
 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต

ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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หนวยงาน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง

สํานักนโยบายและแผน 17 - 3

สํานักจัดการหนี้ 1 17 - 6

สํานักจัดการหนี้ 2 18 - 5

สํานักบริหารการชําระหนี้ 15 - 6

สํานักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ 17 1 12

สํานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 16 - 4

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 4 - 1

กลุมกฎหมาย 5 - 3

กลุมตรวจสอบภายใน 3 - 1

สํานักงานเลขานุการกรม 22 5 33

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 2 8

สวนกลาง 4 - -

รวม 144 8 82

จํานวนบุคลากรสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุน ตนทุนของกิจกรรมยอยแยกตามแหลงเงิน 

การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย (เฉพาะตนทุนตอหนวย 

กิจกรรมยอยท่ีเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ) 

หนวยงานหลัก 

กิจกรรมยอยท่ี 23 ดําเนินการจัดหา/คํ้าประกันเงินกูตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ 

   ตนทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ตนทุนตอหนวย   ตนทุนตอหนวย 

               (บาท)           เพ่ิม/(ลด) % 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555     61,323.66         10 ครั้ง        6,132.37   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556     64,545.46           8 ครั้ง        8,068.18  31.57 

ตนทุนรวมสูงกวาปกอน 3,221.80 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.99 ตนทุนตอหนวย 

สูงกวาปกอน 1,935.81 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 31.57 สาเหตุเนื่องจาก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

มีกิจกรรมดําเนินการจัดหา/คํ้าประกันเงินกูตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ 8 ครั้ง จึงสงผลใหมีคาใชจาย 

เพ่ิมข้ึนกวาปกอน  

 

กิจกรรมยอยท่ี 24 ดําเนินการกํากับ/ติดตามการเบิกเงินกูตางประเทศและรายงานผลความกาวหนาของ

รัฐวิสาหกิจ/สถาบันการเงินภาครัฐ 

   ตนทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ตนทุนตอหนวย   ตนทุนตอหนวย 

               (บาท)           เพ่ิม/(ลด) % 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555     541,878.16         88 ครั้ง        6,157.71   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556     563,696.98         70 ครั้ง        8,052.81  30.78 

ตนทุนรวมสูงกวาปกอน 21,818.82 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.87 ตนทุนตอหนวย 

สูงกวาปกอน 1,895.10 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 30.78 สาเหตุเนื่องจาก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

มีกิจกรรมดําเนินการกํากับ/ติดตามการเบิกเงินกูตางประเทศและรายงานผลความกาวหนาของรัฐวิสาหกิจ/

สถาบันการเงินภาครัฐ 70 ครั้ง จึงสงผลใหมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนกวาปกอน  

 

 

 

/กิจกรรมยอยท่ี 25 … 
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กิจกรรมยอยท่ี 25 ดําเนินการจัดหาเงินกูในประเทศใหรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

ประจําปงบประมาณ 

   ตนทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ตนทุนตอหนวย   ตนทุนตอหนวย 

               (บาท)           เพ่ิม/(ลด) % 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555    4,695,162.44       763 ชิ้นงาน        6,153.55   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556    7,937,656.71       987 ชิ้นงาน        8,042.21  30.69 

ตนทุนรวมสูงกวาปกอน 3,242,494.27 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 40.84 ตนทุนตอหนวย 

สูงกวาปกอน 1,888.66 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 30.69 สาเหตุเนื่องจาก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

มีกิจกรรมดําเนินการจัดหาเงินกูในประเทศใหรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําป

งบประมาณ 987 ชิ้นงาน ซ่ึงมีคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว "โครงการศึกษา

เทคนิคการระดมทุน และการบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ (Effective Public Financing Debt 

Management)" ประเทศญี่ปุน จึงสงผลใหมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนกวาปกอน  

 

กิจกรรมยอยท่ี 26 ดําเนินการจัดอันดับความนาเชื่อถือรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐท่ี

กระทรวงการคลังคํ้าประกัน และหรือใหกูตอ 

   ตนทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ตนทุนตอหนวย   ตนทุนตอหนวย 

               (บาท)           เพ่ิม/(ลด) % 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555    1,360,270.29       221 ชิ้นงาน        6,155.07   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556    2,228,969.74       277 ชิ้นงาน        8,046.82  30.73 

