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ตัวช้ีวัดที่ 2   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเปา้หมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ของกลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหน้ีสิน 
 

2.4   ภาระหน้ีต่องบประมาณ 
 

หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
นํ้าหนัก :  ร้อยละ 1.5 
คําอธิบาย  :  เป็นการวัดภาระหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจาํปีน้ันๆ 
โดยกําหนดให้สอดคล้องกับกรอบความยั่งยืนทางการคลัง ซ่ึงปัจจุบันกําหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 15 
สูตรการคํานวณ :  
 

 ภาระหนี้ X 100 
 งบประมาณรายจ่าย  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 1 : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ภาระหนี้ต่องบประมาณมากกว่าร้อยละ 20 
3 ภาระหน้ีต่องบประมาณเท่ากับร้อยละ 20 
5 ภาระหน้ีต่องบประมาณน้อยกว่าร้อยละ 20  

 

 

เงื่อนไข : หากมีการบริหารหน้ีโดยการ Refinance ที่แสดงให้เห็นถึงการลดต้นทุนและปิดความเส่ียงได ้
ให้ถือเป็นข้อยกเว้นสามารถนาํมาหักออกจากภาระหน้ีได้ 
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 
2551 2552 2553 

ภาระหนี้ต่องบประมาณ ร้อยละ (10.45) 
19.19 

(10.20) 
21.64 

(12.61) 
22.27 

- ภาระหน้ี ล้านบาท (173,429.49)  
318,473.65 

(198,991.93) 
422,259.74 

(214,333.21)
378,574.60 

- งบประมาณรายจ่าย  ล้านบาท 1,660,000  1,951,700 1,700,000 
หมายเหต ุ:  1. ตัวเลขในวงเล็บเป็นตัวเลขภาระหน้ีต่องบประมาณที่มีการบริหารจัดการอยู่ภายใต้กรอบ 
ความยั่งยืนทางการคลัง ไม่เกินร้อยละ 15 

2. กรณีท่ีมีปัจจัยภายนอกอยู่เหนือการควบคุมและส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานจะขออุทธรณ์
เพื่อปรับเกณฑ์การให้คะแนน 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โดยนําข้อมูลภาระหนี้มาจากระบบ
ฐานข้อมูลหน้ีของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ และข้อมูลพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจําปี  
ซ่ึงรวมเงินต้นและดอกเบ้ียที่จัดสรรให้แก่รัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด 2 :   สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      นายฐิติเทพ สิทธิยศ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5504 
  (สาํนักนโยบายและแผน)  
  นายจอมจักร อมรวัฒนา เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5520 
  (สาํนักนโยบายและแผน)  
  นายโชติ  ศิริวงศ์วิเชียร เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5901 
  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วัด  

   2 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล 
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ตัวช้ีวัดที่ 2   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเปา้หมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                ของกลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหน้ีสิน 
 

2.5   หน้ีสาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําป ี
 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 1.5 
คําอธิบาย : เป็นการวัดยอดหนี้สาธารณะคงค้างในปีงบประมาณหนึ่งๆ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ตามที่กระทรวงการคลังเผยแพร่เป็นรายเดือน  
สูตรการคํานวณ : 
 

 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วนัที่ 30 กันยายน 2553 X 100 
 GDP  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 1 : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
•   หนี้สาธารณะคงค้าง ต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 52 เท่ากับ   1   คะแนน 

•   หนี้สาธารณะคงค้าง ต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 50 เท่ากับ   2   คะแนน 

•   หนี้สาธารณะคงค้าง ต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 48 เท่ากับ   3   คะแนน 

•   หนี้สาธารณะคงค้าง ต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 46 เท่ากับ   4   คะแนน 

•   หนี้สาธารณะคงค้าง ต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 44 เท่ากับ   5   คะแนน 
เงื่อนไข :  1. ไม่นับเงินรวมการกู้เงินตามมาตรา 20 (5) พฒันาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ตามพระราชบัญญัติ 
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

2. กรณีที่มีปัจจัยภายนอกอยู่เหนือการควบคุมและส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานจะขออุทธรณ์เพื่อ
ปรับเกณฑ์การให้คะแนน 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
หน้ีสาธารณะคงค้างต่อ GDP  ณ ราคาประจําปี * ร้อยละ 36.21 45.93 42.30 
- หน้ีสาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน ล้านบาท 3,408,231 4,002,031.45 4,230,744.74 
- GDP ** ล้านบาท 9,410,100.00  8,712,500.00 10,000,900.00 

 

หมายเหตุ : *   ตัวเลขหน้ีสาธารณะคงค้างต่อ GDP ณ ราคาประจําปี เป็นตัวเลขท่ี สบน. ใช้เผยแพร่ใน Website                      
     (www.pdmo.mof.go.th) ท้ังน้ี สบน. จะปรับตัวเลขให้เป็นปัจจุบันตามตัวเลข GDP ล่าสุดท่ีสํานักงาน 
     คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศ 

**   GDP ปี 2551 2552 และ 2553 เป็นตัวเลขจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2553 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลเงินกู้ในและต่างประเทศของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 

รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รฐับาลคํ้าประกัน) และหนี้สินของ FIDF เช่น เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ การเบิกจ่ายเงินกู้ 
การชาํระคืนเงินต้น ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
โดยบันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ CS-DRMS ซ่ึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดาํเนินการและ
ติดตามบันทึกข้อมูล 

2. ประมาณการ GDP ได้จากสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
3. ความถ่ีในการจัดเก็บข้อมูล สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะจะรวบรวมข้อมูล และจัดทํารายงาน 

ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ส่งผลให้กระทรวงการคลัง 
 
ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด 2 :   สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      นายวศิน  ชูจิตารมย ์ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5207 
  (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
  นายสรรเพชฐ์  ศิริสุทธารมย ์ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5512 
  (สาํนักนโยบายและแผน)  
  นายโชติ  ศิริวงศ์วิเชียร เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5901 
  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)  
หมายเหตุ :  1  รูปแบบการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วัด  
                  2  การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

   

5

ตัวช้ีวัดที่ 2   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเปา้หมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                ของกลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหน้ีสิน 
 

2.6   ร้อยละความสําเร็จในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้ตามรุ่นอายุ 
 และวงเงินที่วางแผนไว้ 

 

หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
นํ้าหนัก  :  ร้อยละ 2 
คําอธิบาย  :  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้จัดทําแผนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให้การออกพันธบัตรแต่ละรุ่นในตลาดแรกมี 
ขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องในตลาดรอง และเพื่อให้สามารถสรา้งอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงท่ีมีประสิทธิภาพโดยวางแผนให้ 
ออกพันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี 7 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี และ 30 ปี เพื่อหล่อเลี้ยงตลาดอย่างสมํ่าเสมอ อันแสดงถึง 
การดาํเนินงานเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 3 เสาหลักของระบบการเงินไทย  
สําหรับปีงบประมาณ 2554 สบน. มีแผนในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง วงเงินรวม 
255,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

• รุ่นอายุ  5 ป ี วงเงิน 80,000 ล้านบาท 

• รุ่นอายุ  7 ป ี วงเงิน 50,000 ล้านบาท 

• รุ่นอายุ 10 ปี วงเงิน 55,000 ล้านบาท 

• รุ่นอายุ 15 ปี วงเงิน 30,000 ล้านบาท 

• รุ่นอายุ 20 ปี วงเงิน 30,000 ล้านบาท 

• รุ่นอายุ 30 ปี วงเงิน 10,000 ล้านบาท 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 1  :   
 กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

เงื่อนไข  :  กรณีมีปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการ/ผลการ
ดําเนินงานตามตัวชีว้ัด จะขออุทธรณ์เพื่อให้พิจารณาปรับเกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการออกพันธบัตรร้อยละ 60 ของวงเงินรวม 
2 มีการออกพันธบัตรร้อยละ 70 ของวงเงินรวม 
3 มีการออกพันธบัตรร้อยละ 80 ของวงเงินรวม 
4 มีการออกพันธบัตรร้อยละ 90 ของวงเงินรวม 
5 มีการออกพันธบัตรร้อยละ 100 ของวงเงินรวม 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน  :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
ร้อยละความสาํเร็จ 
ในการออกพันธบัตรรัฐบาล
เพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงได้ตามรุ่นอายุ 
และวงเงินที่วางแผนไว ้

ระดับ มีการออกพันธบัตร 
รัฐบาลเพ่ือใช้เป็น
อัตราดอกเบ้ียอ้างอิง
รุ่นอายุ 5,10,15 และ
20 ปี วงเงินรวม
178,000ล้านบาท  

มีการออกพันธบัตร 
รัฐบาลเพ่ือใช้เป็น
อัตราดอกเบ้ียอ้างอิง
รุ่นอายุ 5,10,15,20
และ 30 ปี วงเงินรวม 
209,530 ล้านบาท  

