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ตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวช้ีวัดนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก  
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุต่อนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของ

กระทรวง 
 

1.1.2   หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ าปี 
 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 17 
ค าอธิบาย : เป็นการวัดยอดหนี้สาธารณะคงค้างในปีงบประมาณหนึ่งๆ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ตามที่กระทรวงการคลังเผยแพร่เป็นรายเดือน  
สูตรการค านวณ : 
 

 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 X 100 
 GDP  

 

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

เงื่อนไข : 1. กรณีท่ีมีปัจจัยภายนอกอยู่เหนือการควบคุมและส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานจะขออุทธรณ์เพ่ือ
ปรับเกณฑ์การให้คะแนน 

2. ค่า X เป็นไปตามที่ สบน. ได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP  ณ ราคาประจ าป ี* ร้อยละ 41.86 41.66 43.91 
- หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิน้เดือนกันยายน ล้านบาท 4,230,089.49 4,448,294.60 4,937,232.62 
- GDP ** ล้านบาท 10,104,821.00 10,677,002.50 11,243,980.00*** 

 

หมายเหตุ : * ตัวเลขหน้ีสาธารณะคงค้างต่อ GDP ณ ราคาประจ าปี เป็นตัวเลขที่ สบน. ใช้เผยแพร่ใน Website (www.pdmo.mof.go.th)  
ท้ังน้ี สบน. จะปรับตัวเลขให้เป็นปัจจุบันตามตัวเลข GDP ล่าสุดท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศ 

**  GDP เป็นตัวเลขจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยตัวเลข GDP ปี 2555 เป็นตัวเลขประมาณการ  
ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2555 

***  สนผ. ได้ปรับวิธีการค านวณ GDP ในแต่ละเดือน  เพื่อให้สัดส่วนหน้ีสาธารณะคงค้าง/GDP สะท้อนค่าท่ีใกล้เคียงความจริงท่ีสุด  
โดยค านวณ GDP ของเดือนกันยายน 2555 ดังน้ี [(GDP ปี 54/12) *3] + [(GDP ปี 55/12)*9] เท่ากับ 11,243.98 พันล้านบาท  

 

ตัวช้ีวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ ณ ราคาประจ าปี 

X+2 X+1 X X-1 X-2 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลเงินกู้ในและต่างประเทศของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 

รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงนิ (รัฐบาลค้ าประกัน) และหนี้สนิของ FIDF เช่น เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ การเบิกจ่ายเงินกู้ 
การช าระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
โดยบันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ CS-DRMS ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ด าเนินการและ
ติดตามบันทึกข้อมูล รวมทั้ง ส านักนโยบายและแผนจะเป็นผู้จัดท ารายงานหนี้สาธารณะคงค้าง เสนอ
นายกรัฐมนตรี และประกอบการแถลงข่าวของกระทรวงการคลัง 

2. ประมาณการ GDP ได้จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
3. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล และจัดท ารายงาน 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ส่งผลให้กระทรวงการคลัง 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 2 :   ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      นายวศิน  ชูจิตารมย์ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5207 
  (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
  นายสรรเพชฐ์  ศิริสุทธารมย์ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5512 
  (ส านักนโยบายและแผน)  
  นางสาวสมหญิง ด ารงแสง เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5903 
  (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)  
หมายเหตุ :  1 

 รูปแบบการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วัด  
                  2  การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.2   ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 

1.2.1  การจัดท้าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ้าปีงบประมาณ 2557 
 

หน่วยวัด : ระดับ  
น้้าหนัก : ร้อยละ 10 
ค้าอธิบาย : การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ  
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลการก่อหนี้และการบริหารหนี้ของ
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในแต่ละปีงบประมาณ โดยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะด าเนินการจัดท าแผนฯ 
ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้เป็นกรอบการท างานได้ในวันเริ่มต้นของ
ปีงบประมาณนั้นๆ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา

จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นของความส้าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 
โดยท่ี :  ขั้นตอนที่ 1 : จัดท าตารางเวลาและแบบฟอร์มการจัดท าแผนฯ ปี 57 เพ่ือรวบรวมความต้องการกู้เงิน 
และบริหารหนี้ และส่งไปให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการต่อไปได้ส าเร็จ 

ขั้นตอนที่ 2 : กลั่นกรองโครงการเงินกู้และความต้องการบริหารหนี้ของหน่วยงานต่างๆ ให้มีความ
สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ส าเร็จ 
 ขั้นตอนที่ 3 : จัดท าร่างแผนฯ ปี 57 พร้อมผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและผลกระทบต่อกรอบความยั่งยืน 
ทางการคลังเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารหนี้สาธารณะและติดตามโครงการเงินกู้ภายใต้  
แผนการบริหารหนี้สาธารณะส าเร็จ 

ขั้นตอนที่ 4 : เสนอแผนฯ ปี 57 พร้อมผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและผลกระทบจากการด าเนินการตาม
แผนฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะส าเร็จ 

ขั้นตอนที่ 5 : เสนอแผนฯ ปี 57 พร้อมผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและผลกระทบต่อกรอบความยั่งยืน
ทางการคลัง ต่อคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนกันยายน 2556 

 

เงื่อนไข :  ที่ระดับ 5 คะแนน จะมีผลก็ต่อเมื่อส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีหนังสือเรื่องแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2557 ถึงส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงนามโดย รมต. 
กระทรวงการคลัง 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
ระดับความส าเร็จของการจัดท า 
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

ระดับ ส าเร็จ 
เสนอแผนฯ ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้
ความเห็นชอบ เมื่อ 
วันที่ 28 ก.ย. 53 

ส าเร็จ 
เสนอแผนฯ ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้
ความเห็นชอบ เมื่อ 
วันที่ 27 ก.ย. 54 

ส าเร็จ 
เสนอแผนฯ ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้
ความเห็นชอบ เมื่อ 
วันที่ 9 ต.ค. 56 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ระดับคะแนนที่ 1 : ใช้บันทึกการน าส่งแบบฟอร์มแผนฯปี 57 ให้หน่วยงานต่างๆ เป็นหลักฐาน 
 ระดับคะแนนที่ 2 : ใช้ตารางสรุปข้อมูลผลการกลั่นกรองโครงการและความต้องการบริหารหนี้ 
ของหน่วยงานต่างๆ เป็นหลักฐาน 
 ระดับคะแนนที่ 3 : ใช้รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารหนี้
สาธารณะและติดตามโครงการเงินกู้ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะเป็นหลักฐาน 
 ระดับคะแนนที่ 4 : ใช้รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ 
เป็นหลักฐาน 
 ระดับคะแนนที่ 5 : ใช้หนังสือจากส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ถึงส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เรื่องแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2557 เป็นหลักฐาน 
 
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5500 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวนีรชา มรกตราภรณ์ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5502 

  นางสาวจุฑารัตน์ พดุงวิทย์ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5514 
   (ส านักนโยบายและแผน)  
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1.2.2 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการลงทุนโครงการภายใต้แผนการลงทุนในการจัดระบบ 
 การด าเนินงาน (Logistic) ด้านขนส่ง เพื่อประกอบการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... 
 

หน่วยวัด : ระดับ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 8 
ค้าอธิบาย : การจัดท าแผนการลงทุนโครงการภายใต้แผนการลงทุนในการจัดระบบการด าเนินงาน (Logistic)  
ด้านขนส่ง เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ทีจ่ะน าเสนอต่อรัฐสภา 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นของความส้าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

 
โดยท่ี : ขั้นตอนที่ 1 : จัดประชุมคณะท างานกลั่นกรองโครงการ ภายใต้แผนการลงทุนในการจัดระบบการ 
         ด าเนินงาน (Logistic) ด้านการขนส่ง 

ขั้นตอนที่ 2 : รวบรวมข้อมูลโครงการภายใต้แผนการลงทุนในการจัดระบบการด าเนินงาน (Logistic)  
         ด้านการขนส่ง 

ขั้นตอนที่ 3 : จัดประชุมหน่วยงานเจ้าของโครงการเพ่ือวิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดล าดับความส าคัญ 
       โครงการลงทุนภายใต้แผนการลงทุนในการจัดระบบการด าเนินงาน (Logistic) ด้านการ 
       ขนส่ง และโครงการอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ประกอบการยกร่างกฎหมาย 

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

ขั้นตอนที่ 5 : เสนอแผนการลงทุนโครงการภายใต้แผนการลงทุนในการจัดระบบการด าเนินงาน (Logistic)  
       ด้านการขนส่ง เพื่อประกอบการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
       เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... เสนอให้ผู้อ านวยการ  

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เห็นชอบ 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2553 2554 
ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการ
ลงทุนโครงการภายใต้แผนการลงทุนใน 
การจัดระบบการด าเนินงาน (Logistic)  
ด้านขนส่ง เพ่ือประกอบการน าเสนอร่าง
พระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... 

