ไดแ้ก่ หมวด 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ และหมวดสมคัรใจ ไดแ้ก่ หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์ 
และการจดัการความรู้ โดยในแต่ละประเดน็ไดมี้การดาํเนินการเพ่ือผลกัดนัใหบ้รรลุการผา่นเกณฑฯ์ ระดบัพ้ืนฐานในหมวดนั้น ๆ  ดงัน้ี 
หมวด 2 

รหัส ค าอธิบายการด าเนินการ สถานะ 
SP1  มีแผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และประจาํปี 

 มีการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และแผนปฏิบติัราชการประจาํปี โดยมีความเช่ือมโยงกบั
นโยบายรัฐบาล แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 แผนบริหารราชการแผน่ดิน 
แผนปฏิบติัราชการของกระทรวงและกลุ่มภารกิจ 

 มีการเช่ือมโยงถ่ายทอดเป้าประสงค ์กลยทุธ์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 3 ระดบั 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ   12  เดอืน 

หมวด 2 (ต่อ) 
รหัส ค าอธิบายการด าเนินการ สถานะ 
SP2  มีการนาํปัจจยัภายในและภายนอก เช่น วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร์ ผลการ

ดาํเนินงานท่ีผา่นมา ขั้นตอนการดาํเนินงาน ผลสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการและ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและภายนอก และนโยบายของรัฐบาล เป็นตน้ มาประกอบการจดัทาํ
แผนปฏิบติัราชการทั้ง 4 ปี และประจาํปี ของ สบน. รวมทั้งเพ่ือใชใ้นการขอรับการจดัสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 

 

 

SP 3  มีการจดัทาํแผนกลยทุธ์ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงครอบคลุม 4 ดา้น คือ ดา้นการ
วางแผนและบริหารกาํลงัคน การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีสมรรถนะสูงในสายงานหลกั 
(HiPPs) การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS) และระบบ
การประเมินผลการปฏิบติังานรายบุคคล EPP 

 

 

SP 4  ผูบ้ริหารไดมี้การส่ือสารและสร้างความเขา้ใจในการปฏิบติังานตามยทุธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล 
ผา่นการประชุมคณะกรรมการบริหาร สบน./คณะกรรมการ/คณะทาํงานฯ และผา่นช่องทางอ่ืนๆ เช่น การ
จดัประชุมช้ีแจง/อบรม/สมัมนา หนงัสือเวยีน เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

 มีการจดัทาํคาํรับรองการปฏิบติัราชการระดบัหน่วยงานและระดบับุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ 
 มีการจดัทาํแผนงาน/โครงการ รวมทั้งกิจกรรมการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ 
 มีการจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานในภารกิจหลกัและภารกิจสนบัสนุน 

 

 

SP 5  มีการจดัทาํแผนท่ียทุธศาสตร์ระดบัองคก์าร และมีถ่ายทอดตวัช้ีวดัและเป้าหมายระดบัองคก์าร 
สู่ระดบัหน่วยงานทุกหน่วยงาน รวมทั้งระดบับุคคล 1 กอง คือ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมี
การจดัทาํขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ไม่สามารถลงนามคาํรับรองฯ ระดบับุคคลไดภ้ายในไตรมาส 2 และความถ่ีในการติดตาม
ความกา้วหนา้มีระยะเวลาไม่เหมาะสม 

 

 

SP 6  สบน. มีการจดัทาํรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ และมีการติดตามผลการปฏิบติัราชการ 
ตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ รอบ 6 และ 12 เดือน  

 มีการติดตามและรายงานผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ ผา่นคณะกรรมการ/ 
คณะทาํงานในดา้นต่างๆ เช่น คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใชจ่้ายเงินของ สบน. 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะทาํงานพฒันาบุคลากรและบริหารจดัการความรู้ของ 
สบน. คณะทาํงานพิจารณาแผนและงบประมาณสาํหรับการพฒันาบุคลากรของ สบน. 
คณะกรรมการบริหาร สบน. เป็นตน้ 

 มีการรายงานผลการดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการบริหารของ สบน. ทราบ ทุกเดือน 

 

 

