สำนักนำยกรัฐมนตรี
สำนักงำน ก.พ.
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่องที่ ๔ ควำมมีประสิทธิผล

สำรบัญ
หน้ำ
4.1 กำรจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6

รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน
รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่าย
รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน
รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน
รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน
รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

1
2
3
4
5
6

4.2 กำรเปรี ย บเที ย บผลกำรค ำนวณต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ระหว่ ำ งปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2558 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน
ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย
และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที/่ ผันแปร)

7
18
24
27
30
35

สํานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคํานวณตนทุนผลผลิต
สําหรับปงบประมาณ 2559 งวด ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
ตารางที่ 1 รายงานตนทุนรวมของหนวยงาน โดยแยกประเภทตามแหลงของเงิน
(หนวย : บาท)
ประเภทคาใชจาย
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดานการฝกอบรม
3. คาใชจายเดินทาง
4. คาตอบแทน ใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5. คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
6. คาใชจายเงินอุดหนุน
7. ตนทุนในการผลิตผลผลิตอื่น
รวมตนทุนผลผลิต

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
309,933,024.91
10,748,201.64
71,204,189.96
665,000.00
5,455,235.96
230,457.52
351,573,064.05
23,438,000.00
45,489,138.34
14,612,961.50
783,654,653.22
49,694,620.66

หมายเหตุ : ความแตกตางระหวางคาใชจายในระบบ GFMIS และตนทุนที่นํามาคํานวณตนทุนผลผลิต
คาใชจายในระบบ GFMIS
หัก ตนทุนที่ไมเกี่ยวของในการผลิตผลผลิต
คาใชจายดานฝกอบรม (คาใชจายเงินนักเรียนเบิกแทน)
945,126,633.86
คาใชจายดานฝกอบรม (เงินนอก) คชจทุน กพ
1,914,070,600.02
คาใชจายผลักสงรายไดแผนดิน (งบกลาง)
800.00
คาใชจายผลักสงรายไดแผนดิน (เงินนอก)
239,074,832.20
คาบําเหน็จบํานาญ
166,998,860.90
คาใชจายอื่น
128,784.89
คาตอบแทนใชสอยวัสดุ (เบิกแทน)
1,429,842.16
รวมตนทุนผลผลิต

1

งบกลาง
30,713,634.69
250.00
4,928,275.99
35,642,160.68

4,135,821,788.59

3,266,830,354.03
868,991,434.56

รวม
351,394,861.24
71,869,189.96
5,685,693.48
375,011,314.05
65,030,375.83
868,991,434.56

สํานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคํานวณตนทุนผลผลิต
สําหรับปงบประมาณ 2559 งวด ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
ตารางที่ 2 รายงานตนทุนตามศูนยตนทุนแยกประเภทคาใชจาย
(หนวย : บาท)
ศูนยตนทุน

คาใชจาย
บุคลากร

คาใชจาย
ดานฝกอบรม

คาใชจายทางตรง
คาใชจายเดินทาง

คาตอบแทน
ใชสอยวัสดุ

รวม

คาใชจายบุคลากร

คาใชจายทางออม
คาสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคา

รวม

(คารักษาพยาบาลและสวัสดิการ)

รวมทั้งสิ้น

(งบกลาง)
ศูนยตนทุนหลัก
1. สํานักกฎหมาย
2. ศูนยบริหารระดับสูง
3. ศูนยสรรหาและเลือกสรร
4. สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
5. สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน
6. สํานักพิทักษระบบคุณธรรม
7. สํานักมาตรฐานวินัย
8. สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
9. สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
10. ศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู
11. ศูนยสงเสริมจริยธรรม
12. สํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ
ศูนยตนทุนสนับสนุน
13. สวนกลาง
14. กลุมพัฒนาระบบ (รวม กสอ. วิเทศ หนวย
ตรวจสอบภายใน)
15. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16. สํานักงานเลขาธิการ
17. คาใชจายสวนกลาง
รวมตนทุนผลผลิต

6,475,748.34
7,335,459.19
22,126,575.52
19,078,806.64
22,591,760.87
46,118,005.48
9,310,560.00
10,566,565.49
18,648,227.60
13,454,050.97
6,237,847.52
64,791,543.28

245,552.50
7,902,979.75
988,808.00
1,397,137.95
2,529,977.27
1,124,178.55
1,485,660.78
478,460.00
34,808,238.12
3,892,038.00
1,695,062.31
-

2,305.00
597,296.51
1,174,059.87
20,202.00
10,840.00
2,236.00
280.00
64,525.00
147,828.00
33,444.00
95,256.07
-

3,078,830.00
5,214,314.34
84,530,539.55
10,515,968.00
1,590,259.42
4,391,823.05
2,305,868.02
3,518,476.84
158,479,490.82
537,141.66
4,028,127.93
24,407,223.65

9,802,435.84
21,050,049.79
108,819,982.94
31,012,114.59
26,722,837.56
51,636,243.08
13,102,368.80
14,628,027.33
212,083,784.54
17,916,674.63
12,056,293.83
89,198,766.93

449,706.80
397,049.38
1,013,098.63
956,105.85
1,098,587.88
910,443.63
484,353.50
603,770.00
841,261.42
667,758.25
332,638.00
147,564.00

45.26
581,000.00
80.00
723.00
9,763.00
89.00
110.75
16,501.76

202,630.26
275,825.57
748,708.63
512,152.28
1,079,911.18
851,083.81
311,159.45
441,805.48
5,462,239.70
952,113.00

4,501,826.04

24,230.00
24,985,837.87

4,176,638.00
489,966.00

231,403.52
1,917,018.31

112,177.82
1,452,246.05

4,544,449.34
28,845,068.23

106,834.00
680,073.55

7,601,525.21
41,334,482.57
320,681,226.55

628,509.34
10,025,983.39
71,869,189.96

2,158.00
1,172,474.20
214,367.00
5,685,693.48

326,051.04
3,533,219.14
42,046,994.75
350,068,752.08

8,558,243.59
56,066,159.30
42,261,361.75
748,304,862.07

321,264.60
2,326,933.50
19,376,191.70
30,713,634.69

2

1,911,985.52

652,337.06
672,920.21
2,342,807.26
1,468,338.13
2,178,499.06
1,762,250.44
805,275.95
1,045,664.48
6,303,611.87
1,636,373.01
332,638.00
6,561,375.56

10,454,772.90
21,722,970.00
111,162,790.20
32,480,452.72
28,901,336.62
53,398,493.52
13,907,644.75
15,673,691.81
218,387,396.41
19,553,047.64
12,388,931.83
95,760,142.49

980.66
-

14,526,177.68
241,727.24

14,633,992.34
921,800.79

19,178,441.68
29,766,869.02

12,938.88
19,818,503.62
24,942,561.97

6,867,061.58
2,805,675.37
27,840,119.08
65,030,375.83

7,188,326.18
5,145,547.75
67,034,814.40
120,686,572.49

15,746,569.77
61,211,707.05
109,296,176.15
868,991,434.56

สํานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคํานวณตนทุนผลผลิต
สําหรับปงบประมาณ 2559 งวด ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
ตารางที่ 3 รายงานตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงิน (ตอ)
กิจกรรมยอยปงบประมาณ 2558
กิจกรรมยอยหนวยงานหลัก
1. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
2. การสงเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสวนราชการและจังหวัด
3. การพัฒนาระบบและดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ
4. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. การพัฒนาระบบเงินเดือน คาตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตเจาหนาที่ของรัฐ
6. การเตรียมกําลังคนคุณภาพเขาสูระบบราชการ
7. การพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ
8. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ
9. การพัฒนาเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการดานการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบ
ขาราชการพลเรือนสามัญ
10. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร
11. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
12. การพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
รวม
กิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุน
1. ดานการเงินและบัญชี
2. ดานการพัสดุ
3. ดานบริหารบุคลากร
4. ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. ดานตรวจสอบภายใน
6. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.ดานเครือขายอินเตอรเนตและเว็ปไซด
8. ดานแผนงาน
9. ดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
10. ดานงานสารบรรณ
11. ดานยานพาหนะ
12. การพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งภายในสํานักงาน ก.พ.
รวม
รวมตนทุน

เงินในงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งบกลาง

คาเสื่อมราคา

ตนทุนรวม

ปริมาณ (หนวยนับ)

(หนวย : บาท)
ตนทุนตอหนวย

8,344,454.74
1,981,230.45
113,831.98
1,158,300.83
1,482,888.49
115,722.90
23,373,005.05
24,838.91

70,930,547.73
3,962,460.90
16,193,894.08
16,324,418.96
960,100.75
109,287,547.25
129,279,538.30
83,092,244.74
51,542,966.08

8,184,366.67
9,608,648.23
-

2,356,578.73
506,549.32
691,883.55
301,885.00
1,174,307.57
677,553.19
147,564.00
910,443.63

1,812,966.20
374,354.32
358,209.99
220,902.74
1,326,467.32
2,096,572.14
1,911,985.52
851,083.81

75,100,092.66
3,962,460.90
17,074,797.71
17,374,512.50
1,482,888.49
111,788,322.13
140,238,030.29
94,760,442.49
53,304,493.52

9
เรื่อง
2 กิจกรรม
150 สวนราชการ
15
เรื่อง
1
เรื่อง
966
คน
6 หลักสูตร
3,815
คน
151 สวนราชการ

18,213,359.41
70,505,112.95
10,111,662.19
580,403,853.34

7,812,666.67
7,812,666.67
33,418,348.23

574,814.75
280,503.81
280,503.81
7,902,587.34

155,579.73
1,820,746.57
1,820,746.57
12,749,614.88

18,943,753.89
80,419,029.99
20,025,579.23
634,474,403.79

214 สวนราชการ
2,852
คน
5
หลักสูตร

353,009.89
88,522.21
28,197.42
4,005,115.85

11,953,345.84
5,161,851.40
5,293,073.00
11,739,401.19
846,599.80
7,586,735.59
2,204,001.60
2,034,133.03
855,554.69
2,486,068.66
6,266,943.06
101,333,953.68
157,761,661.54
738,165,514.88

392,243.52
355,379.89
915,687.52
1,663,310.93
35,081,659.16

189,075.75
50,087.00
160,883.50
19,865.75
321,264.60
5,526.50
1,550.00
22,304.00
22,040,740.25
22,811,297.35
30,713,884.69

6,354,658.38
512,403.20
45,413,699.37
52,280,760.95
65,030,375.83

12,534,665.11
5,567,318.29
5,453,956.50
11,739,401.19
866,465.55
14,262,658.57
2,716,404.80
2,039,659.53
857,104.69
2,508,372.66
6,266,943.06
169,704,080.82
234,517,030.77
868,991,434.56

13,852 จํานวนรายการเอกสาร
746 จํานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจาง
529 จํานวนบุคลากร
49,594 จํานวนชั่วโมง/คนการฝกอบรม
220 จํานวนงานตรวจสอบ/คนวัน
679 จํานวนเครื่องคอม
1
ระบบ
1
ดาน
1
ดาน
105,505
เรื่อง
126,625
กิโลเมตร
24 กิจกรรม

904.90
7,462.89
10,309.94
236.71
3,938.48
21,005.39
2,716,404.80
2,039,659.53
857,104.69
23.77
49.49
7,071,003.37

3

สํานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคํานวณตนทุนผลผลิต
สําหรับปงบประมาณ 2559 งวด ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
ตารางที่ 4 รายงานตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงของเงิน
กิจกรรมหลัก

รหัส เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

งบกลาง

คาเสื่อมราคา

ตนทุนรวม

ปริมาณ (หนวยนับ)

(หนวย : บาท)
ตนทุนตอหนวย

9
เรื่อง
2 กิจกรรม

14,998,639.63
1,981,230.45

1. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
2. การสงเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสวน
ราชการและจังหวัด

145
146

110,619,113.69
3,962,460.90

378,025.21
-

8,671,411.06
-

15,319,206.70
-

134,987,756.66
3,962,460.90

3. การพัฒนาระบบและดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ
4. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. การพัฒนาระบบเงินเดือน คาตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตเจาหนาที่ของรัฐ
6. การเตรียมกําลังคนคุณภาพเขาสูระบบราชการ
7. การพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ
8. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ
9. การพัฒนาเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการดานการพิทักษระบบ
คุณธรรมในระบบขาราชการพลเรือนสามัญ

148
147
149
150
151
154
155

24,635,130.52
34,850,564.47
8,016,648.26
131,464,236.28
146,444,699.19
83,092,244.74
67,670,154.09

75,605.04
226,815.13
75,605.04
226,815.13
8,386,988.18
9,608,648.23
151,210.08

1,917,992.35
2,921,779.02
1,305,017.48
4,480,658.13
2,850,982.01
147,564.00
3,510,614.85

3,288,936.66
6,221,944.70
2,548,815.91
8,736,875.31
7,595,465.15
1,911,985.52
6,360,247.13

29,917,664.57
44,221,103.32
11,946,086.69
144,908,584.85
165,278,134.53
94,760,442.49
77,692,226.15

150 สวนราชการ
15
เรื่อง
1
เรือ่ ง
966
คน
6 หลักสูตร
3,815
คน
151 สวนราชการ

199,451.10
2,948,073.55
11,946,086.69
150,008.89
27,546,355.76
24,838.91
514,518.05

10. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร
11. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต

156
157

36,865,385.73
75,469,163.89

226,815.13
7,862,565.99

2,841,829.36
1,033,018.22

6,072,648.00
3,487,125.37

46,006,678.22
87,851,873.47

214 สวนราชการ
2,852
คน

214,984.48
30,803.60

12. การพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

158

15,075,713.13

7,862,565.99

1,033,018.22

3,487,125.37

27,458,422.71

35,081,659.16 30,713,884.69

65,030,375.83

868,991,434.56

รวมตนทุน

738,165,514.88

4

5

หลักสูตร

5,491,684.54

สํานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคํานวณตนทุนผลผลิต
สําหรับปงบประมาณ 2559 งวด ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
ตารางที่ 5 รายงานตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงของเงิน
ผลผลิตยอย

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

งบกลาง

คาเสื่อมราคา

ตนทุนรวม

ปริมาณ (หนวยนับ)

1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

182,083,917.84

756,050.42

14,816,199.91

27,378,903.97

225,035,072.14

10

2. กําลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เปนระบบ
3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในตางประเทศที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

277,908,935.47
83,092,244.74

8,613,803.31
9,608,648.23

7,331,640.14
147,564.00

16,332,340.47
1,911,985.52

310,186,719.38
94,760,442.49

4. มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นําไปสูวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติราชการที่มุงเนนประโยชนสวนรวม

104,535,539.82

378,025.21

6,352,444.21

12,432,895.13

5. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต

75,469,163.89

7,862,565.99

1,033,018.22

3,487,125.37

6. การพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน
รวมตนทุนผลผลิต

เรื่อง

22,503,507.21

106
3,815

สวนราชการ
คน

2,926,289.81
24,838.91

123,698,904.37

151

สวนราชการ

819,198.04

87,851,873.47

2,852

คน

30,803.60

4

15,075,713.13

7,862,565.99

1,033,018.22

3,487,125.37

27,458,422.71

738,165,514.88

35,081,659.16

30,713,884.69

65,030,375.83

868,991,434.56

5

(หนวย : บาท)
ตนทุนตอหนวย

กิจกรรม

6,864,605.68
33,169,243.25

สํานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคํานวณตนทุนผลผลิต
สําหรับปงบประมาณ 2558 งวด ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
ตารางที่ 6 รายงานตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงของเงิน
ผลผลิตหลัก

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

งบกลาง

คาเสื่อมราคา

ตนทุนรวม

ปริมาณ (หนวยนับ)

(หนวย : บาท)
ตนทุนตอหนวย

1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ

182,083,917.84

756,050.42

14,816,199.91

27,378,903.97

225,035,072.14

2. กําลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เปนระบบ
3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในตางประเทศที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