มีการออกพันธบัตร 
รัฐบาลเพ่ือใช้เป็น
อัตราดอกเบ้ียอ้างอิง
รุ่นอายุ 5,10,15,20
และ 30 ปี วงเงินรวม 
309,826 ล้านบาท 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ โดยสาํนักพัฒนาตลาดตราสารหน้ี และสาํนักจัดการหนี้ 1 เป็น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ การวางแผนและการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดย
ประสานการจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อจัดทํารายงาน 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด 2 :   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เบอร์ติดต่อ  :  0-2265-8050 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      นายเทพรัตน ์ วงศ์เจริญวนกิจ เบอร์ติดต่อ  :  0-2265-8050  ต่อ 5809 
  (สาํนักพัฒนาตลาดตราสารหน้ี)  
  ม.ล.อรสวัลป์  จักรพันธุ ์ เบอร์ติดต่อ  :  0-2265-8050  ต่อ 5307 

  (สาํนักจัดการหนี้ 1)  
  นายโชติ  ศิริวงศ์วิเชียร เบอร์ติดต่อ  :  0-2265-8050  ต่อ 5301 

  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)  
หมายเหตุ : 1  รูปแบบการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วัด 

   2  การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/

เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเปา้หมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                 ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
 

3.1.1 การจัดทําแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

หน่วยวัด : ระดับ  
นํ้าหนัก : ร้อยละ 3 
คําอธิบาย : การจัดทาํแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจาํปีงบประมาณ เป็นการดาํเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการกํากับดูแลการก่อหน้ีและการบริหารหนี้ของ
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในแต่ละปีงบประมาณ โดยสาํนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) จะดาํเนินการจัดทําแผนฯ 
ให้แล้วเสร็จก่อนเร่ิมปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้เป็นกรอบการทํางานได้ในวันเริ่มต้นของ
ปีงบประมาณนั้นๆ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

  กําหนดเป็นระดับข้ันของความสาํเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 

 

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 

1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

 
โดยที่ :  ข้ันตอนที่ 1 : จัดทําตารางเวลาและแบบฟอร์มการจัดทําแผนฯปี 55 เพื่อรวบรวมความต้องการกู้เงินและ
บริหารหนี้ และส่งไปให้หน่วยงานต่างๆ ดาํเนินการต่อไปไดส้ําเร็จ 

 ข้ันตอนที่ 2 : กลั่นกรองโครงการเงินกู้และความต้องการบริหารหนี้ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความ
สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้สําเร็จ 
 ข้ันตอนที่ 3 : จัดทําร่างแผนฯ ปี 55 พร้อมผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและผลกระทบต่อกรอบความยั่งยืน 
ทางการคลังเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารหน้ีสาธารณะและติดตามโครงการเงินกู้ภายใต้  
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะสาํเร็จ 

ข้ันตอนที่ 4 : เสนอแผนฯ ปี 55 พร้อมผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดว่าจะได้รับและผลกระทบจากการดาํเนินการตาม
แผนฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะสําเร็จ 

ข้ันตอนที่ 5 : เสนอแผนฯ ปี 55 พร้อมผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดว่าจะได้รับและผลกระทบต่อกรอบความยั่งยืน
ทางการคลังต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ ภายในเดือน ก.ย. 2554 

 

เงื่อนไข :  หากสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว้แลว้ และมีปัจจัย
ภายนอกท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ สบน. ทําให้คณะรัฐมนตรีไม่สามารถให้ความเห็นชอบแผนการบริหาร 
หน้ีสาธารณะได้ภายในเดือน ก.ย. 2554 ก็ให้ได้รับการยกเว้น 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
ระดับความสาํเร็จของการจัดทํา 
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ 

ระดับ สําเร็จ 
เสนอแผนฯ ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้
ความเห็นชอบ เม่ือ 
วันท่ี 14 ต.ค. 51 

สําเร็จ 
เสนอแผนฯ ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้
ความเห็นชอบ เม่ือ 
วันที่ 22 ก.ย. 52 

สําเร็จ 
เสนอแผนฯ ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้
ความเห็นชอบ เม่ือ 
วันท่ี 28 ก.ย. 53 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ระดับคะแนนท่ี 1 : ใช้บันทึกการนําส่งแบบฟอร์มแผนฯปี 55 ให้หน่วยงานต่างๆ เป็นหลักฐาน 
 ระดับคะแนนท่ี 2 : ใช้ตารางสรุปข้อมูลผลการกลั่นกรองโครงการและความต้องการบริหารหนี้ 
ของหน่วยงานต่างๆ เป็นหลักฐาน 
 ระดับคะแนนท่ี 3 : ใช้รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารหนี้
สาธารณะและติดตามโครงการเงินกู้ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะเป็นหลักฐาน 
 ระดับคะแนนท่ี 4 : ใช้รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ 
เป็นหลักฐาน 
 ระดับคะแนนท่ี 5 :  ใช้วันที่ท่ีคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแผนฯ เป็นหลักฐาน แต่หากมีปัจจัย 
ภายนอกท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม ให้ใช้วันที่ท่ีหนังสือออกจากสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นหลักฐาน 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผู้อํานวยการสาํนักนโยบายและแผน เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5500 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวนีรชา มรกตราภรณ์ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5514 

 นายอัครราชย ์บุญญาศิริ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5515 
 นายทัศวัตร์ ธันวานนท ์ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5517 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเปา้หมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                 ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
 

3.1.2  ระดับความสําเร็จในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 

 

หน่วยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 3 
คําอธิบาย : การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 หมวด 6 การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผล
การดําเนินงาน ได้กําหนดให้สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัด
การดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมท้ังความก้าวหน้าในการดําเนินงาน การเบิกจา่ย และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหาร
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ พร้อมท้ัง
ประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมและรายงานผลต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และคณะรัฐมนตรี ตามลาํดับ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแตล่ะระดับ ดังนี ้

 

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 

1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

 

โดยที่ : ข้ันตอนที่ 1: จัดทําแผนงานการติดตามและประเมินผลโครงการในพื้นท่ี 4 ภาคได้สําเร็จ 
 ข้ันตอนที่ 2 : ติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานของโครงการในจังหวัดนําร่อง (พื้นที่รายภาค) 
 ข้ันตอนที่ 3 : จัดทํารายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการพื้นท่ีรายภาค เก่ียวกับผลการดําเนินโครงการ 

การใช้จ่ายเงิน รวมถึงปัญหาอุปสรรคเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 

 ข้ันตอนที่ 4 : จัดทํารายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการภาพรวม (Integrate) เสนอคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 

 ข้ันตอนที่ 5 : จัดทํารายงานประเมินผล สาํหรับโครงการที่ดําเนินการเสร็จ (Mid –term Evaluation) พื้นที่
รายภาค เสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
ระดับความสําเร็จในการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
2555 ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟแูละเสริมสรา้ง
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 

ระดับ - - จัดทําร่างแบบสอบถาม
ประเมินผลโครงการที่แล้ว
เสร็จ ร่างรายงานติดตาม
ประจํา เดือน และรวบรวม
ข้อมูลจากระบบ PFMS 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยสํานักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ จะเก็บข้อมูลจากรายงาน

ความก้าวหน้าโครงการประจําเดือนและรายงานประเมินผลโครงการ ซ่ึงจัดทําโดยที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาค 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผู้อํานวยการสาํนักบริหารการระดมทุน 
                             โครงการลงทุนภาครัฐ 

เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050 ต่อ 5700 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวอัญจนา วงศ์สวา่ง เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050 ต่อ 5705 
 นางสาวภาวณี บํารุงศรี เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050 ต่อ 5709 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเปา้หมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                 ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
 

3.1.3  ร้อยละของวงเงินที่ปรับโครงสร้างหน้ีเงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือพ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 เม่ือเปรียบเทยีบกับแผนการปรับโครงสร้างหน้ี 

 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 3 
คําอธิบาย : สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีแผนปรับโครงสรา้งหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารหน้ี และกระจาย
ภาระการชาํระหนี้ของรัฐบาลให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อการชาํระหนี้ของรัฐบาล รวมท้ังเพื่อลด
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการปรับอัตราดอกเบี้ย รวมถึงเป็นการกระจายภาระหนี้ไม่ให้กระจุกตัวมากเกินไป 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
ร้อยละของวงเงินที่ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้
พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อพื้นฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2552 เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 เม่ือเปรียบเทียบกับแผนการปรับ
โครงสร้างหนี้ 

ร้อยละ - - - 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหน้ีเงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
 2. ประกาศกระทรวงการคลังเก่ียวกับการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผู้อํานวยการสาํนักจัดการหน้ี 1 เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5300 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวยอดเยาวมาลย์  สุคนธพันธุ ์ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5303 

นางสาวกนกกาญจน์  สุธธีร เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5151 
 
  



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดบัความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเปา้หมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                 ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
 

3.1.4 ระดบัความสําเร็จของการดําเนินโครงการปรบัปรุงและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเครดิต 
และจัดอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ (Credit Scoring) 