SP 7  สบน. มีการวเิคราะห์ความเส่ียงซ่ึงครอบคลุมความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ ดา้นธรรมภิบาล 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นกระบวนการ รวมทั้งไดแ้จง้เวยีนใหส้าํนกั/กอง/ศูนย/์
กลุ่ม ใน สบน. ทราบ และนาํแผนดงักล่าวไปปฏิบติั 

 

 
 

หมายเหตุ :  = ดาํเนินการแลว้เสร็จ  = อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ  = ยงัไม่ไดด้าํเนินการ  



รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
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   60 
 

                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ   12  เดอืน 
หมวด 4 (ต่อ) 

รหัส ค าอธิบายการด าเนินการ สถานะ 
IT 1  สบน. มีระบบฐานขอ้มูลเพื่อรายงานผลการปฏิบติังานตามแผนยทุธศาสตร์ ซ่ึงสามารถดูขอ้มูลได้

ผา่นทาง Website ของ สบน.  

IT 2  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สบน. ไดเ้ลือกกระบวนงาน การจดัทาํแผนการบริหารหน้ี
สาธารณะ และการบริหารจดัการหน้ีกลุ่มหน้ีรัฐวสิาหกิจและเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงฐานขอ้มูล
ในการสนบัสนุนการปฏิบติังานดงักล่าวเป็นฐานขอ้มูลในระบบ CS-DRMS (ปี 2542-ปัจจุบนั) และ
ระบบ GFMIS-TR (เร่ิมใชป้ลายปี 51 และจะนาํมาใชท้ดแทนระบบ CS-DRMS ในอนาคต)  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สบน. ไดเ้ลือกกระบวนงานการบริหารการชาํระหน้ี และการ
ออกตัว๋เงินคลงั ซ่ึงฐานขอ้มูลท่ีสนบัสนุนปฏิบติังานดงักล่าว คือ ฐานขอ้มูลในระบบ GFMIS-TR 

 ซ่ึง สบน. มีการทบทวน และปรับปรุงระบบอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหข้อ้มูลมีความถูกตอ้งและ
เป็นปัจจุบนั โดยขอ้มูลหน้ีของรัฐบาลมีการทบทวนกบัฐานขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และขอ้มูลหน้ีของรัฐวสิาหกิจมีการทบทวนขอ้มูลกบัรัฐวสิาหกิจ 

 

 

IT 3    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สบน. ไดเ้ลือกกระบวนการสนบัสนุน คือ การเบิกจ่ายค่าใชจ่้าย 
     ในการเดินทางไปราชการ ซ่ึงมีฐานขอ้มูลสนบัสนุน คือ ระบบ GFMIS และการพฒันาทรัพยากรบุคคล  
     ซ่ึงมีฐานขอ้มูลสนบัสนุน คือ ระบบ DPIS 

 

IT 4  สบน. มีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร และมีการรายงานขอ้มูลข่าวสาร ตาม พรบ. ขอ้มูลข่าวสารฯ ผา่น 
Website เป็นประจาํทุกเดือน  

IT 5  สบน. มีระบบ Risk Model เพื่อนาํมาใชใ้นการบริหาร portfolio หน้ีสาธารณะ โดยสามารถ
นาํผลการวเิคราะห์มาใชใ้นการวางแผนและกาํหนดกลยทุธ์ในการปฏิบติังานของ สบน. 
รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงเพื่อเป็นขอ้มูลเตือนภยัไดด้ว้ย 

 มีการรายงานขอ้มูลสาํคญั เช่น หน้ีสาธารณะต่อ GDP ผลการดาํเนินงานตามแผนการบริหาร
หน้ีสาธารณะ เป็นตน้ และผูบ้ริหารสามารถใชข้อ้มูลในการพิจารณาถึงผลกระทบไดผ้า่นระบบ Intranet  

 มีการปรับปรุงขอ้มูลในระบบทุกเดือน รวมทั้งรายงานใหผู้บ้ริหารรับทราบ 

 

IT 6  มีการจดัทาํแผนการบริหารความเส่ียงของระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ โดยมีระบบรักษา
ความมัน่คงและปลอดภยั (Security) และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ (IT Contingency Plan) 

