
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้้าหนัก

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด้าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ด้าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

คะแนน 
ถ่วงน้้าหนัก 

มิติภายนอก (น้้าหนักร้อยละ 70)   1.7279 
ตัวชี้วัดที ่ 1  นโยบายส้าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก (น้้าหนักร้อยละ 60)  1.6279 
ตัวชี้วัดที่ 1.1  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการบรรลุต่อนโยบายส้าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลกั 
ของกระทรวง (น้้าหนักร้อยละ 32) 

 1.0000 

1.1.1 รายได้สุทธิต่อ
ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ
ปีงบประมาณ (ร้อยละ) 

ร้อยละ 15 X-2% 
 

X-1% X X+1% X+2% N/A* 1.00 0.1500 

1.1.2 หนี้สาธารณะคงค้าง
ต่อผลติภณัฑ์มวลรวม 
ในประเทศ ณ ราคาประจ าปี 

ร้อยละ 17 X+2 X+1 X X-1 X-2 44.05 5.00 0.8500 

ตัวชี้วัดที ่1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลกัของส้านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
(น้้าหนักร้อยละ 28) 

 0.6279 

1.2.1 การจัดท าแผน 
การบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

ระดับ 10 1 2 3 
 

4 
 

5 
 

ระดับ 1 1.00 0.1000 

1.2.2 ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท าแผนการลงทุน 
โครงการภายใต้แผนการ 
ลงทุนในการจัดระบบ 
การด าเนินงาน (Logistic) 
ด้านขนส่ง เพื่อประกอบ 
การน าเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ให้อ านาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... 

ระดับ 8 1 2 3 
 

4 
 

5 
 

ระดับ 4 4.00 0.3200 

1.2.3 ร้อยละความส าเร็จ
ในการออกพันธบัตร
รัฐบาลเพื่อใช้สร้างอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงได้ตาม
วงเงินรวมที่วางแผนไว ้

ร้อยละ 10 60 70 80 90 100 70.79 2.0790 0.2079 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (น้้าหนักร้อยละ 10)  0.1000 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 10 65 70 75 80 85 N/A* 1.00 0.1000 

มิติภายใน (น้้าหนักร้อยละ 30)  0.4823 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดบั
ความส าเร็จของการจดัท า
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 4 4.00 0.1200 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ้าปีงบประมาณ 2556 
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 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

คะแนน 
ถ่วงน้้าหนัก 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (น้้าหนักร้อยละ 2.5)  0.0673 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ร้อยละ
ความส าเร็จการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน  

ร้อยละ (1) 72 74 76 78 80 100 5.00 0.0500 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 

ร้อยละ (0.5) 44.02 46.46 48.91 51.36 53.80 45.30 1.4640 0.0073 

ตัวช้ีวัดที่ 4.3 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 

ร้อยละ (0.5) 92 93 94 95 96 N/A* 1.00 0.0050 

ตัวช้ีวัดที่ 4.4 ร้อยละ
ความส าเร็จของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณตามแผน 

ร้อยละ (0.5) 92 93 94 95 96 49.17 1.00 0.0050 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความส าเรจ็
ของปริมาณผลผลติที่ท าได้
จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ผลผลติตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย 

ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 ระดับ 3 3.00 0.0750 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความส าเรจ็
ของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ระดับ 1 1.00 0.0300 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความส าเรจ็
ของการปรับปรุงกระบวนการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ระดับ 1 1.00 0.0400 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับความส าเรจ็
ของการพัฒนาบุคลากร   

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A* 1.00 0.0500 

ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 N/A* 1.00 0.0300 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 N/A* 1.00 0.0300 

ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินโครงการ
สร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ระดับ 1 1.00 0.0400 

รวม  100        2.2102 
 

หมายเหตุ : * รายงานผลการด าเนินงาน N/A เนื่องจากส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้ค่าคะแนนการประเมินต่ าสุดอยู่ทีร่ะดับ 1.00 คะแนน และจะวัดผลการ
ด าเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 

รายงาน ณ วันที่ 24 เมษายน 2556 

ผู้รายงาน 1. นางสาวสมหญิง ด ารงแสง ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญการ หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
2. นายศุภชัย ธรรมจติราภรณ ์ ต าแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบตัิการ หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
         โทรศัพท์   0-2265-8050 ต่อ 5902-5903  
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            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ   6  เดือน 
 (   )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  1.1 : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุต่อนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 
     ของกระทรวง 
1.1.2  หนี้สาธารณะคงค้างตอ่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ าปี 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายวศนิ  ชูจติารมย์ 

 (ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
 นายสรรเพชฐ์  ศิริสทุธารมย ์
 (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 28 กุมภาพันธ์  2556 
× 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 2555 และประมาณการ GDP 2556 เท่ากับ 11,363.00 พันล้านบาท และ 12,295.00 
พันล้านบาท ตามล าดับ เป็นตัวเลขจาก สศช. ณ วันท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2556 

   ***   สนผ. ได้ปรับวิธีการค านวณ GDP ในแต่ละเดือน  เพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง/GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียง
ความจริงที่สุด โดยค านวณ GDP ของเดือนกุมภาพันธ ์2556 ดังนี้ [(GDP ปี 55/12) *10] + [(GDP ปี 
56/12)*2] เท่ากับ 11,518.33 พันล้านบาท  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
(ข้อมูล ณ ก.พ. 56) 

หน้ีสาธารณะคงค้างต่อ GDP  ณ ราคาประจ าปี * ร้อยละ 41.66 43.91 44.05 
- หน้ีสาธารณะคงค้าง   ล้านบาท 4,448,294.60 4,937,232.62 5,073,976.56 
- GDP ** ล้านบาท 10,540,100.00 11,243,980.00 11,518,330.00*** 
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            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ   6  เดือน 
 (   )  รอบ  12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน 1 : 
 
 

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

หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลติภัณฑม์วลรวม 
ในประเทศ ณ ราคาประจ าปี 

X+2 
(ร้อยละ 48.6) 

X+1 
(ร้อยละ 47.6) 

X 
(ร้อยละ 46.6) 

X-1 
(ร้อยละ 45.6) 

X-2 
(ร้อยละ 44.6) 

เง่ือนไข : 1. กรณีที่มีปัจจัยภายนอกอยู่เหนือการควบคุมและส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานจะขออุทธรณ์เพื่อ
ปรับเกณฑ์การให้คะแนน 

2. ค่า X เป็นไปตามที่ สบน. ได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดย สบน. ได้เสนอแผนการบริหาร 
หนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2556 ปรับปรุงครั้งท่ี 1 ต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ ์
2556 ซึ่ง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2556 คาดว่าจะมสีัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับร้อยละ 
46.6 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ณ ราคาประจ าปี  17 44.05 5.00 0.8500 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ปรับปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการรวบรวมข้อมูล 

การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า และทันการณ ์โดยใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และเผยแพรผ่่าน Website ของกระทรวงการคลัง (www.mof.go.th) และส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ
(www.pdmo.mof.go.th) รวมทั้งการแถลงข่าวผา่นสื่อมวลชน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะสามารถบริหารจัดการหนี้สาธารณะภายใต้ภาวะตลาดทางการเงินที่เอื้ออ านวย  

ซึ่งสามารถสนับสนนุการด าเนินงาน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   

จากการด าเนนินโยบายรัฐบาลที่มีแนวโน้มจะกู้เงินเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเงินกู้ที่เกิดจากมาตรการที่ด าเนินการ
ผ่านรัฐวสิาหกิจ เช่น โครงการรับจ าน าผลผลิตทางการเกษตร จึงเป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้สัดสว่นหนี้สาธารณะคงค้าง
ต่อ GDP เพิ่มสูงขึ้น  
หลักฐานอ้างอิง : 1. รายงานหนี้สาธารณะคงคา้ง ณ กุมภาพนัธ์ 2556 

2. การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2556 คร้ังที่ 1 
 

หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกบัผูจ้ัดเก็บข้อมูล  

   2 รูปแบบการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละตวัชี้วัด  

http://www.pdmo.mof.go.th/
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             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 
 (   )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่  1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
1.2.1  การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปงีบประมาณ 2557 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวนีรชา  มรกตราภรณ์ 

  นางสาวจฑุารัตน์ ผดุงวทิย ์
  (ส านักนโยบายและแผน) 

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

การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ เปน็การด าเนนิการตามพระราชบญัญัติ 
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการก ากับดูแลการก่อหนี้และการบริหารหนี้ 
ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในแต่ละปงีบประมาณ โดยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะด าเนินการ
จัดท าแผนฯ ให้แล้วเสร็จก่อนเร่ิมปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้เป็นกรอบการท างานได้ใน 
วันเร่ิมต้นของปีงบประมาณนัน้ๆ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

จัดท าตารางเวลาและแบบฟอร์มการจัดท าแผนฯ ปี 57 เพื่อรวบรวมความต้องการกู้เงินและบริหารหนี้ และ
ส่งไปให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนนิการต่อไปไดส้ าเร็จ เมื่อวันที่  23 มกราคม 2556 ปัจจุบันอยูร่ะหว่างกลั่นกรองโครงการ
เงินกู้และความต้องการบริหารหนี้ของหน่วยงานตา่งๆ 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

ตัวชี้วัด 1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 

1 2 3 4 5 

 

โดยที่ : 
ระดับ 1 คะแนน :  จัดท าตารางเวลาและแบบฟอร์มการจัดท าแผนฯ ปี 57 เพื่อรวบรวมความต้องการกู้เงิน

และบริหารหนี้ และส่งไปให้หนว่ยงานต่างๆ ด าเนนิการต่อไปได้ส าเร็จ 
ระดับ 2 คะแนน :  กลั่นกรองโครงการเงินกู้และความต้องการบริหารหนี้ของหน่วยงานตา่งๆ ให้มีความ

สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศได้ส าเร็จ 

ระดับ 3 คะแนน :  จัดท าร่างแผนฯ ปี 57 พร้อมผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและผลกระทบต่อกรอบความ
ยั่งยืนทางการคลังเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
และติดตามโครงการเงินกู้ภายใต้ แผนการบริหารหนี้สาธารณะส าเร็จ 

ระดับ 4 คะแนน :  เสนอแผนฯ ปี 57 พร้อมผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและผลกระทบจากการด าเนนิการ
ตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนีส้าธารณะส าเร็จ 

ระดับ 5 คะแนน :  เสนอแผนฯ ปี 57 พร้อมผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและผลกระทบต่อกรอบความ
ยั่งยืนทางการคลัง ต่อคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนกันยายน 2556 

 

เงื่อนไข :  ที่ระดับ 5 คะแนน จะมีผลก็ต่อเมื่อส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีหนังสือเรื่องแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 ถึงส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงนามโดย รมต. กระทรวงการคลัง 
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             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 
 (   )  รอบ  12  เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผน 
การบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 