 

หน่วยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 3 
คําอธิบาย : สาํนักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีภารกิจในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเครดิตและจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ อย่างน้อยทุกรอบ 12 เดือน เพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกัน และ/หรือให้กู้ต่อ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกันของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงกําหนดอัตราและเง่ือนไขการเรียกเก็บ
ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ตาม เทคนิคการวิเคราะห์ใน
ปัจจุบันยังมีจุดอ่อน เน่ืองจากยังไม่สะท้อนความเป็นรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและในขณะเดียวกัน 
ก็ได้รับผลกระทบจากการที่ต้องดําเนินการตามนโยบายรฐับาล ดังนั้น เพื่อให้ สบน. สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเครดิต
เพื่อจัดอันดับความน่าเชื่อถือฯ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงระบบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงทางเครดิตและจัดอันดับความน่าเชื่อถือฯ เพื่อพัฒนาแนวทางการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเครดิต 
ให้เหมาะสมกับลักษณะและการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทยอย่างแท้จริง ซ่ึงจะนําไปสู่ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่ถูกต้อง เป็นธรรม ส่งผลให้สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ได้อย่างเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงทางเครดิตของ
หน่วยงานแต่ละแห่ง 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแตล่ะระดับ ดังนี ้
ระดับ

คะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 
1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

 

โดยที่ :  ข้ันตอนท่ี 1 : แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องได้สําเร็จ 
ข้ันตอนที่ 2 : จัดทํารา่ง TOR และเสนอ ผอ. สบน. ให้ความเห็นชอบ 

 ข้ันตอนที่ 3 : พิจารณาข้อเสนอด้านราคาและเทคนิค 
 ข้ันตอนที่ 4 : เสนอ ผอ. สบน. อนุมัติจ้าง 
 ข้ันตอนที่ 5 : ลงนามในสัญญาจา้งได้สาํเร็จ 
 

 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2551 2552 2553 

ระดับความสาํเร็จของการดําเนิน
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเครดิต 
และจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงนิภาครัฐ 
(credit Scoring) 

ระดับ - - - 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
- ศึกษารวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเครดิตและจัดอันดับความน่าเชื่อถือหน่วยงาน

ภาครัฐ ศึกษาระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อประกอบการจัดทําร่าง TOR 

- พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของที่ปรึกษา จัดทําเหตุผลและความจาํเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา 
และเหตุผลท่ีต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวธิีตกลง  

- แต่งตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง ซ่ึงประกอบด้วย คณะกรรมการดําเนินการจ้างท่ีปรึกษาโดย 
วิธีตกลง และคณะกรรมการกํากับและตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา และนําเสนอร่าง TOR ต่อ ผอ.สบน. เพื่อพิจารณา 
อนุมัติการดําเนินโครงการฯ โดยวิธีตกลง และลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  

- พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษา รายละเอียดท่ีกําหนดในสัญญา และดาํเนินการเจรจาต่อรอง 
- ตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดต่างๆ และรายงานผลการพิจารณาพร้อมเสนอความเห็น  

ต่อ ผอ.สบน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้างที่ปรึกษา 
- พิจารณารายละเอียดของสัญญา และนําเสนอ ผอ.สบน. ลงนามในสัญญาจา้งที่ปรึกษาพร้อมทั้ง

ตรวจสอบและกํากับงานท่ีปรึกษาให้เป็นไปตามสัญญา 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผู้อํานวยการสาํนักจัดการหน้ี 2 เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5400 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวปวณีา  สาํเร็จ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5408 
                      นางสาวสุธาวรรณ  วรรณสุกใส เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5452 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเปา้หมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                 ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
 

3.1.5  วงเงินการออกพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Bond) เพ่ือหล่อเลี้ยง 
และรักษาระดับของ FRB ในตลาดตราสารหน้ี 

 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 3 
คําอธิบาย : สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะได้จัดทําแผนการออกพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการระดมทุนรูปแบบใหม่ของรัฐบาล รองรับความต้องการระดมทุนที่สูงข้ึน และเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกสําหรับนักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ีย 
เกณฑ์การให้คะแนน1  :   

 กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมายท่ีระดับคะแนน 3 คะแนน ออกพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบ้ียลอยตัว (Floating 
Rate Bond) ได้ตามจํานวนท่ีวางแผนไว้ ร้อยละ 80 (22,000 ล้านบาท) และมีช่วงปรับคะแนนเท่ากับ +/- ร้อยละ 10 
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
วงเงินการออกพันธบัตรรัฐบาลประเภท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate 
Bond) เพื่อหล่อเลี้ยง และรักษาระดับ
ของ FRB ในตลาดตราสารหน้ี 

ระดับ - มีการออกพันธบัตร
รัฐบาลประเภทอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว 
22,000 ล้านบาท 

มีการออกพันธบัตร
รัฐบาลประเภทอัตรา
ดอกเบ้ียลอยตัว 
47,000 ล้านบาท∗ 

หมายเหตุ : ∗ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อัตราดอกเบ้ียรัฐบาลอยู่ในระดับต่ํา และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลให้
ความต้องการลงทุนใน FRB เพิ่มสูงข้ึน และมีความต้องการเพิ่มข้ึนจากนักลงทุน ทําให้ สบน. มีการปรับวงเงินการออก 
FRB เพิ่มข้ึน 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยสํานักพัฒนาตลาดตราสารหน้ี และสํานักจัดการหนี้ 1 เป็นหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ การวางแผนและการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยประสานการจัดเก็บข้อมูลและ
รวบรวมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อจัดทํารายงาน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผู้อํานวยการสาํนักพัฒนาตลาดตราสารหน้ี เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050 ต่อ 5800 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเทพรัตน์  วงศ์เจริญวนกิจ 

(สาํนักพัฒนาตลาดตราสารหน้ี) 
เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050 ต่อ 5809 

ม.ล.อรสวัลป์  จักรพันธุ ์
(สาํนักจัดการหนี้ 1) 

เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050 ต่อ 5307 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 วงเงินการออกพันธบัตร FRB  17,820 ล้านบาท 
2 วงเงินการออกพันธบัตร FRB  19,800 ล้านบาท 
3 วงเงินการออกพันธบัตร FRB  22,000 ล้านบาท 
4 วงเงินการออกพันธบัตร FRB  24,200 ล้านบาท 
5 วงเงินการออกพันธบัตร FRB  26,620 ล้านบาท 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ระดบัความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ 
 (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 
 

3.2.1 วงเงินการบรหิารการชําระหน้ีของรัฐบาล 
 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 5 
คําอธิบาย : เป็นการวัดผลสําเร็จจากร้อยละของผลผลิตเชิงปริมาณ (Output) ของงานการบริหารการชาํระหน้ี 
ของรัฐบาล เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่กําหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาํป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 คือ วงเงินการบริหารการชาํระหน้ีของรัฐบาล 189,256.49 ล้านบาท (จาํนวนงบชําระหน้ี 
ที่ได้รับจัดสรร) 
สูตรการคํานวณ :  

 

คิดจากจํานวนงบชาํระหนี้ที่ใช้ไป  ÷  จาํนวนงบชาํระหนี้ท่ีได้รับจัดสรร  X  100 
                    

เกณฑ์การให้คะแนน 
  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน ระดับ 4 คะแนน ระดับ 5 คะแนน 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
วงเงินการบริหารการชาํระหน้ีของรัฐบาล ร้อยละ 100 99.91 100 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
            เก็บรวบรวมข้อมูลจํานวนงบชําระหนี้ท่ีใช้ไปจากผลการดําเนินงานของสํานักบริหารการชําระหนี้  
และนํามาคํานวณตามสูตรการคํานวณ เพื่อจัดลําดับการให้คะแนนตามเกณฑ์ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อํานวยการสาํนักบริหารการชาํระหนี้ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5600 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายอัคนิทัต  บุญโญ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5602 

นายญาณวุฒิ  ปาละชัยวุฒ ิ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5606 
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มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจ 
ตัวช้ีวัดที่ 4  ร้อยละการตอบสนองต่อเร่ืองที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 15 วัน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 3 
คําอธิบาย : หนังสือราชการ หรือ เร่ือง/ประเด็นท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีส่วนราชการได้รับต้นเรื่องมาจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือประชาชนท่ีเรียกร้องขอให้ส่วนราชการดําเนินการโดยจะต้องตอบสนองต่อเร่ืองดังกล่าว ให้หน่วยงาน
ภายนอกหรือประชาชนท่ีเรียกร้อง รวมถึงการแจ้งสถานภาพของการดําเนินงาน (ถ้ามี) โดยโทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือราชการ ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีส่วนราชการได้รับเรื่อง 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ร้อยละ คะแนน 

60 1 คะแนน 
70 2 คะแนน 
80 3 คะแนน 
90 4 คะแนน 
100 5 คะแนน 

 

