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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  √      รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัด :  จํานวนสวนราชการที่มีการจัดทําบัญชีตามเกณฑคงคางที่เพ่ิมขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  กรมบัญชีกลาง 
                                  นางรวีวรรณ    เปรมปรี 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวสุธีรา    กิจนาบูรณ 

โทรศัพท :  0-2270-0399 โทรศัพท :   0-2270-0370 

ข อมูลผลการดาํเนินงาน :  รวบรวมรายงานการเงินจากสวนราชการเพ่ิมเติมจํานวน 46  แหง 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

2546 2547 2548 
สวนราชการเริม่จัดทําบัญชีตาม
เกณฑคงคางต้ังแตปงบประมาณ  
พ.ศ.  2547 (แหง) 

- 151 46 

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

42 43 44 45 46  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนรายงานการเงินตามเกณฑคงคาง    
ของสวนราชการ (แหง) 

1.5 46   5.0000 0.0625 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
            ประสานงานกับสวนราชการท่ียังไมสงรายงานการเงนิตามเกณฑคงคางใหกรมบัญชีกลาง เพื่อใหคําปรึกษา 
แนะนํา หรือสอบถามความคืบหนาในการจัดทํารายงานการเงินและทําหนังสือถึงสวนราชการใหจัดทํารายงานการเงิน
ใหกรมบัญชีกลาง  
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  √      รอบ  12  เดือน  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
            การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงนิการคลังภาครฐัเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ทําใหสวนราชการและ
หนวยงานภาครัฐทุกแหงตองจัดทําบัญชีและรายงานการเงนิตามเกณฑคงคาง เพือ่ยกยอดขอมูลทางบัญชีและสินทรัพย
ถาวรเขาสูระบบ GFMIS  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2548 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
           สวนราชการและหนวยงานภาครัฐบางแหงขาดบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิดานบัญชีหรือมีแตไมเพียงพอตอปริมาณงาน
รวมถงึการโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนงของขาราชการท่ีรับผิดชอบดานบัญชี ทําใหการจัดทําบัญชีไมตอเนื่องและไม
เปนปจจุบัน ตลอดจนเจาหนาท่ีของหนวยงานตาง ๆ  ไดรับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงนิการ
คลังภาครัฐเขาสูระบบอิเลก็ทรอนิกส เนื่องจากระบบ GFMIS  มีความซับซอนมากกวาการทําบัญชีดวยมอื 

หลักฐานอางอิง :  - 
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                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 
                                                                                                                                                                                                                                                                       √      รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัด :  จํานวนสวนราชการที่มีการจัดทําบัญชีตนทุน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  กรมบัญชีกลาง 
                                  นางสาวนภาทิพย  ปญจศิริ 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวรัตนาวลี  โรจนารุณ 

โทรศัพท :  0 - 2270 - 0463  โทรศัพท :   0 - 2270 - 0463  

ข อมูลผลการดาํเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวช้ีวัด 

2546 2547 2548 
จํานวนสวนราชการท่ีมีการจัดทําบัญชีตนทุน - 26 35 

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

10 15 20 25 30  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ต
น
(

ผ
ค

ท
ค

ัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
้ําหนัก 
รอยละ) 

ลการดําเนินงาน 
าคะแนน 

ี่ได 
าคะแนน    
วงนํ้าหนัก ถ

จ
ต

2.5 35 5 0.1042 
ํานวนสวนราชการท่ีมีการจัดทําบัญชี
นทุน 

.0000 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
      1. เวียนหนังสือใหสวนราชการคํานวณตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 งวด 6  เดือนแรก และจัดสงผลการ
คํานวณใหกรมบัญชีกลาง   ภายใน มิ.ย. 48     และใหสวนราชการคํานวณ    ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ท้ังป  
และจัดสงผลการคํานวณใหกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ   และ สํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน  ม.ค. 49 
        2.   จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการศึกษาและคํานวณตนทุนผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  จํานวน 3 รุน  
รุนละ 1 วันใหกับสวนราชการกลุมเปาหมาย จํานวน 42 แหง เมื่อ 1 , 2 และ 3  มี.ค.  2548 