10 ระดับ 1 1.00 0.1000 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  

การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ เปน็การด าเนนิงานตามมาตรา 35(2) แห่ง
พระราชบญัญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายและก ากับ
การบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ และผู้อ านวยการส านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะเป็นกรรมการและเลขานุการ เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปงีบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ซึง่ในการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะในแต่ละปีงบประมาณจะมีการก าหนดปฏิทินการท างานเพื่อ
ใช้เป็นกรอบในการด าเนนิงานเพื่อให้สามารถด าเนินการจัดท าแผนฯ ได้แล้วเสร็จก่อนเร่ิมต้นปงีบประมาณ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 
หลักฐานอ้างอิง :   

1. บันทึก สบน. ที่ กค 0905/สนผ./16 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 เร่ือง การจัดท าแผนการบริหาร 
หนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2557 

2. บันทึก สบน. ที่ กค 0905/ว.11 ลงวันที่ 23 มกราคม 2556 เร่ือง การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

3. หนังสือ สบน. ที่ กค 0905/ว.12 ลงวันที่ 23 มกราคม 2556 เร่ืองการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกบัผูจ้ัดเก็บข้อมูล 
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              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่  1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
1.2.2 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการลงทุนโครงการภายใต้แผนการลงทุนในการจัดระบบ 
การด าเนินงาน (Logistic) ด้านขนส่ง เพื่อประกอบการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 : ผู้อ านวยการส านักบริหารการระดม

ทุนโครงการลงทนุภาครัฐ 
 

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

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

การจัดท าแผนการลงทุนโครงการภายใต้แผนการลงทนุในการจดัระบบการด าเนินงาน (Logistic)  
ด้านขนส่ง เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ที่จะน าเสนอต่อรัฐสภา 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 ขั้นตอนที่ 1 : จัดประชุมคณะท างานกลั่นกรองโครงการ ภายใต้แผนการลงทุนในการจัดระบบการ 
ด าเนินงาน (Logistic) ด้านการขนส่ง ด าเนินการจัดประชุมแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 

ขั้นตอนที่ 2 : รวบรวมข้อมูลโครงการภายใต้แผนการลงทุนในการจัดระบบการด าเนนิงาน (Logistic)  
ด้านการขนส่ง มีการประชุมชี้แจงการรวบรวมข้อมูลและการกรอกข้อมูลในระบบกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2555 

ขั้นตอนที่ 3 : จัดประชุมหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อวิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดล าดับความส าคัญ 
โครงการลงทนุภายใต้แผนการลงทุนในการจัดระบบการด าเนนิงาน (Logistic) ด้านการขนส่ง และโครงการอ่ืนที่เก่ียวข้อง
เพื่อใช้ประกอบการยกร่างกฎหมาย แล้วเมื่อวันที่ 9 - 26 พฤศจิกายน 2555 

ขั้นตอนที่ 4 : จัดท าแผนการลงทุนโครงการภายใต้แผนการลงทุนในการจัดระบบการด าเนนิงาน (Logistic)  
ด้านการขนส่งเพื่อน าเสนอคณะท างานฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ตัวชี้วัด 1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4  
คะแนน 

5 
คะแนน 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการลงทุน 
โครงการภายใต้แผนการลงทนุในการจัดระบบ 
การด าเนินงาน (Logistic) ด้านขนส่ง เพื่อ
ประกอบการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงนิเพื่อการลงทุน 
ในโครงสร้างพืน้ฐานดา้นการขนส่งของประเทศ  
พ.ศ. .... 

1 2 3 4 5 
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              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 

 (    )  รอบ  12  เดือน 
โดยที่ : 
 ขั้นตอนที่ 1 : จัดประชุมคณะท างานกลั่นกรองโครงการ ภายใต้แผนการลงทุนในการจัดระบบการ 
         ด าเนินงาน (Logistic) ด้านการขนส่ง 

ขั้นตอนที่ 2 : รวบรวมข้อมูลโครงการภายใต้แผนการลงทุนในการจัดระบบการด าเนนิงาน (Logistic)  
         ด้านการขนส่ง 

ขั้นตอนที่ 3 : จัดประชุมหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อวิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดล าดับความส าคัญ 
       โครงการลงทนุภายใต้แผนการลงทนุในการจัดระบบการด าเนินงาน (Logistic) ด้านการ 
       ขนส่ง และโครงการอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการยกร่างกฎหมาย 

ขั้นตอนที่ 4 : จัดท าแผนการลงทุนโครงการภายใต้แผนการลงทุนในการจัดระบบการด าเนนิงาน  
       (Logistic) ด้านการขนส่งเพื่อน าเสนอคณะท างานฯ 

ขั้นตอนที่ 5 : เสนอแผนการลงทุนโครงการภายใต้แผนการลงทนุในการจัดระบบการด าเนินงาน (Logistic)  
       ด้านการขนส่ง เพื่อประกอบการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้เงิน 
       เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดา้นการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... เสนอให้ผู้อ านวยการ  

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เห็นชอบ 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

 ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการลงทุน 
โครงการภายใต้แผนการลงทนุในการจัดระบบ 
การด าเนินงาน (Logistic) ด้านขนส่ง เพื่อ
ประกอบการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงนิเพื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง 
ของประเทศ พ.ศ. .... 

8 ระดับ 4 4.00 0.3200 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ  
เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหา และอุปสรรค เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
รวมทั้งจัดท าแผนการลงทุนโครงการภายใต้แผนการลงทนุในการจัดระบบการด าเนินงาน (Logistic) ด้านการขนส่ง 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง : - 

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

 (   )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของส านักงานบรหิารหนี้สาธารณะ 
1.2.3 ร้อยละความส าเร็จในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไดต้ามวงเงินรวมที่วางแผนไว้ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 : ผู้อ านวยการส านักพฒันาตลาดตราสารหนี้ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายโพธิรัตน์  กิจศรีโอภาค 

 (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 านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้จัดท าแผนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

ในปีงบประมาณ 2556 โดยก าหนดให้การออกพันธบัตรแต่ละรุ่นในตลาดแรกมีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องในตลาดรอง 
และเพื่อให้สามารถสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่มีประสิทธิภาพโดยวางแผนให้ออกพันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี 7 ปี 10 ปี 15 ปี 
20 ปี 30 ปี และ 50 ปี เพื่อหล่อเลี้ยงตลาดอยา่งสม่ าเสมอ อันแสดงถึงการด าเนินงานเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
ในประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 3 เสาหลักของระบบการเงินไทย ส าหรับปีงบประมาณ 2556 สบน. มีแผนในการออก
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เปน็อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง วงเงินรวม 300,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 รุ่นอายุ  5 ป ี วงเงิน 85,000 ล้านบาท 
 รุ่นอายุ  7 ป ี วงเงิน 60,000 ล้านบาท 
 รุ่นอายุ 10 ป ี วงเงิน 60,000 ล้านบาท 
 รุ่นอายุ 15 ป ี วงเงิน 30,000 ล้านบาท 
 รุ่นอายุ 20 ป ี วงเงิน 30,000 ล้านบาท 
 รุ่นอายุ 30 ป ี วงเงิน 20,000 ล้านบาท 
 รุ่นอายุ 50 ป ี วงเงิน 15,000 ล้านบาท 

   
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 
2556  

ณ มี.ค. 56 
ร้อยละความส าเร็จในการ
ออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้
สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้
ตามวงเงินรวมทีว่างแผนไว ้

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

(ร้อยละ 121.31) 
มีการออกพันธบัตร
รัฐบาลเพื่อใช้เป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
รุ่นอายุ 5, 7, 10, 
15, 20 และ 30 ปี 
วงเงินรวม 345,751 
ล้านบาท 

(ร้อยละ 70.79) 
มีการออกพันธบัตร
รัฐบาลเพื่อใช้เป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
วงเงินรวม 212,382 
ล้านบาท 
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             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 

 (   )  รอบ  12  เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 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/ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด จะขออุทธรณ์เพื่อให้พิจารณาปรบัเกณฑ์การให้คะแนน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

 ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จในการออกพันธบัตรรัฐบาล
เพื่อใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้ตามวงเงิน
รวมที่วางแผนไว ้

10 (ร้อยละ 70.79) 
มีการออกพันธบัตร
รัฐบาลเพื่อใช้เป็น
อัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงวงเงินรวม 
212,382 ลา้น
บาท 

2.0790 0.2079 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1. การวางแผนออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เปน็อัตราอ้างอิง โดยเพิ่มวงเงินพันธบัตรแต่ละรุน่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

เพียงพอที่จะท าให้เกิดสภาพคลอ่งในตลาดรองได้ 
2. การจัดประชุม Market Dialogue เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมตลาดอยา่งสม่ าเสมอเกี่ยวกับ

ภาวะตลาดตราสารหนี้ทัง้ในตลาดแรกและตลาดรอง เสนอแนะแนวทางการออกตราสารหนี้และแนวทางการพัฒนา 
ตลาดตราสารหนี ้
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : มีการหารือกับผู้ร่วมตลาดอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ได้รับข้อมูลความต้องการของ 
นักลงทนุเพื่อใช้ในการก าหนดแนวทางการออกพันธบัตรรัฐบาล รวมทั้งสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ร่วมตลาดและ
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ และท าให้ผู้ร่วมตลาดทราบถึงแนวทางการออกตราสารหนี้ของภาครัฐที่ชัดเจน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง : ตารางการประมูลและวงเงินจัดสรรพันธบตัร 

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

 (   )  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 : ผู้อ านวยการส านักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวพรทิพย์  พันเลิศยอดยิ่ง 
  นางสาวสมหญิง ด ารงแสง 
  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

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

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่ง 
ที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการ 
ของประชาชน 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ 
ส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 

 พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้รับ 
ความอนุเคราะห์จากส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ประเมินอิสระภายนอกมาด าเนินการส ารวจ 

 ประเด็นการส ารวจประกอบด้วยประเด็นส าคัญๆ ดังนี้ 
(1)  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
(2)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(3)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
(4)  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
(5)  ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

 ส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาคัดเลือกงานบริการที่ส่วนราชการเสนอซ่ึงเป็นงานบริการหลักไม่เกิน  
3 งาน และแจ้งให้ส่วนราชการทราบ และส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการส ารวจตามประเด็นส าคัญข้างต้น 
โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกงานบริการเป็นงานบริการที่เป็นภารกิจหลักของส่วนราชการ เป็นงานบริการที่มี
ผู้ใช้บริการจ านวนมาก ไม่น้อยกว่า 25 ราย มีผลกระทบสูงต่อประชาชน รวมทั้งวิเคราะห์ผลตามหลักสถิติ 

 งานบริการของ สบน. ที่ใช้ส าหรับการประเมินความพึงพอใจ จ านวน 2 งานบริการ คือ 
(1) โครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน (DPL) 
(2) การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
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             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 

 (   )  รอบ  12  เดือน 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556  
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ -* -* N/A 
รอการประเมิน 

