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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดผล คา
คะแนน 

คะแนน
ถวง 

ผลการ น้ําหนัก
(รอยละ) 

หนวยวัด 

         
      1   

การปฏิบัติราชการ 1 2 3 4 5 ดําเนินงาน 

ที่ได น้ําหนัก 

มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล (น้ําหนัก : รอยละ 45)   1.3889 

ตัวชี้วัดที่  1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกระทรวงการคลัง (นํ้าหนัก : รอยละ 15)  

0.4420 
 

1.1 ระดับ 2 1 2 3 4 5 15 ขอ ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาศูนยบริการรวม
หรือเคานเตอรบริการ 
ประชาชน 

3.6000 0.0720 

1.2 รายไดรัฐบาล  ลาน 
  ลาน 

บาท 

3 1.3605 1.4053 1.4502 1.4950 1.5249 N.A.  1.0000* 0.0300 

1.3 รอยละ 3 44 43 42 41 40 36.11 
( 

หน้ีสาธารณะคงคาง
ตอผลิตภัณฑมวลรวม ณ สิ้นเดือน

เม.ย. 51) ในประเทศ ณ ราคาประจําป 

5.0000 
 

0.1500 

1.4 อันดับความสามารถ
ในการแขงขันของ
ประเทศฯ ตามการจัด
อันดับของ IMD 

          

1.4.1 ปจจัยดานนโยบาย
การคลัง (Fiscal Policy) 

ระดับ 2 - ลดลง คงที่
หรือ 

คงที่
หรือ 

คงที่
หรือ ทั้งหมด 

ดีขึ้น 
1 ปจจัย 

ดีขึ้น  
2 ปจจัย 

ดีขึ้น  
3 ปจจัย 

N.A.  1.0000* 0.0200 

1.4.2 
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                                                         สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  กระทรวงการคลัง                         ( )   รอบ   9   เดอืน  
                                                                                                                                                                (     )   รอบ  12  เดือน 

ปจจัยดานฐานะ ระดับ 2 - - ลดลง คงที่
หรือ 

คงที่
หรือ 

N.A.  1.0000* 0.0200 
การคลัง (Public Finance) ทั้งหมด 

ดีขึ้น ดีขึ้น  
1 ปจจัย 2 ปจจัย 
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การปฏิบัติราชการ 
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ผลการ 
ดําเนินงาน 
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คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
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น้ําหนัก 

 

รอยละ 1.5 อัตราสวนเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยง (CAR) 
ของสถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจ 3 แหง 

2       5.0000 0.1000 

1.5.1 รอยละ (0.16) ตํ่ากวา 
8.50 

- 8.50 - 10.00 12.53 
(31 

ธ. พัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (ธพว.) 

มี.ค. 51) 

5.0000 0.0080  

1.5.2 รอยละ (1.8) ตํ่ากวา 
8.50 

- 8.50 - 10.00 13.00 
(30 

ธ. เพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 
(ธ.ก.ส.) 

เม.ย.51) 

5.0000 0.0900  

1.5.3 ธ. อิสลามแหง
ประเทศไทย (ธอท.) 

รอยละ (0.04) ตํ่ากวา 
8.50 

- 8.50 - 10.00 33.65 
(31 มี.ค.51) 

5.0000 0.0020  

1.6 สําเร็จ/ 1 ไม
สําเร็จ 

- - - สําเร็จ สําเร็จ 5.0000  0.0500 ผลสําเร็จของการจัดทํา
รายงานประจําปของ
กระทรวง 

ไมสําเร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกลุมภารกิจดานรายจายและหน้ีสิน (นํ้าหนัก : รอยละ 10) 

 
0.2769 

 

2.1 หนวยงาน จํานวนสวนราชการ  
เปาหมายท่ีมีการจัดทํา 
บัญชีตนทุน 

1 115 120 125 130 135 N.A. 1.0000 * 0.0100 

2.2 รอยละ รอยละของอัตราการ
เบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน 

2 65 68 71 74 76 65.28 1.0933 0.0219 

2.3 รอยละ รอยละของอัตราการ
เบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายรวม    

1 91 92 93 94 94.50 68.32 1.0000* 0.0100 

         
      2   



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล 

การปฏิบัติราชการ 
หนวยวัด

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

 

จํานวน     1 40 2.4 จํานวนสํานักงานคลัง
จังหวัดที่สามารถจัดเก็บ
และรวบรวมขอมูล GPP   
ป 2549 ไดแลวเสร็จ
ครบถวน โดย สศช. ใหการ
รับรองและนําไปใชงาน 

44 
   

48 52 56 
สํานักงาน
คลังจังหวัด 

สํานักงาน   สํานักงาน
คลังจังหวัด 

สํานักงาน
คลังจังหวัด 

สํานักงาน
คลังจังหวัด   คลังจังหวัด 

N.A.  1.0000* 0.0100 

2.5 ภาระหน้ีตองบประมาณ รอยละ 2.5  22.95 22.45 21.95 21.45 20.95 19.19 5.0000 0.1250 

2.6 4.0000 0.1000 ระดับ 2.5 - - 1 2 3 ระดับความสําเร็จ    
ในการออกพันธบัตร 

ออกพันธบัตร 
รัฐบาลเพื่อใช
เปนอัตรา 

รัฐบาลเพ่ือใชเปนอัตรา
ดอกเบี้ยอางอิง 

อางอิง รุนอายุ 
5 ป และ 10 ป 
วงเงินรวม 
97,707  ลบ. 
รุนอายุ 15 ป 
วงเงิน 24,050 
ลบ. และวงเงิน 
17,950 ลบ. 

ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (นํ้าหนัก : รอยละ 20) 

 
0.6700 

 

3.1 ลดภาระดอกเบี้ย  ลานบาท 6 105 210 315 420 525 1,847.25 5.0000 0.3000 

3.2 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาแบบจําลอง 

ระดับ 5 1 - 3 
 

- 
 

5 
 

ระดับ 3 

การบริหารความเสี่ยง  
(Risk Model) 

3.0000 0.1500 

3.3 ระดับ 5 1 2 3 4 5 ระดับ 2 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําผลการศึกษา
และวิเคราะหแนวทางการ
ระดมทุนในรูปแบบตาง ๆ 

2.0000 0.1000 

3.4 ระดับ 4 1 
  

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําขอมูลโครงการ
ลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ
โดยผานระบบ GFMIS 

ระดับ 3 3.0000 0.1200 
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เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล 

การปฏิบัติราชการ 
หนวยวัด

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

 

มิติท่ี 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนัก : รอยละ 20) 
 0.4800 

ตัวช้ีวัดที่ 4  ระดับความ ระดับ 6 1 2 3 4 5 N.A.  1.0000* 0.0600 
สําเร็จในการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น
และรวมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 ระดับ 4.8 4.8000 0.2400 ตัวช้ีวัดที่ 5  ระดับความ 
สําเร็จในการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารของราชการ 

ระดับ ตัวช้ีวัดที่ 6  ระดับความ 
สําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

6         

6.1 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามมาตรการ/
แผนปฏิบั ติการปองกัน
การทุจริต  การสง เสริม 
คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล 

ระดับ 3 1 2 3 4 5  ระดับ 4 4.0000 0.1200 

6.2  การจัดทําขอมูล ระดับ 
เรื่องกลาวหา/ขอรองเรียน 
เก่ียวกับการทุจริตหรือ 
การปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
ของเจาหนาที่ของรัฐและ
ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง  
 

1 1 2 3 4 5 N.A.  1.0000* 0.0100 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล 

การปฏิบัติราชการ 
หนวยวัด

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

 

รอยละ 2 40 50 60 70 80 N.A.  1.0000* 0.0200 6.3 รอยละของจํานวน
สํานวนการสอบสวน 
ที่ดําเนินการไดครบถวน
สมบูรณภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด  

รอยละ 3 65 70 75 80 85 N.A. 1.0000* 0.0300 ตัวช้ีวัดที่ 7  รอยละของ
ระดับความพึงพอใจของ 
ผูรับบริการ 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10) 
 0.1654 

รอยละ 3 92 93 94 95 96 63.06 1.0000* 0.0300 ตัวช้ีวัดที่  8  รอยละของ
อัตราการเบิกจายเงิน 
งบประมาณรายจาย 
ในภาพรวม  

ระดับ 3 1 2 3 4 5 N.A. 1.0000* 0.0300 ตัวช้ีวัดที่ 9  ระดับความ 
สําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัด 
พลังงานของสวนราชการ 

 ระดับ ตัวช้ีวัดที่ 10  การรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการ 
ใหบริการ 

 
2 

 
        

10.1  ระดับ (2) 1 2 3 4 5 ระดับ 3.2722 
 

3.2722 0.0654 ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
ในการรักษามาตรฐาน 
ระยะเวลาการใหบริการ 

 ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 2 ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความ 
สําเร็จของการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต 

2.0000 0.0400 

         
      5   



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดผล 

การปฏิบัติราชการ 
หนวยวัด

น้ําหนัก
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

 

มิติท่ี 4  มิติดานการพัฒนาองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ 25)  0.3300 

รอยละ ตัวช้ีวัดที่ 13 ระดับความ 
สําเร็จของการพัฒนา 
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

22         

13.1 31 7 14 
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ระยะเวลาการสง 
รายงานการประเมินองคกร
ดวยตนเอง 

 ระดับ (1) 28 
พ.ย. 
51 

21 
ต.ค. 
51 

พ.ย. 
51 

พ.ย. 
51 

พ.ย. 
51 

N.A. 1.0000* 0.0100 

13.2  ระดับ ระดับความสําเร็จ 
เฉล่ียถวงนํ้าหนักของ 
ความครบถวนของการ 
จัดทํารายงานการประเมิน
องคกรดวยตนเอง 

(6) 1 
 

2 3 4 5 N.A. 1.0000* 0.0600 

13.3 คะแนน (15)    0-10 N.A. 1.0000* 0.1500 ผลคะแนนจากการ  11-20  21-30  31-50    51
คะแนน รายงานการประเมินองคกร

ดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด 
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

ขึ้นไป 
ตัวช้ีวัดที่ 14 ระดับความ ระดับ 
สําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ 

3         

14.1 ระดับ (1) 1 2 3 4 5 ระดับ 5 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

5.0000 0.0500 

14.2 ระดับ (2) 1 2 3 4 5 ระดับ 3 3.0000 0.0600 ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ยถวง 
นํ้าหนักของการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ 

รวม 2.3643 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

หมายเหตุ :  *       1. ยังไมสามารถคิดคาคะแนนไดเน่ืองจากยังไมไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดจากกระทรวงการคลัง หรือ 
                             2. สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหคาคะแนนการประเมินตํ่าสุดอยูที่ระดับ 1 คะแนน    

       
รายงาน ณ วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 

ผูรายงาน นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร                     หนวยงาน   กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
ตําแหนง     นักวิชาการคลัง 6ว   โทรศัพท     0-2265-8050 ตอ 5701                  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  1 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของกระทรวงการคลัง  

1.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวปนัดดา  พวงรับ ผูจัดเก็บขอมูล :  นายปญญา  ฉายะจินดาวงศ  
 นางรัชนี  ชุนเจริญ 
 นายวรุต  วิกรมโรจนานันท 
 นายพงศกร  ต้ังเสริมวงศ 

โทรศัพท :  0-2273-9021 ตอ 2601 โทรศัพท :  0-2273-9021 ตอ 2618, 2227 

คําอธิบาย :  •  การจัดต้ังศูนยบริการรวมไดถูกกําหนดเปนตัวช้ีวัดภาคบังคับใหกระทรวงดําเนินการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ 2550 และเพื่อใหการดําเนินการของศูนยบริการรวมท่ีกระทรวงตาง ๆ  
จัดต้ังข้ึนสามารถใหบริการไปในทิศทางเดียวกัน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดปรับปรุงแนวทางการดําเนินการ   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวม 
                     •  ความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาศูนยบริการรวมตามเกณฑมาตรฐาน หมายถึง กระทรวงนําเกณฑ
มาตรฐานศูนยบริการรวมท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดสงใหกระทรวง ซึ่งเปนกรอบการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน
ศูนยบริการรวม  เฉพาะเกณฑชี้วัดบังคับ ไปใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการเพื่อพัฒนาศูนยบริการรวม 
                     •  “ศูนยบริการรวม” คือ หนวยใหบริการประชาชนท่ีจัดต้ังข้ึนภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงโดย
นํางานบริการท่ีหลากหลายท้ังท่ีมีและไมมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกันจากหลายสวนราชการในสังกัดกระทรวงมาเปด
ใหบริการ ณ จุดเดียวกันซึ่งต้ังอยูในสถานท่ีราชการ  ท้ังน้ี โดยความรวมมือของสวนราชการในสังกัดกระทรวง รวมท้ัง
มีการจัดระบบงานใหเจาหนาท่ีจากแตละหนวยงานท่ีปฏิบัติงาน ณ ศูนยบริการรวมสามารถใหบริการแทนกันได ท้ังน้ี 
เพื่อใหประชาชนสามารถดําเนินการไดหลายเรื่องพรอมกันในคราวเดียวไมวาจะเปนการติดตอสอบถาม การขอทราบ
ขอมูล การขออนุญาต หรือการขออนุมัติในเรื่องใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกันแลวแตกรณี โดยติดตอเจาหนาท่ี ณ ศูนยบริการรวม
เพียงแหงเดียว 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
เกณฑช้ีวัดบังคับของเกณฑมาตรฐานศูนยบริการรวมแสดงตามตาราง ดังน้ี 

เกณฑชี้วัดบังคบั 

การสนองตอบความตองการของประชาชน 

1.1.1 (ก) มีการศึกษาความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
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                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 
 

เกณฑชี้วัดบังคบั 

1.1.2 (ก) มีงานบริการหลากหลายจากหลายหนวยงาน 

ประเภทของการใหบริการ 

1.2.1 (ก) มีการใหบริการดานขอมูล-ขาวสาร 

1.2.2 (ก) มีการใหบริการรับเรื่อง-สงตอ 

1.2.3 (ก) มีการใหบริการเบ็ดเสร็จ 

การอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการเขาถึงบริการ 

1.3.1 (ก) มีการจัดสถานท่ีไว ณ จุดท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย  

1.3.2 (ก) มีการจัดพื้นท่ีใหบริการไดอยางเหมาะสม 

การจัดระบบการใหบริการรวม 

1.4.1 (ก) มีการจัดระบบงานใหเจาหนาท่ีสามารถใหบริการแทนกันในดานขอมูล-ขาวสาร 
และรับเรื่อง-สงตอ 

การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก 

2.1.1 (ก) มีการออกแบบและวางผังงานระบบ ณ บริเวณ  "กอนเขาสูบริการ" 

2.1.2 (ก) มีการออกแบบและวางผังงานระบบ ณ บริเวณ  "ท่ีจุดใหบริการ" 

2.1.3 (ก) มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ ณ บริเวณ  "กอนเขาสูบริการ" 
และบริเวณ  "ท่ีจุดใหบริการ"  

การออกแบบกระบวนการใหบริการ 

2.2.1  (ก) มีการวางแผนปฏิบัติการท้ังระยะสั้นและระยะยาวท่ีเปนลายลักษณอักษร 

2.2.2  (ก) การนําผลการศึกษาความตองการของประชาชนมาใชเปนขอมูลในการออกแบบ
และพัฒนาบริการ 

2.2.3  (ก) มีการจัดทําเอกสารเผยแพรเพือ่ประชาสัมพันธการใหบริการ 

2.2.4  (ก) มีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีใหบริการ 

2.2.5  (ก) มีการดําเนินการใหเกิดความคืบหนาตามท่ีไดกําหนดไว 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
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                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 
 

เกณฑชี้วัดบังคบั 

2.2.6  (ก) มีสัญลักษณศูนยบริการรวมตามท่ีพัฒนาโดยสํานักงาน ก.พ.ร. ณ จุดบริการ 

การพัฒนาทักษะความชํานาญ 

2.3.1  (ก) มีการจัดอบรมความรูพื้นฐานใหแกเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน ณ ศูนยบริการรวม 

การติดตามและประเมินผล 

3.1.1  (ก) มีจํานวนผูมาใชบริการโดยเฉลี่ยท่ีเหมาะสม 

3.1.2  (ก) มีจํานวนงานบริการท่ีเหมาะสม 

3.1.3  (ก) มีระดับความพึงพอใจของผูรบับริการตอข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ 
ไมตํ่ากวารอยละ 75 โดยเฉลี่ย 

3.1.4  (ก) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการโดยรวม ไมตํ่ากวารอยละ 75 
โดยเฉลี่ย 

   
เกณฑการใหคะแนน : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวม  เฉพาะเกณฑชี้วัดบังคับ  แบงเปน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนนศูนยบริการรวม 

1    4  ขอ 

2   8  ขอ 

3 12  ขอ 

4 17  ขอ 

5 22  ขอ  

ก ารคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน       
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 
ศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการ
ประชาชน 

2 15 ขอ 3.6000 0.0720 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวดัเร่ือง “ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน” โดยไดมีการจดัต้ังศูนยบริการรวมกระทรวงการคลัง 
เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2549 โดยใหบริการใน 3 ลักษณะงาน ไดแก (1) งานประชาสัมพันธและการใหบริการ
ขอมูลขาวสาร (2) การรับเร่ืองและสงตอ และ (3) บริการเบ็ดเสร็จ อันเปนการดําเนินการตามแนวทางของ
สํานักงาน ก.พ.ร. 
               สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดดําเนินการตามกรอบท่ีสํานักงาน  ก.พ.ร. กําหนด โดยในรอบ  
9  เดือน ไดดําเนินการตามเกณฑช้ีวัดบังคับสําเร็จแลวจํานวน 15 ขอ ดังนี้  
               1. มีงานบริการหลากหลายจากหลายหนวยงาน 
               2. มีการใหบริการดานขอมูล – ขาวสาร 
               3. มีการใหบริการรับเร่ือง – สงตอ 
               4. มีการใหบริการเบ็ดเสร็จ 
               5. มีการจัดสถานท่ีไว ณ จุดท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย 
               6. มีการจัดพื้นท่ีใหบริการไดอยางเหมาะสม 
               7. มีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบริการ ณ บริเวณ "กอนเขาสูบริการ" และบริเวณ  
"ท่ีจุดใหบริการ" 
               8. มีการจัดทําเอกสารเผยแพรเพื่อประชาสัมพันธการใหบริการ 
               9. มีสัญลักษณศูนยบริการรวมตามที่พัฒนาโดยสํานักงาน ก.พ.ร. ณ จุดบริการ 
             10. มีการศึกษาความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
             11. มีการวางแผนปฏิบัติการท้ังระยะส้ันและระยะยาวท่ีเปนลายลักษณอักษร 
             12 มีการนําผลการศึกษาความตองการของประชาชนมาใชเปนขอมูลในการออกแบบและพัฒนา
บริการ 

               13. มีการจัดอบรมความรูพื้นฐานใหแกเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน ณ ศูนยบริการรวม 
               14. มีจํานวนผูมาใชบริการโดยเฉล่ียท่ีเหมาะสม 
               15. มีจํานวนงานบริการท่ีเหมาะสม 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. มีงบประมาณในการดําเนินงานของศูนยบริการรวมกระทรวงการคลัง 
2. ไดรับความรวมมือจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงในการจัดสงเจาหนาท่ีมาใหบริการท่ีศูนยบริการรวม

กระทรวงการคลัง 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. ขาดสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดต้ังศูนยบรกิารรวมกระทรวงการคลัง 
2. ขาดระบบสนับสนุนการเช่ือมโยงงานบริการระหวางศูนยบริการรวมกับสวนราชการในสังกัด

กระทรวง 

หลักฐานอางอิง :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  1 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของกระทรวงการคลัง  

1.2  รายไดรัฐบาล 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวสุภัค  ไชยวรรณ 
                                  นางสาวรานี  อภิญญาวัตร 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวไพลิน  ชางภิญโญ 

โทรศัพท :  0-2273-9020 ตอ 3569, 3565 โทรศัพท :  0-2273-9020 ตอ 3360 

คําอธิบาย :  เปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดจริงกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณ 
ประจําป พ.ศ. 2551  

ขอมูลผลการดาํเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด 2549 2550 2551 

(ณ สิ้นเดือนมิถุนายน) 

รายไดรัฐบาล (ลานลานบาท) 1.3394 
(5.90%) 

1.444 
(7.8%) 

N.A. 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

X -  9 % 
(1.3605 

X - 6 % 
(1.4053 

X - 3 % 
(1.4502 

X 
(1.495 

X  +  2 % 
(1.5249 ลานลานบาท) ลานลานบาท) ลานลานบาท) ลานลานบาท) ลานลานบาท) 

 

หมายเหตุ :  X หมายถึง ประมาณการรายไดของรัฐบาลตามเอกสารงบประมาณในปฯ 51  
เงื่อนไข :  กรณีเกิดปจจัยภายนอกท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของกระทรวงฯ และสงผลกระทบตอแผนปฏิบัติการ/  
ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด กระทรวงฯ จะทําหนังสืออุทธรณเพื่อใหคณะกรรมการฯ พิจารณายกเลิกตัวช้ีวัด   
และนํานํ้าหนักกระจายใหตัวช้ีวัดอื่นเทา ๆ กัน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน      
ถวงนํ้าหนัก 

รายไดรัฐบาล (ลานลานบาท) 3 N.A. 1.0000 *  0.0300 

หมายเหตุ : * สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหคาคะแนนการประเมินตํ่าสุดอยูท่ีระดับ 1 คะแนน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
กําหนดใหสํานักนโยบายการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปนหนวยงานรับผิดชอบในการติดตาม

รายไดรัฐบาล 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  -   

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 

หลักฐานอางอิง :  - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  1 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของกระทรวงการคลัง  

1.3  หน้ีสาธารณะคงคางตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําป 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ผูจัดเก็บขอมูล :  นายวศิน  ชูจิตารมย 
 (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 นางสาวรัฏฏิการ  มนัสวีวงษ 
 (สํานักนโยบายและแผน) 
 นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร 
 (กลุมพัฒนาระบบบริหาร) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5637, 5309, 5701 

คําอธิบาย :   
เปนการวัดยอดหน้ีสาธารณะคงคางในปงบประมาณหนึ่ง ๆ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ตามท่ีกระทรวงการคลังเผยแพรเปนรายเดือน และเปนตัวช้ีวัดของประเด็นยุทธศาสตรการบริหาร
เศรษฐกิจท่ียั่งยืน ตามแผนปฏิบัติราชการแผนดินของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีเปาประสงคเพื่อการมีเสถียรภาพ
ทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแขงขัน 
สูตรการคํานวณ :  

 
 

 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด หนวยวดั 2549 2550 2551 

(ณ สิ้นเดือนเมษายน) 

หนี้สาธารณะคงคางตอ GDP  ณ ราคาประจําป * รอยละ 41.29 37.59 36.11 
- หนี้สาธารณะคงคาง   ลานบาท 

หมายเหตุ : *     ตัวเลขหน้ีสาธารณะคงคางตอ GDP ณ ราคาประจําป เปนตัวเลขท่ีสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ   
ใชเผยแพรใน Website (www.pdmo.mof.go.th) ท้ังน้ี สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะจะปรับตัวเลขให
เปนปจจุบันตามตัวเลข GDP ลาสุดท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ประกาศ 

3,233,120.37 3,183,420.18 3,401,403.32 
- GDP ** ลานบาท 7,830,329.00 8,469,060.00 9,418,600.00 

ยอดหนี้สาธารณะคงคาง  
GDP 

X 100 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 
  **    ประมาณการ GDP ป  2549  2550  และ 2551 เปนตัวเลขจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
          เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ณ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2551 

เกณฑการใหคะแนน 2 : 
 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

หนี้สาธารณะคงคางตอผลิตภณัฑ ไมเกิน ไมเกิน ไมเกิน ไมเกิน ไมเกิน 
รอยละ 44 รอยละ 43 รอยละ 42 รอยละ 41 มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําป รอยละ 40 

1. เง่ือนไข : ไมนับรวมการกูเงินตามมาตรา 20 (5) พัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ตามพระราชบัญญัติ
การบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 

2. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนนัยสําคัญตอตัวช้ีวัด สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะจะหารือกับ
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลอีกครั้ง 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

หนี้สาธารณะคงคางตอ GDP  
ณ ราคาประจําป (รอยละ) 

3 36.11 5.0000 0.1500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะไดปรับปรุงประสิทธิภาพการรวบรวมขอมูล การประมวลผล และการ

วิเคราะหขอมูลเพื่อใหสามารถนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองแมนยํา และทันการณ โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส และเผยแพร
ผาน Website ของกระทรวงการคลัง (www.mof.go.th) และสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (www.pdmo.mof.go.th) 
รวมท้ังการแถลงขาวผานส่ือมวลชน 

2.  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะไดดําเนินการบริหารความเส่ียงของหน้ีสาธารณะท่ีอาจเกิดจากการผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทําธุรกรรมการแปลงหน้ี (Swap) และไดดําเนินการบริหารจัดการหน้ีสาธารณะ   
โดยการ Prepay และ Refinance เพื่อลดยอดหน้ีคงคางและภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการกูเงิน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะสามารถบริหารจัดการหน้ีสาธารณะภายใตภาวะตลาดทางการเงินท่ีเอื้ออํานวย   

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
ราคาตลาดท่ีธนาคารพาณิชยเสนอใหแกสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะในการทําการแปลงหน้ี (Swap 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

หลักฐานอางอิง :  - 

  หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล                                  

                                   2 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  1 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของกระทรวงการคลัง  

1.4 อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศฯ ตามการจัดอันดับของ IMD 
       1.4.1 ปจจัยดานนโยบายการคลัง (Fiscal Policy) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางเกตุวรี  เลี้ยงม่ัน ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวไพลิน  ชางภิญโญ 

โทรศัพท :  0-2273-9020 ตอ 3344 โทรศัพท :  0-2273-9020 ตอ 3360 

คําอธิบาย :  พิจารณาเฉพาะปจจัยดานนโยบายการคลังท่ีเกี่ยวของกับกระทรวงการคลังโดยตรง และมีการนํามาจัด
อันดับ (Ranking) 7 ปจจัย ไดแก รายไดจากการจัดเก็บภาษีทุกประเภท อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา อัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลจากกําไร อัตราภาษีการบริโภค ภาษีบุคคลธรรมดาท่ีแทจริง ภาษีนิติบุคคลท่ีแทจริง และการหลีกเลี่ยงภาษี 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 2549 2550 2551 

(ณ สิ้นเดือนมิถุนายน) 

ปจจัยดานนโยบายการคลัง ระดับ - - N.A. 
(Fiscal Policy) 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ปจจัยดานนโยบายการคลัง 
(Fiscal Policy) 

- ลดลง คงท่ีหรือ คงท่ีหรือ คงท่ีหรือ 
ท้ังหมด ดีข้ึน 1 ปจจัย ดีข้ึน 2 ปจจัย ดีข้ึน 3 ปจจัย 

เงื่อนไข :  1. กรณีมีจํานวนประเทศท่ีเขารับการประเมินผลจาก IMD เพิ่มข้ึน จะไมนําประเทศดังกลาวมานับรวม 
                    ในการ Ranking ประเทศไทยดวย 
   2. กรณีเกิดปจจัยภายนอกท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของกระทรวงฯ และสงผลกระทบตอแผนปฏิบัติการ/  
                     ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด กระทรวงฯ จะทําหนังสืออุทธรณเพื่อใหคณะกรรมการฯ พิจารณายกเลิก 
                     ตัวช้ีวัด และนํานํ้าหนักกระจายใหตัวช้ีวัดอื่นเทา ๆ กัน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ปจจัยดานนโยบายการคลัง  
(Fiscal Policy) 

2 N.A. 1.0000 *  0.0200 

หมายเหตุ : * สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหคาคะแนนการประเมินตํ่าสุดอยูท่ีระดับ 1 คะแนน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 ติดตามผลการดําเนินงานจากรายงานหนังสือ IMD World Competitiveness Yearbook 2008  ซึ่งจะรายงานผล

ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2551 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  -   

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 

หลักฐานอางอิง :  - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  1 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของกระทรวงการคลัง  

1.4 อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศฯ ตามการจัดอันดับของ IMD 
       1.4.2 ปจจัยดานฐานะการคลัง (Public Finance) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางเกตุวรี  เลี้ยงม่ัน ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวไพลิน  ชางภิญโญ 

โทรศัพท :  0-2273-9020 ตอ 3344 โทรศัพท :  0-2273-9020 ตอ 3360 

คําอธิบาย :  พิจารณาเฉพาะปจจัยดานฐานะการคลังท่ีเกี่ยวของกับกระทรวงการคลังโดยตรง และมีการนํามาจัดอันดับ 
(Ranking) 6 ปจจัย ไดแก ดุลงบประมาณสัดสวนตอ GDP หนี้สาธารณะท้ังหมดสัดสวนตอ GDP อัตราการเติบโต    
ท่ีแทจริงของหน้ีสาธารณะ หนี้สาธารณะท่ีกูยืมจากตางประเทศ ภาระหน้ีท่ีกูยืมจากตางประเทศ ภาระหน้ีท่ีเปนดอกเบ้ีย 
และการจัดการทางดานการคลัง 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 2549 2550 2551 

(ณ สิ้นเดือนมิถุนายน) 

ปจจัยดานฐานะการคลัง  ระดับ - - N.A. 
(Public Finance) 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ปจจัยดานฐานะการคลัง 
(Public Finance) 

- - ลดลง คงท่ีหรือ คงท่ีหรือ 
ท้ังหมด ดีข้ึน 1 ปจจัย ดีข้ึน 2 ปจจัย 

เงื่อนไข :  1. กรณีมีจํานวนประเทศท่ีเขารับการประเมินผลจาก IMD เพิ่มข้ึน จะไมนําประเทศดังกลาวมานับรวม 
                    ในการ Ranking ประเทศไทยดวย 
   2. กรณีเกิดปจจัยภายนอกท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของกระทรวงฯ และสงผลกระทบตอแผนปฏิบัติการ/  
                     ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด กระทรวงฯ จะทําหนังสืออุทธรณเพื่อใหคณะกรรมการฯ พิจารณายกเลิก 
                     ตัวช้ีวัด และนํานํ้าหนักกระจายใหตัวช้ีวัดอื่นเทา ๆ กัน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ปจจัยดานฐานะการคลัง  
(Public Finance) 

2 N.A. 1.0000 *  0.0200 

หมายเหตุ : * สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหคาคะแนนการประเมินตํ่าสุดอยูท่ีระดับ 1 คะแนน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 ติดตามผลการดําเนินงานจากรายงานหนังสือ IMD World Competitiveness Yearbook 2008  ซึ่งจะรายงานผล

ในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2551 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  -   

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 

หลักฐานอางอิง :  - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  1 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของกระทรวงการคลัง  

1.5 อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (CAR) ของสถาบันการเงินเฉพาะกจิ 3 แหง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายกวิตม  ศิริสรรพ ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวไพลิน  ชางภิญโญ 

โทรศัพท :  0-2273-9020 ตอ 3243 โทรศัพท :  0-2273-9020 ตอ 3360 

คําอธิบาย :  เปนอัตราสวนท่ีใชวัดความเพียงพอของเงินกองทุนของสถาบันการเงิน เพื่อแสดงถึงความม่ันคงและ
การสามารถรองรับความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจ ตามระดับความเส่ียงของสินเช่ือและภาระผูกพัน
ท่ีสถาบันการเงินปลอยใหกับลูกคา 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

2549 2550 2551 

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง 
(CAR) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

รอยละ 

3 แหง 

   

1.5.1  ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ   0.16 11.36 11.26 12.53 
(31           ขนาดยอมแหงประเทศไทย มี.ค.51) 

1.5.2  ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ 1.80 10.82 10.58 13.00 
(30           การเกษตร เม.ย.51) 

1.5.3  ธ. อิสลามแหงประเทศไทย 0.04 2.17 1.94 33.65 
(31 

 

มี.ค.51) 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ตํ่ากวา 8.50 - 8.50 - 10.00  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง 
(CAR) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
3 แหง 

 2  5.0000 0.1000  

1.5.1  ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ   0.16 12.53 
(31           ขนาดยอมแหงประเทศไทย มี.ค.51) 

5.0000 0.0080  

1.5.2  ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ 1.80 13.00 
(30           การเกษตร เม.ย.51) 

5.0000 0.0900  

1.5.3  ธ. อิสลามแหงประเทศไทย 0.04 33.65 
(31 มี.ค.51) 

5.0000 0.0020  

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
มีการติดตามการดําเนินงานและหารือเพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานเปนประจํา 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
สถาบันการเงินเฉพาะกิจไดรับการเพ่ิมทุนในตนป 2551 จึงทําใหยังคงรักษาระดับ CAR ท่ีสูงอยูได 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีภารกิจใหสินเช่ือกับกลุมลูกคาท่ีมีความเส่ียงมากกวาปกติ ซึ่งอาจทําใหระดับ 

CAR มีแนวโนมท่ีจะลดตํ่าลงได 

หลักฐานอางอิง :  -  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  1 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของกระทรวงการคลัง  

1.6 ผลสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําปของกระทรวง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวปนัดดา  พวงรับ ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวไพลิน  ชางภิญโญ 
                                  นายปญญา  ฉายะจินดาวงศ    

โทรศัพท :  0-2273-9021 ตอ 2601 โทรศัพท :  0-2273-9020 ตอ 3360 

คําอธิบาย :   1. กระทรวงการคลังไดมอบหมายใหสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบในการสังเคราะห
รายงานประจําปของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2549 จากรายงานประจําปของหนวยงานในสังกัด 
                    2. กระทรวงการคลังไดจัดทํารายงานประจําป ซึ่งมีสวนประกอบสําคัญ คือ ขอมูลภาพรวมของ
กระทรวงการคลัง ผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน และรายงานการเงิน 

เ กณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ไมสําเร็จ - - - สําเร็จ 

ก ารคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ผลสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําป
ของกระทรวง 

1 สําเร็จ 5.0000  0.0500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนหนวยงานหลักผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดเรื่อง ผลสําเร็จของการจัดทํารายงาน

ประจําปของกระทรวง และไดใหทุกหนวยงานในสังกัดจัดทํารายงานประจําปของหนวยงานของตนเอง และจัดสง
มายังสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเพื่อสังเคราะหเปนรายงานประจําประดับกระทรวง และเผยแพรรายงานประจําป
ของหนวยงานของตนตอสาธารณชน โดยกรมบัญชีกลางเปนผูรับผิดชอบจัดทํารายงานการเงินของกระทรวงการคลัง 
ขณะน้ีกระทรวงการคลังไดบูรณาการขอมูลจากทุกหนวยงานในสังกัดเปนรายงานประจําปของกระทรวงการคลัง
เรียบรอยแลว และไดเผยแพรตอสาธารณะทาง Website ของกระทรวงการคลัง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. ผูบริหารกระทรวงการคลังตระหนักถึงความสําคัญและใหการสนับสนุน 
2. สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังใหความรวมมือในการจัดทํารายงานประจําป โดยใหขอมูล  

ท่ีครบถวนตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      

เนื่องจากมีการยกเลิกกรอบแนวทางการจัดทํารายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะรายปของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หนวยงานในสังกัดจึงจัดทํารายงานประจําป
ในรูปแบบท่ีแตกตางกันตามท่ีเห็นสมควร จึงทําใหยากในการสังเคราะหเปนรายงานประจําปของกระทรวง 

หลักฐานอางอิง :  -         
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ 
กลุมภารกิจดานรายจายและหน้ีสิน 

2.1  จํานวนสวนราชการเปาหมายท่ีมีการจดัทําบัญชีตนทุน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวนภาทิพย  ปญจศิริ ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวอุไรวรรณ  รุกขวัฒนกุล                

โทรศัพท :  0-2271-2945 โทรศัพท :  0-2273-9469 

คําอธิบาย : 
สวนราชการและหนวยงานภาครัฐท่ีมีการจัดทําบัญชีตนทุน เพื่อใหไดขอมูลตนทุนของงานแตละสวนงาน 

อันจะเปนประโยชนตอผูบริหารทุกระดับในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง (%) 
ตัวชี้วัด 

2548 2549 2550 2549 2550 

จํานวนสวนราชการเปาหมายท่ีมีการจัดทํา
บัญชีตนทุน (หนวยงาน)  

35 117 120 234.3% 2.56 

 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยมีชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 5 หนวยงาน ตอ   

1 คะแนน  ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

115 หนวยงาน 120 หนวยงาน 125 หนวยงาน 130 หนวยงาน 135 หนวยงาน 

หมายเหตุ :  1.  จํานวนสวนราชการเปาหมายท้ังหมดเทากับ 142 หนวยงาน 
  2.  กรณีสวนราชการในสังกัดกระทรวงนํารองไมนําตัวช้ีวัดตนทุนตอหนวยผลผลิตมาประเมินผลในปฯ 51 น้ี        
       ใหตัดออกจากจํานวนสวนราชการทั้งหมด 142 หนวยงาน นอกจากน้ี มีสวนราชการ 1 แหง ไดแก กรมการ 
       ประกันภัย ไดเปลี่ยนสถานะเปนองคกรอิสระ ช่ือ “สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมประกอบธุรกิจ 
       ประกันภัย (คปภ.)” ซึ่งไมไดจัดทําบัญชีตนทุน จึงตองหักออกจากจํานวนสวนราชการเปาหมายอีก 1 แหง  
       คงเหลือเปน 135 แหง ที่ระดับ 5 คะแนน และ +/- 5 หนวยงาน ตามลําดับ 

เงื่อนไข :  กรมบัญชีกลางจะตองสรางความรู ความเขาใจ และเปนท่ีปรึกษาใหกับสวนราชการในการจัดทําบัญชีตนทุน
ตอหนวยผลผลติใหสามารถจดัทําไดถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ท้ังน้ี หากสวนราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 
สามารถคํานวณตนทุนกิจกรรมของหนวยงานสนับสนุน 5 กิจกรรมยอย กจิกรรมของหนวยงานหลัก 1 กิจกรรมยอย 
และผลผลิตยอย 2 ผลผลิต ถือวากรมบัญชีกลางสามารถดําเนินงานไดประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

 ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนสวนราชการเปาหมายท่ีมีการจัดทํา
บัญชีตนทุน (หนวยงาน)  

1 N.A. * 1.0000 ** 0.0100 

หมายเหตุ : 
* ขณะน้ี มีจํานวนสวนราชการท่ีจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตงวดเต็มป 2550 จํานวน 132 แหง  ซึ่งเปน

ข้ันตอนท่ี 1 ในการจัดทําบัญชีตนทุนของสวนราชการ แตเนื่องจากเงื่อนไขการใหคะแนนตามตัวช้ีวัดน้ี
ระบุวาสวนราชการตองจัดทําบัญชีตนทุนถึงข้ันตอนท่ี 4 จึงจะถือวากรมบัญชีกลางดําเนินงานเปนผลสําเร็จ
บรรลุเปาหมาย และเนื่องจากสวนราชการจะทําข้ันตอนท่ี 4 ได ก็ตอเมื่อมีขอมูลบัญชีครบท้ังป 2551 หรือ
ในชวงเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2551  ดังน้ัน ในการคิดคาคะแนนใหกรมบัญชีกลางตามตัวช้ีวัดน้ี 
จะเริ่มใหคะแนนไดต้ังแตเดือนธันวาคม 2551 เปนตนไป ตามจํานวนสวนราชการท่ีดําเนินการเสร็จ      
ถึงข้ันตอนท่ี 4 

** สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหคาคะแนนการประเมินตํ่าสุดอยูท่ีระดับ 1 คะแนน 

เงื่อนไข การใหคะแนนตามตัวช้ีวัดน้ีระบุวา สวนราชการตองจัดทําบัญชีตนทุนถึงข้ันตอนท่ี 4 จึงจะถือวา      
กรมบัญชีกลางดําเนินการเปนผลสําเร็จบรรลุเปาหมาย แตเนื่องจากสวนราชการจะทําข้ันตอนท่ี 4 ไดก็ตอเมื่อมี
ขอมูลบัญชีครบท้ังป 2551 ในชวงเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2551  ดังน้ัน ในช้ันนี้จึงคาดวาสวนราชการท่ี
ทําข้ันตอนท่ี 1 แลว จะมีการดําเนินการในลําดับข้ันตอนท่ี 2-4 อยางตอเนื่อง  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  -     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  -  