สูตรการคํานวณ 
 จํานวนหนังสือราชการ หรือเรื่อง/ประเด็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ส่วนราชการตอบสนอง x 100  
 จํานวนหนังสือราชการ หรือเร่ือง/ประเด็นท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้รับทั้งหมด  

 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
ร้อยละการตอบสนองต่อเรื่องที่ต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ภายในระยะเวลา 15 วัน 

ร้อยละ - - 100 
(251 เรื่อง) 

 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
วิธีการดําเนินงานจัดเก็บข้อมูลของเร่ืองท่ีต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. จัดทําบันทึกเวียนถึงสํานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
ที่หน่วยงานภายนอกหรือประชาชนต้องการ 

2. รวบรวมข้อมูลท่ีได้รับ 
3. จัดทําบันทึกเสนอถึงผู้อํานวยการสาํนักงานบริหารหนี้สาธารณะให้ความเห็นชอบ 
4. ผู้อํานวยการสาํนักงานบรหิารหนี้สาธารณะลงนาม 
5. นําส่งหน่วยงานเจ้าของเร่ืองตามช่องทางและระยะเวลาที่กําหนด 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายธีรลักษ์  แสงสนิท เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดารณี  บุญทิพย์ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5105 

 นายเขียว อุไรรัตน์ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5130 
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ตัวช้ีวัดที่  5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 3 
คําอธิบาย : 

• ผู้กําหนดนโยบาย หมายถึง หน่วยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลที่ตั้งข้ึนโดยกฎหมายซ่ึงกําหนด
นโยบายให้แก่ส่วนราชการ เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวง
ที่ส่วนราชการสังกัด  

• พิจารณาจากผลสาํรวจความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  
• ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  

(1) ความพึงพอใจด้านความเข้าใจต่อนโยบายที่มอบหมาย  
(2) ความพึงพอใจด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
(3) ความพึงพอใจด้านการติดตามและนําเสนอผลให้ทราบ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดับ  1 คะแนน ระดับ  2  คะแนน ระดับ  3  คะแนน ระดับ  4  คะแนน ระดับ  5  คะแนน 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

เงื่อนไข : ประเด็นข้อสังเกตของผู้ประเมินอิสระ จะนํามาใชป้ระกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553∗ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย ร้อยละ - - N/A 

หมายเหตุ : ∗ รอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร. 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
จัดเก็บข้อมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

เหตุผล : เพื่อให้การดําเนินการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมท้ังมีการติดตามและรายงานผลให้แก่ผู้กําหนด
นโยบายทราบเพื่อสามารถปรบัปรุงนโยบายให้เหมาะสมต่อไป 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อํานวยการสาํนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5100 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรทิพย์  พันเลิศยอดยิ่ง เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5900 

นายโชต ิ ศิรวิงศ์วิเชียร เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5901 
นายถนัด  ดาวเวียง เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5906 
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ประเด็นการประเมินผล : ความเปิดเผย โปร่งใส  
ตัวช้ีวัดที่ 6  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หน่วยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 4 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับความสาํเร็จของการดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และ
การจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน 
ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คํานงึถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการที่เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การตรวจสอบและนาํเร่ืองร้องเรียน 
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ 
ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดําเนินการการภายในเวลา 15 วัน ท้ังน้ี กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้
ระบุช่ือและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุด 
ที่การนําเร่ืองร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง การสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน คําเนินคดี 
การนําไปแก้ไขปัญหาการดําเนินงาน หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
โดยที่ : 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 • ทบทวน และวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ของส่วนราชการ และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยพิจารณา 
ถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ และปัญหา 
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีท่ีผ่านมา 

• วิเคราะห์ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเก่ียวกับ
สถานการณ์ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการตามท่ีได้มีการสํารวจ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 • วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้จากการร้องเรียนของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 และ 2553 ว่าแต่ละปีมีจํานวนเท่าไร ในประเด็นใดบ้าง และเปรียบเทียบ
หาแนวโน้มเรื่องร้องเรียนท่ีเกิดข้ึน แล้วคัดเลือกเร่ืองร้องเรียนที่สําคัญ 5 เร่ือง  
เพื่อนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยวิเคราะห์หาสาเหตุ 
ที่ทําให้ 

 1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะ 
ที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 

 2) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมี
คุณธรรม ความมีจริยธรรม 

 3) การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน ์
ส่วนตนและการยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

2 นําข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
โดยกําหนดเป้าหมายและตัวชีว้ัดท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดําเนินการ
ตามแผนฯ ที่ใช้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เสนอผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบ 
พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ 

3 •  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ 
ส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้แล้วเสร็จครบถ้วน 

 •  ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ 
ส่วนราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผลสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 

•  สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เก่ียวกับสถานการณ์ด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ตามแบบฟอร์มที่สํานักงาน ป.ป.ท. 
กําหนดเพื่อนําข้อมูลจากสรุปผลการสํารวจดังกล่าวมาใช้ประกอบการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการในปีต่อไป 

4 •  ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ร้อยละ 100 

•   สรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจา้หน้าที่ของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยครอบคลุม
ประเด็นสาํคัญ ได้แก่ 
1)  จํานวนข้อร้องเรียนในแตล่ะช่องทางและผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนแยก 

ตามประเภทของเรื่องท่ีถูกร้องเรียนและหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 
2)  ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียน ปัญหา อุปสรรคของการตอบสนอง

ข้อร้องเรียน และแนวทางการแก้ไข 
5 • จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป 
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เงื่อนไข : 
1.  การดําเนินการในแต่ละระดับข้ันของความสําเร็จ จะพิจารณาถึงคุณภาพของการดําเนินการเพื่อนํามา

เป็นประเด็นปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพด้วย โดยในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ
ส่วนราชการ ต้องประกอบด้วย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ส่วนราชการได้จัดให้มีข้ึน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน
รับทราบ รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรม 
การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าข่ายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และตระหนักถึงความสําคัญในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการสอดส่องและแจ้งเบาะแส
เก่ียวกับพฤติกรรมดังกล่าว 
 2.  ขอให้ส่วนราชการจัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันท่ี 25 เมษายน 2554 และจัดส่งรายงานสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ทั้งน้ี หากไม่สามารถจัดส่งได้ภายในกําหนดจะ
ถูกพิจารณาปรับลดคะแนน 0.2500 คะแนน จากคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดน้ี 
 

หมายเหตุ : 
1.  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือ
ในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดเพิ่มเติมไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

2.  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
3.  ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของหน่วยงานราชการ

บริหารส่วนภูมิภาคและหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยู่ในภูมิภาคและ
ผู้ว่าราชการสว่นราชการได้รับมอบอํานาจจากผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 โดยไม่นับรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.  หากต้องการสอบถามหรือขอข้อมูลเก่ียวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสํานักงาน ป.ป.ท. ท่ี www.pacc.go.th   
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
ระดับความสาํเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ระดับ 4.8667 5 4.95 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 สํานักงานเลขานุการกรม และผู้ท่ีได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้ดําเนินการและจัดเก็บข้อมูลจากทุกสํานัก/

กอง/กลุ่มที่เก่ียวข้อง และจัดทํารายงานสรุปผลการดาํเนินงานเสนอผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

เหตุผล : เนื่องจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการมีความรับผิดชอบ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล เป็นวาระเร่งด่วนท่ีรัฐบาลให้ความสาํคัญ และเร่งรัดให้ดําเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบราชการ มีความโปร่งใส โดยการวางระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า พัฒนากระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษ 
ผู้ทุจริตอย่างเด็ดขาด เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและการจัดซ้ือ จัดจ้าง ให้เกิดความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์เร่ืองดังกล่าวอย่างจริงจัง และปลูกฝัง
จิตสํานึกและค่านิยมของสังคมให้ประชาชนรว่มกันต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
และยังเป็นเร่ืองท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2550-2554 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ส่วนราชการจึงมีหน้าที่ป้องกันมิให้
ปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึน อันจะสะท้อนถึงประสิทธิภาพ และความโปร่งใสในการทํางานของส่วนราชการได้ 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายธีรลักษ์  แสงสนิท เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดารณี  บุญทิพย์ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5105 

 นางสาวพิกุล  ตรีกลิ่น เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5128 
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มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ประเด็นการประเมินผล : การบรหิารงบประมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้ 

 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 5 
กรณีที่ 2 ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน แต่ไม่ได้รับเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย

เข้มแข็ง 2555 วัดผล 3 ตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 
 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 
 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 1.5 
 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 1.5 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
นํ้าหนักร้อยละ 2 
คําอธิบาย :  

• การพิจารณาผลสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุนของส่วนราชการท้ังที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน 
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจา่ยลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจา่ยประจํา) จะนาํยอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ  

