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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

กระทรวงการคลัง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
1. คํารับรองระหว่าง 
 

นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง    ผู้รับคํารับรอง 
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
 

                                                            และ 
 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้ทําคํารับรอง 
   
2. คํารับรองนี้เป็นคํารับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สําหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  

2553  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2554 
 
3. รายละเอียดของคํารับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของ 

กลุ่มภารกิจ และสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ข้อมูลพ้ืนฐาน 
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้าย
คํารับรองนี้ 

 
4. ข้าพเจ้า  นางสาวสุภา ปิยะจิตติ  ในฐานะรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและ

หนี้สิน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสาร
ประกอบท้ายคํารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ  นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ให้เป็นไปตาม  
คํารับรองท่ีจัดทําข้ึนนี้ 

 
 





                                                                                                                          เอกสารประกอบ 1 
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 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 1

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง 
 

วิสัยทัศน์ 
� เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

พันธกิจ  

� เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน 
� เสนอแนะและกําหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษี 
� เสนอแนะและกําหนดนโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจ่ายและหนี้สาธารณะ และบริหารพัสดุภาครัฐ 
� บริหารที่ราชพัสดุ เหรียญกษาปณ์ รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นๆของรัฐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

� บริหารและรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ( Manage and Maintain Fiscal Sustainability) 
� เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (Strengthen Economic Sustainability) 
� สนับสนุนความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Support Social and Environmental Sustainability) 
� บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ( Professional Management) 
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 2 
 

 
 

แผนปฏิบัติราชการกลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
 

วิสัยทัศน์ 
� บริหารการเงินการคลังและหนี้สาธารณะอย่างโปร่งใส  ทันสมัย  คล่องตัว  เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารรัฐกิจและการใช้ทรัพยากรของประเทศ 

 

พันธกิจ  

� กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง  การบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  การตรวจสอบภายใน   
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  เงินนอกงบประมาณ  ลูกจ้าง  และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง 

� บริหารเงินสดภาครัฐ  บริหารการรับ-จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
� กําหนดแนวทางการระดมทุนของภาครัฐ  และบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ําและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม 
� พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นศูนย์กลางระดมทุนในระดับภูมิภาค 
� สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค                
� พัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรให้ทันสมัย  มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทํางานยิ่งขึ้น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

� การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย 
� การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล 
� การบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ําภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม 
� การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นเสาหลักทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบการเงิน 
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 3 
 

 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 

วิสัยทัศน์ 
� เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 

พันธกิจ 
� บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยการวางแผน กํากับ และดําเนินการก่อหนี้ ค้ําประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกํากับ

ดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการชําระหนี้ของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
� บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก (Pro-active Debt Management) 
� พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นเสาหลักทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบการเงิน 
� พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 4

 
การประเมินสําหรับส่วนราชการ ประกอบด้วย มิติ  4 ด้าน น้ําหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้ 

1. มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล ร้อยละ 50 
2. มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ    ร้อยละ 10 
3. มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   ร้อยละ 20 
4. มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาองค์การ   ร้อยละ 20 

 
การประเมินสําหรับส่วนราชการ คํานวณจากผลคะแนนถ่วงน้ําหนักของมิติ 4 ด้าน ดังนี้ 

ผลคะแนน 
น้ําหนัก 
(%) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

1.  ผลคะแนนถ่วงน้ําหนักของมิติด้านประสิทธิผล 50 1 2 3 4 5 
2.  ผลคะแนนถ่วงน้ําหนักของมิติด้านคุณภาพการให้บริการ   10 1 2 3 4 5 
3.  ผลคะแนนถ่วงน้ําหนักของมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   20 1 2 3 4 5 
4.  ผลคะแนนถ่วงน้ําหนักของมิติด้านการพัฒนาองค์การ 20 1 2 3 4 5 

