รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

จัดทาโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วันที่ 20 เมษายน 2555

รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงและนโยบายส้าคัญ/พิเศษของรัฐบาล
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง
1.1.3 หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ้าปี
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 7
ค้าอธิบาย : เป็นการวัดยอดหนี้สาธารณะคงค้างในปีงบประมาณหนึ่งๆ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ตามที่กระทรวงการคลังเผยแพร่เป็นรายเดือน
สูตรการค้านวณ :
ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 X 100
GDP
เกณฑ์การให้คะแนน 1 :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตัวชี้วัด

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม X+2
X+1
X
X-1
X-2
ในประเทศ ณ ราคาประจาปี
เงื่อนไข : 1. กรณีที่มีปัจจัยภายนอกอยู่เหนือการควบคุมและส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานจะขออุทธรณ์เพื่อ
ปรับเกณฑ์การให้คะแนน
2. ค่า X เป็นไปตามที่ สบน. ได้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ณ ราคาประจาปี *
- หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิน้ เดือนกันยายน
- GDP **

หน่วยวัด

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2552
2553
2554
ร้อยละ
44.26
41.86
41.66
ล้านบาท 4,001,942.00 4,230,089.49 4,448,294.60
ล้านบาท 9,041,551.00 10,104,821.00 10,677,002.50

หมายเหตุ : * ตัวเลขหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ณ ราคาประจาปี เป็นตัวเลขที่ สบน. ใช้เผยแพร่ใน Website
(www.pdmo.mof.go.th) ทั้งนี้ สบน. จะปรับตัวเลขให้เป็นปัจจุบันตามตัวเลข GDP ล่าสุดที่สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศ
** GDP เป็นตัวเลขจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยตัวเลข GDP ปี 2554
เป็นตัวเลขประมาณการ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลเงินกู้ในและต่างประเทศของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้าประกัน) และหนี้สนิ ของ FIDF เช่น เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ การเบิกจ่ายเงินกู้
การชาระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
โดยบันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ CS-DRMS ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดาเนินการและ
ติดตามบันทึกข้อมูล
2. ประมาณการ GDP ได้จากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล สานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะรวบรวมข้อมูล และจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ส่ งผลให้กระทรวงการคลัง
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด 2 :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050
นายวศิน ชูจิตารมย์
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5207
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นายสรรเพชฐ์ ศิริสุทธารมย์
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5512
(สานักนโยบายและแผน)
นางสาวสมหญิง ดารงแสง
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5903
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
1
หมายเหตุ : รูปแบบการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วัด
2
การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล
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ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
3.2 ภาระหนี้ต่องบประมาณ
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 4
ค้าอธิบาย : เป็นการวัดภาระหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้นๆ
โดยภาระหนี้จริงที่ยังไม่มีการบริหารจัดการ โดยกาหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 20
สูตรการค้านวณ :
ภาระหนี้
งบประมาณรายจ่าย

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน 1 :
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
3
5

เกณฑ์การให้คะแนน
ภาระหนี้ต่องบประมาณมากกว่าร้อยละ 20
ภาระหนี้ต่องบประมาณเท่ากับร้อยละ 20
ภาระหนี้ต่องบประมาณน้อยกว่าร้อยละ 20

เงื่อนไข : หากมีการบริหารหนี้โดยการ Refinance ที่แสดงให้เห็นถึงการลดต้นทุนและปิดความเสี่ยงได้
ให้ถือเป็นข้อยกเว้นสามารถนามาหักออกจากภาระหนี้ได้
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ผลการด้าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.
2552
2553
2554
(10.46)
ภาระหนี้ต่องบประมาณ
ร้อยละ
(10.20)
(12.61)
20.20
21.64
22.27
- ภาระหนี้
ล้านบาท (198,991.93)
(214,333.21) (216,564.07)
418,206.15
422,259.74
378,574.60
2,070,000
- งบประมาณรายจ่าย
ล้านบาท
1,951,700
1,700,000
หมายเหตุ : 1. ตัวเลขในวงเล็บเป็นตัวเลขภาระหนี้ต่องบประมาณที่มีการบริหารจัดการอยู่ภายใต้กรอบ
ความยั่งยืนทางการคลัง ไม่เกินร้อยละ 15
2. กรณีที่มีปัจจัยภายนอกอยู่เหนือการควบคุมและส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานจะขออุทธรณ์
เพื่อปรับเกณฑ์การให้คะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยนาข้อมูลภาระหนี้มาจากระบบ
ฐานข้อมูลหนี้ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และข้อมูลพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ซึ่งรวมเงินต้นและดอกเบี้ยที่จัดสรรให้แก่รัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด 2 :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050
นายจอมจักร อมรวัฒนา
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5520
(สานักนโยบายและแผน)
นายเทพรัตน์ วงศ์เจริญวนกิจ
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5517
(สานักนโยบายและแผน)
นางสาวสมหญิง ดารงแสง
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5903
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
1
หมายเหตุ : รูปแบบการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วัด
2
การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล
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ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
3.3 ร้อยละความส้าเร็จในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้ตามรุ่นอายุ
และวงเงินที่วางแผนไว้
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 3
ค้าอธิบาย : สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้จัดทาแผนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตรา
ดอกเบี้ ย อ้ า งอิ ง ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 โดยกาหนดให้ ก ารออกพั น ธบั ต รแต่ ล ะรุ่ น ในตลาดแรกมี
ขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องในตลาดรอง และเพื่อให้สามารถสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่มีประสิทธิภาพโดยวางแผนให้
ออกพันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี 7 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 30 ปี และ 50 ปี เพื่อหล่อเลี้ยงตลาดอย่างสม่าเสมอ อันแสดงถึง
การดาเนินงานเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 3 เสาหลักของระบบการเงินไทย
สาหรับปีงบประมาณ 2555 สบน. มีแผนในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง วงเงินรวม
285,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้








รุ่นอายุ 5 ปี
รุ่นอายุ 7 ปี
รุ่นอายุ 10 ปี
รุ่นอายุ 15 ปี
รุ่นอายุ 20 ปี
รุ่นอายุ 30 ปี
รุ่นอายุ 50 ปี

วงเงิน 85,000 ล้านบาท
วงเงิน 55,000 ล้านบาท
วงเงิน 60,000 ล้านบาท
วงเงิน 30,000 ล้านบาท
วงเงิน 30,000 ล้านบาท
วงเงิน 15,000 ล้านบาท
วงเงิน 10,000 ล้านบาท

เกณฑ์การให้คะแนน 1 :
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
มีการออกพันธบัตรร้อยละ 60 ของวงเงินรวม
2
มีการออกพันธบัตรร้อยละ 70 ของวงเงินรวม
3
มีการออกพันธบัตรร้อยละ 80 ของวงเงินรวม
4
มีการออกพันธบัตรร้อยละ 90 ของวงเงินรวม
5
มีการออกพันธบัตรร้อยละ 100 ของวงเงินรวม
เงื่อนไข : กรณีมีปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการ/ผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด จะขออุทธรณ์เพื่อให้พิจารณาปรับเกณฑ์การให้คะแนน
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ร้อยละความสาเร็จ
ในการออกพันธบัตรรัฐบาล
เพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงได้ตามรุ่นอายุ
และวงเงินที่วางแผนไว้

ผลการด้าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.

