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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของกลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 

2.1  จํานวนสวนราชการเปาหมายที่มีการจดัทําบัญชีตนทุน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  น.ส. นภาทิพย  ปญจศิริ ผูจัดเก็บขอมูล :   นายสมพล  ตัณฑเทศ 

โทรศัพท :  0-2271-2945 โทรศัพท :  0-2298-6289 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
 

ผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. การเปล่ียนแปลง (%) 
ตัวชี้วัด 

2547 2548 2549 2548 2549 

จํานวนสวนราชการที่มีการจัดทําบัญชี 
ตนทุน (แหง)  

26 แหง 35 แหง 117 แหง 34.6% 2.34 เทา 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

43 แหง 57 แหง 71 แหง 85 แหง 99 แหง  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

จํานวนสวนราชการเปาหมายที่มีการจัดทําบัญชีตนทุน 3.34 117 แหง 5.0000 0.1670  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
- จัดทําหนังสอืหลักเกณฑวิธีการคํานวณตนทุนผลผลิต  และจัดสงใหกับสวนราชการทุกแหง รวมทั้งหนวยงาน

ภาครัฐท่ีสนใจ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.2 /ว 496 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2548 
- จัดประชุมชี้แจงการจัดทํารายงานการเงิน และการจัดทํารายงานตนทุนผลผลิตของสวนราชการระบบ 

GFMIS  เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2549 
- จัดโครงการฝกอบรม “การคํานวณตนทุนผลผลิต” ใหแกสวนราชการจํานวน 142 แหง จํานวน 4 รุน   

รุนละ ½ วัน ระหวางวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ 2549  ณ  หองประชุมชั้น 7  กรมบัญชีกลาง 
- จัดทําคูมือการคํานวณตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และจัดสงคูมือใหสวนราชการ 

ท้ังสิ้น 142 แหง  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.2 /111 ลงวันที่ 22  มี.ค. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  
- จัดโครงการสนบัสนุนการจัดทําบัญชีตนทุนภาครัฐ ตามหนงัสอืกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.2 / ว.188 ลงวนัที่ 

10  พ.ค. 2549 
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคํานวณตนทุนผลผลิตสําหรบัมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.2 /ว 297  ลงวนัที่ 17 ก.ค. 2549 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  กรมบัญชีกลางไดดําเนินการจัดการฝกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจน

กํากับดูแลใหสวนราชการมีความรูความเขาใจในหลักเกณฑการคํานวณตนทุนผลผลิตเพิ่มข้ึน  นอกจากนี้ ไดพัฒนา
วิธีการจัดทําบัญชีตนทุนโดยกําหนดเกณฑการปนสวนอยางงาย เพื่อใหสวนราชการที่ยังไมไดกําหนดเกณฑการ
ปนสวนใชเปนหลักในการจัดทําบัญชีตนทุน รวมท้ังจัดอบรมวิธีการดึงขอมูลทางบัญชีจากระบบ CO  ในโครงการ 
GFMIS  ท่ีแยกเขาศูนยตนทุนใหแลว มาดําเนินการตอดวยระบบ Excel  ซึ่งจะทําใหสวนราชการใชเวลานอยลง 
ในการจัดทําบัญชีตนทุน     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
-      ระบบ GFMIS  มีขอจํากัดที่ไมสามารถประมวลผลการคํานวณตนทุนจากระบบ CO   เนื่องจากประสิทธิภาพ 

    ของเครื่อง Server ในระบบ GFMIS  ไมสามารถรองรับการปฏิบัติงานดังกลาวของสวนราชการทุกแหง      
       ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จึงตองใชวิธกีารดึงขอมูลจากระบบ GFMIS  และมาคํานวณตอดวยระบบ Excel 
-      ตัวช้ีวัดเรื่องการจัดทําตนทุน  มิไดเปนตัวช้ีวัดที่บังคับสวนราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549   จึงทําให  
       การผลักดันใหสวนราชการไมไดเลือกจดัทําคอนขางยาก 

หลักฐานอางอิง :  - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของกลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 

2.2   รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นางสาวสุทธิรัตน  รัตนโชติ ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวนพนิดา  โภไคยารักษ  

โทรศัพท :   0-2273-9024 ตอ 4612 โทรศัพท :   0-2270-0368 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