รวม 100 1 2 3 4 5 
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 5

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2554 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2551 2552 2553 1 2 3 4 5 
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนร้อยละ 50 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้   

1. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง (ร้อยละ 20)   

1.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง (ร้อยละ 5)   
1. บริหารและรักษา

ความยั่งยืน 
ทางการคลัง 

1. เพื่อการมีเสถียรภาพ
ทางการคลัง 

1.1.1 รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศปีงบประมาณ (ร้อยละ) 

3 X 
 

16.90 16.10 15.89 X-2% X-1% X X+1% X+2% � สํานักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอดังนี้ 

 

ปี GDP(FY) 
(ล้านบาท) 

รายได้รัฐ 
(ล้านบาท)  

2551 9,130,394 1,545,837 
2552 8,847,242 1,410,858 
2553 9,976,000* 1,621,759** 

 
 

หมายเหต ุ:  
* เป็นตัวเลขประมาณการโดย สศค.              
ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 

** รายได้ปีงบประมาณ 2553 เป็นข้อมูล
เบื้องต้น และได้หักรายได้พิเศษจากการ
ยึดทรัพย์และเงินส่งคืนของกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 49,016  
และ 8,135 ล้านบาท ตามลําดับ 
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 6

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2554 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2551 2552 2553 1 2 3 4 5 
2. สนับสนุนความ

ยั่งยืนทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1.1.3 ร้อยละความสําเร็จของผลลัพธ์ตาม
มาตรการด้านการคลังและการเงินที่
เกี่ยวกับประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

2 85 - - 95 75 80 85 90 95  พิจารณาจากจํานวนผลลัพธ์ตาม
มาตรการที่เป็นไปตามเป้าหมายเทียบ
กับจํานวนผลลัพธ์ที่กําหนดไว้ใน
มาตรการ โดยกระทรวงต้องมี 
กําหนดผลลัพธ์ของมาตรการ และค่า
เป้าหมายให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
สามารถประเมินผลได้ 

1.2 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ / พิเศษของรัฐบาล (ร้อยละ 3)   
    1.2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการ

ลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 

3 100 - - 136.42 60 70 80 90 100   

1.3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง (ร้อยละ 10)   
1.3.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวงของยุทธศาสตร์ข้าวไทย (ร้อยละ 5) 
    1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าข้าวและ

ผลิตภัณฑ์ 
5 5 - -14.50 

(179,296 
ล้านบาท) 

-1.57 
(176,490 
ล้านบาท) 

-5 -2.5 X 
(176,490 
ล้านบาท)

2.5 5 � 
 
 
 
� 
 
� 

-กําหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่าง 
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรฯ 
และกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

-ใช้ข้อมูลจากกรมศุลกากรซึ่งประมวล
สรุปข้อมูล ม.ค.-ธ.ค. ของทุกปี 

-หมายเหตุ ค่า X หมายถึงผลการ 
ดําเนินงานในปีงบประมาณ 2553 
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 7

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2554 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2551 2552 2553 1 2 3 4 5 
1.3.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวงของยุทธศาสตร์การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ

ของประเทศ (Doing Business) (ร้อยละ 5) 
    1) อันดับของประเทศไทยตามรายงาน

ผลการวิจัย เรื่อง Doing Business 
ของธนาคารโลกในด้านการได้รับสินเชื่อ 

1.67 70 68 69 72 74 73 72 71 70 � 
 
� 

-กําหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมของ 
กระทรวงการคลัง 

-ค่า 3 กําหนดจากผลการจัดอันดับในปี 
2554 โดยการประเมินผลจะคิดจาก
รายงานฯวิจัยปี 2555 (ค.ศ.2012) 

    2) อันดับของประเทศไทยตามรายงาน
ผลการวิจัย เรื่อง Doing Business 
ของธนาคารโลกในด้านการชําระภาษี 