2552
วงเงิน/ มีการออกพันธบัตร
ร้อยละ รัฐบาลเพื่อใช้เป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
รุ่นอายุ 5,10,15,20
และ 30 ปี วงเงินรวม
209,530 ล้านบาท

2553
(ร้อยละ 170.90)*
มีการออกพันธบัตร
รัฐบาลเพื่อใช้เป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
รุ่นอายุ 5,10,15,20
และ 30 ปี วงเงินรวม
309,826 ล้านบาท

2554
(ร้อยละ 128.20)*
มีการออกพันธบัตร
รัฐบาลเพื่อใช้เป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
รุ่นอายุ 5, 7, 10, 15,
20 และ 30 ปี วงเงิน
รวม 326,900 ล้านบาท

หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ 2553 และปีงบประมาณ 2554 สามารถออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบีย้ อ้างอิงได้สูง
กว่าแผนที่วางไว้มาก เนื่องจากภาวะตลาดเอื้อให้มีการออกพันธบัตร รวมทั้งรัฐบาลมีความจาเป็นในการใช้เงิน

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยสานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และสานักจัดการหนี้ 1 เป็น
หน่วยงานที่รั บผิดชอบ การวางแผนและการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดย
ประสานการจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทารายงาน
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด 2 :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050
นายโพธิรัตน์ กิจศรีโอภาค
เบอร์ติดต่อ : 0-2271-7999 ต่อ 5812
(สานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้)
ม.ล.อรสวัลป์ จักรพันธุ์
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5307
(สานักจัดการหนี้ 1)
นางสาวสมหญิง ดารงแสง
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5903
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
1
หมายเหตุ : รูปแบบการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วัด
2
การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต)
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก
ของส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
4.1 ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ้าปีงบประมาณ 2556
หน่วยวัด : ระดับ
น้้าหนัก : ร้อยละ 5
ค้าอธิบาย : การจัดทาแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณ เป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการกากับดูแลการก่อหนี้และการบริหารหนี้ของ
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในแต่ละปีงบประมาณ โดยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะดาเนินการจัดทาแผนฯ
ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้เป็นกรอบการทางานได้ในวันเริ่มต้นของ
ปีงบประมาณนั้นๆ
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1






ระดับขั้นของความส้าเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4












ขั้นตอนที่ 5



โดยที่ : ขั้นตอนที่ 1 : จัดทาตารางเวลาและแบบฟอร์มการจัดทาแผนฯ ปี 56 เพื่อรวบรวมความต้องการกู้เงิน
และบริหารหนี้ และส่งไปให้หน่วยงานต่างๆ ดาเนินการต่อไปได้สาเร็จ
ขั้นตอนที่ 2 : กลั่นกรองโครงการเงินกู้และความต้องการบริหารหนี้ของหน่วยงานต่างๆ ให้มีความ
สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้สาเร็จ
ขั้นตอนที่ 3 : จัดทาร่างแผนฯ ปี 56 พร้อมผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและผลกระทบต่อกรอบความยั่งยืน
ทางการคลังเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารหนี้สาธารณะและติดตามโครงการเงินกู้ภายใต้
แผนการบริหารหนี้สาธารณะสาเร็จ
ขั้นตอนที่ 4 : เสนอแผนฯ ปี 56 พร้อมผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและผลกระทบจากการดาเนินการตาม
แผนฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะสาเร็จ
ขั้นตอนที่ 5 : เสนอแผนฯ ปี 56 พร้อมผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและผลกระทบต่อกรอบความยั่งยืน
ทางการคลังต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ ภายในเดือน ก.ย. 2555
เงื่อนไข : หากสานักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ดาเนินการตามแผนงานที่กาหนดไว้แล้ว และมีปัจจัย
ภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ สบน. ทาให้คณะรัฐมนตรีไม่สามารถให้ความเห็นชอบแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะได้ภายในเดือน ก.ย. 2555 ก็ให้ได้รับการยกเว้น
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ระดับความสาเร็จของการจัดทา
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ

ระดับ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2552
2553
2554
สาเร็จ
สาเร็จ
สาเร็จ
เสนอแผนฯ ต่อ
เสนอแผนฯ ต่อ
เสนอแผนฯ ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ คณะรัฐมนตรีเพื่อให้
ความเห็นชอบ เมื่อ ความเห็นชอบ เมื่อ ความเห็นชอบ เมื่อ
วันที่ 22 ก.ย. 52
วันที่ 28 ก.ย. 53
วันที่ 27 ก.ย. 54

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับคะแนนที่ 1 : ใช้บันทึกการนาส่งแบบฟอร์มแผนฯปี 56 ให้หน่วยงานต่างๆ เป็นหลักฐาน
ระดับคะแนนที่ 2 : ใช้ตารางสรุปข้อมูลผลการกลั่นกรองโครงการและความต้องการบริหารหนี้
ของหน่วยงานต่างๆ เป็นหลักฐาน
ระดับคะแนนที่ 3 : ใช้รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารหนี้
สาธารณะและติดตามโครงการเงินกู้ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะเป็นหลักฐาน
ระดับคะแนนที่ 4 : ใช้รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะ
เป็นหลักฐาน
ระดับคะแนนที่ 5 : ใช้วันที่ที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแผนฯ เป็นหลักฐาน แต่หากมีปัจจัย
ภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ให้ใช้วันที่ที่หนังสือออกจากสานักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นหลักฐาน
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนีรชา มรกตราภรณ์
นางสาวจุฑารัตน์ พดุงวิทย์
(สานักนโยบายและแผน)

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5500
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5502
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5514
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก
ของส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
4.2 ระดับความส้าเร็จในการจัดท้าแผนการลงทุนและแผนการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
ส้าหรับสาขาเชิงยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาล
หน่วยวัด : ระดับ
น้้าหนัก : ร้อยละ 5
ค้าอธิบาย : การจัดทาแผนการลงทุนและแผนการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐสาหรับสาขาเชิงยุทธศาสตร์ตาม
นโยบายรัฐบาล เป็นการดาเนินการตามที่กระทรวงการคลังได้รับมอบหมายให้จัดทาแผนการลงทุนโดยการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการที่มีความพร้อมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 รวมทั้งจัดทาแผนการระดมทุนของโครงการ
ให้มีความสอดคล้องกับแผนความต้องการใช้จ่ายเงินมีต้นทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนดาเนินการบริหารหนี้
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานะทางการคลังของรัฐบาล ตลอดจนเสนอขออนุมัติโครงการต่อคณะรัฐมนตรี
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับขั้นของความส้าเร็จ (Milestone)
ระดับ
คะแนน
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
1

2


3



4




5





โดยที่ : ขั้นตอนที่ 1 : รวบรวมข้อมูลคาขอใช้งบประมาณ และเงินกู้ของหน่วยงาน เพื่อการวิเคราะห์และกลั่นกรอง
ขั้นตอนที่ 2 : จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 : จัดทาแผนการลงทุนเสนอ ผอ.สบน. / อนุกรรมการ/หรือคณะทางานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 4 : จัดทาแผนการลงทุนเสนอกระทรวงการคลัง
ขั้นตอนที่ 5 : จัดทาแผนการลงทุน และแผนการระดมทุนเสนอคณะรัฐมนตรี
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผน
การลงทุนและแผนการระดมทุนโครงการ
ลงทุนภาครัฐ สาหรับสาขาเชิงยุทธศาสตร์
ตามนโยบายรัฐบาล

