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ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด น้้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด้าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ด้าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง 

น้้าหนัก 

มิติที่ 1  มิติภายนอก (น้้าหนักร้อยละ 70)   1.4142 

ตัวชี้วัดที ่ 1  ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงและนโยบายส้าคัญ/พิเศษของรัฐบาล (น้้าหนัก : ร้อยละ 20)  0.5161 

ตัวชี้วัดที ่1.1  ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงการคลัง    

1.1.1 รายได้สุทธิต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศปีงบประมาณ 

ร้อยละ 7 X-2% X-1% X X+1% X+2% N/A 1.0000* 0.0753 

1.1.2 หนี้สาธารณะคงค้าง
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ณ ราคาประจ าป ี

ร้อยละ 7 X+2 X+1 X X-1 X-2 40.3000 5.0000 0.3763 
 

1.1.3 ร้อยละความส าเร็จ
ของผลลัพธ์ตามมาตรการ
ด้านการคลังและการเงิน 
ที่เกี่ยวกับประชาชน 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ร้อยละ 6 88 91 94 97 100 N/A 1.0000* 0.0645 

1.2.1 ระดับความส าเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
ในการบรรลุเป้าหมาย 
ในการด าเนินมาตรการ
ช่วยเหลือฟ้ืนฟู เยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัยของ
ส่วนราชการ 

- กระทรวงการคลังไม่มีโครงการในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟ ูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย 
- น าน้ าหนักของตัวช้ีวัดนี้ไปเพิ่มให้ ตัวช้ีวัด 1.1.1 ร้อยละ 2 ตัวช้ีวัด 1.1.2 ร้อยละ 2 ตัวช้ีวัด 1.1.3  
ร้อยละ 1 

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง (ร้อยละ 10) 

 0.1075 

ตัวช้ีวัดที่ 2.6.2 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์   
2.6.2.1 มูลค่าการส่งออก
ข้าว 

  -1 -0.5 0 0.5 1 N/A 1.0000*  

2.6.2.2 มูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ข้าว 

  X-4 X-2 X X+2 X+4 N/A 1.0000*  

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง  ()   รอบ    6  เดือน 

 (    )   รอบ  12  เดือน 
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ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด น้้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด้าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ด้าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง 

น้้าหนัก 
2.9.1 อันดับของประเทศ
ไทยตามรายงาน
ผลการวิจัย เรื่อง Doing 
Business ของธนาคารโลก 

อันดับ  อันดับ 
สูงกว่า 

22 

20-22 17-19 14-16 อันดับ 
ต่ ากว่า 

14 

N/A 1.0000*  

2.9.2 อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวง 

  

2.9.2.1 ด้านการเริ่มต้น
ธุรกิจ 

อันดับ  อันดับ 
สูงกว่า 

83 

81-83 78-80 75-77 อันดับ 
ต่ ากว่า 

75 

N/A 1.0000*  

2.9.2.2 ด้านการค้า
ระหว่างประเทศ 

อันดับ  อันดับ 
สูงกว่า 

20 

19-20 17-18 15-16 อันดับ 
ต่ ากว่า 

15 

N/A 1.0000*  

2.9.2.4 ด้านการช าระภาษี อันดับ  อันดับ 
สูงกว่า 
105 

103-105 100-102 97-99 อันดับ 
ต่ ากว่า 

97 

N/A 1.0000*  

2.9.2.5 ด้านการได้รับ
สินเช่ือ  

อันดับ  อันดับ 
สูงกว่า 

72 

70-72 67-69 64-66 อันดับ 
ต่ ากว่า 

64 

N/A 1.0000*  

ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน (น้้าหนัก : ร้อยละ 10)  0.2796 

3.1 ร้อยละความส าเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผน 

ร้อยละ 2.5 85 87.5 90 90.25 95 N/A  
(105.45) 

1.0000* 0.0323 

3.2 ภาระหนี้ต่องบประมาณ ร้อยละ 2.5 >20 - 20 - < 20 14.15 % 5.0000 0.2151 
3.3 ร้อยละความส าเร็จใน
การออกพันธบัตรรัฐบาล
เพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงได้ตามรุ่นอายุและ
วงเงินท่ีวางแผนไว้  

ร้อยละ 2.5 60 70 80 90 100 44.42 % 
มีการออก
พันธบัตร

รัฐบาลเพื่อใช้
เป็นอัตรา

ดอกเบ้ียอ้างอิง 
ได้ จ านวน

ทั้งสิ้น 
126,610  
ล้านบาท 

1.0000 0.0323 

ตัวชี้วัดที่ 4  ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
ส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (น้้าหนัก : ร้อยละ 20) 
 

 0.5432 

4.1 การจัดท าแผน 
การบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

ระดับ 5 1 2 3 
 

4 
 

5 
 

ระดับ 1 1.0000 0.0538 
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ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด น้้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด้าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ด้าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง 

น้้าหนัก 
4.2 ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท าแผนการลงทุน 
และแผนการระดมทุน
โครงการลงทุนภาครัฐ  
ส าหรับสาขาเชิง
ยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
รัฐบาล 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 ระดับ 4 4.0000 0.2151 

4.3 วงเงินในการออก
พันธบัตรรัฐบาลประเภท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
(Floating Rate Bond)  
ได้ตามจ านวนที่วางแผนไว้ 

ล้านบาท 5 วงเงิน
การออก
พันธบัตร 
FRB 
17,820 
ล้านบาท 

วงเงิน
การออก
พันธบัตร 
FRB 
19,800 
ล้านบาท 

วงเงิน
การออก
พันธบัตร 
FRB 
22,820 
ล้านบาท 

วงเงิน
การออก
พันธบัตร 
FRB 

 24,200 
ล้านบาท 

วงเงิน
การออก
พันธบัตร 
FRB 

26,620 
ล้านบาท 

วงเงินการออก
พันธบัตร FRB 
24,450 
ล้านบาท 

4.1033 0.2206 

4.4 ร้อยละของวงเงินการ
บริหารการช าระหนี้ของ
รัฐบาล 

ร้อยละ 5 75 
  

80 
 

85 
 

90 
 

95 
 

40.86 % 1.0000 0.0538 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ยกเลิกตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
ซึ่งเห็นว่า สบน. เป็นหน่วยงานท่ีมีลักษณะเฉพาะ ไม่มีงานท่ีให้บริการกับประชาชนโดยตรง จึงให้ยกเลิกตัวช้ีวัดนี้ 
และตัดน้ าหนักร้อยละ 7 ออกจากน้ าหนักรวมตามกรอบการประเมินผลฯ 

ตัวช้ีวัดที่ 6  ร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจของ 
ผู้ก าหนดนโยบาย 

ร้อยละ 3 65 70 75 80 85 N/A 1.0000* 0.0323 

มิติที่ 2  มิติภายใน (น้้าหนักร้อยละ 30)  0.5914 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับ
ความส าเร็จของการจัดท า
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.2151 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละ
ความส าเร็จของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 5 85 87.50 90 92.50 95 N/A  
(49.47) 

1.0000* 0.0538 

ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับ
ความส าเร็จของปริมาณ
ผลผลิตที่ท าได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 ระดับ 3 3.0000 0.1613 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000* 0.0538 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

              

      4   

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด น้้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด้าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ด้าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง 

น้้าหนัก 
ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000* 0.0538 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000* 0.0538 

รวม  93        2.0701 
 

หมายเหตุ :   * ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้ค่าคะแนนการประเมินต่ าสุดอยู่ที่ระดับ 1 คะแนน    
 
รายงาน ณ วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 

ผู้รายงาน 1.  นางสาวสมหญิง ด ารงแสง   หน่วยงาน   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ต าแหน่ง  เศรษฐกรช านาญการ     โทรศัพท์     0-2265-8050 ต่อ 5903             

2. นายศุภชัย ธรรมจิตราภรณ์   หน่วยงาน   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ   โทรศัพท์     0-2265-8050 ต่อ 5902             



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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            รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ   6  เดือน 
 (    )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  1.1 : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกระทรวงการคลัง 

1.1.2  หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ าปี 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายวศิน  ชูจิตารมย ์

 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 นายสรรเพชฐ์  ศิริสุทธารมย์ 
 (ส านักนโยบายและแผน) 
 นางสาวสมหญิง ด ารงแสง 
 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5207, 5512, 5903 

ค าอธิบาย :   
เป็นการวัดยอดหนี้สาธารณะคงค้างในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) ตามที่กระทรวงการคลังเผยแพร่เป็นรายเดือน  
สูตรการค านวณ :  

 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
× 100 

 GDP 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

หมายเหตุ : *    ตัวเลขหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ณ ราคาประจ าปี เป็นตัวเลขท่ีส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)  
ใช้เผยแพร่ใน Website (www.pdmo.mof.go.th) ทั้งนี้ สบน. จะปรับตัวเลขให้เป็นปัจจุบันตามตัวเลข GDP 
ล่าสุดที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศ 

   **    GDP ปี 2553 และประมาณการ GDP 2554 เท่ากับ 10,104.82 พันล้านบาท และ 10,662.50 พันล้านบาท 
ตามล าดับ เป็นตัวเลขจาก สศช. ณ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2554 