ตนทุนรวมสูงกวาปกอน 868,699.45 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 38.97 ตนทุนตอหนวย 

สูงกวาปกอน 1,891.75 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 30.73 สาเหตุเนื่องจาก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

มีกิจกรรมดําเนินการจัดอันดับความนาเชื่อถือรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐท่ีกระทรวงการคลัง 

คํ้าประกัน และหรือใหกูตอ 277 ชิ้นงาน ซ่ึงมีคาใชจายจัดประชุมรวมกับรัฐวิสาหกิจจํานวน 16 แหง  

เพ่ือชี้แจงและตอบขอซักถามเก่ียวกับการจัดระดับความนาเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจและคาใชจายในการสัมมนา

และฝกอบรม "โครงการศึกษาดูงานการดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจ จํานวน 5 แหง (เก็บขอมูลภาคสนาม) 

สําหรับการจัดระดับความนาเชื่อถือรัฐวิสาหกิจ" จึงสงผลใหมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนกวาปกอน 

 

 

 

/กิจกรรมยอยท่ี 27 … 
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กิจกรรมยอยท่ี 27 ดําเนินการใหกูยืมตอแกรัฐวิสาหกิจ 

   ตนทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ตนทุนตอหนวย   ตนทุนตอหนวย 

               (บาท)           เพ่ิม/(ลด) % 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555    1,143,965.01       186 ชิ้นงาน        6,150.35   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556      450,383.85         56 ชิ้นงาน       8,042.57  30.77 

ตนทุนรวมลดลงกวาปกอน 693,581.16 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 154 ตนทุน 

ตอหนวยสูงกวาปกอน 1,892.22 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 30.77 สาเหตุเนื่องจาก ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 มีกิจกรรมดําเนินการใหกูยืมตอแกรัฐวิสาหกิจ 56 ชิ้นงาน ซ่ึงลดลงจากปกอนทําใหตนทุน 

ตอหนวยเพ่ิมสูงข้ึน 

 

กิจกรรมยอยท่ี 28 ดําเนินการกํากับและติดตามเรียกเก็บชําระหนี้ท่ี กค.ใหกูยืมเงินตอและรัฐวิสาหกิจ 

ชําระคืนหนี้ และการนําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดิน พรอมท้ังบันทึกบัญชีและผานรายการทางบัญชีท่ี 

รับชําระหนี้จากการใหกูยืมตอแกรัฐวิสาหกิจ 

   ตนทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ตนทุนตอหนวย   ตนทุนตอหนวย 

               (บาท)           เพ่ิม/(ลด) % 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555    2,289,045.00       372 ฉบับ        6,153.35   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556    1,584,949.52       197 ฉบับ        8,045.43  30.75 

ตนทุนรวมลดลงกวาปกอน 704,795.48 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 44.42 ตนทุน 

ตอหนวยสูงกวาปกอน 1,892.08 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 30.75 สาเหตุเนื่องจาก ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 มีกิจกรรมดําเนินการกํากับและติดตามเรียกเก็บชําระหนี้ท่ี กค.ใหกูยืมเงินตอและรัฐวิสาหกิจ 

ชําระคืนหนี้ และการนําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดิน พรอมท้ังบันทึกบัญชีและผานรายการทางบัญชีท่ี 

รับชําระหนี้จากการใหกูยืมตอแกรัฐวิสาหกิจ 197 ฉบับ ซ่ึงลดลงจากปกอนทําใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

/กิจกรรมยอยท่ี 29 … 
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กิจกรรมยอยท่ี 29 ดําเนินการกํากับ/ติดตามและรายงานผลโครงการเงินกูตางประเทศท่ีดําเนินการเสร็จสิ้น

แลวตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติบริหารหนี้สาธารณะ 

   ตนทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ตนทุนตอหนวย   ตนทุนตอหนวย 

               (บาท)           เพ่ิม/(ลด) % 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555        61,323.66         10 ครั้ง        6,132.37   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556        31,555.56           4 ครั้ง        8,045.43  28.64 

ตนทุนรวมลดลงกวาปกอน 29,768.10 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 94.34 ตนทุน 

ตอหนวยสูงกวาปกอน 1,913.06 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 28.64 สาเหตุเนื่องจาก ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 มีกิจกรรมดําเนินการกํากับ/ติดตามและรายงานผลโครงการเงินกูตางประเทศท่ีดําเนินการเสร็จ