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2552
2553
2554
การจัดทาแผนการลงทุน
และแผนการระดมทุน
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแข็ง 2555
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับคะแนนที่ 1 : ใช้แบบฟอร์มคาขอใช้เงินกู้ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เงินกู้เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)และพระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (พ.ร.ก.) ของ
หน่วยงานต่างๆ เป็นหลักฐาน
ระดับคะแนนที่ 2 : ใช้หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหาร
โครงการเงินกู้ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เงินกู้ DPL และ พ.ร.ก.เป็นหลักฐาน
ระดับคะแนนที่ 3 : ใช้รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการเงินกู้ภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เงินกู้ DPL และ พ.ร.ก. เป็นหลักฐาน
ระดับคะแนนที่ 4 : ใช้บันทึกนาเสนอผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการเงินกู้
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เงินกู้ DPLและ พ.ร.ก. ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหลักฐาน
ระดับคะแนนที่ 5 : ใช้หนังสือกระทรวงการคลังถึงคณะรัฐมนตรีและวันที่ที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
แผนฯ เป็นหลักฐาน แต่หากมีปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ให้ใช้วันที่ที่หนังสือออกจาก
กระทรวงการคลังเป็นหลักฐาน
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักบริหารการระดมทุน
โครงการลงทุนภาครัฐ
ผู้อานวยการสานักบริหารการระดมทุน
ระบบบริหารจัดการน้า
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสิริภา สัตยานนท์
(สานักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ)
ร.ต.ต. หญิง จารุณี เล็กดารงศักดิ์
(สานักบริหารการระดมทุนระบบบริหารจัดการน้า)

เบอร์ติดต่อ : 0-2271-7999 ต่อ 5700
เบอร์ติดต่อ : 0-2271-7999 ต่อ 5777
เบอร์ติดต่อ : 0-2271-7999 ต่อ 5703
เบอร์ติดต่อ : 0-2271-7999 ต่อ 5710
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก
ของส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
4.3 วงเงินในการออกพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Bond) ได้ตามวงเงินที่
วางแผนไว้
หน่วยวัด : ล้านบาท
น้้าหนัก : ร้อยละ 5
ค้าอธิบาย : สานักงานบริหารหนี้สาธารณะได้จัดทาแผนการออกพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
เพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมทุนรูปแบบใหม่ของรัฐบาล รองรับความต้องการระดมทุนที่สูงขึ้น และเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกสาหรับนักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ย
เกณฑ์การให้คะแนน1 :
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
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
ค่าเป้าหมายที่ระดับคะแนน 3 คะแนน ออกพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating
Rate Bond) ได้ตามจานวนที่วางแผนไว้ 22,000 ล้านบาท และมีช่วงปรับคะแนนเท่ากับ +/- ร้อยละ 10
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
วงเงินในการออกพันธบัตรรัฐบาล
ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
(Floating Rate Bond) ได้ตามวงเงินที่
วางแผนไว้

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2552
2553
2554
ล้านบาท มีการออก
มีการออก
มีการออก
พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาล
ประเภทอัตรา ประเภทอัตรา ประเภทอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว ดอกเบี้ยลอยตัว ดอกเบี้ยลอยตัว
22,000 ล้าน
47,000 ล้าน
46,000 ล้าน

บาท
บาท
บาท

หน่วยวัด

หมายเหตุ :  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อัตราดอกเบี้ยรัฐบาลอยู่ในระดับต่า และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้
ความต้องการลงทุนใน FRB เพิ่มสูงขึ้น และมีความต้องการเพิ่มขึ้นจากนักลงทุน ทาให้ สบน. มีการปรับวงเงินการออก
FRB เพิ่มขึ้น
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยสานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และสานักจัดการหนี้ 1 เป็นหน่วยงาน
ที่รั บผิดชอบ การวางแผนและการออกพันธบัตรรัฐบาล โดยประสานการจัดเก็บข้อมูล และรวบรวมจากหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ เบอร์ติดต่อ : 0-2271-7999 ต่อ 5800
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายโพธิรัตน์ กิจศรีโอภาส
เบอร์ติดต่อ : 0-2271-7999 ต่อ 5812
(สานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้)
ม.ล.อรสวัลป์ จักรพันธุ์
เบอร์ตดิ ต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5307
(สานักจัดการหนี้ 1)
หมายเหตุ : 1 รูปแบบการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วัด
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก
ของส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
4.4 ร้อยละความส้าเร็จของวงเงินการบริหารการช้าระหนี้ของรัฐบาล
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 5
ค้าอธิบาย : เป็นการวัดผลสาเร็จจากร้อยละของผลผลิตเชิงปริมาณ (Output) ของงานการบริหารการชาระหนี้
ของรัฐบาล เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่กาหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 คือ วงเงินการบริหารการชาระหนี้ของรัฐบาล 171,009.8943 ล้านบาท (จานวนงบชาระ
หนี้ที่ได้รับจัดสรร)
สูตรการค้านวณ :
คิดจากจานวนงบชาระหนี้ที่ใช้ไป  จานวนงบชาระหนี้ที่ได้รับจัดสรร X 100
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1 คะแนน
ระดับ 2 คะแนน
ระดับ 3 คะแนน ระดับ 4 คะแนน ระดับ 5 คะแนน
ร้อยละ 93
ร้อยละ 94
ร้อยละ 95
ร้อยละ 96
ร้อยละ 97
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของวงเงินการบริหาร
การชาระหนี้ของรัฐบาล

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2552
2553
2554
99.95
99.91
100

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:
เก็บรวบรวมข้อมูลจานวนงบชาระหนี้ที่ใช้ไปจากผลการดาเนินงานของสานักบริหารการชาระหนี้
และนามาคานวณตามสูตรการคานวณ เพื่อจัดลาดับการให้คะแนนตามเกณฑ์
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักบริหารการชาระหนี้
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายอัคนิทัต บุญโญ
นางสาวจันทิรา ตรงรัศมีทอง
(สานักบริหารการชาระหนี้)

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5600
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5602
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5610
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กาหนดนโยบาย
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 3
คาอธิบาย :
 เพื่อให้ส่วนราชการทราบผลการประเมินการดาเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งมี
การติดตามและรายงานผลให้แก่ผู้กาหนดนโยบายทราบ เพื่อสามารถปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับการดาเนินงานต่อไป
 ผู้กาหนดนโยบาย หมายถึง บุคคล หรือคณะบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายซึ่งกาหนดนโยบายให้แก่
ส่วนราชการ เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ส่วนราชการ
สังกัด
 พิจารณาจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้กาหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสานักงาน ก.พ.ร.
 ประเด็นการสารวจประกอบด้วยประเด็นสาคัญๆ ดังนี้
(1) ความพึงพอใจด้านความเข้าใจต่อนโยบายที่มอบหมาย
(2) ความพึงพอใจด้านการนานโยบายไปปฏิบัติ
(3) ความพึงพอใจด้านการติดตามและนาเสนอผลให้ทราบ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1 คะแนน
ร้อยละ 65

ระดับ 2 คะแนน
ร้อยละ 70

ระดับ 3 คะแนน
ร้อยละ 75

ระดับ 4 คะแนน
ร้อยละ 80

ระดับ 5 คะแนน
ร้อยละ 85

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละความพึงพอใจของผู้กาหนดนโยบาย