หลักฐานอางอิง :  - 

แหลงขอมูล/วิธกีารจัดเก็บขอมลู :  -               
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ 
กลุมภารกิจดานรายจายและหน้ีสิน 

2.2  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายณพงศ  ศิริขันตยกุล ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสุจีรา  ขําขา 

โทรศัพท :  0-2273-9024 ตอ 4705 โทรศัพท :  02-273-9024 ตอ 4515 

คําอธิบาย : 
 ผลสําเร็จของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน พิจารณาจากความสามารถในการติดตาม   

เรงรัดใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนและใชจายเงินงบประมาณอยางมี   
ประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลตอการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาล   

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละทีเ่พ่ิมขึน้ (รอยละ) 
ตัวชี้วัด 

2548 2549 2550 2549 2550 

 74.72 1  75.22 2 80.45 0.67 6.95 รอยละของอัตราการเบิกจาย 
เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

หมายเหตุ :  1  ไมรวมงบกลาง รายการคาใชจายเพื่อการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   ของประเทศ (23,400 ลานบาท) 
รวมงบกลาง รายการคาใชจายปรับกลยุทธและรองรับการเปลี่ยนแปลง (14,200 ลานบาท)                     2  

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 65 รอยละ 68 รอยละ 71 รอยละ 74 รอยละ 76 

เงื่อนไข :  การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดไดและไมไดนําเงิน   
ดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอไป และไมรวมงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง   
ปงบประมาณ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน 
งบประมาณรายจายลงทุน 

2 65.28 1.0933 0.0219 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการติดตามเรงรัดใหสวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจใชจายเงินงบประมาณ เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 
1. รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตอคณะรัฐมนตรีเปนประจํา   

ทุกเดือน 
2. ติดตามปญหาอุปสรรคในการเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
3. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เปน 

ประธานกรรมการ คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ีในการติดตามและเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐใหสามารถ
เบิกจายสูระบบเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4. เสนอมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
2551  ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจถอืปฏิบัติ          

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. การใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจรายงานสถานะการเบิกจายรายจายลงทุน เปนประจําทุกเดือน 

เพื่อเปนการติดตามสถานะรายจายลงทุนเปนระยะ ๆ 
2. การตรวจเยี่ ยมสวนราชการท่ีมีผลการเบิกจาย  เพื่อรับฟงปญหาอุปสรรคในการเบิกจาย   

เงินงบประมาณ เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหา และแนะนําแนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินงาน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
ผูประกอบการสวนใหญไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณน้ํามันแพงและภาวะเงินเฟอ ทําใหเกิดความลาชา

ในการสงมอบงาน สงผลใหการเบิกจายงบประมาณชะลอตัวไปดวย และสวนราชการไมสามารถหาผูรับจางเพ่ือกอหน้ี
ผูกพันไดทันตามกําหนด 

หลักฐานอางอิง :  - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ 
กลุมภารกิจดานรายจายและหน้ีสิน 

2.3  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายณพงศ  ศิริขันตยกุล ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสุจีรา  ขําขา 

โทรศัพท :  0-2273-9024 ตอ 4705 โทรศัพท :  0-2273-9024 ตอ 4515 

คําอธิบาย : 
ผลสําเร็จของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม พิจารณาจากความสามารถในการติดตาม   

เรงรัดใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนและใชจายเงินงบประมาณอยางมี   
ประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลตอการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาล   

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละทีเ่พ่ิมขึน้ (รอยละ) 
ตัวชี้วัด 

2548 2549 2550 2549 2550 

93.791 93.43 2 
 

93.91 - 0.38 0.51 รอยละของอัตราการเบิกจาย 
เงินงบประมาณรายจายรวม 

หมายเหตุ :  1  ไมรวมงบกลาง รายการคาใชจายเพื่อการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   ของประเทศ (23,400 ลานบาท) 

                    2  รวมงบกลาง รายการคาใชจายปรับกลยุทธและรองรับการเปลี่ยนแปลง (14,200 ลานบาท) 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 91 รอยละ 92 รอยละ 93 รอยละ 94 รอยละ 94.5 

เงื่อนไข :  การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะไมรวมงบประมาณท่ีสวนราชการประหยัดได และไมไดนําเงิน
ดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอไป และไมรวมงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมเติมระหวาง   
ปงบประมาณ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน 1 68.32 1.0000 * 0.0100 
งบประมาณรายจายรวม 

หมายเหตุ : * สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหคาคะแนนการประเมินตํ่าสุดอยูท่ีระดับ 1 คะแนน  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการติดตามเรงรัดใหสวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจใชจายเงินงบประมาณ เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 
1. รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตอคณะรัฐมนตรีเปนประจํา   

ทุกเดือน 
2. ติดตามปญหาอุปสรรคในการเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
3. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เปน 

ประธานกรรมการ คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ีในการติดตามและเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐใหสามารถ
เบิกจายสูระบบเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4. เสนอมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
2551  ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจถอืปฏิบัติ          

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
การตรวจเยี่ยมสวนราชการท่ีมีผลการเบิกจายตํ่า เพื่อรับฟงปญหาอุปสรรคในการเบิกจายเงินงบประมาณ 

เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหา และแนะนําแนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินงาน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
1. วิกฤตเศรษฐกิจในเรื่องภาวะนํ้ามันแพงและภาวะเงินเฟอ สงผลกระทบใหสวนราชการไมสามารถหา 

ผูรับจาง เพื่อกอหนี้ผูกพันไดภายในเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูประกอบการละท้ิงงานทําใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางลาชา 

 
 

หลักฐานอางอิง :  -  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ 
กลุมภารกิจดานรายจายและหน้ีสิน 

2.4   จํานวนสํานักงานคลังจังหวัดที่สามารถจัดเก็บและรวบรวมขอมูล GPP ป 2549 ไดแลวเสร็จครบถวน  โดย 
        สศช. ใหการรับรองและนําไปใชงาน (สํานักงานคลังจังหวัด) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  กรมบัญชีกลาง ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสุดา  ดุลยประพันธ 
 นายวรสิทธิ์  ประจันพล 

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

คําอธิบาย : 
คณะรัฐมนตรีไดมีการประชุม เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2550 และไดอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 เห็นชอบใหปรับปรุงกระบวนการจัดทําสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด โดยมอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนผูกํากับคุณภาพของการจัดทําผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด และสํานักงานคลังจังหวัดทําหนาท่ีประสานการจัดทําและประมวลผลสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
ใหถูกตองตามหลักวิชาการ พรอมท้ังใหหนวยงานตนสังกัดระดับกระทรวงสั่งการใหหนวยงานสวนภูมิภาคองคกร   
ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานท่ีเกี่ยวของอื่น ๆ ใหความรวมมือ และรวมปฏิบัติภารกิจในการจัดทําผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด เพื่อใหขอมูลมีความถูกตองแมนยํา มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยถือเปนภารกิจท่ีสามารถนํามาใช
ประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประจําปไดท้ังในระดับบุคคลและระดับหนวยงาน 

ผลสําเร็จของจํานวนสํานักงานคลังจังหวัดท่ีสามารถจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial 
Product : GPP)  แบบ Bottom-up   พิจารณาจากความสามารถของการดําเนินงานของสํานักงานคลังจังหวัดในฐานะ
ท่ีเปนหนวยงานกลางทําหนาท่ีประสานการจัดทํา GPP จังหวัด จัดเก็บและรวบรวมขอมูล เพื่อสรุปภาพรวมเปน GPP 
จังหวัด โดยจะตองดําเนินการจัดเก็บขอมูลยอนหลังต้ังแตป 2546 (เปนปฐานในการจัดทํา GPP แบบ Bottom-up) 
เปนตนไป ซึ่งผูวาราชการจังหวัดสามารถใชขอมูล GPP เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาและกํากับดูแลภาวะเศรษฐกิจ
จังหวัดใหเจริญเติบโตเปนไปตามเปาหมาย    

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
สํานักงานคลังจังหวัดอยูระหวางดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัด (GPP) แบบ Bottom-up ป พ.ศ. 2549 และอยูระหวางการตรวจสอบขอมูลจาก สศช. ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวเลขไดภายหลัง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละทีเ่พ่ิมขึน้ (รอยละ) 
ตัวชี้วัด  2

2549 2550 2551 2550 2551 

จํานวนสํานักงานคลังจังหวัด             
ท่ีสามารถจัดเก็บและรวบรวมขอมูล 
GPP ป พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จ
ครบถวน โดย สศช. ใหการรับรอง
และนําไปใชงาน 

- 40 N.A. 
(+/- 15%) 

- N.A. 
 สํานักงาน

คลังจังหวัด  
(+/- 20%) 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

40 44 48 52 56 
สํานักงาน สํานักงาน สํานักงาน สํานักงาน สํานักงาน 
คลังจังหวัด คลังจังหวัด คลังจังหวัด คลังจังหวัด คลังจังหวัด  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนสํานักงานคลังจังหวัดท่ีสามารถ
จัดเก็บและรวบรวมขอมูล GPP ป พ.ศ.
2549 ไดแลวเสร็จครบถวน โดย สศช. 
ใหการรับรองและนําไปใชงาน 

1 N.A. * 1.0000 ** 0.0100 

หมายเหตุ :  
* กําหนดประเด็นการประเมินผลเชิงคุณภาพ  ดังน้ี 
 1. ขอมูล GPP ป 2549 ไดรับการตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดทํา GPP ของจังหวดัในภาพรวม 

จาก สศช. เพ่ือนําขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนตอไป      
2. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด จะพิจารณาเฉพาะสํานักงานคลังจังหวัดท่ีสามารถคํานวณ GPP ได 
    ใกลเคียงกับขอมูล GPP ของ สศช. โดยมีความแตกตางกัน +/- ไมเกินรอยละ 15 
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหคาคะแนนการประเมินตํ่าสุดอยูท่ีระดับ 1 คะแนน ** 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
กรมบัญชีกลาง สํานักการเงินการคลัง กลุมพัฒนาระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เปนหนวยงาน   

ท่ีรับผิดชอบในการสนับสนุนการดําเนินงาน พรอมกับติดตามความคืบหนาการดําเนินงานของสํานักงานคลังจังหวัด
ท่ีทําหนาท่ีจัดทํา จัดเก็บและรวบรวมขอมูล เพื่อสรุปเปนภาพรวม GPP ของจังหวัด และประสานงานกับ สศช. ดาน
วิชาการ และตรวจสอบขอมูลการจัดทํา GPP ของสํานักงานคลังจังหวัด เพื่อใหสํานักงานคลังจังหวัดเปนศูนยกลาง   
ในการจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. การสนับสนุนจากผูวาราชการจังหวัด รวมท้ังความรวมมือจากหัวหนาสวนราชการในจังหวัดตอการ

จัดทํา GPP ในสาขาท่ีเกี่ยวของ 
2. งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากจังหวัด กรมบัญชีกลาง และ สศช. และการสนับสนุนดานวิชาการ

จาก สศช. 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
1. บุคลากรในแตละสาขามีจํานวนจํากัด และมีความรับผิดชอบในภารกิจหลักทําใหมีเวลาในการจัดทํา 

GPP คอนขางนอย และมีการหมุนเวียนโอนยายบุคลากร จึงทําใหการทํางานไมตอเน่ือง 
2. การประชาสัมพันธเกี่ยวกับวัตถุประสงคและความสําคัญของการจัดทํา GPP ยังไมท่ัวถึงและตรงตาม   

กลุมเปาหมาย โดยเฉพาะขอมูลจากผูประกอบการท่ีไมยอมใหขอมูลหรือใหขอมูลไมจริงเน่ืองจากความเกรงกลัว  
การเสียภาษีและการแขงขันในเชิงธุรกิจ 

หลักฐานอางอิง :  - 

  หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล                                  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ 
                            กลุมภารกิจดานรายจายและหน้ีสิน 

2.5  ภาระหนี้ตองบประมาณ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวนีรชา  มรกตราภรณ    
(สํานักนโยบายและแผน) 
นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร 

  (กลุมพัฒนาระบบบริหาร) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5209, 5701 

คําอธิบาย : 
เปนการวัดภาระหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจายประจําป 

โดยไมนับรวมการบริหารจัดการดวยวิธีการ Roll-over และ/หรือ Refinance  ท้ังน้ี สํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการชําระคืนตนเงินกูและภาระดอกเบ้ียไมครบตามจํานวนภาระหน้ีจริง สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะจะตอง
บริหารจัดการหน้ีเงินกูท่ีครบกําหนด 
สูตรการคํานวณ :  

 ภาระหน้ี 
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 งบประมาณรายจาย 
x  100 

 
แหลงขอมูล/วิธกีารจัดเก็บขอมลู : 

สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ โดยนําขอมูลภาระหนี้มาจากระบบฐานขอมูลหนี้ของ
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ และขอมูลงบประมาณรายจายมาจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา 

 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  
  ตัวชี้วัด หนวยวัด 

2549 2550 2551 

ภาระหน้ีตองบประมาณ  รอยละ 18.80 
(10.72) 

19.78 
(11.26) 

19.19 
(10.45) 

-  ภาระหน้ี ลานบาท 255,641 
(145,844) 

309,793 
(176,309) 

318,473.65 
(173,429.49) 

-  งบประมาณรายจาย   ลานบาท 

 

1,360,000 1,566,200 1,660,000 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 
หมายเหตุ :     1. ถาคํานวณตัวเลขภาระหน้ีตองบประมาณที่มีการบริหารจัดการอยูภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง  
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                           ซึ่งในปจจุบันกําหนดไวไมใหเกินรอยละ 15 จะทาํใหรอยละของภาระหน้ีตองบประมาณเปล่ียนแปลงไป 
                              ตามตัวเลขที่อยูในวงเล็บ 
                          2. ตัวเลขภาระหน้ีตองบประมาณเปนประมาณการเบื้องตน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2551            

เกณฑการใหคะแนน 2 : 
                     ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 0.50 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

    •  เทากับ  1  คะแนน ภาระหน้ีตองบประมาณ รอยละ 22.95 

    •  เทากับ  2  คะแนน ภาระหน้ีตองบประมาณ รอยละ 22.45 

    •  เทากับ  3  คะแนน ภาระหน้ีตองบประมาณ รอยละ 21.95 

    •  เทากับ  4  คะแนน ภาระหน้ีตองบประมาณ รอยละ 21.45 

    •  เทากับ  5  คะแนน ภาระหน้ีตองบประมาณ รอยละ 20.95 

 เงื่อนไข :  1. หากมีการบริหารหน้ีโดยการ Roll-over/Refinance ท่ีแสดงใหเห็นถึงการลดตนทุนและปดความเส่ียงได 
ใหถือเปนขอยกเวน สามารถนํามาหักออกจากภาระหน้ีได                       
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนนัยสําคัญตอตัวช้ีวัด สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะจะหารือกับ                   2. 

    คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลอีกครั้ง 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ภาระหน้ีตองบประมาณ (รอยละ) 2.5 19.19 5.0000 0.1250  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะไดดําเนินการบริหารจัดการภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึน โดยใหความสําคัญกับ

การบริหารจัดการหน้ีในเชิงรุก (Pro-active Debt Management) และอยูภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง ทําให
ปรับภาระหนี้ไมใหกระจุกตัวภายใตกรอบความเสี่ยงท่ีมีผลระยะยาว รวมท้ังสามารถลดตนทุนเงินกูและลดภาระดอกเบ้ีย
ในอนาคตไดเปนจํานวนมาก   

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 

หลักฐานอางอิง :  - 

  หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล                                  

                                   2 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ 
                            กลุมภารกิจดานรายจายและหน้ีสิน 

2.6  ระดับความสําเร็จในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือใชเปนอัตราดอกเบ้ียอางอิง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวปุณชรัสมิ์  ดอนศรีจนัทร 
                           (สํานักพัฒนาตลาดตราสารหน้ี)    
                           นางสาววรนาถ  เตชะวนาพร 
                           (สํานักจัดการหน้ี 1)    
                           นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร 
                           (กลุมพัฒนาระบบบริหาร) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5220, 5513, 5701 

คําอธิบาย : 
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะไดจัดทําแผนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือใชเปนอัตราดอกเบ้ียอางอิง

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยกําหนดใหการออกพันธบัตรรัฐบาลแตละรุนในตลาดแรกมีขนาดใหญข้ึนจนสามารถ
ใชเปน Liquid Benchmark และเพื่อเพิ่มสภาพคลองในตลาดรอง โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล รุนอายุ 5 ป  10 ป  
15 ป และ 20 ป เพื่อหลอเลี้ยงตลาด อันแสดงถึงการดําเนินงานเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศใหเปน 1 ใน 3 
เสาหลักของระบบการเงินไทย 
แหลงขอมูล/วิธกีารจัดเก็บขอมลู :     

 สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ โดยสํานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการ
วางแผนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือใชเปนอัตราดอกเบ้ียอางอิง โดยประสานการจัดเก็บขอมูลจากหนวยงาน    
ท่ีเก่ียวของเพื่อจัดทํารายงาน 

ข  

อมูลผลการดาํเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
  ตัวชี้วัด หนวยวัด 2549 2550 2551 

(ณ สิ้นเดือนมิถุนายน) 

ระดับความสําเร็จในการออก
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อใชเปน
อัตราดอกเบ้ียอางอิง   

ระดับ มีการออกพันธบัตร มีการออกพันธบัตร มีการออกพันธบัตร 
รัฐบาลเพ่ือใชเปน รัฐบาลเพ่ือใชเปน รัฐบาลเพ่ือใชเปน 
อัตราอางอิง รุนอาย ุ อัตราอางอิง รุนอาย ุ อัตราอางอิง รุนอาย ุ
7 ป และ 10 ป วงเงนิ
ไมเกิน 48,000  

7 ป และ 10 ป วงเงนิ
ไมเกิน 48,000 

5 ป และ 10 ป วงเงิน
รวม 97,707 ลานบาท 

ลานบาท ลานบาท รุนอายุ 15 ป วงเงิน 
24,050 ลานบาท  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 
   
   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
  ตัวชี้วัด หนวยวัด 2549 2550 2551 

(ณ สิ้นเดือนมิถุนายน) 

    และรุนอายุ 20 ป  
วงเงิน 17,950  
ลานบาท 

 
เกณฑการใหคะแนน 2 : 

กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
ออกพันธบัตรรุนอายุ 5 ป และ 10 ป ใหมี Outstanding  เทากับ   3   คะแนน •   
วงเงินไมนอยกวา 48,000 ลานบาท 
ออกพันธบัตรรุนอายุ 15 ป ใหมี Outstanding  เทากับ   4   คะแนน •   
วงเงินไมนอยกวา 20,000 ลานบาท 
ออกพันธบัตรรุนอายุ 20 ป ใหมี Outstanding  เทากับ   5   คะแนน •   
วงเงินไมนอยกวา 20,000 ลานบาท 

เงื่อนไข :  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนนัยสําคัญตอตัวช้ีวัด สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะจะหารือกับคณะกรรมการ
เจรจาขอตกลงและประเมินผลอีกครั้ง 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 

คาคะแนน    
ถวง

น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการออกพันธบัตร 2.5 มีการออกพันธบัตรรัฐบาล
เพื่อใชเปนอัตราอางอิง 
รุนอายุ 5 ป และ 10 ป วงเงิน
รวม 97,707 ลานบาท รุน
อายุ 15 ป วงเงนิ 24,050 
ลานบาท และรุนอายุ 20 ป 
วงเงิน 17,950 ลานบาท 

รัฐบาลเพ่ือใชเปนอัตราดอกเบี้ยอางอิง 
4.0000 0.1000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1.   การวางแผนออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใชเปนอัตราอางอิง โดยเพิ่มวงเงินพันธบัตรแตละรุนใหมี