ระดับ - - - 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 ระดับคะแนนที่ 1 : จัดประชุมคณะท างานกลั่นกรองโครงการ ภายใต้แผนการลงทุนในการจัดระบบการ
ด าเนินงาน (Logistics) ด้านการขนส่ง (เอกสารประกอบการประชุม) 
 ระดับคะแนนที่ 2 : รวบรวมข้อมูลโครงการภายใต้แผนการลงทุนในการจัดระบบการด าเนินงาน 
(Logistics) ด้านการขนส่ง (เอกสารการประชุมชี้แจงให้หน่วยงานเจ้าของโครงการกรอกข้อมูลใน PITL) 
 ระดับคะแนนที่ 3 : จัดประชุมหน่วยงานเจ้าของโครงการเพ่ือวิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดล าดับ
ความส าคัญโครงการลงทุนภายใต้แผนการลงทุนในการจัดระบบการด าเนินงาน (Logistics) ด้านการขนส่งและ
โครงการอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการยกร่างกฎหมาย (เอกสารประกอบการประชุม) 
 ระดับคะแนนที่ 4 : จัดท าแผนการลงทุนโครงการภายใต้แผนการลงทุนในการจัดระบบการด าเนินงาน  
(Logistics) ด้านการขนส่งเพื่อน าเสนอคณะท างานฯ (เอกสารประกอบการประชุมคณะท างานฯ ในการพิจารณา
แผนการลงทุนฯ) 
 ระดับคะแนนที่ 5 : เสนอแผนการลงทุนโครงการภายใต้แผนการลงทุนในการจัดระบบการด าเนินงาน 
(Logistics) ด้านการขนส่ง เพื่อประกอบการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... เสนอให้ ผอ.สบน. เห็นชอบ (แผนการลงทุนโครงการ
ภายใต้แผนการลงทุนในการจัดระบบการด าเนินงาน (Logistics) ด้านการขนส่ง เพื่อประกอบการน าเสนอร่าง
พระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ  
พ.ศ. .... ที่ ผอ.สบน. ให้ความเห็นชอบ) 
 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด  :   ผู้อ านวยการส านักบริหารการระดมทุน 
   โครงการลงทุนภาครัฐ 

เบอร์ติดต่อ :  0-2271-7999 ต่อ 5700 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวสิริภา สัตยานนท์ เบอร์ติดต่อ :  0-2271-7999 ต่อ 5703 
   ร.ต.ต. หญิงจารุณี เล็กด ารงศักดิ์ เบอร์ติดต่อ :  0-2271-7999 ต่อ 5710 
   ส านักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ 
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1.2.3 ร้อยละความส้าเร็จในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้ตามวงเงินรวม
ที่วางแผนไว้ 

 

หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
น้้าหนัก  :  ร้อยละ 10 
ค้าอธิบาย  :  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้จัดท าแผนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือใช้เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงในปีงบประมาณ 2556 โดยก าหนดให้การออกพันธบัตรแต่ละรุ่นในตลาดแรกมีขนาดใหญ่และ 
มีสภาพคล่องในตลาดรอง และเพ่ือให้สามารถสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่มีประสิทธิภาพโดยวางแผนให้  
ออกพันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี 7 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 30 ปี และ 50 ปี เพื่อหล่อเลี้ยงตลาดอย่างสม่ าเสมอ  
อันแสดงถึงการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 3 เสาหลักของระบบการเงินไทย 
ส าหรับปีงบประมาณ 2556 สบน. มีแผนในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง วงเงินรวม 
300,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 รุ่นอายุ  5 ปี วงเงิน 85,000 ล้านบาท 

 รุ่นอายุ  7 ปี วงเงิน 60,000 ล้านบาท 

 รุ่นอายุ 10 ปี วงเงิน 60,000 ล้านบาท 

 รุ่นอายุ 15 ปี วงเงิน 30,000 ล้านบาท 

 รุ่นอายุ 20 ปี วงเงิน 30,000 ล้านบาท 

 รุ่นอายุ 30 ปี วงเงิน 20,000 ล้านบาท 

 รุ่นอายุ 50 ปี วงเงิน 15,000 ล้านบาท 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 1  :   
 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไข  :  กรณีมีปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการ/ผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด จะขออุทธรณ์เพ่ือให้พิจารณาปรับเกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

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

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
ร้อยละความส าเร็จในการ 
ออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้
สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
ได้ตามวงเงินรวมที่วางแผนไว้ 

วงเงิน/
ร้อยละ 

 (ร้อยละ 170.90)* 
มีการออกพันธบัตร 

รัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงรุ่นอายุ 
5,10,15,20และ 30 
ปี วงเงินรวม 309,826 
ล้านบาท 

(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 
วงเงิน รวม 345,751 
ล้านบาท 

 

หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 และปีงบประมาณ 2555 สามารถออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือใช้เป็นอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงได้สูงกว่าแผนท่ีวางไว้มาก เน่ืองจากภาวะตลาดเอื้อให้มีการออกพันธบัตร รวมท้ังรัฐบาลมีความจ าเป็นในการใช้เงิน   
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และส านักจัดการหนี้ 1  
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ การวางแผนและการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง  
โดยประสานการจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท ารายงาน 

 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด 2 :  ส านักจัดการหนี้ 1 
ส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 

เบอร์ติดต่อ  :  0-2265-8050 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :     นายโพธิรัตน์ กิจศรีโอภาค เบอร์ติดต่อ  :  0-2271-7999  ต่อ 5812 
 (ส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้)  
 ม.ล.อรสวัลป์  จักรพันธุ ์ เบอร์ติดต่อ  :  0-2265-8050  ต่อ 5307 
 (ส านักจัดการหนี้ 1)  
 
หมายเหตุ : 1  รูปแบบการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วัด 

   2  การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล 
 



รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการส านกังานบริหารหนี้สาธารณะ 
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๗ 

ตัวช้ีวัดที่  2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 10 
ค้าอธิบาย:  

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ
ว่า“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่
จ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของ
ประชาชน 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ
ส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 

 พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยส านักงาน ก.พ.ร. ไดร้ับ
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. ทีใ่ช้ส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 2 งานบริการ คือ 
(1) โครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน (DPL) 
(2) การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

 
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 
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๘ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554* 2555* 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ - - - 

 

หมายเหตุ :  ส านักงาน ก.พ.ร. ยกเลิกตัวชี้วัดดังกล่าว 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
จัดเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5100 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรทิพย์  พันเลิศยอดยิ่ง เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5900 

นางสาวสมหญิง ด ารงแสง เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5903 
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)  
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๙ 

มิติภายใน 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 3 
ค้าอธิบาย : ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดท า       
บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และน าเอาผลการค านวณต้นทุนมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส้าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

 

โดยท่ี : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ  

GFMIS ส าหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
2 จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ์และ

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

3 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดท ารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผล
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดย
เสนอให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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๑๐ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯ 
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

5 สามารถด าเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้พร้อมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน และผลส าเร็จตามแผน
เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการ 

 

เงื่อนไข :  
1. ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที่ 1 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  
2. ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนน 2 และ 3 ถึงส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ

ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  
3. ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที่ 4 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556 
4. ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที่ 5 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 

  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุน 
ต่อหน่วยผลผลิต 

ระดับ 5 5 5 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ส านักงานเลขานุการกรม จะเป็นผู้ด าเนินการและจัดเก็บข้อมูล และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

 

เหตุผล :  
เพ่ือให้ข้อมูลทางการเงินส าหรับไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและน าไปสู่การบริหารราชการ

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ือให้เกิดฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 
 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด  :  เลขานุการกรม เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเทียมจันทร์  ประเสริฐผล เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5117 

นางสาววรรณิตา ลอยอ่ า 
(ฝ่ายคลัง ส านักงานเลขานุการกรม) 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5140 
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๑๑ 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละความส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 2.5 

ค้าอธิบาย : 
 การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น  2 กรณี ดังตาราง 
กรณีที่ 1  ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 4 ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด น้้าหนัก 
 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1.0 
 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 0.5 

 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 0.5 
 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 0.5 

 

กรณีที่ 2  ส่วนราชการไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 3 ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด น้้าหนัก 

 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 0.75 

 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 0.75 

 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 1.0 

 
 ตารางแสดงสัดส่วนน้้าหนัก (ร้อยละ 2.5) 

กรณีที ่
งบประมาณประจ้าปี 

รวม 
รายจ่ายลงทุน 

รายจ่ายภาพรวม 
แผน 

6 เดือนแรก 12 เดือน 
กรณีที่ 1 1.0 0.5 0.5 0.5 2.5 
กรณีที่ 2 - 0.75 0.75 1.0 2.5 

 
 
 ส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ใช้การประเมินผลการบริหารงบประมาณ ในกรณีที่ 1 ส่วนราชการได้รับ

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 4 ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัด น้้าหนัก 

