
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กรมบัญชีกลางได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนดและรายงานผลการค านวณต้นุทนพร้อมทั้ง เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุ
การเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เกิดขึ้น 
 การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้มีกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก จ านวน 55 กิจกรรม และกิจกรรมย่อยของ
หน่วยงานสนับสนุน จ านวน 17 กิจกรรม ภายใต้กิจกรรมหลัก จ านวน 3 กิจกรรม คือ 1. บริหารจัดการ
หนี้สาธารณะ พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมและข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในส่วน
ราชการ 2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร 3. บริหารการช าระหนี ้รัฐบาล  และ
ประกอบด้วยผลผลิตย่อย จ านวน 20 ผลผลิต ภายใต้ผลผลิตหลัก จ านวน 2 ผลผลิต คือ 1. การบริหาร
จัดการหนี้สาธารณะ 2. การบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล 
 ข้อมูลที่น ามาค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะใช้ข้อมูลจาก 
GFMIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวหากสามารถระบุได้ว่าเป็น
ค่าใช้จ่ายของศูนย์ต้นทุนหรือกิจกรรมย่อยใด จะด าเนินการระบุเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนหรือกิจกรรมย่อยนั้น และหาก
ไม่สามารถระบุได้ จะใช้วิธีการระบุเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนส่วนกลางและใช้วิธีปันส่ วนค่าใช้จ่ายลงสู่ศูนย์ต้นทุนหรือ
กิจกรรมย่อย ตามเกณฑ์การปันส่วนโดยใช้เกณฑ์จ านวนคน ดังนี้ 
 1. เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน ประกอบด้วย 
  1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการโทรคมนาคม 
เป็นต้น  
  1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล เงินเดือนและเงินอื่นๆ ของข้าราชการ กรณี
ที่เป็นการจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง   
  1.3 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมประเภทอ่ืน เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ค่าจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
  1.4 ค่าใช้จ่ายของผู้บริหาร 
 2. เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย คือ ค่าใช้จ่ายที่สามารถระบุ  
เข้ากิจกรรมย่อยได้จะด าเนินการะบุเข้าสู่กิจกรรมย่อยนั้น ๆ ตามรายการที่เกิดขึ้นจริง และค่าใช้จ่ายในส่วน     
ที่ไม่สามารถระบุได้จะระบุเข้าสู่กิจกรรมย่อยตามสัดส่วนที่ส านัก ศูนย์ กลุ่ม ได้ก าหนดไว้  
   
 
                  3. เกณฑ…์/ 
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 3. เกณฑ์การปันส่วนต้นทุนของกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย และกิจกรรมหลักเข้าสู่ผลผลิต
หลัก คือ กรณีที่สามารถระบุต้นทุนกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อยได้จะระบุเข้าสู่ผลผลิตย่อยนั้น ๆ  หรือตาม
สัดส่วนที่ส านัก ศูนย์ กลุ่ม ได้ก าหนดไว้ 
 4. บุคลากรของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านัก ศูนย์ กลุ่ม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 
ส านักนโยบายและแผน 20 0 4 
ส านักจัดการหนี้ 1 17 0 5 
ส านักจัดการหนี้ 2 18 0 6 
ส านักบริหารการช าระหนี้ 18 0 6 
ส านักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ 22 1 18 
ส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 15 0 6 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 0 1 
กลุ่มกฎหมาย 5 0 3 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 5 0 1 
ส านักงานเลขานุการกรม 23 5 31 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 2 8 
ผู้บริหาร 5 0 0 

รวม 161 8 89 

 
ต้นทุนผลผลิตรวม 
 ใน ปี งบ ป ระมาณ  พ .ศ . 2559 มี ค่ า ใช้ จ่ ายจ ากระบ บ  GFMIS เป็ น จ าน วน เงิน ทั้ งสิ้ น 
1,309,582,635,953.01 บ า ท  โ ด ย มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ ไ ม่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร ผ ลิ ต ผ ล ผ ลิ ต  จ า น ว น 
1,309,390,582,034.90 บาท ดังนี้  จึงมีต้นุทนผลผลิตรวมทั้ งสิ้น 192,053,918.11 บาท ซึ่ งลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 5,501,809.22 บาท ดังนี้ 
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ประเภทค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

ผลตา่ง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

บาท ร้อยละ 

1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
                  

78,678,358.94  
                  

87,642,245.14  
                    

8,963,886.20  
                                

0.11  

2.ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม 
                  

16,272,958.78  
                  

15,832,862.02  
                     

(440,096.76) 
                               

(0.03) 

3.ค่าใช้จ่ายเดินทาง 
                    

4,200,767.35  
                    

3,002,175.85  
                   

(1,198,591.50) 
                               

(0.29) 

4.ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และคา่สาธารณูปโภค 
                  

71,342,920.69  
                  

69,755,015.95  
                   

(1,587,904.74) 
                               

(0.02) 

5.ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย 
                  

27,060,751.57  
                  

15,821,619.15  
                 

(11,239,132.42) 
                               

(0.42) 

ต้นทุนรวม 
                

197,555,757.33  
                

192,053,918.11  
                   

(5,501,839.22) 
                               

(0.03) 

 
 จากตารางค่าใช้จ่ายข้างต้น พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ส่วนใหญ่
ลดลง เช่น การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 1,389,384.93 บาท 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 747,510.11 บาท ซึ่งลดลง คิดเป็น 46% โครงการวิจัยการพัฒนา
กรอบการช าระหนี้ของรัฐบาลเพ่ือการรักษาวินัยการคลังอย่างยั่นยืน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 
1,545,218.79 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่มีการด าเนินการโครงการวิจัย ท าให้ ลดลง คิดเป็น 
100% เป็นต้น  
 