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2552
2553
2554
80
-

หมายเหตุ :  สานักงาน ก.พ.ร. ยกเลิกตัวชี้วัดดังกล่าว
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล:
จัดเก็บข้อมูลจากแบบสารวจความพึงพอใจของผู้กาหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสานักงาน ก.พ.ร.
เหตุผล :
เพื่อให้การดาเนินการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผลให้แก่ผู้กาหนด
นโยบายทราบเพื่อสามารถปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมต่อไป
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรทิพย์ พันเลิศยอดยิ่ง
นางสาวสมหญิง ดารงแสง
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5100
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5900
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5903
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รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มิติที่ 2 มิติภายใน
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย : ความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทาบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด และนาเอาผลการคานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1






ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4












ขั้นตอนที่ 5



โดยที่ :
ระดับคะแนน
1
2

3

เกณฑ์การให้คะแนน
ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ
GFMIS สาหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคานวณต้นทุนตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกาหนด โดยเสนอให้สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสานักงาน ก.พ.ร.
ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน
เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์
ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดยเสนอ
ให้สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสานักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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ระดับคะแนน
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
จัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯ ดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ
สามารถดาเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้พร้อมทั้งจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน และผลสาเร็จตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการ

เงื่อนไข :
1. ส่วนราชการส่งผลการดาเนินงานในระดับคะแนนที่ 1 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
2. ส่วนราชการส่งผลการดาเนินงานในระดับคะแนน 2 และ 3 ถึงสานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
สานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
3. ส่วนราชการส่งผลการดาเนินงานในระดับคะแนนที่ 4 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555
4. ส่วนราชการส่งผลการดาเนินงานในระดับคะแนนที่ 5 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2552
2553
2554
5
5
5

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สานักงานเลขานุการกรม จะเป็นผู้ดาเนินการและจัดเก็บข้อมูล และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
เหตุผล :
เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินสาหรับไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและนาไปสู่การบริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้เกิดฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายธีรลักษ์ แสงสนิท
เลขานุการกรม
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเทียมจันทร์ ประเสริฐผล
นางสาววรรณิตา ลอยอ่า
(ฝ่ายคลัง สานักงานเลขานุการกรม)

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5117
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5140
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ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย :
 การพิจารณาผลสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของ
เงิ น งบประมาณของส่ ว นราชการ ทั้ ง ที่ เ บิ ก จ่ า ยในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคเที ย บกั บ แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ทั้งนี้
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สานักงบประมาณกาหนด
ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะเป็น
แผนตั้งต้นในระบบ GFMIS ดังนั้น เมื่อมีการนาแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้องติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ทาไว้ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ในเดือน
ปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 หรือภายในเดือนมิถุนายน 2555
 การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับวงเงิน
ตามแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น แต่ ล ะไตรมาส และค านวณค่ า เฉลี่ ย ของทั้ ง 4 ไตรมาสเป็ น ผลการด าเนิ น งานของ
ส่วนราชการ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จานวน
171,109,767,700 บาท
สูตรการคานวณ :
X2
X3
X4
 X1

*100 
*100 
*100 
*100 

Y2
Y3
Y4
 Y1

4

กาหนดให้
X1 , X2 , X3 , X4 = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการ
เบิกจ่ายแต่ละไตรมาส
Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใน
ระบบ GFMIS แต่ละไตรมาส
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1 คะแนน
ระดับ 2 คะแนน
ระดับ 3 คะแนน
ระดับ 4 คะแนน
ระดับ 5 คะแนน
ร้อยละ 85
ร้อยละ 87.50
ร้อยละ 90
ร้อยละ 92.50
ร้อยละ 95
หมายเหตุ : เงื่อนไข :
1. กาหนดระดับคะแนน 3 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ 90 และ
ระดับ 5 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ 95
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ตัวอย่าง ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จานวน 315
ล้านบาท โดยได้ทาแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้สานักงบประมาณเห็นชอบแล้ว ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (แผนตั้งต้น)
ต่อมาเกิดอุทกภัย ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินเดิม จึงได้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน
(แผนปรับปรุง) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ซึ่งประมาณการว่าจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 จานวนทั้งสิ้น 308 ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายเงินจริงของแต่ละไตรมาสเป็นดังนี้
รายการ
แผนตั้งต้น
แผนปรับปรุง (1)
ผลการเบิกจ่าย (2)
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกับ
แผน (2) / (1) * 100

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
78
70
67
100
78
40
75
115
60
35
85
115
76.92
87.50
113.33
100

รวมทั้งสิ้น
315
308
295

ดังนั้น เมื่อคานวณค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาส คิดเป็นผลการดาเนินงานของส่วนราชการ
เท่ากับ (76.92% + 87.50% + 113.33% + 100.00% ) / 4 = 94.44% อยู่ที่ระดับคะแนน 4.7756 คะแนน
2. การคานวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไม่รวมเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ และเงินงบประมาณที่ส่วนราชการประหยัดได้ และ
ไม่ได้นาไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ต่อ ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้
ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล
3. กรณีส่วนราชการนาเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่นๆ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนามาใช้คานวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย
4. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเปรียบเทียบกับ
แผนการใช้จ่ายเงินผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2552
2553
2554
99.91

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :
ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบ GFMIS
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แนวทางการประเมินผล :
ผู้ประเมิน
ส่วนราชการ
 ใช้ ข้ อ มู ลในกา รติ ด ตา มและป ระเมิ น ผลจา ก  การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผล
 กรณีที่ส่วนราชการมีเงินงบประมาณรายจ่ายเหลือจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วน
หมายถึง ส่วนราชการดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์และ
ราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรเงิน
จากระบบการบริ หารการเงิ น การคลังภาครั ฐ แบบ
งบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วนั้น เงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และข้อมูล แผนการใช้จ่าย
งบประมาณในส่วนที่เหลือจ่ายจะถือว่าเป็นเงินงบประมาณ
งบประมาณของส่ ว นราชการจากระบบของส านั ก
ที่สามารถประหยัดได้ ทั้งนี้ หากส่วนราชการไม่ได้นาเงิน
งบประมาณและระบบ GFMIS
งบประมาณส่วนนีไ้ ปใช้จ่ายในภารกิจ/โครงการอื่นๆ ต่อ
ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้
ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการ
ประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการดาเนินงาน
ดังนี้
- วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ พร้อมทั้งระบุภารกิจ/
โครงการ ประเภทงบรายจ่าย และรายการของเงิน
งบประมาณที่สามารถประหยัดได้เพื่อกรมบัญชีกลางจะ
นามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับคะแนนเพิ่ม
ของส่วนราชการ
- เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของ
ส่วนราชการทีส่ ่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1) แบบจัดทาแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามผลผลิ ต /โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (แบบ สงป. 302)
2) เอกสาร หลั ก ฐานแสดงการโอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจ
3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ที่ได้รับการอนุมัตจิ ากผู้มีอานาจ

เหตุผล :

เพื่อให้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จึงได้กาหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายธีรลักษ์ แสงสนิท
เลขานุการกรม
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเทียมจันทร์ ประเสริฐผล
นางฐิติรัตน์ บุญยะประสิทธิ์
(ฝ่ายคลัง สานักงานเลขานุการกรม)