277,908,935.47
83,092,244.74

8,613,803.31
9,608,648.23

7,331,640.14
147,564.00

16,332,340.47
1,911,985.52

310,186,719.38
94,760,442.49

106 สวนราชการ
3,815
คน

2,926,289.81
24,838.91

4. มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นําไปสูวัฒนธรรม
การปฏิบัติราชการที่มุงเนนประโยชนสวนรวม

104,535,539.82

378,025.21

6,352,444.21

12,432,895.13

123,698,904.37

151 สวนราชการ

819,198.04

5. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต

75,469,163.89

7,862,565.99

1,033,018.22

3,487,125.37

87,851,873.47

2,852
4

6. การพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน
รวมตนทุนผลผลิต

15,075,713.13

7,862,565.99

1,033,018.22

3,487,125.37

27,458,422.71

738,165,514.88

35,081,659.16

30,713,884.69

65,030,375.83

868,991,434.56

6

10

22,503,507.21

เรื่อง

30,803.60

คน
กิจกรรม

6,864,605.68

-

33,169,243.25

สํานักงาน ก.พ.
ตารางเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตารางที 7 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงเงิน
กิจกรรมยอย

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)
เงินใน งปม.
เงินนอก งปม.
งบกลาง
คาเสื่อมราคา

ตนทุนรวม

ปริมาณ

หนวยนับ

ตนทุน
ตอหนวย

เงินใน งปม.

เงินนอก งปม.

7,242,597.02

70,930,547.73

-

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)
งบกลาง
คาเสื่อมราคา
ตนทุนรวม
ปริมาณ

หนวยนับ

ตนทุน
ตอหนวย

ผลการเปรียบเทียบ
ตนทุนรวม หนวยนับ ตนทุนตอหนวย
เพิ่ม/(ลด)
%

เพิ่ม/(ลด)
%

เพิ่ม/(ลด)
%

กิจกรรมยอยหนวยงานหลัก
1. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ

68,723,743.55

-

2. การสงเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหสวนราชการและจังหวัด

5,652,384.58

-

3. การพัฒนาระบบและดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ
4. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. การพัฒนาระบบเงินเดือน คาตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิต
เจาหนาที่ของรัฐ

16,788,522.98
17,502,421.41
1,170,748.54

-

6. การเตรียมกําลังคนคุณภาพเขาสูระบบราชการ
7. การพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ
8. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ
9. การพัฒนาเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการดานการ
พิทักษระบบคุณธรรมในระบบขาราชการพลเรือนสามัญ

62,914,729.76
150,318,335.20
82,576,241.92
49,225,250.82

354,629.94
11,459,690.17
-

2,430,804.25
-

1,271,422.41
-

72,425,970.21

10

เรื่อง

5,652,384.58

151 สวนราชการ

37,433.01

3,962,460.90

-

562,136.49
549,102.98
378,304.36

221,006.22
206,803.47
109,809.85

17,571,665.69
18,258,327.86
1,658,862.75

146 สวนราชการ
11
เรื่อง
2 ระบบ

120,353.87
1,659,847.99
829,431.37

16,193,894.08
16,324,418.96
960,100.75

1,275,992.07
998,761.38
179,261.00
765,766.56

1,056,753.68
2,055,094.73
1,894,431.93
1,600,643.93

65,247,475.51
153,726,821.25
96,109,625.02
51,591,661.31

1,249
คน
7 หลักสูตร
3,923
คน
145 สวนราชการ

52,239.77
21,960,974.46
24,499.01
355,804.56

109,287,547.25
129,279,538.30
83,092,244.74
51,542,966.08

17,619,938.23

214 สวนราชการ

82,336.16

18,213,359.41

26,684.01

70,505,112.95
10,111,662.19

10. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร

17,278,391.88

-

341,546.35

11. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต

56,808,559.45

-

386,977.67

1,749,435.63

58,944,972.75

2,209

12. การพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

36,799,697.00

-

386,977.67

1,749,435.63

38,936,110.30

6

หลักสูตร

6,489,351.72

1,419,353.94

-

1,419,353.94

1

กิจกรรม

1,419,353.94

13. การพัฒนาเครือขายบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน
รวมตนทุนผลผลิต
กิจกรรมยอยหนวยงานสนับสนุน
1. ดานการเงินและบัญชี
2. ดานการพัสดุ
3. ดานบริหารบุคลากร
4. ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. ดานตรวจสอบภายใน
6. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.ดานเครือขายอินเตอรเนตและเว็ปไซด
8. ดานแผนงาน
9. ดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
10. ดานงานสารบรรณ
11. ดานยานพาหนะ
12. การพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งภายในสํานักงาน ก.พ.
รวมตนทุน
รวมตนทุนทั้งสิ้น

-

-

-

567,178,381.04

11,814,320.11

8,255,630.77

11,914,837.46

599,163,169.38

10,198,841.19
9,160,503.05
5,048,351.12
7,143,194.68
723,600.00
16,761,172.77
2,346,008.99
3,509,522.26
655,930.00
3,564,292.74
3,101,864.00
106,904,228.00
169,117,508.80
736,295,889.84

441,485.01
426,707.97
36,410.00
904,602.98
12,718,923.09

164,844.75
37,344.50
147,753.75
10,782.50
393,435.59
323.50
4,820.00
73,800.25
19,439,954.69
20,273,059.53
28,528,690.30

5,693,705.09
512,403.20
45,380,667.71
51,586,776.00
63,501,613.46

10,805,170.95
9,624,555.52
5,196,104.87
7,143,194.68
734,382.50
22,848,313.45
2,858,412.19
3,509,845.76
660,750.00
3,638,092.99
3,101,864.00
171,761,260.40
241,881,947.31
841,045,116.69

คน

14,120 จํานวนรายการเอกสาร
730 จํานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจาง
533 จํานวนบุคลากร
24,209 จํานวนชั่วโมง/คนการฝกอบรม
220 จํานวนงานตรวจสอบ/คนวัน
695 จํานวนเครื่องคอม
1 ระบบ
1
ดาน
1
ดาน
148,329
เรื่อง
129,333 กิโลเมตร
13 กิจกรรม

2,356,578.73
-

1,812,966.20
-

75,100,092.66

9

เรื่อง

8,344,454.74

3,962,460.90

2

กิจกรรม

1,981,230.45

(29.90) มีการปรับตัวชี้วัดในป
2559

15.21

113,831.98
1,158,300.83
1,482,888.49

(2.83)
2.74
(5.42)
(4.84)
36.36 (30.22)
(10.61) มีการปรับตัวชี้วัดในป
2559

374,354.32
358,209.99
220,902.74

17,074,797.71
17,374,512.50
1,482,888.49

1,174,307.57
677,553.19
147,564.00
910,443.63

1,326,467.32
2,096,572.14
1,911,985.52
851,083.81

111,788,322.13
140,238,030.29
94,760,442.49
53,304,493.52

คน
6 หลักสูตร
3,815
คน
151 สวนราชการ

115,722.90
23,373,005.05
24,838.91
353,009.89

71.33
(8.77)
(1.40)
3.32

(22.66)
(14.29)
(2.75)
4.14

121.52
6.43
1.39
(0.79)

574,814.75

155,579.73

18,943,753.89

214 สวนราชการ

88,522.21

7.51

0.00

7.51

7,812,666.67

280,503.81

1,820,746.57

80,419,029.99

2,852

28,197.42

36.43

29.11

5.67

7,812,666.67

280,503.81

1,820,746.57

20,025,579.23

5

4,005,115.85

(48.57)

(16.67)

(38.28)

8,184,366.67
9,608,648.23
-

150 สวนราชการ
15
เรื่อง
1
เรื่อง
966

คน
หลักสูตร

(100.00) ไมมีการดําเนินกิจกรรม
ในป 2559
580,403,853.34

33,418,348.23

7,902,587.34

12,749,614.88

634,474,403.79

41,069,118.72

765.24
13,184.32
9,748.79
295.06
3,338.10
32,875.27
2,858,412.19
3,509,845.76
660,750.00
24.53
23.98
13,212,404.65
20,301,667.89
60,602,574.79