ณ สิ้นปงีบประมาณ 
หมายเหตุ :  ส านักงาน ก.พ.ร. ยกเลิกตัวชี้วัดดังกลา่ว 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

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  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 N/A 
รอการประเมิน 

ณ สิ้นปงีบประมาณ 

1.0000 0.1000 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : สบน. ได้เสนองานบริการที่จะส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 ส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อให้คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐพิจารณา โดยคณะอนกุรรมการฯ ได้เห็นชอบ
งานบริการของ สบน. ทีจ่ะใช้ในการส ารวจ จ านวน 2 งาน ดังนี ้1) โครงการเงินกู้เพือการฟื้นฟเูศรษฐกิจและโครงสร้าง
พื้นฐาน (DPL) และ 2) การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง : - 

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

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  เลขานุการกรม ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวมนสันันท์ ประเสริฐผล 

  นางสาววรรณิตา ลอยอ่ า 
(ส านักงานเลขานุการกรม) 

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

ความส าเร็จของการจัดท าต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดท าบญัชีต้นทนุต่อ 
หน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และน าเอาผลการค านวณตน้ทนุมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ 2556 
1 ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS 

ส าหรับข้อมูลค่าใช้จา่ยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด าเนินการแล้วเสร็จ ตามบันทึกข้อความ 
ที่ กค 0901/698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 

2 จัดท าบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ์และวธิีการ 
ที่กรมบัญชีกลางก าหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการค านวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด โดยเสนอให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านกังาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่
ข้อมูลผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ ตามบันทึกข้อความที่ กค 0901/703 
ลงวันที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2556 

3 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ว่ามกีารเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดท ารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ตน้ทุน
ต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยเสนอให้ส านักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ด าเนินการแลว้เสร็จ ตามบันทึกข้อความที่ กค 0901/703 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 

4 จัดท าแผนเพิ่มประสทิธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งก าหนดเปา้หมายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได)้ และแผนฯ ดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารระดบัสูงของส่วนราชการ ด าเนนิการแล้วเสร็จ ตามบนัทึกข้อความที่ 
กค 0901/883 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวชี้วัด 1  
คะแนน 

2 
คะแนน 

3  
คะแนน 

4 
คะแนน 

5  
คะแนน 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลติ 

1 2 3 4 5 
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                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ   6  เดือน 
 (   )  รอบ  12  เดือน 

โดยที่ : 
ระดบั 1 คะแนน : ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS 

ส าหรับข้อมูลค่าใช้จา่ยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ระดบั 2 คะแนน : จัดท าบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่

กรมบัญชีกลางก าหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการค านวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด โดยเสนอให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่
ข้อมูลผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ระดบั 3 คะแนน : เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ว่ามกีารเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดท ารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ตน้ทุน
ต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยเสนอให้ส านักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ระดบั 4 คะแนน : จัดท าแผนเพิ่มประสทิธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งก าหนดเปา้หมายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได)้ และแผนฯ ดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารระดบัสูงของส่วนราชการ 

ระดบั 5 คะแนน : สามารถด าเนินการตามแผนเพิม่ประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้พร้อมทั้งจดัท ารายงานสรปุผลการด าเนนิงาน และผลส าเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้รบัความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ  

เงื่อนไข :  
1. ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที่ 1 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  
2. ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนน 2 และ 3 ถึงส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร. 

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  
3. ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที่ 4 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556 
4. ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที่ 5 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลติ 

3 ระดับ 4 4.00 0.1200 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ าเนินการ :  
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จา่ยเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ส าหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของ

ปีงบประมาณ 2555  
2. จัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตงบประมาณ 2555 และ 2554 และจัดท ารายงาน

การเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
4. จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ 2556 พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเสนอ ผอ. สบน. ให้ความเห็นชอบ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : เจ้าหน้าที่และผู้บริหารให้ความส าคัญในการด าเนินงาน 
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                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ   6  เดือน 
 (   )  รอบ  12  เดือน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
1. อัตราก าลังมีจ ากัด รวมทั้งมีอัตราการเข้าออกของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเร่ืองดังกลา่วค่อนข้างสูง ท าให้เจ้าหน้าที่

มีความรู้ความช านาญในการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไม่เพยีงพอ ส่งผลให้การปฏบิัติงานไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 

1. ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตซึง่จัดโดยกรมบญัชกีลางในฐานะ
หน่วยงานกลางที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการมีน้อยเกินไปท าให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินการจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไม่เพียงพอ 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. บันทึกข้อความส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที่ กค 0901/698 ลงวันที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2556 เร่ือง รายงานผล

การปฏิบัติราชการตามตวัชี้วัด “ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทนุต่อหน่วยผลผลติ” ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ตามระดับคะแนนที่ 1 

2. บันทึกข้อความส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที่ กค 0901/703 ลงวันที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2556 เร่ืองรายงานผล 
การปฏิบัติราชการตามตวัชี้วัด “ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทนุต่อหน่วยผลผลติ” ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ตามระดับคะแนนที่ 2 และ 3 

3. บันทึกข้อความส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที่ กค 0901/443 ลงวันที่ 6 มนีาคม 2556 เร่ืองแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

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

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
4.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  เลขานุการกรม ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวมนสันันท์ ประเสริฐผล 

  นางฐิติรัตน์  บุณยะประสิทธิ ์
(ส านักงานเลขานุการกรม) 

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

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจา่ยเงนิงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของสว่นราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและสว่นภูมิภาคเป็นตวัชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจา่ยลงทุนของสว่นราชการ ทั้งนีไ้ม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ  
โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจา่ยดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทนุ ของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทีส่่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่าย
ประจ าไปรายจ่ายลงทนุ หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลงัโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเปน็ฐาน 
ในการค านวณ 

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจา่ยที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพยส์นิประเภททนุ ทั้งที่มีตวัตนและทรัพย์สินทีไ่ม่มี
ตัวตน ตลอดจนรายจา่ยที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจา่ยคืนให้รัฐบาล 
และผู้รับน าไปใชจ้ัดหาทรัพย์สนิประเภททุน เปน็ต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงาน 
ต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ 
สูตรการค านวณ :  

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุทีส่่วนราชการเบิกจ่าย * 100 
วงเงินงบประมาณรายจา่ยลงทนุที่ส่วนราชการได้รับ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ไม่ได้รับจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  

ภายใต้งบลงทุน แต่ในระหว่างปีมีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ คือ  
ตู้ไม้อเนกประสงค ์วงเงิน 9,000 บาท 

รายการ วงเงินงบประมาณรายจา่ยลงทนุ 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

วงเงินในการจัดซื้อจัดจา้ง 
ตามสัญญา 

วงเงินที่เบิกจ่าย ร้อย
ละ 

ตู้ไม้อเนกประสงค ์ 9,000 บาท 7,990 บาท 7,990 บาท 100  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจา่ยลงทุน 

72 74 76 78 80 
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     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ    6  เดือน 
 (   )  รอบ  12  เดือน 

หมายเหตุ : 
1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 76 โดยค านวณจากอัตราเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน เฉลี่ย

ย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554) โดยยกเวน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เนื่องจากเป็นปทีี่ประกาศใช้
พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 ล่าช้า (ประกาศใช้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555) ดังนี ้

 

ปีงบประมาณ 
อัตราการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 75.78 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 79.15 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 72.79 

เฉลี่ย 75.91 
 

2. ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 80 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทนุตามที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด  

3. การค านวณวงเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทนุที่ส่วนราชการได้รบั ไม่รวมเงินงบประมาณ รายจา่ยลงทนุทีไ่ด้รับ
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ  

4. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน 1 ร้อยละ 100 5.00 0.0500 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ าเนินการ :  
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ไม่ได้รับจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ภายใต้งบลงทนุ  

แต่ในระหว่างปีมีการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการคือ ตู้ไม้อเนกประสงค์ วงเงนิ 9,000 บาท ด าเนินการ
จัดซื้อ วงเงิน 7,990 บาท โดยสามารถเบิกจ่ายได้ครบถ้วน และมีวงเงินทีป่ระหยัดได้ 1,010 บาท 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : เจ้าหน้าที่และผู้บริหารให้ความส าคัญในการด าเนินงาน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง :  

1. บันทึกข้อความส านักงานเลขานุการกรม ที่ กค 0901/สลก 2092 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เรื่อง ขอโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 

2. รายงานสถานะการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556  
จากระบบ GFMIS 
หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกบัผูจ้ัดเก็บข้อมูล     
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                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ   6  เดือน 
 (   )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
4.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  เลขานุการกรม ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวมนสันันท์ ประเสริฐผล 

  นางฐิติรัตน์  บุณยะประสิทธิ์  
(ส านักงานเลขานุการกรม) 

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

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก จะใช้อัตราการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจา่ยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเปน็ตัวชี้วัดความสามารถในการ 
เบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูล 
การเบิกจ่ายดังกลา่วจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีส่่วนราชการได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556  
หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจา่ยลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า)  
จะน ายอดงบประมาณหลงัโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเปน็ฐานในการค านวณ 

 
สูตรการค านวณ : 
 
 

 
 
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
1. ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 วงเงิน 149,637.837 ล้านบาท แยกออกเป็น 2 ผลผลิต คือ ผลผลติการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ วงเงนิ 
101.268 ล้านบาท และผลผลิตการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล วงเงิน 149,536.569 ล้านบาท  

2. ผลการด าเนนิงาน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 สามารถเบิกจ่ายสะสมได้เป็นจ านวน 67,789.204 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 45.30 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้ 

ตัวชี้วัด 1  
คะแนน 

2 
คะแนน 

3  
คะแนน 

4 
คะแนน 

5  
คะแนน 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 

44.02 46.46 48.91 51.36 53.80 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556  x 100 

วงเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมที่ส่วนราชการได้รบั 
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                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ   6  เดือน 
 (   )  รอบ  12  เดือน 

หมายเหตุ :  
1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 48.91  โดยค านวณจากอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554) โดยยกเว้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 เนื่องจากเป็นปีทีป่ระกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ล่าชา้ (ประกาศ 
ใช้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555) ดังนี ้

 

ปีงบประมาณ 
อัตราการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 46.24 
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 48.78 
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 51.71 

เฉลี่ย 8.91 
 

2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ  

3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจา่ยภาพรวม 6 เดือนแรก 

0.5 ร้อยละ 45.30 1.4640 0.0073 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ าเนินการ :  
ในภาพรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 สามารถเบิกจ่ายสะสมได้เป็นจ านวน 67,789.204 ล้านบาท หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 45.30 จ าแนกเป็นผลผลติที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ สบน. เบิกจ่ายสะสมได้จ านวน 36.957 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.49 และในผลผลติที่ 2 : การบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล เบิกจ่ายสะสมได้จ านวน 
67,752.247 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.31 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : เจ้าหน้าที่และผู้บริหารให้ความส าคัญในการด าเนินงาน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง : รายงานสถานะการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 
จากระบบ GFMIS 
  หมายเหต ุ: 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล           

