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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง - 3 

ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2549 
2546 2547 2548 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 50 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

1. ตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบตัริาชการของ กระทรวงการคลัง (รอยละ 25)   

1. การบริหาร

เศรษฐกจิที ่

ยั่งยืน 

1. การมีเสถยีรภาพ

การคลังและการเงิน 

ประเทศมผีลิตภาพ

และความสามารถ 

ในการแขงขัน   

1.1 สถานะดุลเงนิงบประมาณ (ตามระบบ

กระแสเงินสด) 

3.13 สมดุล - 12,665 

ลบ. 

(ขาดดุล) 

 

- 12,956 

ลบ. 

(ขาดดุล) 

 

11,863 

ลบ.

(เกินดุล) 

 

ขาดดุล

มากกวา

รอยละ 

3 ของ

วงเงิน

งบ  

ประ 

มาณ 

ขาดดุล

ไมเกิน

รอยละ 

3 ของ

วงเงิน

งบ    

ประ 

มาณ 

ขาดดุล

ไมเกิน

รอยละ 

2 ของ

วงเงิน

งบ    

ประ 

มาณ 

ขาดดุล

ไมเกิน

รอยละ 

1 ของ

วงเงิน

งบ    

ประ 

มาณ 

สมดุล

หรือ

เกินดุล 

 - ดุลเงินงบประมาณ 

(ตามระบบกระแสเงินสด) เปนผล

การรับจายจากบญัชีเงินคงคลัง

ภายใตกรอบวงเงินงบประมาณ

รายจายและประมาณการรายรับ

ตาม พรบ. งบประมาณรายจาย

ประจําปที่ไดผานความเห็นชอบจาก

รัฐสภา โดยรวมถึงวงเงิน

งบประมาณรายจายจาก งปม.

รายจายปปจจุบนัและปกอน 

    1.2 หนี้สาธารณะคงคางตอผลิตภัณฑ 

มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําป 

3.13 47 49.41 47.54 45.89 

 

50 49.5 49 48.5 48  - คํานิยามหนี้สาธารณะคงคาง         

ใหใชคํานิยามตามมาตรฐานสากล 

แตไมรวมหนี้ของสถาบันการเงิน  
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง - 4 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2549 
2546 2547 2548 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

1. การบริหาร 1. การมีเสถยีรภาพ 1.3 การจัดระดับเครดิตของประเทศ โดย              เงื่อนไข : 

 เศรษฐกจิที ่  การคลังและการเงิน   1.3.1 Moody’s 1.56 คงที ่ Baa1 Baa1 Baa1 ต่ําลง - คงที ่ - สูงขึ้น  - การจัดระดับเครดิตของประเทศ  

 ยั่งยืน  ประเทศมผีลิตภาพ

และความสามารถใน

การแขงขัน   

 1.3.2 Standard & Poor’s 1.56 คงที ่ BBB BBB+ BBB+ ต่ําลง - คงที ่ - สูงขึ้น  สถาบันที่ทําการประเมินจะ

พิจารณาความเสีย่งดานเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคม โดย

กระทรวงการคลงัจะมีสวน

รับผิดชอบในการดําเนินนโยบาย

การคลังเพื่อสนับสนุนและ

เสริมสรางการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ 

ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ ดังนัน้

กรณีที่ระดับเครดติของประเทศ

เปลี่ยนแปลงไปในทางลบอัน

เนื่องมาจากปจจยัความเสีย่ง

ทางดานการเมืองหรือสังคมใหถือ

เปนขอยกเวน 

2. การพัฒนาสังคม  

ที่มีคุณภาพ 

1. สนับสนุนให

เศรษฐกจิฐานราก

และประชาชนมี

รายไดและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

1.4 จํานวนลูกหนี้ที่จดทะเบยีนตาม

โครงการแกไขปญหาหนี้สิน             

คนยากจนเขากระบวนการเจรจา  

เพื่อแกไขปญหา (ลานราย) 

3.13 1 - - 2.07 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20   
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง - 5 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2549 
2546 2547 2548 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

2. การพัฒนาสังคม  

ที่มีคุณภาพ 

1. สนับสนุนให

เศรษฐกจิฐานราก

และประชาชนมี

รายไดและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

1.5 รอยละของจํานวนลูกหนี้ที่เจรจา

สําเร็จและสามารถชําระไดตาม

เงื่อนไขเทยีบกับจํานวนลูกหนี้ที่

เจรจาสําเร็จทั้งหมด 

2.50 75 - - - 55 60 65 70 75   

3. การปรับระบบ

บริหารจัดการ

กระทรวงการคลงั  

1. กระทรวงการคลงั

เปนองคกรหลักแหง

การเรียนรู  

1.6 ระดับความสําเรจ็ของการปฏิบัติงาน

ตามแผนยกระดับมาตรฐานระบบ   

ธรรมาภิบาลในรฐัวิสาหกิจ 

2.50 5 - - - - - 1 2 3   

 และเพิ่ม   (Learning   เกณฑการใหคะแนน             

 ประสิทธภิาพ 

ความทันสมยัและ  

 Organization) และ

เปนที่ยอมรับ      

 ขั้นตอนที่ 1 : จัดทําแนวปฏิบัติสําหรับ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

            

 ความโปรงใส    

ในการทํางาน   

 ดานความสามารถ

ของบุคลากร รวมทั้ง

เพื่อเปนการเพิ่ม 

 ขั้นตอนที่ 2 : จัดสัมมนาเพื่อสรางความ

เขาใจในแนวปฏิบัติฯ ใหแก

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

            

   ประสิทธภิาพ          

ในการทํางาน          

การใหบริการ  

ลดการทุจริต 

คอรรัปชนั เพิ่มการ

ใชระบบ IT 

รับผิดชอบแทน

เจาหนาที ่

 ขั้นตอนที่ 3 : กําหนดหลักเกณฑให

กรรมการรัฐวิสาหกิจตองผานการอบรม

หลักสูตรมาตรฐานสําหรับกรรมการ 
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง - 6 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2549 
2546 2547 2548 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

3. การปรับระบบ

บริหารจัดการ 

กระทรวงการคลงั  

2. 

 

 

สงเสริมระบบการ 

บริหารจัดการที่ดี    

มีการแขงขันที่เปน  

1.7 ระดับความสําเรจ็ของการจัดตั้ง

ศูนยบริการรวม 

5 5 - - - 1 2 3 4 5  - ใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลผล

การสํารวจความพึงพอใจ             

ณ จุดที่ใหบริการ 

 และเพิ่ม

ประสิทธภิาพ 

ความทันสมยัและ

ความโปรงใส       

ในการทํางาน   

 ธรรมและผูบริโภคมี

ความเขาใจเกิด

ความเขมแข็ง ไดรับ

ความเปนธรรมและ

การคุมครองสิทธิ

อยางทั่วถึง รวมทั้ง

สังคมและประชาชน

ตระหนักถึง 

ความสําคัญของหลัก

ธรรมาภิบาล           

1.8 ผลสําเร็จของการจัดทํารายงาน

ประจําปของกระทรวง 

2.5 สําเร็จ - - - ไม

สําเร็จ 

- - - สําเร็จ   

 


