
ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  √      รอบ  12  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  ดุลเงินในงบประมาณสมดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางไพรินทร พูลช่ืน ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวศิริตลา แสงดวง 

โทรศัพท :  02 2739020  ตอ 3558 โทรศัพท :   0-2273-9020  ตอ 3723 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :  ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด 
 
 
 
 
 

   หมายเหตุ* :  1. ขอมูลจริงเบื้องตน 
                          2. รายจายไมรวมงบกระตุนเศรษฐกิจ 59,000 ลานบาท 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด 

2546 2547 2548* 
ดุลเงินในงบประมาณสมดุล  
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 

ขาดดุล ขาดดุล 11,863 
ลานบาท 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ขาดดุล - - - สมดุล  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช
น้ําห
(รอ

ผล
ดําเ

คาค
ที่ได

าค
ี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

นัก 
ยละ) 

การ
นินงาน 

ะแนน 
ค

 

ะแนน   
ถวง
นัก 

      
น้ําห

ดุลเ
ณ ว

12 11,863 
ลาน

5.0000 0.5000 งินในงบประมาณสมดุล   
ันที่ 30 กันยายน 2548 บาท  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
          กําหนดใหสํานักนโยบายการคลังเปนหนวยงานรับผิดชอบในการติดตาม วิเคราะหและประมาณการขอมูล
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
          สํานักนโยบายการคลังไดติดตาม วิเคราะหภาวะท้ังทางดานรายไดและรายจายอยางใกลชิด เพื่อใหผลการ
ดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมาย 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  √      รอบ  12  เดือน  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
        เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บขอมูลเปนระบบ GFMIS  ทําใหขอมูลของฐานะการคลังของรัฐบาล
ในปงบประมาณ 2548  มีการเผยแพรขอมูลลาชากวากําหนด 

หลักฐานอางอิง :  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  √      รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัด :  หนี้สาธารณะตอ GDP 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ* ผูจัดเก็บขอมูล :  นายวศิน ชูจิตารมย  
                           (ศูนยขอมูลสารสนเทศ )       
                            นางสาวอุปมา ใจหงษ   
                            (กลุมชวยอํานวยการ)                          
                            นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดยิ่ง  
                            (กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ)        

โทรศัพท :  - โทรศัพท :   0-2265-8050 ตอ 632, 707, 701 

คําอธิบาย :  เปนการวัดยอดหนี้สาธารณะคงคางเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)  ซึ่งกําหนดให
สอดคลองกับยทุธศาสตรการสรางความยั่งยนืทางการคลัง โดยมีสูตรการคํานวณ คือ หนี้คงคาง  ÷  GDP  x  100 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

หมายเหตุ :   1/  หน้ีคงคาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2548 เปนตัวเลขเบื้องตน และไมรวมหน้ีสินของกองทุนเพ่ือการฟนฟู 

                                    และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)  ที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการเขารับภาระผูกพันลวงหนา จํานวน  
                                    226,081 ลานบาท 

                 2/   GDP  ป  2546 และ 2547 เปนตัวเลขจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

                                    ณ วันที่ 7  ธันวาคม  2547  

                               3/   ประมาณการ GDP ป 2548 เปนตัวเลขจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

                                    ณ  วันที่ 5 กันยายน 2548 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  
ตัวชี้วัด 

2546 2547  2548 
หนี้สาธารณะคงคางตอ GDP  (รอยละ) 
-  หนี้คงคาง (ลานบาท) 
-  GDP  2/  (ลานบาท) 

49.41 
2,930,040.04 
5,930,362.00 

47.45 
3,109,975.39 
6,576,834.00 

42.72 
 3,051,417.55 1/ 

7,142,400.00 3/     

เกณฑการใหคะแนน : 
ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

หนี้สาธารณะคงคางตอ GDP 
(รอยละ) 

ไมเกิน 
รอยละ 49 

ไมเกิน 
รอยละ 48 

ไมเกิน 
รอยละ 47 

ไมเกิน 
รอยละ 46 

ไมเกิน 
รอยละ 45  

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

 

              

   10   
 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  √      รอบ  12  เดือน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

หนี้สาธารณะคงคางตอ GDP (รอยละ) 4.5 42.72 
 

5.0000 
 

0.1875        

        

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :   
   1.  สบน. ไดเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมขอมูล การประมวลผล และการวิเคราะหขอมลูเพื่อใหสามารถนําเสนอ

ขอมูลท่ีถูกตองแมนยํา และทันการณ  โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส และเผยแพรผาน  Website ของกระทรวงการคลัง 
(www.mof.go.th) และ สบน. (www.pdmo.mof.go.th) รวมท้ังการแถลงขาวผานส่ือมวลชน 