   ***   สนผ. ได้ปรับวิธีการค านวณ GDP ในแต่ละเดือน  เพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง/GDP สะท้อนค่าท่ีใกล้เคียง
ความจริงที่สุด โดยค านวณ GDP ของเดือนพฤศจิกายน 2554 ดังนี้ [(GDP ปี 53/12) *10] + [(GDP ปี 
54/12)*11] เท่ากับ 10,616.03 พันล้านบาท และ GDP ของเดือนธันวาคมเท่ากับ 10,662.50 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
(ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 54) 

หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP  ณ ราคาประจ าปี * ร้อยละ 41.86 41.66 40.30 
- หนี้สาธารณะคงค้าง   ล้านบาท 4,230,089.49 4,448,294.60 4,297,307.74 
- GDP ** ล้านบาท 10,104,821.00 10,677,002.50 10,662,500.00*** 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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            รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ   6  เดือน 
 (    )  รอบ  12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน 1 : 
 
 

ตัวชี้วัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 2 4 คะแนน 5 คะแนน 

หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ ณ ราคาประจ าปี 

X+2 
(ร้อยละ 50.6) 

X+1 
(ร้อยละ 49.6) 

X 
(ร้อยละ 48.6) 

X-1 
(ร้อยละ 47.6) 

X-2 
(ร้อยละ 46.6) 

เง่ือนไข : 1. กรณีที่มีปัจจัยภายนอกอยู่เหนือการควบคุมและส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานจะขออุทธรณ์เพื่อ
ปรับเกณฑ์การให้คะแนน 

2. ค่า X เป็นไปตามที่ สบน. ได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดย สบน. ได้เสนอแผนการบริหาร 
หนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2555 ปรับปรุงครั้งท่ี 2 ต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2555 ซึ่ง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2555 คาดว่าจะมีสัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับร้อยละ 48.6 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ณ ราคาประจ าปี (ร้อยละ) 7 40.30 5 0.3763 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  
1.  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการรวบรวม

ข้อมูล การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า และทันการณ์ โดยใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่ผ่าน Website ของกระทรวงการคลัง (www.mof.go.th) และส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(www.pdmo.mof.go.th) รวมทั้งการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถบริหารจัดการหนี้สาธารณะภายใต้ภาวะตลาดทางการเงินที่เอ้ืออ านวยจะ

ช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1. ความต้องการกู้เงินของรัฐบาลในการฟื้นฟูประเทศตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 อาจส่งผลให้ระดับหนี้สาธารณะคงค้างสูง
กว่าที่คาดการณ์ไว ้

2. สภาพภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนเนื่องจาก ความแห้งแล้งและน้ าท่วมรุนแรง อาจท าให้รัฐบาลต้องรับภาระ
โดยการเข้าไปรับประกันราคาสินค้าเกษตรและชดเชยความเสียหายให้กับเกษตรกร 
หลักฐานอ้างอิง : รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 

หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล  

   2 รูปแบบการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วัด  

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


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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         รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ   6  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เเดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่  3 :  ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

ของกลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
3.2  ภาระหนี้ต่องบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายจอมจักร อมรวัฒนา 

นายเทพรัตน์ วงศ์เจริญวนกิจ 
(ส านักนโยบายและแผน) 
นางสาวสมหญิง ด ารงแสง 
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5519, 5517, 5903 
ค าอธิบาย : เป็นการวัดภาระหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้นๆ  
โดยภาระหนี้จริงที่ยังไม่มีการบริหารจัดการ โดยก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 20 
 

สูตรการค านวณ :  
 ภาระหนี ้

× 100  
 งบประมาณรายจ่าย 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยน าข้อมูล 
มาจากระบบฐานข้อมูลหนี้ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ และข้อมูลงบประมาณรายจ่ายมาจากพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ า ซึ่งรวมเงินต้นและดอกเบี้ยที่จัดสรรให้แก่รัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นตัวเลขภาระหนี้ต่องบประมาณที่มีการบริหารจัดการอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืน 
ทางการคลัง ไม่เกินร้อยละ 15 

  ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2552 2553 ณ 31 มี.ค. 2554  
ภาระหนี้ต่องบประมาณ  ร้อยละ 22.27 

(12.61) 
20.20 
(10.46) 

14.15  
(9.33) 

-  ภาระหนี้ ล้านบาท 378,574.60 
(214,333.21) 

418,206.15  
(216,564.07) 

336,813.6879  
(222,098.30) 

-  งบประมาณรายจ่าย   ล้านบาท 1,700,000 2,070,000 2,380,000 

เกณฑ์การให้คะแนน 2 : 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ระดับ  ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ภาระหนี้ต่องบประมาณมากกว่าร้อยละ 20 
3 ภาระหนี้ต่องบประมาณเท่ากับร้อยละ 20 
5 ภาระหนี้ต่องบประมาณน้อยกว่าร้อยละ 20    

เงื่อนไข :  หากมีการบริหารหนี้โดยการ Refinance ที่แสดงให้เห็นถึงการลดต้นทุนและปิดความเสี่ยงได้ให้ 
ถือเป็นข้อยกเว้นสามารถน ามาหักออกจากภาระหนี้ได้ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
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         รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ   6  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เเดือน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ภาระหนี้ต่องบประมาณ (ร้อยละ) 4 14.15 5 0.2151  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ด าเนินการบริหารจัดการภาระหนี้ที่เกิดขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการ

บริหารจัดการหนี้ในเชิงรุก (Pro-active Debt Management) และอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง ท าให้ 
ปรับภาระหนี้ไม่ให้กระจุกตัวภายใต้กรอบความเสี่ยงที่มีผลระยะยาว รวมทั้งสามารถลดต้นทุนเงินกู้และลดภาระดอกเบี้ยใน
อนาคตได้เป็นจ านวนมาก 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

มีการบริหารจัดการหนี้ในเชิงรุกที่สามารถลดต้นทุนการกู้เงินได้ รวมทั้งการวางแผนรูปแบบการจัดหาเงินกู ้
ที่ดี ซึ่งท าให้ภาระหนี้ไม่กระจุกตัวในปีใดปีหนึ่งมากเกินไป 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง : - 
  หมายเหต ุ: 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล  

                 2 รูปแบบการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วัด  
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          รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ   6  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่  3 : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ 

กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
3.3  ร้อยละความส าเร็จในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้ตามรุ่นอายุและวงเงินที่วางแผนไว้ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายโพธิรัตน์ กิจศรีโอภาค 

(ส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้) 
ม.ล.อรสวัลป์  จักรพันธุ ์
(ส านักจัดการหนี้ 1)    
นางสาวสมหญิง ด ารงแสง 
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 โทรศัพท์ : 0-2271-799 ต่อ 5812 
0-2265-8050 ต่อ 5307, 5903 

ค าอธิบาย : ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้จัดท าแผนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงในปีงบประมาณ พ.ศ. 255 5 โดยก าหนดให้การออกพันธบัตรแต่ละรุ่นในตลาดแรกมี ขนาดใหญ่และ 
มีสภาพคล่องในตลาดรอง และเพื่อให้สามารถสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่มีประสิทธิภาพโดยวางแผนให้ออกพันธบัตรรุ่นอายุ  
5 ปี 7 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 30 ปี และ 50 ปี เพื่อหล่อเลี้ยงตลาดอย่างสม่ าเสมอ อันแสดงถึงการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 3 เสาหลักของระบบการเงินไทย  ส าหรับปีงบประมาณ 2555  
สบน. มีแผนในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง วงเงินรวม 285,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
 

 รุ่นอายุ  5 ปี วงเงิน 85,000 ลา้นบาท 

 รุ่นอายุ  7 ป ี วงเงิน 55,000 ลา้นบาท 

 รุ่นอายุ 10 ปี วงเงิน 60,000 ลา้นบาท 

 รุ่นอายุ 15 ปี วงเงิน 30,000 ลา้นบาท 

 รุ่นอายุ 20 ปี วงเงิน 30,000 ลา้นบาท 

 รุ่นอายุ 30 ปี วงเงิน 15,000 ลา้นบาท 

 รุ่นอายุ 50 ปี วงเงิน 10,000 ลา้นบาท 
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          รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ   6  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553* 2554* ณ 31 มี.ค. 55 
ร้อยละความส าเร็จในการออก
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้ตาม
รุ่นอายุและวงเงินที่วางแผนไว้ 

ร้อยละ (ร้อยละ 170.90)  
มีการออกพันธบัตร 

รัฐบาลเพื่อใช้เป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
รุ่นอายุ 5,10,15,20
และ 30 ปี วงเงินรวม 
309,826 ล้านบาท 

(ร้อยละ 128.20) 
มีการออกพันธบัตร
รัฐบาลเพื่อใช้เป็น
อัตราดอกเบี้ย
อ้างอิง รุ่นอายุ  
5, 7, 10, 15, 20 
และ 30 ปี  
วงเงินรวม 326,900 
ล้านบาท 

(ร้อยละ 44.42) 
มีการออกพันธบัตรรัฐบาล
เพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิง ได้จ านวนทั้งสิ้น 
126,610 ล้านบาท  
โดยแบ่งเป็น  

รุ่นอายุ วงเงิน 
(ล้านบาท) 

5 ปี 46,000 
7 ปี 32,000 
10 ปี 5,110 
15 ปี 10,000 
20 ปี 16,000 
30 ป ี 7,500 
50 ปี 10,000  

 

หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ 2553 และปีงบประมาณ 2554 สามารถออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงได้สูงกว่าแผนที่วางไว้มาก เนื่องจากภาวะตลาดเอ้ือให้มีการออกพันธบัตร รวมทั้งรัฐบาลมีความจ าเป็นในการ
ใช้เงิน  

เกณฑ์การให้คะแนน 2 : 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

เงื่อนไข  :  กรณีมีปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานจะขออุทธรณ์เพื่อให้
พิจารณาปรับเกณฑ์การให้คะแนน 

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



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

              

        
 11 

                                                                                                            

          รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ   6  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จในการออกพันธบัตร
รัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
ได้ตามรุ่นอายุและวงเงินที่วางแผนไว้ 

3 ร้อยละ 44.24  
มีการออกพันธบัตร
รัฐบาลเพื่อใช้เป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง  
วงเงินรวม 126,610 
ล้านบาท  

1 0.0323 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

1. การวางแผนออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราอ้างอิง โดยเพิ่มวงเงินพันธบัตรแต่ละรุ่นให้ม ี
ขนาดใหญ่ขึ้นเพียงพอที่จะท าให้เกิดสภาพคล่องในตลาดรองได ้

2. การจัดประชุม Market Dialogue เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมตลาดอย่างสม่ าเสมอ
เก่ียวกับภาวะตลาดตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง เสนอแนะแนวทางการออกตราสารหนี้และแนวทาง 
การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง Primary Dealers นักลงทุนรายใหญ่และ 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

มีการหารือกับผู้ร่วมตลาดอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ได้รับข้อมูลความต้องการของนักลงทุนเพื่อใช้ในการ
ก าหนดแนวทางการออกพันธบัตรรัฐบาล รวมทั้งสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ร่วมตลาดและส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ และท าให้ผู้ร่วมตลาดทราบถึงแนวทางการออกตราสารหนี้ของภาครัฐที่ชัดเจน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1. การประกาศ พรบ. ขาดดุลงบประมาณ ซึ่งมีผลบังคับใช้ล่าช้ากว่าปกติ ส่งผลให้ สบน. สามารถเร่ิมกู้
เงินตาม พรบ. ดังกล่าวได้ล่าช้าตามไปด้วย โดยเร่ิมมีการกู้จริงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2555 

2. สบน. ได้มีการชะลอการกู้เงินในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ เนื่องจากต้นทุนการกู้เงินที่ปรับ
สูงขึ้นมาผิดปกต ิ
หลักฐานอ้างอิง : - 
หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล 
                 2 รูปแบบการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วัด  
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 (    )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  4 :  ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                      ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
4.1  การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวนีรชา  มรกตราภรณ ์

  นางสาวจุฑารัตน์ พดุงวิทย ์
  (ส านักนโยบายและแผน) 

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

การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ
บริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการก ากับดูแลการก่อหนี้และการบริหารหนี้ของ หน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจในแต่ละปีงบประมาณ โดยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะจะด าเนินการจัดท าแผนฯให้แล้วเสร็จก่อน
เร่ิมปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้เป็นกรอบการท างานได้ในวันเร่ิมต้นของปีงบประมาณนั้นๆ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
1 จัดท าตารางเวลาและแบบฟอร์มการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ  

2556 เพื่อรวบรวมความต้องการกู้เงินและบริหารหนี้ และส่งไปให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงาน 
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่ประสงค์จะกู้เงินและบริหารหนี้ในปีงบประมาณ 2556 กรอกข้อมูล 
รายละเอียดโครงการความต้องการกู้เงินและบริหารหนี้ในแบบฟอร์มและส่งให้ส านักงาน 
บริหารหนี้สาธารณะ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2555 เพื่อจะได้พิจารณาสถานะความพร้อม 
และจัดล าดับเพื่อบรรจุโครงการในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2556  

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

ตัวชี้วัด 1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

1 2 3 4 5 
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             รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 
 (    )  รอบ  12  เดือน 

โดยที่ : 
ระดับ 1 คะแนน :  จัดท าตารางเวลาและแบบฟอร์มการจัดท าแผนฯ ปี 56 เพื่อรวบรวมความต้องการกู้เงิน 

และบริหารหนี้ และส่งไปให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการต่อไปได้ส าเร็จ 
ระดับ 2 คะแนน :  กลั่นกรองโครงการเงินกู้และความต้องการบริหารหนี้ของหน่วยงานต่างๆ ให้มีความ

สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศได้ส าเร็จ 

ระดับ 3 คะแนน :  จัดท าร่างแผนฯ ปี 56 พร้อมผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและผลกระทบต่อกรอบ 
ความยั่งยืนทางการคลังเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหาร 
หนี้สาธารณะและติดตามโครงการเงินกู้ภายใต้ แผนการบริหารหนี้สาธารณะส าเร็จ 

ระดับ 4 คะแนน :  เสนอแผนฯ ปี 56 พร้อมผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและผลกระทบจากการด าเนินการ
ตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะส าเร็จ 

ระดับ 5 คะแนน :  เสนอแผนฯ ปี 56 พร้อมผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและผลกระทบต่อกรอบความยั่งยืน
ทางการคลังต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ ภายในเดือน ก.ย. 2555 

เงื่อนไข :  หากส านักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้แล้ว และมีปัจจัยภายนอก 
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ สบน. ท าให้คณะรัฐมนตรีไม่สามารถให้ความเห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ได้ภายในเดือน ก.ย. 2555 ก็ให้ได้รับการยกเว้น 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผน 
การบริหารหนี้สาธารณะ 

5 ระดับ 1 1 0.0538 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  
 การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ เป็นการด าเนินตามมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญั ติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้
สาธารณะ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็น 
คณะกรรมการและเลขานุการ เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
ซึ่งในการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะในแต่ละปีงบประมาณจะมีการก าหนดปฏิทินการท างานเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานเพื่อให้สามารถด าเนินการจัดท าแผนฯ ได้แล้วเสร็จก่อนเร่ิมต้นปีงบประมาณถัดไป 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 
หลักฐานอ้างอิง : - 

หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล 
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              รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่  4 :  ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                     ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
4.2  ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการลงทุนและแผนการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ  

 ส าหรับสาขาเชิงยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาล 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 : ผู้อ านวยการส านักบริหารการระดมทุน

โครงการลงทุนภาครัฐ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารการ 
ระดมทุนระบบบริหารจัดการน้ า 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวสิริภา สัตยานนท์  
(ส านักบริหารการระดมทุนโครงการ 
ลงทุนภาครัฐ) 
ร.ต.ต. หญิง จารุณี เล็กด ารงศักดิ์ 
(ส านักบริหารการระดมทุนระบบ 
บริหารจัดการน้ า 

โทรศัพท์ :  0-2271-7999 โทรศัพท์ :  0-2271-7999 ต่อ 5703, 5710 
ค าอธิบาย :  

การจัดท าแผนการลงทุนและแผนการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐส าหรับสาขาเชิงยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
รัฐบาล เป็นการด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังได้รับมอบหมายให้จัดท าแผนการลงทุนโดยการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการที่มีความพร้อมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวาง
ระบบบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 รวมทั้งจัดท าแผนการระดมทุนของโครงการ ให้มีความ
สอดคล้องกับแผนความต้องการใช้จ่ายเงินมีต้นทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนด าเนินการบริหารหนีด้ังกล่าวให้
สอดคล้องกับสถานะทางการคลังของรัฐบาล ตลอดจนเสนอขออนุมัติโครงการต่อคณะรัฐมนตร ี
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
1 หน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งยืนยันโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ตามมตคิณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (e DPL) 

2 จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อจัดล าดับความส าคัญของโครงการ 
จัดการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ DPL เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 

3 จัดท าแผนการลงทุนเสนอ ผอ.สบน. / อนุกรรมการ/หรือคณะท างานที่เก่ียวข้อง 
จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ DPL เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 

4 บันทึกน าเสนอผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการเงินกู้ภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เงินกู้ DPL และ พ.ร.ก. ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2555  
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              รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ตัวชี้วัด 1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4  
คะแนน 

5 
คะแนน 

ระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ภายใต้
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 

1 2 3 4 5 

 

โดยที่ : 
ระดับ 1 :  รวบรวมข้อมูลค าขอใช้งบประมาณ และเงินกู้ของหน่วยงานเพื่อการวิเคราะห์และกลั่นกรอง 
ระดับ 2 :  จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อจัดล าดับความส าคัญของโครงการ 
ระดับ 3 :  จัดท าแผนการลงทุนเสนอ ผอ.สบน. / อนุกรรมการ/หรือคณะท างานที่เก่ียวข้อง 
ระดับ 4 :  จัดท าแผนการลงทุนเสนอกระทรวงการคลัง 
ระดับ 5 :  จัดท าแผนการลงทุน และแผนการระดมทุนเสนอคณะรัฐมนตร ี

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

 ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 ภายใต้พระราชก าหนดให้
อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 

5 ระดับ 4 4.0000 0.2151 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : สามารถด าเนินการได้ตามข้อมูลผลการด าเนินงาน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง : - 

  หมายเหต ุ: 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล 
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             รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่  4 :  ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                      ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
4.3  วงเงินในการออกพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Bond)  

 ได้ตามจ านวนที่วางแผนไว้ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 : ผู้อ านวยการส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายโพธิรัตน์  กิจศรีโอภาส 