11,953,345.84
5,161,851.40
5,293,073.00
11,739,401.19
846,599.80
7,586,735.59
2,204,001.60
2,034,133.03
855,554.69
2,486,068.66
6,266,943.06
101,333,953.68
157,761,661.54
738,165,514.88

392,243.52
355,379.89
915,687.52
1,663,310.93
35,081,659.16

189,075.75
50,087.00
160,883.50
19,865.75
321,264.60
5,526.50
1,550.00
22,304.00
22,040,740.25
22,811,297.35
30,713,884.69

6,354,658.38
512,403.20
45,413,699.37
52,280,760.95
65,030,375.83

12,534,665.11 13,852 จํานวนรายการเอกสาร
5,567,318.29
746 จํานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจาง
5,453,956.50
529 จํานวนบุคลากร
11,739,401.19 49,594 จํานวนชั่วโมง/คนการฝกอบรม
866,465.55
220 จํานวนงานตรวจสอบ/คนวัน
14,262,658.57
679 จํานวนเครื่องคอม
2,716,404.80
1
ระบบ
2,039,659.53
1
ดาน
857,104.69
1
ดาน
2,508,372.66 105,505
เรื่อง
6,266,943.06 126,625 กิโลเมตร
169,704,080.82
24 กิจกรรม
234,517,030.77
868,991,434.56

904.90
7,462.89
10,309.94
236.71
3,938.48
21,005.39
2,716,404.80
2,039,659.53
857,104.69
23.77
49.49
7,071,003.37
12,728,103.96
53,797,222.69

7

(10.00)

506,549.32
691,883.55
301,885.00

40,300,906.90

หมายเหตุ การนับจํานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ 2557 ในกิจกรรมยอยหนวยงานสนับสนนุน ดานการพัสดุ คลาดเคลื่อน จึงปรับปรุงปริมาณหนวยนับใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด

3.69

16.01
(42.16)
4.96
64.34
17.99
(37.58)
(4.97)
(41.89)
29.72
(31.05)
102.04
(1.20)

(1.90)
2.19
(0.75)
104.86
0.00
(2.30)
0.00
0.00
0.00
(28.87)
(2.09)
84.62

18.25
(43.40)
5.76
(19.78)
17.99
(36.11)
(4.97)
(41.89)
29.72
(3.07)
106.36
(46.48)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน
หน่วยงานหลัก
1. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ


ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ

2558 จานวน 2.67 ล้านบาท (72.43-75.10) เท่ากับ 3.69 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากรจานวน 1.25 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจานวน
2.03 ล้ านบาท และ ค่าเสื่ อมราคาจ านวน 0.54 ล้ านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลดลง เช่น
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจานวน 1.07 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการ จานวน 0.07 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2559 เพิ่มขึ้น จานวน

1.10 ล้านบาท (7.24-8.34) เท่ากับ 15.21% โดยปีงบประมาณ 2559 สามารถดาเนินการพัฒนาหรือ
ปรั บ ปรุ ง แก้ไขเกี่ย วกับ การบริ ห ารทรั พยากรบุคคลจานวน 9 เรื่อง และในปีงบประมาณ 2558 สามารถ
ดาเนินการได้จานวน 10 เรื่อง ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 1 เรื่อง
2. การส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการและจังหวัด


ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลงจากปีงบประมาณ 2558

จานวน 1.69 ล้านบาท (5.65-3.96) เท่ากับ 29.90 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินกิจกรรมลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจานวน 0.97 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจานวน
0.01 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จานวน 0.74 ล้านบาท


ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ 2559

กั บ ปี ง บประมาณ 2558 ได้ เนื่ องจากมี การปรั บปรุ งการก าหนดเป้ าหมาย/ตั วชี้ วั ดกิ จกรรม จากจ านวน
ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ เป็นจานวนกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการและจังหวัด
3. การพัฒนาระบบและดาเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ


ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลงจากปีงบประมาณ 2558

จานวน 0.49 ล้านบาท (17.57-17.07) เท่ากับ 2.83 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานลดลง เช่น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจานวน 2.41 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายงบกลางสวัสดิการ
จานวน 0.06 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากรจานวน 1.18 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จานวน 0.31 ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภคจานวน 0.29 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา
จานวน 0.15 ล้านบาท
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แต่ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2559 ลดลง จานวน

0.006 ล้านบาท (0.120-0.114) เท่ากับ 5.42 % โดยปีงบประมาณ 2559 มีส่วนราชการสามารถดาเนินการ
สรรหาบุ ค คลเข้ า รั บ ราชการได้ ต ามความต้ อ งการตามแผนที่ ก าหนดจ านวน 150 ส่ ว นราชการ และใน
ปีงบประมาณ 2558 สามารถดาเนินการได้จานวน 146 ส่วนราชการ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน
4 ส่วนราชการ
4. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล


ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลงจากปีงบประมาณ 2558

จานวน 0.88 ล้านบาท (18.25-17.37) เท่ากับ 4.84 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจานวน 0.51 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจานวน
0.01 ล้านบาท และค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จานวน 0.65 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
เพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการจานวน 0.14 ล้านบาท และ ค่าเสื่อมราคาจานวน 0.15 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปีงบประมาณ 2559 ลดลงจานวน

0.50 ล้านบาท (1.66-1.16) เท่ากับ 30.22 % โดยปีงบประมาณ 2559 สามารถดาเนินการพัฒนากฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้จานวน 15 เรื่อง ปีงบประมาณ 2558 สามารถดาเนินการได้จานวน
11 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 4 เรื่อง
5. การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลงจากปีงบประมาณ 2558

จานวน 0.18 ล้านบาท (1.66-1.48) เท่ากับ 10.61% เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
กิจกรรมลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากรจานวน 0.01 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจานวน 0.08 ล้านบาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจานวน 0.18 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการจานวน 0.08 ล้านบาท
มีค่าใช้จ่ ายในการดาเนิ นกิจ กรรมเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจานวน 0.06 ล้านบาท และ ค่า
เสื่อมราคาจานวน 0.11 ล้านบาท


ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ 2559

กับปีงบประมาณ 2558 ได้ เนื่องจากมีการปรับปรุงการกาหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดกิจกรรม จากจานวนระบบ
เงินเดือนค่าตอบแทน สิ่ งจู งใจ และคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของรั ฐ ได้รับการพัฒ นา เป็ นจานวนกฎ ระเบีย บ
หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับแรงจูงใจ เงินเดือน ค่าตอบแทน คุณภาพชีวิตที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
6. การเตรียมกาลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ


ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2558

จานวน 46.54 ล้านบาท (65.25-111.79) เท่ากับ 71.33 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากรจานวน 2.61 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจานวน 0.02 ล้านบาท
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ค่าตอบแทนใช้ส อยและวัส ดุจ านวน 43.80 ล้ านบาท ค่าสาธารณูปโภคจานวน 0.28 ล้ านบาท และค่ า
เสื่อมราคาจานวน 0.27 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจานวน
0.34 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางสวัสดิการจานวน 0.10 ล้านบาท


แต่ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิ จกรรมในปีงบประมาณ 2559 เพิ่มขึ้น

จานวน 0.06 ล้านบาท (0.05-0.11) เท่ากับ 121.52 % โดยปีงบประมาณ 2559 มีจานวนนักเรียนที่สามารถ
จัดสรรทุนและ/หรือ ฝึกอบรมรวมทั้งที่กาลังศึกษาในต่างประเทศได้ จานวน 966 คน ปีงบประมาณ 2558
สามารถดาเนินการได้จานวน 1,249 คน ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 283 คน
7. การพัฒนาคุณภาพกาลังภาครัฐ


ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2558

จานวน 13.49 ล้านบาท (153.73-140.24) เท่ากับ 8.77 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนิ น งานลดลง เช่ น ค่ าใช้ จ่ ายบุ คลากรจ านวน

4.65 ล้ านบาท ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางจ านวน

1.46 ล้านบาท ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุจานวน 26.88 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายงบกลางสวัสดิการจานวน
0.32 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจานวน 11.96 ล้านบาท
และค่าเสื่อมราคาจานวน 0.04 ล้านบาท