4.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1.0 
4.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 0.5 
4.3 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 0.5 
4.4 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 0.5 

 
 



รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการส านกังานบริหารหนี้สาธารณะ 
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๑๒ 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ร้อยละความส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 1 
ค้าอธิบาย :  

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตรา            
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน า           
ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ  

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งท่ีมีตัวตน
และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดย
ผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ 

 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน แต่มีการโอน
เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณระหว่างปีมาเป็นงบประมาณรายจ่ายลงทุนจ านวน 9,000 บาท เพื่อด าเนินการ
จัดซื้อตู้ไม้เอนกประสงค์ 1 รายการ 
 
สูตรการค้านวณ : 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย  x 100 
                                    วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
72  74  76  78  80  

 
เงื่อนไข:  

1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 76 โดยค านวณจากอัตราเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554) โดยยกเว้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 



รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการส านกังานบริหารหนี้สาธารณะ 
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๑๓ 

เนื่องจากเป็นปีที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ล่าช้า 
(ประกาศใช้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555) ดังนี้ 

 

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 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด  
3. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ 

รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ  
4. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์

ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 5.13 96.18 100 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ส านักงานเลขานุการกรม จะเป็นผู้ด าเนินการและจัดเก็บข้อมูล และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

 

เหตุผล :  
เพ่ือให้ข้อมูลทางการเงินส าหรับไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและน าไปสู่การบริหารราชการ

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ือให้เกิดฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 
 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด  :  เลขานุการกรม เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเทียมจันทร์  ประเสริฐผล เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5117 

นางฐิติรัตน์  บุญยะประสิทธิ์  
(ฝ่ายคลัง ส านักงานเลขานุการกรม) 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5140 
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ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 
 

๑๔ 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 0.5 
ค้าอธิบาย :  

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก        
จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลาง             
และส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึง
เดือนมีนาคม 2556 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือ
รายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมได้รับการจัดสรร 
เงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2556 จ านวน 149,637,837,500 บาท 
สูตรการค้านวณ : 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 
 

 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
44.02 46.46 48.91 51.36 53.80 

 
เงื่อนไข:  

1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 48.91  โดยค านวณจากอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554) โดย
ยกเว้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เนื่องจากเป็นปีที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ล่าช้า (ประกาศใช้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555) ดังนี้ 

 
 

 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556  x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 
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๑๕ 

 

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 48.91 
 

2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ  

3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 

ร้อยละ - - - 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ส านักงานเลขานุการกรม จะเป็นผู้ด าเนินการและจัดเก็บข้อมูล และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

 

เหตุผล :  
เพ่ือให้ข้อมูลทางการเงินส าหรับไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและน าไปสู่การบริหารราชการ

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ือให้เกิดฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 
 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด  :  เลขานุการกรม เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเทียมจันทร์  ประเสริฐผล เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5117 

นางฐิติรัตน์  บุญยะประสิทธิ์  
(ฝ่ายคลัง ส านักงานเลขานุการกรม) 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการส านกังานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 
 

๑๖ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4.3 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 0.5 
ค้าอธิบาย :  

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้
อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค       
เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึง
เดือนกันยายน 2556 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือ
รายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมได้รับการจัดสรร 
เงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2556 จ านวน 149,637,837,500 บาท 
สูตรการค้านวณ : 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 
 

 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
92 93 94 95 96 

 
หมายเหตุ:  

1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 94 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ  

3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556  x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ 



รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการส านกังานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 
 

๑๗ 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 

ร้อยละ - 99.48 99.98 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ส านักงานเลขานุการกรม จะเป็นผู้ด าเนินการและจัดเก็บข้อมูล และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

 

เหตุผล :  
เพ่ือให้ข้อมูลทางการเงินส าหรับไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและน าไปสู่การบริหารราชการ

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ือให้เกิดฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 
 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด  :  เลขานุการกรม เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเทียมจันทร์  ประเสริฐผล เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5117 

นางฐิติรัตน์  บุญยะประสิทธิ์  
(ฝ่ายคลัง ส านักงานเลขานุการกรม) 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการส านกังานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 
 

๑๘ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4.4 ร้อยละความส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 0.5 
ค้าอธิบาย :  

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่าย        
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเทียบกับ               
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นตัวชี้วดัความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ 
ส่วนราชการ ทั้งนี้ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านัก
งบประมาณก าหนดภายใต้วงเงินงบประมาณท่ีได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 จะเป็นแผนตั้งต้นในระบบ GFMIS ดังนั้น เมื่อมีการน าแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้องติดตามประเมินผล
เพ่ือตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ท าไว้ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินใน
ระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 หรือภายใน
เดือนมิถุนายน 2556 

 การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับ
วงเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส และค านวณค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 ไตรมาสเป็นผลการด าเนินงานของ 
ส่วนราชการ 

 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2556 จ านวน 149,637,837,500 บาท 
 

สูตรการค้านวณ : 
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 ก าหนดให้  X1 , X2 , X3 , X4 = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ 

ส่วนราชการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส 

  Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ในระบบ GFMIS แต่ละไตรมาส  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 
 

ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน ระดับ 4 คะแนน ระดับ 5 คะแนน 
ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 

 



รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการส านกังานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 
 

๑๙ 

 
เงื่อนไข:  

1. ก าหนดระดับคะแนน 3 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ 94 
และระดับ 5 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ 96  

ตัวอย่าง ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 
315 ล้านบาท โดยได้ท าแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือให้ส านักงบประมาณเห็นชอบแล้ว ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (แผน
ตั้งต้น) ต่อมาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 กรมบัญชีกลางเปิดระบบให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหน่วยงาน
ประเมินผลแล้วไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินเดิม จึงได้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน (แผน
ปรับปรุง) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งประมาณการว่าจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 จ านวนทั้งสิ้น 308 ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายเงินจริงของแต่ละไตรมาส เป็นดังนี้ 

 
รายการ ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที ่

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวมทั้งสิ้น 

แผนตั้งต้น  78 70 67 100 315 
แผนปรับปรุง (1) 40 75 78 115 308 
ผลการเบิกจ่าย (2) 39 69 74 115 297 
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกับ

แผน (2) / (1) * 100 
97.50 92.00 94.87 100  

  
ดังนั้น เมื่อค านวณค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาส คิดเป็นผลการด าเนินงานของส่วนราชการ

เท่ากับ (97.50% + 92.00% + 94.87% + 100.00% ) / 4 = 96.09% อยู่ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน 
2. การค านวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่รวมเงิน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ  
3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเปรียบเทียบกับ

แผนการใช้จ่ายเงินผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 99.98 99.91 97.96 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล       



รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการส านกังานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 
 

๒๐ 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
ส่วนราชการจากระบบของส านักงบประมาณและระบบ GFMIS 
 

 
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  เลขานุการกรม เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเทียมจันทร์  ประเสริฐผล เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5117 

นางฐิติรัตน์  บุญยะประสิทธิ์  
(ฝ่ายคลัง ส านักงานเลขานุการกรม) 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการส านกังานบริหารหนี้สาธารณะ 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความส้าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท้าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต 

ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 2.5 
ค้าอธิบาย :  

 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บรรลุผลตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 วัดผลส าเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ 
ส่วนราชการท าได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ก าหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556” 

 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีการก าหนดผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 2 ผลผลิต คือ ผลผลติที่ 1 การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ มีค่าเป้าหมายของ
ผลผลิต คือ หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ าปี ไม่เกินร้อยละ 55 และ 
ผลผลิตที่ 2 การบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล มีค่าเป้าหมายของผลผลิต คือ วงเงินการบริหารการช าระหนี้ 
ของรัฐบาล 149,536,569,300 บาท 

 

สูตรการค้านวณ : 
 

ผลผลิต  
(i) 

น้้าหนัก
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบั                                                 
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต 

คะแนนที่ได้ 
(SM i) 

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

ผลผลติที่ 1 W1 80 85 90 95 100 SM1 (W1 x SM1) 
ผลผลติที่ 2 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) 

น้้าหนักรวม  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 
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๒๒ 

 
โดยท่ี : 

W  หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ให้กับแต่ละเป้าหมายผลผลิต และผลรวมของ
น้ าหนักของทุกเป้าหมายผลผลิต เท่ากับ 1 

SM  หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต 
i   หมายถึง ล าดับที่ของเป้าหมายผลผลิต ได้แก่  1, 2,…, i  

 
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 าหนักท่ีจัดสรรให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตให้ถ่วงน้ าหนักตามล าดับความส าคัญของ

เป้าหมายผลผลิต หากไม่ระบุน้ าหนัก ให้ถือว่าทุกเป้าหมายผลผลิตมีน้ าหนักเท่ากัน 
2) กรณีส่วนราชการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่ก าหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 
3) กรณีท่ีส่วนราชการไม่มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ให้น าค่าน้ าหนักรวมร้อย