 มีการจดัทาํแผนผงักระบวนงาน (Work Flow) ของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สบน. มีการ Back Up และ Scan Virus เป็นประจาํทุกวนั 
 มีการประกาศมาตรการในการดาํเนินการเม่ือเกิดภยัพิบติัหนา้หอ้ง Server และมีการใช้

ระบบ Finger Print ในการเขา้หอ้ง Server  

 

IT 7  มีการจดัทาํแผนการจดัการความรู้ใน 4 ประเด็นยทุธศาสตร์ 
 มีการนาํแผนดงักล่าวไปปฏิบติั รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผลใหค้ณะทาํงานฯ และผูบ้ริหารทราบ  
 เผยแพร่แผนการจดัการความรู้และรายงานผลใน Website 

 

 
 

หมายเหตุ :  = ดาํเนินการแลว้เสร็จ  = อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ  = ยงัไม่ไดด้าํเนินการ  
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ   12  เดอืน 
15.1.2 ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน า้หนักในการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จของผลลพัธ์ใน

การด าเนินการตามแผนพฒันาองค์การ 
  การวดัระดบัความสาํเร็จของตวัช้ีวดัน้ี เป็นการวดัความสาํเร็จจากการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ 

ของตวัช้ีวดัผลลพัธ์ใน 2 หมวด ท่ี สบน. เลือกดาํเนินการ ซ่ึงตวัช้ีวดัผลลพัธ์ดงักล่าว สบน.ไดส่้งไปยงัสาํนกังาน ก.พ.ร. 
ตามแบบฟอร์ม 2  แบบฟอร์มแสดงตวัช้ีวดัความสาํเร็จของการดาํเนินการตามแผนพฒันาองคก์ร ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 แลว้ และในกิจกรรมตามแผนไดมี้การมอบหมายผูรั้บผิดชอบเพ่ือรวบรวมผลขอ้มลูการดาํเนินการในแต่ละ
ตวัช้ีวดัดงักล่าวในรอบ 12 เดือน ดงัน้ี 
หมวด 2  

ช่ือตวัช้ีวดั ผู้รับผดิชอบ 
1 ร้อยละความสาํเร็จของการบรรลุประสิทธิผลตามมิติท่ี 1  

ตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ 
เป็นผลความสาํเร็จตามผลการดาํเนินการตวัช้ีวดัท่ี 
3.1.1 ตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการของ สบน. 
1. สาํนกัจดัการหน้ี 2 
2. สาํนกันโยบายและแผน 
3. สาํนกับริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ 

2 ร้อยละของอตัราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน/รายจ่าย
ในภาพรวม 

สาํนกังานเลขานุการกรม 

3 ร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการดาํเนินการตามแผน 
การบริหารความเส่ียง 

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นหน้ีสาธารณะและเงินคงคลงั 

4 ร้อยละความสาํเร็จของความสอดคลอ้งของแผนทรัพยากรบุคคล
กบักลยทุธ์ตามประเดน็ยทุธศาสตร์ขององคก์ร 

1. สาํนกังานเลขานุการกรม 
2. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 

5 ร้อยละของบุคลากรท่ีจดัทาํคาํรับรองการปฏิบติัราชการ 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ 
(สาํหรับปี 52 อยา่งนอ้ย 1 สาํนกั/กอง) 

1. คณะทาํงานจดัทาํระบบประเมินผลการปฏิบติัราชการ
ระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคลของ สบน. 

2. สาํนกังานเลขานุการกรม  
3. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 

หมวด 4 
ช่ือตวัช้ีวดั ผู้รับผดิชอบ 

1 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบเครือข่าย 
และระบบคอมพิวเตอร์ของ สบน. 

ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ชข้อ้มลูระบบฐานขอ้มลูขององคก์ร ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 ร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของความเส่ียงท่ีลดลงจากการดาํเนินการ

ตามแผนบริหารความเส่ียงของระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ 
ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 ร้อยละของความสาํเร็จของการดาํเนินการพฒันาระบบติดตาม 
เฝ้าระวงั และเตือนภยัของ สบน. 

ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ   12  เดอืน 

15.2 ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน า้หนักในการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จของผลลพัธ์การด าเนินการ
ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพืน้ฐาน (หมวด 7) 

การวดัระดบัความสาํเร็จของตวัช้ีวดัน้ี เป็นการวดัความสาํเร็จจากการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จในหมวด 7 
ตามเกณฑฯ์ ระดบัพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นการวดัความสาํเร็จในรอบ 12 เดือน โดยมีผูรั้บผิดชอบในการรวบรวมขอ้มลูผลการดาํเนินการ
ในแต่ละตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

รหัส ช่ือตวัช้ีวดั ผู้รับผดิชอบ 
RM1 ร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของแผนปฏิบติัการท่ี 

ส่วนราชการดาํเนินการไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย 
เป็นผลความสาํเร็จตามผลการดาํเนินการ
ตวัช้ีวดัท่ี 3.1.1 ตามคาํรับรองการปฏิบติั
ราชการของ สบน. 
1. สาํนกัจดัการหน้ี 2 
2. สาํนกันโยบายและแผน 
3. สาํนกับริหารการระดมทุนโครงการลงทุน

ภาครัฐ 
RM2 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ คณะทาํงานพฒันาคุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ  
RM3 ร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของความสาํเร็จในการ

ดาํเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาท่ีกาํหนดของ
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า (จาํนวน 2 กระบวนการ 
ท่ีไดจ้ดัทาํคู่มือปฏิบติังานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
หลกัฐานท่ี 39) 

1. คณะทาํงานพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ 

2. สาํนกันโยบายและแผน และสาํนกั
จัดการหน้ี 2 

RM4 ร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของความสาํเร็จในการ
ดาํเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาท่ีกาํหนดของ
กระบวนการสนบัสนุน (จาํนวน 2 กระบวนการ 
ท่ีไดจ้ดัทาํคู่มือปฏิบติังานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
หลกัฐานท่ี 40) 

1. คณะทาํงานพฒันาคุณภาพ 
การบริหารจดัการภาครัฐ  

2. สาํนกังานเลขานุการกรม 

RM5 ร้อยละของอตัราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน 

1. สาํนกังานเลขานุการกรม 
2. ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 

RM6 ร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการดาํเนินการตามแผน
บริหารความเส่ียง 

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นหน้ีสาธารณะ 
และเงินคงคลงั  
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ   12  เดอืน 
 

รหัส ช่ือตวัช้ีวดั ผู้รับผดิชอบ 
RM7 ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาขีดสมรรถนะตาม

แผนพฒันาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือ 
แผนพฒันาบุคลากร 

1. คณะทาํงานพฒันาบุคคลากร 
และบริหารจดัการความรู้ ของ สบน. 

2. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
RM8 8.1 ร้อยละของความครอบคลุม ถกูตอ้ง และทนัสมยัของ

ฐานขอ้มลูท่ีสนบัสนุนยทุธศาสตร์ อยา่งนอ้ย 1  
ประเดน็ยทุธศาสตร์ 

ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 8.2 ร้อยละของขอ้มลูสถิติสาํคญัของหน่วยงาน ท่ีนาํเขา้
ระบบบูรณาการขอ้มลูสถิติภาครัฐ (StatXchange) 
โดยหน่วยงานเจา้ของขอ้มลูและสาํนกังานสถิติแห่งชาติ 
(สสช.) และหน่วยงานไดมี้การปรับปรุงใหมี้ความครบถว้น 
และถกูตอ้งเพ่ือแลกเปล่ียนและใชป้ระโยชนร่์วมกนั 

ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 

RM9 ร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัความสาํเร็จของการดาํเนิน
กิจกรรม ตามแผนการจดัการความรู้อยา่งนอ้ย 3 องคค์วามรู้ 

1. คณะทาํงานพฒันาบุคลากรและ
บริหารจดัการความรู้ของ สบน. 

2. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
RM10 ร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัความสาํเร็จของโครงการตามนโยบาย

การกาํกบัดูแลองคก์ารท่ีดีอยา่งนอ้ยดา้นละ 1 โครงการ 
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นหน้ีสาธารณะ 
และเงินคงคลงั 

 

15.3 ระดบัความส าเร็จเฉลีย่ถ่วงน า้หนักของการจดัท าแผนพฒันาองค์การ 
 เป็นการวดัความสาํเร็จใจการจดัทาํแผนพฒันาองคก์าร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซ่ึงจะดาํเนินการ  

ในช่วงตน้เดือนกนัยายน 2552 ตามแบบฟอร์มท่ี 5 – 7 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