3. จัดฝกอบรมโครงการคํานวณตนทุนผลผลิต จํานวน 6 รุน รุนละ ½ วัน ในวันท่ี 28 มิ.ย., 29  มิ.ย.,  
4  ก.ค. , 6  ก.ค. , 13  ก.ค. และ 27  ก.ค.  2548 ตามลําดับ  
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                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 
                                                                                                                                                                                                                                                                       √      รอบ  12  เดือน  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
        สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการศึกษาและคํานวณตนทุนผลผลิต
จํานวน 3 รุน และจัดฝกอบรมโครงการคํานวณตนทุนผลผลิต จํานวน 6 รุน  เพื่อเปนการติดตามประเมินผลใหสวน
ราชการสามารถจัดทําบัญชีตนทุนปงบประมาณ พ.ศ. 2548  ได  พรอมท้ังจัดสงรายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิต
ไดภายในระยะเวลาท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
    

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
   เนื่องจากการจัดทําบัญชีตนทุนตามหลักเกณฑเบ้ืองตนในการคํานวณตนทุนผลผลิตท่ี  กรมบัญชีกลางกําหนด   

ตองใชขอมูลคาใชจายท่ีบันทึกบัญชีตามเกณฑคงคาง  ซึ่งตองรอใหครบรอบระยะเวลาบัญชี ณ 30 ก.ย. 48 กอน  ถึง
จะสามารถนําขอมูลดังกลาวมาคํานวณตนทุนผลผลิตของงบประมาณ พ.ศ. 2548 ได   ดังน้ัน  การกําหนดใหจํานวน
สวนราชการท่ีสามารถจัดทําบัญชีตนทุนได  เปนตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ ทําใหไมสามารถรายงานผลการ
คํานวณตนทุนผลผลิตท้ังปงบประมาณ พ.ศ. 2548  ได      กรมบัญชีกลางจึงไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําบัญชี
ตนทุนงวด  6  เดือนแรกของปงบประมาณ  พ.ศ. 2548  และรายงานผลใหกรมบัญชีกลางทราบภายใน  มิ.ย. 48 และ
รายงานผลท้ังปภายใน  ม.ค. 49 
    

หลักฐานอางอิง : - 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                     รอบ  6   เดือน 
                                                                                                                                                                                                                                                                         √      รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัด  :  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  กรมบัญชีกลาง 
                                   นางสาวสุทธิรัตน  รัตนโชติ 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวรัชนีวรรณ   แสงสาคร  

โทรศัพท :  0-2273-9024   ตอ 4610 โทรศัพท :   0-2273-9024  ตอ 6425 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 2545 2546 2547 

อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 71.20 1 66.16 2 70.05 3 

หมายเหตุ : 1 รวมงบกลาง  รายการคาใชจายสํารองเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ (58,000 ลานบาท) 
                              2 รวมงบกลาง รายการคาใชจายเพื่อการปรับปรุงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ลานบาท) 
                                     3 ไมรวมงบกลาง รายการคาใชจายเพ่ือการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
                                 ของประเทศ (16,500 ลานบาท) 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 62 รอยละ 64 รอยละ 66 รอยละ 68 รอยละ 70 

เง่ือนไข : 1. การคํานวณวงเงินงบประมาณประจําปไมรวมงบประมาณท่ีสวนราชการประหยัดไดและไมรวม                    
                    รายจายงบกลางที่ต้ังไวในโครงการเพ่ือการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนองประเทศ 
                2. กรมบัญชีกลางตองออกมาตรการหรือมีระบบบริหารจัดการใหมีการเบิกจายงบประมาณอยาง 
                   สม่ําเสมอดวย  หากไมมีการออกมาตรการหรือมีการบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม  จะถูกปรับลด 
                   คะแนน 1 ระดับ  จากผลคะแนนที่ได 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน     
ถวงนํ้าหนัก 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน 
งบประมาณรายจายลงทุน 