1.67 89 82 86 91 93 92 91 90 89 � 
 
 
 
� 

-กําหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่าง 
กระทรวงการคลัง(กรมสรรพากร เป็น
เจ้าภาพ) กระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงคมนาคม 

-ค่า 3 กําหนดจากผลการจัดอันดับในปี 
2554 โดยการประเมินผลจะคิดจาก
รายงานฯวิจัยปี 2555 (ค.ศ.2012) 

    3) อันดับของประเทศไทยตามรายงาน
ผลการวิจัย เรื่อง Doing Business 
ของธนาคารโลกในด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ (นําเข้า-ส่งออก) 

1.66 10 10 12 12 14 13 12 11 10 � 
 
 
� 

-กําหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมของ 
กระทรวงการคลัง(กรมศุลกากร เป็น
เจ้าภาพ)  

-ค่า 3 กําหนดจากผลการจัดอันดับในปี 
2554 โดยการประเมินผลจะคิดจาก
รายงานฯวิจัยปี 2555 (ค.ศ.2012) 

1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน (ร้อยละ 2)   
    1.4 ระ ดับความสํ า เ ร็ จของการ พัฒนา

ศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน 

2 5 5 5 N/A 1 2 3 4 5   
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2554 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2551 2552 2553 1 2 3 4 5 
2.  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการระดับกลุ่มภารกิจ  (ร้อยละ 10)  

1 การเป็นกลไกหลัก
ของนโยบาย       
การคลัง                    
ที่ขับเคลื่อน          
การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจไทย 

1 การใช้จ่ายเงินภาครัฐ 
มีประสิทธิภาพ  
โปร่งใส ถูกต้อง คุ้มค่า 
และตรวจสอบได้   
ทําให้สามารถผลักดัน
ให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ 

2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน  (ร้อยละ) 

2 72 
(เป้าหมาย 
ครม. =  

72) 

78.61 
(เป้าหมาย 
ครม. =  

74) 

75.78 
(เป้าหมาย 
ครม. =  

74) 

79.15 
(เป้าหมาย 
ครม. =  

75) 

66 69 72 75 78 - การคํานวณเงินงบประมาณประจําป ี
ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 
งบประมาณที่ไม่ได้รับการจัดสรร        
หรือได้รับการจัดสรรหลังวันที่ 15 
กันยายน 2554 และงบประมาณ           
ที่ส่วนราชการประหยัดได้ รวมถึง
มาตรการตามนโยบายของรัฐบาล          
ที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกจา่ย 

 

รายจ่ายลงทุน 

ปีฯ 
วงเงิน     

งบประมาณ 
ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

2548 314,664 223,878 71.15 
2549 350,177 263,419 75.22 
2550 326,559 262,706 80.45 
2551 340,276 267,489 78.61 
2552 358,997 272,035 75.78 
2553 231,345 183,115 79.15 

 

                - กําหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ         
ร้อยละ 72 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมาย            
การเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่าย 
ลงทุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ตามมติคณะรัฐมนตรี และมีช่วงปรับ
เกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ   
1 คะแนน   
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2554 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2551 2552 2553 1 2 3 4 5 
    2.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายรวม  (ร้อยละ) 
1 93 

(เป้าหมาย 
ครม. =  

93) 

92.32 
(เป้าหมาย 
ครม. =  

94) 

92.42 
(เป้าหมาย 
ครม. =  

94) 

95.76 
(เป้าหมาย 
ครม. =  

94) 

91 92 93 94 95 - การคํานวณเงินงบประมาณประจําป ี
ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 
งบประมาณที่ไม่ได้รับการจัดสรร        
หรือได้รับการจัดสรรหลังวันที่ 15 
กันยายน 2554 และงบประมาณ           
ที่ส่วนราชการประหยัดได้ รวมถึง
มาตรการตามนโยบายของรัฐบาล          
ที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกจา่ย 
 