แต่ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปีงบประมาณ 2559 เพิ่มขึ้น

จานวน 1.41 ล้านบาท (21.96-23.37) เท่ากับ 6.43 % โดยปีงบประมาณ 2559 สามารถดาเนินการพัฒนา
หลักสูตร/เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาข้าราชการได้ จานวน 6 หลักสูตร และปีงบประมาณ 2558 สามารถ
ด าเนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร/เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาข้ า ราชการได้ จ านวน 7 หลั ก สู ต ร ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 1 หลักสูตร
8. การบริหารจัดการศึกษานักเรียนไทยในต่างประเทศ


ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2558

จานวน 1.35 ล้านบาท (96.10 – 94.76) เท่ากับ 1.40% เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิ นงานลดลง เช่น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัส ดุจานวน

3.76 ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภคจานวน

0.68 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบุคลากรจากเงินนอกงบประมาณจานวน 1.85 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายงบกลางสวัสดิการ
จานวน 0.03 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากรจานวน 4.95 ล้านบาท
ค่าเสื่อมราคาจานวน 0.02 ล้านบาท


แต่ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปีงบประมาณ 2559 เพิ่มขึ้น

จานวน 0.0003 ล้านบาท (0.0245-0.0248) เท่ากับ 1.39% โดยปีงบประมาณ 2559 ได้ดาเนินการดูแล
นักเรียนไทยที่ศึกษาในต่างประเทศได้จานวน 3,815 คน ปีงบประมาณ 2558 สามารถดาเนินการได้จานวน
3,923 คน ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 108 คน
10

9. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
 ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2558
จานวน 1.71 ล้านบาท (51.59-53.30) เท่ากับ 3.32 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากรจานวน 1.61 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจานวน 2.20
ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการจานวน 0.14 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลดลง
เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจานวน 1.49 ล้านบาท และ ค่าเสื่อมราคาจานวน 0.75 ล้านบาท


แต่ถ้าเปรีย บเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปีงบประมาณ 2559 ลดลง

จานวน 0.003 ล้านบาท (0.356-0.353) เท่ากับ 0.79 % โดยปีงบประมาณ 2559 มีส่วนราชการที่ได้รับการ
ตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามระบบคุณธรรมจานวน 151 ส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2558 สามารถดาเนินการ
ได้จานวน 145 ส่วนราชการ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 6 ส่วนราชการ
10. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร


ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2558

จานวน 1.32 ล้านบาท (17.62-18.94) เท่ากับ 7.51 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากรจานวน 4.63 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจานวน 0.45 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจานวน 0.08 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการจานวน 0.23 ล้านบาท
ค่าเสื่อมราคา จานวน 0.16 ล้านบาท และ มีค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุลดลง จานวน 4.23 ล้านบาท


แต่ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปีงบประมาณ 2559 เพิ่มขึ้น

จานวน 0.006 ล้านบาท (0.082-0.088) เท่ากับ 7.51% โดยปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2558
สามารถดาเนินการให้ส่วนราชการนามาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้
เท่ากันจานวน 214 ส่วนราชการ
11. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้


ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558

จานวน 21.47 ล้านบาท (58.94-80.42) เท่ากับ 36.43 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจานวน 2.81 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจานวน
0.14 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จานวน 11.61 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเงินนอก
งบประมาณ จานวน 7.81 ล้านบาท และ ค่าเสื่อมราคา จานวน 0.07 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากรจานวน 0.86 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการจานวน 0.11
ล้านบาท
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ถ้ าเปรี ยบเที ยบต้ นทุ นต่ อหน่ วยของกิ จกรรมในปี งบประมาณ 2559 เพิ่ มขึ้ น

0.002 ล้านบาท (0.026 – 0.028) คิดเป็น 5.67% โดยปีงบประมาณ 2559 มีข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพและพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต จ านวน 2,852 คน
ในปีงบประมาณ 2558 มีข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 2,209 คน เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 643 คน
12. การพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลงจากปีงบประมาณ 2558
จานวน 18.91 ล้านบาท (38.94-20.03) เท่ากับ 48.57 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายใน
การด าเนิ น งานลดลง เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยบุ ค ลากรจ านวน 0.86 ล้ า นบาท ค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นทางจ านวน
0.47 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจานวน 25.95 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการ
จานวน 0.11 ล้านบาท

มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจานวน 0.59

ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเงินนอกงบประมาณ จานวน 7.81 ล้านบาท และ ค่าเสื่อมราคา จานวน
0.71 ล้านบาท


ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมในปี ง บประมาณ 2559 ลดลง

จานวน 2.48 ล้านบาท (6.49-4.01) คิดเป็น 38.28% โดยในปีงบประมาณ 2559 มีหลักสู ตรที่ใช้ในการ
พัฒ นาข้าราชการเพื่อเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซียน จานวน 5 หลั กสู ตร ในปีงบประมาณ 2558

มีจานวน

6 หลักสูตร ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 1 หลักสูตร
13. การพัฒนาเครือข่ายบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 ปีงบประมาณ 2559 ไม่ได้ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรภาครัฐ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจากการสร้างเครือข่ายบุคลากรภาครัฐกับประเทศสมาชิก
อาเซียนเป็นภารกิจประจาและต้องดาเนินการต่อเนื่อง จึงกาหนดเป็นภารกิจหนึ่งในงานวิเทศสัมพันธ์


ปีงบประมาณ 2559 ไม่ได้ดาเนินกิจกรรมจึงไม่สามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่

เป็นต้นทุนในการดาเนินกิจกรรมและต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2558 ได้
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หน่วยงานสนับสนุน
1. ด้านการเงินและบัญชี


ปี งบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่า ยเป็น ต้นทุน เพิ่ม ขึ้น จากปีงบประมาณ 2558

จานวน 1.73 ล้านบาท (10.80-12.53) เท่ากับ 16.01% เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จานวน 1.57 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จานวน
0.22 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการจานวน 0.02 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จานวน 0.03 ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภคจานวน 0.01 ล้านบาท
และ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเงินนอกงบประมาณ จานวน 0.05 ล้านบาท


ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี ง บประมาณ 2559 เพิ่ ม ขึ้ น

จานวน 0.0001 ล้านบาท (0.0008-0.0009) เท่ากับ 18.25 % โดยปีงบประมาณ 2559 สามารถบันทึก
รายการเอกสารในระบบ GFMIS ได้จานวน 13,852 รายการ ปีงบประมาณ 2558 สามารถบันทึกรายการ
เอกสารในระบบ GFMIS ได้จานวน 14,120 รายการ ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 268 รายการ
2. ด้านการพัสดุ


ปี ง บประมาณ 2559 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น ต้ น ทุ น ลดลงจากปี ง บประมาณ 2558

จ านวน 4.05 ล้ านบาท (9.62-5.57) เท่ ากั บ 42.16 % เนื่ อ งจากปี ง บประมาณ 2559 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดาเนินงานลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นจานวน 4.58 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเงินนอกงบประมาณ
จานวน 0.07 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจานวน 0.20 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จานวน 0.10 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จานวน 0.29 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการจานวน 0.01 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2559 ลดลง จานวน

0.006 ล้านบาท (0.013-0.007) เท่ากับ 43.40 % โดยปีงบประมาณ 2559 สามารถบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบ GFMIS ได้จานวน 746 รายการ ปีงบประมาณ 2558 สามารถบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
GFMIS ได้จานวน 730 รายการ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 16 รายการ
3. ด้านบริหารบุคลากร


ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558

จานวน 0.25 ล้านบาท (5.20-5.45) เท่ากับ 4.96 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
เพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จานวน 0.27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการจานวน 0.01
ล้านบาท และมีค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุลดลงจานวน 0.02 ล้านบาท
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แต่ถ้าเปรี ย บเทียบต้นทุนต่อหน่ว ยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2559 เพิ่มขึ้น