• รายจา่ยลงทุน หมายถึง รายจา่ยท่ีรัฐบาลจา่ยเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งท่ีมีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจา่ยท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับ 
ไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให้ 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2553 
หมวดงบลงทุนวงเงิน 9 แสนบาท ประกอบด้วย 1 โครงการคือ 
 1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการสํานักงาน 
 

สูตรการคํานวณ : 
เงินงบประมาณรายจา่ยลงทุนท่ีส่วนราชการเบิกจ่าย   x 100 

  วงเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุนท่ีส่วนราชการได้รับ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน ระดับ 4 คะแนน ระดับ 5 คะแนน 

ร้อยละ 66 ร้อยละ 69 ร้อยละ 72 ร้อยละ 75 ร้อยละ 78 

หมายเหตุ :  
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 72 ซ่ึงเป็นค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจา่ยลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ รายจา่ย

ลงทุนท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ และเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุนท่ีสว่นราชการประหยัดได้ 
และไม่ได้นําไปใช้จา่ยในภารกิจหรือโครงการอ่ืนๆ ต่อ ท้ังนี้ ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนท่ีประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล 

3.  กรณีส่วนราชการนําเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการ
อ่ืนๆ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนํามาใช้คํานวณอัตราการเบิกจา่ยด้วย 

4. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
ร้อยละของการอัตราการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ
รายจา่ยลงทุน 

ร้อยละ 78.61 98.70 6.42 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  
ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS 

เหตุผล : เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผล
สืบเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีข้ึน ประกอบกับผลการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะที่
ผ่านมา โดยได้ลดเป้าหมายรายจ่ายของงบประมาณเพื่อเข้าสู่งบประมาณสมดุลภายในระยะเวลา 5 ปี ที่เน้นการ
ให้ความสําคัญกับคุณภาพของงานเพิ่มข้ึน 

  
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายธรีลักษ์  แสงสนิท เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวเทียมจันทร์  ประเสริฐผล เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5117 

 นางชมพร  วรุณศิริ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5129 
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ตัวช้ีวัดที่ 7.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
นํ้าหนักร้อยละ 1.5 
คําอธิบาย :  

• การพิจารณาผลสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร เพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมของ
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมทีส่่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจา่ยลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจา่ยประจํา) จะนาํยอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวมประจําปีงบประมาณ 2554 
วงเงิน 189,818.5233 ล้านบาท แยกออกเป็น  

ผลผลิตท่ี 1 งบจัดการหนี้สาธารณะ จํานวน 562.0333 ล้านบาท 
ผลผลิตท่ี 2 งบชําระหนี้ จํานวน 189,256.49 ล้านบาท 

 
สูตรการคํานวณ : 

เงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมท่ีส่วนราชการเบิกจ่าย   x 100 
  วงเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมท่ีส่วนราชการได้รับ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน ระดับ 4 คะแนน ระดับ 5 คะแนน 

ร้อยละ 91 ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 
 

หมายเหต ุ: 
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 93 ซ่ึงเป็นค่าเปา้หมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจา่ยภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม

ระหว่างปีงบประมาณ และเงนิงบประมาณท่ีส่วนราชการประหยัดได้ และไม่ได้นําไปใช้จา่ยในภารกิจหรือ
โครงการอ่ืนๆ ต่อ ท้ังน้ี ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณท่ีประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) 
เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล 

3. กรณีส่วนราชการนําเงินงบประมาณท่ีประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอ่ืนๆ การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนํามาใช้คํานวณอัตราการเบิกจา่ยด้วย 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
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4. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมผา่นทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

ร้อยละ - - 99.98 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  
ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS 

 

เหตุผล : เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คาดวา่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผล
สืบเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีข้ึน ประกอบกับผลการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะที่
ผ่านมาโดยได้ลดเปา้หมายรายจ่ายของงบประมาณเพื่อเข้าสู่งบประมาณสมดุลภายในระยะเวลา 5 ปี ที่เน้นการให้
ความสาํคัญกับคุณภาพของงานเพิ่มข้ึน 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายธรีลักษ์  แสงสนิท เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวเทียมจันทร์  ประเสริฐผล เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5117 

 นางชมพร  วรุณศิริ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5129 
 
ตัวช้ีวัดที่ 7.4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
นํ้าหนักร้อยละ 1.5 
คําอธิบาย :  

การพิจารณาผลสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะพิจารณาจากความสามารถในการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของส่วนราชการทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลาง และสว่นภูมิภาคเทียบกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณที่ส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดภายใต้วงเงินงบประมาณท่ี
ได้รับ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให้ส่วนราชการ
ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS ภายในไตรมาสท่ี 3 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ท้ังนีไ้ม่รวมเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวา่งปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจา่ย
ดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 

สูตรการคํานวณ : 
 

      เงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมท่ีส่วนราชการเบิกจ่าย  x 100 
       วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จา่ยเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน ระดับ 4 คะแนน ระดับ 5 คะแนน 
ร้อยละ 86 ร้อยละ 89.5 ร้อยละ 93 ร้อยละ 96.5 ร้อยละ 100 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
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หมายเหต ุ: 
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 93 ซ่ึงเป็นค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจา่ยภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และระดับ 5 คะแนน เท่ากับ เบิกจ่ายร้อยละ 100 
ภายในเดือนกันยายน 2554 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไม่รวมเงินงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ และเงินงบประมาณที่ส่วนราชการประหยัดได้และไม่ได้นําไปใช้จ่ายใน
ภารกิจหรือโครงการอ่ืนๆ ต่อ ทั้งน้ี ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ดังกล่าว 
(งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล 

3. กรณีส่วนราชการนําเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอ่ืน  ๆการเบกิจ่ายเงิน
งบประมาณของโครงการใหม่จะนํามาใช้คํานวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย 

4. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมเปรียบเทียบกับ
แผนการใช้จ่ายเงินผา่นทางเวบ็ไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ - - - 

 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  

ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS 
 

เหตุผล : เพื่อให้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นเคร่ืองมือในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ รวมท้ังติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จึงได้กําหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายธรีลักษ์  แสงสนิท เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวเทียมจันทร์  ประเสริฐผล เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5117 

 นางชมพร  วรุณศิริ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5129 
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ประเด็นการประเมินผล : การควบคุมภายใน 
ตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 2 
คําอธิบาย : 

• การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ของหน่วยรับตรวจจัดให้มีข้ึน เพื่อสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการใช้ทรัพยากร 
ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือ
การทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝ่ายบริหาร 

• ความสําเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานใน
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 (ข้อ 6) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดนิที่ได้กําหนดเป็นแนวทางไว้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

ระดับคะแนน  เกณฑ์การให้คะแนน 
1  หน่วยรับตรวจมีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงดังกล่าวให้
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในวันท่ี 29 เมษายน 2554 

2 หน่วยรับตรวจประเมินผลการควบคุมภายในได้ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

3 หน่วยรับตรวจวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

4 หน่วยรับตรวจจัดทํารายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 6)  

5 หน่วยรับตรวจดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล โดย
วัดผลจากระดับค่าแนนของตัวชี้วัดระดับความสาํเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 

 

หมายเหตุ : 
1. หน่วยรับตรวจ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม 
2. ส่วนงานย่อย หมายถึง ทุกหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางท่ีตั้งอยู่ใน

ภูมิภาคตามโครงสร้างที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ยกเว้น โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทีไ่ม่ต้องดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ แต่ยังคงต้องดําเนินการตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

3. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ข้อ 6 กําหนดให้ผู้รับตรวจต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการ
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ตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายใน โดยผู้รับตรวจในท่ีนี้ หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือ
ผู้บริหารระดับสูง ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 

 

การพิจารณาระดับคะแนนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ข้ันตอน โดยมีระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ข้ันตอน คะแนนเต็ม 
1 1.00 คะแนน 
2  1.00 คะแนน 
3  1.00 คะแนน 
4 1.00 คะแนน 
5 1.00 คะแนน 

รวม 5.00 คะแนน 
 

เงื่อนไข : 
 

ข้ันตอนที่ 1 (1.00 คะแนน)  
1.1 เอกสาร/หลักฐานของหน่วยรับตรวจที่แสดงถึงกระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นแผนการปรับปรุงที่จะมีการดําเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 (0.50 คะแนน) 

1.2 จัดทํารายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีได้ดําเนินการในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และได้นําเสนอต่อ
หัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยสามารถจัดส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในวันท่ี 29 เมษายน 2554 (0.50 คะแนน) 
 

ข้ันตอนที่ 2 (1.00 คะแนน)  
เป็นข้ันตอนที่ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานย่อยที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินงาน

ในความรับผิดชอบดําเนินการ โดยทําการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ซ่ึงจะทําให้ผู้รับผิดชอบในงานได้
พิจารณาการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างแท้จริง และยอมรับที่จะทําการปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม 
มิฉะนั้นจะเกิดผลกระทบต่อการไม่บรรลวุัตถุประสงค์ของงาน ทั้งนี ้ตามหนังสือแนวทาง : การจัดวางระบบ 
การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ประเมินตาม
แบบฟอร์มท่ี 1 ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนนย่อย ดังนี้ 