สิ้นแลวตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติบริหารหนี้สาธารณะ 4 ครั้ง ซ่ึงลดลงจากปกอนทําใหตนทุนตอหนวย

เพ่ิมสูงข้ึน 

 

กิจกรรมยอยท่ี 30 ดําเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารความเสี่ยงของ

รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเปนการรวบรวมวิเคราะหขอมูลหนี้และภาวะตลาด รวมท้ังใหคําแนะนําและประสานงาน 

กับผูเก่ียวของเพ่ือดําเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐวิสาหกิจ 

   ตนทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ตนทุนตอหนวย   ตนทุนตอหนวย 

               (บาท)           เพ่ิม/(ลด) % 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555        283,203.81       46 ชิ้นงาน       6,156.60   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556        516,383.65       64 ชิ้นงาน       8,068.18  31.05 

ตนทุนรวมสูงกวาปกอน 233,179.84 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 45.16 ตนทุนตอหนวย 

สูงกวาปกอน 1,911.58 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 31.05 สาเหตุเนื่องจาก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

มีกิจกรรมดําเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ  

ซ่ึงเปนการรวบรวมวิเคราะหขอมูลหนี้และภาวะตลาด รวมท้ังใหคําแนะนําและประสานงานกับผูเก่ียวของ

เพ่ือดําเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐวิสาหกิจ 64 ชิ้นงาน ซ่ึงมีคาใชจายจัดประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาผลการจัดอันดับความเสี่ยงทางเครดิต จึงสงผลใหมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนกวาปกอน 
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กิจกรรมยอยท่ี 31 ดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการคํ้าประกัน และ/หรือใหกูตอจากรัฐวิสาหกิจและ

สถาบันการเงินภาครัฐ และพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมฯ 

   ตนทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ตนทุนตอหนวย   ตนทุนตอหนวย 

               (บาท)           เพ่ิม/(ลด) % 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555        713,584.41      116 ชิ้นงาน       6,151.59   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556        965,313.15      120 ชิ้นงาน       8,044.28  30.77 

ตนทุนรวมสูงกวาปกอน 251,728.74 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 26.08 ตนทุนตอหนวย 

สูงกวาปกอน 1,892.69 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 30.77 สาเหตุเนื่องจาก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

มีกิจกรรมดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการคํ้าประกัน และ/หรือใหกูตอจากรัฐวิสาหกิจและสถาบัน

การเงินภาครัฐ และพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมฯ 120 ชิน้งาน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปกอนทําใหตนทุนตอหนวย

เพ่ิมสูงข้ึน 

 

หนวยงานสนับสนุน 

กิจกรรมยอยท่ี 2 กิจกรรมดานการพัสดุ 

   ตนทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ตนทุนตอหนวย   ตนทุนตอหนวย 

               (บาท)           เพ่ิม/(ลด) % 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555     7,093,311.44      208 ครั้ง           34,102.46   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556     9,649,829.60      157 ครั้ง           61,463.88  80.23 

ตนทุนรวมสูงกวาปกอน 2,556,518.16 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 26.49 ตนทุนตอหนวย 

สูงกวาปกอน 27,361.42 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 80.23 เปนกิจกรรมท่ีดําเนินการดานพัสดุ ซ่ึงหมาย

รวมถึงการจัดซ้ือ จัดจาง การจางท่ีปรึกษา ท่ีกําหนดไวตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  

พ.ศ. 2535 โดยมีปริมาณการจัดซ้ือจัดจาง 157 ครั้ง ตอการจัดซ้ือจัดจาง 
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กิจกรรมยอยท่ี 4 กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   ตนทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ตนทุนตอหนวย   ตนทุนตอหนวย 

               (บาท)           เพ่ิม/(ลด) % 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555     3,273,836.04      19,200   170.51 

                                                        ชม. คนในการ 

                                                           ฝกอบรม              

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556     4,503,253.83      20,094                224.11  31.43 

    ชม. คนในการ 

                                                           ฝกอบรม 

ตนทุนรวมสูงกวาปกอน 2,556,518.16 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 26.49 ตนทุนตอหนวย 

สูงกวาปกอน 27,361.42 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 31.43 เปนกิจกรรมดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ท่ีเก่ียวกับการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การกําหนดหลักสูตรเนื้อหาวิชา การจัด