จานวน 0.0006 ล้านบาท (0.0097-0.0103) เท่ากับ 5.76 % โดยปีงบประมาณ 2559 มีจานวนข้าราชการ
และลูกจ้างจานวน 529 คน และปีงบประมาณ 2558 มีข้าราชการและลูกจ้างจานวน 533 คน ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 4 คน
4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ปี งบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่า ยเป็น ต้นทุน เพิ่ม ขึ้น จากปีงบประมาณ 2558

จานวน 4.59 ล้านบาท (7.14-11.73) เท่ากับ 64.34% เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จานวน 3.50 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจานวน 1.13 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จานวน 0.02 ล้านบาท และ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
จานวน 0.02 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2559 ลดลง จานวน

0.00006 ล้านบาท (0.00029-0.00023) เท่ากับ 19.78 % โดยปีงบประมาณ 2559 มี ก ารพั ฒ นาข้าราชการ
จานวน 49,594 ชั่วโมง ปีงบประมาณ 2558 มีการพัฒนาข้าราชการ จานวน 24,209 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 25,385 ชั่วโมง
5. ด้านตรวจสอบภายใน


ปี งบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่า ยเป็น ต้นทุน เพิ่ม ขึ้น จากปีงบประมาณ 2558

จานวน 0.13 ล้านบาท (0.73-0.86) เท่ากับ 17.99 % ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร จานวน 0.11 ล้านบาท และ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จานวน 0.01 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการ จานวน 0.009 ล้านบาท


ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี ง บประมาณ 2559 เพิ่ ม ขึ้ น

จานวน 0.0006 ล้านบาท (0.0033–0.0039) เท่ากับ 17.99 % โดยปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ
2558 มีจานวนวันในการตรวจสอบเท่ากันจานวน 220 วัน
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


ปี ง บประมาณ 2559 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น ต้ น ทุ น ลดลงจากปี ง บประมาณ 2558

จานวน 8.59 ล้านบาท (22.85-14.26) เท่ากับ 37.58 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จานวน 0.53 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจานวน 0.04
ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จานวน 8.78 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการ จานวน
0.07 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จานวน 0.18 ล้านบาท
และ ค่าเสื่อมราคา จานวน 0.66 ล้านบาท
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ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี ง บประมาณ 2559 ลดลง

จ านวน 0.01 ล้ านบาท (0.03-0.02) เท่ากับ 36.11 %

โดยปีงบประมาณ 2559 มี จานวนเครื่อ ง

คอมพิวเตอร์ที่ดูแลจานวน 679 เครื่อง และปีงบประมาณ 2558 มีจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดูแลจานวน
695 เครื่อง ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 16 เครื่อง
7. ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์


ปี ง บประมาณ 2559 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น ต้ น ทุ น ลดลงจากปี ง บประมาณ 2558

จานวน 0.14 ล้านบาท (2.86-2.72) เท่ากับ 4.97 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จานวน 0.51 ล้านบาท และมี
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น จานวน 0.37 ล้านบาท


ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี ง บประมาณ 2559 ลดลง

จานวน 0.14 ล้านบาท (2.86-2.72) เท่ากับ 4.97 % โดยปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2558
มีกิจกรรมด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์เท่ากัน จานวน 1 ระบบ
8. ด้านแผนงาน


ปี ง บประมาณ 2559 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น ต้ น ทุ น ลดลงจากปี ง บประมาณ 2558

จานวน 1.47 ล้านบาท (3.51-2.04) เท่ากับ 41.89 % ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลดลง เช่น ค่าใช้จ่าย
บุคลากร จานวน 0.15 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จานวน 1.19 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเดินทาง จานวน
0.03 ล้านบาท และ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จานวน 0.10 ล้านบาท


ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี ง บประมาณ 2559 ลดลง

จานวน 1.47 ล้านบาท (3.51-2.04) เท่ากับ 41.89 %

โดยปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2558

มีกิจกรรมด้านแผนงาน เท่ากัน จานวน 1 ด้าน
9. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ


ปี งบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่า ยเป็น ต้นทุน เพิ่ม ขึ้น จากปีงบประมาณ 2558

จานวน 0.20 ล้านบาท (0.66-0.86) เท่ากับ 29.72 % ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่าย
บุคลากร จานวน 0.07 ล้านบาท และ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จานวน 0.13 ล้านบาท


ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี ง บประมาณ 2559 เพิ่ ม ขึ้ น

จานวน 0.20 ล้านบาท (0.66-0.86) เท่ากับ 29.72 % โดยปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2558
มีกิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ เท่ากันจานวน 1 ด้าน
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10. ด้านงานสารบรรณ


ปี ง บประมาณ 2559 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น ต้ น ทุ น ลดลงจากปี ง บประมาณ 2558

จานวน 1.13 ล้านบาท (3.64-2.51) เท่ากับ 31.05% ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลดลง เช่น ค่าใช้จ่าย
บุคลากร จานวน 1.11 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการ จานวน 0.05 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จานวน 0.02 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายเดินทาง จานวน
0.01 ล้านบาท


แต่ ถ้ า เปรี ย บเที ยบต้ นทุ นต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี งบประมาณ 2559 ลดลง

จ านวน 0.0000008 ล้ า นบาท (0.0000245-0.0000238) เท่ า กั บ 3.07% โดยปี ง บประมาณ 2559
มีจานวนหนังสือรับเข้าและส่งออกจานวน 105,505 เรื่อง ปีงบประมาณ 2558 มีจานวนหนังสือรับเข้าและ
ส่งออกจานวน 148,329 เรื่อง ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 42,824 เรื่อง
11. ด้านยานพาหนะ


ปี งบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่า ยเป็น ต้นทุน เพิ่ม ขึ้น จากปีงบประมาณ 2558

จานวน 3.17 ล้านบาท (3.10-6.27) เท่ากับ 102.04% ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จานวน 3.26 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง จานวน 0.99 ล้านบาท


ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี ง บประมาณ 2559 เพิ่ ม ขึ้ น

จ านวน 0.000026 ล้ า นบาท (0.000024 – 0.000050) เท่ ากั บ 106.36% โดยปี ง บประมาณ 2559
มีระยะทางทั้งหมดที่วิ่งของยานพาหนะทั้งหมดใน 1 ปีจานวน 126,625 กิโลเมตร ปีงบประมาณ 2558
มีระยะทางจานวน 129,333 กิโลเมตร ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 2,708 กิโลเมตร
12. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสานักงาน ก.พ.


ปี ง บประมาณ 2559 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น ต้ น ทุ น ลดลงจากปี ง บประมาณ 2558

จานวน 2.06 ล้านบาท (171.76-169.70) เท่ากับ 1.20%

ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลดลง เช่น

ค่ า ใช้ จ่ า ยบุ ค ลากร จ านวน 3.12 ล้ า นบาท ค่ า ตอบแทน ใช้ ส อยและวั ส ดุ จ านวน 4.68 ล้ า นบาท
ค่าสาธารณูปโภค จานวน 0.10 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม จ านวน 0.53 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จานวน 1.80 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเงิน
สวัสดิการ จานวน 2.60 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาจานวน 0.03 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2559 ลดลง จานวน

6.14 ล้านบาท (13.21-7.08) เท่ากับ 46.48% โดยปีงบประมาณ 2559 สามารถดาเนินการพัฒนาเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งภายในสานักงาน ก.พ. ได้จานวน 24 กิจกรรม และปี ง บประมาณ 2558 สามารถดาเนินการ
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พัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสานักงาน ก.พ. ได้ จานวน 13 กิ จ กรรม เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
2558 จานวน 11 กิจกรรม
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สํานักงาน ก.พ.
ตารางเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงเงิน

กิจกรรมหลัก

1. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
2. การสงเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหสวนราชการและจังหวัด

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)
เงินใน งปม.
เงินนอก งปม.
งบกลาง
คาเสื่อมราคา

110,304,583.59
5,652,384.58

205,591.59
-

7,783,101.32
-

14,320,824.96
-

ตนทุนรวม

ปริมาณ

หนวยนับ

132,614,101.46

10

เรื่อง

5,652,384.58

151

ตนทุน
ตอหนวย

เงินใน งปม.