2.1 มีการดําเนินการ 1 ข้ันตอน อย่างครบถ้วน (0.20 คะแนน) 
2.2 มีการดําเนินการ 2 ข้ันตอน อย่างครบถ้วน (0.20 คะแนน) 
2.3 มีการดําเนินการ 3 ข้ันตอน อย่างครบถ้วน (0.20 คะแนน) 
2.4 มีการดําเนินการ 4 ข้ันตอน อย่างครบถ้วน (0.20 คะแนน) 
2.5 จัดส่งแบบฟอร์มที่ 1 ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2554 (0.20 คะแนน)  

 

ข้ันตอนที่ 3 (1.00 คะแนน)  
3.1 เอกสาร/หลักฐานของหน่วยรับตรวจที่แสดงถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการ

ควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม และยังคงปรากฏอยู่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท้ังนี้ ให้หน่วยรับตรวจจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ตามแบบฟอร์มท่ี 2 (0.50 คะแนน) 

3.2 จัดส่งแบบฟอร์มที่ 2 ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2554 (0.50 คะแนน) 
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ข้ันตอนที่ 4 (1.00 คะแนน)  
4.1 หน่วยรับตรวจจัดทํารายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 6) (ประกอบด้วยแบบ ปย. 1  แบบ ปย. 2  
แบบ ปอ. 1  แบบ ปอ. 2  แบบ ปอ. 3  และแบบ ปส.) โดยจัดส่งเฉพาะแบบ ปอ. 1 ให้สํานักงาน ก.พ.ร. และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554  
ข้ันตอนที่ 5 (1.00 คะแนน)  

5.1 เพื่อให้หน่วยรับตรวจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลของ
การดําเนินงานของหน่วยรับตรวจได้ ดังนั้น จึงวัดผลจากค่าคะแนนของหน่วยรับตรวจที่ได้จากค่าคะแนนของ
ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/
เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจา่ย) โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

 
 

ระดับคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เป้าหมาย
ผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจา่ย) 

คะแนนย่อยที่ได้ 

0.00-1.00 0.20 
1.01-2.00 0.40 
2.01-3.00 0.60 
3.01-4.00 0.80 
4.01-5.00 1.00 

 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
ระดับความสาํเร็จของการควบคุมภายใน ระดับ - - N/A 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
คณะกรรมการกํากับดูแลองค์การท่ีดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักงาน

บริหารหนี้สาธารณะ จะเป็นผู้ดําเนินการในการจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 2) 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) และประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสาํนักงานบริหาร
หน้ีสาธารณะในภาพรวมเพื่อจัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) รวมท้ัง รายงานผล
การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปส.) จากผู้ตรวจสอบภายใน 
 

เหตุผล :  
1. เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีผู้บริหารนํามาใช้เพื่อให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานจะ

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 
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2. เพื่อเป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนและเป็นประโยชน์อยา่งมากแก่ผู้บริหารของหน่วยราชการในการ
บริหารงานและประกอบการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานภายในหน่วยงานให้ดียิ่งข้ึน 

3. เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยราชการให้ความสําคัญกับการควบคุมภายใน 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1 : คณะกรรมการกํากับดูแลองค์การที่ดี 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสิริภา สัตยานนท ์ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5503 
(สาํนักนโยบายและแผน)  
นางสาวทิพรัตน์ ไชยศรี เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5617 
(สาํนักบริหารการชาํระหนี้)  
นางสาวสายสุนีย์   มีภู่ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5133 
(สาํนักงานเลขานุการกรม)  

หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล 
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ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดบั 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 5 
คําอธิบาย : ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทําบัญช ี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากร 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแตล่ะระดับ ดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ข้ันตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 
1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

 

โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสาํนักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอย่างไร พร้อมท้ังวิเคราะห์
ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้ 
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

3 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมาย 
การเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได)้ และ 
แผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

4 สร้างรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และระบุค่าใชจ้่าย
เข้าสู่กิจกรรมย่อยดังกล่าวในระบบ GFMIS  

5 สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ ตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ พร้อมท้ังจัดทํารายงานสรุปผลการดาํเนินงาน และผลสาํเร็จตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการ 
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เงื่อนไข :  
1. ให้ส่วนราชการส่งผลการดาํเนินงานในระดับคะแนนท่ี 1 และ 2 ถึงสาํนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ

สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554 
2. ให้ส่วนราชการส่งผลการดาํเนนิงานในระดับคะแนนที่ 3 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันท่ี 31 มีนาคม 

2554  
3. ให้ส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนท่ี 4 และ 5 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันท่ี 31 

ตุลาคม 2554  
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
ระดับความสาํเร็จของการจัดทําต้นทุน 
ต่อหน่วยผลผลิต 

ระดับ 5 5 5 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 สํานักงานเลขานุการกรม จะเป็นผู้ดําเนินการและจัดเก็บข้อมูล และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 

เหตุผล : เพื่อให้มีข้อมูลทางการเงินท่ีนําไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน นําไปสู่การบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  คณะกรรมการจัดทําต้นทุนผลผลิต เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050  
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายธีรลักษ ์ แสงสนิท เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110 

นางสาวเทียมจันทร์  ประเสรฐิผล เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5117 
นางสาวรัชนีกร  มาลีบาํรุง เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5132 

หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล 
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ประเด็นการประเมินผล : การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) 
หน่วยวัด : ระดบั 
นํ้าหนัก : 5 
คําอธิบาย :  

ความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) หมายถึง การดําเนินการ
วิเคราะห์และจัดทําแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ซ่ึงเป็นแผนระยะยาวและการจัดทําแผนปฏิบัติการ
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ โดยการปรับปรุงกระบวนงานหรือข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจหลักของส่วนราชการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

โดยพิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ละข้ันตอนท่ีกําหนดไว้รวมถึงผลสําเร็จใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 กําหนดเป็นระดับข้ัน โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากรายละเอียดของการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนดแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ข้ันตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 
1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

 

โดยที่  : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 นําแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ท่ีจัดทําแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
มาทบทวนและปรับปรุง ให้เหมาะสมและพร้อมสําหรับการนําไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 

2 • ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายใต้แผน
ส่งเสริมธรรมาภิบาล(Roadmap) ได้แล้วเสร็จ โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส 

• สรุปผลความคืบหน้าของการดําเนินงาน โดยแสดงผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผล
ความคืบหน้าของการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมายครบทุกระยะที่รายงาน 

3 สรุปผลการดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายใต้
แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และนําเสนอผลการดําเนินการ ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป พร้อมผลการประเมินตนเองเทียบ 
กับวัตถุประสงค์/เป้าหมายของการส่งเสริมธรรมาภิบาลในกระบวนงานหลักที่ดําเนินการตาม 
แผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อผู้บริหารของส่วนราชการ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 นําข้อมูลจากผลการดาํเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ/

โครงการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ได้
แล้วเสร็จ โดยนาํเสนอแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ/โครงการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ต่อหัวหน้าส่วน
ราชการและได้รับความเห็นชอบให้นําไปปฏิบัติในปีต่อไป 

5 มีผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์/
เป้าหมายของการส่งเสริมธรรมาภิบาลในกระบวนงานหลักที่ดําเนินการตามแผนฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 โดยสามารถแสดงผลลัพธ์ของการดําเนินงานไดอ้ย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม 

 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
ระดับความสาํเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) 

ระดับ - - 5 

 

แหล่งข้อมูลและการจัดเก็บ 
คณะทํางานจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดี และการส่งเสริมธรรมาภิบาล และผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

จะเป็นผู้ดําเนินการและจัดเก็บข้อมูลจากทุกสํานัก/กอง/กลุ่มท่ีเก่ียวข้อง และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
 

เหตุผล  :  เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงกระบวนงานหรือข้ันตอนการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักให้
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลได้อย่างเป็นระบบ โดยมีแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ซ่ึงเป็นแผนระยะยาวที่
แสดงทิศทางการพัฒนาหรือปรับปรุงและแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อผลักดันให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
ระยะยาวท่ีกําหนดไว้ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  คณะทํางานจัดทาํนโยบายการกํากับดูแลองค์กรท่ีดี   
 และการส่งเสริมธรรมาภิบาล 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเอกราช เข่ือนขันธ์สถิตย์ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5113 
(รักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหาร 
การชําระหน้ี) 

 

นางสาวกนกกาญจน์  สุธีธร เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5151 
(สํานักจัดการหนี้ 1)  

หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล 
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ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย 
ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 3 
คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ หมายถึง ความสําเร็จของส่วน
ราชการในการดําเนินการตามข้ันตอนเพื่อจัดทําแผนการยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายของส่วน
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับ
กระทรวงหรือคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรม และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลแล้วแต่กรณี 
โดยต้องเป็นการยกเลิก ปรับปรุงแก้ไข บทบัญญัติของกฎหมายที่ส่วนราชการรักษาการ หรืออยู่ในความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกํากับเก่ียวกับการอนุมัติหรืออนุญาตท้ังท่ีมีใบอนุญาตและไม่มี
ใบอนุญาตแต่เป็นการอนุมัติหรืออนุญาตท่ีไม่ถูกต้อง ไม่มีความจําเป็น หรือไม่เหมาะสม เช่น ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายอ่ืนทั้งในระดับที่สูงกว่าหรือในระดับเดียวกัน ซํ้าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน ล้าสมัย หรือสร้างภาระให้กับผู้
ขอรับอนุมัติหรือผู้ขอรับอนุญาตเกินความจําเป็น หรือไม่ประการใด เม่ือเทียบกับประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก และประโยชน์ของส่วนราชการ หรือบทบัญญัติไม่ถูกต้อง ไม่มีความจําเป็นหรือไม่เหมาะสม โดยการ
ดําเนินการแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ 

ระยะที่ 1 เป็นการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 

ระยะท่ี 2 เป็นการจัดทํากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่ได้รับอนุมัติให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  

ซ่ึงการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 26 มกราคม 
พ.ศ. 2553 รวมทั้งสอดคล้องกับคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรมที่มี
นโยบายในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ล้าสมัยและเปิดช่องให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบกับ
การพัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ดังนั้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส่วนราชการใดท่ีได้มีการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
จะต้องจัดทํากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่ได้รับอนุมัติให้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยส่วน
ราชการจะต้องดําเนินการยกร่างกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท่ีได้รับความ
เห็นชอบให้แล้วเสร็จ และประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

ฉะน้ันในการติดตามและประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ หมายถึง ความสําเร็จของส่วนราชการในการดําเนินการ
ยกร่างกฎหมาย แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตให้แล้วเสร็จ รวมทั้ง
ความสําเร็จของสํานักงานปลัดกระทรวงในการรวบรวมและจัดส่งรายงานผลการดําเนินการยกร่างกฎหมาย 
แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตของส่วนราชการในกระทรวง โดย
พิจารณาความสําเร็จของการดําเนินการใน 2 ประเด็น ได้แก่ 

1. ความสําเร็จของส่วนราชการในการดําเนินการยกร่างกฎหมาย แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุ
บัญญัติที่เก่ียวกับการอนุมัติ อนุญาตให้แล้วเสร็จ โดยกําหนดเป็น ตัวช้ีวัดที่ 11.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละ
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เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการยกร่างกฎหมาย แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ 
อนุญาตของส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่จะต้องดําเนินการ ประกอบด้วย 

• ส่วนราชการระดับกรมท่ัวไป  

• สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 

• สํานักงานปลัดกระทรวงอ่ืนท่ีมีกฎหมายจะต้องพัฒนา 

2. ความสําเร็จของสํานักงานปลัดกระทรวงในการรวบรวมและจัดส่งรายงานผลการดําเนินการยกร่าง
กฎหมาย แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เก่ียวกับการอนุมัติ อนุญาตของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงได้ครบถ้วน โดยกําหนดเป็น ตัวชี้วัดที่ 11.2 ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการดําเนินการตาม
แผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ โดยส่วนราชการท่ีจะต้องดําเนินการ ประกอบด้วย สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งที่มีและไม่มีกฎหมายจะต้องพัฒนา (ยกเว้นสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดท่ีส่วนราชการจะต้องดําเนินการแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้  

1. กรณีที่ 1 สําหรับส่วนราชการระดับกรมท่ัวไป สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานปลัดกระทรวงอ่ืนท่ีมีกฎหมายจะต้องพัฒนา 

2. กรณีที่ 2 สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงทั้งที่มีและไม่มีกฎหมายที่จะต้องพัฒนา (ยกเว้น
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

3. กรณีที่ 3 สําหรับส่วนราชการท่ีได้รับการยกเว้นการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของ
ส่วนราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แต่มีกฎหมายที่จะยกร่าง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่
เก่ียวกับการอนุมัติ อนุญาต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กําหนดให้ต้องดําเนินการ 

 ซ่ึงการกําหนดน้ําหนัก มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ส่วนราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 11.1 ตัวชี้วัดที่ 11.2 

ดําเนินการ นํ้าหนัก ดําเนินการ นํ้าหนัก 

ส่วนราชการระดับกรมท่ัวไป
และสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

� 2 ไม่ต้องดําเนินการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงท่ีมี
กฎหมายจะต้องพัฒนา 

� 1 � 1 

สํานักงานปลัดกระทรวงท่ีไม่
มีกฎหมายจะต้องพัฒนา 

ไม่ต้องดําเนินการ � 2 

หมายเหตุ สําหรับส่วนราชการในกรณีที่ 3 ให้ส่วนราชการกําหนดน้ําหนักตามตารางแล้วแต่กรณี 
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กรณีที่ 1 สําหรับส่วนราชการระดับกรมทั่วไป สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน 
 ปลัดกระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมายจะต้องพัฒนา 

 
ตัวช้ีวัดที่ 11.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการยกร่างกฎหมาย แก้ไข หรือ  

 ยกเลิกกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตของส่วนราชการ 

นํ้าหนัก : ร้อยละ 3  

คําอธิบาย :   
 สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่วนราชการได้จัดทําแผนการพัฒนากฎหมายในเร่ืองที่
เก่ียวกับการอนุมัติ อนุญาต เสนอต่อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะเจา้ภาพตัวชีว้ัดการพัฒนากฎหมาย 
และสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอแผนการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการต่อคณะกรรมการกํากับติดตามและ
เร่งรัดการดําเนินงานพัฒนากฎหมายของส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว 

สําหรับการพัฒนากฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส่วนราชการจะต้องดําเนินการยกร่าง
กฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้รับความเห็นชอบให้แล้วเสร็จ และประกาศ
บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป  

ความสาํเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยในแต่ละระดับ
กําหนดคะแนนและรายละเอียดของข้ันตอนการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

ระดับคะแนน คะแนนเต็ม 
ระดับท่ี 1 1.00 คะแนน 
ระดับที่ 2 1.00 คะแนน 
ระดับท่ี 3 1.00 คะแนน 
ระดับท่ี 4 1.00 คะแนน 
ระดับท่ี 5 1.00 คะแนน 

รวม 5.00 คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ดําเนินการตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายรายฉบับแล้วเสร็จ 
2 การยกร่างกฎหมายแต่ละฉบับแล้วเสร็จ 
3 มีการจัดทําการรบัฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมาย (Focus Group) 
4 ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ  

(ถ้ามี) และรัฐมนตร ี
5 - กรณีร่างกฎหมายที่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี : เสนอร่างกฎหมายมาท่ีสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 
- กรณีร่างกฎหมายที่ไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี : ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎหมาย

ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 
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เงื่อนไข 
1. เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอน ซ่ึงในแต่ละข้ันตอนมีคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน คะแนน

ที่ได้ข้ึนอยู่กับจํานวนข้ันตอนท่ีดําเนินการได้ เช่น ถ้ากฎหมายฉบับที่ 1 ส่วนราชการดําเนินการในข้ันตอนที่ 1 2 4 
และ 5 (ไม่ได้ดําเนินการข้ันตอนท่ี 3) จะได้คะแนนกฎหมายฉบับที่ 1 รวมเท่ากับ 4 คะแนน เป็นต้น 

2. ส่วนราชการระดับกรมทั่วไป สํานักงานปลัดกระทรวงที่มีกฎหมายที่จะพัฒนา  ต้องส่งผลการ
ดําเนินงานของข้ันตอนท่ี 1 – 5 ถึงสํานักงานปลัดกระทรวง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 หากส่งล่าช้ากว่า
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จะถูกปรับลดคะแนน วันละ 0.0500 คะแนนต่อวันทําการ   
ส่วนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ต้องส่งผลการดําเนินงานของข้ันตอนท่ี 1 – 5 ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 15 
ตุลาคม พ.ศ. 2554 หากส่งล่าช้ากว่าวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จะถูกปรับลดคะแนน วันละ 0.0500 คะแนน
ต่อวันทําการ 
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
ระดับความสาํเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ 

ระดับ สําเร็จ สําเร็จ สําเร็จ 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

กลุ่มกฎหมายจะเป็นผู้ดําเนินการและจัดเก็บข้อมูล และจัดทํารายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายธรีเดช  ลิขิตตระกูลวงศ์ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5913 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมณฑาทิพย์  ชุมทอง เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5914 
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มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองค์การ 
ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
นํ้าหนัก : ร้อยละ 20 
คําอธิบาย :  