ละ 2.5 ไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 3 “ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” ร้อยละ 1 
และตัวชี้วัดที่ 4 “ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ” ร้อยละ 1.5 โดยมีน้ าหนัก 
ดังนี้ 

กรณีที่ 1  ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 4 ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด น้้าหนัก 

 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1+0.5  =  1.5 
 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 0.5+0.25 =  0.75 
 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 0.5+0.25 =  0.75 
 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 0.5+0.5 =  1 

กรณีที่ 2  ส่วนราชการไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 3 ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด น้้าหนัก 

 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 0.75+0.25 =  1 
 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 0.75+0.25 =  1 
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๒๓ 

 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 1+1 =  2 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย 

ระดับ - - 4.9990 

 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : รายละเอียดแผนการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงานของผลผลิตเชิงปริมาณของ
ส่วนราชการ รวมทั้งเอกสาร สงป. 301 ที่จัดส่งให้กับส านักงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2556 

 
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  เลขานุการกรม เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวเทียมจันทร์  ประเสริฐผล เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5117 

 นางฐิติรัตน์  บุญยะประสิทธิ์  
 (ฝ่ายคลัง ส านักงานเลขานุการกรม) 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5134 
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๒๔ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 3 
ค้าอธิบาย :  

ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ 
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการ
ใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10  
 

สูตรการค้านวณ : 

 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1.  ด้านไฟฟ้า   
2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง   

 สูตรการค้านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

1.  ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

  

 ก้าหนดให ้  
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้
ไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 
30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน ที่จัดท าขึ้นจากการน าปัจจัยต่างๆ 
ที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการนั้น เช่น พ้ืนที่ใช้สอย จ านวน
บุคลากร เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน าไป
รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน  (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น (SEU) ของส่วนราชการนั้น 
และมกีารใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมือ่วันที่ 20 มีนาคม 2555 
 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไป
จริงในกิจการของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 
กันยายน 2556 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้การใช้
ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

 
 



รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการส านกังานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 
 

๒๕ 

 
2.  ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ ามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐาน) –  ปริมาณการใช้น้ ามันจริง 
ปริมาณการใช้น้ ามันจริง 

 ก้าหนดให ้  

- ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐาน  (ลิตร) 

Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 
ถึง 30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน ที่จัดท าขึ้นจากการน าปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของส่วนราชการนั้น เช่น พ้ืนที่
รับผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร) จ านวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละเดือน 
แล้วน าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐาน  (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของส่วน
ราชการนั้นและมีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจริง 
 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จ านวนน้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้
ไปจริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 
ถึง 30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซ
ฮอล ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจ านวน
หน่วยของเชื้อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันใน
แต่ละเดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้
ครบ 12 เดือน 

กรณีที่ส่วนราชการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล 
(ใน 1 ลิตร มีน้ ามันเบนซินอยู่ 90%) น้ ามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร 
มีน้ ามันดีเซลอยู่ 95%) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซิน
หรือดีเซล 100% นั้น การค านวณปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
ระบบจะประมวลผลเฉพาะจ านวนปริมาณน้ ามันเบนซิน น้ ามัน
ดีเซล เทา่นั้น ตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี้: 

AFU =  ปริมาณน้ ามันเบนซิน+ปริมาณน้ ามันดีเซล+ (0.90 x 
ปริมาณน้ ามันแก๊สโซฮอล) +(0.95 x ปริมาณน้ ามันไบโอ
ดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  
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คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมด
ที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง  และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงาน
ภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับข้ันของ
ความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

1.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

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

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามสูตร
การค านวณท่ี สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามสูตร

การค านวณท่ี สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามสูตร
การค านวณท่ี 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 

หมายเหตุ :  
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด มีค่าน้อยกว่า    

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

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด  

          ( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดท้ังหมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
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๒๗ 

2.  ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ ามัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 
2556) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2556 - กันยายน 2556) ตามรูปแบบ
ที ่สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 
2556 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 
12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556  

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจ าปี
งบประมาณ 2556 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึง
เดือนกันยายน 2556  

0.2500 

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

0.0001 
- 

0.5000 

4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -
0.199 

0.0001 
- 

0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 

ในกรณีที่ผลการค านวณค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด  

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

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จ านวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
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๒๘ 

แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับที่ 3, 4 และ 5 
 

 
เงื่อนไข:  

1) ส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั้น ในการประเมินระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ  

หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th 

 
  หมายเหตุ: การขอ username และ password ในการเข้าระบบ 
   (1) จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ  
   (2) จาก สนพ. โทร 0 2612 1555 ต่อ 358 หรือ 364 
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2) ส่วนราชการต้องส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 24.00 น.  

3) สนพ. จัดท าผลสรุปการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการส่งถึงส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 
ธันวาคม 2556 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง ใน
ระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2556 เวลา 24.00 น. 

4) การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
 

หน่วยงานในส่วนราชการ  

หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน แต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง 

ส าหรับส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมนั้น ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามกฎกระทรวง แต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลของ
ส่วนราชการนั้นๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั้งของส่วนราชการว่า ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผล
การด าเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น 

ส่วนราชการ ที่มีจ านวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบมาร่วมในการประเมินผลการ
ประหยัดพลังงาน มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่าของคะแนนที่
ได้รับ โดยส่วนราชการนั้น จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ครบทุกขั้นตอนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนหน่วยงานทั้งหมด  

- ตัวอย่าง: ส่วนราชการ A มีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หน่วยงาน รายงานข้อมูลครบทุก
ขั้นตอน 55 หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนนตั้งต้นเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และได้
คะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 * 4.2634 เท่ากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของส่วน
ราชการ A เท่ากับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 + 0.2132) 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

ระดับ - - 1.75 

 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : ใช้ข้อมูลจาก www.e-report.energy.go.th ของกระทรวงพลังงาน 

 
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  เลขานุการกรม เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายธีระศักดิ์ อิญญาวงศ์ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5119 

 นางพนิดา พลนงค ์ 
 (ฝ่ายพัสด ุส านักงานเลขานุการกรม) 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5135 

 

http://www.e-report.energy.go.th/
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๓๐ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความส้าเรจ็ของการปรับปรุงกระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 4 
ค้าอธิบาย :  

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
37 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องก าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนรับทราบเปน็การ
ทั่วไป และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่วนราชการได้ด าเนินการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30 –  50  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยในปีแรกได้คัดเลือกมา
ด าเนินการ 3 –  5 กระบวนการ และด าเนินการครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  

 นอกจากการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้วในการพัฒนากระบวนการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ส่วนราชการได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนราชการควรให้ความส าคัญกับ
เรื่องของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การ ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงได้ก าหนดให้การปรับปรุงกระบวนการเป็นตัวชี้วัด
ในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส่วนราชการระดับกรม 

 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ หมายถึงส่วนราชการด าเนินการปรับปรุง
กระบวนการสร้างคุณค่า จ านวน 3 กระบวนการ โดยมีรายชื่อกระบวนการที่ต้องด าเนินการปรับปรุงตามรายละเอียดใน
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2556 ทั้งนี้ การปรบัปรุงดังกลา่วต้องแสดงให้เห็นประสิทธภิาพ และประสิทธผิลของการด าเนินการที่ชัดเจน โดย
ประเมินผลจากตวัชี้วดัที่สะท้อนผลของการปรับปรุงกระบวนการ และผลของการปรับปรุงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ นวัตกรรมการให้บริการ การบูรณาการการท างานของภาคส่วนต่าง ๆ  และการลด
ต้นทุน เป็นต้น  

 กระบวนการสร้างคุณค่า ของส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ ประกอบด้วย  

  1) กระบวนการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ  

  2) กระบวนการบริหารการระดมทุนส าหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ 

  3) กระบวนการพัฒนาตลาดตราสารหนี ้

 
ตารางและสูตรการค้านวณ:   -  
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
 

การประเมินผล 
น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ระดับความส้าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 4 1 2 3 4 5 
 



รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการส านกังานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 
 

๓๑ 

 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

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

1       
2        
3         
4          
5           

โดยที่ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  ส่วนราชการจัดท าแผนปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าท่ีส่งผลต่อมิติภายนอกด้าน

ประสิทธิผล จ านวน 3 กระบวนการ และก าหนดตัวชี้วัดของกระบวนการ และเกณฑ์ 
การให้คะแนนของตัวชี้วัดในการปรับปรุงกระบวนการ ตามรายชื่อกระบวนการที่
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

2  - 
3  ผลส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการด าเนินการได้ตามเกณฑ์การ

ให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ก าหนดในการปรับปรุงกระบวนการ  
4  - 
5 ผลส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการปรับปรุงกระบวนการ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ /นวัตกรรมการให้บริการ/การบูรณาการการท างาน
ของภาคส่วนต่างๆ /การลดต้นทุน  