เงินนอก งปม.

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)
งบกลาง
คาเสื่อมราคา
ตนทุนรวม
ปริมาณ

13,261,410.15

110,619,113.69

สวนราชการ

37,433.01

3,962,460.90

210,487.55

24,635,130.52

75,605.04

1,917,992.35

4,219,285.12
6,192,044.56

34,850,564.47
8,016,648.26

226,815.13
75,605.04

79,441.48
27,250,413.87
24,499.01
521,256.85

131,464,236.28
146,444,699.19
83,092,244.74
67,670,154.09

378,025.21

9

เรื่อง

3,962,460.90

2

กิจกรรม

1,981,230.45

3,288,936.66

29,917,664.57

150

สวนราชการ

199,451.10

2,921,779.02
1,305,017.48

6,221,944.70
2,548,815.91

44,221,103.32
11,946,086.69

15
1

เรื่อง
เรื่อง

226,815.13
8,386,988.18
9,608,648.23
151,210.08

4,480,658.13
2,850,982.01
147,564.00
3,510,614.85

8,736,875.31
7,595,465.15
1,911,985.52
6,360,247.13

144,908,584.85
165,278,134.53
94,760,442.49
77,692,226.15

-

15,319,206.70
-

3. การพัฒนาระบบและดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ

25,781,281.33

41,118.32

1,792,820.56

3,115,961.95

30,731,182.16

146

สวนราชการ

4. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. การพัฒนาระบบเงินเดือน คาตอบแทน สิ่งจูงใจ และ
คุณภาพชีวิตเจาหนาที่ของรัฐ

37,650,963.76
8,695,433.51

123,354.95
41,118.32

2,623,793.13
1,261,331.16

6,014,024.51
2,386,206.13

46,412,136.35
12,384,089.11

11
2

เรื่อง
ระบบ

6. การเตรียมกําลังคนคุณภาพเขาสูระบบราชการ
7. การพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ
8. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ
9. การพัฒนาเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ดานการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบขาราชการพลเรือน
สามัญ

86,573,882.38
176,535,996.15
82,576,241.92
65,806,523.41

123,354.95
505,945.35
11,459,690.17
82,236.63

4,182,036.54
3,899,433.51
179,261.00
2,894,592.96

8,343,138.64
9,811,522.08
1,894,431.93
6,798,889.84

99,222,412.51
190,752,897.08
96,109,625.02
75,582,242.85

10. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
วัฒนธรรมองคกร

30,285,224.93

82,236.63

1,623,902.89

3,692,188.10

35,683,552.56

214

สวนราชการ

166,745.57

36,865,385.73

226,815.13

2,841,829.36

6,072,648.00

46,006,678.22

214

11. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต

62,511,441.39

27,138.09

1,144,208.61

3,562,212.66

67,245,000.75

2,209

คน

30,441.38

75,469,163.89

7,862,565.99

1,033,018.22

3,487,125.37

87,851,873.47

2,852

12. การพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน

42,502,578.94

27,138.09

1,144,208.61

3,562,212.66

47,236,138.30

6

หลักสูตร

7,872,689.72

15,075,713.13

7,862,565.99

1,033,018.22

3,487,125.37

27,458,422.71

5

1,419,353.94

1

กิจกรรม

1,419,353.94

13. การพัฒนาเครือขายบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน
รวมตนทุนผลผลิต

1,419,353.94
736,295,889.84

12,718,923.09

28,528,690.30

63,501,613.46

1,249
คน
7
หลักสูตร
3,923
คน
145 สวนราชการ

841,045,116.69

966
คน
6
หลักสูตร
3,815
คน
151 สวนราชการ

2,948,073.55
11,946,086.69
150,008.89
27,546,355.76
24,838.91
514,518.05

35,081,659.16

30,713,884.69

65,030,375.83

868,991,434.56

(29.90) มีการปรับตัวชี้วัดในป
2559
(2.65)

2.7

(5.24)

(4.72) 36.4
(30.13)
(3.54) มีการปรับตัวชี้วัดในป
2559
46.04 (22.66)
(13.35) (14.29)
(1.40) (2.75)
2.79 4.1

88.83
1.09
1.39
(1.29)

สวนราชการ

214,984.48

28.93

0.0

28.93

คน

30,803.60

30.64

29.1

1.19

หลักสูตร

5,491,684.54
-

738,165,514.88
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ผลการเปรียบเทียบ
ตนทุนรวม หนวยนับ ตนทุนตอหนวย
เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม/(ลด)
%
%
%
14,998,639.63
1.79 (10.00)
13.10
ตนทุน
ตอหนวย

134,987,756.66

-

8,671,411.06

หนวยนับ

(41.87) (16.67)

(30.24)

(100.00) ไมมีการดําเนินกิจกรรม
ในป 2559

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงเงิน (ตอ)
หนวยงานหลัก
1. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ


ปงบประมาณ 2559 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ

2558 จํานวน 2.37 ลานบาท (132.61-134.98) เทากับ 1.79 % เนื่องจากปงบประมาณ 2559 มีคาใชจาย
ในการดําเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น จํานวน 0.49 ลานบาท คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้น จํานวน 0.88
ลานบาท คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จํานวน 0.99 ลานบาท


ถาเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของกิจกรรมปงบประมาณ 2559 เพิ่มขึ้น จํานวน

1.74 ลานบาท (13.26 – 15.00) เทากับ 13.10% เนื่องจากปงบประมาณ 2559 สามารถดําเนินการพัฒนา
หรือปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลจํานวน 9 เรื่อง และในปงบประมาณ 2558 สามารถ
ดําเนินการไดจํานวน 10 เรื่อง ลดลงจากปงบประมาณ 2558 จํานวน 1 เรื่อง
2. การสงเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสวนราชการ
และจังหวัด


ปงบประมาณ 2559 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมลดลงจากปงบประมาณ 2558

จํานวน 1.69 ลานบาท (5.65 – 3.96) เทากับ 29.90 % เนื่องจากปงบประมาณ 2559 มีคาใชจายในการ
ดําเนินกิจกรรมลดลง จํานวน 1.69 ลานบาท


ไมสามารถเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของกิจกรรมระหวางปงบประมาณ 2559

กั บ ป ง บประมาณ 2558 ได เนื่ องจากมี การปรั บปรุ งการกํ าหนดเป าหมาย/ตั วชี้ วั ดกิ จกรรม จากจํ านวน
สวนราชการที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาขีดความสามารถ เปนจํานวนกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาขีดความสามารถ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสวนราชการและจังหวัด
3. การพัฒนาระบบและดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ


ปงบประมาณ 2559 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมลดลงจากปงบประมาณ 2558

จํานวน 0.81 ลานบาท (30.73 – 29.92) เทากับ 2.65 % เนื่องจากปงบประมาณ 2559 มีคาใชจายในการ
ดําเนินกิจกรรมลดลง จํานวน 1.11 ลานบาท และมีคาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้น จํานวน 0.12 ลานบาท
คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จํานวน 0.17 ลานบาท
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ถ าเปรี ยบเที ยบต นทุ นต อหน วยของกิ จกรรมปงบประมาณ 2559 ลดลง จํ านวน

0.01 ลานบาท (0.21 – 0.20) เทากับ 5.24% เนื่องจากปงบประมาณ 2559 มีสวนราชการสามารถดําเนินการ
สรรหาบุ ค คลเข ารั บ ราชการได ต ามความต องการตามแผนที่กํ า หนด จํ านวน 150 ส ว นราชการ และใน
ปงบประมาณ 2558 สามารถดําเนินการไดจํานวน 146 สวนราชการ เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2558 จํานวน
4 สวนราชการ
4. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล


ปงบประมาณ 2559 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมลดลง จากปงบประมาณ

2558 จํานวน 2.19 ลานบาท (46.41 – 44.22) เทากับ 4.72 % เนื่องจากปงบประมาณ 2559 มีคาใชจาย
ในการดําเนินกิจกรรมลดลง จํานวน 2.69 ลานบาท คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้น จํานวน 0.29
ลานบาท คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จํานวน 0.20 ลานบาท