2.5 74.72 5.0000 0.1042 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
          สํานักการเงินการคลังเปนหนวยงานท่ีรบัผิดชอบในการติดตามเรงรัดใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายเงิน
งบประมาณ  เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ  โดยมีการดําเนินการดังน้ี 

1. รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตอคณะรัฐมนตรีเปนประจําทุกเดือน 
2. รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนรายสวนราชการใหรัฐมนตร ี

เจาสังกัดทราบเปนประจําทุกเดือน  เพื่อประโยชนในการเรงรัดการดําเนินงาน 
3. ติดตามปญหาอุปสรรคในการเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
4. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลการใชจายเงินภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงการคลัง (นายวราเทพ รัตนากร) เปนประธาน ผูแทนจากหนวยงานตางๆ เปนกรรมการ และอธบิดี
กรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อเสนอมาตรการตาง  ๆท่ีสงผลใหการใชจายเงินเปนไปตามเปาหมาย 

5. เสนอมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  ตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ 

6. ออกพื้นท่ีติดตามผลการดําเนินงาน  และการใชจายเงินของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสวนกลางท่ีมี
อัตราการเบิกจายรายจายลงทุนตํ่าและในสวนภูมิภาคเพ่ือรบัทราบปญหาอุปสรรคในการเบิกจายเงิน 

7. พิจารณาหาแนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรคในการเบิกจายเงิน เพื่อใหผลการเบิกจายเงนิเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. การออกพ้ืนท่ีติดตามผลการดําเนินงาน และการใชจายเงินของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสวนกลางและ

สวนภูมภิาค รวมท้ังการติดตอประสานงานกับหนวยงานเพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคในการเบิกจายเงินอยางใกลชิด  
ทําใหสามารถหาแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคในการเบิกจายเงินได 

2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2548 กําหนดมาตรการเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ 
และแนวทางในการจัดสรรงบประมาณคืนเพื่อใหการบริหารงบประมาณสอดคลองกับการบริหารกระแสเงินสด 
(Cash Flow) 

3. กระทรวงการคลังพิจารณากําหนดวิธีปฏิบัติกรณีการจายเงนิกอนมีการตรวจรับทรัพยสินหรือตรวจรับงาน  
โดยใหสวนราชการเรงรัดการเบิกจายเงินใหแกคูสัญญาของสวนราชการทันทีท่ีไดมีการสงมอบงาน  โดยยังไมตอง
ดําเนินการตรวจรับ  และใหคูสัญญาของสวนราชการนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร (Bank Guarantee) มามอบ
ใหแกสวนราชการเพื่อเปนหลกัประกัน  โดยใหยกเวนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 71(3) และระเบียบการเบิกจายเงิน  จากคลัง พ.ศ. 2520 และที่แกไขเพ่ิมเติมขอ 19 และขอ 22 
รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.3 / ว 106  ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2548 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                     รอบ  6   เดือน 
                                                                                                                                                                                                                                                                         √      รอบ  12  เดือน  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   - 

หลักฐานอางอิง :  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  √      รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัด :  ภาระหนี้ตองบประมาณอยูภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลงั   

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

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

คําอธิบาย :  เปนการวัดการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเพ่ือการชําระหนี้ (เงินตน ดอกเบี้ย และคาธรรมเนียม) เปรียบเทียบกับ

งบประมาณรายจายประจําป โดยมีสูตรการคํานวณ คือ งบประมาณเพ่ือการชําระหน้ี  ÷  งบประมาณรายจาย  x  100 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

          หมายเหตุ :  *   ถารวมการใชเงินคงคลังในการไถถอนหน้ีที่ครบกําหนดหรือกอนครบกําหนดชําระจํานวน  39,000   ลานบาท  และ  
                                      26,698.73 ลานบาท ในปงบประมาณ 2546 และ 2547  ตามลําดับแลว  จะทําใหรอยละของภาระหน้ี ตองบประมาณ 
                                      เปล่ียนแปลงไปตามตัวเลขท่ีแสดงในวงเล็บ 