  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านกังานบรหิารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
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                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ   6  เดือน 
 (   )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
4.3 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  เลขานุการกรม ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวมนสันันท์ ประเสริฐผล 

  นางฐิติรัตน์  บุณยะประสิทธิ์  
(ส านักงานเลขานุการกรม) 

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

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจา่ยภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในสว่นกลางและสว่นภูมิภาคเปน็ตัวชี้วัดความสามารถในการเบิก
จ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนีไ้ม่รวมเงินงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการ
เบิกจ่ายดังกลา่วจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ของ 
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมทีส่่วนราชการได้รับ ตั้งแต่เดือนตลุาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 
2556 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจา่ยลงทุน หรอืรายจ่ายลงทุนไปรายจ่าย
ประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเปน็ฐานในการค านวณ 
 
สูตรการค านวณ : 
 
 

 
 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 12 เดือน 

ร้อยละ 99.98 N/A* 

* รอการประเมิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556  x 100 

วงเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมที่ส่วนราชการได้รบั 
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                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ   6  เดือน 
 (   )  รอบ  12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้ 
 

ตัวชี้วัด 1  
คะแนน 

2 
คะแนน 

3  
คะแนน 

4 
คะแนน 

5  
คะแนน 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 

92 93 94 95 96 

หมายเหตุ :  
1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 94 ซึ่งเป็นค่าเปา้หมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปงีบประมาณ  
3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของ

กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจา่ยภาพรวม 12 เดือน 

0.5 N/A 1.00 0.0050 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ าเนินการ : - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง : - 
  หมายเหต ุ: 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล           

  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านกังานบรหิารหนี้สาธารณะ 
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                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ   6  เดือน 
 (    )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 :  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
4.4 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  เลขานุการกรม ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวมนสันันท์ ประเสริฐผล 

  นางฐิติรัตน์  บุณยะประสิทธิ์  
(ส านักงานเลขานุการกรม) 

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

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ย
ภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคเทียบกับแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณในแตล่ะไตรมาส 
เป็นตัวชี้วดัความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ทัง้นี้ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงนิงบประมาณที่ส่วน
ราชการบนัทึกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนดภายใต้วงเงนิงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะเป็นแผนตั้งตน้ในระบบ GFMIS ดังนัน้ เม่ือมีการน าแผนไปปฏิบัติ
แล้วจะต้องติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ไดท้ าไว้ให้ปรับปรุง
แผนการใช้จา่ยเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบนัและเดือนถัดไป โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 หรือ
ภายในเดือนมิถุนายน 2556 

 การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจา่ยเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับวงเงนิตามแผนการ 
ใช้จ่ายเงินแตล่ะไตรมาส และค านวณคา่เฉลี่ยของทั้ง 4 ไตรมาสเป็นผลการด าเนนิงานของส่วนราชการ 

 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 
149,536,569,300 บาท 

 
สูตรการค านวณ : 
 

4

100*100*100*100*
4

4

3

3

2

2

1

1











Y

X

Y

X

Y

X

Y

X

 
 

ก าหนดให้  
X1 , X2 , X3 , X4 = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส 
Y1 , Y2 , Y3 , Y4       = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในระบบ GFMIS แต่ละไตรมาส 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงิน  

149,637.837 ล้านบาท แยกออกเป็น ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ วงเงนิ 101.268 ล้านบาท และ 
ผลผลติที่ 2 : การบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล วงเงนิ 149,536.569  ล้านบาท โดยมผีลการเบิกจ่ายเงินของแต่ละ 
ไตรมาส ดงันี ้
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                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ   6  เดือน 
 (    )  รอบ  12  เดือน 

 
รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น 

แผนตั้งตน้ 45,853.250 28,072.971 45,725.08 29,986.530 149,637.837 

แผนปรับปรุง (1) 50,982.419 21,754.225 26,883.455 50,017.738 149,637.837 

ผลการเบิกจ่าย (2) 4,402.12 24,263.790 - - 67,665.918 

ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกับ
แผน (2)/(1)*100 

85.13 111.54 - - 49.17 

ซึ่งน ามาค านวณตามสูตรการค านวณได้คา่เฉลี่ยผลการด าเนนิงาน 4 ไตรมาส = 49.17% (85.13+111.54)/4   
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

0.5 ร้อยละ 49.17 1.00 0.0050 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ าเนินการ :  
1. แต่งตัง้คณะกรรมการเร่งรัดและตดิตามการใช้จา่ยเงนิส านักงานบรหิารหนีส้าธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
1. จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงนิส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 คร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุม 401 ส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ 

2. จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 คร้ังที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ 

3. ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2555 
4. ปรับปรุงแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คร้ังที่ 2-3 เดือนมกราคม-

กุมภาพันธ์ 2556 
5. ปรับปรุงแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คร้ังที่ 4 เดือนมีนาคม 2556 
6. รายงานการปรับแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 6 เดือนแรก) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง :  

1. บันทึกข้อความส านักงานเลขานุการกรม ที่ กค 0901/สลก/534 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2556 เรื่อง การปรับ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 6 เดือนแรก) 

2. รายงานเปรียบเทียบแผนการใชจ้่ายเงินและผลการเบิกจ่าย (รายเดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  หมายเหต ุ: 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล           

  

หน่วย : ล้านบาท 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านกังานบรหิารหนี้สาธารณะ 
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                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ  6  เดือน 
 (   )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร 
งบประมาณรายจ่าย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  เลขานุการกรม ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวมนสันันท์ ประเสริฐผล 

  นางฐิติรัตน์  บุณยะประสิทธิ์  
(ส านักงานเลขานุการกรม) 

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

 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 และเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 วัดผลส าเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการท าได้ในปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2556 เทียบกับเปา้หมายผลผลติของตัวชี้วัดเชงิปริมาณส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ก าหนดไว้ตาม “เอกสาร
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556” 
สูตรการค านวณ : 
 

ผลผลิต  
(i) 

น้ าหนัก
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบั                                                 
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต คะแนนที่ได้ 

(SM i) 

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

ผลผลติที1่ W1 80 85 90 95 100 SM1 (W1 x SM1) 
ผลผลติที2่ W2 80 85 90 95 100 SM2 (W2 x SM2) 

. . 80 85 90 95 100 . . 

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

น้ าหนักรวม  Wi =1 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ  (Wi x SMi) 
 

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

 

โดยท่ี : 
W  หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ให้กับแต่ละเป้าหมายผลผลิต และผลรวมของน้ าหนักของทุก

เป้าหมายผลผลิต เท่ากับ 1 
SM  หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต 
i   หมายถึง ล าดับที่ของเป้าหมายผลผลิต ได้แก่ 1, 2,…, i   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
1. ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ค่าเป้าหมายของผลผลิตของส านักงานบริหาร

หนี้สาธารณะ มีดังนี ้
1.1 ผลผลิตการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ มีค่าเป้าหมายของผลผลิต คือหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 55 
1.2 ผลผลติการบริหารการช าระหนีข้องรัฐบาล มีค่าเปา้หมายของผลผลิตคือ วงเงินการบริหารการช าระหนี้

ของรัฐบาล 149,536.569 ล้านบาท 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านกังานบรหิารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

27 

                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ  6  เดือน 
 (   )  รอบ  12  เดือน 

2. ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ คือ หนี้สาธารณะต่อ GDP  
มีค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 55 ซึ่งข้อมูลล่าสุด ณ กุมภาพันธ์ 2556 หนี้สาธารณะต่อ GDP เท่ากับ 44.05 

3. ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล คือ วงเงินการบริหารการช าระหนี้ของ
รัฐบาล เทา่กับ 143,536.569 ล้านบาท ซึง่ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 วงเงินการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล 
เท่ากับ 67,752.247 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.31 ซึ่งน ามาค านวณตามสูตรการค านวณได้ ดงันี ้
 

ผลผลิต น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบัร้อยละของเปา้หมาย คะแนน 
ที่ได ้

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 1 2 3 4 5 

การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 0.5 80 85 90 95 100 5 2.5 
การบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล 0.5 80 85 90 95 100 1 0.5 
น้ าหนักรวม 1.0 ค่าคะเนนของตัวชี้วัดนี้เทา่กับ  3 

 

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 

เงื่อนไข :  
1) การก าหนดน้ าหนักท่ีจดัสรรให้แตล่ะเป้าหมายผลผลติให้ถ่วงน้ าหนักตามล าดับความส าคญัของเป้าหมายผลผลิต หากไม่

ระบุน้ าหนัก ให้ถือว่าทุกเป้าหมายผลผลติมีน้ าหนักเท่ากัน 
2) กรณสี่วนราชการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่ก าหนดไวต้ามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 
กรณีที่ส่วนราชการไม่มตีัวช้ีวัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ให้น าค่าน้ าหนักรวมร้อยละ 2.5 ไปไว้ท่ีตัวช้ีวัดที่ 

3 “ระดับความส าเรจ็ของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” ร้อยละ 1 และตัวช้ีวัดที่ 4 “ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจา่ยเงิน
งบประมาณ” ร้อยละ 1.5 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจา่ย 

2.5 ระดับ 3 3.00 0.0750 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ าเนินการ : ด าเนินการตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อมูลผลการด าเนินงาน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : เจ้าหน้าที่และผู้บริหารให้ความส าคัญในการด าเนินงาน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง :  

1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เล่มที่ 2 
2. รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 
3. รายงานสถานะการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556 จากระบบ GFMIS 

  หมายเหต ุ: 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านกังานบรหิารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
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                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ  6  เดือน 
 (    )  รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6 :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  เลขานุการกรม ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายธีระศักดิ ์ อิญญาวงศ ์

                      นางสาวพนิดา  พลนงค์ 
                     (ส านักงานเลขานุการกรม) 

โทรศัพท์ :  0-2265-8050  โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5110, 5119, 5135 
ค าอธิบาย : 

ความส าเร็จของการด าเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ส่วนราชการ 
สามารถจัดการใชไ้ฟฟา้และน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟา้และน้ ามนั
เชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

ระดับ
คะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและน้ ามนัของ
ปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ตามรูปแบบที ่สนพ. ก าหนด 

2 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใชไ้ฟฟ้าและน้ ามนัเชื้อเพลิงมาตรฐาน และค่าดชันี
การใช้ไฟฟ้าและน้ ามนัเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้
แล้วเสร็จ นับตัง้แต่เดือนตุลาคม 2555- มีนาคม 2556 
มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ ามนัเชื้อเพลิงที่ใชจ้ริง ประจ าปีงบประมาณ 2556 นับตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2555-มีนาคม 2556  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคดิจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เปน็