2.  สบน. ไดดําเนินการบริหารจัดการหน้ี โดยการชําระคืนหน้ีกอนครบกําหนดเพื่อลดยอดหน้ีคงคาง และการ 
ปรับโครงสรางหน้ีเพื่อลดตนทุนและความเส่ียงอยางสม่ําเสมอตามฐานะการเงินและภาวะตลาดท่ีเอื้ออํานวย 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.  รัฐวิสาหกิจจะตองสงขอมลูภายในกําหนดเวลา 
2.  ฐานะการเงินและภาวะตลาดเอื้ออํานวย 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 
 

หลักฐานอางอิง :  - 
           

หมายเหตุ : *  การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 

 

http://www.mof.go.th/
http://www.pdmo.mof.go.th/


ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  √      รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัด :  มูลคาตามราคาตลาดตราสารหน้ีตอ GDP 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ* ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวยอดเยาวมาลย  สุคนธพันธุ            
                           (สํานักนโยบายและแผน)                             
                           นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดยิ่ง  
                           (กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ )        

โทรศัพท :  - โทรศัพท :   0-2265-8050 ตอ 219, 701 

คําอธิบาย :  เปนการวัดปริมาณมูลคาตราสารหน้ีคงคาง (Outstanding Value) ท่ีมีอยูในตลาดเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ (GDP)  

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

        หมายเหตุ :  *  ประมาณการ  GDP เปนตัวเลขจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ณ 
                                 วันที่ 5 กันยายน 2548 

 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด 

2546 2547 2548 
มูลคาตามราคาตลาดตราสารหน้ีตอ GDP  (รอยละ) 42.40 39.60 45.81 
มูลคาตราสารหน้ีคงคาง (ลานบาท) n.a. n.a. 3,271,809.62 
GDP (ลานบาท) * n.a. n.a. 7,142,400.00 

เกณฑการใหคะแนน : 
ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

มูลคาตามราคาตลาดตราสารหน้ี 
ตอ GDP 

ไมตํ่ากวา 
รอยละ 38.5 

ไมตํ่ากวา 
รอยละ 38.8 

ไมตํ่ากวา 
รอยละ 39.1 

ไมตํ่ากวา 
รอยละ 39.4 

ไมตํ่ากวา 
รอยละ 39.7  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ต
น
(ร

ผัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
้ําหนัก 
อยละ) 

ลการดําเนินงาน 
ค

ท
คาคะแนน 

ี่ได 
าคะแนน     
วงนํ้าหนัก ถ

มู 4. 45 5. 0.ลคาตามราคาตลาดตราสารหน้ีตอ GDP 5 .81 0000 1875 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:   
1. มูลคาตามราคาตลาดตราสารหน้ี (Outstanding Value) เปนขอมูลจากศูนยซื้อขายตราสารหน้ี ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2548   เทากับ 3,271,809.62 ลานบาท  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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2. ประมาณการ  GDP เปนตัวเลขจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ณ วันท่ี 5 
กันยายน 2548  เทากับ 7,142,400 ลานบาท 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
มูลคาตราสารหน้ีคงคางท่ีเพิ่มข้ึน สวนหนึ่งเปนผลมาจากมาตรการของรัฐท่ีสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐกูเงิน

โดยออกตราสารหน้ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ัน ยังเพ่ิมความหลากหลายของผูออกตราสารหนี้จากตางประเทศ โดยสนับสนุน
ใหสถาบันการเงินระหวางประเทศและรัฐบาลหรือสถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศสามารถออกพันธบัตรสกุล
เงินบาทไดในประเทศไทย โดย ADBไดออกหุนกูสกุลเงินบาทในประเทศไทย วงเงิน 4,000 ลานบาท เมื่อวันท่ี 24 
พฤษภาคม 2548 และ JBIC ไดออกพันธบัตรสกุลเงินบาทในประเทศไทย วงเงิน 3,000 ลานบาท เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 
2548  ขณะท่ีประมาณการ GDP ปรับลดลง จากเดิม GDP ณ วันท่ี 6 มิถุนายน 2548  เทากับ 7,195,000 ลานบาท เปน 
7,142,400 ลานบาท ณ วันท่ี 5 กันยายน 2548  

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
แนวโนมอัตราดอกเบ้ียสูงท่ีปรับตัวแบบกาวกระโดด ทําใหราคาพันธบัตรในตลาดรองลดลง ในขณะท่ี Yield 

ปรับตัวสูงข้ึน ซึ่งทําใหภาระของรัฐบาลสูงข้ึน 

หลักฐานอางอิง : - 
 

หมายเหตุ : *  การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                           รอบ  6   เดือน 
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ชื่อตัวชี้วัด :  จํานวนลูกหน้ีในระบบที่จดทะเบียนตามโครงการแกไขปญหาหน้ีสินคนยากจนที่เขาสูกระบวนการ 
                      เจรจาเพ่ือแกไขปญหา  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพงษเทพ ถิฐาพันธ ผูจัดเก็บขอมูล :   นายวิทยา เตชะมหานนท 