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5117
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5134
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ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสาเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย :
 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุผลตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 วัดผลสาเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการทา
ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ที่กาหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555”
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จานวน
171,109,767,700 บาท แบ่งเป็น 2 ผลิต ดังนี้
ผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ วงเงิน 99,873,400 บาท
ผลผลิตที่ 2 การบริหารการชาระหนี้ของรัฐบาล วงเงิน 171,009,894,300 บาท
สูตรการคานวณ :
ผลผลิต
(i)

น้าหนัก
(Wi)

ผลผลิตที1่
ผลผลิตที2่
.
.
ผลผลิตที่ i
น้าหนักรวม

W1
W2
.
.
Wi
 Wi =1

1
80
80
80
80
80

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
คะแนนที่ได้
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต
(SM i)
2
3
4
5
85
90
95
100
SM1
85
90
95
100
SM2
85
90
95
100
.
85
90
95
100
.
85
90
95
100
SMi
ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(Wi x SM i)
(W1 x SM1)
(W2 x SM2)
.
.
(Wi x SMi)
 (Wi x SMi)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก เท่ากับ
 (Wi x SMi)
 Wi

หรือ

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

โดยที่ :
W หมายถึง
SM หมายถึง
i หมายถึง

น้ าหนั กความส าคั ญที่ ให้ กับ แต่ ล ะเป้ าหมายผลผลิ ต และผลรวมของ
น้าหนักของทุกเป้าหมายผลผลิต เท่ากับ 1
คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต
ลาดับที่ของเป้าหมายผลผลิต ได้แก่ 1, 2,…, i
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน 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
เงื่อนไข :
1) การกาหนดน้าหนั กที่จัดสรรให้แต่ล ะเป้าหมายผลผลิตให้ถ่ว งน้าหนักตามลาดับความส าคัญของ
เป้าหมายผลผลิต หากไม่ระบุน้าหนัก ให้ถือว่าทุกเป้าหมายผลผลิตมีน้าหนักเท่ากัน
2) กรณีส่วนราชการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่กาหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณ
3) กรณีที่ส่วนราชการไม่มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ให้นาค่าน้าหนักไปรวมไว้
ที่ตัวชี้วัดที่ 7 “ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ” ร้อยละ 2.5 และตัวชี้วัดที่
8 “ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน” ร้อยละ 2.5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2552
2553
2554
-

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : รายละเอียดแผนการดาเนินงาน รายละเอียดผลการดาเนินงานของผลผลิตเชิงปริมาณของ
ส่วนราชการ รวมทั้งเอกสาร สงป. 301 ที่จัดส่งให้กับสานักงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2555
เหตุผล : ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายธีรลักษ์ แสงสนิท
เลขานุการกรม
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเทียมจันทร์ ประเสริฐผล
นางฐิติรัตน์ บุญยะประสิทธิ์
(ฝ่ายคลัง สานักงานเลขานุการกรม)

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5117
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5134
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ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การพัฒนาองค์การ
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย :
 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
สะท้อนจากการประเมินสมรรถนะ โดยใช้ค่าคะแนนจากการประเมินสมรรถนะหลัก ตามแนวทางของ ก.พ.
เนื่องจากสามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับของสมรรถนะบุคลากรได้
 ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ที่มีความจาเป็นในการ

ปฏิบัติงาน ทุนมนุษย์จัดเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ไม่สามารถวัดเทียบเป็นมูลค่าทางธุรกิจได้ แต่เป็นทุน ที่
ส าคั ญและมี คุณค่ า สามารถสร้ า งมู ล ค่า เพิ่ม ให้ แก่ท รัพย์ สิ น ที่จับ ต้องได้ เช่ น ทุ นทางการเงิน วัส ดุอุป กรณ์
ต่างๆ ดังนั้นการเพิ่มทุนมนุษย์หรือการลงทุนให้ได้มา การสะสม การใช้ประโยชน์ การพัฒนาศักยภาพ และการ
สร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องจึงสามารถช่ว ยสร้างให้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ รวมถึงแรงจูงใจและความ
จงรักภักดีต่อองค์การ ซึ่งน าไปสู่การเพิ่มคุณค่าผลผลิ ตและการบริการที่มีประสิ ทธิภาพ ส่งผลให้องค์การมี
ความสามารถสร้างความได้เปรียบในการดาเนินงาน ดังนั้น การพัฒนาทุนมนุษย์จึงถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่าง
ยิ่งต่อความสาเร็จขององค์การ
 การประเมิ น สมรรถนะ หมายถึ ง การประเมิ น สมรรถนะของบุ ค ลากรของส่ ว นราชการตาม
แนวทางของ ก.พ. (ยกเว้นกระทรวงกลาโหม และสานักงานตารวจแห่ งชาติ สามารถใช้แนวทางการประเมิน
สมรรถนะตามเกณฑ์ของหน่วยงาน)
 การประเมิน สมรรถนะ ต้อ งมีก ารประเมิน สมรรถนะหลัก (Core competency) และ/
หรือสมรรถนะในสายวิช าชีพ (Funtional competency) สาหรับสมรรถนะหลักเป็น คุณลักษณะร่วมของ
ข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบ เพื่อหล่อหลอมค่านิ ยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน 5 เรื่อง คือ การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
และการทางานเป็นทีม ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถกาหนดสมรรถนะเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลักที่กาหนดเป็น
พื้นฐานได้แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม
 ระดั บความส าเร็ จ ของการพัฒ นาสมรรถนะของบุค ลากร วั ด จากคะแนนการประเมิ นผลการ

ปฏิบัติงานที่สะท้อนจากผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ ตามแนวทางของ ก.พ. ซึ่งเป็นค่าคะแนนจากการ
ประเมินสมรรถนะของบุคลากร เนื่องจากสามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับของสมรรถนะของบุคลากรได้อย่าง
ชัดเจน และการนาเครื่องมือการประเมินสมรรถนะของ ก.พ. มาใช้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับส่วนราชการในการ
จัดเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สาคัญของการนาระบบประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการมาใช้
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แนวทางการดาเนินการ :
การประเมินสมรรถนะเป็นการใช้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมของส่วนราชการ ซึ่งเป็น
การประเมินผลสมรรถนะ ตามแนวทางของ ก.พ. โดยประเมินจากค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
ของส่วนราชการ ครั้งที่ 1 ซึ่งใช้ผลการประเมินสมรรถนะประจาปี รอบที่ 2 เดือน เมษายน - กันยายน 2554
เป็นข้อมูล Baseline แล้วนาค่าคะแนนเฉลี่ยดังกล่าว มาคานวณเทียบกับผลค่าคะแนนเฉลี่ยของการประเมินผล
สมรรถนะประจาปี ครั้งที่ 2 ซึ่งใช้ผลการประเมินสมรรถนะประจาปี รอบที่ 2 เดือน เมษายน - กันยายน 2555 เพื่อ
ดูระดับของการพัฒนาบุคลากรว่า มีระดับการพัฒนามากน้อยเพียงใด ซึ่งสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
1) ส่วนราชการสรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส่วนราชการ ครั้งที่ 1
(ใช้ผลการประเมินสมรรถนะประจาปี รอบที่ 2 เดือน เมษายน - กันยายน 2554)
2) ส่วนราชการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมสูงขึ้น
3) ส่วนราชการสรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส่วนราชการ ครั้งที่ 2
(ใช้ผลการประเมินสมรรถนะประจาปี รอบที่ 2 เดือน เมษายน - กันยายน 2555)
4) เทียบระดับผลการประเมินกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนด เพื่อสรุปค่าคะแนนของตัวชี้วัด
KPI 2.2.1 :
After

Before
6.

