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กระทรวงการคลงั - 1 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง 

 

วิสัยทัศน 

 กระทรวงที่บูรณาการการมีสวนรวมของภาคเอกชนและประชาชนในการสรางความยั่งยืนทางการคลังและระบบการเงิน รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และเพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวไทย 

 

พันธกิจ  

 เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและระบบการเงนิ เพื่อสรางความยั่งยืน ความสามารถในการแขงขัน และความเปนธรรม 

 เพิ่มรายไดภาครัฐโดย 

 - จัดเก็บภาษีอยางเปนธรรม ทั่วถึง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนที่นาเชื่อถือของประชาชน และสามารถใชเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 - บริหารทรัพยสินของภาครัฐเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเปนประโยชนตอรัฐและประชาชนอยางเหมาะสม 

 บริหารการรับจายเงินของรัฐบาล รวมทั้งบริหารจัดการหนี้สาธารณะใหคลองตวัและตอบสนองแนวนโยบายในการพัฒนา ภายใตวินัยการเงินการคลงั 

 ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของและผูทีไ่ดรับผลกระทบเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีย่ั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยนื 

 การพัฒนาสังคมอยางมีคณุภาพ 

 การปรับระบบบริหารจัดการกระทรวงการคลัง และเพิม่ประสิทธิภาพ ความทันสมัย และความโปรงใสในการทํางาน 
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กลุมภารกจิดานรายจายและหนี้สิน - 1 

แผนปฏิบัติราชการกลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 

 

วิสัยทัศน 

 บริหารการเงินการคลังและหนี้สาธารณะอยางโปรงใส ทันสมัย คลองตัว เพื่อประโยชนสูงสุดตอการบริหารรัฐกิจและการใชทรัพยากรของประเทศ 

 

พันธกิจ  

 บริหารการรับ-จายเงิน และการบัญชีภาครัฐใหเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ โดยใชระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ แนวปฏบิัติดานการคลังและการบญัชีใหสอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการ 

 กําหนดแนวทางการระดมทุนของภาครัฐ และบริหารจัดการหนี้สาธารณะใหมีตนทนุต่ําและอยูภายใตกรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม 

 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเปนศูนยกลางระดมทุนในระดับภูมิภาค 

 สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังของจังหวัดในฐานะ CFO                

 พัฒนาองคกรและขีดความสามารถของบคุลากรใหทนัสมัยมีประสิทธิภาพและความโปรงใสในการทํางานยิ่งขึ้น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 การบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 การบริหารจัดการหนี้สาธารณะใหมีตนทนุต่ําภายใตกรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม 

 การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเปนศูนยกลางระดมทุนในระดับภูมิภาค 

 การปรับบทบาทคลังจังหวดัเพื่อการเปนนักบริหารเศรษฐกิจการคลงัจังหวัด (CFO) 
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 1 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 

วิสัยทัศน 

 เปนองคกรที่ไดรับความนาเชื่อถือในระดับสากล ในการเสนอแนะนโยบายและดําเนินการกอหนี้และบริหารหนี้สาธารณะ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประเทศ          

มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 

พันธกิจ  

 เสนอแนะนโยบาย วางแผน และดําเนินการกอหนี้และบริหารหนี้สาธารณะใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ 

 จัดทํางบชําระหนี้ของรัฐบาล ซึ่งรวมทั้งการบริหารและดําเนินการชําระหนี้ พรอมทั้งติดตามการชําระหนี้ของรัฐวิสาหกิจและองคกรอื่นใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ไดผูกพัน 

 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการกอหนี้และบริหารหนี้สาธารณะ รวมทั้งผลการดําเนินโครงการเงินกู 

 จัดทําแผนและดําเนินการขอรับความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการกับแหลงเงินกู รวมทั้งประสานในการดําเนินการจัดทําอันดับความนาเชื่อถือของประเทศ 

 พัฒนาศูนยขอมูลหนี้สาธารณะและระบบเตือนภัย รวมทั้งการใหบรกิารขอมูลและประชาสัมพันธ 

 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เพื่อสงเสริมประสิทธภิาพการระดมเงินและเพิ่มทางเลือกในการลงทุน 

 พัฒนาศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทยใหเปนศนูยในระดับภูมิภาค และสงเสริมกิจการที่ปรึกษาไทยใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก (Pro-active Debt Management) 

 การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเปนศูนยกลางระดมทุนในระดับภูมิภาค 