 (ส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้)    
 ม.ล.อรสวัลป์  จักรพันธุ ์
 (ส านักจัดการหนี้ 1) 

โทรศัพท์ :  0-2271-7999 ต่อ 5800 โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5812 
0-2265-8050 ต่อ 5307 

ค าอธิบาย :  
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะได้จัดท าแผนการออกพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเพื่อ เป็น

เครื่องมือในการระดมทุนรูปแบบใหม่ของรัฐบาล รองรับความต้องการระดมทุนที่สูงขึ้น และเป็นการเพิ่มทางเลือกส าหรับ
นักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ย 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 ณ. มี.ค. 2555 
วงเงินในการออกพันธบัตรรัฐบาล
ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
(Floating Rate Bond) ได้ตามจ านวน
ที่วางแผนไว ้

ล้านบาท มีการออกพันธบัตร
รัฐบาลประเภท
อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว 47,000 
ล้านบาท 

มีการออก
พันธบัตรรัฐบาล
ประเภทอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว 
46,000 ล้านบาท 

มีการออก
พันธบัตรรัฐบาล
ประเภทอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว 
24,450 ล้านบาท 

หมายเหตุ :  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อัตราดอกเบี้ยรัฐบาลอยู่ในระดับต่ า และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ความ
ต้องการลงทุนใน FRB เพิ่มสูงขึ้น และมีความต้องการเพิ่มขึ้นจากนักลงทุน ท าให้ สบน. มีการปรับวงเงินการออก FRB เพิ่มข้ึน 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ค่าเป้าหมายที่ระดับคะแนน 3 คะแนน ออกพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate 
Bond) ได้ตามจ านวนที่วางแผนไว้ 22,000 ล้านบาท และมีช่วงปรับคะแนนเท่ากับ +/- ร้อยละ 10 

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 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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             รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

 ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

วงเงินในการออกพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Bond) ได้ตาม
จ านวนที่วางแผนไว้ 

5 การออกพันธบัตร
รัฐบาลประเภท
อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว 24,450 
ล้านบาท 

4.1033 0.2206 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1.   การวางแผนออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราอ้างอิง โดยเพิ่มวงเงินพันธบัตรแต่ละรุ่นให้   

มีขนาดใหญ่ขึ้นเพียงพอที่จะท าให้เกิดสภาพคล่องในตลาดรองได ้
2.   การจัดประชุม Market Dialogue เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมตลาดอย่างสม่ าเสมอ

เก่ียวกับภาวะตลาดตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง เสนอแนะแนวทางการออกตราสารหนี้และแนวทาง 
การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง Primary Dealers นักลงทุนรายใหญ่และ 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

มีการหารือกับผู้ร่วมตลาดอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ได้รับข้อมูลความต้องการของนักลงทุนเพื่อใช้ในการก าหนด
แนวทางการออกพันธบัตรรัฐบาล รวมทั้งสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ร่วมตลาดและส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
และท าให้ผู้ร่วมตลาดทราบถึงแนวทางการออกตราสารหนี้ของภาครัฐที่ชัดเจน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

สภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนตามสถานการณ์ตลาดการเงินอาจส่งผลให้ต้องมีการปรับ
แผนการออกพันธบัตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการระดมทุนของรัฐบาลและความต้องการของนักลงทุน 
หลักฐานอ้างอิง : - 

  หมายเหต ุ: 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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           รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 
 (   )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  4 :  ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                      ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
4.4  ร้อยละของวงเงินการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 : ผู้อ านวยการส านักบริหารการช าระหนี้  ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายอัคนิทัต  บุญโญ 

 นางสาวจันทิรา ตรงรัศมีทอง 
 (ส านักบริหารการช าระหนี้) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5600 โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5602, 5610 
ค าอธิบาย : 
เป็นการวัดผลส าเร็จจากร้อยละของผลผลิตเชิงปริมาณ (Output) ของงานการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล เทียบกับ
เป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ก าหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
คือ วงเงินการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล 171,009.8943 ล้านบาท (จ านวนงบช าระหนี้ที่ได้รับจัดสรร) 
 

สูตรการค านวณ :  
คิดจากจ านวนงบช าระหนี้ที่ใช้ไป    จ านวนงบช าระหนี้ที่ได้รับจัดสรร  ×  100  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 ณ 31 มี.ค. 2555 
ร้อยละของวงเงินการบริหารการช าระหนี ้
ของรัฐบาล 

ร้อยละ 100 99.95 40.86 
(69,882.87 ล้านบาท) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 ร้อยละ 97 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของวงเงินการบริหารการช าระหนี ้
ของรัฐบาล 

5 40.86 1 0.0538 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนงบช าระหนี้ที่ใช้ไปจากผลการด าเนินงานของส านักบริหารการช าระหนี้ และ

น ามาค านวณตามสูตรการค านวณเพื่อจัดล าดับการให้คะแนนตามเกณฑ์ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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           รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 
 (   )  รอบ  12  เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 1. ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายท าให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
 2. มีการประสานเป็นการภายในระหว่างส านักบริหารการช าระหนี้กับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง ท าให้
สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 
หลักฐานอ้างอิง : - 

  หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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             รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 
 (     )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  6 :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก าหนดนโยบาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรทิพย์  พันเลิศยอดยิ่ง 
นางสาวสมหญิง ด ารงแสง 
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050  โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5900, 5903 
ค าอธิบาย :  

 เพื่อให้ส่วนราชการทราบผลการประเมินการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งมีการ
ติดตามและรายงานผลให้แก่ผู้ก าหนดนโยบายทราบ เพื่อสามารถปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการ
ด าเนินงานต่อไป 

 ผู้ก าหนดนโยบาย  หมายถึง  บุคคล หรือคณะบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายซึ่งก าหนดนโยบายให้แก่ส่วน
ราชการ เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ส่วนราชการสังกัด 

 พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ก าหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยส านักงาน ก.พ.ร. 
 ประเด็นการส ารวจประกอบด้วยประเด็นส าคัญๆ ดังนี ้

(1) ความพึงพอใจด้านความเข้าใจต่อนโยบายที่มอบหมาย 
(2) ความพึงพอใจด้านการน านโยบายไปปฏิบัต ิ
(3) ความพึงพอใจด้านการติดตามและน าเสนอผลให้ทราบ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555* 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้ก าหนดนโยบาย 

ร้อยละ 80 - N.A. 

หมายเหตุ :  รอผลการประเมินจากส านักงาน ก.พ.ร. ณ สิ้นปีงบประมาณ 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
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 : ประเด็นข้อสังเกตของผู้ประเมินอิสระจะน ามาใช้ประกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด  
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก าหนดนโยบาย 3 N/A 1 0.0323 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง : - 

  หมายเหต ุ: 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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                 รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 
 (     )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  7 :  ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  เลขานุการกรม ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวเทียมจันทร์  ประเสริฐผล 

  นางสาววรรณิตา ลอยอ  า 
(ส านักงานเลขานุการกรม) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050  โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5110, 5117, 5132 
ค าอธิบาย : 

ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที ส่วนราชการสามารถจัดท าบัญชีต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตตามที กรมบัญชีกลางก าหนด และน าเอาผลการค านวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้
เกิดประสิทธิภาพ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
1 มีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS  

ส าหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื อวันที  23 กุมภาพันธ์ 2555 
2 จัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที กรมบัญชีก าหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการค านวณต้นทุนตามรูปแบบที กรมบัญชีกลาง 
ก าหนด โดยเสนอให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ และ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เมื อวันที  27 มีนาคม 2555 

3 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ว่ามีการเปลี ยนแปลงเพิ มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง 
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี ยนแปลงดังกล่าว จัดท ารายงานการเปรียบเทียบและ 
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที กรมบัญชีกลาง 
ก าหนด โดยเสนอให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร. ทราบและ 
เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เมื อวันที  27 มีนาคม 2555 

4 จัดท าแผนเพิ มประสิทธิภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพิ ม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯ ดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ เมื อวันที  29 มีนาคม 2555  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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                 รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 
 (     )  รอบ  12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วัด 1  
คะแนน 

2 
คะแนน 

3  
คะแนน 

4 
คะแนน 

5  
คะแนน 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

1 2 3 4 5 

โดยที่ : 
ระดับ 1 คะแนน : ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ 

GFMIS ส าหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ระดับ 2 คะแนน : จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที กรมบัญชีกลางก าหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการค านวณต้นทุนตามรูปแบบที 
กรมบัญชีกลางก าหนด โดยเสนอให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ระดับ 3 คะแนน : เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ว่ามีการเปลี ยนแปลงเพิ มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของการเปลี ยนแปลงดังกล่าว จัดท ารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที กรมบัญชีกลางก าหนด โดยเสนอให้ส านัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ระดับ 4 คะแนน : จัดท าแผนเพิ มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพิ ม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได)้ และแผนฯ ดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

ระดับ 5 คะแนน : สามารถด าเนินการตามแผนเพิ มประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได ้ตาม
เป้าหมายที ก าหนดไว้พร้อมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน และผลส าเร็จตามแผนเพิ ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
ส่วนราชการ 