        หมายเหตุ :  1  รวมงบกลาง รายการคาใชจายเพื่อการปรับปรุงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ลานบาท) 
                             2  ไมรวมงบกลาง รายการคาใชจายเพื่อการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
                                ของประเทศ (16,500 ลานบาท)   

                             3  ไมรวมงบกลาง รายการคาใชจายเพื่อการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
                                ของประเทศ (23,400 ลานบาท)  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปล่ียนแปลง (%) 
    ตัวชี้วัด 

2546 2547 2548 2548 2549 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน 
งบประมาณรายจายลงทุน 

66.16 1 70.05 2 74.72 3 6.67 0.76 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ 69 รอยละ 71 รอยละ 73 รอยละ 75 รอยละ 77 

                 เงื่อนไข : การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะไมรวมงบประมาณทีส่วนราชการประหยัดได และไมไดนําเงิน 
                                 ดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอไป และไมรวมงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรเพิ่มเตมิระหวางป 
                                 งบประมาณ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน 
งบประมาณรายจายลงทุน 

2 75.29% 4.1450 0.0829 

   หมายเหตุ :  1  รวมงบกลาง รายการคาใชจายปรับกลยุทธและรองรับการเปลี่ยนแปลง  (14,200  ลานบาท) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 กรมบัญชีกลางโดยสํานักการเงินการคลังเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการติดตามเรงรัดใหสวนราชการ

และรัฐวสิาหกจิใชจายเงนิงบประมาณ เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติเหน็ชอบ โดยมีการดําเนินการ ดงันี้  
 1.  รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตอคณะรัฐมนตรีเปนประจํา

ทุกเดือน 
 2.  ติดตามปญหาอุปสรรคในการเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
 3.  จัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลการใชจายเงินภาครฐั ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยมีรัฐมนตร ี

ชวยวาการกระทรวงการคลัง (นายวราเทพ รัตนากร) เปนประธาน ผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ เปนกรรมการ และ
อธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานกุาร เพื่อตดิตามเรงรัดการใชจายเงนิ ปญหาอุปสรรค และเสนอมาตรการ
ตาง ๆ ท่ีสงผลใหการใชจายเงินเปนไปตามเปาหมาย 

 4.  เสนอมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2549  ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจถอืปฏิบัติ          

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 จัดประชุมสวนราชการที่มีผลการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนต่ํา และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ

พิจารณาปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและการใชจายเงนิงบประมาณ และหาแนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรค 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
 1.  เกิดจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีอิเล็กทรอนกิส พ.ศ. 2549 ท่ีมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 ทําใหสวนราชการจะตองใชระยะเวลาดําเนินการตามระเบียบดังกลาว  
 2.  เกิดจากราคาน้ํามันในปจจุบันที่สูงข้ึน จึงสงผลใหราคาวสัดุไดปรับตัวสูงข้ึนตาม ทําใหงบประมาณ 

ท่ีสวนราชการและรัฐวิสาหกิจไดรับไมเพียงพอ จึงตองมีการปรับแผนการดําเนินงาน หรือเปลี่ยนแปลงรายการ  
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจบางแหงไมสามารถกอหนีผู้กพนัไดทันภายในไตรมาสที่ 3 

หลักฐานอางอิง :  - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของกลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 

2.3   รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นางสาวสุทธิรัตน  รัตนโชติ ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวนพนิดา  โภไคยารักษ  

โทรศัพท :   0-2273-9024 ตอ 4612 โทรศัพท :   0-2270-0368 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

        หมายเหตุ :  1 รวมงบกลาง รายการคาใชจายเพื่อการปรับปรุงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม (16,600 ลานบาท) 
                             2 ไมรวมงบกลาง รายการคาใชจายเพื่อการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาที่ย่ังยืน    
                               ของประเทศ (16,500 ลานบาท)   

                             3 ไมรวมงบกลาง รายการคาใชจายเพื่อการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
                               ของประเทศ ( 23,400 ลานบาท) 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปล่ียนแปลง (%) 
 ตัวชี้วัด 

2546 2547 2548 2548 2549 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน 
งบประมาณรายจายในภาพรวม 

89.84 1 92.382 93.793 1.53 -0.44 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละ  91 รอยละ  92 รอยละ 93 รอยละ 94 รอยละ 95 