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ที่
ผ่านมา  ส่วนราชการได้ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Fundamental Level : FL) จํานวน 2 หมวด ต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซ่ึงหน่วยงานด้านนโยบาย
ได้ดําเนินการในหมวด 1 หรือ หมวด 4  (หมวดบังคับ) และหมวดสมัครใจอีกหนึ่งหมวด   สําหรับหน่วยงานด้าน
บริการได้ดาํเนินการในหมวด 1 หรือ หมวด 6 (หมวดบังคับ) และหมวดสมัครใจอีกหน่ึงหมวดเช่นกัน 

• สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงาน ก.พ.ร. ยังคงมุ่งเน้นเพื่อผลักดันให้ส่วนราชการ
ปรับปรุงองค์การอย่างต่อเน่ือง โดยวัดความสาํเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐานในหมวดท่ีเหลือจํานวน 2 หมวด รวมทั้ง ให้ความสาํคัญกับการ “รักษา” ระบบการบริหารจัดการที่
ดีท่ีส่วนราชการได้ดาํเนินการมาแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นพื้นฐานสาํคัญสําหรับ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการในระดับก้าวหน้า (Progressive Level: PL) ที่จะต้องดําเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ต่อไป 

• สาระสําคัญของแนวทางดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 มีความแตกต่างเพียง 2 ประการ  ดังนี้ 

1) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ทั้ง 7 หมวด 
เนื่องจากส่วนราชการจะต้องได้รับการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Certify FL) เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาระบบบริหารจดัการในระดับก้าวหน้าท่ีจะตอ้งดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไป 

2) ตัวชี้วัดผลลพัธ์ของหมวด 7 เป็นตัวชี้วัดท่ีสะท้อนผลการดาํเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ท้ัง 6 หมวด ซ่ึงส่วนราชการจะเลือกจากตัวชี้วัดแนะนาํมาหมวดละ 1 ตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์
ของกระบวนการ และเป็นจุดเน้นที่สําคัญท่ีส่วนราชการต้องผลักดันการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบกับ
ตัวชี้วัดที่เลือกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 น้ี จะเป็นส่วนหน่ึงของการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน (Certify FL) 

3) ตัวชี้วัดผลลพัธ์ของหมวดที่ดําเนินการที่ส่วนราชการได้คัดเลือกมาในการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (แบบฟอร์ม 4.2) และส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. เม่ือ 1 พฤศจิกายน 2553 นั้น 
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ให้คะแนนความครบถ้วนตามตัวช้ีวัดยอ่ย 15.3.3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แล้ว สาํหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขอยกเลิกการให้คะแนนผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ดงักล่าว เนื่องจากได้มา
กําหนดเป็นตัวชี้วัดในหมวด 7 ซ่ึงสะท้อนผลลัพธ์ของกระบวนการที่ครอบคลุมทุกหมวดแล้ว 

• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้องค์การได้ปรับปรุงระบบ
บริหารจดัการให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น แม้ในหมวดท่ีส่วนราชการได้ดาํเนินการ
ผ่านเกณฑ์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ไปแล้วก็ตาม ส่วนราชการควรให้ความสําคัญกับการ 
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“รักษา” ระบบบริหารจัดการท่ีดีดังกล่าวให้ต่อเนื่อง เพื่อเป็นพื้นฐานสาํคัญสําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ในข้ันก้าวหน้าท่ีจะต้องดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไป 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมายถึง ความสําเร็จที่ส่วน
ราชการนําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเป็นกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงองค์การและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการ
สู่ระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากล 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวช้ีวัดน้ี  ให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือคําอธิบายตัวชี้วัดการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

• ตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” น้ําหนัก ร้อยละ 20 
แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก (ร้อยละ) 
12.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 8 

12.2 ระดับความสําเ ร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของ 
ส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

6 

12.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

6 

รวม 20 

 
ตัวช้ีวัดที่ 12.1   ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 8 (น้ําหนักหมวดร้อยละ 4 จํานวน 2 หมวด) 
คําอธิบาย : 

ส่วนราชการจะดําเนินการเพือ่ให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานจาํนวน 2 
หมวดที่เหลือ และส่วนราชการจะใช้แผนพัฒนาองค์การประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท่ีได้จัดทําข้ึนเป็นเครื่องมือใน
การกํากับติดตามเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ฯ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

                                        
                                  ตัวชี้วัด            

นํ้าหนัก (ร้อยละ) 
หมวดที่เหลือ 

(1) 
หมวดที่เหลือ 

(2) 
12.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพื้นฐาน  
(วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองค์การในหมวด
ท่ีดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

4 4 

รวม 8 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
วัดความสําเร็จของกระบวนการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่

ดําเนินการ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น ดังน้ี    
 

การประเมินผล 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน  

4 60 70 80 90 100 
 

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดังกล่าวจะมีรายละเอียดในคู่มือคําอธิบาย
ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

ตัวช้ีวัดที่ 12.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของ 
  ผลลัพธ์การดําเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพ 
         การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (หมวด 7) 

นํ้าหนัก : ร้อยละ 6 
คําอธิบาย : 

•••• ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การ
ดําเนินการของส่วนราชการ หมายถึง การวัดความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ (หมวด 7) ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดที่
สะท้อนผลการดําเนินการหมวด 1 – 6  

•••• ส่วนราชการเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 1 – 6  ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดแนะนําของสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน
หมวดละ 1  ตัวชี้วัด โดยแต่ละตัวชี้วัดมีค่านํ้าหนักคะแนนเท่ากันทุกตัวชี้วัด และผลรวมของน้ําหนักของทุก
ตัวชี้วัดรวมกันเท่ากับ 1 (รายละเอียดตัวชี้วัดผลลัพธ์ดังกล่าวปรากฏในภาคผนวก ข) ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการแจ้ง
รายชื่อตัวชี้วัดที่เลือกดังกล่าวมาพร้อมกับการรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน  

•••• การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ ขอให้ส่วนราชการรายงานผลว่า
สามารถดําเนินการตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ 
 

ตารางและสูตรการคํานวณสําหรบัแผนที่ 1 และแผนที่ 2 : 

ตัวชี้วัด (i) 
นํ้าหนัก
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ                 
ของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่

ได้ (SMi) 

คะแนน 
ถ่วงนํ้าหนัก 
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

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

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

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก Σ (Wi x SMi) 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

   

42

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  เท่ากับ 
     

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

โดยที่ : 
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่กําหนดข้ึน และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัด เท่ากับ 1 

SM หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับร้อยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดที่กําหนด ; 1 และ 2 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
ตัวชี้วัดที่ 12.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 6 
อธิบาย : 

•••• การประเมินองค์กรด้วยตนเอง น้ัน ให้ส่วนราชการดําเนินการ ดังนี้ 
o จัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร   
o ประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1 – 7 ตามโปรแกรมตรวจประเมิน FL   
o ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL  

การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self Certify FL) เพื่อผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน หมายถึง การให้ส่วนราชการประเมินองค์กรตามประเด็นท่ีกําหนดที่แสดงให้เห็นถึงการยกระดับ
การบริหารจัดการองค์การในประเด็นท่ีสําคัญของแต่ละหมวด ที่สะท้อนถึงความเป็นระบบ และการนําไปปฏิบัติให้
เกิดผล ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาองค์การให้เกิดความยั่งยืน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 

การประเมินผล 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์กรด้วยตนเอง
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน  

6 1 2 3 4 5 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน ระดับความสําเร็จของ Milestone 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 �     

2 �  �     

3 �  �  �    

4 �  �  �  �   

5 �  �  �  �  �  
 

โดยที่ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดทําลักษณะสาํคัญขององค์กรได้ครบถ้วน 
2 ประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

(FL) ได้ครบถ้วน 
3 ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

4 ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

5 ประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ระดับ 4.5909 4.0115 4.6924 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
1. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะได้แต่งตั้งคณะทํางานกํากับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐเพื่อให้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของการดําเนินการ โดยมีผู้แทนจากทุกสํานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เข้าร่วมเป็น
คณะทํางาน 

2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากคณะทํางานฯ 
และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
 

เหตุผล :  
•••• มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน  2548 ได้เห็นชอบข้อเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. ในการ

ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราชการในข้ันต่อไป 

•••• เพื่อให้ส่วนราชการมีกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรด้วยตนเองเปรียบเทียบกับการบริหาร
จัดการของส่วนราชการท่ีได้ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนําไปสู่การยกระดับคุณภาพการทํางานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้อยู่ในระดับเทียบเท่ามาตรฐานสากล  ซ่ึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2551 -  พ.ศ. 2555) ที่มุ่งให้หน่วยงานของรัฐเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและ
ความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเร่ิม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 1 : คณะทํางานกํากับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรทิพย์  พันเลิศยอดยิ่ง   เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5900 
นางสาวสมหญิง  ดํารงแสง เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5903 
นายโชติ  ศิริวงศ์วิเชียร เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5901 

หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล 
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