โทรศัพท :  0-2273-9021 ตอ 2201 โทรศัพท :   0-2273-9021 ตอ 2203 

คําอธิบาย : ลูกหนี้ในระบบ หมายถึง ลูกหนี้ท่ีไดลงทะเบียนไวกับทางราชการและเขาสูกระบวนการเจรจาเพื่อแกไข
ปญหาโดยการอํานวยการและกํากับการปฏิบัติการของศูนยอํานวยการปฏิบัติการแกไขปญหาหน้ีสินภาคประชาชน 
กระทรวงการคลัง และวัดผลการดําเนินงานจากจํานวนรายลกูหนี้ท่ีไดรับการเจรจา 
ข อมูลผลการดาํเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด 

2546 2547 2548 
จํานวนลูกหนี้ในระบบท่ีจดทะเบียนตาม
โครงการแกไขปญหาหน้ีสินคนยากจนท่ีเขาสู
กระบวนการเจรจาเพื่อแกไขปญหา  

- - 2,067,998  ราย 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 ลานราย 1.25 ลานราย 1.5 ลานราย 1.75 ลานราย 2 ลานราย  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนลูกหนี้ในระบบท่ีจดทะเบียนตาม
โครงการแกไขปญหาหน้ีสินคนยากจน
ท่ีเขาสูกระบวนการเจรจาเพือ่แกไข
ปญหา 

4.5 2,067,998 ราย 5.0000 0.1875 

 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
    1. ศูนยอํานวยการปฏิบัติการแกไขปญหาหน้ีสินภาคประชาชน (ศอก.นส.) รวมกับธนาคารท่ีเกี่ยวของ 

กําหนดกรอบวธิีปฏิบัติรวมกันโดยการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ เพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย 
    2. ศอก.นส. รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับจํานวนลูกหนี้ในระบบท่ีจดทะเบียนท่ีเขาสูกระบวนการเจรจา 

รายงานสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลังทราบ โดยสรุปผลการดําเนินงานเปนราย 6 เดือน 9 
เดือน และ12 เดือน หรอือาจติดตามความกาวหนาทุกเดือนตามความเหมาะสม เพื่อเสนอสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังและผูบริหารของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 

ท้ัง 5 แหง ประกอบกับทุกธนาคารไดแตงต้ังผูประสานงานรวมแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
1. ประชาชนขาดความเขาใจในนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งเขาใจวารฐัจะนําเงินมาชําระหน้ีให 
2. ผูปฏิบัติงานของธนาคารแตละแหงมีงานประจําท่ีตองปฏิบัติอยูแลว ประกอบกับลูกหน้ีท่ีลงทะเบียนมีเปน

จํานวนมากและหลากหลายของประเภทหน้ี ทําใหมีความยากลําบากในการปฏิบัติ 

หลักฐานอางอิง :  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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ชื่อตัวชี้วัด :  สัดสวนการจัดสรรรายไดใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสุปาณี  เลิศชัยฤทธิ์ ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวศิริตลา แสงดวง 

โทรศัพท :  02 2739020  ตอ 3562 โทรศัพท :   02 2739020 ตอ 3723 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :  การจัดสรรรายไดใหแก อปท. โดยมีเปาหมายใหสัดสวนรายไดของ อปท. ตอรายได
ัฐบาลเปนไปตามกฎหมายและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการจัดทํางบประมาณของรฐับาล ร 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
                      ตัวชี้วัด 

2546 2547 2548 
สัดสวนรายไดใหกับองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น (อปท.) 

22.19 22.75 23.5 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
21.5 22 22.5 23 23.5  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ต
น
(

ผ
ค

ท
ค

ัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
้ําหนัก 
รอยละ) 

ลการดําเนินงาน 
าคะแนน 

ี่ได 
าคะแนน    
วงนํ้าหนัก ถ

ส
ส

4.5 23.5 5 0.1875 ัดสวนรายไดใหกับองคกรปกครอง
วนทองถิ่น (อปท.) 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
จัดทําประมาณการรายไดของ อปท.  เพื่อกําหนดเปาหมายสัดสวนรายไดของ อปท. ตอรายไดรัฐบาลในแต

ละปงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาของกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดทํางบประมาณ
ประจําป และการจัดสรรรายไดใหแก อปท. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
ฐานขอมูลดานการคลังและขอมูลทางกายภาพของ อปท. และขอมูลของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บ

ภาษีใหแก อปท. และรัฐบาล 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 1. การพิจารณาจัดสรรรายไดใหแก อปท. ในแตละป เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี มี 2 ทาง คือ  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

 

              

   16   
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   1)  กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ  และ  2) คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก อปท.         
2. ยังขาดฐานขอมูลของ อปท. ท่ีใชประกอบการประมาณการรายไดท่ีมีความทันสมัยและเช่ือมโยงอยางม ี

  ประสิทธิภาพ 

หลักฐานอางอิง :  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