ราชการบริหารส่วนกลางในสงักัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วนราชการที่ตั้งขึน้เป็นหน่วยงานภายในกรมนัน้ 
ที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดบัขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเปน็ 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนนิงานตามเป้าหมายแตล่ะระดบั ดังนี ้

1. ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของ
ปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2556 - กันยายน 2556) ตามรูปแบบที่ สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน และค่าดัชนี
การใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือกัยายน 2556 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ประจ าปี
งบประมาณ 2556 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือน
กันยายน 2556 

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการค านวณ 
ที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 - 
0.500 

4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการค านวณ 
ที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 

0.0001 - 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการค านวณที่ 
สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า 
มากกว่า 0 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 - 
0.5000 
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                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ  6  เดือน 
 (    )  รอบ  12  เดือน 

หมายเหตุ :  
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเตม็ (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดบั 

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัตไิตรยางศ์เพื่อประเมินคะแนน 
3) กรณีที่  EUI ด้านการใช้ไฟฟา้ ประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด มีค่าน้อยกวา่ 

-0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมารว่มในการประเมินผล  

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขัน้ตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหนว่ยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหนว่ยงานในสังกัดทัง้หมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 

2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการตดิตามและรายงานผลการด าเนนิการตามมาตรการประหยดัพลังงานดา้นน้ ามนัเชื้อเพลิงของ
ปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2556 - กันยายน 2556) ตามรูปแบบที ่สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใชน้้ ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน
และค่าดชันีการใชน้้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าปงีบประมาณ 2556 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 
ถึงเดือนกันยายน 2556  

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามนัเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจ าปีงบประมาณ 
2556 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556  

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 - 
0.0000 

 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 

0.0001 - 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณค่าดชันกีารใช้น้ ามนัเชื้อเพลิง มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดบัที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.00 คะแนน 

0.0001 - 
0.5000 

หมายเหตุ :  
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเตม็ (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดบัคะแนนที่  

3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัตไิตรยางศ์เพื่อประเมินคะแนน 
3) กรณีที่ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชือ้เพลิงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด  

มีค่าน้อยกว่า -0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดบัที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมารว่มในการประเมินผล  

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขัน้ตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหนว่ยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหนว่ยงานในสังกัดทัง้หมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
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                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   (รายตัวชี้วัด) ()  รอบ  6  เดือน 
 (    )  รอบ  12  เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตาม
มาตรการประหยัดพลงังานของส่วนราชการ 

3 ระดับ 1 1.00 0.0300 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดด้ าเนินการ :  
1. มีการแต่งตัง้คณะท างานลดใชพ้ลังงานไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงของส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ 
2. มีการประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏบิัติงานการลดการใช้พลงังานไฟฟา้และน้ ามนัเชื้อเพลงิตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 –  2556 
3. มีการประชุมตดิตามและรายงานผลการด าเนนิการตามแผนปฏบิัติการลดการใชพ้ลังงานไฟฟา้และน้ ามันเชื้อเพลงิตาม

มาตรการประหยัดพลังงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 –  2556 รอบ 6 เดือนแรก ( ตลุาคม 2555 – มีนาคม 2556) 
4. มีการแต่งตัง้ผู้ดูแลรับผดิชอบประจ าพืน้ที่การปฏิบัตติามแผนการปฏิบัติการลดใชพ้ลังงานไฟฟา้และน้ ามนัเชื้อเพลงิของ

ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ  
5. มีแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ ามนัเชื้อเพลงิของส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2555-2556 
6. มีการประชาสัมพันธว์ิธีประหยัดพลังงานตามมาตรการประหยัดพลงังาน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : เจ้าหน้าที่และผู้บริหารให้ความร่วมมือตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1. เนื่องจาก สบน. มีภารกิจมากและเร่งด่วน ท าให้ในช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันหรือช่วงหลังเลิกงาน  
ไม่สามารถปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศบางตัวได้ เนื่องจากยงัมีผู้ปฏิบตัิงานอยู่ 

2. รถยนต์ส่วนกลางมภีารกิจเพิ่มขึน้ คือ ต้องเขา้ร่วมโครงการสวัสดกิารของ สป.กค. โดยรบั-ส่ง อาคาร EXIM BANK ทุกวัน 
หลักฐานอ้างอิง :  

1. ค าสั่งส านักงานบริหารหนี้สาธารณะที่ 123/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 5555 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานลดใช้
พลังงานไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

2. บันทึกข้อความส านักงานเลขานกุารกรม ที่ กค 0901/สลก/พ.196 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2555 เร่ืองทบทวน
แผนปฏบิัติงานการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามนัเชื้อเพลิงตามมาตรการประหยัดพลังงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

3. บันทึกข้อความส านักงานเลขานกุารกรม ที่ กค 0901/สลก/พ.228 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เร่ืองรายงาน
การประชุมคณะท างานปรับปรุงแผนปฏบิัติงานการลดใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 

4. ค าสั่งส านักงานบริหารหนี้สาธารณะที่ 156/2555 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เร่ืองแผนปฏิบัติการลดใช้
พลังงานไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

5. ค าสั่งส านักงานบริหารหนี้สาธารณะที่ 157/2555 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เร่ืองแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบ
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานไฟฟา้และน้ ามนัเชือ้เพลิงของส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ 

6. รายงานการประชุมคณะท างานลดการใช้พลังงานไฟฟา้และน้ ามันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 1/2556 
7. ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชือ้เพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  2554 และ 2555 

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

ชื่อตัวชี้วัด : 7 ระดับความส าเร็จของการปรบัปรุงกระบวนการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด1 : ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสมหญิง ด ารงแสง 

นายศุภชัย ธรรมจิตราภรณ์ 
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

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

ค าอธิบาย :  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 37 ก าหนดให้ส่วน

ราชการต้องก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแตล่ะงาน และประกาศให้ประชาชนรับทราบเป็นการทั่วไป และเพื่อเป็น
การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่วนราชการได้ด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30 –  50  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยในปีแรกได้คัดเลือกมาด าเนนิการ 3 –  5 กระบวนการ 
และด าเนนิการครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  

นอกจากการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัตงิานแล้วในการพัฒนากระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนทีส่่วนราชการไดด้ าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนราชการควรให้ความส าคัญกับเร่ืองของการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร และการสร้างภาพลักษณท์ีด่ีขององค์การ ดังนั้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงได้ก าหนดให้การปรับปรุงกระบวนการเป็นตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส่วนราชการระดับกรม 

ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ หมายถึงส่วนราชการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการสรา้งคุณค่า 
จ านวน 3 กระบวนการ โดยมีรายชื่อกระบวนการที่ต้องด าเนินการปรับปรุงตามรายละเอียดในคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ การปรับปรุง
ดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นประสทิธิภาพ และประสทิธิผลของการด าเนินการทีช่ัดเจน โดยประเมินผลจากตัวชี้วดัที่สะท้อน
ผลของการปรับปรุงกระบวนการ และผลของการปรับปรุงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เชน่ ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
นวัตกรรมการให้บริการ การบูรณาการการท างานของภาคส่วนต่าง ๆ  และการลดตน้ทุน เป็นต้น  

กระบวนการสรา้งคุณค่าของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะที่จะน ามาปรบัปรุงกระบวนการในปีงบประมาณ 2556  
ประกอบด้วย  

 1) กระบวนการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ  
 2) กระบวนการบริหารการระดมทุนส าหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ 
 3) กระบวนการพฒันาตลาดตราสารหนี้ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จดัท าแผนปรับปรุงกระบวนการสรา้งคุณค่าที่ส่งผลต่อมิติภายนอก 

ด้านประสิทธผิล จ านวน 3 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการจดัท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 2) กระบวนการบริหาร
การระดมทุนส าหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ และ 3) กระบวนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และก าหนดตัวชี้วัดของ
กระบวนการ และเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชีว้ัดในการปรบัปรุงกระบวนการ ส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. แล้ว ตามหนังสือ 
ที่ กค 0900/กพร. 28 ลงวันที่ 29 มกราคม 2556 และส านักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตัวชี้วัดดังกล่าว
แล้ว เห็นชอบตามที่ สบน. เสนอ ตามหนังสือที่ นร.1205.1/151 ลงวันที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2556 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
() รอบ  6 เดือน 
(   ) รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  ส่วนราชการจัดท าแผนปรับปรุงกระบวนการสรา้งคุณค่าทีส่่งผลต่อมิติภายนอกด้านประสทิธิผล 
จ านวน 3 กระบวนการ และก าหนดตัวชี้วัดของกระบวนการ และเกณฑ์การให้คะแนนของ
ตัวชี้วัดในการปรับปรุงกระบวนการ ตามรายชื่อกระบวนการทีส่ านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

2  - 
3  ผลส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการด าเนินการได้ตามเกณฑ์การให้

คะแนนของตัวชีว้ัดที่ก าหนดในการปรับปรุงกระบวนการ  
4  - 
5 ผลส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการปรับปรุงกระบวนการก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ /นวัตกรรมการให้บริการ/การบูรณาการการท างานของภาคส่วนต่างๆ 
/การลดต้นทุน  

 

หมายเหตุ:  
1. รายชื่อกระบวนการที่ก าหนดเปน็รายชื่อจากฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่าของส่วนราชการที่ส านักงาน ก.พ.ร. 

รวบรวมจากผลการด าเนนิการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หรือจากรายชื่อกระบวนการสรา้งคุณค่า 
ที่ส่วนราชการระบุในข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏบิัติราชการ 

 2. กรณีที่ส่วนราชการต้องการปรับเปลี่ยนรายชื่อกระบวนการที่จะด าเนินการปรบัปรุงให้แจ้งส านักงาน ก.พ.ร ทราบภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2556 พร้อมแนบหลักฐานการทบทวนกระบวนการสรา้งคุณค่า ทั้งนี้ กระบวนการสรา้งคุณค่าจะต้อง
เป็นกระบวนการหลักของส่วนราชการทีส่่งผลต่อการบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ทั้งนี้ หากส่วนราชการ
ไม่ด าเนนิการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกระบวนการตามระยะเวลาที่ก าหนดดังกลา่วจะไม่รับพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่อกระบวนการที่จะน ามาปรับปรุง 

3. ให้ส่วนราชการจัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลของการปรับปรุงกระบวนการ และเกณฑ์การให้คะแนนของ
ตัวชี้วัดภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 รายละเอียดตามแบบฟอร์ม  1 ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถก าหนดตัวชี้วัดของ
กระบวนการได้มากกว่า 1 ตัวชีว้ัด โดยการก าหนดตวัชี้วัดดงักล่าวควรก าหนดให้ครอบคลุมกับข้อก าหนดที่ส าคัญด้าน
ผู้รับบริการผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ดา้นประสิทธิภาพ ด้านความคุ้มคา่และการลดต้นทนุ ในกรณีที่สว่นราชการไม่จัดสง่
รายละเอียดตัวชี้วดัภายในระยะเวลาที่ก าหนดดงักล่าว จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.5000 คะแนน  