1.

5.

31 ม.ค. 56
4.

2.

3.

เกณฑ์การให้คะแนน :
การกาหนดสูตรคานวณคะแนนมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของ ก.พ. (เช่น
ผลประเมินสมรรถนะเท่ากับ 91-100% เท่ากับ 5 คะแนน และผลประเมินสมรรถนะ น้อยกว่า 60% เท่ากับ 1
คะแนน เป็นต้น) และเพื่อให้การประเมินมีความเหมาะสมและเป็นธรรม จึงได้กาหนดเกณฑ์การประเมินตาม
ผลการประเมินสมรรถนะที่ปรากฏในครั้งที่ 1 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
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กรณีที่ 1 : ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 91.00 คะแนน
 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการ

รักษาสถานะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สูงขึ้น ซึ่งกรณีดังกล่าวจะได้คะแนนเท่ากับ 5
 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 น้อยกว่าครั้งที่ 1 แต่มากกว่า 60 คะแนน เกณฑ์การให้
คะแนนจะคานวณจากสัดส่วนของคะแนนที่ลดลง โดยใช้สูตรการคานวณดังนี้
5

(

{4

)

[(

]}

)

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ 1

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

สูตรการคานวณ
X2 ≤ 60
5

{4

(
[
(

)
]}
6 )

X 2 ≥ X1

หมายเหตุ :
X1 คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจาปี ครั้งที่ 1 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 54)
X2 คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจาปี ครั้งที่ 2 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 55)
กรณีที่ 2 : ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 น้อยกว่า 91.00 คะแนน
 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 91 คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ 5
 กรณี ที่ผ ลการประเมิ นสมรรถนะครั้ ง ที่ 2 มากกว่ าครั้ ง ที่ 1 แต่ ต่ ากว่ า 91 คะแนน เกณฑ์ การให้

คะแนนจะคานวณจากสัดส่วนของคะแนนที่เพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการคานวณ ดังนี้
3 + {2

(

)

[(

)

]}

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากับครั้งที่ 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 3
 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 น้อยกว่าครั้งที่ 1 แต่มากกว่า 60 คะแนน เกณฑ์การให้

คะแนนจะคานวณจากสัดส่วนของคะแนนที่ลดลง โดยใช้สูตรการคานวณ ดังนี้
3

{2

(

)

[(

]}

)

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ 1

ระดับคะแนน
1
2

สูตรการคานวณ
X2 ≤ 60
3

{2

[

(
(

)
]}
6 )
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3
4

X2 = X1
3 + {2

5

[

(
(

)
]}
)

X2 ≥ 91

หมายเหตุ :
X1 คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจาปี ครั้งที่ 1 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 54)
X2 คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจาปี ครั้งที่ 2 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 55)
 หากส่ ว นราชการไม่ส่ งรายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์ การตามแบบฟอร์ ม
รายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร หรือ กรอกข้อมูลส่งมาไม่ครบถ้วน จะถูกหักคะแนนตัวชี้วัดที่
10.1 เท่ากับ 0.05 คะแนน ในแต่ละครั้ง
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2552
2553
2554
-

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ใช้ผลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ของ ก.พ. และจัดทาสรุปผลการ
ประเมินตามแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการประเมิน
สมรรถนะประจาปี รอบที่ 2 ณ เมษายน ถึง กันยายน 2554 กับผลการประเมินสมรรถนะประจาปี รอบที่ 2 ณ
เมษายน ถึง กันยายน 2555
เหตุผล : ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายธีรลักษณ์ แสงสนิท
เลขานุการกรม
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางรุ่งระวี รุกเขต
(ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการกรม)
นางสาวสมหญิง ดารงแสง
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5116
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5903
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ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย :
 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการประเมินผลโดยใช้การสารวจความ

พึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ
 ทุ น สารสนเทศ เป็ น ระบบที่ ร วมถึ ง สารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) และ
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักๆ ขององค์การ ซึ่งได้แก่ กระบวนการสร้างนวัตกรรม (Information)
การบริหารลูกค้า (Customer Management) การบริหารงานปฏิบัติการ (Operation Management) และการจัดการ
ด้านกฎข้อบังคับและสังคม (Regulation and Social) ซึ่งการพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มี
ความต่อเนื่องทันเหตุการณ์ และสามารถใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนาข้อมูลเข้า ผ่านระบบการ
ประมวลผล คานวณ วิเคราะห์ และแปลความหมายเป็นข้อความที่ส ามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ จะช่วยให้
องค์ก ารสามารถน าข้อ มู ล มาตัด สิ น ใจแก้ ไขปั ญหาที่เ กิ ดขึ้ น ได้ อย่างถูกต้ อง แม่ นย า และรวดเร็ ว ทั นเวลากั บ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญขององค์การ ไม่
ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย ที่จะสามารถส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง สารสนเทศ วั ด จากผลการส ารวจความพึ ง พอใจ
ของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) และประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ วัดจากข้อมูลเชิงประจักษ์
 การประเมิ น ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง สารสนเทศ เป็ น การวั ด ที่ มุ่ ง เน้ น
เรื่องการจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของ
การใช้งานสารสนเทศ ซึ่งสะท้อนในรู ปแบบความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ
(Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบเครือข่าย (Network) และการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มุ่งเน้นที่คุณลักษณะจาเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์และระบบ Intranet ของหน่วยงาน
แนวทางการดาเนินการ :
การประเมินความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (น้าหนักร้อยละ 50) โดยใช้แบบสารวจการ
พัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ซึ่งเป็นการสารวจแบบออนไลน์
2. การประเมินจากข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (น้าหนัก
ร้อยละ 50) โดยใช้การตรวจประเมินจากหลักฐาน ณ ส่วนราชการ
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KPI 2 :

After

Before
Survey Online)

Survey Online)

50)

50)

ประเด็นการวัดประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มี
1. มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน

2. มีระบบตรวจสอบความถูประเด็
กต้อง นและความน่
าเชืท่อธิถืภอาพของระบบเทคโนโลยี
ของข้อมูลที่จัดเก็บ

การวัดประสิ
สารสนเทศ
ในระบบฐานข้อมู1.ล มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
3. มีการอัพเดทข้อมู2.
ลที่จ
นอย่างสม่าเสมอและทั
งที
่จัดเก็บ
มีาเป็
ระบบตรวจสอบความถู
กต้น
อท่
ง วและความน่
าเชื่อถือของข้อมูลที
4. มีระบบสืบค้นข้อมูลทีในระบบฐานข้
่มีประสิทธิภาพ

อมูล
5. มีการพัฒนาปรับปรุ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จากข้
อคิ
ดเห็น
/

3. งมี
การอัพเดทข้
อมูลที่จาเป็
นอย่
างสม่
าเสมอและทั
นท่วงที
ข้อเสนอแนะ/ ข้อ
งเรี
ยนของผู
้ใช้ข้งอาน
4.ร้อมี
ระบบสื
บค้น
มูลที่มีประสิทธิภาพ
6. มีจานวนผู้เข้าใช้ร5.
ะบบ
ไม่น
ยกว่
าร้อยละ ส50
ของบุคลากรใน
มีกIntranet
ารพัฒนาปรั
บ้อ
ปรุ
งเทคโนโลยี
ารสนเทศ
จากข้อคิดเห็น/ 
หน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน
7. มีจานวนผู้เข้าใช้ร6.
ะบบ
เพิ
้นเมื่อIntranet
เทียบกับปี
ทน
ี่ผ้อ
่านมา
มีจInternet
านวนผู้เข้า
ใช้่มรขึะบบ
ไม่
ยกว่าร้อยละ 50 ของบุ
คลากรใน
8. มีแนวทาง/มาตรการป้
องกั
นความเสียหาย และมีการสารองข้อมูล