 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
 

2546 2547  2548 
ภาระหน้ีตองบประมาณอยูภายใตกรอบ 
ความย่ังยืนทางการคลัง (รอยละ) 

-  งบประมาณเพื่อการชําระหน้ี (ลานบาท) 
-  งบประมาณรายจาย (ลานบาท) 

12.52 
(16.42) * 
125,206 
999,900 

11.60 
     (13.89) * 

134,916 
1,163,500 

11.54 
 

144,248 
1,250,000 

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

ภาระหน้ีตองบประมาณอยูภายใต 
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง 
 

มากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 15 

- - - นอยกวา 
รอยละ 15 

 

 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  √      รอบ  12  เดือน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน       
ถวงนํ้าหนัก 

ภาระหน้ีตองบประมาณอยูภายใต 
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง 

1  11.54 5.0000 0.0417 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  

สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะไดดําเนินการบริหารจัดการหน้ีสาธารณะเพ่ือลดตนทุนและปรับโครงสรางหน้ี 
ใหอยูในภายใตระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสม ทําใหรัฐบาลสามารถประหยัดภาระหน้ีไดเปนจํานวนมาก 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.  ฐานะการคลังปรับตัวดีข้ึน 
2.  ภาวะตลาดการเงินเอื้ออํานวย  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
รัฐบาลไมไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือชําระคืนหน้ีเงินกูกอนครบกําหนด การดําเนินการจึงข้ึนอยูกับความสามารถ

ในการบริหารจดัการหน้ีในระหวางป ซึ่งทําใหตนทุนการกูเงินลดลง ทําใหสามารถนํางบชําระหน้ีมาชําระคืนหนี้เงินกู
ตางประเทศท่ีมีอัตราดอกเบ้ียสูงกอนครบกําหนดไดบางสวน และไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง   

 

หลักฐานอางอิง :  - 
   

หมายเหตุ : *  การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 

 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  √      รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัด :  ผลสําเร็จของการจัดทําแผนการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ใหมีตนทุนตํ่า  ภายใตกรอบความเส่ียง 
                     ที่เหมาะสม   

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ* ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวอรพร  วรรณภิญโญ  
                            (สํานักนโยบายและแผน)         
                            นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดยิ่ง  
                            (กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ )        

โทรศัพท :  - โทรศัพท :   0-2265-8050 ตอ 215, 701 

คําอธิบาย :  ความสามารถในการดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการหน้ีสาธารณะ โดยสามารถลดตนทุนการกูเงินและ
อยูภายใตกรอบความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยกรอบความเสี่ยงท่ีเหมาะสมจะวัดโดยใช   Market Risk Indicators  ซึ่งภายใต
ระบบ Risk Modeling and  Portfolio Management   สบน. มีแผนท่ีจะวัดความเส่ียงในเรื่อง Interest Rate , Exchange 
Rate และ Liquidity 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1.   พัฒนา Risk Modeling เพื่อใชในการบริหาร Portfolio หนี้สาธารณะแลวเสร็จ  
2.  ไดจัดการประชุมผูบริหารเพือ่ระดมความคิดเห็นในการกําหนด Market  Scenarios และ  Strategic Target 

ของ Portfolio  หนี้สาธารณะ 
3.  จัดทํารายงานการวิเคราะหตนทุนและความเสี่ยงรายไตรมาส (Cost / Market Risk Indicators Report) 

เพื่อใชประเมินตนทุนและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย  
(Interest Rate Risk) และความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) ของ Portfolio หนี้สาธารณะ 

4.  นําเสนอรายงานตนทุนและความเสี่ยงสําหรับไตรมาสท่ี 1 และ 2  ปงบประมาณ 2548  ตอผูบริหารแลว 
เมื่อวันท่ี 13 – 14  มกราคม 2548 

5.   รวมกับสถาบันการเงินตางประเทศในการศึกษา Market Scenario และ Strategic Portfolio  
6.   ใช Risk Modeling เพื่อวางแผนการบริหารหน้ีตางประเทศ และวางแผนการลงทุนในโครงการ Mega  