 4. ให้ส่วนราชการรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ รายละเอียดตามแบบฟอร์ม 2 พร้อมกับการรายงานผล
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 4 ระดับ 1 1.00 0.0400 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : บันทึกข้อความ ที่ กค 0900/กพร. 28 ลงวันที่ 29 มกราคม 2556  
  หมายเหต ุ: 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล      
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
() รอบ  6 เดือน 
(   ) รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 8 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร   
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด1 : เลขานุการกรม 

ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางรุ่งระวี รุกเขต 

(ส านักงานเลขานุการกรม) 
นางสาวสมหญิง ด ารงแสง 
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

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

 การพัฒนาบุคลากร เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างาน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 ความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

8.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 2 
8.2 ส่วนตา่งระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 1.5 
8.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 1.5 

รวม 5 
 

ตัวชี้วัดที่ 8.1  ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
น้ าหนัก :  ร้อยละ 2  
ค าอธิบาย : การจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ เป็นการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพรวมในปัจจุบันของ 
ส่วนราชการทั้งโครงสร้างของหน่วยงานในส่วนราชการ จ านวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชน ความท้าทายที่ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญ
อยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
เพื่อน าไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลการตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fl) 
และวางแผนพัฒนาบุคลากรได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม  

เกณฑ์การให้คะแนน:   
วัดความส าเร็จของการด าเนินการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ภายหลังวันที่ 31 มกราคม 2556   
2 - 
3 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556   
4 - 
5 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556  และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย  

 

เง่ือนไข: 
1. จัดท าข้อมูลลักษณะส าคัญขององค์การ ตามแบบฟอร์มที่ 1 : รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ (รายละเอียดตามภาคผนวก 

1 และสามารถดาวน์โหลดไฟลไ์ดจ้ากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. โดยเข้าที่เมนู ศูนย์ความรู>้ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 
ค ารับรองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)  โดยส่วนราชการต้องจัดท าข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

2. จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การตามแบบฟอรม์ 1 พร้อมท้ังบันทึกในแผ่นซีดีรอม ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2556   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
() รอบ  6 เดือน 
(   ) รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 8.2  ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 
น้ าหนัก:  ร้อยละ 1.5  
ค าอธิบาย:  

 ส่วนตา่งระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร เป็นการประเมินโดยใช ้
แบบส ารวจความพงึพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ (Human Resource Development Survey) 
ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบส ารวจการพฒันาองค์การ (Organization Deveopment Survey) และจะมีการ
ประเมิน 2 คร้ัง โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหวา่งความเห็นและความส าคัญขององค์การ (Gap) จากการ
ส ารวจการพัฒนาองค์การ คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 

 การประเมินความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นการวัดที่มุง่เน้นในเร่ืองการก าหนดนโยบายและเป้าหมาย
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน ความก้าวหนา้ในสายงาน และการพัฒนาบุคลากร  
ทั้งนี้ ส่วนราชการควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งถอืเป็นทุนขององค์การ (Human Capital) เพื่อให้ได้มา 
ซึ่งการใช้ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพ และการสรา้งมูลคา่อย่างตอ่เนื่องแก่บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ 
ที่จ าเป็นในการปฏบิัติงาน  รวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดีต่อองค์การ อันน าไปสู่การเพิ่มคณุค่าผลผลิตและการบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การมีความสามารถ สร้างความได้เปรียบในการด าเนินงาน และความส าเร็จขององค์การ   

 ข้อค าถามในแบบส ารวจความพงึพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development 
Survey) ประกอบด้วย 10 ข้อค าถาม  
เกณฑ์การให้คะแนน:   

สูตรค านวณคะแนน เป็นการน าค่าเฉลี่ยของผลส ารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคญั (GAP) 
คร้ังที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของทุกส่วนราชการ (ค่าเฉลี่ยกลาง) มาก าหนดเปน็เกณฑ์การให้คะแนน โดย
แบ่งเป็น 2 กรณี คือ  
กรณีที่ 1 : ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญ
ต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) 

คร้ังที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 

 กรณีที่ 2 : ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
องค์การ (GAP)  คร้ังที่ 1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 

ระดับคะแนน สูตรการค านวณ  ระดับคะแนน สูตรการค านวณ 
1 X2 ≥  Xmax  1 X2  ≥  Xmax 
2  

      
     

         

    

 
2 

 

      
     

         

   

3  3 X2 = X1 
4  

4       
     

   ค่าเฉลี่ยกลาง
    

5 X2 ≤  X1  5 X2 ≤  ค่าเฉลี่ยกลาง 
หมายเหตุ:   

X1  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 1 (17 ธ.ค. 55 –  4 ม.ค. 56) 
X2  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งท่ี 2 (16 –  30 ก.ย. 56) 
Xmax คือ ค่าสูงสดุของค่าเฉลี่ยสว่นต่างระหว่างความเห็นและความส าคญั (Gap) ครั้งท่ี 1 ของทุกส่วนราชการ 

ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งค่าเฉลี่ยกลาง และค่า Xmax ให้ทราบ พร้อมผลการส ารวจครั้งท่ี 1 ผ่านระบบออนไลน ์
เงื่อนไข: 

1. หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่ก าหนดไว้ (สามารถตรวจสอบจ านวนผู้ตอบขัน้ต่ าของ 
แต่ละสว่นราชการไดจ้ากหนา้เวบ็ไซต์ระบบการส ารวจออนไลน์) จะได้คะแนนเทา่กับ 1.0000 คะแนน เนื่องจากไม่สามารถ 
น าผลการส ารวจมาใช้เปน็ตัวแทนในการประเมินผลได้ 

2. ส่วนตา่งระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) มีค่าสูงสุด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
() รอบ  6 เดือน 
(   ) รอบ 12 เดือน 

เท่ากับ 9 (ค านวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งนี้ หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่า สิ่งที่บุคลากรในองค์การ 
มีความเห็นกับความส าคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกตา่งกันมาก ดังนัน้ หน่วยงานควรด าเนนิการพัฒนาองค์การ 
โดยการหาสาเหตุของปัญหาและด าเนนิการแก้ไข 
 

ตัวชี้วัดที่ 8.3  ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
น้ าหนัก:  ร้อยละ 1.5  
ค าอธิบาย:  

 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เป็นการวางแผนในการพัฒนาบคุลากร ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องก าหนดในการวางแผน
พัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน เชน่ หลักสูตร/หัวข้อการพัฒนา วธิีการในการพัฒนาบุคลากรแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาใน
การด าเนินการ เปน็ต้น โดยแผนพัฒนาบุคลากรที่จัดท าขึ้นควรสอดคล้องกับทรัพยากรและความจ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากร และผลส ารวจตามตัวชี้วัดที่ 8.2 

 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพฒันาบุคลากร โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนา
บุคลากรของบุคลากรในองค์การ ซึ่งได้จากแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบ
ออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประกอบกับข้อมูลกรอบโครงสร้างอัตราก าลงัของบุคลากรในองค์การ และพนัธกิจหน้าที่ของส่วนราชการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน:   
วัดความส าเร็จของผลลัพธ์จากการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น ดังนี้   
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
2 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ครบถ้วนตามประเด็น

ในแบบฟอร์ม และไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห ์
3 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็น 

ในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห ์หรือ ไม่ครบถ้วนตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

4 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็นใน
แบบฟอร์ม และสอดคล้องกับขอ้มูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์  

5 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็นใน
แบบฟอร์ม และสอดคล้องกับขอ้มูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ และ ผลการส ารวจคร้ังที่ 2  

เงื่อนไข: 
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้า และแผนการ

ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยข้อมูลปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ผลการส ารวจออนไลน์คร้ังที่ 1 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
และลักษณะส าคัญขององค์การ 

2. จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอร์มที่ 2 : แผนพัฒนา
บุคลากรและแผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของส่วนราชการ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) โดยส่วนราชการต้องระบุ
ข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนพฒันาบุคลากร พร้อมบันทึก 
ในแผ่นซีดีรอม ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 ทั้งนี้ หากส่วนราชการส่งข้อมูลล่าช้าจะถูกหัก
คะแนน 0.2 คะแนน 

3. ผลการส ารวจคร้ังที่ 2 จะถูกน ามาตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนพฒันาบุคลากร หาก Gap จากการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การลดลง ส่วนราชการจะได้คะแนนในตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
() รอบ  6 เดือน 
(   ) รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 สบน. ได้จัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ประจ าปีงบประมาณ 2556 และได้ปรบัปรุงข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบนั ส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. แล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 
 ผลส ารวจส่วนต่างระหว่างความคิดเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร จากการส ารวจ 

คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556 มี Gap ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.1 การส ารวจ คร้ังที่ 2 จะมีการ
ส ารวจในวนัที่ 16 - 30 กันยายน 2556 

 สบน. ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ สบน. จัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556  
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

การค านวณตัวชี้วัดที่ 8 ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นการค านวณจาก 
ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วดัที่ 8.1 ตัวชี้วัดที ่8.2 และตัวชี้วัดที่ 8.3 ดังนี ้

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(Wi x SMi) 
8.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะ

ส าคัญขององค์การ 
2 SM1 (W1 x SM1) 

8.2 ส่วนตา่งระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความ
พึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

8.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 1.5 SM3 (W3 x SM3) 
 รวม  Wi 

 
 (Wi x SMi) 

 Wi 
โดยที่  

W    หมายถึง น้ าหนักของตัวช้ีวัด  
SM   หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวช้ีวัด 
i      หมายถึง ล าดับที่ของตัวช้ีวัดที่ก าหนดขึ้นตามแนวทางการด าเนินงาน 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร 

      Wi  
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร   5 N/A 1.00 0.0500 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง :  

1. รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ประจ าปีงบประมาณ 2556 ของ สบน. 
2. ผลส ารวจการพฒันาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน ์ในครั้งที่ 1 
3. แผนพัฒนาบุคลากรของ สบน. 