ต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย 
 เมื่อพิจารณาต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ซึ ่งประกอบด้วยศูนย์
ต้นทุนหลัก จ านวน 6 ศูนย์ต้นทุน และศูนย์ต้นทุนสนับสนุน จ านวน 5 ศูนย์ต้นทุน พบว่า ต้นทุนของ
ศูนย์ต้นทุนหลักที่มีต้นทุนสูงสุด ได้แก่ ส านักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ ซึ่งมีต้ นทุน
รวมทั้งสิ ้น 45,907,722.62 บาท และศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที ่มีต้นทุนสูงสุด ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งมีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 30,598,043.74 บาท 
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ต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีกิจกรรมย่อยทั้งสิ้น 72 กิจกรรม 
โดยแยกเป็นกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก จ านวน 55 กิจกรรม และกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน 
จ านวน 17 กิจกรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน พบว่า มีต้นทุนรวมจากเงินใน
งบประมาณ จ านวน 127,298,877.04 บาท เงินนอกงบประมาณ จ านวน 40,382,101.63 บาท งบกลาง 
8,551,320.29 บาท และค่าเสื่อมราคา 15,821,619.15 บาท รวมเป็นต้นทุนรวมทั้งสิ้น 192,053,918.11 บาท   
 
ต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีผลผลผลิตย่อยทั้งสิ้น 20 ผลผลิต 
ประกอบด้วย 
 1. การกู้เงิน 
 2. การรายงานผลการกู้เงิน 
 3. การบริหารจัดการหนี้ 
 4. การจัดการข้อมูลหนี้ 
 5. การจัดการเงินฝาก 
 6. การแนะน าและให้ค าปรึกษา 
 7. แถลงข่าวการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของประเทศ 
 8. แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ 
 9. แถลงข่าวผลการบริหารหนี้สาธารณะและรายงานหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือนเสนอรัฐมนตรี 
 10.  ประสานงาน ด าเนินการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับเงินกู้จากต่างประเทศ 
 11.  ลงนามรับความร่วมมือทางวิชาการจากแหล่งเงินกู้ 
 12.  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ 
 13.  การด าเนินงานของส านักจัดการหนี้ 2 
 14.  การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายช าระหนี้ของรัฐบาล 
 15.  การช าระคืนหนี้เงินกู้รัฐบาล 
 16.  การจัดท ารายงานรายรับ-รายจ่าย ของบัญชีเงินกู้ SAL และประมาณการช าระหนี้เงินกู้ DPL 
 17.  การบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ 
 18.  การบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ 
 19.  การจด/ต่อ/เพ่ิมเติมผลงานที่ปรึกษาที่จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย รวมทั้งการ
ขอรายชื่อที่ปรึกษา 
 20.  การเสนอแนะนโยบายและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
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ต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีกิจกรรมหลัก จ านวน 3 กิจกรรม คือ  
 1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษาไทย พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมและข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสร้างความโปร่งใส่ในส่วนราชการ มีต้นทุนรวมทั้งสิ ้น 145,538,494.54 บาท และมีปริมาณเงิน 
85,944577.93 บาท ดังนั้น จึงมีต้นทุนต่อหน่วย 1.739941 บาทต่อปริมาณเงิน 
 2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 30,598,043.74 บาท 
และมีปริมาณเงิน 29,090,856.25 บาท ดังนั้น จึงมีต้นทุนต่อหน่วย 1.01810 บาทต่อปริมาณเงิน 
  3. บริหารการช าระหนี้รัฐบาล มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 11,917,379.83 บาท และมีปริมาณเงิน 
173,057,173,059.08 บาท ดังนั้น จึงมีต้นทุนต่อหน่วย 0.0000069 บาทต่อปริมาณเงิน 
 
ต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีผลผลิตหลัก จ านวน 2 ผลผลิต คือ  
 1. การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 171,201,080 บาท และมีปริมาณเงิน 
115,035,434.18 บาท ดังนั้น จึงมีต้นทุนต่อหน่วย 1.4882465 บาทต่อปริมาณเงิน 
 2. การบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 20,852,838.11 บาท และมีปริมาณ
เงิน 173,057,173,059.08 บาท ดังนั้น จึงมีต้นทุนต่อหน่วย 0.0001205 บาทต่อปริมาณเงิน 
 
ต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงท่ี/ผันแปร) 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ศูนย์ต้นทุนที่มีต้นทุนทางตรง
คงที่รวมสูงสุด ได้แก่ ส านักงานเลขานุกการกรม จ านวน17,295,644.72 บาท และศูนย์ต้นทุนที่มีต้นทุน
ทางตรงผันแปรรวมสูงสุด ได้แก่ ส านักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ จ านวน 26,846,947.90 บาท  
 
ต้นทุนทางอ้อมตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงท่ี/ผันแปร) 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประเภทค่าใช้จ่ายที่ต้นทุน
ทางอ้อมคงที่รวมสูงสุด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  จ านวน 61,671,003.18 บาท และประเภทค่าใช้จ่ายที่มี
ต้นทุนทางอ้อมผันแปรรวมสูงสุด ได้แก่  ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ  และสาธารณูปโภค จ านวน 
15,297,150.46 บาท   
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