รายจ่ายลงทุน 

ปีฯ 
วงเงิน     

งบประมาณ 
ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

2548 1,250,000 1,139,775 91.18 
2549  1, 60,000 1,270,739 93.44 
2550 1,566,200 1,470,839 93.91 
2551 1,660,000 1,532,479 92.32 
2552 1,835,122 1,696,086 92.42 
2553 1,700,000 1,627,875 95.76 

 

                - กําหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ          
ร้อยละ 93 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมาย            
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554      
ตามมติคณะรัฐมนตรี และมีช่วงปรับ
เกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ   
1 คะแนน   
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2554 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2551 2552 2553 1 2 3 4 5 
    2.3 ร้อยละของจํานวนจังหวัดนําร่อง              

ที่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป           
ในระบบ GFMIS  (ร้อยละ) 

2 50 - - - - 25 50 75 100 - ร้อยละ 100  หมายถึง  จังหวัดนําร่อง
ตามมติ ครม. จํานวน 4 จังหวัด 
คือ  
 1. ฉะเชิงเทรา 
 2. นครสวรรค์ 
 3. ระยอง 
 4. สมุทรสาคร 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2554 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2551 2552 2553 1 2 3 4 5 
2. การบริหารจัดการ

หนี้สาธารณะให้มี
ต้นทุนต่ําภายใต้
กรอบความเสี่ยง 
ที่เหมาะสม 

1. การบริหารจัดการหนี้
ตามนโยบายของ
รัฐบาลให้สอดคล้อง
กับฐานะการเงินการ
คลังของประเทศ 

2.4 ภาระหนี้ต่องบประมาณ (ร้อยละ) 
 

1.5 20 19.19 
(10.45) 

21.64 
(10.20) 

22.27 
(12.61)  

 

>20 - 20 - < 20 � - เงื่อนไข : หากมีการบริหารหนี้  โดย
การ Refinance ที่แสดงให้เห็นถึงการ
ลดต้นทุนและปิดความเสี่ยงได้ให้ถือ
เป็นข้อยกเว้น สามารถนํามาหักออก
จากภาระหนี้ได้ 

- ตัวเลขในวงเล็บเป็นตัวเลขภาระหนี้
ต่องบประมาณที่มีการบริหารจัดการ
อยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการ
คลัง ไม่เกินร้อยละ 15 

- กรณีที่มีปัจจัยภายนอกอยู่เหนือ 
การควบคุมและส่งผลผลกระทบต่อผล
การดําเนินงานจะขออุทธรณ์ 
เพื่อปรับเกณฑ์การให้คะแนน 

    2.5 หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําปี 
 

1.5 60 36.22 45.93 42.30 
 

52 50 48 46 44 � - หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 30 ก.ย.  
2551 = 3,408,231 ลบ. 
2552 = 4,002,031.45 ลบ.  
2553 = 4,845,425 ลบ. 
ประมาณการ 2554 = 4,599,085 

                 - Nominal GDP ปี พ.ศ.      
2551 = 9,410,100 ลบ. 
2552 = 8,712,500.00 ลบ.     
2553 = 9,181,710 ลบ. 
ประมาณการ 2554 = 10,506,523 
(ปี 54 Real GDP = 4% Inflation = 2.5%)             

                 - ตัวเลขตามกรอบความยั่งยืนทางการ
คลังที่ปรับใหม่ คือ  ร้อยละ 60  
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2554 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2551 2552 2553 1 2 3 4 5 
                 - ตัวเลขสมมติฐานหนี้สาธารณะต่อ    

จีดีพีของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็น
การดําเนินการตามแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 เท่ากับ ร้อยละ 43.8 

- กรณีที่มีปัจจัยภายนอกอยู่เหนือ 
การควบคุมและส่งผลผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงานจะขออุทธรณ์ 
เพื่อปรับเกณฑ์การให้คะแนน 

3. การพัฒนา 
ตลาดตราสารหนี้
ให้เป็นเสาหลัก 
ทางการเงิน  
เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของ
ระบบการเงิน 