Project  และเตรียมขอมูล Strategic Portfolio ประจําปงบประมาณ 2548 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการนโยบาย 
และกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ 

7.   ใช Risk Modeling เพื่อประเมินผลกระทบตอกรอบความยั่งยืนทางการคลัง (ภาระหน้ีตองบประมาณ และ 
หนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ) เพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุม ครม. สัญจร จ.นครสวรรค และ 
การพบปะนักลงทุน (Thailand Focus) 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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เกณฑการใหคะแนน : 
ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลสําเร็จของการจัดทําแผนการบริหารจัดการหน้ีสาธารณะ 
ใหมีตนทุนตํ่า  ภายใตกรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม   

ไมสําเร็จ - - - สําเร็จ 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตั
น
(ร

ผวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
้ําหนัก 
อยละ) 

ลการดําเนินงาน 
ค

ท
คาคะแนน 

ี่ได 
าคะแนน     
วงนํ้าหนัก ถ

ผล
จัด
ภา

1 สํ 5. 0.สําเร็จของการจัดทําแผนการบริหาร 
การหน้ีสาธารณะใหมีตนทุนตํ่า   
ยใตกรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม   

าเร็จ 0000 1417 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  

1. จัดทําแผนการบริหารจัดการหน้ีสาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2548 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายหน้ี 
ของประเทศไดใหความเห็นชอบและนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2547 

2. สบน. ไดดําเนินการบริหารจดัการหน้ีสาธารณะตามแผนท่ีกําหนด โดยสามารถลดตนทุนการกูเงินโดย
การทํา Refinance เงินกูได เปนเงิน จํานวน 5,626  ลานบาท และสามารถลดหน้ีตางประเทศคงคางได โดยการชําระหน้ี
คืนกอนครบกําหนด เปนเงิน 25,549  ลานบาท ซึ่งทําใหสามารถลดภาระดอกเบ้ียเงินกูในอนาคตไดเปนเงิน 6,013      
ลานบาท 

3. นําระบบ Risk  Modeling  มาใชในการกําหนดแนวทางและเปาหมายการบริหารจัดการหน้ี โดยอยูใน
ข้ันประเมิน Sensibility ในสิ่งแวดลอมตางๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการกําหนด Strategic plan และ Key 
Indicators ในการประเมินผลการบริหารจัดการหน้ีสาธารณะ ซึ่งกําหนดใหทํารายงานผลการวิเคราะหเปนรายไตรมาส 

4. นําระบบ Risk Modeling มาใชในการวิเคราะหผลการลงทุนใน Mega Project  ตามแนวทางท่ีกําหนด 
เพื่อประเมินผลกระทบตอความยั่งยืนทางการคลัง ท้ังในแงภาระหน้ีตองบประมาณแผนดิน และยอดหน้ีคงคางตอ GDP 
สําหรับในชวงป 2548 -2552 เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการจัดทําเอกสารเผยแพรตอนักลงทุน 
ท้ังในและตางประเทศ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   - 
     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   -         
 

หลักฐานอางอิง :  - 
   

หมายเหตุ : *  การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

             

            28   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                                   รอบ  6   เดือน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  √      รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัด :  รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการออกกฎเกณฑการอนุญาตใหสถาบันการเงิน (FFIs) และ 
                     นิติบุคคลตางประเทศ (FPEs) ออกหุนกูสกุลเงนิบาทในประเทศไทย   

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

โทรศัพท :  - โทรศัพท :   0-2265-8050 ตอ 223, 701 

คําอธิบาย :  เปนการวัดความกาวหนาในการดําเนินงานใหวิสาหกิจตางประเทศเขามาระดมทุน โดยการออกตราสาร- 
หนี้ในประเทศไทย  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาตลาดแรกใหมีผลิตภัณฑท่ีหลากหลายภายใตแผนการพัฒนาตลาด 
ตราสารหน้ีไทย ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2548 -2557)  โดยในป 2547 ไดประกาศหลักเกณฑการอนุญาตให  IFIs  และ  FGs  
ออกพันธบัตรแลว  และจะขยายการออกหลักเกณฑใหครอบคลุมถึงการออกตราสารหน้ีของ  FFIs   และ FPEs  ในป  
2548 - 2549  