 การจัดหาแหลงเงินทุนทีเ่หมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 

 การพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 1 

ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง  

 

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. ตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบตัริาชการของกระทรวงการคลัง (รอยละ 10)   

1. การบริหาร 

เศรษฐกิจ 

ที่ยั่งยนื 

1. การมีเสถยีรภาพ

การคลังและการเงิน 

ประเทศมผีลิตภาพ

และความสามารถ 

ในการแขงขัน   

1.1 สถานะดุลเงนิงบประมาณ (ตามระบบ

กระแสเงินสด) 

1.25 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) เปน 

ผลการรับจายจากบัญชีเงินคงคลัง

ภายใตกรอบวงเงินงบประมาณ 

รายจายและประมาณการรายรับ

ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย 

ประจําปที่ไดผานความเห็นชอบ 

จากรัฐสภา โดยรวมถึงวงเงิน 

งบประมาณรายจายจาก งปม. 

รายจายปปจจุบนัและปกอน 

    1.2 หนี้สาธารณะคงคางตอผลิตภัณฑ 

มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําป 

1.25 47 49.41 47.54 45.89 

 

50 49.5 49 48.5 48  - คํานิยามหนี้สาธารณะคงคาง       

ใหใชคํานิยามตามมาตรฐานสากล 

แตไมรวมหนี้ของสถาบันการเงิน  
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 2 

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 : 

 เศรษฐกิจ  การคลังและการเงิน   1.3.1 Moody’s 0.625 คงที ่ Baa1 Baa1 Baa1 ต่ําลง - คงที ่ - สูงขึ้น  - การจัดระดับเครดิตของประเทศ  

 ที่ยั่งยนื  ประเทศมผีลิตภาพ

และความสามารถ 

ในการแขงขัน   

 1.3.2 Standard & Poor’s 0.625 คงที ่ BBB BBB+ BBB+ ต่ําลง - คงที ่ - สูงขึ้น  สถาบันที่ทําการประเมินจะ

พิจารณาความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคม โดยกระทรวง 

การคลังจะมีสวนรับผิดชอบ 

ในการดําเนินนโยบายการคลัง 

เพื่อสนับสนนุและเสรมิสรางการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปน

สวนหนึ่งของความเสี่ยงดาน

เศรษฐกิจ ดังนั้น กรณีที่ระดับ

เครดิตของประเทศเปลีย่นแปลงไป

ในทางลบอันเนื่องมาจากปจจัย

ความเสี่ยงทางดานการเมืองหรอื

สังคมใหถอืเปนขอยกเวน 

2. การพัฒนาสังคม  

ที่มีคุณภาพ 

1. สนับสนุนให

เศรษฐกิจฐานราก

และประชาชนม ี

รายไดและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

1.4 จํานวนลูกหนี้ที่จดทะเบียน 

ตามโครงการแกไขปญหาหนี้สิน        

คนยากจนเขากระบวนการเจรจา  

เพื่อแกไขปญหา (ลานราย) 

1.25 1 - - 2.07 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20   
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 3 

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

เศรษฐกิจฐานราก

และประชาชนม ี

รายไดและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

1.5 รอยละของจํานวนลูกหนี้ที่เจรจา

สําเร็จและสามารถชําระไดตาม 

เงื่อนไขเทยีบกับจํานวนลูกหนี ้

ที่เจรจาสําเร็จทั้งหมด 

1 75 - - - 55 60 65 70 75   

3. การปรับระบบ

บริหารจัดการ

กระทรวงการคลัง  

1. กระทรวงการคลัง

เปนองคกรหลัก 

แหงการเรยีนรู  

1.6 ระดับความสําเรจ็ของการปฏิบัติงาน

ตามแผนยกระดับมาตรฐานระบบ   

ธรรมาภิบาลในรฐัวิสาหกิจ 

1 5 - - - - - 1 2 3   

 และเพิ่ม   (Learning   เกณฑการใหคะแนน             

 ประสิทธภิาพ 

ความทันสมยั  

 Organization) และ

เปนที่ยอมรับ      

 ขั้นตอนที่ 1 : จัดทําแนวปฏิบัติสําหรับ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

            

 และความโปรงใส  

ในการทํางาน   

 ดานความสามารถ

ของบุคลากร รวมทั้ง

เพื่อเปนการเพิ่ม 

 ขั้นตอนที่ 2 : จัดสัมมนาเพื่อสราง 

ความเขาใจในแนวปฏิบัติฯ ใหแก 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

            

   ประสิทธภิาพ          

ในการทํางาน          

การใหบริการ  

ลดการทุจริต 

คอรรัปชนั เพิ่ม 

การใชระบบ IT  

รับผิดชอบแทน 

เจาหนาที ่

 ขั้นตอนที่ 3 : กําหนดหลักเกณฑให

กรรมการรัฐวิสาหกิจตองผานการอบรม

หลักสูตรมาตรฐานสําหรับกรรมการ 
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 4 

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 

กระทรวงการคลัง  

2. 