ขนาดใหญข้ึนเพียงพอท่ีจะทําใหเกิดสภาพคลองในตลาดรองได 
2.   การจัดประชุม Market Dialogue เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูรวมตลาดอยางสม่ําเสมอ

เก่ียวกับภาวะตลาดตราสารหน้ีท้ังในตลาดแรกและตลาดรอง เสนอแนะแนวทางการออกตราสารหน้ีและ   
แนวทางการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ รวมท้ังเปนการกระชับความสัมพันธระหวาง Primary Dealers นักลงทุน   
รายใหญและสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
การหารือกับผูรวมตลาดอยางสมํ่าเสมอ ทําใหไดรับขอมูลความตองการของนักลงทุนเพ่ือใชในการ

กําหนดแนวทางการออกพันธบัตรรัฐบาล รวมท้ังสรางความรวมมืออันดีระหวางผูรวมตลาดและสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ และทําใหผูรวมตลาดทราบถึงแนวทางการออกตราสารหน้ีของภาครัฐท่ีชัดเจน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
อัตราดอกเบ้ียท่ีผันผวนตามสถานการณตลาดการเงินท้ังในและตางประเทศทําใหเกิดความเส่ียงในการ

ประมูลพันธบัตรรัฐบาลไมหมด หรือมีตนทุนการประมูลสูงได 

หลักฐานอางอิง :  -  

 หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
                                  2 รปูแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  3 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

3.1  ลดภาระดอกเบ้ีย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  สํานักจัดการหน้ี 1 ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวจันทิรา  ตรงรัศมีทอง 
 สํานักจัดการหน้ี 2                           (สํานักนโยบายและแผน) 

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

คําอธิบาย :   
เปนการวัดภาระดอกเ บ้ีย ท่ีลดลงเนื่องมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้  โดยการ 

Prepay/Refinance หรือการใชนวัตกรรมทางการเงินอื่น โดยมีเปาหมายเพื่อลดยอดหนี้คงคาง/ตนทุนการกูเงิน ซึ่งจะมีผล
ตอการลดภาระดอกเบ้ียเงินกูและดําเนินการวางระบบการบริหารความเส่ียงเพื่อปรับโครงสรางหน้ีภาครัฐใหอยูภายใต
กรอบความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีความคลองตัวตอการบริหารจัดการตามฐานะการเงินการคลังของประเทศและภาวะ
ตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน 
สูตรการคํานวณ :  

• การลดภาระดอกเบ้ียจากการ Prepayment 
     คิดจากจํานวนยอดหน้ีคงคางท่ีลดได  x  อัตราดอกเบ้ีย (%)  x  ระยะเวลาเงินกูคงเหลือเฉลี่ย 

• การลดภาระดอกเบ้ียจากการ Refinance 
     คิดจากจํานวนยอดหนี้ท่ี Refinance  x  อัตราดอกเบ้ียท่ีประหยัดได  x  ระยะเวลาเงินกูคงเหลือเฉลี่ยหนี้เงินกูเดมิ  

ขอมูลผลการดาํเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 2549 2550 2551 

(ณ สิ้นเดือนมิถุนายน) 

ลดภาระดอกเบ้ีย ลานบาท 7,865 3,054 1,847.25  

เกณฑการใหคะแนน 2 : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 105 ลานบาท โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ลดดอกเบ้ีย  105  ลานบาท   เทากับ   1   คะแนน •   
ลดดอกเบ้ีย  210  ลานบาท เทากับ   2   คะแนน •   
ลดดอกเบ้ีย  315  ลานบาท เทากับ   3   คะแนน •   
ลดดอกเบ้ีย  420  ลานบาท เทากับ   4   คะแนน •   
ลดดอกเบ้ีย  525  ลานบาท เทากับ   5   คะแนน •    
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

เงื่อนไข : หากมีปจจัยภายนอกท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ทําใหไมสามารถปฏิบัติงาน
ไดตามแผนงานท่ีกําหนดไว สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะขอใหคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนเกณฑการให
คะแนนตามความเหมาะสมตอไป  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด  ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ลดภาระดอกเบ้ีย (ลานบาท) 6 1,847.25 5.0000 0.3000  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. มีการจัดทําแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําปงบประมาณ 
2. ดําเนินการบริหารหน้ีตามกรอบแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําปงบประมาณใหสอดคลองกับ

ภาวะตลาดการเงินท่ีเอื้ออํานวย โดยเปนการบริหารหน้ีท้ังในสวนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศเปนหลัก 
2. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3. บุคคลหรือหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนอยางดี 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1. การบริหารหน้ีข้ึนอยูกับภาวะตลาดการเงิน หากตลาดการเงนิไมเอือ้อํานวยกไ็มสามารถดําเนินการได 
2. การเจรจากับแหลงเงินกูเพือ่ชําระคืนหน้ีเดิมใชเวลาคอนขางนาน  

หลักฐานอางอิง :  - 

 หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
                                  2 รปูแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  3 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

3.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแบบจําลองการบริหารความเสี่ยง (Risk Model) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  สํานักนโยบายและแผน ผูจัดเก็บขอมูล :  นายพรเทพ  โชตินุชิต 
 นายพลช  หุตะเจริญ 
 นางสาวปยธิดา  สวนสุข 
 (สํานักนโยบายและแผน) 

โทรศัพท :  0-2265-8050  โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5406, 5217, 5405 

คําอธิบาย :   
เปนการวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาแบบจําลองการบริหารความเส่ียง (Risk Model) ระยะท่ี 2  

ซึ่งสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดเริ่มพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ใหเปนแนวทาง Stochastic 
Approach โดยมีการนําขอมูลสถิติ เครื่องมือทางการเงิน (Derivatives) ตาง ๆ รวมท้ังเทคนิคท่ีซับซอนเขามาชวย     
ในการวิเคราะหการบริหารหน้ีและความเส่ียง ตลอดจนมีการจัดทํารายงานเพื่อประเมินตนทุนและความเส่ียงของ 
Portfolio เปนรายไตรมาส และทบทวน Portfolio Benchmarking ของ  สบน. ท่ีไดนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายและ
กํากับการบริหารหน้ีสาธารณะไปแลวเมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2550  4 เรื่อง คือ 1) สัดสวนหน้ีในประเทศตอ     
หน้ีตางประเทศคงคาง (Domestic Debt : External Debt) 2) องคประกอบของหน้ีตางประเทศ (Currency Mix)     
3) สัดสวนหนี้ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตอหนี้ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว (Fixed Rate Debt : Floating Rate Debt) และ     
4 ) สัดสวนหน้ีระยะส้ันตอหนี้ระยะยาว  (Short-term Debt : Long-term Debt)   

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 2549 2550 2551 

(ณ สิ้นเดือนมิถุนายน) 

1. ระดับ ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาแบบจําลอง
การบริหารความเส่ียง 
(Risk Model) 

จัดทําและเสนอ 
Portfolio 
Benchmarking  

จัดทําและเสนอ  
Portfolio  
Benchmarking  

ของ สบน. สําเร็จ  ของ สบน. สําเร็จ 
2  เรื่อง 2  เรื่อง 

จัดทําและสงรายงาน 
ตนทุนและความเสี่ยง 
สําหรับไตรมาสท่ี 1 
ของปงบประมาณ พ.ศ. 
2551  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 2549 2550 2551 

(ณ สิ้นเดือนมิถุนายน) 

2.     คือ 1) สัดสวนหนี้ คือ 1) สัดสวนหนี้ ทดสอบระบบงาน ครั้งท่ี 1     
2 และ 3 (User Acceptance 
Testing : UAT)  

ในประเทศตอหนี้ ท่ีมีอัตราดอกเบี้ย 
คงท่ีตอหนี้ท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียลอยตัว 
(Fixed Rate Debt : 
Floating Rate  

ตางประเทศคงคาง 
(Domestic Debt : 
External Debt) และ 

3. จัดทําคูมือการใชงาน          
แบบจําลอง (User Manual) 

4. 2) องคประกอบ จัดอบรมผูใชงานแบบจําลอง 
5. ของหน้ีตางประเทศ 

(Currency Mix) 
Debt) และ 2) สัดสวน 
หนี้ระยะส้ันตอ 

จัดประชุมนําเสนอการใชงาน
แบบจําลองแกผูบริหาร
ระดับสูงของ สบน. และ
ปจจุบัน     อยูระหวางการตรวจ
รับงาน 

หนี้ระยะยาว 
(Short-term Debt :  
Long-term Debt) 

6. จัดทําและเสนอพิจารณา 
ทบทวน Portfolio Benchmark 
ตอคณะกรรมการฯ สําเรจ็  

เกณฑการใหคะแนน 2 : 
กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี  

จัดทําและสงรายงานตนทุนและความเส่ียงรายไตรมาสสําเร็จ    เทากับ   1   คะแนน • 
ทบทวน Portfolio Benchmarking และนําเสนอตอคณะกรรมการ 
นโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะสําเร็จ 

เทากับ   3   คะแนน • 

พัฒนาแบบจําลองเพื่อการบริหารหน้ีและความเส่ียงไปสู Stochastic 
Model สําเร็จ และนําเสนอตอกระทรวงการคลัง 

เทากับ   5   คะแนน • 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 
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แบบจําลองการบริหารความเส่ียง  
(Risk Model) 

5 ระดับ 3 3.0000 0.1500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ โดยสวนนโยบายคํ้าประกันและความเสี่ยง สํานักนโยบายและแผน อยูใน

ระหวางการพัฒนาระบบบริหารความเส่ียง (Risk Model) ระยะท่ี 2 เพื่อนําไปสูการพัฒนาในรูปแบบ Stochastic Approach 
โดยมีการจัดทํารายงานเบ้ืองตน การทดสอบระบบงาน (User Acceptance Testing : UAT) ครั้งท่ี 1  2  และ  3  การจัดทํา   
คูมือการใชงานแบบจําลอง (User Manual) การจัดอบรมผูใชงานแบบจําลองใหกับผูใชงานจริง และการจัดประชุมเพ่ือ   
นําเสนอการใชงานแบบจําลองแกผูบริหารระดับสูงของ สบน. โดยการดําเนินการขณะนี้อยูในระหวางการตรวจรับ     
ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จและสามารถนําเสนอตอกระทรวงการคลังไดภายในเดือนกันยายน 2551 

นอกจากนี้ ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 สบน. ไดจัดทําและเสนอคณะกรรมการนโยบายและกํากับการ
บริหารหน้ีสาธารณะพิจารณาทบทวน Portfolio Benchmark ท้ัง 4 ตัว สําเร็จ โดยคณะกรรมการฯ มีมติใหคงสัดสวน
ของ Portfolio Benchmark ท้ัง 4 ตัว ไวคงเดิม 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 

หลักฐานอางอิง :    - 

 หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
                                  2 รปูแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  3 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

3.3  ระดับความสําเร็จของการจัดทําผลการศึกษาและวิเคราะหแนวทางการระดมทุนในรูปแบบตาง ๆ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 : สํานักบริหารการระดมทุนโครงการ
ลงทุนภาครัฐ  

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาววันทนา  บัวบาน  
              (สํานักบริหารการระดมทุนฯ) 

โทรศัพท :  0-2265-8050  โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5630 

คําอธิบาย :  
เปนการวัดระดับความสําเร็จของการจัดทําผลการศึกษาและวิเคราะหแนวทางการระดมทุนในรูปแบบตาง ๆ 

ไดแก 1) Public Private Partnerships (PPPs) 2) Securitization และ 3) ตราสารหน้ี  

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1. ไดดําเนินการศึกษาภาพรวมเพ่ือจัดทํารายงานการศึกษาเบ้ืองตน (Inception Report) เสร็จเรียบรอยแลว 

ซึ่งไดใชเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานวิจัย 
2. ไดดําเนินการศึกษาคนควา และรวบรวมเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และวารสาร/เอกสารอางอิงตาง ๆ  

ท้ังในและตางประเทศ (Literature Review) 
3. ไดจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นแบบเจาะจงกลุมเปาหมาย (Focus Group) จํานวน 2 ครั้งแลว  ดังน้ี 

-  จัดประชุมครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2551 ซึ่งไดเชิญผูเช่ียวชาญจากธนาคารและสถาบัน   
การเงินตาง ๆ รวมถึงนักกฎหมายและนักลงทุน เขารวมประชุม 

-  จัดประชุมครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2551 ซึ่งไดเชิญผูเช่ียวชาญจากหนวยงานผูดําเนินโครงการ 
(Implementing Agency) และหนวยงานกลางท่ีเกี่ยวของ เขารวมประชุม 

4. ไดรวบรวมความเห็นจากการจัดประชุม (Focus Group) ท้ัง 2 ครั้ง ดังกลาว โดยจะไดสรุปรายงานเสนอตอ   
ผูบริหารสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2551   

เกณฑการใหคะแนน 2 : 
กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี  

รวบรวมขอมูลของหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อศึกษารูปแบบ เทากับ   1   คะแนน • 
การระดมทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ    
ประชุมระดมความคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เทากับ   2   คะแนน • 
รวบรวมความเห็นจากการประชุมเพื่อสรุปรายงาน เทากับ   3   คะแนน • 
เสนอผูบริหารสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือเผยแพรผลการศึกษา เทากับ   4   คะแนน • 
จัดทํารายงานการศึกษาแลวเสร็จ รวมท้ังเสนอผูอํานวยการ สบน. เห็นชอบ เทากับ   5   คะแนน • 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน      
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําผล
การศึกษาและวิเคราะหแนวทางการ 

5 ระดับ 2 

ระดมทุนในรูปแบบตาง ๆ 

2.0000 0.1000 

    

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะไดจัดทํารายงานการศึกษาเบ้ืองตน (Inception Report) เพื่อใชเปนกรอบในการ

ดําเนินงานวิจัยใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบการระดมทุนใหม ๆ 
เพื่อนํามาใชเปนทางเลือกสําหรับโครงการลงทุนของภาครัฐใหเหมาะสมกับลักษณะของโครงการลงทุนในแตละ
ประเภท โดยไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับระยะเวลาการดําเนินงาน   

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. มีการกําหนดแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับระยะเวลาการดําเนินงานต้ังแตเริ่มโครงการวิจัย 
2. มีการกําหนดการสงมอบผลงานการศึกษาวิจัยใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีไดกําหนดไว  

ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการสงมอบผลงานวิจัยไปแลวจํานวน 1 ครั้ง เมื่อเดือนมีนาคม 2551 
3. ไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปนอยางดี โดยเฉพาะหนวยงานกลาง  หนวยงานเจาของ

โครงการ (Implementing Agency) สถาบันการเงิน รวมท้ังนักกฎหมายและนักลงทุน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
การศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับรูปแบบการระดมทุนในรูปแบบใหม ๆ อาทิ 1) Public Private Partnerships 

(PPPs)   2) Securitization  และ 3) ตราสารหน้ี มีความยุงยากในแงของการคนควาและสืบคนหาขอมูล โดยเฉพาะการ
ระดมทุนในรูปแบบ PPPs เน่ืองจากเปนเรื่องคอนขางใหมสําหรับประเทศไทย จึงตองมีการศึกษาและคนควาจากโครงการ
ลงทุนท่ีใชรูปแบบการระดมทุนจากตางประเทศโดยตรง  เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนเชิงลึก และสามารถนํามาประยุกตใชไดจริง 

หลักฐานอางอิง :  -  

 หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
                                  2 รปูแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

  (     )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  3 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

3.4  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐโดยผานระบบ GFMIS 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 : สํานักบริหารการระดมทุนโครงการ
ลงทุนภาครัฐ  

ผูจัดเก็บขอมูล :  ร.ต.ต.หญิงจารุณี  เล็กดํารงศักดิ์
              (สํานักบริหารการระดมทุนฯ) 

โทรศัพท :  0-2265-8050  โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5627 

คําอธิบาย : 
 เปนการวัดความสําเร็จของการจัดทําขอมูลโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐโดยผานระบบ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1.    ไดจัดทํา Blueprint โครงการสวนขยายระบบ GFMIS สําหรับติดตามความกาวหนาโครงการลงทุน

ขนาดใหญของภาครัฐแลวเสร็จ โดยจัดทํารวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของและท่ีปรึกษาโครงการ 
2.    ไดทดสอบระบบรวมกับกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และท่ีปรึกษาโครงการ ใหสอดคลอง

กับ Blueprint ท่ีกําหนดไว 
3.    ไดหารือแนวทางการปรับปรุงระบบใหสมบูรณรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหสามารถ

รองรับการติดตามความกาวหนาของโครงการลงทุน 
4.     ทดสอบระบบตามที่ท่ีปรึกษาไดดําเนินการแกไข โดยเชิญหนวยงานเจาของโครงการเขารวม 

การทดสอบดวย 

เกณฑการใหคะแนน 2 : 
กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

จัดทํา Blueprint สําหรับการติดตามความกาวหนา เทากับ   1   คะแนน •   
โครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐแลวเสรจ็ 
ทดสอบระบบรวมกับกรมบัญชีกลางและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เทากับ   2  คะแนน •   
ปรับปรุงระบบใหสมบูรณ เทากับ   3   คะแนน •   
อบรมการใชระบบงานใหกับเจาหนาท่ีสํานักงานบริหาร เทากับ   4   คะแนน •   
หนี้สาธารณะและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจเจาของโครงการบันทึกขอมูล เทากับ   5   คะแนน •   
โครงการลงในฐานขอมูลพรอมท้ังจัดทํารายงานทุกหนวยงาน 
ท่ีมีโครงการฯ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

  (     )  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน      
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูล
โครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐโดย
ผานระบบ GFMIS 

4 ระดับ 3 3.0000 0.1200 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะไดจัดทํา Blueprint โครงการสวนขยายระบบ GFMIS ของงานติดตาม

ความกาวหนาโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ และกําลังอยูระหวางประสานงานกับกรมบัญชีกลางและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และท่ีปรึกษาโครงการเพื่อ
ทดสอบระบบ และไดใหความเห็นเพื่อปรับปรุงแกไขระบบใหถูกตองและเหมาะสมแลว 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1. มีการออกแบบระบบใหสอดคลองกับ Blueprint โครงการสวนขยายระบบ GFMIS เพื่อรองรับ 

การติดตามโครงการโดยมีแหลงเงินลงทุนโครงการหลายแหลง เชน งบประมาณ เงินกู เงินรายได หรือรูปแบบอื่น 
(Public Private Partnership : PPP) เปนตน 

2. มีการทดสอบระบบและปรับปรุงแกไขระบบ เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 

หลักฐานอางอิง :  - 

   หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
                                    2 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวช้ีวัด  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  4 :  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  
                            และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุวิชญ  โรจนวานิช  ผูจัดเก็บขอมูล : นายธีรลักษ  แสงสนิท 
                                  (สํานักนโยบายและแผน)                           นายพิชิต  หอมจันทรเดิม 
                           (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

นางสาวอุปมา  ใจหงษ 
(สํานักพัฒนาตลาดตราสารหน้ี) 
นางสาวจันทิรา  ตรงรัศมีทอง 
(สํานักนโยบายและแผน) 
นางสาวหทัยรตัน  คงเจริญ 
(กลุมพัฒนาระบบบริหาร) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5201 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5631, 5635, 5707, 5210, 5704 

คําอธิบาย :  
พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เพื่อกระตุนการปรับ

ระบบราชการสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ 
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนและผูท่ีเกี่ยวของมีโอกาสไดเขารวม 
ในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง  
รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1.  จัดทําแบบสอบถามความเห็นและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของ เพื่อรับความคิดเห็น

และขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียจากการดําเนินงานตามภารกิจของ สบน. ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 
สบน. กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 โดยนําขอมูลท่ีไดรับไปประกอบการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ บทบาทหนาท่ีท่ี
จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนการปฏิรูป
ระบบ   ราชการไทย รวมท้ังเพ่ือใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551 - 2554  และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2552 สบน. และใชในการวิเคราะหภารกิจหลัก/ยุทธศาสตรท่ีสําคัญและเหมาะสม    

2. สบน. ไดมีคําสั่ง สบน. ที่ 92/2551 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2551  แตงต้ังคณะทํางานดานการเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการของ สบน. โดยมีรองผูอํานวยการ สบน. เปนประธาน ผูแทนจาก
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เปนคณะทํางาน เพื่อรวมกันผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบราชการ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 
3.  ขณะน้ีอยูระหวางการนัดหมายกับคณะทํางานฯ เพื่อรวมประชุมเลือกประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/

ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะท่ีเห็นวาเหมาะสมท่ีจะนํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2551ให
สอดคลองหรือเก่ียวของกับภารกิจหลัก (Core Function) ของ สบน. 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ 
รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

โดยที ่: 

• ระดับ 1 คะแนน : สวนราชการมีการวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรท่ีสําคัญและเหมาะสม 
ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
สวนราชการมีการแตงต้ังคณะทํางานภาคประชาชน โดยเปนคณะทํางานรวม
ระหวางภาครัฐและภาคสวนตาง ๆ 

• 

สวนราชการมีการแตงต้ังคณะทํางานภาคประชาชน โดยสวนราชการกับคณะทาํงาน
ภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือ เพื่อเลือกประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการ
ปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะท่ีเห็นวาเหมาะสมท่ีจะนํามาดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติ
ราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะท่ีเลือกตองเปนประเด็นท่ีเกี่ยวของกับภารกิจหลัก 
(Core Function) ของสวนราชการหรือเปนเรื่องท่ีสงผลกระทบตอประชาชน   
โดยตรงและตองมีฉันทามติหรือมีการยอมรับรวมกันในการเลือก 

• 

ระดับ 2 คะแนน : สวนราชการมีชองทาง/กระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ   
ผูท่ีเกี่ยวของจากภาคสวนตาง ๆ เพื่อนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีได   
มาประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการตามประเด็นท่ีเลือก 

• 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 
 • สวนราชการกับคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการแบบมี

สวนรวมตามประเด็นฯ ท่ีเลือก โดยเปนแผนระยะส้ันหรือระยะยาว ซึ่งตองระบุ
กิจกรรมการดําเนินงาน โดยใหผูท่ีเกี่ยวของจากภาคสวนตาง ๆ (ในประเด็นท่ี
เลือก) เขามามีสวนรวม มีวัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการ เปาหมาย/ผลสําเร็จ 
ตัวช้ีวัด วิธีการดําเนินการ วิธีการวัดผล ระบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล และ
วิธีการติดตามประเมินผล งบประมาณ และผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 
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ระดับ 3 คะแนน : • สวนราชการและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
แบบมีสวนรวมฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดแลวเสร็จครบถวน โดยมี
การติดตามความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนฯ รวมกัน ตามวิธีการท่ี
กําหนดไวในแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมฯ พรอมท้ังจัดทํารายงานสรุปผล
การติดตามความกาวหนาเสนอตอผูบริหารของสวนราชการอยางสมํ่าเสมอ (รายเดือน/
รายไตรมาส) 

ระดับ 4 คะแนน : • จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมฯ ได
แลวเสร็จ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับ    
การดําเนินการในปตอไปไดอยางครบถวน  

• เผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชน ผูท่ีเก่ียวของจากทุก
ภาคสวนไดรับทราบ โดยผานกระบวนการหรือกลไกท่ีสวนราชการจัดใหมีข้ึนได
อยางเปนรูปธรรม 

ระดับ 5 คะแนน : • นําขอมูลท่ีไดจากสรุปผลการดําเนินงานฯ ในระดับคะแนนท่ี 4 ไปกําหนดแนวทาง
หรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด  ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 

6 N.A. 1.0000 * 0.0600 

 หมายเหตุ : * สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหคาคะแนนการประเมินตํ่าสุดอยูท่ีระดับ 1 คะแนน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
ดําเนินการไดตามท่ีไดช้ีแจงในขอมูลผลการดําเนินงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :    
 ไดรับความรวมมือในการดําเนินงานเปนอยางดีจากผูบริหาร ขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง

สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ รวมท้ังผูแทนจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 

หลักฐานอางอิง :  - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  5 :  ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางประภาดา  สารนุสิต  ผูจัดเก็บขอมูล :     นางสาวดารณี  บุญทิพย 
                                  (นักวิชาการคลัง 9ชช) นางสาวพิกุล  ตรีกลิ่น  
                                    (สํานักงานเลขานุการกรม)        

                              นายพิชิต  หอมจันทรเดิม   
(ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
นางสาวสายสุรยี  ปกกะทานัง 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5140 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5120, 5125, 5635, 5145 

คําอธิบาย : 
ความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยสวนราชการตองดําเนินการ

ใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางของ   
สวนราชการ และการกําหนดมาตรการใหทุกหนวยงานของรัฐ ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ แกประชาชนดวยความ
รวดเร็ว ซึ่งพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแตละระดับ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1.  ดําเนินการตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ดังน้ี 

1.1 จัดสถานท่ีเพื่อประชาสัมพันธศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  (สบน.) 
บริเวณช้ัน 4 หนาหองประชุม 402  สบน. สําหรับใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อใหประชาชนสามารถเขา
ตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก 

     1.2   ไดดําเนินการแตงต้ังและมอบหมายเจาหนาท่ีดูแลศูนยขอมูลขาวสาร สบน. ใหปฏิบัติหนาท่ี ดังน้ี 
1) รวบรวมขอมูลขาวสารของทางราชการตามท่ีกําหนดตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พรอมท้ัง
จัดเปนหมวดหมูไวใหประชาชนท่ัวไปเขาตรวจดูไดตลอดเวลา 2) ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของศูนยฯ และ   
3) อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนท่ีเขามาติดตอ  รายละเอียดตามคําส่ังสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ท่ี 55/2551 
เรื่อง แตงต้ังเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
                        1.3   จัดทําปาย “ศูนยขอมูลขาวสาร” เพื่อแสดงสถานท่ีต้ังศูนยฯ ของ สบน. ท่ีจัดไวสําหรับการ
ใหบริการขอมูลขาวสารท่ีเขาใจไดงาย และมองเห็นไดชัดเจน เพื่อความสะดวกในการเขารับบริการของศูนยฯ ของ 
สบน.  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 
จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ดังน้ี 2.  
2.1 จัดใหมีตูและแฟม สําหรับจัดเก็บเอกสารโดยจําแนกขอมูลออกเปนหมวด/เรื่อง ตามมาตรา 7, 9 

และ 11 โดยจัดต้ังเปนแฟม และดําเนินการจัดเน้ือหาภายในหมวด/เรื่อง โดยจัดลําดับตามเวลาของการจัดเก็บใหเปน
ปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ 

2.2 จัดทําดัชนีแฟมของขอมูลขาวสารท่ีมีอยูโดยแบงเปน หมวดหมู ช่ือเรื่อง และผูรับผิดชอบ เพ่ือ
เขาใจวิธีการคนหาไดอยางชัดเจนและสามารถสืบคนไดโดยสะดวก รวดเร็ว 

3.  บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบโดยดําเนินการมอบหมายใหผูบริหาร
ระดับรองหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ โดยมี
การดําเนินการมอบหมายใหผูบริหารรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ รายละเอียด
ปรากฏตามคําส่ังสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ท่ี 54/2551 เรื่อง จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารและแตงต้ังคณะกรรมการ   
เผยเเพรขอมูลขาวสารแกประชาชนของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ   

4.  ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม 
พ.ร .บ .  ขอมูลขาวสารของราชการ  พ .ศ .  2540  โดยกําหนดเรื่องรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของ 
ศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะเปนวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
บริหารหน้ีสาธารณะ ครั้งท่ี 6/2551  เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2551 

5.  จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  เพื่อรายงาน
ใหผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะทราบเปนประจําทุกเดือน 

6.  มีการประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนรับทราบถึงสิทธิ
ในการตรวจสอบการดําเนินงานของสวนราชการผานชองทางตาง ๆ  คือ  ตูศูนยขอมูลขาวสาร เอกสารแถลงขาว รายงาน
ประจําป และแผนพับ และมี 1 ชองทางท่ีเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผานระบบอิเล็กทรอนิกส  คือ เว็บไซตของ
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  (www.pdmo.mof.go.th)  รวมท้ังรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ รวมท้ังมีการจัดบอรดประชาสัมพันธเพื่อใหความรูแกประชาชนเรื่อง “สิทธิของ
ประชาชนหรือเอกชน” ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
                     7. ไดดําเนินการนําขอมูลเกี่ยวกบัการประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ท่ีหัวหนาสวนราชการ 
ลงนาม  พรอมท้ังจัดทําสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเปนรายเดือนทุกเดือน  เผยแพรลงบนเว็บไซตของ  สบน . 
(www.pdmo.mof.go.th ) เปนประจําอยางสม่ําเสมอ 

8.  ไดปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของศูนยขอมูลขาวสาร โดยการออกแบบสํารวจความคิดเห็นของ
ผูใชบริการผานเว็บไซตของ สบน. และจัดทําแบบฟอรมขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหบริการเพ่ือให   
ประชาชนหรือผูท่ีเขามาใชบริการศูนยฯ แสดงความคิดเห็น 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     
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)  รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเรจ็ในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 1 2 3 4 5 

โดยที่ : 
 

ระดับ 1 คะแนน : ดําเนินการตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ดังน้ี 

• จัดสถานท่ี/จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ สําหรับใหบริการขอมูล 
ขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารได 
โดยสะดวก 

 • มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการ
ใหบริการขอมูลขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ 

• มีปายบอกถึงท่ีต้ังของสถานท่ีหรือศูนยขอมูลขาวสารท่ีสวนราชการจัดไวสําหรับ
การใหบริการขอมูลขาวสารท่ีเขาใจไดงายและมองเห็นไดชัดเจน 

 

 

ระดับ 2 คะแนน : จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ดังน้ี 

• มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน และเปนปจจุบัน 

• จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารอยางชัดเจนและ
สามารถสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว 

 

ระดับ 3 คะแนน : บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบโดยดําเนินการ ดังน้ี 

• มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ 

• ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มีการประชุมเพ่ือซักซอม
ความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 
 • จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ  

รายงานใหผูบริหารของสวนราชการทราบอยางสมํ่าเสมอ  (รายเดือนหรือ 
รายไตรมาส) 

• มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการใหบริการ 
ขอมูลขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องท่ีสามารถตอบสนองหรือ     
ใหบริการขอมูลขาวสารไดภายในกําหนดรอยละ 100 

 

ระดับ 4 คะแนน : เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคลากรในสวนราชการ
และประชาชนทราบ ดังน้ี 

• จัดอบรม ใหความรู และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับ
กฎหมายขอมูลขาวสารและการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการขอมูลขาวสาร    
ตามบทบัญญัติของกฎหมายใหแกบุคลากรในสวนราชการอยางท่ัวถึงและ
สม่ําเสมอไมนอยกวา 3 ช่ัวโมง 

• ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ
โดยเฉพาะการจัดต้ังศูนยขอมูลตามมาตรา 9 ใหประชาชนรับทราบผานชองทางตาง ๆ 
อยางนอย 5 ชองทาง โดย 1 ใน 5 ชองทางจะตองเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธ 
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

• รับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานทางชองทาง
ตาง ๆ และมีการนําความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการ
ดานการเปดเผยหรือใหบริการขอมูลขาวสาร 

 

• ระดับ 5 คะแนน : เผยแพรขอมูลเก่ียวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาท่ีหัวหนาสวนราชการ
ลงนามแลวบนเว็บไซตของสวนราชการ 

• จัดทําสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางเปนรายเดือน  และเผยแพรบนเว็บไซตของ    
สวนราชการทุกเดือน 

  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด  ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมลู 
ขาวสารของราชการ 

5 4.8 4.8000 0.2400 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1.  จัดสถานท่ีประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงาน

บริหารหน้ีสาธารณะ รวมท้ังประชาชนและผูมาติดตอราชการ  
2.  จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารและแตงต้ังคณะกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชนของสํานักงาน

บริหารหน้ีสาธารณะ ตามคําส่ังสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ท่ี 54/2551 เรื่อง จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารและแตงต้ัง   
คณะกรรมการเผยเเพรขอมูลขาวสารแกประชาชนของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  และคําส่ังสํานักงานบริหาร   
หนี้สาธารณะ ท่ี 55/2551 เรื่อง แตงต้ังเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนไดรับทราบ 

อยางถูกตอง ครบถวน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
1. สถานท่ีของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะมีพื้นท่ีคอนขางจํากัด ทําใหการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร 

จึงไมเปนจุดสนใจของประชาชนท่ีจะเขามาใชบริการเทาท่ีควร 
2. สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะเปนหนวยงานดานวิชาการ การประสานงานติดตอกับประชาชน 

คอนขางนอย ดังน้ัน ประชาชนท่ีเขามาใชบริการศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือคนหาขอมูลจึงมีนอยมาก  

หลักฐานอางอิง :   - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  6 :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม 
        จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางประภาดา  สารนุสิต  
                                  (นักวิชาการคลัง 9ชช) 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสายสุรีย  ปกกะทานัง 

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

คําอธิบาย : 
 พิจารณาจากระดับข้ันของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต   

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1. สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) มีการทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตลอดจนการวิเคราะหความเส่ียง
ตาง ๆ ท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ สบน. 

2. สบน.  มีการนําผลการทบทวนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และผลการวิเคราะหความเส่ียง
ท่ีไดมาใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะใสสะอาด (พ.ศ. 2548 - 2551) ประจําป
งบประมาณ 2551 เพื่อใชในการดําเนินการดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2551 

3. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะใสสะอาด (พ.ศ. 2548 - 2551)   
ประจําปงบประมาณ 2551 แลว ดังน้ี 

  3.1 การเผยแพรจรรยาบรรณของขาราชการและลูกจางของ สบน. เปนประจําและตอเนื่อง เพื่อใหขาราชการ
และลูกจางถือปฏิบัติ 

  3.2 การเผยแพรคานิยมสรางสรรคเจาหนาท่ีของรัฐผานทางบอรดประชาสัมพันธและเว็บไซตของ สบน.  
เปนประจําและตอเนื่อง 

  3.3 มอบหนังสือดานเศรษฐกิจพอเพียงใหกับหนวยงานตาง ๆ ใน สบน. เพื่อใหเจาหนาท่ีในหนวยงาน   
นําขอคิดท่ีไดรับจากหนังสือไปประยุกตใชกับการทํางานและชีวิตประจําวัน  ซึ่งเปนหนังสือที่มีคติขอคิดหลายมุมมอง เปน
ประโยชนในการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย หนังสือ “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว” หนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร?” และหนังสือ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา”  

  3.4 จัดโครงการอบรมหลักสูตรความรูเกี่ยวกับระเบียบการเงินและพัสดุ และการเสริมสรางจริยธรรม   
ในการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 19-21 ตุลาคม 2550  เพื่อใหผูเขารับการอบรมนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการ
ทํางานและในชีวิตสวนตัว 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 
3.5 ประชาสัมพันธราง พ.ร.บ. วาดวยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและ

ประโยชนสวนรวม พ.ศ. .... ใหกับขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ สบน. ทราบ 
3.6 จัดทําแบบสอบถามการสรางราชการใสสะอาด มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความเห็น ทัศนคติ 

เกี่ยวกับเรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงานของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ จากบุคคลที่เคยไดรับบริการหรือเคย 
ติดตอ หรือมีสวนไดสวนเสียกับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  
รวมท้ังเพ่ือเปนการสรางเครือขายราชการใสสะอาดกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2551  พรอมท้ังได   
จัดทํารายงานผลการจัดทําแบบสอบถามราชการใสสะอาด เสนอผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ เมื่อวันท่ี    
17 มิถุนายน 2551 

3.7 การประชาสัมพันธใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ สบน. เขารวมโครงการเสริมสราง   
คุณธรรม จริยธรรม ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสุขของประชาชน 
ซึ่งจัดโดยสํานักงาน ก.พ. 

3.8 รวมเปนเครือขายราชการใสสะอาดกับหนวยงานตางๆ เชน กรมบัญชีกลาง สํานักงานเศรษฐกิจ    
การคลัง กรมอุตุนิยมวิทยา เปนตน โดยรวมแสดงความคิดเห็น/ตอบแบบสอบถามดานการสรางราชการใสสะอาด รวมถึง
การสงตัวแทนเขารวมประชุมเครือขายภาคราชการและภาคประชาสังคม 84 องคกร เพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตรการ
เสริมสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมสําหรับสังคมไทยอยางเปนประจําและตอเนื่อง 

3.9 ดําเนินการจัดซ้ือหนังสืออุบายคลายเครียด ของพระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัส
วิหาร เพื่อใหกับขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ สบน. ซึ่งหนังสือดังกลาวเปนหนังสือท่ีมีประโยชน รวมท้ัง 
ผูอานยังสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอานหนังสือไปประยุกตใชในการทํางานและในชีวิตประจําวัน  

3.10 ดําเนินการขอเอกสารเผยแพรเพื่อประชาสัมพันธการสรางจิตสํานึกราชการใสสะอาดจาก    
ศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. โดยขอหนังสือคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารของศาสตราจารยธานินทร กรัยวิเชียร 
องคมนตรี เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม และนํามาประยุกตใชในการ
ทํางานและในชีวิตประจําวัน 

4. สบน.  มีระบบรับฟงขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผานกลองรับความคิดเห็น และผานทาง
เว็บไซตของ สบน. (www.pdmo.mof.go.th)  พรอมนี้ไดขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบขอมูลการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีการรองเรียนผานศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งนับถึงปจจุบันไมปรากฏขอรองเรียนใด ๆ และไดจัดทํารายงานผลขอรองเรียนดานการทุจริต
ประพฤติมิชอบรอบระยะเวลา 9 เดือนเสร็จเรียบรอยและเสนอผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะทราบเม่ือวันท่ี 
2 กรกฎาคม 2551 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสงเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

1 2 3 4 5 

 
โดยที ่
 

• ระดับ 1 คะแนน : ทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม   
การทุจริตท่ีไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

• วิเคราะหความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวน   
การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

• สรุปขอมูลท่ีไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือท่ีมีการรองเรียน
ผานศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี 

• ศึกษา วิเคราะหเพ่ือใหทราบถึงปจจัยเส่ียงท่ีอาจเปนเหตุทําใหการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 
การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม   
ความมีจริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการ   
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

 

• ระดับ 2 คะแนน : นําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 มาใชประกอบการจัดทําแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/ 
โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การเสริมสรางใหเจาหนาท่ีของรัฐได
ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึง
ประโยชนของสวนรวมเปนท่ีต้ังและมีธรรมาภิบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ให
แลวเสร็จ โดยตองคํานึงถึงระดับความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยง รวมท้ังการมี
สวนรวมของภาครัฐและเครือขายภาคประชาชน และในมาตรการ/แผนปฏิบัติการจะตอง
ระบุถึง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 
   

 - การกําหนดหรือปรับปรุงแกไข หลักเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการท่ีเอื้อตอการปฏิบัติงานท่ีโปรงใสสามารถตรวจสอบได และ
ประชาสัมพันธใหภาครัฐและภาคประชาชน และ/หรือใหผูมีสวนไดเสียไดรับรู 

- กําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมให เจาหนา ท่ีของรัฐไดปฏิบัติหนา ท่ีราชการ   
ดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนของ
สวนรวมเปนท่ีต้ังและมีธรรมาภิบาล 

- กิจกรรมการสรางความเขมแข็งในดานการปองกันการทุจริต/การใหความรูกับภาครัฐ
และภาคประชาชน ตลอดจนเครือขายท่ีเกี่ยวของในดานการปองกันการทุจริต 

 

• ระดับ 3 คะแนน : ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต หรือการปฏิบัติหรือ 
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด รวมท้ังการเสริมสราง
ใหเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม 
จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนท่ีต้ังและมีธรรมาภิบาล ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 ไดแลวเสร็จครบถวน 

 

• ระดับ 4 คะแนน : ตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ท่ีมีการรองเรียน 
ผานระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อยางครบถวน 

• ตอบสนองตอขอรองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐไมไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบ
ตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม การไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ังและ
ไมมีธรรมาภิบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ
ทางราชการท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไวโดยครบถวน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 
 

