
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
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หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง

สํานักนโยบายและแผน 16 - 5

สํานักจัดการหนี้ 1 16 - 6

สํานักจัดการหนี้ 2 16 - 4

สํานักบริหารการชําระหน้ี 12 - 5

สํานักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ 16 1 17

สํานักพัฒนาตลาดตราสารหน้ี 15 - 6

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 4 - 1

กลุ่มกฎหมาย 5 - 3

กลุ่มตรวจสอบภายใน 3 - 1

สํานักงานเลขานุการกรม 24 5 33

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 2 10

ส่วนกลาง 4 - -

รวม 138 8 91

จํานวนบุคลากรสํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุน ต้นทุนของกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน 
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (เฉพาะต้นทุนต่อหน่วย 
กิจกรรมย่อยทีเ่ปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ) 

หน่วยงานหลกั 
กิจกรรมย่อยที่ 4 การนําเสนอกรอบการเจรจากู้เงินจากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศต่อรัฐสภา 
   ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
               (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556      82,505.75          2 ครั้ง         41,252. 87   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557           -                    -                   -                  (100.00) 
  ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน 100% สาเหตุเน่ืองจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ไม่มีกิจกรรมการนําเสนอกรอบการเจรจากู้เงินจากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศต่อรัฐสภา 

กิจกรรมย่อยที่ 5 การรายงานผลการเจรจาสัญญาเงินกู้ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
   ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
               (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556      82,505.75          2 โครงการ         41,252. 87   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557           -                    -                   -                  (100.00) 
  ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน 100% สาเหตุเน่ืองจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ไม่มีกิจกรรมการรายงานผลการเจรจาสัญญาเงินกู้ต่อคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา 

กิจกรรมย่อยที่ 12 การบริหารจัดการเงินฝาก 
   ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
               (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556      247,517.24          3 ครั้ง         82,505.75   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557           -                    -                   -                  (100.00) 
  ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน 100% สาเหตุเน่ืองจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ไม่มีกิจกรรมการบริหารจัดการเงินฝาก 

 

  

 
/กิจกรรมย่อยที่ 17 … 
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กิจกรรมย่อยที่ 17 ประสานงานกับบริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือของประเทศและเตรียมข้อมูลให้บริษัท 
   ดังกล่าว 

   ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
               (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  1,438,214.79          4 ครั้ง       359,553.70    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  1,559,111.22          6 ครั้ง       259,851.87  (27.73)   

ต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 120,896.43 บาท คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.41 ต้นทุนต่อหน่วย 
ลดลงจากปีก่อน 99,701.83 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 27.73 สาเหตุเน่ืองจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
การประสานงานกับบริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือของประเทศและเตรียมข้อมูลใหบ้ริษัทดังกล่าว จํานวนคร้ัง
เพ่ิมขึ้นในสัดสว่นมากกว่าการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนรวม ทําใหต้้นทุนต่อหน่วยลดลง  

กิจกรรมย่อยที่ 19 การเตรียมการจัดทําข้อมูลรวมถึงเข้าร่วมการประชุมและการช้ีแจงข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับ    
                       ภาพรวมของหน้ีสาธารณะ    

ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
               (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556     3,595,536.97         5 ครั้ง       719,107.39    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557     2,338,666.84         6 ครั้ง       389,777.81  (45.80)   

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน 1,256,870.13 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 34.96 ต้นทุนต่อหน่วย 
ลดลงจากปีก่อน 329,329.58 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 45.80 สาเหตุเน่ืองจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
การเตรียมการจัดทําข้อมูลรวมถึงเข้าร่วมการประชุมและการช้ีแจงข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับภาพรวมของ 
หน้ีสาธารณะลดลง ทําให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  
 

กิจกรรมย่อยที่ 20 ประสานงาน ดําเนินการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับเงินกู้จากต่างประเทศ 

   ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
               (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   1,438,214.79         2 โครงการ        719,107.39  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   1,559,111.22        20 โครงการ          77,955.56  (89.16) 
   

 
/ต้นทุนรวม … 
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ต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 120,896.43 บาท คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.41 ต้นทุนต่อหน่วย 
ลดลงจากปีก่อน 641,151.83 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 89.16 สาเหตุเน่ืองจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
การประสานงาน ดําเนินการอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกับเงินกู้จากต่างประเทศ จํานวนโครงการเพ่ิมขึน้ในสัดส่วน
มากกว่าการเพ่ิมขึ้นของต้นทนุรวม ทําให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  