เงื่อนไข :  
1. ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที  1 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที  29 กุมภาพันธ์ 2555  
2. ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนน 2 และ 3 ถึงส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ

ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที  29 กุมภาพันธ์ 2555  
3. ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที  4 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที  31 มีนาคม 2555 
4. ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที  5 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที  31 ตุลาคม 2555 

  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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                 รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 
 (     )  รอบ  12  เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

5 ระดับ 4 4 0.2151 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ส าหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของ

ปีงบประมาณ 2554  
2. ทบทวนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2553 เพื อจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554  
3. จัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุน

ต่อหน่วยผลผลิตงบประมาณ 2554 และ 2553 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กรมบัญชีกลางก าหนด และรายงานผลการ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตให้ ผอ. สบน. เห็นชอบ 

4. จัดท าแผนเพิ มประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ 2555 เสนอ ผอ. สบน. ให้ความเห็นชอบ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : เจ้าหน้าที และผู้บริหารให้ความส าคัญในการด าเนินงาน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1. อัตราก าลังมีจ ากัด รวมทั้งมีอัตราการเข้าออกของเจ้าหน้าที ที รับผิดชอบในเรื องดังกล่าวค่อนข้างสูง ท าให้
เจ้าหน้าที มีความรู้ความช านาญในการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไม่เพียงพอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที ควร 

2. ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมเกี ยวกับวิธีการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตซึ งจัดโดยกรมบัญชีกลางในฐานะ
หน่วยงานกลางที ต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการมีน้อยเกินไปท าให้เจ้าหน้าที มีความเข้าใจเกี ยวกับการด าเนินการ
จัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไม่เพียงพอ 
หลักฐานอ้างอิง :  

1. บันทึกข้อความส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที  กค 0901/613 ลงวันที  23 กุมภาพันธ์ 2555 เรื อง รายงานผล
การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ตามระดับคะแนนที  1 

2. บันทึกข้อความส านักงานเลขานุการกรม ที  กค 0901/สลก/ว36 ลงวันที  17 กุมภาพันธ์ 2555 เรื องพิจารณา
ทบทวนกิจกรรมย่อยปีงบประมาณ 2553 เพื อจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

3. หนังสือส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที  กค 0901/1013-1015 ลงวันที  27 มีนาคม 2555 เรื องรายงานผล 
การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ตามระดับคะแนนที  2 และ 3 

4. บันทึกข้อความส านักงานเลขานุการกรม ที  กค 0901/1065 ลงวันที  29 มีนาคม 2555 เรื องรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ตามระดับคะแนนที  4 
  หมายเหต ุ: 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล                                  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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                 รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 
 (     )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  8 :  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  เลขานุการกรม ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวเทียมจันทร์  ประเสริฐผล 

  นางฐิติรัตน์  บุญยะประสิทธิ์  
(ส านักงานเลขานุการกรม) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050  โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5110, 5117, 5134 
ค าอธิบาย : 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน  จะใช้ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของ เงิน
งบประมาณของส่วนราชการ ทั้งที เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตร
มาส เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ทั้งนี้ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที 
ส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ส านักงบประมาณก าหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที ได้รับตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะเป็นแผนตั้งต้นในระบบ GFMIS ดังนั้น เมื อมีการน าแผนไปปฏิบัติ
แล้วจะต้องติดตามประเมินผลเพื อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที ได้ท าไว้ให้ปรับปรุง
แผนการใช้จ่ายเงินในระบบ  GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือน ถัดไป โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที  3 หรือ
ภายในเดือนมิถุนายน 2555 

 การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับวงเงินตาม
แผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส และค านวณค่าเฉลี ยของทั้ง 4 ไตรมาสเป็นผลการด าเนินงานของส่วนราชการ  
 

สูตรการค านวณ : 
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ก าหนดให้   

 X1 , X2 , X3 , X4 = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที ส่วนราชการเบิกจ่ายแต่
ละไตรมาส 

 Y1 , Y2 , Y3 , Y4      = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในระบบ 
GFMIS แต่ละไตรมาส 
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                 รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 
 (     )  รอบ  12  เดือน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

วงเงิน 171,109,767,700 บาท แยกออกเป็น 
 ผลผลิตที  1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ วงเงิน 99,873,400 บาท  
 ผลผลิตที  2 : การบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล วงเงิน 171,009,894,300 บาท 

 

ผลผลิต ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 
แผน (บาท) ผล (บาท) แผน (บาท) ผล (บาท) 

ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้
สาธารณะ 

18.4962 13.2050 16.3443 15.6974 

ผลผลิต : การบริหารการช าระหนี้
ของรัฐบาล 

29,365.6239 27,686.1559 40,856.8103 42,338.0692 

รวม 29,384.1201 27,699.3609 40,873.1546 42,353.7666 
ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน 94.27 103.62 

 

ซึ งน ามาค านวณตามสูตรการค านวณได้ค่าเฉลี ยผลการด าเนินงาน 2 ไตรมาส = 49.47% (94.27+103.62)/4  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วัด 1  
คะแนน 

2 
คะแนน 

3  
คะแนน 

4 
คะแนน 

5  
คะแนน 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผน 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
87.50 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
92.50 

ร้อยละ 
95 

เงื่อนไข : ก าหนดระดับคะแนน 3 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที ร้อยละ 90 และระดับ  5 คะแนน 
เท่ากับ ค่าเฉลี ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที ร้อยละ 95  
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

5 ร้อยละ 49.47 1.0000 0.0538 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 
2. จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 คร้ังที  1/2555 เมื อวันที  21 มีนาคม 2555  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : เจ้าหน้าที และผู้บริหารให้ความส าคัญในการด าเนินงาน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
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                 รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 
 (     )  รอบ  12  เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. ค าสั งส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที  51/2555 เรื อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงิน

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ลงวันที  2 มีนาคม 2555 
2. บันทึกข้อความด่วนที สุด ที  กค 0901/ฝค/ว1 ลงวันที  13 มีนาคม 2555 เรื องขอเลื อนการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คร้ังที  
1/2555  

3. บันทึกข้อความส านักงานเลขานุการกรม ที  กค 0901/ฝค/ว2 ลงวันที  27 มีนาคม 2555 เรื องรับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
คร้ังที  1/2555 

4. หนังสือส านักงบประมาณ ด่วน ที  นร 0708/5725 ลงวันที  3 กุมภาพันธ์ 2555 เรื องขอส่งแผน/รายงานการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  หมายเหต ุ: 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล           
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                 รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 
 (     )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  9 :  ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  เลขานุการกรม ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวเทียมจันทร์  ประเสริฐผล 
  นางฐิติรัตน์  บุญยะประสิทธิ์  

(ส านักงานเลขานุการกรม) 
โทรศัพท์ :  0-2265-8050  โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5110, 5117, 5134 
ค าอธิบาย : 

 เพื อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการเพื อให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 วัดผลส าเร็จจากร้อยละของผลผลิต  (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที ส่วนราชการท าได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที ก าหนดไว้ตาม 
“เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555” 
 

สูตรการค านวณ : 
 

ผลผลิต  
(i) 

น้ าหนัก
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ                                                 
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต คะแนนที่ได้ 

(SM i) 

คะแนน             
ถ่วงน้ าหนัก         
(Wi x SM i) 1 2 3 4 5 

ผลผลิตที 1 W1 80 85 90 95 100 SM1 (W1 x SM1) 
ผลผลิตที 2 W2 80 85 90 95 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 80 85 90 95 100 . . 

. . 80 85 90 95 100 . . 
 ผลผลิตที  i Wi 80 85 90 95 100 SMi (Wi x SMi) 

น้ าหนักรวม  Wi =1 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ  (Wi x SMi) 
 

ผลรวมคะแนนเฉลี ยถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 
     

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

       Wi                   W1 + W2 +....+ Wi 
 
โดยท่ี : 

W  หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที ให้กับแต่ละเป้าหมายผลผลิต และผลรวมของ
น้ าหนักของทุกเป้าหมายผลผลิต เท่ากับ 1 

SM  หมายถึง คะแนนที ได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต 
i   หมายถึง ล าดับที ของเป้าหมายผลผลิต ได้แก่  1, 2,…, i   
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                 รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 
 (     )  รอบ  12  เดือน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
1. ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ค่าเป้าหมายของผลผลิต ของส านักงาน

บริหารหนี้สาธารณะ มีดังนี ้
1) ผลผลิตการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ มีค่าเป้าหมายของผลผลิตคือ หนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60 
2)  ผลผลิตการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล มีค่าเป้าหมายของผลผลิตคือ วงเงินการบริหารการช าระหนี้

รัฐบาล 171,009.8943 ล้านบาท 
2. ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ คือ หนี้สาธารณะต่อ GDP มีค่า

เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 60 ซึ งข้อมูลล่าสุด ณ วันที  31 ธันวาคม 2554 หนี้สาธารณะต่อ GDP เท่ากับ 40.30  
3. ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตการบริหารการช าระหนี้รัฐบาล คือ วงเงินการบริหารการช าระหนี้ของ

รัฐบาล มีค่าเป้าหมายคือ 171,009.8943 ล้านบาท ซึ งข้อมูลล่าสุด ณ วันที  31 มีนาคม 2555 วงเงินการบริหารการช าระหนี้
ของรัฐบาล เท่ากับ 70,024.2251 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.95 ซึ งน ามาค านวณตามสูตรการค านวณได้ดังนี ้