• ระดับ 5 คะแนน : สรุปผลการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการ   
ปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ และการเสริมสรางใหเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติ  
หนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึง
ประโยชนของสวนรวมเปนท่ีต้ังและมีธรรมาภิบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยระบุ  
ปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานและสรุปผลการตอบสนองตอ   
ขอรองเรียนเรื่อง “การทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ  
ของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด” รวมท้ังการเสริมสรางใหเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติ  
หนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ังและมีธรรมาภิบาล ในข้ันตอนท่ี 4 พรอมท้ังกําหนดแนวทาง
หรือมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การเสริมสรางใหเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม การคํานึงถึงประโยชน
ของสวนรวมเปนท่ีต้ังและมีธรรมาภิบาลสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

   

เงื่อนไข :  การดําเนินการในแตละระดับจะพิจารณาคุณภาพของการจัดทําขอมูลเพื่อนํามาเปนประเด็นปรับคะแนน 
เชิงคุณภาพดวย 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

คาคะแนน น้ําหนัก 
ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด  

  (รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม 3 ระดับ 4 
มาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล 

4.0000 0.1200 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. มีการทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะใสสะอาด ท่ีไดดําเนินการ

แลว ในปงบประมาณ 2550 
2. มีการจัดทําและดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนปฏิบัติการ

สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะใสสะอาด (พ.ศ. 2548 - 2551)  ประจําปงบประมาณ 2551 
3. มีการเผยแพรจรรยาบรรณของขาราชการและลูกจาง สบน. ใหถือปฏิบัติ 
4. เปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผานกลองรับความคิดเห็นและผาน   

เว็บไซตของ สบน.  
5. มีการประชาสัมพันธศูนยประสานราชการใสสะอาดผานทางเว็บไซต (www.pdmo.mof.go.th) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. การดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไดรับการสนับสนุนจาก   

ผูบริหารระดับสูงของ สบน. รวมท้ังจากขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง 
2. มีการรณรงค และปลูกฝงจิตสํานึกทางดานคุณธรรมและจรยิธรรมเปนประจําและตอเนื่อง 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
การปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม จําเปนตองใชเวลาและความตอเนื่อง จึงจะประสบความสําเรจ็ 

หลักฐานอางอิง :   - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่  6 :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.2 การจัดทําขอมลูเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกีย่วกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 

ของเจาหนาที่ของรัฐและขอมลูการจัดซ้ือจัดจาง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางประภาดา  สารนุสิต  
                                  (นักวิชาการคลัง 9ชช) 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสายสุรีย  ปกกะทานัง 

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

คําอธิบาย : 
พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือ

ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการจัดซ้ือจัดจางเพื่อใชเปนฐานขอมูลการทุจริตในระดับชาติ 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1. จัดทําขอมูลดานการทุจริตตามรูปแบบ รายการ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช)  กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท01 แบบขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ) สงใหสํานักงาน ป.ป.ช. แลว ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 

2. มีการประมวลผลขอมูลการทุจริตท่ีจัดทําตามข้ันตอนท่ี 1 ใหอยูในรูป Information และนําเสนอในรูปแบบ
กราฟ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารสวนราชการในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได 

3. เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซ้ือจัดจาง การประมูลงานของสวนราชการ  ตามรูปแบบท่ีสํานักงาน   
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 02 แบบขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง) 

4. มีการรายงานขอมูลตามข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 และข้ันตอนท่ี 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  แลวเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2551 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตหรอืการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ 
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูล 
การจัดซื้อจัดจาง 

1 2 3 4 5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 
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โดยที ่: 
 

ระดับ 1 คะแนน : จัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐตามรูปแบบ รายการ และวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตาม
แบบฟอรม ขท 01 แบบขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ) ไดอยางสมบูรณ ครบถวน 
และมีการปรับปรุงสถานะของผลการดําเนินงานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

ระดับ 2 คะแนน : มีการประมวลผลขอมูลท่ีจัดทําตามข้ันตอนท่ี 1 ใหอยูในรูป Information และนําเสนอใน
รูปแบบกราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารของ
สวนราชการ ในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐได 

ระดับ 3 คะแนน : เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีประกวดราคาหรือวิธีประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของสวนราชการ แลวบันทึกขอมูลตามรูปแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด ไดอยางสมบูรณ ครบถวน 
(ตามแบบฟอรม ขท 02 แบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง) 

ระดับ 4 คะแนน : มีการรายงานขอมูลตามข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 และข้ันตอนท่ี 3 ไปยังสํานักงาน 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เกินระยะเวลา   
ท่ีกําหนด (หมายเหตุ : ขอมูลตามข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 และข้ันตอนท่ี 3 ไมรวมถึงขอมูล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

ระดับ 5 คะแนน : มีการรายงานขอมูลตามข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 และข้ันตอนท่ี 3 ไปยังสํานักงาน 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลา   
ท่ีกําหนด    

เงื่อนไข :  การดําเนินงานตามข้ันตอนท่ี 4 และข้ันตอนท่ี 5 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
จะพิจารณาคุณภาพของการจัดทําขอมูลเพ่ือนํามาเปนประเด็นปรับคะแนนเชิงคุณภาพดวย 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

หมายเหตุ :  1. กําหนดการรายงานขอมูล : กําหนดใหสวนราชการรายงาน 3 ครั้ง คือ  
 ครั้งท่ี 1 :  ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน  

(ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2551) 
 ครั้งท่ี 2 :  ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน  

(ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551) 
 ครั้งท่ี 3 :  ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน  

(ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551) 
2. การสง File ขอมูลตองทําเปน Zip File เทาน้ัน และตั้งช่ือ File ท่ี Zip ไว โดยใชรหัสหนวยงานเปนช่ือ File เชน 
    ตช0014 และจัดสงไปยัง E-mail Address : infonccc@nccc.go.th 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก คาคะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียน 
เกี่ยวกับการทุจริตหรอืการปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ี 

1 N.A. 1.0000 * 0.0100 

ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

หมายเหตุ : * รอผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปงบประมาณ 2551 และสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหคาคะแนนการประเมิน 
ตํ่าสุดอยูท่ีระดับ 1 คะแนน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

1. มีการจัดทําขอมูลดานการทุจริตตามรูปแบบ รายการ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 01 แบบขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ) สงใหสํานักงาน ป.ป.ช. แลว เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2551 

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

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

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 

หลักฐานอางอิง :    -  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  6.3  :  รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางประภาดา  สารนุสิต  
                                  (นักวิชาการคลัง 9ชช) 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสายสุรีย  ปกกะทานัง 

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

คําอธิบาย : 
พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนท่ีดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตามประเด็นท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการ  โดยมีเอกสารประกอบ
หรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได และสามารถจัดสงสํานวนการสอบสวนและเอกสารประกอบหรือ
พยานหลักฐานดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด เทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนินการท้ังหมด 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนสํานวนการสอบสวนท่ีดําเนินการไดครบถวนสมบูรณ 

และจัดสงไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  x 100 

จํานวนสํานวนการสอบสวนท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ขอใหดําเนินการท้ังหมด 
 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

2549 2550 2551 

รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวน ระดับ สวนราชการ
ไมมีสํานวน 

สวนราชการ
ไมมีสํานวน 

สวนราชการ
ไมมีสํานวน ท่ีดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายใน 

ระยะเวลาท่ีกําหนด ท่ี ป.ป.ช.  ท่ี ป.ป.ช.  ท่ี ป.ป.ช.  
ขอทราบ ขอทราบ ขอทราบ  

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวน รอยละ รอยละ รอยละ
60 

รอยละ 
ท่ีดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายใน 40 50 70 
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

รอยละ 
80 

 

 
 

67 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (     )  รอบ  12  เดือน 

เงื่อนไข : การพิจารณาปรับคะแนนเชิงคุณภาพ 
  1. กรณีท่ีสวนราชการไมสามารถดําเนินการเพ่ือตอบสนองตอผลการพิจารณาของคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือของศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ดวยความรวดเร็ว และเด็ดขาด  
  2. กรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวามีมูลความผิด

ทางวินัย และแจงใหสวนราชการทราบแลว สวนราชการไมพิจารณาโทษใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับเรื่อง
จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) พรอมท้ังสงสําเนาคําส่ังลงโทษให
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดออกคําส่ัง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 93  

  3. กรณีมีการรองเรียนตอสวนราชการ เรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หากสวนราชการไมสามารถดําเนินการ
ตอบสนองตอขอรองเรียนดังกลาวไดภายใน 15 วัน 
หมายเหตุ : 1. กรณีสวนราชการไมมีขอมูลตองรายงานตามแบบ ขท01 และแบบ ขท02 ใหนํานํ้าหนักตัวชี้วัดรอยละ 1 
ไปเพ่ิมใหตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  

      2. กรณีสวนราชการไมมีสํานวนการสอบสวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ ใหนํานํ้าหนักตัวชี้วัดรอยละ 2 ไปเพ่ิมใหตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

      3. กรณีสวนราชการไมมีขอมูลตองรายงานตามแบบ ขท01 และแบบ ขท02 และไมมีสํานวนการสอบสวน
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ ใหนํานํ้าหนักตัวชี้วัดทั้งหมด  
ไปเพ่ิมใหตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวน 2 N.A. 1.0000 * 0.0200 
ท่ีดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายใน 
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

หมายเหตุ : * รอผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปงบประมาณ 2551 และสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหคาคะแนนการประเมิน 
ตํ่าสุดอยูท่ีระดับ 1 คะแนน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  - 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 

หลักฐานอางอิง :  - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 8 :  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเอด  วิบูลยเจริญ ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาววงเดือน  สิทธิเดชศักดิ์ 
                                  (สํานักบริหารการชําระหนี้)                              (สํานักบริหารการชําระหน้ี) 
                                  นางสาววราภรณ  ปญญศิริ                             นางสาวเทียมจันทร  ประเสริฐผล      
                                  (สํานักงานเลขานุการกรม)                             นางสาวฐิติรัตน  เจนวธัญูกิจ 

                            นางสาวเจนจิรา  บุษรากรณ 
                            (สํานักงานเลขานุการกรม) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5107,  5718 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5610, 5708, 5130, 5136 

คําอธิบาย : 

          การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย  
ในภาพรวมของสวนราชการท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของ
สวนราชการ ท้ังน้ี ไมรวมงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงิน  
งบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 
159,917.5112 ลานบาท แยกเปน 

1. การบริหารจัดการหน้ีสาธารณะ จํานวน 61.7792 ลานบาท ประกอบดวย 1) งบบุคลากร จํานวน 
35.9846 ลานบาท 2) งบดําเนินงาน จํานวน 19.8820 ลานบาท และ 3) งบรายจายอื่น จํานวน 5.9126 ลานบาท 

2. การบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล จํานวน 159,855.7320 ลานบาท โดยเปนงบรายจายอื่นเพื่อการ 
ชําระหน้ีของรัฐบาล 
สูตรการคํานวณ : 

เงินงบประมาณรายจายในภาพรวมท่ีสวนราชการเบิกจาย  x  100 

วงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมท่ีไดรับ  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด หนวยวัด 2549 2550 2551 

(ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ) 

รอยละ วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 99.9653 99.99 63.06 
- วงเงินการบรหิารจัดการหน้ีสาธารณะ รอยละ 48.8229 66.31 50.46 
- วงเงินการบรหิารการชําระหนี้ของรัฐบาล รอยละ 99.9999 99.99 63.07  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 92 

2 รอยละ 93 

3 รอยละ 94 

4 รอยละ 95 

5 รอยละ 96 

หมายเหตุ : 1. ระดับคะแนน 3 เทากับ คาเปาหมายรอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมตามท่ี  
                       คณะรัฐมนตรีกําหนด 
                   2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะไมรวมงบประมาณท่ีสวนราชการประหยัดได  
                       และไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ท้ังน้ี ขอใหสวนราชการรายงาน 
                       วงเงินงบประมาณท่ีประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด  ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

3 63.06 1.0000 * 0.0300 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ 
รายจายในภาพรวม 

หมายเหตุ :  *  สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหคาคะแนนการประเมินตํ่าสุดอยูท่ีระดับ 1 คะแนน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
มีการแตงต้ังคณะกรรมการเรงรัดและติดตามการใชจายเงินภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพ่ือ

กํากับดูแลใหมีการเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อใหเปนไปตามมาตรการและแนวทางการ
เรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดจัดประชุมแลว   
1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2551 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
1. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมีการประมาณการไวแตกตางจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันชําระคืน 
2. การเบิกจายคาจางท่ีปรึกษาภายใตงบรายจายอื่น แมวา สบน. ไดเตรียมการใหมีการอนุมัติการจางได

กอนท่ีจะไดรับอนุมัติเงินงวด เพื่อใหสามารถลงนามในสัญญาจางไดทันทีท่ีไดรับอนุมัติเงินงวด แตในกระบวนการจาง
จะตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยในการ
ดําเนินการวาจางท่ีปรึกษามีกระบวนการและข้ันตอนการคัดเลือกคอนขางมาก รวมท้ังตองมีระยะเวลาใหบริษัท   
ท่ีปรึกษาจัดทํารายละเอียดขอเสนอทางดานเทคนิคและดานการเงินเพื่อยื่นใหคณะกรรมการดําเนินการวาจางท่ีปรึกษา
พิจารณาคัดเลือก ทําใหการเบิกจายลาชากวากําหนด 

หลักฐานอางอิง :  -      
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9 :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววราภรณ  ปญญศิริ ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวดารณี  บุญทิพย  
                                  (สํานักงานเลขานุการกรม)   (สํานักงานเลขานุการกรม)             

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

คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ จะพิจารณาจาก
ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเช้ือเพลิง (ลิตร) 
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาท่ีใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นท่ีของอาคารท่ีใหบริการ 
เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานท่ีสวนราชการใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ท่ีหนวยงาน
ควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยท่ีมีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามท่ีรายงานและจัดเก็บใน
ฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 1) ไฟฟา และ 2) น้ํามัน 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ขั้นตอนที่ 1  :  มีขอมูลในฐานขอมูลประหยัดพลังงานไฟฟา/พลังงานนํ้ามันเช้ือเพลิงครบถวน 
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.)  ไดบันทึกขอมูลการใชพลังงานไฟฟา/พลังงานนํ้ามันเช้ือเพลิง ผาน 

www.e-report.energy.go.th  ของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปน
ประจําทุกเดือน โดยเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูจัดเก็บและรวบรวมขอมูล  รวมท้ังไดมีหนังสือรายงานผลการ
ใชพลังงานนํ้ามันเช้ือเพลิงตอกระทรวงพลังงานโดยตรงเปนประจําทุกเดือน  ดังน้ัน ในฐานขอมูลการประหยัดพลังงาน
ไฟฟา/พลังงานนํ้ามันของ สบน. จึงมีขอมูลอยูครบถวน เปนรายไตรมาส ต้ังแตไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2551 ถึง   
ไตรมาสท่ี 3 ปงบประมาณ 2551 (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการใชพลังงาน)  

ขั้นตอนที่ 2  :  มีขอมูลท่ีใชสําหรับประเมินคาดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
สบน. ไดรวบรวมขอมูลท่ีใชสําหรับประเมินคาดัชนีการใชพลังงานเปนขอมูลรายเดือน โดยรายงานผาน  

www.e-report.energy.go.th ไดแก บุคลากรทํางานเต็มเวลา (คน) พื้นท่ีใชสอยภายในอาคาร (ตารางเมตร) เวลาทําการ 
(ช่ัวโมง) ผูท่ีเขามาใชบริการ (คน) พื้นท่ีการใหบริการ (ตารางกิโลเมตร) และการออกพ้ืนท่ี (ครั้ง) สวนเงินงบประมาณ
ท่ีไดรับเปนวงเงินรวมท้ังป 

ขั้นตอนที่ 3  :  ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา/พลังงานนํ้ามัน นอยกวาคามาตรฐาน 
   1. ปริมาณการใชพลงังานไฟฟาจรงิ ท้ังในไตรมาสท่ี 1,  2  และไตรมาสท่ี 3 นอยกวาปริมาณการใชพลงังาน

ไฟฟามาตรฐานของ สบน. ซึ่งทําใหหนวยงานมีคาดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพในการใชพลังงานมีคาเปนบวก (+) ซึ่งแสดง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 
ใหเห็นวา สบน. มีการใชพลังงาน “ผาน” เกณฑมาตรฐาน ซึ่งหมายถึง สบน. มีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ   
รวมท้ังบุคลากรในหนวยงานใหความรวมมือในการประหยัดพลังงานมากข้ึน 

   2. ปริมาณการใชพลังงานนํ้ามันจริง ท้ังในไตรมาสท่ี 1,  2  และไตรมาสท่ี 3 นอยกวาคามาตรฐาน   
เนื่องจาก สบน. มีการจัดการระบบการจายรถยนตท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเจาหนาท่ีใหความรวมมือในการ
รณรงคใหเดินทางไปดวยกันในกรณีท่ีไปติดตอราชการในเสนทางเดียวกันหรือใกลเคียงกัน รวมท้ังไดมีการสงขอมูล
ขาวสารผานระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อชวยลดการใชรถยนตอีกทางหน่ึงดวย 
                   ขั้นตอนที่ 4  :  ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาจริงมีคานอยกวาปริมาณการใชพลังงานไฟฟามาตรฐาน และมี
คาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาในไตรมาสท่ี 1 มากกวา 0 (3.855)   ไตรมาสท่ี 2 มากกวา 0 (3.616) และไตรมาสท่ี 3   
มากกวา 0 (3.442)  ตามลําดับ 
                   ขั้นตอนท่ี 5  :  ปริมาณการใชพลังงานนํ้ามันจริงมีคานอยกวาปริมาณการใชพลังงานนํ้ามันมาตรฐาน และมี
คาดัชนีการใชพลังงานนํ้ามันในไตรมาสท่ี 1 มากกวา 0 (17.891)   ไตรมาสท่ี 2 มากกวา 0 (12.168) และไตรมาสท่ี 3 
มากกวา 0 (17.586) ตามลําดับ 
สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน : 
          คาดัชนีการใชพลังงาน/น้ํามัน  =  คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน  -  คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
                                                                                              คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
 

เกณฑการใหคะแนน :  

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 

1. ไฟฟา คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสวนราชการ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงาน   
ในสังกัดท้ังหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังน้ี 

ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน 
2 0.5 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 
3 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริงมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวงต้ังแต 

1.5 เทา ถึง 2 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐานหรือมีคาดัชนีการใชพลังงาน 
ไฟฟาอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 
 

ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริงมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยูในชวงต้ังแต 
1.2 เทา ถึง 1.5 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐานหรือมีคาดัชนีการใชพลังงาน
ไฟฟาอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

5 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริงเทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยู
ในชวงต้ังแต 1 เทา ถึง 1.2 เทาของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐานหรือมีคาดัชน ี 
การใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง 0 ถึง -0.166 

  ในกรณีท่ีปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐานหรือมีคา
ดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานไฟฟา 
(2.5 คะแนน)  

2. น้ํามัน คะแนนการประเมินผลดานนํ้ามันของสวนราชการ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงาน   
ในสังกัดท้ังหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังน้ี 

ระดับคะแนน คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานนํ้ามัน (kWh) ครบถวน 

2 0.5 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

3 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริงมากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวงต้ังแต 
1.5 เทา ถึง 2 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐานหรือมีคาดัชนีการใชพลังงาน
น้ํามันอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334   

4 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริงมากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยูในชวงต้ังแต 
1.2 เทา ถึง 1.5 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐานหรือมีคาดัชนีการใชพลังงาน
น้ํามันอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

5 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริงเทากับหรือมากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยอยู
ในชวงต้ังแต 1 เทา ถึง 1.2 เทาของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐานหรือมีคาดัชนีการ
ใชพลังงานนํ้ามันอยูในชวง 0 ถึง -0.166 
ในกรณีท่ีปริมาณการใชน้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐานหรือมีคา
ดัชนีการใชพลังงานนํ้ามันมากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผลดานน้ํามัน 
(2.5 คะแนน) 