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

ชื่อตัวชี้วัด : 9 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด1 : ผู้อ านวยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวปฏิมา พักตร์ผ่อง 
  นายวีรยุทธ เจริญสุวรรณกิจ 

 (ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
นางสาวสมหญิง ด ารงแสง 

  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 
โทรศัพท์ : 0- 2265-8050  โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5202, 5210, 

5903 
ค าอธิบาย : 

 ระบบสารสนเทศ เป็นทนุขององค์การที่รวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) และเทคโนโลยี 
เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักขององค์การ  

 การพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทนัสมัย มีความต่อเนือ่งทันเหตุการณ์ และสามารถใชส้ารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์สงูสุด โดยการน าข้อมูลเข้า ผ่านระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ จะช่วยให้องค์การสามารถน าข้อมูลมาตัดสนิใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นย า 
และรวดเร็ว ทันเวลากบัสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ดงันัน้ ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ
ขององค์การ ไม่ว่าจะเปน็ด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย  

 ที่จะสามารถส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
 ความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการประเมนิผลโดยใช้การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

สารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับการประเมินข้อมูลเชงิประจักษ์ดา้นประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เพื่อวัดเรื่อง
การจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเนน้ที่ประโยชน์ของการใช้งาน
สารสนเทศทีส่ะท้อนในรูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล 
(Database) และระบบเครือข่าย (Network) และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นทีคุ่ณลักษณะจ าเป็นต่อการใช้
งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์และระบบ Intranet ของหน่วยงาน 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แบง่ออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี ้
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก (ร้อยละ) 
9.1 ส่วนตา่งระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานสารสนเทศ 
1.5 

9.2 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 1.5 
รวม 3 

 
ตัวชี้วัดที่ 9.1  ส่วนตา่งระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
น้ าหนัก:  ร้อยละ 1.5  
ค าอธิบาย:  

ส่วนตา่งระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ เปน็การประเมินโดยใช้
แบบส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey)  
เกณฑ์การให้คะแนน:   

การก าหนดสูตรค านวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการส ารวจส่วนตา่งระหว่างความเห็นและ
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) คร้ังที่ 1 โดยแบ่งเปน็ 2 กรณี ดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
() รอบ  6 เดือน 
(   ) รอบ 12 เดือน 

กรณีที่ 1 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความ
พึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) คร้ังที่ 1 

น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 

 กรณีที่ 2 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความ
พึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP)  คร้ังที่ 

1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 
ระดับคะแนน สูตรการค านวณ  ระดับคะแนน สูตรการค านวณ 

1 X2 ≥  Xmax  1 X2  ≥  Xmax 
2  

 

      
     

         

    

 

2 
 

      
     

         

   

3  3 X2 = X1 

4  
4       

     

   ค่าเฉลี่ยกลาง
    

5 X2 ≤  X1  5 X2 ≤  ค่าเฉลี่ยกลาง 
 

หมายเหตุ:   
X1  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 1 (17 ธ.ค. 55 –  4 ม.ค. 56) 
X2  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งท่ี 2 (16 –  30 ก.ย. 56) 
Xmax คือ ค่าสูงสดุของค่าเฉลี่ยสว่นต่างระหว่างความเห็นและความส าคญั (Gap) ครั้งท่ี 1 ของทุกส่วนราชการ  
ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบค่าเฉลี่ยกลาง และค่า Xmax พร้อมผลการส ารวจครั้งท่ี 1 ผ่านระบบออนไลน ์

เงื่อนไข:  
 ตัวชี้วัด 9.1 หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่ก าหนดไว้ (สามารถตรวจสอบจ านวน

ผู้ตอบขั้นต่ าของแต่ละส่วนราชการได้จากหนา้เว็บไซต์ระบบการส ารวจออนไลน์) จะได้คะแนนตัวชี้วัดนี้เทา่กับ 1.0000 
คะแนน เนื่องจากไม่สามารถน าผลการส ารวจมาใช้เปน็ตัวแทน ในการประเมินผลได้ 

 ส่วนตา่งระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) มีค่าสูงสุดเทา่กับ 9 
(ค านวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสดุ) ทั้งนี ้หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่าสิ่งทีบุ่คลากรในองค์การมีความเห็นกับ
ความส าคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น หนว่ยงานควรด าเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของ
ปัญหาและด าเนนิการแก้ไข 
 
ตัวชี้วัดที่ 9.2  จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
น้ าหนัก:  ร้อยละ 1.5  
ค าอธิบาย: 

 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ   เป็นการประเมินจากหลักฐาน ณ 
ส่วนราชการ ใน 10 ข้อ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน:   
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 9.2 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ดา้นประสทิธิภาพของระบบสารสนเทศ มีดังนี ้

การประเมิน น้ าหนัก  
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
9.2 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษด์้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

1.5 
 

≤  6 7 8 9 10 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
() รอบ  6 เดือน 
(   ) รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
1. การประเมินผลสว่นตา่งระหว่างความเห็นและความส าคัญตอ่ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศจะใช้แบบ

ส ารวจผา่นระบบออนไลน์ (Survey Online) ได้ด าเนนิการส ารวจคร้ังที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 ธนัวาคม 2555 – 4 มกราคม 
2556 มีข้าราชการของ สบน. ตอบแบบส ารวจ จ านวน 103 คน ข้อค าถามมี 6 ข้อ และผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสารสนเทศครั้งที่ 1  มี Gap เฉลี่ยเท่ากับ 1.3 ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยกลางด้านสารสนเทศ (1.4) และแบ่งประเด็นการ
ประเมินออกเป็น 3 ด้าน คือ ดา้นฐานข้อมูล (Database) มี Gap เท่ากับ 1.6  ด้านระบบ (System) มี Gap เท่ากับ 1.3 
และด้านเครือข่าย (Network) Gap เท่ากับ 0.6 (รายละเอียดตามหนังสือ กค 0900/กพร 59 ลงวันที่ 8 มนีาคม 2556) 

2. ศทส. ได้ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ที่ผู้ตรวจประเมินจะมาตรวจประเมิน
จากหลักฐานที่ สบน. จ านวน 10 ข้อ และได้ตระหนักถึงความส าคัญของรักษาระดับผลการประเมินที่ผา่นมาให้คงอยู่และ
พัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้น จึงได้มอบหมายและแบง่หน้าที่ความรับผิดชอบการด าเนนิงานในแต่ละตัวชี้วัดย่อยให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ อีกทั้งประชุมอย่างสม่ าเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมและรวบรวมเอกสารหลักฐานเพือ่การตรวจประเมินตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

การค านวณตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการค านวณจากค่า
คะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดที่ 9.1 และ 9.2  ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนทีไ่ด้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(Wi x SMi) 
9.1 ส่วนตา่งระหว่างความเห็นและความส าคัญ

ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
1.5 SM1 (W1 x SM1) 

9.2 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

 

โดยที่ : 
W หมายถึง น้ าหนักของตัวช้ีวัด  
SM หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวช้ีวัด 
i หมายถึง ล าดับที่ของตัวช้ีวัดที่ก าหนดขึ้นตามแนวทางการด าเนินงาน 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

      Wi  
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 3 N/A 1.00 0.0300 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :    
1. ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งานสารสนเทศโดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศผา่นระบบ

ออนไลน ์คร้ังที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 
2. ศทส. แบ่งหน้าที่ความรับผดิชอบการด าเนนิงานในแตล่ะตัวชี้วัดย่อย (10 ตัวชี้วดั) ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของ ศทส. 

และประชุมอย่างสม่ าเสมอ และเตรียมความพร้อม รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
() รอบ  6 เดือน 
(   ) รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและเน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงการวางแผนงาน การพฒันาปรับปรุงสารสนเทศ และ

รักษาระดับผลการประเมินที่ผา่นมาให้คงอยู่ 
2. เจ้าหน้าที่ของ ศทส. ประชุม เตรียมความพร้อมและแบ่งหนา้ที่ความรับผิดชอบของแต่ละตวัชี้วัดเพื่อให้สามารถ

ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : เกณฑ์การตรวจประเมินข้อมูลเชงิประจักษ์ดา้นประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศของ
ส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเขียนไว้เป็นกรอบกว้างๆ อาจสง่ผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งผลถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อการ
ตรวจประเมิน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  

ควรซักซ้อมความเข้าใจเรื่องเกณฑ์การตรวจประเมินและแนวทางการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมต่อการ
ตรวจประเมินทั้งแบบ Survey Online และการตรวจเชิงประจกัษ์ 
หลักฐานอ้างอิง :  

ผลส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ในคร้ังที่ 1 
หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกบัผูจ้ัดเก็บข้อมูล 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
() รอบ  6 เดือน 
(   ) รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 10 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ   
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด1 : คณะท างานพัฒนาองค์กรของส านักงาน     
         บริหารหนี้สาธารณะ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวสมหญิง ด ารงแสง 
  นายศุภชัย ธรรมจิตราภรณ์ 
  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

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

 การประเมินความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นใน  3 เร่ือง ดังนี ้
1. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ ได้แก่ ทิศทางขององค์การ (Direction) ผู้น า (Leadership) 

วัฒนธรรมและบรรยากาศในการท างาน (Culture and Climate) 
2. ความส าเร็จขององค์การ ได้แก ่ความรับผิดชอบในหนา้ที่ (Accountability) การจูงใจ (Motivation) 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคบับญัชา/หัวหน้างานและการก ากับติดตาม (Coordination and Control) และ การท างาน
เป็นทีม (Teamwork) 

3. การสร้างสิ่งใหม่ ได้แก่ การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภายนอก (External Orientation) และการสร้าง
นวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Learning) 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี ้
ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
10.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 1.5 
10.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 1.5 

รวม 3 
 

ตัวชี้วัดที่ 10.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
น้ าหนัก :  ร้อยละ 1.5  
ค าอธิบาย : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบส ารวจ
บรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบส ารวจการพัฒนา
องค์การ (Organization Development Survey) และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส่วนต่าง
ระหว่างความเห็นและความส าคัญขององค์การ (Gap) จากการส ารวจการพัฒนาองค์การ คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 
 

เกณฑ์การให้คะแนน:   
  การก าหนดสูตรค านวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการส ารวจส่วนตา่งระหว่างความเห็นและ
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) คร้ังที่ 1 แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี ้
 

กรณีที่ 1 : ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญ
ต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) 

คร้ังที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 

 กรณีที่ 2 : ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
องค์การ (GAP)  คร้ังที่ 1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 

ระดับคะแนน สูตรการค านวณ  ระดับคะแนน สูตรการค านวณ 
1 X2 ≥  Xmax  1 X2  ≥  Xmax 
2  

 

 
2 

 

 
3  3 X2 = X1 
4  

4 
 

5 X2 ≤  X1  5 X2 ≤  ค่าเฉลี่ยกลาง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
() รอบ  6 เดือน 
(   ) รอบ 12 เดือน 

หมายเหตุ:   
X1  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 1 (17 ธ.ค. 55 –  4 ม.ค. 56) 
X2  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งท่ี 2 (16 –  30 ก.ย. 56) 
Xmax คือ ค่าสูงสดุของค่าเฉลี่ยสว่นต่างระหว่างความเห็นและความส าคญั (Gap) ครั้งท่ี 1 ของทุกส่วนราชการ 
ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งค่าเฉลี่ยกลาง และค่า Xmax ให้ทราบ พร้อมผลการส ารวจครั้งท่ี 1 ผ่านระบบออนไลน ์

 