1. สร้างเสถียรภาพ 
ให้แก่ระบบเศรษฐกิจ
ผ่านภาคการเงินที่
แข็งแกร่งและยั่งยืน 

2.6 ร้อยละความสําเร็จในการออกพันธบัตร
รัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ได้ตามรุ่นอายุและวงเงินที่วางแผนไว้ 
ระดับ 1 มีการออกพันธบัตรร้อยละ 60  
           ของวงเงินรวม 
ระดับ 2 มีการออกพันธบัตรร้อยละ 70  
           ของวงเงินรวม 
ระดับ 3 มีการออกพันธบัตรร้อยละ 80  
          ของวงเงินรวม 
ระดับ 4 มีการออกพันธบัตรร้อยละ 90  
          ของวงเงินรวม 
ระดับ 5 มีการออกพันธบัตรร้อยละ 100  
          ของวงเงินรวม 

• ขอให้กุล่มภารกิจฯ มีการสํารวจ
ความต้องการปริมาณพันธบัตรเพื่อให้
เกิดสภาพคล่องในระบบการเงิน  
(เป็นข้อเสนอของคณะกรรมการเจรจาฯ 
ซึ่งมี ม.ร.ว. จตุมงคล โสณกุล เป็น
ประธาน) 

2 100 มีการออก
พันธบัตร
รัฐบาล 

เพื่อใช้เป็น
อัตรา

อ้างอิงรุ่น
อายุ 5, 10, 
15 และ 
20 ปี 

วงเงินรวม 
178,000 
ล้านบาท 

มีการออก
พันธบัตร
รัฐบาล 

เพื่อใช้เป็น
อัตราอ้างอิง
รุ่นอายุ 5, 
10, 15, 20 
และ 30 ปี 
วงเงินรวม 
209,530 
ล้านบาท 

มีการออก
พันธบัตร
รัฐบาล 

เพื่อใช้เป็น
อัตราอ้างอิง
รุ่นอายุ 5, 
10, 15, 20 
และ 30 ปี 
วงเงินรวม 
309,826 
ล้านบาท 

60 70 80 90 100 � - วงเงินรวม 255,000 ล้านบาท 
(รุ่นอายุ 5 ปี วงเงิน 80,000 ลบ. 
รุ่นอายุ 7 ปี วงเงิน 50,000 ลบ. 
รุ่นอายุ 10 ปี วงเงิน 55,000 ลบ. 
รุ่นอายุ 15 ปี วงเงิน 30,000 ลบ. 
รุ่นอายุ 20 ปี วงเงิน 30,000 ลบ. 
รุ่นอายุ 30 ปี วงเงิน 10,000 ลบ.) 
หมายเหตุ :  
1) วงเงินการออกพันธบัตร Benchmark รุ่น
อาย ุ5 7 และ 10 ปี ซึ่งเป็นรุ่นที่ลงทุนโดย
สถาบันการเงินที่ต้องการสภาพคล่องสูง 
และได้กําหนดวงเงินขั้นต่ําที่จะก่อให้เกดิ
สภาพคล่องในตลาดรอง  
2) พันธบัตร Benchmark รุ่นอายุ 15 20 
และ 30 ปี มีวงเงินที่กําหนดโดยความ
ต้องการของนักลงทุนระยะยาว ที่มี
วัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อถือครอง 
จนครบกําหนดชําระโดยไม่ซื้อขาย 
ระหว่างทาง  
3) ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ นั้น สบน. 
ได้มีการประชุม PDMO-Market Dialogue 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2554 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2551 2552 2553 1 2 3 4 5 
โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง สบน. 
Primary Dealers และ ผู้ร่วมตลาดตรา
สารหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกีย่วกับภาวะ
ตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบัน แผนการระดม
ทุนของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
และแนวทางการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
ในประเทศในอนาคต 
- จะพิจารณานับเป็นผลงานเมื่อมีการ

ออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้ตามรุ่นอายุ
และวงเงินที่กําหนดไว้ 

- กรณีที่มีปัจจัยภายนอกอยู่เหนือ 
การควบคุมและส่งผลผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงานจะขออุทธรณ์เพื่อ
ปรับเกณฑ์การให้คะแนน 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2554 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2551 2552 2553 1 2 3 4 5 
3. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  (ร้อยละ 20) 
3.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ร้อยละ 15) 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารจัดการหนี้
สาธารณะ 
ในเชิงรุก  
(Pro-active Debt 
Management) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้แผนบริหาร
หนี้สาธารณะมีความ
ชัดเจน สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามนโยบาย
รัฐบาล 
เพื่อให้การบริหารหนี้
สาธารณะให้มีต้นทุน
ที่เหมาะสมและอยู่
ภายใต้กรอบความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ 
เพื่อชําระหนี้ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน 
และตรงตาม
กําหนดเวลา 
เพื่อให้ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 การจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

ระดับการให้คะแนน 
ระดับ 1: จัดทําตารางเวลาและแบบฟอร์ม

การจัดทําแผนฯป ี55 เพื่อ
รวบรวมความต้องการกู้เงินและ
บริหารหนี้ และส่งไปให้หน่วยงาน
ต่างๆ ดําเนินการต่อไปได้สําเร็จ 

ระดับ 2: กลั่นกรองโครงการเงินกู้และ
ความต้องการบริหารหนี้ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความ
สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ 
และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศได้สําเร็จ 

ระดับ 3: จัดทําร่างแผนฯ ปี 55 พร้อม
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและ
ผลกระทบต่อกรอบความยั่งยืน
ทางการคลังเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองแผนการบริหารหนี้
สาธารณะและติดตามโครงการ
เงินกู้ภายใต้ แผนการบริหารหนี้
สาธารณะสําเร็จ 

ระดับ 4: เสนอแผนฯ ปี 55 พร้อม
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและ
ผลกระทบจากการดําเนินการ

3 5 ครม. 
เห็นชอบ
แผนฯ 52 

เมื่อ  
14 ต.ค. 51 

ครม. 
เห็นชอบ
แผนฯ 53 

เมื่อ  
22 ก.ย. 52 

ครม. 
เห็นชอบ
แผนฯ 54 

เมื่อ  
28 ก.ย. 53 

1 2 3 4 5 � เงื่อนไข :  
หาก สบน. ได้ดําเนินการตามแผนงาน
ที่กําหนดไว้แล้ว และมีปัจจัยภายนอก 
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ สบน. 
ทําให้คณะรัฐมนตรีไม่สามารถให้ความ
เห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ก็ให้ได้รับการยกเว้น 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2554 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2551 2552 2553 1 2 3 4 5 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารจัดการหนี้
สาธารณะ 
ในเชิงรุก  
(Pro-active Debt 
Management) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้แผนบริหาร
หนี้สาธารณะมีความ
ชัดเจน สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามนโยบาย
รัฐบาล 
เพื่อให้การบริหารหนี้
สาธารณะให้มีต้นทุน
ที่เหมาะสมและอยู่
ภายใต้กรอบความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ 
เพื่อชําระหนี้ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน 
และตรงตาม
กําหนดเวลา 
เพื่อให้ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการ 
นโยบายและกํากับการบริหารหนี้
สาธารณะสําเร็จ 

ระดับ 5: เสนอแผนฯ ป ี55 พร้อม
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและ
ผลกระทบต่อกรอบความยั่งยืน
ทางการคลังต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อให้ความเห็นชอบ ภายในเดือน 
ก.ย. 2554 

3.1.2 ระดับความสําเร็จในการติดตามและ
ประเมินผล โครงการตามแผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแข็ง 2555 ภายใต้ 
พระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2552 
ระดับการให้คะแนน  
ระดับ 1: จัดทําแผนงานการติดตามและ