หน่
วยงาน
สารสนเทศ (Backup)
7. มีจานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
9. มีระบบรักษาความมั
ยของระบบฐานข้
อมูยลหาย และมีการสารองข้อ
8. ่น
มีคงและปลอดภั
แนวทาง/มาตรการป้
องกันความเสี
มูล
และสารสนเทศ
สารสนเทศ (Backup)
10. มีระบบ Access9.Right
ที่ถูกก
ต้ษาความมั
องและทัน่นสมั
ย
มีระบบรั
คงและปลอดภั
ยของระบบฐานข้อมูล 
และสารสนเทศ
10. มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมัย

สาหรับรายละเอียดของประเด็นการประเมิน มีดังนี้
แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ
(น้าหนักร้อยละ 50)
1. ระบบสารสนเทศที่มีช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
2. ข้าพเจ้าสามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาหรับใช้ในการทางานได้ง่าย สะดวก
และรวดเร็ว
3. ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนามาใช้
สนับสนุนการทางานได้เป็นอย่างดี
4. ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสาร
องค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการ
ปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) ภายใน
ส่วนราชการ
5. ระบบฐานข้อมูลสนันสนุนต่อการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในส่วนราชการ
(Network) ช่วยอานวยความสะดวกต่อการทางาน
ของข้าพเจ้า

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ไม่มี

 มี

ไม่มี


 

 

 




 





 




 











ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ (น้าหนักร้อยละ 50)
มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บ ในระบบ
ฐานข้อมูล
มีการอัพเดทข้อมูลที่จาเป็นอย่างสม่าเสมอและ
ทันท่วงที
มีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้งาน
มีจานวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของบุคลากรในหน่วยงาน
มีจานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหาย
และมีการสารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup)
มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมัย
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เกณฑ์การให้คะแนน :
การกาหนดสูตรคานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสาคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) ครั้งที่ 1 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.3 ทั้งนี้เพื่อให้การ
ประเมินมีความเหมาะสมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง จึงได้นาผลการสารวจครั้งที่ 1 มากาหนด
เป็นเกณฑ์การให้คะแนน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี กล่าวคือ กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ Gap น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 และ
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ Gap มากกว่า 0.3 นอกจากนี้ได้นา ผลการสารวจครั้งที่ 1 มาใช้ประกอบการจัดระดับเกณฑ์
การให้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
กรณีที่ 1 :

ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ
(GAP) ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3

 กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 5
 กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 มากกว่า 0.3 แต่น้อยกว่า 0.8 เกณฑ์การให้คะแนนจะคานวณจาก
สัดส่วนของ Gap ที่เพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการคานวณดังนี้
5


{4

(

)

[(

)

]}

กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 จะได้คะแนนเท่ากับ 1
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

สูตรการคานวณ
X2
5

(
[
( 8

{4

)
]}
)

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 :

ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ
(GAP) ครั้งที่ 1 มากกว่า 0.3

 กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
 กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 น้อยกว่าครั้งที่ 1 แต่มากกว่า 0.3 เกณฑ์การให้คะแนนจะคานวณจาก
สัดส่วนของ Gap ที่ลดลง โดยใช้สูตรการคานวณดังนี้
3 + {2

(

[(

)
)

]}

 กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 เท่ากับครั้งที่ 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน
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 กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 มากกว่าครั้งที่ 1 แต่มน้อยกว่า 0.8 เกณฑ์การให้คะแนนจะคานวณจาก
สัดส่วนของ Gap ที่เพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการคานวณ ดังนี้
3



{2

[

(
( 8

2)
]}
)

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

สูตรการคานวณ
X2
3 + {2

3
4

[

(
(

2)
]}
3)

X2 = X1
3- {2

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)
การคานวณตัวชี้วัดที่ 11.2 จาวนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
เป็นการประเมินจากหลักฐาน ณ ส่วนราชการ ว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
ใน 10 รายการตามที่กล่าวข้างต้นหรือไม่
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 11.2 จานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
การประเมิน

น้าหนัก

จานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ

0.5

เกณฑ์การให้คะแนน
≤6

7

8

9

10
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ตารางและสูตรการคานวณ :
การคานวณตัวชี้วัดที่ 11 ตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
เป็นการคานวณจากค่าคะแนนถ่วงน้าหนักของตัวชี้วัดที่ 11.1 และ 11.2
ตัวชี้วัด
11.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญ
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ
11.2 จานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
รวม
โดยที่ :
W

หมายถึง

SM

หมายถึง

i
 (Wi x SMi)

หมายถึง
หมายถึง

น้าหนักร้อยละ
(Wi)
0.5
0.5
 Wi= 1

คะแนนที่ได้รับ คะแนนถ่วงน้าหนัก
(SMi)
(Wi x SMi)
SM1
(W1 x SM1)
SM2

(W2 x SM2)
 (Wi x SMi)

น้ าหนั กของตั วชี้ วั ด โดยผลรวมของน้ าหนั กของทุ กตั วชี้ วั ด
เท่ากับ 1
คะแนนที่ ไ ด้ จ ากการเที ย บกั บ ร้ อ ยละของผลส าเร็ จ ตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัด
ลาดับที่ของตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้นตามแนวทางการดาเนินงาน
ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2552
2553
2554
-

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ใช้ผลสารวจจากแบบสารวจการพัฒนาองค์การ (Organization
Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ โดยเปรียบเทียบผลการสารวจระหว่างครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
เหตุผล : ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปฏิมา พักตร์ผ่อง
นายวีรยุทธ เจริญสุวรรณกิจ
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นางสาวสมหญิง ดารงแสง
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5202
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5210
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5903
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ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย : คาอธิบาย :
 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบประเมิน
Organization Climate Survey ผ่านระบบออนไลน์
 ทุนองค์การ (Organization Capital) เป็นความสามารถขององค์การที่สามารถใช้ประโยชน์และ
ช่วยในด้านการจัดการกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
องค์การ ทุนองค์การ ได้แก่ ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานภายในองค์การ เช่น วัฒนธรรม ผู้นา การอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการทางาน การทางานเป็นทีม
และการจัดการความรู้ ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อในการช่วยให้องค์การสามารถดาเนินงานได้ตามกลยุทธ์ที่
กาหนดไว้ การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การจึงสามารถช่วยให้การขับเคลื่อนประสิทธิภาพขององค์การทั้ง
ด้านกระบวนการทางานภายในให้สูงขึ้น และทาให้เกิดคุณค่ากับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ระดั บความส าเร็ จของการพั ฒนาปรั บปรุ งวั ฒนธรรมองค์ การ วั ดจากผลการส ารวจแบบประเมิ น
Organization Climate Survey ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Deveopment)
 การประเมินความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่อง
ผู้นา (Leadership) วัฒนธรรม (Culture) การทางานเป็นทีม (Teamwork) การอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการ
ทางาน (Personal Contribution) การจัด การความรู้ (Knowledge Management) นอกจากนี้ ยังได้
เพิ่มประเด็นคาถามเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเชิงลบที่สะท้อนถึงความสาเร็จในการทางาน 2 เรื่อง คือ การ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) และความโปร่งใส
แนวทางการดาเนินการ :
ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (เฉพาะในส่วนแบบสารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ) และตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
จะเป็นการการสารวจความพึงพอใจทั้ง 2 ตัวชี้วัด สานักงาน ก.พ.ร. จะใช้การสารวจผ่านระบบออนไลน์
(Survey Online) และเป็นการสารวจบุคลากรของส่วนราชการ โดยกาหนดระยะเวลาในการสารวจและมี
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นไปตามหลักสถิติ โดยแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
การประเมินผลการดาเนิน การตามตัวชี้วัดจะใช้แบบสารวจการพัฒ นาองค์การ (Organization
Development Survey) โดยให้ส่วนราชการประเมินตนเองเพื่อหาส่ว นต่างระหว่างความเห็นด้วยและ
ความสาคัญของทั้ง 2 ตัวชี้วัด ซึ่งมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1) ส่วนราชการประเมินตนเองในแบบสารวจการพัฒนาองค์การ (Pre - test)
2) สานักงาน ก.พ.ร. ประมวลและแจ้งผลสารวจฯ ไปยังส่วนราชการ
3) ส่วนราชการนาผลสารวจฯ มาจัดทาแผนพัฒนาองค์การ เพื่อลดช่องว่าง (Gap) ตามที่
ส่วนราชการได้ประเมินตนเอง
4) ส่ ว นราชการประเมิ น ตนเองในแบบส ารวจการพั ฒ นาองค์ ก าร หลั ง จากที่ ไ ด้ มี ก าร
ปรับปรุงองค์การ (Post - test)
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5) สานักงาน ก.พ.ร. ประมวลผลและแจ้งผลสารวจฯ ไปยังส่วนราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การและปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
KPI3 :