 

ผลผลิต น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ
เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ได ้

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

1 2 3 4 5 
ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้
สาธารณะ 

0.5 80 85 90 95 100 5 2.5 

ผลผลิต : การบริหารการช าระหนี้
ของรัฐบาล 

0.5 80 85 90 95 100 1 0.5 

น้ าหนักรวม 1.0 ค่าคะเนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ  3.0  
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  (Wi x SMi) = 1 
2  (Wi x SMi) = 2 
3  (Wi x SMi) = 3 
4  (Wi x SMi) = 4 
5  (Wi x SMi) = 5  
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                 รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 
 (     )  รอบ  12  เดือน 

เงื่อนไข :  
1) การก าหนดน้ าหนักที จัดสรรให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตให้ถ่วงน้ าหนักตามล าดับความส าคัญของเป้าหมาย

ผลผลิต หากไม่ระบุน้ าหนัก ให้ถือว่าทุกเป้าหมายผลผลิตมีน้ าหนักเท่ากัน 
2) กรณีส่วน ราชการ เปลี ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที ก าหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2552 ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 
กรณีที ส่วนราชการไม่มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ให้น าค่าน้ าหนักไปรวมไว้ที ตัวชี้วัดที  7 “ระดับ
ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต”  ร้อยละ 2.5 และตัวชี้วัดที  8 “ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน” ร้อยละ 2.5 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

5 3 3 0.1613 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ด าเนินการตามที ได้กล่าวไปแล้วในข้อมูลผลการด าเนินงาน  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : เจ้าหน้าที และผู้บริหารให้ความส าคัญในการด าเนินงาน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1. ผลที ท าได้จริงตามค่าเป้าหมายผลผลิตการบริหารจัดการหนี้สาธารณ หนี้สาธารณะต่อ  GDP เป็นข้อมูล 
ณ วันที  31 ธันวาคม 2554 

2. ค่าเป้าหมายผลผลิตการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล วงเงิน 176,009.8900 ล้านบาท ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย เป็นวงเงิน ณ ขณะจัดท าค าของบประมาณ แต่ สบน. ได้รับจัดสรร วงเงิน 171,009.8943 ล้านบาท 
ดังนั้น สบน. จึงขอใช้วงเงินที ได้รับจัดสรรในการจัดท าตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที ท าได้จริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
หลักฐานอ้างอิง :  

1. หนังสือส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที  กค 0901/1199 ลงวันที  10 เมษายน 2555 เรื องรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ไตรมาสที  2) 

2. รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที  31 ธันวาคม 2554 
  หมายเหต ุ: 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 10 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด1 : เลขานุการกรม ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางรุ่งระวี รุกเขต 

(ส านักงานเลขานุการกรม) 
นางสาวสมหญิง ด ารงแสง 
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

โทรศัพท์ : 0- 2265-8050  โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5116, 5903 
ค าอธิบาย : 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สะท้อนจาก
การประเมินสมรรถนะ โดยใช้ค่าคะแนนจากการประเมินสมรรถนะหลัก ตามแนวทางของ ก.พ. เนื่องจากสามารถสะท้อนให้
เห็นถึง ระดับของสมรรถนะบุคลากรได้ 

 ทุนมนุษย ์(Human Capital) หมายถึง  ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ที่มีความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
ทุนมนุษย์จัดเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได ้ไม่สามารถวัดเทียบเป็นมูลค่าทางธุรกิจได ้แต่เป็นทุนที่ส าคัญและมีคุณค่า สามารถ     
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินที่จับต้องได้ เช่น ทุนทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ ดังนั้นการเพิ่มทุนมนุษย์หรือการลงทุน 
ให้ได้มาการสะสม การใช้ประโยชน์ การพัฒนาศักยภาพ และการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องจึงสามารถช่วยสร้างให้บุคลากร 
มีความรู้ความสามารถ รวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดีต่อองค์การ ซึ่งน าไปสู่การเพิ่มคุณค่าผลผลิตและการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์การมีความสามารถสร้างความได้เปรียบในการด าเนินงาน ดังนั้น การพัฒนาทุนมนุษย์จึงถือว่า
เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การ   

 การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การประเมินสมรรถนะของบุคลากรของส่วนราชการตามแนวทางของ 
ก.พ. (ยกเว้นกระทรวงกลาโหม และส านักงานต ารวจแห่งชาติ สามารถใช้แนวทางการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ของ
หน่วยงาน) 

 การประเมินสมรรถนะ ต้องมีการประเมินสมรรถนะหลัก (Core competency) และ/หรือสมรรถนะ  
ในสายวิชาชีพ (Funtional competency) ส าหรับสมรรถนะหลักเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนไทย 
ทั้งระบบเพื่อหล่อหลอมค่านิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ๕ เร่ือง คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี  
การสั่งสมความชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม  
ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถก าหนดสมรรถนะเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลักที่ก าหนดเป็นพื้นฐานได้แตกต่างกันไป 
ตามความเหมาะสม 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร วัดจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่สะท้อนจากผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ ตามแนวทางของ ก.พ. ซึ่งเป็นค่าคะแนนจากการประเมินสมรรถนะของ
บุคลากร  เนื่องจากสามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับของสมรรถนะของบุคลากรได้อย่างชัดเจน และการน าเครื่องมือการ
ประเมินสมรรถนะของ ก.พ. มาใช้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับส่วนราชการ ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญของ
การน าระบบประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการมาใช้  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้จัดท าสรุปผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรของ 
สบน. คร้ังที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2554 - 30 กันยายน 2554 โดย สบน. ได้คะแนนเฉลี่ยการประเมินสมรรถนะของ
บุคลากร ครั้งที่ 1 เท่ากับ 90.94 คะแนน และได้ส่งผลดังกล่าวให้ส านักงาน ก.พ.ร. แล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 
ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์การให้คะแนนในกรณีที่ 2 คือ มีผลการประเมิน ครั้งที่ 1 น้อยกว่า 91.00 คะแนน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
การก าหนดสูตรค านวณคะแนนมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของ ก.พ.  (เช่น ผลประเมิน

สมรรถนะเท่ากับ 91-100% เท่ากับ 5 คะแนน และผลประเมินสมรรถนะ น้อยกว่า 60% เท่ากับ 1 คะแนน เป็นต้น) และ
เพื่อให้การประเมิน มีความเหมาะสมและเป็นธรรม จึงได้ก าหนดเกณฑ์   การประเมินตามผลการประเมินสมรรถนะที่
ปรากฏในคร้ังที่ 1 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 

กรณีที่ 1 :    ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 91.00 คะแนน  

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการรักษา
สถานะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สูงขึ้น ซึ่งกรณีดังกล่าวจะได้คะแนนเท่ากับ 5 

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 ต่ ากว่าคร้ังที่ 1 แต่มากกว่า 60 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนจะ
ค านวณจากสัดส่วนของคะแนนที่ลดลง โดยใช้สูตรการค านวณดังนี้  

 

 5 −  4 ×  
 𝑋1−𝑋2 

 𝑋1−60 
     

 

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ 1 
 

ระดับคะแนน สูตรการค านวณ 
1 X2 ≤ 60 
2 

5 −  4 ×  
 X1 − X2 

 X1 − 60 
   3 

4 
5 X2 ≥ X1 

 

หมายเหตุ :  
X1  คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจ าปี คร้ังที่ 1 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 54)  

          X2  คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจ าปี คร้ังที่ 2 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 55) 
 

       กรณทีี่ 2 :    ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 น้อยกว่า 91.00 คะแนน 
 

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 91 คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ 5 
 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 มากกว่าคร้ังที่ 1 แต่ต่ ากว่า 91 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนจะ

ค านวณจากสัดส่วนของคะแนนที่เพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการค านวณ ดังนี้ 
 

   3 +  2 ×  
 𝑋2−𝑋1 

 91−𝑋1 
   

 

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 เท่ากับครั้งที่ 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 3 
 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 ต่ ากว่าคร้ังที่ 1 แต่มากกว่า 60 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนจะ

ค านวณจากสัดส่วนของคะแนนที่ลดลง โดยใช้สูตรการค านวณ ดังนี้  
 

  3 −  2 ×  
 𝑋1−𝑋2 

 𝑋1−60 
    

 

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ 1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

 

ระดับคะแนน สูตรการค านวณ 
1 X2 ≤ 60 
2 

3 −  2 ×  
 𝑋1 − 𝑋2 

 𝑋1 − 60 
   

3 X2 = X1 
4 

3 +  2 ×  
 𝑋2 − 𝑋1 

 91 − 𝑋1 
   

5 X2 ≥ 91 
หมายเหตุ :   

X1  คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจ าปี คร้ังที่ 1 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 54)  
X2  คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจ าปี คร้ังที่ 2 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 55) 

 

 หากส่วนราชการไม่ส่งรายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การตามแบบฟอร์มรายงานผลการ
ประเมินสมรรถนะของบุคลากร หรือ กรอกข้อมูลส่งมาไม่ครบถ้วน จะถูกหักคะแนนตัวชี้วัดที่ 10.1 เท่ากับ 0.05 คะแนน 
ในแต่ละคร้ัง 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