 

 

สงเสริมระบบการ 

บริหารจัดการที่ดี    

มีการแขงขันที่เปน  

1.7 ระดับความสําเรจ็ของการจัดตั้ง 

ศูนยบริการรวม 

2 5 - - - 1 2 3 4 5  - ใหสวนราชการจัดเก็บขอมูล 

ผลการสํารวจความพึงพอใจ          

ณ จุดที่ใหบริการ 

 และเพิ่ม

ประสิทธภิาพ 

ความทันสมยั  

และความโปรงใส  

ในการทํางาน   

 ธรรมและผูบริโภค 

มีความเขาใจ 

เกิดความเขมแข็ง 

ไดรับความเปนธรรม

และการคุมครอง

สิทธิอยางทั่วถึง 

รวมทั้งสังคมและ

ประชาชนตระหนกั

ถึง ความสําคัญของ

หลักธรรมาภิบาล     

1.8 ผลสําเร็จของการจัดทํารายงาน 

ประจําปของกระทรวง 

1 สําเร็จ - - - ไม

สําเร็จ 

- - - สําเร็จ   
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 5 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2549 
2546 2547 2548 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

2. ตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบตัริาชการของกลุมภารกิจ (รอยละ 15)   

1. การบริหาร      

การรับ – จายเงิน

ภาครัฐใหมี  

1. ความรวดเร็วและ 

ความมีประสิทธภิาพ 

ในการบริหารจัดการ 

2.1 รอยละของจํานวนสวนราชการที่ม ี

 การจัดทําบัญชีตนทุนเทียบกับ 

 จํานวนสวนราชการทั้งหมด 

2.50 45 - 18 

 

25 

 

60 70 80 90 100  - จํานวนสวนราชการกลุมเปาหมาย

ทั้งหมด 142 หนวยงาน 

 ประสิทธภิาพ  เงินงบประมาณและ 

เงินนอกงบประมาณ  

รวมทั้งมรีะบบบญัชี 

ที่เปนมาตรฐานสากล 

2.2 รอยละของอัตราการเบิกจาย 

 เงินงบประมาณรายจายลงทนุ 

 

1.50 73 66.16 70.05 74.72 69 71 73 75 77  - การคํานวณวงเงินงบประมาณ 

รายจายลงทุนจะไมรวมงบประมาณ 

ที่สวนราชการประหยัดไดและไมได

นําเงนิดังกลาวไปใชจายในภารกิจ

หรือโครงการอืน่ ๆ ตอไป และ 

ไมรวมงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร

เพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ 

                 - มติคณะรัฐมนตรีในการประชุม   

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 48 เห็นชอบ

มาตรการและแนวทางการเรงรัด

ติดตามการใชจายงบประมาณ 

รายจายประจําป พ.ศ. 2549         

โดยกําหนดเปาหมายการเบิก

จายเงินงบประมาณรายจายลงทนุ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ตองไมนอยกวารอยละ 73 ของ 

วงเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ของแตละสวนราชการ 
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 6 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2549 
2546 2547 2548 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

1. การบริหาร      

การรับ – จายเงิน

ภาครัฐใหมี

ประสิทธภิาพ  

1. ความรวดเร็วและ 

ความมีประสิทธภิาพ 

ในการบริหารจัดการ 

เงินงบประมาณและ 

เงินนอกงบประมาณ 

รวมทั้งมรีะบบบญัชี 

ที่เปนมาตรฐานสากล 

2.3 รอยละของอัตราการเบิกจาย 

 เงินงบประมาณรายจายรวม 

 

1 93 89.84 92.38 93.79 91 92 93 94 95  - การคํานวณวงเงินงบประมาณ 

รายจายในภาพรวม จะไมรวม 

งบประมาณที่สวนราชการประหยดั 

ไดและไมไดนําเงนิดังกลาว 

ไปใชจายในภารกจิหรอืโครงการ

อื่น ๆ ตอไป และไมรวม 

งบประมาณทีไ่ดรบัจัดสรรเพิ่มเติม

ระหวางปงบประมาณ 

                 - มติคณะรัฐมนตรีเรือ่งการเรงรัด

ติดตามการใชจายเงินงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2549  กําหนดเปาหมาย