ตัวชี้วัดที่ 10.2  ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  
น้ าหนัก:  ร้อยละ 1.5  
ค าอธิบาย: ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การของส่วนราชการที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการค้นหาสาเหตุ และ
วิเคราะห์จัดล าดบัความส าคัญ ส่วนราชการอาจจัดท าเปน็แผนพัฒนาองค์การ เพื่อก าหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบทีช่ัดเจน 
โดยเน้นด าเนินการในเร่ืองที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อองค์การสูง นอกจากนี้ในการท าแผนต้องค านึงถึงระยะเวลาของการจัด
กิจกรรม  ควรก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ และควรมีการติดตามว่า
แผนด าเนนิการครบถ้วน ตรงตามก าหนดระยะเวลาหรือไม่ ควรมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ การท าแผนที่ดีควร
ท าให้ครอบคลุม โดยสิ่งส าคัญที่จะต้องค านึงถึง คือการสื่อสารภายในองค์การให้รู้ว่าส่วนราชการมีแผนที่จะพฒันาอะไร 
เพราะการสื่อสารเปน็ปัจจัยส าคญัอย่างยิ่งในการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์การ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน:   
วัดความส าเร็จของผลลัพธ์จากการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวฒันธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น ดังนี ้ 
  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
2 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ครบถ้วนตามประเด็น

ในแบบฟอร์ม และขาดความสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห ์
3 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเดน็ใน

แบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
หรือ ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคล้องกับขอ้มูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

4 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเดน็ใน
แบบฟอร์ม และสอดคล้องกับขอ้มูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์  

5 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็นใน
แบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์และผลการส ารวจครั้งที่ 2  

 

เง่ือนไข: 
1. จัดท าแผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ โดยวิเคราะห์ข้อมลูปัจจัยน าเข้าที่เป็นผลการประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรในองค์การ ซึ่งได้จากแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ในครั้งท่ี 
1 มาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวฒันธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้สอดคล้องกับทรัพยากรและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส่วนราชการ  

2. จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอร์มที่ 2 : แบบฟอร์มแผนพัฒนา
บุคลากร/แผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) โดย 
ส่วนราชการต้องระบุข้อมลูให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับปัจจัยน าเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนพัฒนาปรบัปรุง
วัฒนธรรมองค์การ ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 พร้อมท้ังบันทึกในแผ่นซีดีรอม  ทั้งนี้ หากส่วนราชการ
ส่งข้อมลูล่าช้าจะถูกหักคะแนน 0.2 คะแนน 

3. ผลการส ารวจครั้งที่ 2 จะถูกน ามาตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ หาก Gap จากการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การลดลง ส่วนราชการจะได้คะแนนในตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ 5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
() รอบ  6 เดือน 
(   ) รอบ 12 เดือน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
1. สบน. ได้ด าเนนิการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองคก์าร โดยผลส ารวจส่วนตา่งระหว่างความคิดเห็น

และความส าคัญต่อความพงึพอใจในด้านการพฒันาปรบัปรุงวฒันธรรมองค์การ จากการส ารวจ คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556 มี Gap ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.3  

2. สบน. ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของ สบน. จัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2556 ตามระยะเวลาที่ก าหนด ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

การค านวณตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วดัระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรบัปรุงวฒันธรรมองค์การ เป็นการค านวณ
จากค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของตวัชี้วัดที่ 10.1 และตัวชี้วัด 10.2  ดังนี ้

ตัวชี้วัด น้ าหนักร้อยละ 
(Wi) 

คะแนนทีไ่ด้รบั 
(SMi) 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(Wi x SMi) 

10.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความ
พึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

1.5 SM1 (W1 x SM1) 

10.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงวฒันธรรมองค์การ 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม  Wi  
 (Wi x SMi) 

 Wi 
โดยที ่

W หมายถึง น้ าหนักของตัวช้ีวัด 
SM หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวช้ีวัด 
i หมายถึง ล าดับที่ของตัวช้ีวัดที่ก าหนดขึ้นตามแนวทางการด าเนินงาน 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
      Wi  

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 3 N/A 1.00 0.0300 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการของ สบน. ตอบแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organizational 

Development Survey) ให้ครบถ้วนตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
2. จัดประชุมคณะท างานพัฒนาองค์กร เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ รวมทั้งแจ้งผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรในดา้นการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การคร้ังที่ 1 รวมทั้งพิจารณาแนวทางและกิจกรรมในการพัฒนาองค์กร  

3. จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของ สบน. ประจ าปีงบประมาณ 2556 เพื่อส่งส านักงาน ก.พ.ร. 
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญ และให้ความร่วมมือในการด าเนินการ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง :  

1. ผลส ารวจการพฒันาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน ์ในครั้งที่ 1 
2. แผนพัฒนาปรบัปรุงวฒันธรรมองค์การของ สบน. 

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

ชื่อตัวชี้วัด : 11 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏบิัตริาชการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด1 : ผู้อ านวยการส านักจัดการหนี้ 2 

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสุเนตรา เล็กอุทัย 

นายสุรชัย วรรณภาพร 
  (ส านักจัดการหนี้ 2) 

โทรศัพท์ : 0- 2265-8050  โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5409, 5423 
ค าอธิบาย : 

 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เป็นการวัดประเมินจาก 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเมื่อเทียบกับ
ค่าเป้าหมายในแผนการด าเนินการ (Action Plan) 

 เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ตามที่คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรปูธรรม รวมทั้ง 
สอดคล้องกับแนวทางด าเนินการตามแผนการสง่เสริมและพฒันาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพือ่การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีอยา่งยั่งยนื ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ตลอดจนเป็นการผลักดันให้ส่วน
ราชการและจงัหวัดด าเนนิการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ของส่วนราชการและจงัหวัด อันจะเป็นการสรา้งความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ปอ้งกันความเสี่ยงและลดการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงาน 

 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ใช้กระบวนงานบริหารหนี้กลุ่มหนี้รัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ (โครงการรับจ าน า
ผลผลติทางการเกษตร) ในการด าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยจัดอยู่ในกลุ่มโครงการที่มี
ผลกระทบของข้อเสนอการเปลีย่นแปลงฯ อยู่ในเกณฑ์สูง และการมีประสิทธิภาพของแผนการด าเนนิการ อยู่ในเกณฑส์ูง 
(P1) ซึ่งจะเปน็การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลโครงการรับจ าน าข้าวตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เพือ่ศึกษาระบบขั้นตอนการด าเนนิงานโครงการรับจ าน าข้าว พิจารณาความเหมาะสมของ
ขั้นตอนการด าเนนิงาน วิเคราะห์ความส าเร็จในการจัดหาเงินกู้ และมีการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่จริง เพื่อหาแนวทางใน
การแก้ไขจุดบกพร่องของกระบวนการ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
1. สบน. ได้มีการปรับปรุงแผนการด าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ตามที่รบัการเห็นชอบ

จากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏบิัติราชการแล้ว รวมทั้งได้มีการ
ด าเนินการตามแผนที่ไดจ้ัดท า  

2. มีการรายงานผลความก้าวหนา้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถ้วนตามที่ก าหนด  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จในการด าเนินการระดับคะแนนที่ 1 (Milestone) และระดับความส าเร็จ
ถ่วงน้ าหนักของการด าเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดในระดับคะแนนที่ 2-5 

ระดับ รายละเอียด เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ด าเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ และมีการรายงานผลความกา้วหน้าครบถ้วน

ตามที่ก าหนด (ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ)  
เท่ากับ 1 คะแนน 

2 
คะแนนเฉลี่ยความส าเร็จถ่วงน้ าหนักของการด าเนินการตามตวัชี้วัด 
เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 

เท่ากับ 2 คะแนน 
3 เท่ากับ 3 คะแนน 
4 เท่ากับ 4 คะแนน 
5 เท่ากับ 5 คะแนน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
() รอบ  6 เดือน 
(   ) รอบ 12 เดือน 

สูตรการค านวณ : 
การค านวณคะแนนเฉลี่ยความส าเร็จถ่วงน้ าหนักของการด าเนนิการตามตัวชี้วดัเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 

(ระดับคะแนนที่ 2-5) 
 

KPI 
(n) 

ความส าเร็จเมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมาย 

ค่า
คะแนน 
(Xi) 

n1 ต่ ากว่า 0 

n2 เท่ากับ 1 

n3 สูงกว่า 2 

 
ค่าเฉลี่ยคะแนน  
 

คะแนนที่ได ้
(C) 

การ 
จัดกลุ่ม 

น้ าหนัก 
(Wi) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ถ่วงน้ าหนัก 
(C x Wi) 

 

P1 2.0 

(C x Wi) + 
1.0 

P2 1.5 

P3 1.5 

P4 1.0 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ แบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ระดับที่ 1  ใช้วิธีการประเมินตามขั้นตอนการด าเนินงาน (Milestone) 
ส่วนที่ 2 ระดับที่ 2-5  ใช้วิธีการประเมินเชิงปริมาณ 

จากค่าคะแนนเฉลี่ยข้างต้น ให้น ามาถ่วงน้ าหนัก ตามการจัดกลุ่มข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ  (P1 - P2) โดยจาก
ตัวอย่าง ค่าคะแนนเฉลี่ย (C) อยู่ที่ 1.6 เมื่อน ามาถ่วงน้ าหนัก (Wi) จะได้ ดังนี ้

ค่า 
คะแนนเฉลี่ย  (C) 

การจัดกลุ่ม น้ าหนัก 
(Wi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
(C + Wi) + 1 

คะแนนตัวชี้วัดที่ 11 

1.6 P1 2.0 3.2  +  1 4.2     
P2 1.5 2.4  +  1 3.4 
P3 1.5 2.4  +  1 3.4 
P4 1.0 1.6  +  1 2.6 

หมายเหตุ:   

 การถ่วงน้ าหนักเป็นไปตามการวิเคราะห์จดักลุม่ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ของส่วนราชการและจังหวัด ตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอการเปลีย่นแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏบิัติราชการ โดยพิจารณาจาก
ผลกระทบของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชน (Process Impact) และประสิทธิภาพ
ของแผนการด าเนินการ (Effectiveness of Proposed Action) สามารถจัดแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

P1  –   เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ท่ีมีผลกระทบสูง และแผนการด าเนินการมีประสิทธิภาพสูง 
P2  –   เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ท่ีมีผลกระทบสูง แต่แผนการด าเนินการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
P3  –   เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ท่ีมีผลกระทบต่ า แต่แผนการด าเนินการมีประสิทธิภาพสูง 
P4  –   เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ท่ีมีผลกระทบต่ า และแผนการด าเนินการไม่มีประสิทธิภาพ 

 

 (Xi) 

 n 

  (Xi) 

 n 

1 

2 

3 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
() รอบ  6 เดือน 
(   ) รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการด าเนนิโครงการ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบตัริาชการ 

4 ระดับ 1 1.00 0.0400 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ได้จัดท ารา่ง TOR โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล
ผลผลติทางการเกษตร (จ าน าขา้ว) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวา่จ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อด าเนินโครงการ
ดังกล่าว 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 

หลักฐานอ้างอิง : - 
หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกบัผูจ้ัดเก็บข้อมูล 

 