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1. ไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานพัฒนาตลาดแรก โดยมีผูอํานวยการ สบน. เปนประธานฯ และไดมีการหารือ 

หนวยงานตาง ๆ ใน สบน. แลว  และบรรจุเขาเปนสวนหนึ่งของแผนการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีไทย ฉบับท่ี 2   
(พ.ศ. 2548 -2557)   ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดอนุมัติเรียบรอยแลว  

2.  สบน. ไดนําเขาเปนวาระในการประชุมคณะทํางานพัฒนาตลาดแรกครั้งท่ี 1/2548 เมื่อวันท่ี 17  กุมภาพันธ  
2548   เพื่อหารือกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ         

3. สบน ไดนําเขาเปนวาระในการประชุมคณะทํางานพัฒนาตลาดแรก ครั้งท่ี 4/2548 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน  
2548 เพื่อกําหนดเกณฑอนุญาตให FFIs และ FPFs ออกหุนกูสกุลเงินบาทไดในประเทศไทย และคณะทํางานฯ  
ใหความเห็นชอบในหลักการกําหนดกรอบการอนุญาตขางตน 
 

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

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการออก

กฎเกณฑการอนุญาตใหสถาบันการเงิน  (FFIs)  และ 

นิติบุคคลตางประเทศ (FPEs) ออกหุนกูสกุลเงินบาท 
ในประเทศไทย   

20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 

 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รอยละ 20 : หารือหนวยงานตางๆ ในสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
รอยละ 30 : กําหนดกรอบนโยบายที่ชัดเจน 
รอยละ 40 : หารือหนวยงานที่เก่ียวของ 
รอยละ 50 : กําหนดเกณฑการอนุญาตใหสถาบันการเงิน  (FFIs) ออกหุนกูสกุลเงินบาทในประเทศไทย 
รอยละ 60 : หารือและไดรับความเห็นชอบในหลักการกําหนดกรอบในการอนุญาตใหสถาบันการเงิน (FFIs) ออกหุนกู 

                              สกุลเงินบาทในประเทศไทยจากทุกฝายที่เก่ียวของ  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช
น้ําห
(รอย

กี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นัก 
ละ) 

ผล ารดําเนินงาน 
คาค

ที่ได
าคะแนน ค

 
ะแนน     
นํ้าหนัก ถวง

รอยล
แผน

การเง

(FPE

2 60% 5.00 0.08ะความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
การออกกฎเกณฑการอนุญาตใหสถาบัน

ิน (FFIs)  และนิติบุคคลตางประเทศ 

s) ออกหุนกูสกุลเงินบาทในประเทศไทย   

 00 33 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
สบน. ไดพิจารณาแนวทางการอนุญาตให MNCs ออกหุนกูสกุลเงินบาทในประเทศไทย และไดนําเสนอให

หนวยงานท่ีเกี่ยวของพิจารณาในการประชุมคณะทํางานพัฒนาตลาดแรกครั้งท่ี 4/2548 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2548 โดย
คณะทํางานมีมติเห็นชอบ 



ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
เปนสวนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีเอเชีย 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ในการแกไขกฏ ระเบียบ และหลักเกณฑตางๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอการอนุญาตใหสถาบันการเงิน FFIs และนิติบุคคล

ตางประเทศ FPEs ออกหุนกูสกุลเงินบาท จะตองประสานงานกับหลายฝายท่ีเกี่ยวของ และมีข้ันตอนในการดําเนินการมาก  

หลักฐานอางอิง : - 
 

หมายเหตุ : *  การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
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ชื่อตัวชี้วัด :  รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการออกกฎเกณฑการอนุญาตให IFIs   
                     ทํา Credit Guarantee ใหแกตราสารหนี้ของ FGs  และการอนุญาตให FGs ทํา Securitisation 