เงื่อนไข :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. จะ
ใชขอมูลท่ีสวนราชการไดรายงานผลผาน www. e-report.energy.go.th ของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
 ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

3 N.A. 1.0000 * 0.0300 

หมายเหตุ :  *  รอผลการดําเนินงานจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหคา
คะแนนการประเมินตํ่าสุดอยูท่ีระดับ 1 คะแนน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. มีการรณรงคเพ่ือใหเกิดการประหยัดพลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานอยางตอเนื่อง เชน   

จัดบอรดประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลและสถิติการใชพลังงานของหนวยงานเปรียบเทียบเปนรายเดือน รายไตรมาส 
และรายป รวมท้ังมีการประชาสัมพันธมาตรการในการประหยัดพลังงานใหขาราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจาง
ทราบอยางท่ัวถึง 

2.  มีการมอบหมายใหบุคลากร ซึ่งเปนผูแทนของสํานัก/กอง/กลุม ทําหนาท่ีตรวจสอบการใชพลังงาน
ของสํานัก/กอง/กลุมของตนเอง  และรายงานผลใหคณะทํางานกํากับดูแลพื้นท่ีรับทราบ เพื่อท่ีรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตอผูบริหารท่ีกํากับดูแลทุกสิ้นเดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะเปนหนวยงานท่ีมีพื้นท่ีใชสอยขนาดเล็กและจํากัด จึงทําใหสามารถ  

ตรวจสอบและกํากับดูแลการใชพลังงานไดอยางท่ัวถึง 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.)  ไดรับมอบหมายงานเพ่ิมข้ึนจากผูบริหารระดับสูง ของ

กระทรวงการคลัง ขณะท่ีมีอัตรากําลังคงเดิม รวมท้ังมีงานเรงดวน และงานท่ีตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนด
ระยะเวลา ซึ่งมีเจาหนาท่ีบางสวนตองนํางานกลับไปทําท่ีบาน แตบางสวนจําเปนตองอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ท้ังในวันปกติ และวันเสาร-อาทิตย เนื่องจากลักษณะงานตองทํางานเปนทีม ตองอาศัยการระดมความคิดเห็น ดังน้ัน  
หาก สบน. ใชมาตรการประหยัดพลังงานอยางจริงจังและเขมงวดเกินไป อาจจะมีผลกระทบตอคุณภาพของงานได 

หลักฐานอางอิง :  - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10 :  การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

10.1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงนํ้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :        ผูจัดเก็บขอมูล :       
นายสุวิชญ  โรจนวานิช (สํานักนโยบายและแผน) นางสาวจันทิรา  ตรงรัศมีทอง (สํานักนโยบายและแผน) 
(การแจงคําขอบริหารจัดการหน้ีสาธารณะผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส การรับความชวยเหลือทางวิชาการ 

(การแจงคําขอบริหารจัดการหน้ีสาธารณะผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส) 

ท่ีจัดโดยสถาบันการเงินระหวางประเทศ และ นางสาวเบญจรัตน  ทนงศักดิ์มนตรี (สํานักนโยบายและแผน) 
การเผยแพรขอมูลหนี้สาธารณะ) (การรับความชวยเหลอืทางวิชาการท่ีจัดโดยสถาบันการเงิน 
นายเอด  วิบูลยเจริญ (สํานักบริหารการชําระหนี้) ระหวางประเทศ) 
(การชําระหน้ีในประเทศและตางประเทศ) นางสาวรัฏฏิการ  มนัสวีวงษ (สํานักนโยบายและแผน) 
นายธีรัชย  อัตนวานิช (สํานักบริหารการระดมทุนฯ) (การเผยแพรขอมูลหนี้สาธารณะ) 
(การใหบริการรายช่ือท่ีปรึกษาไทย) นางสาววงเดือน  สิทธิเดชศักดิ์ 
นายธีรลักษ  แสงสนิท (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ)    นายญาณวุฒิ  ปาละชัยวุฒิ  
(การเผยแพรขอมูลหนี้สาธารณะ) (สํานักบริหารการชําระหน้ี) 

(การชําระหน้ีในประเทศและตางประเทศ)  
นางสาววันทนา  บัวบาน (สํานักบริหารการระดมทุนฯ) 
(การใหบริการรายช่ือท่ีปรึกษาไทย) 
นายพิชิต  หอมจันทรเดิม (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
(การเผยแพรขอมูลหนี้สาธารณะ) 
นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร (กลุมพัฒนาระบบบริหาร) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5201, 5107, 5218, 5631 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5210, 5207, 5309, 5610, 5601, 
5630, 5635, 5701 

คําอธิบาย : 
พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลา

มาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการท้ังหมดในแตละกระบวนงานบริการ ซึ่งรอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง 
ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีสวนราชการสามารถดําเนินการลดไดจริง และไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ 
ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แลวแต
กรณี โดยกระบวนงานท่ีนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง ทุกกระบวนงานท่ีสวนราชการเสนอไปยังสํานักงาน 
ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2550 และสวนราชการสามารถดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดต้ังแตรอยละ 30 ข้ึนไป  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 

ตารางและสูตรการคํานวณ  :    
 

จํานวนผูรับบรกิารท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x  100 
จํานวนผูรับบรกิารท้ังหมดท่ีไดรับบริการในแตละงานบริการ 

 
 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผูรบับริการ 
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ท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับ 
จํานวนผูรับบรกิารท้ังหมด 

คะแนน
เฉลี่ยถวง งานบริการ 

(i) 
น้ําหนัก 

(Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนน
ท่ีได 
(Ci) 

น้ําหนัก      
(Wi x Ci) 

1 W1 50 60 70 80 90 C1 (W1 x C1) 

2 W2 50 60 70 80 90 C2 (W2 x C2) 

3 W3 50 60 70 80 90 C3 (W3 x C3) 

4 W4 50 60 70 80 90 C4 (W4 x C4) 

5 W5 50 60 70 80 90 C 5 (W5 x C5) 

Σ W =1 น้ําหนักรวม คาคะแนนของตัวช้ีวัดนี้เทากับ Σ (Wi x Ci)  

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนกั เทากับ 
     

 Σ   (Wi x Ci)              หรือ                       (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 

       Σ Wi                       W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
 
โดยที่ : 

W หมายถึง  น้ําหนักความสําคัญท่ีใหกับแตละงานบริการ และผลรวมของนํ้าหนักของทุกงานบริการ เทากับ 1 

C หมายถึง  คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับรอยละของผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  
 เทียบกับจํานวนผูรับบริการท้ังหมด 

i  หมายถึง  ลําดับท่ีของงานบริการ ;  1, 2,…, i  

  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดเลือกกระบวนงานจํานวน 5 กระบวนงานจากกระบวนงานท่ีไดนํามา

ประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 และลดระยะเวลาการใหบริการไดต้ังแตรอยละ 30 ข้ึนไป
เพื่อนํามาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังน้ี  

1. การแจงคําขอบริหารจัดการหนี้สาธารณะผานระบบอิเล็กทรอนิกส (สนผ.) 
เปนกระบวนงานหนึ่งของการจัดทําแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําป ซึ่งสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

(สบน.) ไดลดข้ันตอนการดําเนินงานของกระบวนงานการแจงคําขอบริหารจัดการหน้ีสาธารณะผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสท่ีไดดําเนินการในปงบประมาณ 2550 ทําใหในปงบประมาณ 2551 สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
จากเวลาเดิม 3.5 วัน เปน 2.5 วัน  

2. การรับความชวยเหลือทางวิชาการที่จัดโดยสถาบันการเงินระหวางประเทศ (สนผ.) 
การรับความชวยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance : TA) เปนหนึ่งในกระบวนงานในการทํางานของ 

สบน. ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากกระทรวงการคลังในการรับความชวยเหลือทางวิชาการท่ีจัดโดยสถาบันการเงินระหวาง
ประเทศในนามของประเทศไทย เพื่อใหหนวยงานไดรับการถายทอดความรู/แนวทางในการดําเนินงานของโครงการ 
ซึ่งสถาบันการเงินระหวางประเทศเหลาน้ันจะไดจัดหาผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและจะเปน
ประโยชนตอหนวยงาน ซึ่งในปงบประมาณ 2551 สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงานจากเดิม 2.5 วัน เปน 1 วัน 

3. การเผยแพรขอมูลหน้ีสาธารณะ (สนผ. และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
เปนกระบวนงานรวบรวมขอมูล ประมวลผล และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล รวมท้ังวิเคราะหและ   

จัดทํารายงานหน้ีสาธารณะใหแลวเสร็จ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ังประชาสัมพันธ
และเผยแพรขอมูลหนี้สาธารณะผานทาง Website ของกระทรวงการคลัง (www.mof.go.th) และ สบน. 
(www.pdmo.mof.go.th) ซึ่งในปงบประมาณ 2551 สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงานไดประมาณรอยละ 37.5 

4. การชําระหน้ีในประเทศและตางประเทศ  (สบช.) 
เปนกระบวนงานซึ่งเปนภารกิจหลักของ สบน. ในการบริหารการชําระคืนหนี้ของรัฐบาล เพื่อใหการชําระหน้ี

เงินกูท้ังในประเทศและตางประเทศ เปนไปตามพันธะผูกพันอยางถูกตอง ครบถวน และตรงตามกําหนด ภายใตระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System : 
GFMIS) ซึ่งในปงบประมาณ 2551 สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงานไดประมาณรอยละ 34.38 

5. การใหบริการรายช่ือที่ปรึกษาไทย  (สบค.) 
ศูนยขอมูลท่ีปรึกษาไทย สํานักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ สามารถใหรายช่ือท่ีปรึกษาไทย  

ท่ีไดมีการจดทะเบียนไวกับศูนยขอมูลฯ ใหแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน และงานใหบริการขอมูลขาวสารอื่น ๆ 
โดยจะดําเนินการใหไดไมเกิน 2 วันทําการ ซึ่งในปงบประมาณ 2551 สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงานไดประมาณ
รอยละ 83.61 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
      

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

Σ (Wi x Ci)  
= 1 

50 % 

Σ (Wi x Ci) 
= 2 

60 % 

Σ (Wi x Ci)  
= 3 

70 % 

Σ (Wi x Ci)  
= 4 

80 % 

Σ (Wi x Ci) 
= 5 

90 % 
  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด  ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนกั 2 ระดับ 3.2722 
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

3.2722 0.0654 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 ดําเนินการไดตามท่ีปรากฏในขอมูลผลการดําเนินงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. ไดรับความรวมมือจากทุกฝาย ทําใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว 
2. การประสานงานเปนการภายในระหวางสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ สถาบันการเงินระหวาง

ประเทศ และหนวยงานรับความชวยเหลือฯ ทําใหดําเนินการไดอยางรวดเร็ว 
3. ไดรับความรวมมือจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบท้ังจากหนวยงานภายในและภายนอก ทําใหการจัดทํา 

รายงานหน้ีสาธารณะแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
4. มีระบบการคนหารายช่ือท่ีปรึกษาท่ีไดจดทะเบียนไวกับศูนยขอมูลฯ ผาน Website ซึ่งไดมีการพัฒนา 

ใหงายตอการใหบริการท่ีมีความทันสมัย ทันเวลา และรวดเร็ว  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
ภารกิจของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน .) เปนงานดานนโยบายในเชิงวิชาการ  และมี

ลักษณะเฉพาะ รวมท้ัง สบน. ไมไดเปนหนวยงานท่ีใหบริการกับประชาชนโดยตรง  ดังน้ัน ตัวช้ีวัด “การรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ” จึงอาจไมสะทอนถึงผลการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  

หลักฐานอางอิง :  - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ   12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที ่11 :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต   

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววราภรณ  ปญญศิริ ผูจัดเก็บขอมูล :    นางสาวเทียมจันทร  ประเสริฐผล      
                                  (สํานักงานเลขานุการกรม) นางสาวฐิติรัตน  เจนวธัญูกิจ 

                              นางสาวเจนจิรา  บุษรากรณ 
                              (สํานักงานเลขานุการกรม) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5718 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5708, 5130, 5136 

คําอธิบาย : 
ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การท่ีสวนราชการสามารถจัดทําบัญชีตนทุน

ตอหนวยผลผลติและกิจกรรม เพื่อนําไปสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1. มีการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามหลักเกณฑและวิธีการ   

ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดโดยเสนอให
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

2. ดําเนินการเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ   
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยางไร พรอมท้ังวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 
และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน 1 2 3 4 5 

ตอหนวยผลผลิต  

โดยที ่: ระดับ 1 คะแนน :  จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามหลักเกณฑและวิธีการ 
                                          ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบ 
                                          ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 
                                          ก.พ.ร. ทราบ 

ระดับ 2 คะแนน :   เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ 
                              ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยางไร พรอมท้ังวิเคราะห 
                              ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอ 
                              หนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ   12  เดือน 
ระดับ 3 คะแนน :  ทบทวนภารกิจเพื่อจดัทําขอมูลผลผลิตยอย กิจกรรมยอย พรอมปริมาณและหนวยนับ     
                              ท้ังองคกร สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ระดับ 4 คะแนน :   จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย กิจกรรมยอย โดยจัดใหมีการคํานวณตนทุน      
                              อยางนอย ดงัน้ี   1. กิจกรรมของหนวยงานสนับสนุน 5 กิจกรรมยอย คือ   1.1 ดานการเงิน 

                                          และบัญชี 1.2 ดานการพัสดุ  1.3 ดานบริหารบุคคล 1.4 ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1.5 ดานการตรวจสอบภายใน 2. กิจกรรมของหนวยงานหลัก คือ 1 กิจกรรมยอย 
และ 3. ผลผลิตยอย 2 ผลผลิต  และรายงานผลการคํานวณใหสํานักงบประมาณ  

                                      กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
ระดับ 5 คะแนน : นําผลการดําเนินงานท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 2 และข้ันตอนท่ี 4 ไปกําหนดแนวทางหรือ 
                             แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน 2 ระดับ 2 
ตอหนวยผลผลติ   

2.0000 0.0400 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
ประสานงานและเขารวมการฝกอบรมในเรื่องการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตเปนระยะ ๆ เพื่อใหทราบ

ถึงหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําท่ีถูกตอง 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 

หลักฐานอางอิง :   - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ   12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  13 :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

13.1  ระยะเวลาการสงรายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแล
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Steering Committee) และคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)  

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดยิ่ง   
                           นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร 

  นางสาวสมหญิง  ดํารงแสง  
  (กลุมพัฒนาระบบบริหาร) 

โทรศัพท :  0-2265-8050  โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5700, 5701, 5703 

คําอธิบาย : 
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการตามแบบฟอรมท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไดอยาง

ครบถวนและสงรายงานพรอมแผน CD ใหภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 
5 ชุด ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 โดยพิจารณาความสําเร็จจากวันท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ไดรับรายงานการประเมินองคกร
ดวยตนเอง โดยรายงานดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1. สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดมีคําส่ังสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ท่ี 43/2551 ลงวันท่ี 

28 มีนาคม 2551 แตงต้ังคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สบน. ซึ่งประกอบดวย   
2 คณะ คือ 1) คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering 
Committee) โดยมีผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะเปนประธาน และ 2) คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Working Team) โดยมีผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนเปนประธาน เพื่อใหรับผิดชอบในแตละกิจกรรม
ของการดําเนินการและเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคกรไปพรอมกับการประเมินองคกรดวยตนเอง  ท้ังน้ี ไดแตงต้ังผูบริหาร 
ทําหนาท่ีเปนหัวหนาหมวดตาง ๆ เพ่ือสงผลใหเกิดการขับเคลื่อนในการปรับปรุงองคกร และมีผูแทนจากทุกสํานัก/กอง/
กลุมเขารวมเปนคณะทํางาน  

2. สบน. ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” ใหแก 
คณะกรรมการฯ คณะทํางานฯ และบุคลากรของ สบน. ท่ีเก่ียวของ เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2551 ณ หองประชุมช้ัน 8 
อาคาร 72 ป กรมธนารักษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกผูมีบทบาทในการดําเนินการ
ตามตัวช้ีวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  และคณะทํางานฯ ไดกรอกขอมูลรายงานผลการทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร 
และประเมินองคกรดวยตนเองตามมาตรฐานท่ีกําหนด (Checklist) 7 หมวด   

3.  ระหวางเดือนมิถุนายน 2551 คณะทํางานฯ ไดมีการประชุมกลุมยอยเพื่อประเมินองคกรดวยตนเอง 
 พรอมท้ังจัดทํากราฟแสดงผลระดับคะแนนการประเมินองคกรดวยตนเองตามรายหัวขอ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ   12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระยะเวลาการสงรายงานการประเมิน
องคกรดวยตนเอง 

28 พ.ย. 51 21 พ.ย. 51 14 พ.ย. 51 7 พ.ย. 51 31 ต.ค. 51 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด  ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระยะเวลาการสงรายงานการประเมิน 
องคกรดวยตนเอง 

1 N.A. 1.0000 * 0.0100 

หมายเหตุ :  * สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหคาคะแนนการประเมินตํ่าสุดอยูท่ีระดับ 1 คะแนน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 ดําเนินการไดตามท่ีไดช้ีแจงในขอมูลผลการดําเนินงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
1.  คณะทํางานแตละคนมีภารกิจหลักคอนขางมาก รวมท้ังยังตองรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของ สบน.  
2.  ความรู ความเขาใจในประเด็นคําถามของแตละหมวดตองใชระยะเวลาในการพิจารณา 

หลักฐานอางอิง :  - 

 หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล                                  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ   12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  13 :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

13.2  ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงนํ้าหนักของความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเอง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแล
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Steering Committee) และคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)  

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดยิ่ง   
                           นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร 

  นางสาวสมหญิง  ดํารงแสง  
  (กลุมพัฒนาระบบบริหาร) 

โทรศัพท :  0-2265-8050  โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5700, 5701, 5703 

คําอธิบาย : 
การจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเองท่ีครบถวนใน 6 ประเด็น ไดแก (1) ลักษณะสําคัญของ

องคกร  (2) รายงานการประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7  (3) การแสดงผลกราฟระดับคะแนนการประเมินองคกร
ดวยตนเองตามรายหัวขอ  (4) รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง  (5) การจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการ   
ปรับปรุงและการจัดทําแผนปรับปรุงองคกร  (6) รายงานการอบรมเก่ียวกับ PMQA ใหกับผูบริหารของสวนราชการ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1. สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดมีคําส่ังสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ท่ี 43/2551 ลงวันท่ี 

28 มีนาคม 2551 แตงต้ังคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สบน. ซึ่งประกอบดวย   
2 คณะ คือ 1) คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering 
Committee) โดยมีผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะเปนประธาน และ 2) คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Working Team) โดยมีผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนเปนประธาน เพื่อใหรับผิดชอบในแตละกิจกรรม
ของการดําเนินการและเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคกรไปพรอมกับการประเมินองคกรดวยตนเอง  ท้ังน้ี ไดแตงต้ังผูบริหาร 
ทําหนาท่ีเปนหัวหนาหมวดตาง ๆ เพ่ือสงผลใหเกิดการขับเคลื่อนในการปรับปรุงองคกร และมีผูแทนจากทุกสํานัก/กอง/
กลุมเขารวมเปนคณะทํางาน  

2. สบน. ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” ใหแก 
คณะกรรมการฯ คณะทํางานฯ และบุคลากรของ สบน. ท่ีเก่ียวของ เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2551 ณ หองประชุมช้ัน 8 
อาคาร 72 ป กรมธนารักษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกผูมีบทบาทในการดําเนินการ
ตามตัวช้ีวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  และคณะทํางานฯ ไดกรอกขอมูลรายงานผลการทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร 
และประเมินองคกรดวยตนเองตามมาตรฐานท่ีกําหนด (Checklist) 7 หมวด   

3.  ระหวางเดือนมิถุนายน 2551 คณะทํางานฯ ไดมีการประชุมกลุมยอยเพื่อประเมินองคกรดวยตนเอง 
 พรอมท้ังจัดทํากราฟแสดงผลระดับคะแนนการประเมินองคกรดวยตนเองตามรายหัวขอ 

 
 

84 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ   12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนน การประเมินผล น้ําหนัก 
ตัวชี้วัด 

(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1. 
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ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององคกร (15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 

2. ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
ประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7  
(90 คําถาม) ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

1 30 45 60 75 90 

3. 