                   เงื่อนไข  :  การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม จะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดได และไมได 
                                    นาํเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ตอไป และไมรวมงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิม่เติม 
                                    ระหวางปงบประมาณ         

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน      
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน 
งบประมาณรายจายรวม 

1.33 93.38% 3.3800 0.0450 

       หมายเหต ุ:  1  รวมงบกลาง  รายการคาใชจายปรับกลยุทธและรองรับการเปลี่ยนแปลง  ( 14,200 ลานบาท) 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
กรมบัญชีกลางโดยสํานักการเงนิการคลังเปนหนวยงานที่รับผดิชอบในการติดตามเรงรัดใหสวนราชการ

และรัฐวสิาหกจิใชจายเงนิงบประมาณ เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติเหน็ชอบ โดยมีการดําเนินการ ดงันี ้
1. รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตอคณะรัฐมนตรีเปนประจําทุกเดือน 
2. ติดตามปญหาอุปสรรคในการเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
3. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลการใชจายเงินภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยมรีฐัมนตรี 

ชวยวาการกระทรวงการคลัง (นายวราเทพ รัตนากร) เปนประธาน ผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ เปนกรรมการ และ
อธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานกุาร เพือ่ติดตามเรงรัดการใชจายเงนิ ปญหาอุปสรรค และเสนอมาตรการ
ตาง ๆ ท่ีสงผลใหการใชจายเงินเปนไปตามเปาหมาย 

4. เสนอมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549   
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ          

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
  จัดประชุมสวนราชการที่มีผลการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนต่ํา และหนวยงานที่เกี่ยวของเพือ่

พิจารณาปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณ และหาแนวทางในการแกไขปญหา
อุปสรรค 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
  1.    เกิดจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีอิเล็กทรอนกิส พ.ศ. 2549 ท่ีมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 ทําใหสวนราชการจะตองใชระยะเวลาดําเนินการตามระเบียบดังกลาว  
  2.    เกิดจากราคาน้ํามันในปจจุบันที่สูงข้ึน จึงสงผลใหราคาวัสดุไดปรับตัวสูงข้ึนตาม ทําใหงบประมาณที่

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจไดรับไมเพียงพอ จึงตองมีการปรับแผนการดําเนินงาน หรือเปลี่ยนแปลงรายการ  
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจบางแหงไมสามารถกอหนีผู้กพนัไดทันภายในไตรมาสที่ 3 

หลักฐานอางอิง :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของกลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 

2.4  ภาระหนี้ตองบประมาณอยูภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวอุปมา  ใจหงษ 
   (กลุมชวยอํานวยการ) 
   นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดยิ่ง 
   (กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ) 

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

คําอธิบาย : 
เปนการวัดการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเพื่อการชําระหนี้ (เงินตน ดอกเบี้ย และคาธรรมเนียม)  

เปรียบเทยีบกับงบประมาณรายจายประจําปนั้น ๆ  โดยกําหนดใหสอดคลองกับกรอบความยัง่ยืนทางการคลงั ซึง่ในปจจุบัน
กําหนดไวไมใหเกินรอยละ 15 และมีสูตรการคํานวณ คือ งบประมาณเพื่อการชําระหนี้  ÷  งบประมาณรายจาย  x  100 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน : 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

         หมายเหตุ :  *  ถารวมการใชเงินคงคลังในการไถถอนหนี้ที่ครบกําหนดหรือกอนครบกําหนดชําระ จํานวน 
                         26,698.73 ลานบาท ในปงบประมาณ 2547 จะทําใหรอยละของภาระหนี้ตองบประมาณ 
                         เปลี่ยนแปลงไปตามตัวเลขที่แสดงในวงเล็บ 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  
  ตัวชี้วัด หนวยวัด 

2547 2548 2549 

ภาระหนี้ตองบประมาณอยูภายใต 
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง 

รอยละ 11.60 
   (13.89) * 

11.54 
    

10.72 

-  งบประมาณเพื่อการชําระหนี้  ลานบาท 134,916 144,248 145,844

-  งบประมาณรายจาย   ลานบาท 1,163,500 1,250,000 1,360,000

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ภาระหนี้ตองบประมาณอยูภายใต 
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง 

มากกวา 
หรือเทากับ  
รอยละ 15 

- - - นอยกวา 
รอยละ 15   

 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ภาระหนี้ตองบประมาณอยูภายใตกรอบ
ความยั่งยืนทางการคลัง (รอยละ) 