การเบิกจายเงินงบประมาณ 

รายจายประจําป พ.ศ. 2549  

ในภาพรวมไวในอัตรารอยละ 93 

ของวงเงินงบประมาณรายจาย 

ที่ไดรับ 
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 7 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2549 
2546 2547 2548 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

2. การบริหารจัดการ

หนี้สาธารณะใหมี

ตนทุนต่ําภายใต

กรอบความเสี่ยง 

ที่เหมาะสม 

1. การบริหารจัดการหนี้

ตามนโยบายของรัฐบาล

ใหสอดคลองกับฐานะ

การเงิน การคลังของ

ประเทศ 

2.4 ภาระหนี้ตองบประมาณอยูภายใต 

 กรอบความยั่งยนืทางการคลัง 

3.75 < 15 12.52 11.60 11.54 ≥ 15 - - - < 15  - ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและ 

ฐานะการเงนิการคลังของรัฐบาล    

โดยกรณีทีร่ายไดเกินเปา             

ซึ่งจะทําใหฐานะการคลังของ 

รัฐบาลดีขึ้น สามารถนําเงินคงคลัง

มาไถถอนตั๋วเงินคลังกอนครบ

กําหนดได เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินการตามมาตรา 7(4) ของ

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง     

พ.ศ. 2491 ซึ่งนอกจากจะชวย 

ลดยอดหนี้คงคางแลว ยังเปนการ

บริหารเงินคงคลังใหเกิดประโยชน

สูงสุดดวย ดังนั้น ในกรณเีชนนี้

หากสัดสวนภาระหนี้ตอ 

งบประมาณสูงกวารอยละ 15        

จึงถือเปนกรณียกเวน รวมทั้ง        

ไมควรนับเปนการผิดเงื่อนไข        

ในเกณฑการใหคะแนน 
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - 8 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2549 
2546 2547 2548 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

3. การพัฒนาตลาด

ตราสารหนี้ใน

ประเทศใหเปน

ศูนยกลางระดมทนุ

ในระดับภูมิภาค 

1. สรางเสถยีรภาพ 

ใหแกระบบเศรษฐกิจ

ผานภาคการเงินที่

แข็งแกรงและยั่งยืน 

2.5 ผลสําเร็จของการออกพันธบัตร   

 รัฐบาล เพื่อใชเปนอัตราดอกเบี้ย   

 อางอิงไดอยางตอเนือ่ง 

3.75 ออกอายุ   

7 ป และ   

10 ปได

สําเร็จ 

- - - ไม

สําเร็จ 

- ออก

อายุ   

7 ป 

และ   

10 ป 

ได

สําเร็จ 

ออก

อายุ   

15 ป 

ได

สําเร็จ 

ออก

อายุ   

20 ป 

ได

สําเร็จ 

 - การจัดจําหนายตราสารหนี้           

ดวยวิธีการเพิ่มปริมาณตราสาร

หนี้ในอายุดังกลาว (Re-Open)     

การจําหนายโดยเฉพาะเจาะจง     

หรือวิธีการอื่นใดที่ทําใหมีปริมาณ

พันธบัตรรัฐบาลในอายุทีเ่ปน

อัตราดอกเบี้ยอางอิงออกไป      

ถือเปนการดําเนนิการออก 

Benchmark Bond 

4. การปรับบทบาท

คลังจังหวัดเพื่อ

การเปนนักบริหาร

เศรษฐกิจการคลัง

จังหวัด (CFO) 

1. คลังจังหวัดมี 

ศักยภาพที่จะให 

การสนับสนุนและ 

เปนที่ปรึกษา 

ดานเศรษฐกจิ 

การคลัง และ 

การบัญชีใหแก 

ผูวา CEO 

2.6 จํานวนสํานักงานคลังจังหวัด 

 ที่สามารถจัดเก็บและรวบรวมขอมูล 

GPP ป 2546 และ ป 2547 ไดแลว

เสร็จครบถวน (คลังจังหวัด) 

2.50 38 

 

- - 8 15 30 45 60 75  - ขอมูล GPP ทีส่ํานักงานคลัง

จังหวัดจัดเก็บรวบรวมไดนั้น    

เปนขอมูลเบื้องตนที่รอการ 

ตรวจสอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 