ฝกอบรม การติดตามประเมินผล รวมถึงการจัดทําสื่อตางๆ ท่ีเก่ียวของในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ดําเนินการฝกอบรมไดท้ังสิ้น 20,094 ชั่วโมง ตนทุนตอหนวย 224.11 บาท ตอ 1 ชั่วโมง/การฝกอบรม 

 

ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงเงิน 

การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย (อธิบายเฉพาะตนทุนตอหนวย

ผลผลิตยอยท่ีเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ) 
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ผลผลิตยอยท่ี 6 การแนะนําและใหคําปรึกษา  

ตนทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ตนทุนตอหนวย   ตนทุนตอหนวย 

                (บาท)           เพ่ิม/(ลด) % 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555       242,639.16        15 ครั้ง           16,175.94   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556       742,551.73        15 ครั้ง           49,503.45  206.03 

ตนทุนรวมสูงกวาปกอน 499,912.57 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 67.32 ตนทุนตอหนวย 

สูงกวาปกอน 33,327.51 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 206.03 สาเหตุเนื่องจาก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

มีคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว "โครงการศึกษาแนวทางและหลักการติดตามและ

ประเมินผลโครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว โดยใชเงินกูจากองคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน 

(Japan International Cooperation Agency : JICA)" ประเทศญี่ปุน ทําใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน 

 

ผลผลิตยอยท่ี 13 จัดหาและ/หรือคํ้าประกันเงินกูท้ังในประเทศและตางประเทศใหรัฐวิสาหกิจและ 

สถาบันการเงินภาครัฐ  

ตนทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ตนทุนตอหนวย   ตนทุนตอหนวย 

                (บาท)           เพ่ิม/(ลด) % 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555       4,756,486.10     773 ชิ้นงาน        6,153.28   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556      10,552,464.84     995 ชิ้นงาน      10,605.49 72.36 

ตนทุนรวมสูงกวาปกอน 5,795,978.74 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 54.93 ตนทุนตอหนวย 

สูงกวาปกอน 4,452.21 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 72.36 สาเหตุเนื่องจาก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

มีการจัดหาและ/หรือคํ้าประกันเงินกูท้ังในประเทศและตางประเทศใหรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ

เพ่ิมข้ึนทําใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

/ผลผลิตยอยท่ี 15 … 

 



 

- 10 – 
 

ผลผลิตยอยท่ี 15 ดําเนินการกํากับ/ติดตามการเบิกเงินกูตางประเทศและรายงานผลความกาวหนาของ

รัฐวิสาหกิจ/สถาบันการเงินภาครัฐ 

ตนทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ตนทุนตอหนวย   ตนทุนตอหนวย 

                (บาท)           เพ่ิม/(ลด) % 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555       541,878.16          88 ครั้ง           6,157.71   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556       595,252.55          70 ครั้ง           8,503.61 38.10 

ตนทุนรวมสูงกวาปกอน 5,795,978.74 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 54.93 ตนทุนตอหนวย 

สูงกวาปกอน 4,452.21 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 72.36 สาเหตุเนื่องจาก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

มีการดําเนินการกํากับ/ติดตามการเบิกเงินกูตางประเทศและรายงานผลความกาวหนาของรัฐวิสาหกิจ/

สถาบันการเงินภาครัฐลดลงจากปกอนทําใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน 

 

ผลผลิตยอยท่ี 17 การจัดหาเงินกูในตลาดเงินทุนตางประเทศและการบริหารหนี้และความเสี่ยงเงินกูรัฐบาล

และรัฐวิสาหกิจ  

ตนทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ตนทุนตอหนวย   ตนทุนตอหนวย 

                (บาท)           เพ่ิม/(ลด) % 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555       283,203.81          46 ชิ้นงาน       6,156.60   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556       516,383.65          64 ชิ้นงาน       8,068.18  31.05 

ตนทุนรวมสูงกวาปกอน 233,179.84 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 45.16 ตนทุนตอหนวย 

สูงกวาปกอน 1,911.58 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 31.05 สาเหตุเนื่องจาก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

มีการจัดหาเงินกูในตลาดเงินทุนตางประเทศและการบริหารหนี้และความเสี่ยงเงินกูรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

เพ่ิมข้ึนทําใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 