5 10.72 5.0000 0.2500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
                    สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไดดําเนินการบริหารจัดการหนี้สาธารณะเพื่อลดตนทุน  
และปรับโครงสรางหนี้ใหอยูภายใตระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม ทําใหรัฐบาลสามารถประหยัดภาระหนี้ไดเปน
จํานวนมาก  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1.  ฐานะการคลังปรับตัวดีข้ึน 
2.  ภาวะตลาดการเงินเอือ้อํานวย 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 

หลักฐานอางอิง :   
เอกสารแนบในภาคผนวก 

   หมายเหตุ  : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของกลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 
2 .5    ผลสําเร็จของการออกพันธบัตรรัฐบาล เพื่อใชเปนอัตราดอกเบี้ยอางอิงไดอยางตอเนื่อง 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผูจัดเก็บขอมูล :  นายถาวร  เสรีประยูร  

  (สํานักเงินกูในประเทศ) 

  นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดยิ่ง 
  (กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 517, 701                        

คําอธิบาย : 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไดกําหนดแผนการออกพันธบัตรรัฐบาลในชวง 5 ป โดยกําหนดให

มีการออกพันธบัตรเพื่อใชเปนอัตราดอกเบี้ยอางอิง (Benchmark Bond) อยางสม่ําเสมอ ท้ังนี้ เพื่อใหพันธบัตรมี
สภาพคลองและหลากหลาย สอดคลองกับความตองการของนักลงทุนในแตละประเภท รวมทั้งมีอัตราผลตอบแทน
อางอิงท่ีสะทอนภาวะตลาดอยางแทจริง เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับการทําธุรกรรม Bond Future และตลาดอนุพันธ
ในอนาคต 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
สบน. ไดกําหนดแผนและดําเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลในชวง 5 ป เพื่อใชเปนอัตราดอกเบี้ยอางอิง 

(Benchmark Bond) อยางสม่ําเสมอ โดยไดออกพันธบัตรรัฐบาลในรุนอายุ 3 ป 7 ป 10 ป 15 ป และเริ่มดําเนินการ
ออกพันธบัตรอายุ 20 ป ในไตรมาสที่ 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ท้ังนี้ เพือ่ใหพันธบัตรมสีภาพคลองและหลากหลาย 
สะทอนความตองการของนักลงทุนในแตละประเภท รวมท้ังมีอัตราผลตอบแทนอางอิงท่ีสะทอนภาวะตลาดอยาง
แทจริง เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับการทําธุรกรรม Bond Future และตลาดอนุพันธในอนาคต 
 

    
 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  
ตัวชี้วัด หนวยวัด 

2547 2548 2549 

ผลสําเร็จของการออกพันธบัตรรัฐบาล  
เพื่อใชเปนอัตราดอกเบี้ยอางอิงได 
อยางตอเนื่อง  

ระดับ ออกพันธบัตร 
รัฐบาล อายุ 
10 ป 
 

ออกพันธบัตร 
รัฐบาล อายุ  
3 ป  5 ป  7 ป  
10 ป และ 15 ป 

ออกพันธบัตร 
รัฐบาล อายุ    
3 ป  7 ป  10 ป  
15 ป และ 20 ป 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลสําเร็จของการออก 
พันธบัตรรัฐบาล เพื่อใชเปน
อัตราดอกเบี้ยอางอิงได 
อยางตอเนื่อง 

ไมสําเร็จ - ออกพันธบัตร 
รัฐบาล อายุ 7 ป  
และ 10 ป เพื่อ 
ใชเปนอัตรา 
ดอกเบี้ยอางอิง 
ไดสําเร็จ

ออกพันธบัตร
รัฐบาล อายุ  
15 ป เพื่อ 
ใชเปนอัตรา 
ดอกเบี้ยอางอิง 
ไดสําเร็จ

ออกพันธบัตร
รัฐบาล อายุ   
20 ป เพื่อ 
ใชเปนอัตรา 
ดอกเบี้ยอางอิง
ไดสําเร็จ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

ผลสําเร็จของการออกพันธบัตรรัฐบาล  
เพื่อใชเปนอัตราดอกเบี้ยอางองิไดอยาง
ตอเนื่อง (ระดับ) 