ประเมินผลโครงการในพื้นที่ 4 
ภาคได้สําเร็จ 

ระดับ 2: ติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดําเนินงานของโครงการในจังหวัด
นําร่อง (พื้นที่รายภาค) 

ระดับ 3: จัดทํารายงานติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการพื้นที่ราย
ภาค เกีย่วกบัผลการดําเนิน
โครงการ การใช้จ่ายเงิน รวมถึง
ปัญหาอุปสรรคเสนอ
คณะกรรมการติดตามประเมินผล
การดําเนินโครงการตาม 

3 5 - - จัดทําร่าง
แบบสอบถาม
ประเมินผล
โครงการที่ 

แล้วเสร็จ ร่าง
รายงาน
ติดตาม

ประจําเดือน 
และรวบรวม
ข้อมูลจาก

ระบบ PFMS 

1 2 3 4 5  
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2554 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2551 2552 2553 1 2 3 4 5 
1. บริหารจัดการหนี้

สาธารณะ 
ในเชิงรุก  
(Pro-active Debt 
Management) 
 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 

เพื่อให้แผนบริหาร
หนี้สาธารณะมีความ
ชัดเจน สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามนโยบาย
รัฐบาล 
เพื่อให้การบริหารหนี้
สาธารณะให้มีต้นทุน
ที่เหมาะสมและอยู่
ภายใต้กรอบความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ 
เพื่อชําระหนี้ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน 
และตรงตาม
กําหนดเวลา 
เพื่อให้ผู้รับบริการ 

  แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
2555 

ระดับ 4: จัดทํารายงานติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการภาพรวม 
(Integrate) เสนอคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการดําเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ไทยเข้มแข็ง 2555 

ระดับ 5: จัดทํารายงานประเมินผล 
สําหรับโครงการที่ดําเนินการ
เสร็จ  (Mid–term 
Evaluation) พื้นที่รายภาค 
เสนอคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
2555 

           

 
   และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียมีความพึงพอใจ 
3.1.3 ร้อยละของวงเงินที่ปรับโครงสร้างหนี้

เงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพื้นฟู 
และเสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อสนับสนุน
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการปรับ
โครงสร้างหนี้ 

3 80 - - - 60 65 70 75 80  

 
    3.1.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนิน

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเครดิต 
และจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ 
(Credit Scoring) 

3 5 - - - 1 2 3 4 5  
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2554 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2551 2552 2553 1 2 3 4 5 
ระดับการให้คะแนน 
ระดับ 1: แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง

ได้สําเร็จ 
ระดับ 2: จัดทําร่าง TOR และเสนอ ผอ. 

สบน. ให้ความเห็นชอบ 
ระดับ 3: พิจารณาข้อเสนอด้านราคาและ

เทคนิค 
ระดับ 4: เสนอ ผอ. สบน. อนุมัติจ้าง 
ระดับ 5: ลงนามในสัญญาจ้างได้สําเร็จ 

 2. การพัฒนาตลาด 
ตราสารหนี้ให้เป็น
เสาหลักทางการเงิน
เพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของระบบ
การเงิน 

1. 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 

เพื่อเป็นแหล่งระดม
ทุนที่ยั่งยืนในประเทศ 
เพื่อให้มีการออก
พันธบัตรอย่าง
สม่ําเสมอ เพื่อสร้าง
อัตราดอกเบี้ยอ้างองิ 
และสภาพคล่องใน
ตลาดรอง 
เพื่อมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
เพื่อรองรับความ
ต้องการของนักลงทุน 

3.1.5 วงเงินการออกพันธบัตรรัฐบาลประเภท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate 
Bond) เพื่อหล่อเลี้ยง และรักษาระดับ
ของ FRB ในตลาดตราสารหนี้  
 