 
หมายเหตุ:  

1. รายชื่อกระบวนการที่ก าหนดเป็นรายชื่อจากฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่าของส่วนราชการที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. รวบรวมจากผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หรือจากรายชื่อ
กระบวนการสร้างคุณค่าท่ีส่วนราชการระบุในข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 2. กรณีท่ีส่วนราชการต้องการปรับเปลี่ยนรายชื่อกระบวนการที่จะด าเนินการปรับปรุงให้แจ้งส านักงาน ก.พ.ร 
ทราบภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 พร้อมแนบหลักฐานการทบทวนกระบวนการสร้างคุณค่า ทั้งนี้ 
กระบวนการสร้างคุณค่าจะต้องเป็นกระบวนการหลักของส่วนราชการที่ส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการ ทั้งนี้ หากส่วนราชการไม่ด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกระบวนการตามระยะเวลาที่ก าหนด
ดังกล่าวจะไม่รับพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกระบวนการที่จะน ามาปรับปรุง 
 



รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการส านกังานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 
 

๓๒ 

3. ให้ส่วนราชการจัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลของการปรับปรุงกระบวนการ และเกณฑ์การให้
คะแนนของตัวชี้วัดภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 รายละเอียดตามแบบฟอร์ม  1 ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถ
ก าหนดตัวชี้วัดของกระบวนการได้มากกว่า 1 ตัวชี้วัด โดยการก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าวควรก าหนดให้ครอบคลุมกับ
ข้อก าหนดที่ส าคัญด้านผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านประสิทธิภาพ ด้านความคุ้มค่าและการลดต้นทุน ใน
กรณีท่ีส่วนราชการไม่จัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัดภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว จะถูกปรับลดคะแนนลง 
0.5000 คะแนน  
 4. ให้ส่วนราชการรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ รายละเอียดตามแบบฟอร์ม 2 พร้อมกับการ
รายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน 

เหตุผล:   
เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของส่วนราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมี

มาตรฐาน ส่วนราชการควรพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ (Process) ด้วยรูปแบบหรือวิธีการใหม่ ๆ ที่
หลากหลาย โดยให้ค านึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ คุณภาพของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก และคุณภาพการให้บริการในภาพรวม ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ ระดับ - - - 
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะเป็นผู้ด าเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในการด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการสร้างคุณค่าของ สบน. ทั้ง 3 กระบวนงาน และเป็น
ผู้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5900 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวสมหญิง ด ารงแสง เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5903 

 นายศุภชัย ธรรมจิตราภรณ์  
 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5902 
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๓๓ 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาบุคลากร   
หน่วยวัด : ระดับ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 5 
ค้าอธิบาย : 

 การพัฒนาบุคลากร เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างาน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 ความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

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

รวม 5 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 8.1   ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
น้้าหนัก:  ร้อยละ 2  
ค้าอธิบาย:  

 การจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ เป็นการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพรวม
ในปัจจุบันของส่วนราชการทั้งโครงสร้างของหน่วยงานในส่วนราชการ จ านวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชน ความท้าทายที่ส าคัญ
ในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ ตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือน าไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลการตรวจประเมินเพ่ือรับรอง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fl) และวางแผนพัฒนาบุคลากรได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม  

เกณฑ์การให้คะแนน:   
วัดความส าเร็จของการด าเนินการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนน

แบ่งออกเป็นดังนี้   
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  และรายงานมี

ความครบถ้วนและทันสมัย  
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เงื่อนไข: 
1. จัดท าข้อมูลลักษณะส าคัญขององค์การ ตามแบบฟอร์มที่ 1 : รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 

(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. โดยเข้าที่เมนู ศูนย์
ความรู้> คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)  โดยส่วนราชการ
ต้องจัดท าข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

2. จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การตามแบบฟอร์ม 1 พร้อมทั้งบันทึกในแผ่นซีดีรอม ไปยัง
ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556   
 

ตัวช้ีวัดที่ 8.2  ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 

น้้าหนัก:  ร้อยละ 1.5  

ค้าอธิบาย:  
 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร เป็นการ

ประเมินโดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ (Human Resource 
Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Deveopment Survey) และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็น
และความส าคัญขององค์การ (Gap) จากการส ารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

 การประเมินความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนด
นโยบายและเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน ความก้าวหน้าในสาย
งาน และการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ ส่วนราชการควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นทุนของ
องค์การ (Human Capital) เพ่ือให้ได้มาซึ่งการใช้ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพ และการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องแก่
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  รวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดี
ต่อองค์การ อันน าไปสู่การเพ่ิมคุณค่าผลผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การมี
ความสามารถ สร้างความได้เปรียบในการด าเนินงาน และความส าเร็จขององค์การ   

 ข้อค าถามในแบบส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากร (Human 
Resource Development Survey) ประกอบด้วย 10 ข้อค าถาม ดังนี้ 

1. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีนโยบายและเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล1 ที่ชัดเจน 
และมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ 

2. การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความชัดเจน และเหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ 

3. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความรู้ 
ความสามารถ และผลงาน 

4. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง 
5. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้ ซึ่งท าให้อัตรา

การโอน/ลาออกมีแนวโน้มลดลง 
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6. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เช่น 
การสอนงาน (Coaching) เปน็ต้น 

7. แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการมีความสอดคล้องกับทิศทาง และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
8. ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการ และ

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
9. การพัฒนาความรู้ ทักษะที่ข้าพเจ้าได้รับช่วยให้ข้าพเจ้ามีความช านาญ และสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 
10. บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะท า

ให้การปฏิบัติงานบรรลุภารกิจขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
หมายเหตุ: 
 1เป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการด าเนินการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่วนราชการต้องการบรรลุ เช่น การสรรหาคนดี คนเก่ง เข้ามาท างาน การ
รักษาบุคลากรให้อยู่กับส่วนราชการ เป็นต้น 
 

เกณฑ์การให้คะแนน:   
สูตรค านวณคะแนน เป็นการน าค่าเฉลี่ยของผลส ารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญ 

(GAP) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของทุกส่วนราชการ (ค่าเฉลี่ยกลาง) มาก าหนดเป็นเกณฑ์การให้
คะแนน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ  

กรณีที่ 1 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส้าคัญต่อ

ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) 
ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 

 กรณีที่ 2 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส้าคัญต่อ
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 
(GAP)  ครั้งที่ 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 ครั้งที่ 2  

                                 (16 –  30 ก.ย. 56) 
Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของ 
ทุกส่วนราชการ 
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ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งค่าเฉลี่ยกลาง และค่า Xmax ให้ทราบ พร้อมผลการส ารวจครั้งที่ 1 
ผ่านระบบออนไลน์ 
 
เงื่อนไข: 

 1. หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่ก าหนดไว้ (สามารถตรวจสอบจ านวน
ผู้ตอบขั้นต่ าของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการส ารวจออนไลน์) จะได้คะแนนเท่ากับ 1.0000 
คะแนน เนื่องจากไม่สามารถน าผลการส ารวจมาใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผลได้ 

2. ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) 
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 9 (ค านวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งนี้ หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่า สิ่งที่บุคลากร
ในองค์การมีความเห็นกับความส าคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น หน่วยงานควรด าเนินการ
พัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและด าเนินการแก้ไข 

 
ตัวช้ีวัดที่ 8.3  ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
น้้าหนัก:  ร้อยละ 1.5  
ค้าอธิบาย:  

 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เป็นการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้อง
ก าหนดในการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน เช่น หลักสูตร/หัวข้อการพัฒนา วิธีการในการพัฒนาบุคลากร
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น โดยแผนพัฒนาบุคลากรที่จัดท าข้ึนควรสอดคล้องกับ
ทรัพยากรและความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร และผลส ารวจตามตัวชี้วัดที่ 8.2 

 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึง
พอใจในการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรในองค์การ ซึ่งได้จากแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประกอบกับข้อมูลกรอบโครงสร้างอัตราก าลังของ
บุคลากรในองค์การ และพันธกิจหน้าที่ของส่วนราชการ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:   

วัดความส าเร็จของผลลัพธ์จากการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้   
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

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

ตามประเด็นในแบบฟอร์ม และไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
3 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
หรือ ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ 
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4 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์  

5 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
และ ผลการส ารวจครั้งที่ 2  

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

และแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยข้อมูลปัจจัยน้าเข้า ได้แก่ ผลการส ารวจออนไลน์ครั้งที่ 1 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 และลักษณะส าคัญขององค์การ 

2. จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอร์มที่ 2 : 
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของส่วนราชการ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) โดย
ส่วนราชการต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับปัจจัยน าเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร พร้อมบันทึกในแผ่นซีดีรอม ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 ทั้งนี้ 
หากส่วนราชการส่งข้อมูลล่าช้าจะถูกหักคะแนน 0.2 คะแนน 