5 ระดับ 5 5.0000 0.2500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
                    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  สบน. ไดเริ่มดําเนินการออก Benchmark Bond ในรุนอายุ 7 ป และ 10 ป  
โดยออกทุกเดือนตลอดปงบประมาณ (รุนอายุละไมต่ํากวา 48,000 ลานบาทตอป) และออกพันธบัตรอายุ 3 ป  15 ป 
และ 20 ป เพื่อใหเกิดอัตราดอกเบี้ยอางอิง และสอดคลองกับความตองการของนักลงทุนแตละประเภท     

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
                  สบน. มีแผนการออกพันธบัตรท่ีชัดเจน โดยไดกําหนดแผนลวงหนาเปนรายป 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
                  ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน ตลอดจนทิศทางการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด สงผลกระทบตอการที่นักลงทุนตัดสินใจในการลงทุนใน Benchmark Bond 

หลักฐานอางอิง :  

                  เอกสารแนบในภาคผนวก 

   หมายเหตุ  : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                            ของกลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 

2.6 จํานวนสํานักงานคลังจังหวัดที่สามารถจัดเกบ็และรวบรวมขอมูล GPP ป 2546  และป 2547  ไดแลวเสร็จ 
        ครบถวน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   นางสาวสุดา  ดุลยประพันธ ผูจัดเก็บขอมูล :   นายวรสิทธิ์     ประจันพล 

โทรศัพท :   0-2271-2894 โทรศัพท :   0-2271-2896 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
สํานักการเงินการคลังโดยกลุมพัฒนาระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการ

สนับสนุนการดําเนินงาน  พรอมกับติดตามความคืบหนาการดําเนินงานของสํานักงานคลังจังหวัดท่ีทําหนาท่ีจัดทํา  
จัดเก็บและรวบรวมขอมูล  เพื่อสรุปเปนภาพรวม GPP ของจังหวัด และประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ดานวิชาการ  และ ตรวจสอบขอมูลการจัดทํา GPP ของสํานักงานคลัง
ังหวัด   จ 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. การเปล่ียนแปลง (%) 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

2547 2548 2549 2548 2549 

จํานวนสํานักงานคลังจังหวัดที่สามารถ 
จัดเก็บและรวบรวมขอมูล GPP ป 2546  
และ ป 2547 ไดแลวเสร็จครบถวน 

- 8  75 - 8.37 เทา 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

15 30 45 60 75 

                 เงื่อนไข : ขอมูล GPP ที่สํานักงานคลังจังหวัดจัดเก็บรวบรวมไดนัน้  เปนขอมูลเบื้องตนที่รอการตรวจสอบจากสํานักงาน 
                                 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

จํานวนสํานักงานคลังจังหวัดที่สามารถ
จัดเก็บและรวบรวมขอมูล GPP ป 2546  
และป 2547  ไดแลวเสร็จครบถวน 

3.33 75 จังหวัด 5.0000 0.1665 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
    กรมบัญชีกลางโดยสาํนักการเงนิการคลงั กลุมพัฒนาระบบบริหารเศรษฐกจิการคลงัจังหวดั ไดดําเนินการ

จัดสรรงบประมาณในเบื้องตนใหแกสํานักงานคลังจังหวัดท้ัง 75 จังหวัด ในการสํารวจและจัดเก็บขอมูลผลิตภัณฑ
จังหวัด (GPP) และดําเนินการวางแผนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
ในการลงพื้นที่เพื่อใหความรู  ตรวจติดตามผล และคําแนะนําในการจัดทํา GPP 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
การจัดทําผลิตภัณฑจังหวัด (GPP) ไดรับการสนับสนุนทางวิชาการจากสาํนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในการใหความรูตรวจติดตามผล และคําแนะนําในการจัดทํา GPP 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
การจัดทําผลิตภณัฑจังหวัด (GPP) เปนการดําเนินงานที่ใชหลักการดําเนินงานแบบบูรณาการ ในการสํารวจ 

จัดเก็บและประมวลผลขอมลู ซึ่งจะตองไดรับความรวมมอืจากหนวยงานทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน โดยเจาหนาท่ี 
ยังขาดความรูความชํานาญในวิธีการจัดเก็บและงบประมาณที่ยังมีไมเพียงพอหากตองมีการสํารวจขอมูลเพิ่มเติม 
ในทุกกิจกรรม 

หลักฐานอางอิง :  - 
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