3 22,000 
ล้านบาท 

- มีการออก
พันธบัตร
รัฐบาล
ประเภท
อัตรา

ดอกเบี้ย
ลอยตัว 
22,000 
ล้านบาท 

มีการออก
พันธบัตร
รัฐบาล
ประเภท
อัตรา

ดอกเบี้ย
ลอยตัว 

วงเงินรวม 
47,000 

ล้านบาท* 

17,820
ล้านบาท 

19,800
ล้านบาท 

22,000 
ล้านบาท 

 

24,200 
ล้านบาท 

26,620
ล้านบาท 

� ค่าเป้าหมายที่ระดับ 3 คะแนน  
ออกพันธบัตรรัฐบาลประเภท 
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate 
Bond) ได้ตามจํานวนที่วางแผนไว้  
22,000 ล้านบาท และ 
มีช่วงปรับคะแนนเท่ากับ  
+/-ร้อยละ 10  
หมายเหตุ : * ในปีงบประมาณ2553 
อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอยู่ใน
ระดับต่ํา และมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม
สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการลงทุนใน 
FRB เพิ่มสูงขึ้น และมีความต้องการ
เพิ่มขึ้นจากนักลงทุน ทําให้ สบน. มี
การปรับวงเงินการออก FRB เพิ่มขึ้น 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2554 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2551 2552 2553 1 2 3 4 5 
3.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) (ร้อยละ 5) 

    3.2.1 วงเงินการบริหารการชําระหนี้ของ
รัฐบาล (ร้อยละ) 

5 95 100 99.91 
 

100 75 80 85 90 95 � วงเงินการบริหารการชําระหนี้ของ
รัฐบาลเท่ากับ 189,256.49 ล้านบาท 

     3.2.1 วงเงินการบริหารการชําระหนี้ 
ของรัฐบาล (ล้านบาท) 

 179,793.67    141,942. 
37 

151,405. 
19 

160,868. 
02 

170,330. 
84 

179,793. 
67 

  

                  

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนร้อยละ 10 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 

• ความพึงพอใจ   4 ร้อยละการตอบสนองต่อเรื่องที่ต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลา 15 วัน 

3 100 - - 5 60 70 80 90 100   

    5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ     
ผู้กําหนดนโยบาย 

3 
 

85 - - N/A 65 70 75 80 85   

• การป้องกัน          
การทุจริต 

  6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

4 5 4.8667 5 4.95 1 2 3 4 5   
 
 

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนร้อยละ 20 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 

• การบริหาร
งบประมาณ 

  7 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
2555 

             

     กรณีที่ 2              
     7.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุน 
2 72 78.61 98.70 6.42 66 69 72 75 78    

     7.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

1.5 93 - - 99.98 91 92 93 94 95    

     7.4 ร้อยละความสําเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

1.5 93 - - - 86 89.5 93 96.5 100   
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/ 
ภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2554 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ 

2551 2552 2553 1 2 3 4 5 
• การควบคุมภายใน   8 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 2 5 - - 5 1 2 3 4 5    

• การบริหาร
งบประมาณ 

  9 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต 

5 5 5 5 5 1 2 3 4 5    

• ธรรมาภิบาล   10 ระดับความสําเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนส่งเสริม 
ธรรมาภิบาล (Roadmap) 

5 5 - - 5 1 2 3 4 5    

• การพัฒนากฎหมาย   11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนากฎหมายของ          
ส่วนราชการ 

3 5 4.5 5 5 1 2 3 4 5    

     กรณีที่ 1              
     11.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนักของการยกร่าง
กฎหมาย แก้ไข หรือยกเลิก
กฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับ
การอนุมัติ อนุญาตของส่วน
ราชการ 

             

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนร้อยละ 20 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 

• การบริหารจัดการ
องค์การ 

  12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 

20 5 4.5909 4.0115 4.6924 1 2 3 4 5   

      100            

  