กิจกรรมย่อยที่ 30 ดําเนินการบริหารความเสี่ยงหน้ีของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารความเสี่ยงของ  
                       รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลหน้ีและภาวะตลาด รวมท้ังให้คําแนะนํา  
                       และประสานงานกับผู้เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการบริหารความเสี่ยงหน้ีของรัฐวิสาหกิจ 

   ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
               (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    516,363.65        64 ช้ินงาน           8,068.18    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557           -                    -                   -                  (100.00)  
  ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน 100% สาเหตุเน่ืองจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ไม่มีกิจกรรมดําเนินการบริหารความเสี่ยงหน้ีของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ 
ซึ่งเป็นการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลหน้ีและภาวะตลาด รวมท้ังให้คําแนะนําและประสานงานกับผู้เก่ียวข้อง
เพ่ือดําเนินการบริหารความเสี่ยงหน้ีของรัฐวิสาหกิจ 

กิจกรรมย่อยที่ 35 ชําระหน้ีคืนเงินกู้รัฐบาล 

   ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
               (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    4,464,044.60      758 รายการ      5,889.24    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    4,471,134.22    1,082 รายการ      4,132.29    (29.83)   

ต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 7,089.62 บาท คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.16 ต้นทุนต่อหน่วย 
ลดลงจากปีก่อน 1,756.95 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 29.83 สาเหตุเน่ืองจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
การชําระหน้ีคืนเงินกู้รัฐบาล จํานวนรายการเพ่ิมขึ้นในสัดสว่นมากกว่าการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนรวม ทําใหต้้นทุน
ต่อหน่วยลดลง   

 

 

/กิจกรรมย่อยที่ 37 … 
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กิจกรรมย่อยที่ 37 รายงานการรับ-จ่ายเงินของบัญชีเงินกู้ SAL และประมาณการชําระหน้ีเงินกู้ FIDF 

   ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
               (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   1,488,014.87         22 รายการ    67,637.04     
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   1,916,200.38        237 รายการ      8,085.23     (88.05)   

ต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 428,185.51 บาท คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.78 ต้นทุนต่อหน่วย 
ลดลงจากปีก่อน 59,551.81 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 88.05 สาเหตุเน่ืองจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
รายงานรับ-จ่ายเงินของบัญชีเงินกู้ SAL และประมาณการชําระหน้ีเงินกู้ FIDF จํานวนรายการเพ่ิมขึน้ใน
สัดส่วนมากกว่าการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนรวม ทําให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง   

กิจกรรมย่อยที่ 41 การเบิกจ่ายเงินให้กู้ต่อ และเงินกู้ DPL 

   ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
               (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    5,033,912.29        34 ครั้ง    148,056.24    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    5,557,381.42        47 ครั้ง    118,242.16   (20.14) 
   

ต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 523,469.13 บาท คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.40 ต้นทุนต่อหน่วย
ลดลงจากปีก่อน 29,814.08 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 20.14 สาเหตุเน่ืองจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
การเบิกจ่ายเงินให้กู้ต่อ และเงินกู้ DPL จํานวนคร้ังเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนมากกว่าการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนรวม ทําให้
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง   

กิจกรรมย่อยที่ 48 การปรับปรุงหน้าที่สิทธิประโยชน์ และการคัดเลอืก MOF Outright PD  

   ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
               (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    1,416,895.05        1 โครงการ       1,416,895.05    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557           -                    -                   -                  (100.00)  
  ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน 100% สาเหตุเน่ืองจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ไม่มีกิจกรรมการปรับปรุงหน้าที่สิทธิประโยชน์ และการคดัเลือก MOF Outright PD 

 

/หน่วยงาน … 

 

 

 



 

- 7 - 

หน่วยงานสนบัสนนุ 
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 

   ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
               (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    9,006,507.65        1,203          7,486.71   
        จํานวนเอกสาร 
            รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    6,331,361.48        1,087          5,824.62   (22.20) 
        จํานวนเอกสาร 
            รายการ 

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน 2,675,146.17 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 29.70 ต้นทุน 
ต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน 1,662.83 บาท คดิเป็นลดลงร้อยละ 22.20  

กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร 

   ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
               (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    8,363,185.67        234 คน        35,740.11   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    5,879,121.38        237 คน           25,960.23  (30.59) 

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน 2,484,064.29 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 29.70 ต้นทุน 
ต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน 9,779.88 บาท คดิเป็นลดลงร้อยละ 30.59 สาเหตุเน่ืองจาก ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 ค่าใช้จ่ายในการผกึอบรมในประเทศและต่างประเทศลดลง ทาํให้ต้นทนุต่อหน่วยลดลง   

กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
               (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556     4,503,253.83      20,094                224.11   
                                                      ชม. คนในการฝึกอบรม              
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557     3,165,680.75      21,500                147.24  (34.30) 
                                                      ชม. คนในการฝึกอบรม              

 
/ต้นทุนรวม … 
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ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน 1,337,573.08 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 29.70 ต้นทุนต่อหน่วย 
ลดลงปีก่อน 70.02 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 34.30 สาเหตุเน่ืองจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรม
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลลดลง ทําให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 

กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในทุกด้านของ    
                      สํานักงาน 

   ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
               (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556     1,615,072.60       758          2,130.70  

        จํานวนวัน 
    คนงานตรวจสอบ              

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557      1,477,948.38          905           1,633.09  (23.35) 
        จํานวนวัน 
    คนงานตรวจสอบ     

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน 137,124.22 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 8.49 ต้นทุนต่อหน่วย 
ลดลงปีก่อน 497.61 บาท คดิเป็นลดลงร้อยละ 23.35 สาเหตุเน่ืองจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในทุกด้านของสํานักงาน ทําให้
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง   

กิจกรรมย่อยที่ 8 กิจกรรมด้านแผนงาน 

   ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทนุต่อหนว่ย 
               (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    3,859,931.85        1 ด้าน       3,859,931.85  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    2,713,440.64        1 ด้าน          2,713,440.64 (29.70) 

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน 1,146,491.21 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 29.70 ต้นทุน 
ต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน 1,146,491.21 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 29.70  
 
 

 

/กิจกรรมย่อยที่ 9  … 
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กิจกรรมย่อยที่ 9 กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ 

   ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
               (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    4,438,719.01        1 ด้าน       4,438,719.01  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    2,327,108.64        1 ด้าน          2,327,108.64 (47.57) 

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน 2,111,610.37 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 47.57 ต้นทุน 
ต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน 2,111,610.37 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 47.57  

กิจกรรมย่อยที่ 10 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 

   ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
               (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    5,146,575.80        13,790           373.21  
       จํานวนเรื่องเข้า-ออก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    3,617, 920.87       13,201              274.06  (26.57) 
       จํานวนเรื่องเข้า-ออก 

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน 1,528,654.93 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 29.70 ต้นทุน 
ต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน 99.15 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 26.57  

กิจกรรมย่อยที่ 11 กิจกรรมด้านยานพาหนะ 

   ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
               (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    3,216,609.87        31,842           101.02  
       กิโลเมตร (ระยะทางที่รถว่ิงทั้งหมดใน 1 ปี) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    2,261,200.53        31,842                71.01  (29.70) 
       กิโลเมตร (ระยะทางที่รถว่ิงทั้งหมดใน 1 ปี) 

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน 955,409.34 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 29.70 ต้นทุน 
ต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน 30.01 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 29.70  
 

 

/กิจกรรมย่อยที่ 11  … 
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กิจกรรมย่อยที่ 12 กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ 

   ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
               (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    7,719,863.69        2,080          3,711.47  
       จํานวนเรื่องที่ประชาสัมพันธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    5,426,881.28        2,160               2,512.45 (32.31) 
       จํานวนเรื่องที่ประชาสัมพันธ์ 

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน 2,292,982.41 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 29.70 ต้นทุน 
ต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน 1,199.02 บาท คดิเป็นลดลงร้อยละ 32.31  

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน 
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ) 

ผลผลิตย่อยที ่5 การจัดการเงินฝาก 

ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
                (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556       247,517.25         3 ครั้ง            82,505.75   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557             -                      -       -  (100.00) 

  ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน 100% สาเหตุเน่ืองจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ไม่มีกิจกรรมการจัดการเงินฝาก 

ผลผลิตย่อยที ่6 การแนะนําและให้คําปรึกษา  

ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
                (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556       742,551.73         15 ครั้ง          49,503.45   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       163,585.74         15 ครั้ง          10,905.72  (77.97) 