3. ผลการส ารวจครั้งที่ 2 จะถูกน ามาตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร หาก Gap 
จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การลดลง ส่วนราชการจะได้คะแนนในตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 5 
 
เกณฑ์การค้านวณคะแนนตัวช้ีวัดที่ 8  

การค านวณตัวชี้วัดที่ 8 ตัวชี้วดัระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นการค านวณจาก 
ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดที่ 8.1 ตัวชี้วัดที ่8.2 และตัวชี้วัดที่ 8.3 ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(Wi x SMi) 
8.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท า

รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
2 SM1 (W1 x SM1) 

8.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความส าคัญต่อความพึงพอใจในการ
พัฒนาบุคลากร 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

8.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 

1.5 SM3 (W3 x SM3) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

 

 
 



รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการส านกังานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 
 

๓๘ 

โดยท่ี  
W    หมายถึง น้ าหนักของตัวชี้วัด  
SM   หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด 
i      หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นตามแนวทางการด าเนินงาน 

 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร 

      Wi  
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร ระดับ - - N/A 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เอกสารรายงานลักษณะส าคัญขององค์การของ สบน.  ค่าคะแนนส่วนต่าง
ระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากร 
 
เหตุผล : - 
 
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : เลขานุการกรม 
                           ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110 
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5900 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางรุ่งระวี รุกเขต 
                     (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม) 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5116 

นางสาวสมหญิง ด ารงแสง 
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5903 
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๓๙ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ  
หน่วยวัด : ระดับ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 3 
ค้าอธิบาย :  

 ระบบสารสนเทศ เป็นทุนขององค์การที่รวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู้ 
(Knowledge) และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักขององค์การ  

 การพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเนื่องทันเหตุการณ์ และสามารถ
ใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการน าข้อมูลเข้า ผ่านระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะห์และแปล
ความหมายเป็นข้อความท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  จะช่วยให้องค์การสามารถน าข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย  
ที่จะสามารถส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการประเมินผลโดยใช้การส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับการประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ เพ่ือวัดเรื่องการจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยด้าน
ประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศที่สะท้อนในรูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบเครือข่าย (Network) และ
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจ าเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์และ
ระบบ Intranet ของหน่วยงาน 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด น้้าหนัก (ร้อยละ) 
9.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานสารสนเทศ 
1.5 

9.2 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 1.5 
รวม 3 

 
ตัวช้ีวัดที่ 9.1  ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
น้้าหนัก:  ร้อยละ 1.5  
ค้าอธิบาย:  

ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ เป็นการ
ประเมินโดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบส ารวจ
การพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)  

ข้อค าถามในแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ประกอบด้วย  6 ข้อค าถาม ดังนี้ 
11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ2 ของส่วนราชการมีความพร้อมใช้งาน3 ช่วยให้ข้าพเจ้า

ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
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๔๐ 

12.  ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉนิได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น) 

13.  ข้อมูลและสารสนเทศ4 ของส่วนราชการของข้าพเจ้าได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 

14. ฐานข้อมูล5 ของส่วนราชการ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมูลที่
ต้องการได้รวดเร็ว 

15. ฐานข้อมูลของส่วนราชการสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ (KM) และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) 

16. เครือข่ายคอมพิวเตอร์6 (Network) ของส่วนราชการ ช่วยอ านวยความสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 
 
หมายเหตุ: 
 2ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบข้อมูลและสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์ด้าน
ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งโปรแกรม
ปฏิบัติการซอร์ฟแวร์ต่างๆ ภายในส่วนราชการ 
 3ความพร้อมใช้งาน หมายถึง การที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เมื่อต้องการ โดยสามารถเข้าถึงหรือเรียกใช้งานได้อย่างราบรื่น 
 4ข้อมูลและสารสนเทศ  

 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ใน
รูปแบบของตัวเลข ภาพ เสียง ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่างๆ ของส่วนราชการ 

      สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการ
ประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่างๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ตามต้องการ 
 5ฐานข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่ชัดเจน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการช่วยเก็บ รวมทั้งจัดเก็บอยู่ในแหล่งที่ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าใช้ได้โดยสะดวก (อยู่ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel เป็นอย่างต่ า) 
 6เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ โปรแกรม เครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์
เครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกันภายในส่วนราชการ เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
เกณฑ์การให้คะแนน:   

การก าหนดสูตรค านวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการส ารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) ครั้งที่ 1 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
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๔๑ 

 
 

กรณีที่ 1 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส้าคัญต่อ

ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) 
ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 

 กรณีที่ 2 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส้าคัญต่อ
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 
(GAP)  ครั้งที่ 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 ครั้งที่ 2  
                                 (16 –  30 ก.ย. 56) 

Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของ 
ทุกส่วนราชการ  

 
 

ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบค่าเฉลี่ยกลาง และค่า Xmax พร้อมผลการส ารวจครั้งที่ 1 ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
 

เงื่อนไข:  
 ตัวชี้วัด 9.1 หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติท่ีก าหนดไว้ (สามารถ           

ตรวจสอบจ านวนผู้ตอบขั้นต่ าของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการส ารวจออนไลน์) จะได้คะแนน
ตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 1.0000 คะแนน เนื่องจากไม่สามารถน าผลการส ารวจมาใช้เป็นตัวแทน ในการประเมินผลได้ 

 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP)  
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 9 (ค านวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งนี ้หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่าสิ่งที่
บุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความส าคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น หน่วยงานควร
ด าเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและด าเนินการแก้ไข 
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๔๒ 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 9.2  จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

น้้าหนัก:  ร้อยละ 1.5  

ค้าอธิบาย: 
 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ   เป็นการประเมินจาก

หลักฐาน ณ ส่วนราชการ ใน 10 ข้อ โดยมีแนวทางการตรวจประเมิน ดังนี้  
 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมิน 

1. มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  
 

 มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมอย่างน้อยทุกประเด็น
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

2. มีระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการ 

 มีการน าข้อมูลและสารสนเทศของส่วนราชการ มาใช้ใน
การวิเคราะห์ผลการด าเนินการ และน าไปปรับปรุง/
พัฒนางาน 

3. มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บ ในระบบ
ฐานข้อมูล 

 

 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและ
การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการด าเนินการตามแผนการ
จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลแต่ละประเภทในระบบ
ฐานข้อมูล ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง (Login) ที่สามารถ 
Verify User name และ Password  

4. มีการอัพเดทข้อมูลที่จ าเป็นอย่างสม่ าเสมอและ
ทันท่วงที 

 มีการตรวจรอบของการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภท 
พร้อมที่จะน าไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ  

5. มีระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของ 
ส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพ 

 มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) บนเว็บไซต์
ของส่วนราชการ ที่สามารถค้นหาได้ถูกต้องสอดคล้อง
กับความต้องการ และในระยะเวลาที่เหมาะสม 

6. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้งาน 

 มีการน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจาก
ผู้ใช้งานสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 



รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการส านกังานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 
 

๔๓ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมิน 

7. มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและ
มีการส ารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 

 มีการส ารองข้อมูลสารสนเทศ (Back up) ในระบบ 
Intranet อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ และในระบบ 
Internet อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/เดือน หรือตามความ
เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจาก
ความส าคัญ ปริมาณงาน Transaction และสถิติความ
เสียหายที่พบในอดีตที่ผ่านมา 

 
8. มีระบบรักษาความม่ันคงและปลอดภัยของ

ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
 มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความ

ปลอดภัยของเครือข่ายครอบคลุมทุกโฮสต์ (Host) 
รวมถึงเส้นทางที่ข้อมูลอาจเดินทาง เพื่อป้องกัน
ทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และข้อมูลบนเครือข่าย
ภายในส่วนราชการ 

 มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบ
สารสนเทศของส่วนราชการ และตรวจตราการละเมิด
ความปลอดภัยที่มีต่อระบบข้อมูล ที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. 
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2550 

9. มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ และกระบวนการที่แสดงถึงการตอบสนอง
ต่อการบุกรุกที่เสี่ยงต่อการท างานของระบบสารสนเทศ 
ที่ครอบคลุมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม 
แผ่นดินไหว เป็นต้น) เพ่ือให้สามารถลดความเสียหายได้
อย่างรวดเร็ว รวมถึงการป้องกันเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น
และด าเนินการตามแผน 

10. มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมัย  มีการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้
เหมาะสมกับการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานระบบและหน้าที่
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนเข้า
ใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
รหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้ใช้งานระบบลาออก พ้น
จากต าแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน และมีการทบทวน
สิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่ าเสมอ 
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๔๔ 

เกณฑ์การให้คะแนน:   
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 9.2 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศ   มีดังนี้ 

การประเมิน น้้าหนัก  
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
9.2 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ 