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

โทรศัพท :  - โทรศัพท :   0-2265-8050 ตอ 223, 701 

คําอธิบาย :  เปนการวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการออกกฎเกณฑการอนุญาตให  IFIs   ทํา Credit 
Guarantee ใหแกตราสารหน้ีของ FGs  และการอนุญาตให FGs ทํา Securitisation ซึ่งเปนการปูทางสําหรับการพัฒนา
ตลาดตราสารหน้ีไทยใหเปนแหลงระดมทุนในระดับภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1. ไดมีการหารือภายในหนวยงานตาง ๆ ใน สบน. แลว  ซึ่งไดมีการกําหนดกรอบนโยบายท่ีชัดเจนวา ควรจะมี

หลักเกณฑมาตรฐานในการอนุญาตให IFIs  ทํา Credit guarantee  เนื่องจากจะชวยสงเสรมินโยบายการใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางในการระดมทุนระดับภูมิภาค โดยเปนการสนับสนุนประเทศเพ่ือนบานในการออกตราสารท่ีมีความ
นาเช่ือถือมากข้ึน  ซึ่งชักจูงนักลงทุนใหมาลงทุนในตลาดตราสารหน้ีเพิ่มข้ึน และยังชวยในการพัฒนาตลาดตราสาร- 
หนี้ไทยใหเปน 1 ใน 3 เสาหลักของระบบเศรษฐกิจ 

2. สบน. ไดนําเขาเปนวาระในการประชุมคณะทํางานพัฒนาตลาดแรกครั้งท่ี 4/2548 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2548 
เพื่อกําหนดเกณฑอนุญาตให IFIs ทํา Credit Guarantee ใหกับการกูเงิน การออกตราสารหนี้ การออกตราสารกึ่งหน้ี 
กึ่งทุนใหกับภาคอกชนไทย นิติบุคคลตางประเทศ และรัฐบาลและสถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศได โดย 
ไมตองขออนุญาตเปนคราวๆ ไป และคณะทํางานฯ ใหความเห็นชอบในหลักการกําหนดกรอบในการอนุญาตขางตน 

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

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการออก

กฎเกณฑการอนุญาตให IFIs   ทํา Credit Guarantee 
ใหแกตราสารหน้ีของ  FGs  และการอนุญาตให FGs  
ทํา Securitisation 

20  % 30  % 40  % 50  % 60  % 

รอยละ 20 : หารือหนวยงานตาง ๆ ใน สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
รอยละ 30 : กําหนดกรอบนโยบายที่ชัดเจน 
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รอยละ 40 : หารือหนวยงานที่เก่ียวของ  
รอยละ 50 : กําหนดเกณฑการอนุญาตให IFIs ทํา Credit Guaranteeใหแกตราสารหน้ีของ FGs 
รอยละ 60 : หารือและไดรับความเห็นชอบหลักการกําหนดกรอบในการอนุญาตให IFIs ทํา Credit Guarantee ใหแก 

                        ตราสารหน้ีของ FGs  จากทุกฝายที่เก่ียวของ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ต
น
(

ผัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
้ําหนัก 
รอยละ) 

ลการดําเนินงาน 
ค

ท
คาคะแนน 

ี่ได 
าคะแนน     
วงนํ้าหนัก ถ

ร

ก

C
แ

2 6 5 0อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

ารออกกฎเกณฑการอนุญาตให IFIs   ทํา  
redit Guarantee ใหแกตราสารหน้ีของ  FGs   
ละการอนุญาตให FGs ทํา Securitisation 

 0% .0000 .0833 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
                สบน.ไดพิจารณาแนวทางการอนุญาตให IFIs ทํา Credit Guarantee ไดโดยไมตองขออนุญาตเปนคราวๆ ไป 
และนําเสนอใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของพิจารณาในการประชุมคณะทํางานพัฒนาตลาดแรก ครั้งท่ี 4/2548 เมื่อวันท่ี 14 
กันยายน 2548 โดยคณะทํางานมีมติเห็นชอบ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
               เปนสวนหนึ่งท่ีชวยสงเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีเอเชีย 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
                 กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑตางๆ ในการทํา Credit Guarantee ของ IFIs แตละองคกรมีความแตกตางกันและ
มีความซับซอน จึงตองประสานงานกับหลายฝายท่ีเกี่ยวของ และมีข้ันตอนในการดําเนินการมาก 