หมายเหตุ : * ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ 
ของบุคลากร 

5 N.A.* 1 0.0538 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ สบน. ประจ าปีงบประมาณ 
2555 เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สูงขึ้น 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : -  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : บุคลากรมีอัตรา Turn Over สูง รวมทั้งมีการรับบุคลากรใหม่เข้ามาจ านวนมาก อาจส่งผลให้
คะแนนการประเมินสมรรถนะต่ ากว่ารอบการประเมินครั้งที่ 1 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 

หลักฐานอ้างอิง : 1. หนังสือส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที่ กค 0900/432 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555  
 เร่ือง รายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร  

2. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร 
หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 11 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด1 : ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปฏิมา พักตร์ผ่อง 

นายวีรยุทธ เจริญสุวรรณกิจ 
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
นางสาวสมหญิง ด ารงแสง 
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5202, 5210, 5903 
ค าอธิบาย : 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการประเมินผลโดยใช้การส ารวจความพึง
พอใจ   ของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ  

 ทุนสารสนเทศ เป็นระบบที่รวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) และเทคโนโลย ี
เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักๆ ขององค์การ ซึ่งได้แก่ กระบวนการสร้างนวัตกรรม (Information) การบริหารลูกค้า 
(Customer Management) การบริหารงานปฏิบัติการ (Operation Management) และการจัดการด้านกฎข้อบังคับ
และสังคม (Regulation and Social) ซึ่งการพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเนื่องทันเหตุการณ์ 
และสามารถใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการน าข้อมูลเข้า ผ่านระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะห์และ
แปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้ จะช่วยให้องค์การสามารถน าข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น  
ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย ที่จะสามารถ
ส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพิ่มข้ึน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ  วัดจากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
สารสนเทศ (User Satisfaction) และประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ วัดจากข้อมูล เชิงประจักษ์  

 การประเมินความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นเร่ืองการจัดการ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศ  
ซึ่งสะท้อนในรูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล 
(Database) และระบบเครือข่าย (Network) และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจ าเป็น 
ต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์และระบบ Intranet ของหน่วยงาน  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
สารสนเทศ โดยใช้แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ โดยระบบออนไลน์ของส านักงาน ก.พ.ร. คร้ังที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 
ธันวาคม 2554 โดยมีข้าราชการเป็นผู้ตอบแบบส ารวจจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 102 คน ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่าจะใช้
จ านวน 96 คน เนื่องจากเกิดปัญหาขัดข้องของระบบ ผลการส ารวจ ได้คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น 3.3 คะแนน 
ความส าคัญ 3.7 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของ Gap ระหว่างความคิดเห็นและความส าคัญ ที่ระดับ 0.4 
คะแนน.ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์การให้คะแนนในกรณีที่ 2 คือ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความส าคัญของผู้ใช้งานสารสนเทศ (gap) คร้ังที่ 1 มากกว่า 0.3 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

 ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย คือ  
ตัวชี้วัดที่ 11.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ และ 
ตัวชี้วัดที่ 11.2 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

หมายเหตุ : - ตัวชี้วัด 11.1 หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่ก าหนดไว้ (สามารถตรวจสอบ
จ านวนผู้ตอบขั้นต่ าของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการส ารวจออนไลน์) จะได้คะแนน
ตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 1.0000 คะแนน เนื่องจากไม่สามารถน าผลการส ารวจมาใช้เป็นตัวแทน ในการ
ประเมินผลได ้

 - ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP)  
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 3 (ค านวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งนี้หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่า สิ่งที่
บุคลากร ในองค์การมีความเห็นกับความส าคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้นหน่วยงาน
ควรด าเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและด าเนินการแก้ไข 

ตารางและสูตรการค านวณ : 

ตัวชี้วัดที่ 11.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (จะรวมอยู่ในแบบส ารวจ Orgaization Development Survey) 
ซึ่งจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยจะใช้การเปรียบเทียบ Gap จากการส ารวจการพัฒนาองค์การ คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 การก าหนดสูตรค านวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการส ารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญ       
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) ครั้งที่ 1 ซึ่งมึค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.3 ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินมีความเหมาะสม
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง จึงได้น าผลการส ารวจคร้ังที่ 1 มาก าหนดเป็นเกณฑ์การให้คะแนน โดย
แบ่งเป็น 2 กรณ ีกล่าวคือ กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ Gap 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 และกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ Gap มากกว่า 
0.3 นอกจากนี้ได้น า ผลการส ารวจคร้ังที่ 1 มาใช้ประกอบการจัดระดับเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

    กรณีที่ 1 :      ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
                       (GAP) ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 

 

 กรณีที่ Gap คร้ังที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 
 กรณีที่ Gap คร้ังที่ 2 มากกว่า 0.3 แต่น้อยกว่า 0.8 เกณฑ์การให้คะแนนจะค านวณจากสัดส่วนของ 

Gap ที่เพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการค านวณดังนี ้
 

   5 −  4 ×  
 𝑋2−𝑋1 

 0.8−𝑋1 
   

 

 กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 จะได้คะแนนเท่ากับ 1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ระดับคะแนน สูตรการค านวณ 
1 X2  
2  

5 −  4 ×  
 𝑋2−𝑋1 

 0.8−𝑋1 
   3 

4 
5 X2 ≤ X1 

 

หมายเหตุ :  
  X1  คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ครั้งที่ 1 (1 – 15 ธ.ค. 54) 
  X2  คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ครั้งที่ 2 (15 – 30 พ.ย. 55) 
 

    กรณีที่ 2 :      ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
           (GAP) ครั้งที่ 1 มากกว่า 0.3 

 

 กรณีที่ Gap คร้ังที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
 กรณีที่ Gap คร้ังที่ 2 น้อยกว่าคร้ังที่ 1 แต่มากกว่า 0.3 เกณฑ์การให้คะแนนจะค านวณจากสัดส่วน

ของ Gap ที่ลดลง โดยใช้สูตรการค านวณดังนี ้
 

3 +  2 ×  
(𝑥1 − 𝑥2)

(𝑥1 − 0.3)
   

 กรณีที่ Gap คร้ังที่ 2 เท่ากับครั้งที่ 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
 กรณีที่ Gap คร้ังที่ 2 มากกว่าคร้ังที่ 1 แต่มน้อยกว่า 0.8 เกณฑ์การให้คะแนนจะค านวณจากสัดส่วน

ของ Gap ที่เพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการค านวณดังนี ้
 

3 −  2 ×  
(𝑥1 − 𝑥2)

(0.8 − 𝑥1)
   

 

 กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 จะได้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
ระดับคะแนน สูตรการค านวณ 

1 X2  
2 

3 +  2 ×  
(𝑥1 − 𝑥2)

(𝑥1 − 0.3)
   

3 X2 = X1 
4 3 −  2 ×  

(𝑥1−𝑥2)

(0.8−𝑥1)
   

5 X2 ≤ 0.3 
 

หมายเหตุ :  
  X1  คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ครั้งที่ 1 (1 – 15 ธ.ค. 54) 
  X2  คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ครั้งที่ 2 (15 – 30 พ.ย. 55) 
 
ตัวชี้วัดที่ 11.2 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

เป็นการประเมินจากหลักฐาน ณ ส่วนราชการ ว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยมี
ประเด็นการตรวจประเมิน 10 รายการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

การประเมิน 
 

น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

11.2 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

0.5 ≤6 7 8 9 10 

 

ตารางและสูตรการค านวณ : 
การค านวณตัวชี้วัดที่ 11 ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

เป็นการค านวณจากค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดที่ 11.1 และ 11.2 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(Wi x SMi) 
11.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญ

ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
0.5 SM1 (W1 x SM1) 

11.2 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

0.5 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม  Wi= 1   (Wi x SMi) 
 

โดยที่ : 
W  หมายถึง น้ าหนักของตัวชี้วัด โดยผลรวมของน้ าหนักของทุกตัวชี้วัด เท่ากับ 1 
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผลส าเร็จตาม

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
i  หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นตามแนวทางการด าเนินงาน 
 (Wi x SMi) หมายถึง ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุง

สารสนเทศ 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

หมายเหตุ : * ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ 

5 N.A.* 1 0.0538 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ปีงบประมาณ 2555 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเชื่อมโยงระบบสื่อสาร จ านวน 3 
โครงการ คือ 1) โครงการปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์และจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน 2) โครงการบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านหนี้สาธารณะ และ 3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ รวมทั้งมีแผนการด าเนินงานในระยะต่อไป คือ ในปีงบประมาณ 2556 มีแผนการด าเนินโครงการเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการท างานของระบบสารสนเทศภายใน สบน. จ านวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ 2) โครงการ Web Service 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 

หลักฐานอ้างอิง : - 

หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 12 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด1 : คณะท างานพัฒนาองค์กรของ

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสมหญิง ด ารงแสง 

 นายศุภชัย ธรรมจิตราภรณ ์
 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 โทรศัพท์ :   0-2265-8050 ต่อ 5903, 5902 
ค าอธิบาย :  

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบประเมิน 
Organization Climate Survey ผ่านระบบออนไลน์  