  แบ่งการวดัความสาํเร็จของการดาํเนินการออกเป็นดงัน้ี 
 15.1 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพฒันาองค์การ  

ตวัช้ีวดั 
นํ้าหนกั (ร้อยละ) 

แผนท่ี 1 แผนท่ี 2 
15.1.1 ร้อยละของการผา่นเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพ้ืนฐาน  4 4 
15.1.2 ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการบรรลุเป้าหมาย  

ความสาํเร็จของผลลพัธ์ในการดาํเนินการตามแผนพฒันาองคก์าร 
2 2 

รวม 6 6 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ   12  เดอืน 

15.1.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพืน้ฐาน 

การประเมนิผล 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละของการผา่นเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพ้ืนฐาน 
(วดักระบวนการ) 

60 70 80 90 100 

 

15.1.2 ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน า้หนักในการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จของผลลพัธ์ใน
การด าเนินการตามแผนพฒันาองค์การ 
 

ตารางและสูตรการค านวณส าหรับแผนที่ 1 และแผนที่ 2 : 

ตวัช้ีวดั (i) 
น า้หนัก 

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทยีบกบัร้อยละ 
ของผลส าเร็จตามเป้าหมายของตวัช้ีวดั 

คะแนน 
ที่ได้ 

(SMi) 

คะแนนถ่วงน ้าหนัก  
(Wi x SMi) 

1 2 3 4 5 
แผนท่ี..... ช่ือแผน................................. 

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

. . … … … … … . . 

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

  Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก  (Wi x SMi) 

ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  เท่ากบั 
 

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

โดยที ่: 
W หมายถึง นํ้าหนกัความสาํคญัท่ีใหก้บัตวัช้ีวดั 
SM หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการเทียบกบัร้อยละของผลสาํเร็จตามเป้าหมายของตวัช้ีวดั 
i  หมายถึง ลาํดบัท่ีของตวัช้ีวดัท่ีกาํหนด  
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ   12  เดอืน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  (Wi x SMi) = 1 
2  (Wi x SMi) = 2 
3  (Wi x SMi) = 3 
4  (Wi x SMi) = 4 
5  (Wi x SMi) = 5 

 

15.2 ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน า้หนักในการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จของผลลพัธ์การด าเนินการ
ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพืน้ฐาน (หมวด 7) 

ตารางและสูตรการค านวณ : 

ตวัช้ีวดั (i) 
น า้หนัก 

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบัร้อยละ 
ของผลส าเร็จตามเป้าหมายของตวัช้ีวดั 

คะแนน
ที่ได้ 

(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน า้หนัก 
(Wi x 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) 

  Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก  (Wi x SMi) 
ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  เท่ากบั 
  

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

W หมายถึง นํ้าหนกัความสาํคญัท่ีใหก้บัตวัช้ีวดั 

SM หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการเทียบกบัร้อยละของผลสาํเร็จตามเป้าหมายของตวัช้ีวดั 
i  หมายถึง ลาํดบัท่ีของตวัช้ีวดัท่ีกาํหนดข้ึน   
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ   12  เดอืน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  (Wi x SMi) = 1 
2  (Wi x SMi) = 2 
3  (Wi x SMi) = 3 
4  (Wi x SMi) = 4 
5  (Wi x SMi) = 5 

 
15.3 ระดบัความส าเร็จเฉลีย่ถ่วงน า้หนักของการจดัท าแผนพฒันาองค์การ 

การประเมนิผล 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1. ความครบถว้นของการจดัทาํรายงานลกัษณะสาํคญั

ขององคก์ร (15 คาํถาม) 
1 3 6 9 12 15 

2. ความครบถว้นของการจดัทาํรายงานการประเมิน
องคก์รดว้ยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑคุ์ณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐระดบัพ้ืนฐาน 

1 3 4 5 6 7 

3. ความครบถว้นของแผนพฒันาองคก์ารประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553* (2 แผน) 

2 0 - 1 - 2 

รวม 4      
 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาคุณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐ 

20 99.4796 % 4.9739 0.9924 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ   (รายตวัช้ีวดั) (    )  รอบ    6  เดอืน 