ระดับความสําเร็จ
เฉลี่ยถวงนํ้าหนกั 
ของความครบถวน 

ความครบถวนของการแสดงผลกราฟ
ระดับคะแนนการประเมินองคกรดวย 
ตนเอง ตามรายหัวขอตามท่ีปรากฏใน  
7 หมวด (17 หัวขอ) 

1 5 8 11 14 17 

4. 

ของการจัดทํารายงาน
การประเมินองคกร
ดวยตนเอง 

ความครบถวนของการจัดทํารายงาน 
จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (7 หมวด) 

1 3 4 5 6 7 

5. ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
การจัดลําดับความสําคัญของโอกาส     
ในการปรับปรงุและแผนปรับปรุงองคกร* 
(7 หมวด) 

1      

       5.1 ความครบถวนของการจัดทํา  
             รายงานการจัดลําดับความ 
             สําคัญของโอกาสในการ    
             ปรับปรุงองคกร (7 หมวด) 

0.5 3 4 5 6 7 

       5.2 ความครบถวนของการจัดทํา  0.5 0 - 1 - 2 
             แผนปรับปรุงองคกร  
             อยางนอย 2 แผน 

6. ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
ผลการอบรมเกีย่วกับ PMQA ใหกับ 
ผูบริหารของสวนราชการ (2 ครั้ง) 

1 0 - 1 - 2 

  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ   12  เดือน 

หมายเหตุ  :  สวนราชการอาจนําโอกาสในการปรับปรุงของบางหมวดมารวมกันเพื่อนําไปจัดทําแผนปรับปรุง 
       องคกรก็ได ท้ังน้ี ใหระบุวาแผนปรับปรุงองคกรดังกลาวมาจากโอกาสในการปรับปรุงหมวดใด  

                      และหากหมวดใดไมมีโอกาสในการปรับปรุงหรือแผนปรับปรุงองคกรในหมวดใด ใหระบุวา “ไมมี” 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด  ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของ
ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ
ประเมินองคกรดวยตนเอง 

6 N.A. 1.0000 * 0.0600 

หมายเหตุ :  * สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหคาคะแนนการประเมินตํ่าสุดอยูท่ีระดับ 1 คะแนน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 ดําเนินการไดตามท่ีไดช้ีแจงในขอมูลผลการดําเนินงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
1.  คณะทํางานแตละคนมีภารกิจหลักคอนขางมาก รวมท้ังยังตองรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของ สบน.  
2.  ความรู ความเขาใจในประเด็นคําถามของแตละหมวดตองใชระยะเวลาในการพิจารณา 

หลักฐานอางอิง :  - 

 หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล                                  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ   12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  13  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

13.3  ผลคะแนนจากการรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแล
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Steering Committee) และคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)  

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดยิ่ง   
                           นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร 

  นางสาวสมหญิง  ดํารงแสง  
  (กลุมพัฒนาระบบบริหาร) 

โทรศัพท :  0-2265-8050  โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 5700, 5701, 5703 

คําอธิบาย : 
การตรวจประเมินผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ 

ท้ัง 7 หมวด ท่ีสวนราชการไดมีการประเมินองคกรดวยตนเองและกรอกแบบฟอรมตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1. สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดมีคําส่ังสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ท่ี 43/2551 ลงวันท่ี 

28 มีนาคม 2551 แตงต้ังคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สบน. ซึ่งประกอบดวย   
2 คณะ คือ 1) คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering 
Committee) โดยมีผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะเปนประธาน และ 2) คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Working Team) โดยมีผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนเปนประธาน เพื่อใหรับผิดชอบในแตละกิจกรรม
ของการดําเนินการและเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคกรไปพรอมกับการประเมินองคกรดวยตนเอง  ท้ังน้ี ไดแตงต้ังผูบริหาร 
ทําหนาท่ีเปนหัวหนาหมวดตาง ๆ เพ่ือสงผลใหเกิดการขับเคลื่อนในการปรับปรุงองคกร และมีผูแทนจากทุกสํานัก/กอง/
กลุมเขารวมเปนคณะทํางาน  

2. สบน. ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” ใหแก 
คณะกรรมการฯ คณะทํางานฯ และบุคลากรของ สบน. ท่ีเก่ียวของ เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2551 ณ หองประชุมช้ัน 8 
อาคาร 72 ป กรมธนารักษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกผูมีบทบาทในการดําเนินการ
ตามตัวช้ีวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  และคณะทํางานฯ ไดกรอกขอมูลรายงานผลการทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร 
และประเมินองคกรดวยตนเองตามมาตรฐานท่ีกําหนด (Checklist) 7 หมวด   

3.  ระหวางเดือนมิถุนายน 2551 คณะทํางานฯ ไดมีการประชุมกลุมยอยเพื่อประเมินองคกรดวยตนเอง 
 พรอมท้ังจัดทํากราฟแสดงผลระดับคะแนนการประเมินองคกรดวยตนเองตามรายหัวขอ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ   12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
การพิจารณาผลคะแนนจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด แบงเปน 

ผลคะแนนการประเมนิตนเองตามเกณฑ 7 หมวด 
ระดับคะแนนจากการประเมินตนเองหมวด 1-7 
(90 คําถาม = 100 คะแนน) 

เกณฑ
หมวดที ่

จํานวน คานํ้าหนัก 
คําถาม คะแนน 

(1) 
0-10% 

(2) 
11-20% 

(3) 
21-30% 

(4) 
31-50% 

(5) 
51-100% 

1 12 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

2 9 2 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 

3 11 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

4 10 2 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 

5 21 2 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 

6 12 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

7 15 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

รวม 90 10  

หมายเหตุ : ประเมินตามแนวทาง PMQA โดยท่ีปรึกษาดาน PMQA ของสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และเปนการ
ประเมินท่ีรวมตัวช้ีวัด IT KM Individual Scorecard ไวดวย  

ผลคะแนนการประเมนิตนเองตามเกณฑ 7 หมวด 
ระดับคะแนนจากการประเมินตนเองหมวด 1-7 
(90 คําถาม = 100 คะแนน) 

(1)    0.2                         ระดับเบื้องตน (0-10 คะแนน) 

(2)    0.2                         ระดับกําลังพัฒนา (11-20 คะแนน) 

(3)    0.2                         ระดับดีปานกลาง (21-30 คะแนน) 

(4)    0.2                         ระดับดีมาก (31-50 คะแนน) 

(5)    0.2                         ระดับเปนเลิศ (51 คะแนน ขึ้นไป) 

คะแนนกรมทั่วไป                                            10%  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ   12  เดือน 
 
ความครบถวนของหลักฐานสนับสนุนผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ 7 หมวด 

เกณฑ จํานวน คานํ้าหนัก 
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หมวดท่ี คําถาม คะแนน 
ประเด็นท่ีมุงเนน 

1    

2   Risk Management, Individual Scorecard 

3    

4   IT & KM 

5   HR Scorecard 

6    

7    

รวม 90 5  

หมายเหตุ : ประเมินตามแนวทาง PMQA โดยท่ีปรึกษาดาน PMQA ของสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และเปนการ
ประเมินท่ีรวมตัวช้ีวัด IT KM Individual Scorecard ไวดวย  

ในการประเมินตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐท้ัง 7 หมวดดังกลาว จะปรากฏ
รายละเอียดอยูในคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
เงื่อนไข : 

• ในการตรวจประเมินผลการดําเนินงานจากรายงานการประเมินองคกรดวยตนเองของสวนราชการ 
ท้ัง 7 หมวด ท่ีปรึกษาจะดําเนินการโดยใชวิธีการตรวจโดยละเอียดทุกข้ันตอนหรือสุมตรวจประเมินตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ี ประเด็นท่ีมุงเนนจะตรวจประเมินโดยละเอียดทุกข้ันตอน ไดแก หมวด 2 ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง 
และการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล หมวด 4  ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศและการจัดการความรู และหมวด 5  ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ประเด็นขอสังเกตท่ีไดจากการตรวจประเมินผลการดําเนินงานจากรายงานการประเมินองคกร   
ดวยตนเองของสวนราชการท้ัง 7 หมวด จะนํามาใชประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ   12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด  ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ผลคะแนนจากการรายงานการประเมิน
องคกรดวยตนเองตามเกณฑ 7 หมวด 

15 N.A. 1.0000 * 0.1500 

หมายเหตุ :  * สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหคาคะแนนการประเมินตํ่าสุดอยูท่ีระดับ 1 คะแนน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 ดําเนินการไดตามท่ีไดช้ีแจงในขอมูลผลการดําเนินงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
 1.  คณะทํางานแตละคนมีภารกิจหลักคอนขางมาก รวมท้ังยังตองรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของ สบน.  
2.  ความรู ความเขาใจในประเด็นคําถามของแตละหมวดตองใชระยะเวลาในการพิจารณา 

หลักฐานอางอิง :  - 

หมายเหตุ : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล                                  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ   12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  14 :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

14.1  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายธีรเดช  ลิขิตตระกูลวงศ  ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวมณฑาทิพย  ชุมทอง  
(กลุมกฎหมาย)                            (กลุมกฎหมาย)  

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

คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ 
และหนวยงานของรัฐทุกแหง กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 

• สวนราชการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2551 โดยใหระบุการดําเนินการ
พัฒนากฎหมายใด สาระสําคัญหรือประเด็นกฎหมายท่ีจะดําเนินการและเหตุผลในการดําเนินการในแตละประเด็นทาง
กฎหมายใหชัดเจน มีการกําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาแลวเสร็จ และใหสวนราชการดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2550  

• สวนราชการใดท่ีไดสํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก และอนุบัญญัติท่ีอยูในความรับผิดชอบแลว 
ปรากฏวาไมมีกฎหมายใดอยูในกรอบนโยบายท่ีตองดําเนินการปรับปรุงพัฒนากฎหมายตามกรอบการจัดทํากฎหมาย  
ท่ีจะตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ เชน กฎหมายเพ่ืออนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
หรือตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) อาจเลือกดําเนินการ 
ดังน้ี 

1. พัฒนาหรือจัดระบบกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกฎหมายลําดับรองในความรับผิดชอบใหเปนฐานขอมูล
ทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกสและเผยแพรบนเครือขายอินเตอรเน็ตท่ีสวนราชการและประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึง   
ขอมูลดังกลาวได 

2. ประมวลหรือชําระสะสางมติคณะรัฐมนตรีในความรับผิดชอบ เพื่อใหงายตอการใชหรือปฏิบัติงานงาย
และสะดวกในการคนหา 

หากสวนราชการใดไมมีกฎหมายท่ีจะตองพัฒนา และไมจําเปนตองดําเนินการตามขอ 1 และ 2 ใหทํา
หนังสือยืนยันกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อยกเวนคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับประเด็นการประเมินผล
การพัฒนากฎหมายดังกลาว 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ   12  เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
1. สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย ประจําป   

งบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยจัดทําโครงการประมวลและชําระสะสางมติคณะรัฐมนตรีท่ีอยูในความรับผิดชอบ   
ของ สบน.  

2. เพื่อใหการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของ สบน. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สบน. ไดมีคําส่ัง 
ท่ี 181/2550 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2550 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานประมวลและชําระสะสางมติคณะรัฐมนตรี ของ สบน. 

3. สบน. โดยบันทึก ดวน ท่ี กค 0900/1086 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2550 จัดสงแผนพัฒนากฎหมายของ 
สบน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไปยังกระทรวงการคลัง  

4. กระทรวงการคลัง โดยหนังสือ ท่ี กค 0205/23760 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2550 จัดสงแผนพัฒนากฎหมาย
ของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

5. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยบันทึก ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0205/409 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2551 
แจงวา คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะท่ี 1 ไดให
ความเห็นชอบแผนฯ เรียบรอยแลว 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 1 2 3 4 5 

แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

โดยที่ :  

ระดับ 1 คะแนน : รวบรวมกฎหมายหลักและอนุบัญญัติของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหนวยงานรัฐท้ังหมดท่ี  
สวนราชการรับผิดชอบ โดยจําแนกหมวดหมูวากฎหมายหลักฉบับใด มีอนุบัญญัติใดท่ีออกเปนไป
ตามกฎหมายหลักฉบับน้ัน 

ระดับ 2 คะแนน : สํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก และอนุบัญญัติท่ีจะตองดําเนินการยกรางข้ึนใหม แกไขเพ่ิมเติมหรือ
ยกเลิกท่ีอยูในความรับผิดชอบของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐทุกแหง   
ใหสอดคลองตามกรอบการจัดทํากฎหมายท่ีจะตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หรือ   
ตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 นโยบายของรัฐบาลหรือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 
2550-2554) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ   12  เดือน 
ระดับ 3 คะแนน : จัดทํารายงานวิเคราะหกฎหมายและประเด็นทางกฎหมาย ตามกรอบนโยบายท่ีกําหนดไว โดยมีการ

จัดทําการรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับของกฎหมาย หรือผูมีสวนไดเสียในกฎหมาย (Focus 
group) หรือนําขอเสนอจากผลงานวิจัยมาดําเนินการ และนําความเห็นและขอเสนอแนะของ   
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายหรือคณะอนุกรรมการไปดําเนินการพัฒนากฎหมายในสวนท่ีรับผิดชอบ
ไปดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดตองช้ีแจงเหตุผลประกอบ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายหรือคณะอนุกรรมการจะเปนผูใหความเห็นชอบ 

ระดับ 4 คะแนน : จัดทําแผนการพัฒนากฎหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยระบุกฎหมายท่ีจะดําเนินการ
พัฒนา สาระสําคัญ/ประเด็นทางกฎหมายท่ีจะดําเนินการและเหตุผลท่ีจะดําเนินการในแตละ
ประเด็นทางกฎหมายแลวเสร็จ จัดสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

ระดับ 5 คะแนน : แผนพัฒนากฎหมายท่ีสวนราชการนําเสนอไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
หรือคณะอนุกรรมการ 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 1 ระดับ  5 
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

5.0000 0.0500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
ดําเนินการไดตามท่ีไดช้ีแจงในขอมูลผลการดําเนินงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
ไดรับความรวมมือเปนอยางดจีากผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 

หลักฐานอางอิง :  - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ   12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  14 :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

14.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงนํ้าหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นายธีรเดช  ลิขิตตระกูลวงศ  ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวมณฑาทิพย  ชุมทอง  
(กลุมกฎหมาย)                             (กลุมกฎหมาย)  

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

คําอธิบาย : 
พิจารณาจากผลสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของการดําเนินการตามข้ันตอน (Milestone) ตาม

แผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2551 (ประเมินผลงานถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551) ท่ีสวนราชการนําเสนอและ   
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ประจําปงบประมาณ 

2551 มีดังน้ี 
1. กระทรวงการคลัง โดยคําส่ัง ท่ี 1370/2550 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา

กฎหมายของกระทรวงการคลัง โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ  
2. คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง ไดจัดประชุมครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 

2550 เพื่อกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2551  
3. คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง ไดจัดประชุมครั้งท่ี 2/2551 เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 

2550 เพื่อกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2551 ตามแนวทาง 
ท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดจัดสัมมนาเม่ือวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมฮอลิเดยอินนรีสอรทรีเจนทบีช 
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

4. สบน. กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย ประจําปงบประมาณ 2551 โดยจัดทําโครงการ
ประมวลและชําระสะสางมติคณะรัฐมนตรีท่ีอยูในความรับผิดชอบของ สบน.  

5. เพื่อใหการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของ สบน. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สบน. ไดมีคําส่ัง   
ท่ี 181/2550 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2550 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานประมวลและชําระสะสางมติคณะรัฐมนตรีของ สบน. 

6. สบน. โดยบันทึก ดวน ท่ี กค 0900/1086 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2550 จัดสงแผนพัฒนากฎหมายของ สบน.  
ประจําปงบประมาณ 2551 ไปยังกระทรวงการคลัง  

7. กระทรวงการคลัง โดยหนังสือ ท่ี กค 0205/23760 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2550 จัดสงแผนพัฒนากฎหมาย
ของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2551 ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ   12  เดือน 
8. คณะทํางานประมวลและชําระสะสางมติคณะรัฐมนตรีของ สบน. ไดจัดประชุม ครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันท่ี   

8 กุมภาพันธ 2551 เพื่อกําหนดกรอบแนวทางในการประมวลและชําระสะสางมติคณะรัฐมนตรีของ สบน. และแนวทาง  
ในการจัดหมวดหมู/ประเภทมติคณะรัฐมนตรี 

9. คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลังไดจัดประชุมครั้งท่ี 3/2551 เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2551 
เพื่อติดตามความคืบหนาการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการตาง ๆ ประจําปงบประมาณ 2551 

จากการประชุมคณะทํางานประมวลและชําระสะสางมติคณะรัฐมนตรีของ สบน. ครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันท่ี   
8 กุมภาพันธ 2551 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการจัดหมวดหมู/ประเภทของมติคณะรัฐมนตรีแลว ในช้ันนี้ อยูระหวางการ
จัดทําขอมูลรายช่ือมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเผยแพรตอไป 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนักของการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

1 2 3 4 5 

โดยที่ : 
ระดับ 1 คะแนน :  แตงต้ังคณะทํางานประมวลหรือชําระสะสางมติคณะรัฐมนตรี มีอํานาจหนาท่ีรวบรวม ตรวจสอบ ศึกษา 

วิเคราะห และจัดหมวดหมูมติคณะรัฐมนตรีใหเปนระบบ แลวเผยแพรใหเจาหนาท่ีในสังกัดและ
ประชาชนสามารถคาหาไดโดยสะดวก 

ระดับ 2 คะแนน :  รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีท่ีอยูในความรับผิดชอบท้ังหมดของสวนราชการ 
ระดับ 3 คะแนน :  จัดหมวดหมูหรือจัดประเภทของมติคณะรัฐมนตรีท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ  

 โดยดําเนินการ ดังน้ี 
                             3.1  คัดแยกมติคณะรัฐมนตรีท่ีสิ้นสภาพแลวออกจากมติคณะรัฐมนตรีท่ียังมีผลใชอยู 
                             3.2  นํามติคณะรัฐมนตรี ท่ียังมีใชอยูมาศึกษาวิ เคราะหวา  มติคณะรัฐมนตรีใดบางท่ีเปน 

        เรื่องเดียวกันหรือเก่ียวของกัน แลวนํามารวมกลุมไวดวยกัน 
                             3.3  จัดหมวดหมูหรือประเภทของมติคณะรัฐมนตรีตามความเหมาะสม เพื่อใหสะดวกตอการ 

        นําไปใชงาน โดยอาจจําแนกตามเนื้อหาสาระของมติคณะรัฐมนตรี ภารกิจของหนวยงาน 
        นโยบายของรัฐบาล ฯลฯ 

ระดับ 4 คะแนน : เผยแพรรายชื่อมติคณะรัฐมนตรีท่ีไดจัดหมวดหมูหรือประเภทแลวใหเจาหนาท่ีในสังกัดและ 
                             ประชาชนสามารถคนหาไดโดยสะดวก โดยเผยแพรในเว็บไซตของสวนราชการ 

   ระดับ 5 คะแนน : สงรายช่ือมติคณะรัฐมนตรีท่ีไดประมวลหรือชําระสะสางแลว พรอมท้ังมติคณะรัฐมนตรีท่ีสมควร 
                                พัฒนาปรับปรุงหรือยกเลกิ (ถามี) ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันท่ี 30 กันยายน 2551 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ( )  รอบ    9  เดือน 

 (    )  รอบ   12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

น้ําหนัก คาคะแนน 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) ที่ได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 2 ระดับ  3  
ถวงนํ้าหนักของการดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

3.0000 0.0600 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
ดําเนินการไดตามท่ีไดช้ีแจงในขอมูลผลการดําเนินงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
ไดรับความรวมมือเปนอยางดจีากผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
เนื่องจากฐานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีเผยแพรบนเว็บไซตนั้น ยังไม

ครบถวน การไปสืบคนท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยตรงทําใหลาชา เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร
ท่ีใหบริการมีไมเพียงพอ 

หลักฐานอางอิง :  - 
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