 

 

/ต้นทุนรวม … 
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  ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน 578,965.99 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 77.97 ต้นทุนต่อหน่วย
ลดลงจากปีก่อน 38,597.73 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 77.97 สาเหตุเน่ืองจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มีต้นทุนในการให้บริการข้อมลูจัดทํารายงานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกลดลง ทําให้ต้นทุน 
ต่อหน่วยลดลง  

ผลผลิตย่อยที ่8 แถลงข่าวการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของประเทศไทยโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือ   
                     ของประเทศ 

ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
                (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   1,438,214.79          4 ครั้ง           359,553.70  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   1,559,111.22           6 ครั้ง          259,851.87  (27.73)   

ต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 120,896.43 บาท คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.41 ต้นทุนต่อหน่วย 
ลดลงจากปีก่อน 99,701.83 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 27.73 สาเหตุเน่ืองจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
การแถลงข่าวการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของประเทศไทยโดยบริษัทจดัอันดับความน่าเช่ือถือ จํานวนคร้ัง 
เพ่ิมขึ้นในสัดสว่นมากกว่าการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนรวม ทําใหต้้นทุนต่อหน่วยลดลง 

ผลผลิตย่อยที ่10 ขออนุมัติกรอบเจรจาเงินกู้ต่างประเทศและลงนามสญัญาเงินกู้ 

ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
              (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556       1,438,214.79     2 ครั้ง             719,107.40   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       1,559,111.22    20 ครั้ง                77,955.56  (89.16)  

ต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 120,896.43 บาท คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.41 ต้นทุน 
ต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน 641,151.84 บาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 89.16 สาเหตุเน่ืองจาก ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 การเจรจาเงินกู้ต่างประเทศและลงนามสัญญาเงินกู้ จํานวนคร้ังเพ่ิมขึ้นในสดัส่วนมากกว่าการเพ่ิมขึ้น 
ของต้นทุนรวม ทําให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 

 

 

/ผลผลิตย่อยที ่20 … 
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ผลผลิตย่อยที ่20 การชําระหน้ีได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกําหนดเวลา และเง่ือนไขภาระที่ได้ผูกพันไว้  

ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
                (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   4,464,044.60        758 รายการ        5,889.24    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   4,471,134.22      1,082 รายการ        4,132.29  (29.83)   

ต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 7,089.62 บาท คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.16 ต้นทุนต่อหน่วย 
ลดลงจากปีก่อน 1,756.95 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 29.83 สาเหตุเน่ืองจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
การชําระหน้ีได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกําหนดเวลา และเง่ือนไขภาระที่ได้ผูกพันไว้ จํานวนคร้ังเพ่ิมขึ้น 
ในสัดส่วนมากกว่าการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนรวม ทําให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 

ผลผลิตย่อยที ่21 การซื้อเงินตราต่างประเทศได้ครบตามแผนการชําระหน้ี 

ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
                (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   1,488,014.87        22 ครั้ง              67,637.04    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557     319,366.73        17 ครั้ง              18,786.28   (72.22)  

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน 1,168,648.14 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 78.54 ต้นทุนต่อหน่วย 
ลดลงจากปีก่อน 48,850.76 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 72.22 สาเหตุเน่ืองจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
การซื้อเงินตราต่างประเทศได้ครบตามแผนการชําระหน้ีลดลง ทําให้ต้นทนุต่อหน่วยลดลง  

ผลผลิตย่อยที ่26 เบิกจ่ายเงินให้กู้ต่อ และเงินกู้ DPL 

ต้นทุนรวม (บาท)  จํานวนปริมาณ   ต้นทุนต่อหน่วย   ต้นทุนต่อหนว่ย 
                (บาท)           เพิ่ม/(ลด) % 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   5,033,912.28         34 ครั้ง           148,056.24    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   5,557,381.42         47 ครั้ง           118,242.16    (20.14)  

ต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 523,469.14 บาท คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.40 ต้นทุนต่อหน่วย 
ลดลงจากปีก่อน 29,814.08 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 20.14 สาเหตุเน่ืองจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
การเบิกจ่ายเงินให้กู้ต่อ และเงินกู้ DPL จํานวนคร้ังเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนมากกว่าการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนรวม ทําให้
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 

 