 ()  รอบ   12  เดอืน 
ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

1. สบน. ไดมี้คาํสัง่ ท่ี สบน. 24/2552 ลงวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2552 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกาํกบัดูแล
การดาํเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ โดยมีผูอ้าํนวยการ สบน. เป็นประธาน และคณะทาํงานพฒันาคุณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐของ สบน. โดยมีรองผูอ้าํนวยการ สบน. เป็นประธาน รวมทั้งแต่งตั้งทีมงานในการพฒันาองคก์ร 
เพ่ือดาํเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐใหเ้ป็นไปตามกรอบและหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.พ.ร. กาํหนด 

2. สบน. ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาองคก์ร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จาํนวน 2 แผน ตามแบบฟอร์มท่ีสาํนกังาน 
ก.พ.ร. กาํหนด โดยเป็นแผนภาคบงัคบั 1 แผน ในหมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ และแผนภาคสมคัรใจ 1 แผน  
ในหมวดท่ี 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้  ซ่ึงแผนดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากผูอ้าํนวยการ  สบน. 
และส่งใหส้าํนกังาน ก.พ.ร เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2552 

3. สาํนกังาน ก.พ.ร. ไดแ้จง้ให ้สบน. ปรับปรุงตวัช้ีวดัในแบบฟอร์มท่ี 2 ตามท่ีคณะทาํงานพิจารณา  
แผนพฒันาองคก์รของสาํนกังาน ก.พ.ร. เสนอแนะ และใหส่้งรายการตวัช้ีวดัผลลพัธ์ท่ีไดป้รับปรุงแลว้ใหส้าํนกังาน 
ก.พ.ร. ภายในวนัจนัทร์ท่ี 16 มีนาคม 2552 ซ่ึง สบน. ไดด้าํเนินการใหเ้รียบร้อยแลว้ ต่อมาสาํนกังาน ก.พ.ร. ไดมี้หนงัสือ ท่ี 
นร 1205.3/265 ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2552 แจง้ให ้สบน. ทราบวา่ ไดเ้ห็นชอบแผนและรายการตวัช้ีวดัดงักล่าวแลว้  

4. สบน. ไดด้าํเนินการตา มแผนพฒันาองคก์รทั้ง 2 แผน รวมทั้งพฒันาองคก์รในหมวดอ่ืนๆ ควบคู่กนัไปดว้ย 
และไดจ้ดัทาํรายงานผลตามแบบฟอร์ม 3-8 ท่ีสาํนกังาน ก.พ. กาํหนดเรียบร้อยแลว้  
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร และขา้ราชการของสาํนกั/กอง/ศูนย/์กลุ่ม ในการเขา้ร่วม
เป็นคณะกรรมการ/คณะทาํงานฯ และทีมงานในการพฒันาองคก์ร 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1. เกณฑก์ารประเมินผลการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐมีการเปล่ียนแปลงทุกปี และเกณฑ์  
การใหค้ะแนนมีความไม่ชดัเจน ทาํใหต้อ้งสอบถามและศึกษาจากผูเ้ก่ียวขอ้งกนัเอง รวมทั้งรายละเอียดของประเมินมกัจะแจง้ 
ใหส่้วนราชการทราบเม่ือใกลส้ิ้นปีงบประมาณ 

2. ขา้ราชการมีภารกิจหลกัค่อน ขา้งมาก และไดรั้บหมอบหมาย งานในเชิง นโยบายมาก ข้ึน รวมทั้งยงัจะตอ้ง  
รับผิดชอบตวัช้ีวดัตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการดว้ย ซ่ึงตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนของสาํนกังาน ก.พ.ร. กาํหนดใหมี้
รายละเอียดพร้อมหลกัฐานประกอบการตรวจประเมิน ทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัในการปฏิบติังานเพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ 

3. วิทยากรท่ีปรึกษาดา้น PMQA ของสาํนกังาน ก.พ.ร. มีไม่เพียงพอ รวมทั้งขา้ราชการของสาํนกังาน ก.พ.ร. ยงั
ไม่มีความรู้ในเร่ืองดงักล่าวอยา่งดีพอท่ีจะใหค้าํปรึกษากบัส่วนราชการ 
หลกัฐานอ้างองิ :  - 

หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดใหป้ระสานกบัผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 