1.5 
 

≤  6 7 8 9 10 

เกณฑ์การค้านวณคะแนนตัวช้ีวัดที่ 9 
การค านวณตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการ

ค านวณจากค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดที่ 9.1 และ 9.2  ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(Wi x SMi) 
9.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ

ความส าคัญต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสารสนเทศ 

1.5 SM1 (W1 x SM1) 

9.2 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

 
โดยท่ี  
W หมายถึง น้ าหนักของตัวชี้วัด  
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด 
i หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นตามแนวทางการด าเนินงาน 

 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

      Wi  
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ 

ระดับ - - N/A 
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๔๕ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ใช้ผลส ารวจจากแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ โดยเปรียบเทียบผลการส ารวจระหว่างครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  
 
 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด  : ผู้อ านวยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050  
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปฏิมา พักตร์ผ่อง เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5202 

นายวีรยุทธ เจริญสุวรรณกิจ 
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5210 

นางสาวสมหญิง ด ารงแสง 
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5903 
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๔๖ 

ตัวช้ีวัดที ่10 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ   
หน่วยวัด : ระดับ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 3 
ค้าอธิบาย : ค้าอธิบาย :  

 การประเมินความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นใน  
3 เรื่อง ดังนี้ 

 1. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ ได้แก่ ทิศทางขององค์การ (Direction) ผู้น า 
(Leadership) วัฒนธรรมและบรรยากาศในการท างาน (Culture and Climate)  

 2. ความส าเร็จขององค์การ ได้แก ่ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) การจูงใจ 
(Motivation) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานและการก ากับติดตาม (Coordination and 
Control) และ การท างานเป็นทีม (Teamwork)  

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

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

10.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

1.5 

10.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 1.5 
รวม 3 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 10.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม

องค์การ 
น้้าหนัก:  ร้อยละ 1.5  
ค้าอธิบาย:  

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบ
ส ารวจบรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบ
ส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยใช้การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญขององค์การ (Gap) จากการส ารวจการพัฒนา
องค์การ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

 ข้อค าถามในแบบส ารวจบรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey)  
ประกอบด้วย 14 ข้อ ดังนี้ 

1. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ 
2. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหาร7 สามารถบริหารจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ตาม 

ยุทธศาสตร์ 
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3. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา8 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ 
การปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เพ่ือการพัฒนาองค์การให้ดีขึ้น 

4. สภาพแวดล้อมการท างาน9 ในปัจจุบันท าให้ข้าพเจ้าท างานอย่างมีความสุข 
5. ปริมาณงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย มีความสมดุลกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
6. ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน10 อย่าง 

เพียงพอ 
7. ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพ่ือให้ส่วนราชการบรรลุ 

เป้าหมาย 
8. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่องค์การ 

อย่างเหมาะสม 
9. ข้าพเจ้าสามารถขอค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน11 ได้ตลอดเวลา รวมทั้ง 

ได้รับการสนับสนุนเพ่ือให้การท างานประสบความส าเร็จ 
10. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานของข้าพเจ้ามักจะติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อ 

ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 
11. ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และการ 

ท างานที่มีคุณภาพดี 
12. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง12 ของสถานการณ์ 

ภายนอกที่ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจ 
13. ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ พัฒนา 

ทักษะความสามารถใหม่ๆ และมีประสบการณ์มากขึ้น 
14. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการน าการเรียนรู้จากบุคลากรภายใน ผู้รับบริการ และผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอนท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
หมายเหตุ: 
 7ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารของส่วนราชการ ตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการส านักขึ้นไป 
 8ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้บริหารของส่วนราชการ หรือ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ขึ้นอยู่
กับระดับหรือต าแหน่งของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 9สภาพแวดล้อมการท างาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวบุคลากรในส่วนราชการ ที่
เอ้ืออ านวยให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้วย อาจเป็นได้ท้ัง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สถานที่ท างาน แสง เสียง อุณหภูมิ และ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา การบังคับบัญชา ค่าตอบแทน
สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ 
 10อุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่
ส่วนราชการจัดหาให้บุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาตามความจ าเป็น 
 11ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้อ านวยการกลุ่ม/ส่วน หรือ
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย) 
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๔๘ 

 12ปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การที่ส่วนราชการมีความตื่นตัว สามารถยืดหยุ่น
และปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ เช่น การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล เป็นต้น 

 
เกณฑ์การให้คะแนน:   
  การก าหนดสูตรค านวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการส ารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) ครั้งที่ 1 แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 

กรณีที่ 1 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส้าคัญต่อ

ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) 
ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 

 กรณีที่ 2 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส้าคัญต่อ
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 
(GAP)  ครั้งที่ 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 

 
หมายเหตุ:   

X1  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 1  
   (17 ธ.ค. 55 –  4 ม.ค. 56) 

X2  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2  
                                 (16 –  30 ก.ย. 56) 

Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของ 
ทุกส่วนราชการ 

ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งค่าเฉลี่ยกลาง และค่า Xmax ให้ทราบ พร้อมผลการส ารวจครั้งที่ 1 ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
 
เงื่อนไข:  

1. ตัวชี้วัด 10.1 หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่ก าหนดไว้ (สามารถ           
ตรวจสอบจ านวนผู้ตอบขั้นต่ าของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการส ารวจออนไลน์) จะได้คะแนน
ตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 1.0000 คะแนน เนื่องจากไม่สามารถน าผลการส ารวจมาใช้เป็นตัวแทน ในการประเมินผลได้ 
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2. ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ  
(GAP) มีค่าสูงสุดเท่ากับ 9 (ค านวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งนี้ หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่าสิ่งที่
บุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความส าคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น หน่วยงานควร
ด าเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและด าเนินการแก้ไข 

 
ตัวช้ีวัดที่ 10.2  ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  
น้้าหนัก:  ร้อยละ 1.5  
ค้าอธิบาย:  

 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของส่วนราชการที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจใน
การพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทีไ่ด้จากการค้นหาสาเหตุ และวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญ ส่วนราชการอาจจัดท าเป็นแผนพัฒนาองค์การ เพื่อ
ก าหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยเน้นด าเนินการในเรื่องท่ีส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อองค์การสูง 
นอกจากนี้ในการท าแผนต้องค านึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม  ควรก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ และควรมีการติดตามว่าแผนด าเนินการครบถ้วน ตรงตามก าหนด
ระยะเวลาหรือไม่ ควรมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ การท าแผนที่ดีควรท าให้ครอบคลุม โดยสิ่งส าคัญ
ที่จะต้องค านึงถึง คือการสื่อสารภายในองค์การให้รู้ว่าส่วนราชการมีแผนที่จะพัฒนาอะไร เพราะการสื่อสารเป็น
ปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์การ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน:   
วัดความส าเร็จของผลลัพธ์จากการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้   
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
2 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม และขาดความสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
3 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
หรือ ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ 

4 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์  

5 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็น
ในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์และผลการส ารวจครั้งที่ 2  
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เงื่อนไข: 
1. จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ โดยวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่เป็นผลการประเมิน

ความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การ ซึ่งได้จากแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development 
Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ในครั้งที่ 1 มาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ให้สอดคล้องกับทรัพยากรและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ  

 

2. จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอร์มที่ 2 
: แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร/แผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) โดย 
ส่วนราชการต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับปัจจัยน าเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 พร้อมทั้งบันทึก
ในแผ่นซีดีรอม  ทั้งนี้ หากส่วนราชการส่งข้อมูลล่าช้าจะถูกหักคะแนน 0.2 คะแนน 

3. ผลการส ารวจครั้งที่ 2 จะถูกน ามาตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ หาก Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การลดลง ส่วนราชการจะได้คะแนนใน
ตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 5 

 
เกณฑ์การค้านวณคะแนนตัวช้ีวัดที่ 10 

การค านวณตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็น
การค านวณจากค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดที่ 10.1 และตัวชี้วัด 10.2  ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(Wi x SMi) 
10.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ

ความส าคัญต่อความพึงพอใจในการ
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

1.5 SM1 (W1 x SM1) 

10.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

โดยท่ี 
W หมายถึง น้ าหนักของตัวชี้วัด 
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด 
i หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นตามแนวทางการด าเนินงาน 

 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

      Wi  
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๕๑ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ 

ระดับ - - N/A 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ใช้ผลส ารวจจากแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ โดยเปรียบเทียบผลการส ารวจระหว่างครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และ
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
 
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด 1 : คณะท างานพัฒนาองค์กรของส านักงาน    

บริหารหนี้สาธารณะ 
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสมหญิง  ด ารงแสง เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5903 
นายศุภชัย ธรรมจิตราภรณ์ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5902 
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)  

หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล 
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๕๒ 

ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 4 
ค้าอธิบาย :  