After
Before
Survey Online)

Survey Online)

สาหรับประเด็นคาถามในแบบสารวจบรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey) ประกอบด้วย
1. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ
2. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในส่วนราชการนี้
3. ข้าพเจ้าสามารถขอคาปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเพื่อให้
การทางานประสบความสาเร็จ
4. ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์และวัสดุที่จาเป็นเพียงพอต่อการทางานให้สาเร็จ
5. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจ และมีความสุขที่สามารถทางานให้สาเร็จตรงตามเป้าหมาย
6. ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานเห็นว่างานที่ข้าพเจ้าทามีประโยชน์และมีคุณค่า
7. สภาพแวดล้อมการทางานในปัจจุบันทาให้ข้าพเจ้าทางานอย่างมีความสุข
8. ข้าพเจ้ามั่นใจว่าหน่วยงานของข้าพเจ้าไม่มีการละเมิด หรือคุกคามทางเพศ
9. ข้าพเจ้ามีโอกาสแสดงความคิดเห็นในงานที่มีความสาคัญเสมอ
10. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจกับความคิดเห็นของข้าพเจ้าเสมอ
11. ข้าพเจ้าทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้าง จึงจะทาให้งาน
ประสบความสาเร็จ
12. ข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยคานึงถึงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของส่วนราชการ
13. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหารมีความยุติธรรมและมีจริยธรรม
14. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการทางานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
15. ข้าพเจ้ายินดีที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทางาน เพื่อให้งานสาเร็จตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16. ข้าพเจ้ามีความสุขกับการทางานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน
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17. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการจะประสบความสาเร็จ
18. ข้าพเจ้าสามารถกาหนดเวลาในการทางานได้อย่างความเหมาะสม
19. การทางานของข้าพเจ้าไม่ก่อให้เกิดปัญหากับชีวิตส่วนตัว
20. เพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าต่างพยายามทางานให้ออกมามีคุณภาพดีที่สุด
21. ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีที่สุด
22. ข้าพเจ้าได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
23. ส่วนราชการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ถูกนามาพัฒนาส่วนราชการให้ดีขึ้น
24. ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และช่วยให้ตัวข้าพเจ้าได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์มากขึน้
เกณฑ์การให้คะแนน :
การกาหนดสูตรคานวณคะแนนมีความสอดคล้องกับผลการสารวจส่วนต่างระหว่างความเห็ นและ
ความสาคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP) ครั้งที่ 1 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.3 ทั้งนี้เพื่อให้การ
ประเมินมีความเหมาะสมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง จึงได้นาผลการสารวจครั้งที่ 1 มา
กาหนดเป็นเกณฑ์การให้คะแนน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี กล่าวคือ กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ Gap น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3
และกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ Gap มากกว่า 0.3 นอกจากนี้ได้นาผลการสารวจครั้งที่ 1 มาใช้ประกอบการจัดระดับ
เกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินบรรยากาศภายในองค์กร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
กาหนดเกณฑ์การประเมินตาม โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 :

ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร
(GAP) ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3

 กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 5
 กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 มากกว่า 0.3 แต่น้อยกว่า 0.8 เกณฑ์การให้คะแนนจะคานวณจาก
สัดส่วนของ Gap ที่เพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการคานวณดังนี้
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กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 จะได้คะแนนเท่ากับ 1
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

สูตรการคานวณ
X2
5
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( 8
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]}
)

X2 ≤ X1

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

ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร
(GAP) ครั้งที่ 1 มากกว่า 0.3

 กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
 กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 น้อยกว่าครั้งที่ 1 แต่มากกว่า 0.3 เกณฑ์การให้คะแนนจะคานวณจาก
สัดส่วนของ Gap ที่ลดลง โดยใช้สูตรการคานวณ ดังนี้
3 + {2

(

)

[(

)

]}

 กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 เท่ากับครั้งที่ 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน
 กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 มากกว่าครั้งที่ 1 แต่มน้อยกว่า 0.8 เกณฑ์การให้คะแนนจะคานวณจาก
สัดส่วนของ Gap ที่เพิ่มขึ้น โดยใช้สูตรการคานวณ ดังนี้
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กรณีที่ Gap ครั้งที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 จะได้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
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หมายเหตุ :
X1 คือ Gap จากการประเมินบรรยากาศภายในองค์การ ครั้งที่ 1 (1 – 15 ธ.ค. 54)
X2 คือ Gap จากการประเมินบรรยากาศภายในองค์การ ครั้งที่ 2 (15 – 30 พ.ย. 55)
หมายเหตุ : - หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่กาหนดไว้ (สามารถตรวจสอบจานวน
ผู้ตอบขั้นต่าของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ Survey Online) จะได้คะแนนเท่ากับ
1.0000 คะแนน เนื่องจากไม่สามารถนาผลการสารวจมาใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผลได้
- ส่ ว นต่า งระหว่ า งความเห็ น และความส าคั ญต่อ ความพึงพอใจของผู้ ใช้ งานสารสนเทศ (Gap)
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 3 (คานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งนี้หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่า
สิ่งที่บุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความสาคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น
หน่วยงานควรดาเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและดาเนินการแก้ไข
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
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-

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ใช้ผลสารวจจากแบบสารวจการพัฒนาองค์การ (Organization
Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ โดยเปรียบเทียบผลการสารวจระหว่างครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
เหตุผล : ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด 1 : คณะทางานพัฒนาองค์กรของสานักงาน
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050
บริหารหนี้สาธารณะ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสมหญิง ดารงแสง
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5903
นายศุภชัย ธรรมจิตราภรณ์
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5902
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
1
หมายเหตุ : การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล
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