หลักฐานอางอิง :  - 
                 

หมายเหตุ : *  การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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ชื่อตัวชี้วัด  :  จํานวนสํานักงานคลังจังหวัดที่ผานการตรวจสอบและรับรองรายงานดานภาวการณคลัง 
                     และภาวะเศรษฐกิจ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  กรมบัญชีกลาง 
                                   นางสาวสุดา   ดุลยประพันธ 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายวรสิทธ์ิ    ประจันพล 

โทรศัพท :   0 2271 2894 โทรศัพท :    0 2271 2896 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
            สํานักการเงินการคลังโดยกลุมพัฒนาระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบใน
การติดตามการจัดทํารายงานภาวะการณคลังและภาวะเศรษฐกิจของสํานักงานคลังจังหวัดท้ัง 75 จังหวัด รวมท้ัง
รวจสอบและรับรองรายงานภาวะการคลังและภาวะเศรษฐกิจตามคูมือท่ีไดจัดทําข้ึน ต 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด 

2546 2547 2548 
จํานวนสํานักงานคลังจังหวัดท่ีผาน
การตรวจสอบและรับรองรายงาน
ภาวการณคลังและภาวะเศรษฐกิจ 

 30 75 

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

1 2 3 4 5  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ต
น
(

ผ
ค

ท
ค

ัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
้ําหนัก 
รอยละ) 

ลการดําเนินงาน 
าคะแนน 

ี่ได 
าคะแนน    
วงนํ้าหนัก ถ

จ
ต
ค

10 75 5 0.4167 
ํานวนสํานักงานคลังจังหวัดท่ีผานการ
รวจสอบและรับรองรายงานภาวการณ
ลังและภาวะเศรษฐกิจ 

จังหวัด .0000 

 

 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
           สํานักการเงินการคลังโดยกลุมพัฒนาระบบบริหารเศรษฐกิจการคลัง ดําเนินการประมวลผลจากขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
ธนาคารแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมท้ังสภาพขอมูลในจังหวัด  นํามาจัดทําคูมือ “การจัดทํา
รายงานภาวะเศรษฐกิจ ภาวการณคลัง และการใชจายงบประมาณ” ซึ่งทานอธิบดีอนุมัติและไดจัดสงคูมือใหแก
สํานักงานคลังจังหวัดเมือ่วันท่ี 18 มกราคม 2548  และไดดําเนินการตรวจสอบแจงใหจังหวัดแกไขรายงานใหมี
ความถูกตองกอนรับรองความถูกตองของการจัดทํารายงานภาวการณคลังและภาวะเศรษฐกิจและการใชจายเงิน 
เงินงบประมาณแบบบูรณาการ ท้ัง 75 จังหวดั 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
           สํานักการเงินการคลัง โดยกลุมพัฒนาระบบบริหารเศรษฐกิจการคลัง ไดจัดทําคูมือ เพื่อเปนรูปแบบและ
แนวทางใหสํานักงานคลังจังหวัดสามารถดําเนินการจัดทํารายงานภาวการณคลังและภาวะเศรษฐกิจตามรูปแบบท่ี
เปนมาตรฐาน ซึ่งกลุมพัฒนาระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจะใชคูมือเปนแนวทางในการตรวจสอบ 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
           การจัดทํารายงานภาวการณคลังและภาวะเศรษฐกิจนั้นขอมูลท่ีนํามาใชนั้นมาจากขอมูลจากสํานักงานคลัง
จังหวัด และสวนราชการอื่นๆในจังหวัด ซึ่งจากการปรับเปลี่ยนระบบเปน GFMIS ทําใหขอมูลดานการคลัง 
ขาดหายไปบางสวน 

 

หลักฐานอางอิง :  - 
 

 


	ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