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เป็นการ
วัดประเมินจากระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายในแผนการด าเนินการ (Action Plan) 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ให้เกิดผลส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง สอดคล้องกับแนวทางด าเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาค
ราชการเพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่  24 
เมษายน 2555 ตลอดจนเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการและจังหวัดด าเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ 
ของส่วนราชการและจังหวัด อันจะเป็นการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ป้องกันความเสี่ยงและลดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงาน 

 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ใช้กระบวนงานบริหารหนี้กลุ่มหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
(โครงการรับจ าน าผลผลิตทางการเกษตร) ในการด าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยได้มี
การจ้างที่ปรึกษาเพ่ือติดตามประเมินผลโครงการรับจ าน าข้าวตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือศึกษาระบบขั้นตอนการด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าว พิจารณาความเหมาะสมของ
ขั้นตอนการด าเนินงาน วิเคราะห์ความส าเร็จในการจัดหาเงินกู้ และมีการเก็บข้อมูลจากการลงพ้ืนที่จริง เพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขจุดบกพร่องของกระบวนการ 
 

สูตรการค้านวณ : 
การค านวณคะแนนเฉลี่ยความส าเร็จถ่วงน้ าหนักของการด าเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 

(ระดับคะแนนที่ 2-5) 
 

KPI 
(n) 

ความส้าเร็จ
เมื่อเทียบกับค่า

เป้าหมาย 

ค่า
คะแนน 
(Xi) 

n1 ต่ ากว่า 0 

n2 เท่ากับ 1 

n3 สูงกว่า 2 

 
ค่าเฉลี่ยคะแนน  
 

คะแนนที่ได้ 
(C) 

การ 
จัดกลุ่ม 

น้้าหนัก 
(Wi) 

คะแนน
เฉลี่ย 
ถ่วง

น้้าหนัก 
(C x Wi) 

 

P1 2.0 

(C x Wi) + 
1.0 

P2 1.5 

P3 1.5 

P4 1.0  

 (Xi) 

 n 

 
 (Xi) 

 n 

1 

2 

3 
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๕๓ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ แบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ระดับท่ี 1  ใช้วิธีการประเมินตามข้ันตอนการด าเนินงาน (Milestone) 
ส่วนที่ 2 ระดับท่ี 2-5  ใช้วิธีการประเมินเชิงปริมาณ 
 

ระดับท่ี 1 คือ  ด าเนินการได้ครบถ้วนตามกิจกรรมที่ก าหนด และรายงานผลความก้าวหน้าผ่านระบบ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ทาง http://cleanreport.opdc.go.th ครบถ้วนสมบูรณ์
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
หากด าเนินการไม่ครบถ้วนหรือรายงานเกินเวลาที่ก าหนดจะไม่ได้คะแนนตามตัวชี้วัดนี้ 

ระดับที่ 2-5 คือ  ความส าเร็จของการด าเนินการตามตัวชี้วัด โดยค านวณเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 

   KPI (n) ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด้าเนินงาน 

ความส้าเร็จเม่ือเทียบ
กับค่าเป้าหมาย 

ค่าคะแนน 
(Xi) 

1. มีช่องทางการเผยแพร่คู่มือที่
สะดวกต่อการสืบคน้  

2 ช่องทาง 3 ช่องทาง มากกว่า 2 

2. มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการ
ด าเนินการทางระบบการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ครบถ้วนทุกส่วนราชการ  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 น้อยกว่า 0 

3. เรื่องร้องทุกข์ทางไปรษณีย์
ได้รบัการตรวจสอบการ
ด าเนินการทางระบบการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข ์ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 มากกว่า 2 

4. จ านวนผู้เข้ารบัการอบรมผา่น
เกณฑ์การประเมินความรู้
ความเข้าใจในหลักสูตร  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 มากกว่า 2 

5. จ านวนเรื่องร้องทุกข์ผ่านทาง
ไปรษณีย์ทีส่ามารถด าเนนิการ
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ร้อยละ 85 ร้อยละ 95 มากกว่า 2 

          ค่าคะแนนเฉลี่ย     (         )  
 

 
 

 

 

 

= 1.6 ___ 
5 
8 ___ 

 n 

    (xi) 
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๕๔ 

จากค่าคะแนนเฉลี่ยข้างต้น ให้น ามาถ่วงน้ าหนัก ตามการจัดกลุ่มข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ  (P1 - 
P2) โดยจากตัวอย่าง ค่าคะแนนเฉลี่ย (C) อยู่ที่ 1.6 เมื่อน ามาถ่วงน้ าหนัก (Wi) จะได้ ดังนี้ 

ค่า 
คะแนนเฉลี่ย  (C) 

การจัดกลุ่ม น้้าหนัก 
(Wi) 

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้้าหนัก 
(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 าหนักเป็นไปตามการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ของส่วนราชการ
และจังหวัด ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาจากผลกระทบของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนกับ
ประเทศชาติและประชาชน (Process Impact) และประสิทธิภาพของแผนการด าเนินการ (Effectiveness of 
Proposed Action) สามารถจัดแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

P1  –   เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบสูง และแผนการด าเนินการมีประสิทธิภาพสูง 
P2  –   เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบสูง แต่แผนการด าเนินการยังไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควร 
P3  –   เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบต่ า แต่แผนการด าเนินการมีประสิทธิภาพสูง 
P4  –   เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบต่ า และแผนการด าเนินการไม่มีประสิทธิภาพ 

(รายชื่อส่วนราชการและกระบวนงานตามการจัดกลุ่มข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ปรากฏในส่วนท้าย และทาง
เว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. ที่ http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=2298) 
 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดแบ่งกลุ่มข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=2298
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๕๕ 

 

 ล้าดับความส้าคัญต่้า (Low) ล้าดับความส้าคัญสูง (High) 
ผลกระทบ

ของข้อเสนอ
การ

เปลี่ยนแปลงฯ 

1. ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
ต่ า 

2. ผลกระทบต่อสังคมต่ า 
3. ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ า 
4. ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศต่ า 
5. จ านวนข้อร้องเรียนต่ าหรือไม่อยู่ในความ

สนใจของประชาชน 
 
 

1. ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนสูง 
2. ผลกระทบต่อสังคมสูง 
3. ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 
4. ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศสูง 
5. จ านวนข้อร้องเรียนสูงหรืออยู่ในความสนใจ

ของประชาชน 

ประสิทธิภาพ
ของแผน 

การดา้เนินการ 
 

1. ยังระบุปัญหาได้ไม่ชัดเจน 
2. แนวทางแก้ไขยังไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควร เช่น  
- เน้นการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านการ

อบรมคุณธรรม จริยธรรม  
- เน้นการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพียงด้านเดียว  
- เน้นการซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
 

1. ระบุปัญหาได้ถูกต้องชัดเจน 
2. แนวทางแก้ไขมีประสิทธิภาพสูง เช่น  
- การปรับขั้นตอนกระบวนงาน  
- การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา

สนับสนุนการด าเนินงาน  
- การลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  
- การสร้างกลไกตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  
- การให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
- การพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับกระบวนงาน

ใหม่  
3. ตัวชี้วัดการด าเนินงานมีความท้าทายและ

สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนด 
 

เงื่อนไข:  กรณีที่รายงานผลการด าเนินงานไม่ตรงตามความเป็นจริง (รายละเอียดที่รายงานผ่านระบบสารสนเทศไม่
ตรงกับที่ไปตรวจจริง) ปรับลด 0.5000 คะแนน ของคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดนี้ 

 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ใช้กระบวนงานบริหารหนี้กลุ่มหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (โครงการ 
รับจ าน าผลผลิตทางการเกษตร) ในการด าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยจัดอยู่ใน
โครงการที่มีผลกระทบของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ อยู่ในเกณฑ์สูง และการมีประสิทธิภาพของแผน 
การดา้เนินการ อยู่ในเกณฑ์สูง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จในการด าเนินการระดับคะแนนที่ 1 (Milestone) และระดับ
ความส าเร็จถ่วงน้ าหนักของการด าเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดในระดับคะแนนที่ 2-5 
 



รายละเอียดตวัชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการส านกังานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 
 

๕๖ 

 
 

ระดับ รายละเอียด เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ด าเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ และมีการรายงานผลความก้าวหน้า

ครบถ้วนตามที่ก าหนด (ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
เท่ากับ 1 คะแนน 

2 
คะแนนเฉลี่ยความส าเร็จถ่วงน้ าหนักของการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 

เท่ากับ 2 คะแนน 
3 เท่ากับ 3 คะแนน 
4 เท่ากับ 4 คะแนน 
5 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ร้อยละ - - - 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ข้อมูลการด าเนินโครงการ กระบวนงานบริหารหนี้กลุ่มหนี้รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ (โครงการรับจ าน าผลผลิตทางการเกษตร) 
 
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อ านวยการส านักจัดการหนี้ 2 เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5400 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุเนตรา เล็กอุทัย เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5409 

นายสุรชัย  วรรณภาพร 
(ส านักจัดการหนี้ 2) 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5423 

 
 