 ทุนองค์การ (Organization Capital) เป็นความสามารถขององค์การที่สามารถใช้ประโยชน์และช่วยใน
ด้านการจัดการกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การ ทุน
องค์การ ได้แก่ ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานภายใน
องค์การ เช่น วัฒนธรรม ผู้น า การอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการท างาน การท างานเป็นทีม และการจัดการความรู้  ซึ่งมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อในการช่วยให้องค์การสามารถด าเนินงานได้ตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้  การพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การจึงสามารถช่วยให้การขับเคลื่อนประสิทธิภาพขององค์การทั้งด้านกระบวนการท างานภายในให้สูงขึ้น 
และท าให้เกิดคุณค่ากับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ วัดจากผลการส ารวจแบบประเมิน Organization 
Climate Survey ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development) 

 การประเมินความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเร่ือง ผู้น า  
(Leadership) วัฒนธรรม (Culture) การท างานเป็นทีม ( Teamwork) การอุทิศตนและ ความมุ่งมั่นในการท างาน 
(Personal Contribution) การจัดการความรู้ ( Knowledge Management) นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มประเด็น
ค าถามเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเชิงลบที่สะท้อนถึงความส าเร็จในการท างาน ๒  เร่ือง คือ การล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) และความโปร่งใส 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

1. ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ด าเนินการส ารวจสถานะบรรยากาศภายในองค์กร โดยใช้
แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ คร้ังที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2554 โดยมีข้าราชการเป็นผู้ตอบแบบส ารวจ
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 102 คน ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่าจะใช้จ านวน 96 คน เนื่องจากเกิดปัญหาขัดข้องของระบบ และ
มีผลการส ารวจคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของ Gap ระหว่างความคิดเห็นและความส าคัญ ที่ระดับ 0.5 คะแนน ซึ่งผลการ
ประเมินดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์การให้คะแนนในกรณีที่ 2 คือ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญของบุคลากรใน
องค์กร (gap) คร้ังที่ 1 มากกว่า 0.3 

2. สบน. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาองค์กรของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที่ 15/2555  
ลงวันที่ 18 มกราคม 2555 โดยมี ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ (นายประวิช สารกิจปรีชา) เป็นประธานคณะท างาน  
รองผู้อ านวยการ สบน. (นายสุวิชญ โรจนวานิช และนายทวี ไอศูรย์พิศาลศิริ) เป็นรองประธานคณะท างาน ผู้อ านวยการ
ส านัก/ศูนย์/กลุ่มหรือผู้แทนจากส านัก/ศูนย์/กลุ่ม เป็นคณะท างาน และผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็น
คณะท างานและเลขานุการ ซึ่งคณะท างานดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ ก าหนดนโยบาย กรอบและแนวทาง หลักเกณฑ ์
ในการพัฒนาองค์กรของ สบน. ในเร่ืองการบริหารการเปลี่ยนแปลง การประเมินผลการปฏิบัติราชการราชการระดับ 
หน่วยงานและระดับหน่วยงานภายใน การจัดการความรู้ การสร้างนวัตกรรม การบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแล 
องค์การที่ดี การส่งเสริมธรรมาภิบาล การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งการพัฒนาองค์กรในเร่ืองที่เก่ียวข้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนาองค์กร (Master Plan) และแผนการด าเนินงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

(Action Plan) และติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการ และรายงานผลความส าเร็จพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคของ
การพัฒนาองค์กรต่อผู้อ านวยการ สบน. 

3. คณะท างานฯ ได้มีการประชุม คร้ังที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อรับทราบผลการ
ส ารวจบรรยากาศภายในองค์กรจากระบบ Survey Online รวมทั้งได้พิจารณากรอบและแนวทางส าหรับการปรับปรุง
พัฒนาองค์กรของ สบน. ประจ าปีงบประมาณ 2555 และในการประชุมคร้ังที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 คณะ
ท างานฯ ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การของ สบน. ประจ าปีงบประมาณ 2555 โดยเป็นการปรับปรุงและพัฒนาใน 
5 ด้าน คือ ด้านการท างานเป็นทีม ด้านภาวะผู้น า ด้านการอุทิศตอนและความมุ่งมั่นในการท างาน ด้านวัฒนธรรม และ
ด้านการจัดการความรู้  

4. ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะได้เห็นชอบแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ 
2555 แล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินตามกิจกรรมต่างๆ ในแผน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

การก าหนดสูตรค านวณคะแนนมีความสอดคล้องกับผลการส ารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญ
ต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP) คร้ังที่ 1 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.3  ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินมีความ
เหมาะสมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง จึงได้น าผลการส ารวจคร้ังที่ 1 มาก าหนดเป็นเกณฑ์การให้
คะแนน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี กล่าวคือ กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ Gap น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 และกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ Gap 
มากกว่า 0.3 นอกจากนี้ได้น าผลการส ารวจคร้ังที่ 1 มาใช้ประกอบการจัดระดับเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมิน
บรรยากาศภายในองค์กร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
ก าหนดเกณฑ์การประเมินตาม โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้  
 

    กรณีที่ 1 :      ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร 
                       (GAP) ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 

 

 กรณีที่ Gap คร้ังที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 
 กรณีที่ Gap คร้ังที่ 2 มากกว่า 0.3 แต่น้อยกว่า 0.8 เกณฑ์การให้คะแนนจะค านวณจากสัดส่วนของ 

Gap ที่เพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการค านวณดังนี ้
 

   5 −  4 ×  
 𝑋2−𝑋1 

 0.8−𝑋1 
   

 

 กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 จะได้คะแนนเท่ากับ 1 
ระดับคะแนน สูตรการค านวณ 

1 X2  
2  

5 −  4 ×  
 𝑋2 − 𝑋1 

 0.8 − 𝑋1 
   3 

4 
5 X2 ≤ X1 

 

หมายเหตุ :  
  X1  คือ Gap จากการประเมินบรรยากาศภายในองค์การ คร้ังที่ 1 (1 – 15 ธ.ค. 54) 
  X2  คือ Gap จากการประเมินบรรยากาศภายในองค์การ คร้ังที่ 2 (15 – 30 พ.ย. 55) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

    กรณีที่ 2 :      ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร 
           (GAP) ครั้งที่ 1 มากกว่า 0.3 

  

 กรณีที่ Gap คร้ังที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
 กรณีที่ Gap คร้ังที่ 2 น้อยกว่าคร้ังที่ 1 แต่มากกว่า 0.3 เกณฑ์การให้คะแนนจะค านวณจากสัดส่วน

ของ Gap ที่ลดลง โดยใช้สูตรการค านวณ ดังนี ้
 

3 +  2 ×  
(𝑥1−𝑥2)

(𝑥1−0.3)
   

 

 กรณีที่ Gap คร้ังที่ 2 เท่ากับครั้งที่ 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
 กรณีที่ Gap คร้ังที่ 2 มากกว่าคร้ังที่ 1 แต่มน้อยกว่า 0.8 เกณฑ์การให้คะแนนจะค านวณจากสัดส่วน

ของ Gap ที่เพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการค านวณ ดังนี ้

3 −  2 ×  
(𝑥1 − 𝑥2)

(0.8 − 𝑥1)
   

 กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 จะได้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
 

ระดับคะแนน สูตรการค านวณ 
1 X2  
2 

3 +  2 ×  
(x1 − x2)

(x1 − 0.3)
   

3 X2 = X1 
4 3 −  2 ×  

(𝑥1−𝑥2)

(0.8−𝑥1)
   

5 X2 ≤ 0.3 
 

หมายเหตุ :  
  X1  คือ Gap จากการประเมินบรรยากาศภายในองค์การ คร้ังที่ 1 (1 – 15 ธ.ค. 54) 
  X2  คือ Gap จากการประเมินบรรยากาศภายในองค์การ คร้ังที่ 2 (15 – 30 พ.ย. 55) 
 

หมายเหตุ : - หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่ก าหนดไว้ (สามารถตรวจสอบจ านวนผู้ตอบขั้น
ต่ าของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ Survey Online) จะได้คะแนนเท่ากับ 1.0000 คะแนน 
เนื่องจากไม่สามารถน าผลการส ารวจมาใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผลได้ 

 - ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (Gap)  
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 3 (ค านวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งนี้หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่า  สิ่งที่
บุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความส าคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้นหน่วยงาน
ควรด าเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและด าเนินการแก้ไข 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือน 
  รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

หมายเหตุ : * ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ 

5 N.A.* 1 0.0538 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ด าเนินการตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อมูลผลการด าเนินงาน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. บุคลากรของ สบน. ให้ความร่วมมือในการเข้าไปตอบแบบสอบถามผ่านระบบ Survey Online ของส านักงาน 

ก.พ.ร. เป็นอย่างดี 
2. ผู้บริหาร และคณะท างานพัฒนาองค์กรของ สบน. ให้การสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าวเป็นอย่างด ี
3. มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดดังกล่าวลงสู่ระดับหน่วยงานภายใน (ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม) และระดับบุคคล เพื่อสร้างความ

ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาองค์กร 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : บุคลากรของ สบน. มีจ านวนน้อย ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามซึ่ง
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้ใช้ที่ระดับค่าความเชื่อมั่นตามหลักสถิติที่ ร้อยละ 95 ส่งผลให้จะต้องประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าไปตอบแบบสอบถามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องติดตามผลอย่างใกล้ชิด 
หลักฐานอ้างอิง : - 

หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล 
 

 