ถ า เปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยของกิ จ กรรมในป ง บประมาณ 2559 ลดลง

จํานวน 1.27 ลานบาท (4.22 – 2.95) เทากับ 30.13 % เนื่องจากปงบประมาณ 2559 สามารถดําเนินการ
พั ฒ นากฎหมายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลได จํ า นวน 15 เรื่ อ ง ป ง บประมาณ 2558 สามารถ
ดําเนินการไดจํานวน 11 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2558 จํานวน 4 เรื่อง
5. การพัฒนาระบบเงินเดือน คาตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตเจาหนาที่ของรัฐ


ปงบประมาณ 2559 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมลดลงจากปงบประมาณ 2558

จํานวน 0.44 ลานบาท (12.38 – 11.94) เทากับ 3.54 % เนื่องจากปงบประมาณ 2559 มีคาใชจายในการ
ดําเนินกิจกรรมลดลง จํานวน 0.64 ลานบาท คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้น จํานวน 0.04 ลานบาท
คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 0.16 ลานบาท


ไมสามารถเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของกิจกรรมระหวางปงบประมาณ 2559

กับปงบประมาณ 2558 ได เนื่องจากมีการปรับปรุงการกําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัดกิจกรรม จากจํานวนระบบ
เงิ นเดื อนค าตอบแทน สิ่ งจู งใจ และคุ ณภาพชีวิตเจาหนาที่ของรั ฐไดรับ การพัฒ นา เป น จํานวนกฎ ระเบีย บ
หลักเกณฑ วิธีการเกี่ยวกับแรงจูงใจ เงินเดือน คาตอบแทน คุณภาพชีวิตที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุง
6. การเตรียมกําลังคนคุณภาพเขาสูระบบราชการ


ปงบประมาณ 2559 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ 2558

จํานวน 45.69 ลานบาท (99.22 – 144.91) เทากับ 46.04 % เนื่องจากปงบประมาณ 2559 มีคาใชจายใน
การดําเนินงานเพิ่มขึ้น จํานวน 44.99 ลานบาท คาใชจายงบกลางเพิ่มขึ้น จํานวน 0.30 ลานบาท คาเสื่อมราคา
เพิ่มขึ้น จํานวน 0.39 ลานบาท
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ถ าเปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยของกิ จ กรรมในป ง บประมาณ 2559 เพิ่ มขึ้ น

จํานวน 0.07 ลานบาท (0.08 – 0.15) เทากับ 88.83 %

เนื่องจากปงบประมาณ 2559 มีจํานวนนักเรียน

ที่สามารถจัดสรรทุนและ/หรือ ฝกอบรมรวมทั้งที่กําลังศึกษาในตางประเทศไดจํานวน 966 คน ปงบประมาณ
2558 สามารถดําเนินการไดจํานวน 1,249 คน ลดลงจากปงบประมาณ 2558 จํานวน 283 คน
7. การพัฒนาคุณภาพกําลังภาครัฐ


ปงบประมาณ 2559 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมลดลง จากปงบประมาณ 2558

จํานวน 25.47 ลานบาท (190.75 – 165.28) เทากับ 13.35 % เนื่องจากปงบประมาณ 2559 มีคาใชจาย
ในการดําเนินงานลดลง จํานวน

22.21 ลานบาท คาใชจายเงินงบกลางสวัสดิการลดลง จํานวน 1.05

ลานบาท คาเสื่อมราคาลดลง จํานวน 2.22 ลานบาท


ถ าเปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยของกิ จ กรรมในป ง บประมาณ 2559 เพิ่ มขึ้ น

จํานวน 0.29 ลานบาท (27.25 – 27.54) เทากับ 1.09 % เนื่องจากปงบประมาณ 2559 สามารถดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตร/เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาขาราชการจํ านวน 6 หลักสูตร ป งบประมาณ 2558 สามารถ
ดําเนินการไดจํานวน 7 หลักสูตร ลดลงจากปงบประมาณ 2558 จํานวน 1 หลักสูตร
8. การบริหารจัดการศึกษานักเรียนไทยในตางประเทศ


ปงบประมาณ 2559 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมลดลง จากปงบประมาณ 2558

จํานวน 1.35 ลานบาท (96.11 – 94.76) เทากับ 1.40% เนื่องจากปงบประมาณ 2559 มีคาใชจายในการ
ดําเนินงานลดลง จํานวน

1.34 ลานบาท คาใชจายเงินงบกลางสวัสดิการลดลง 0.03 ลานบาท และมี

คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จํานวน 0.02 ลานบาท


ถ าเปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยของกิ จ กรรมในป ง บประมาณ 2559 เพิ่ มขึ้ น

จํานวน 0.0003 ลานบาท (0.0245 – 0.0248) เทากับ 1.39% เนื่องจากปงบประมาณ 2559 ไดดําเนินการ
ดูแลนักเรียนไทยที่ศึกษาในตางประเทศได จํานวน 3,815 คน ปงบประมาณ 2558 สามารถดําเนินการได
จํานวน 3,923 คน ลดลงจากปงบประมาณ 2558 จํานวน 108 คน
9. การพัฒนาเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบ
ขาราชการพลเรือนสามัญ
 ปงบประมาณ 2559 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ 2558
จํานวน 2.11 ลานบาท (75.58 – 77.69) เทากับ 2.79 % เนื่องจากปงบประมาณ 2559 มีคาใชจายในการ
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ดําเนินงานเพิ่มขึ้น จํานวน 1.93 ลานบาท คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้น จํานวน 0.62 ลานบาท
คาเสื่อมราคาลดลง จํานวน 0.44 ลานบาท


ถ า เปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยของกิ จ กรรมในป ง บประมาณ 2559 ลดลง

จํานวน 0.007 ลานบาท (0.521 – 0.514) เทากับ 1.29 % เนื่องจากปงบประมาณ 2559 มีสวนราชการที่
ไดรับการตรวจสอบวาไดปฏิบัติตามระบบคุณธรรมจํานวน 151 สวนราชการ ปงบประมาณ 2558 สามารถ
ดําเนินการไดจํานวน 145 สวนราชการ เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2558 จํานวน 6 สวนราชการ
10. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร


ปงบประมาณ 2559 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ

2558 จํ านวน 10.32 ล า นบาท (35.68 – 46.00) เทากับ 28.93 % เนื่องจากปงบประมาณ 2559 มี
คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น จํานวน 6.72 ลานบาท คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้น จํานวน
1.22 ลานบาท คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จํานวน 2.38 ลานบาท


ถ าเปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยของกิ จ กรรมในป ง บประมาณ 2559 เพิ่ มขึ้ น

จํานวน 0.05 ลานบาท (0.16 – 0.21) เทากับ 28.93 % เนื่องจากปงบประมาณ 2559 และปงบประมาณ
2558 สามารถดําเนินการใหสวนราชการนํามาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ไดเทากันจํานวน 214 สวนราชการ
11. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต


ปงบประมาณ 2559 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ

2558 จํ านวน 20.61 ล า นบาท (67.24 – 87.85) เทากับ 30.64 % เนื่องจากปงบประมาณ 2559 มี
คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น จํานวน 20.79 ลานบาท และมีคาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการลดลง
จํานวน 0.11 ลานบาท คาเสื่อมราคาลดลง จํานวน 0.07 ลานบาท


ถ า เปรี ย บเที ย บต น ทุน ตอ หนว ยของกิ จ กรรมในป ง บประมาณ 2559 เพิ่ มขึ้ น

จํานวน 0.0004 ลานบาท (0.0304 – 0.0308) เทากับ 1.19 % เนื่องจากปงบประมาณ 2559 มีขาราชการ
ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต เ ข า ร ว มกิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต จํ า นวน
2,852 คน ในปงบประมาณ 2558 มีขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใตเขารวมกิจกรรมจํานวน 2,209 คน
เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2558 จํานวน 643 คน
12. การพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน


ปงบประมาณ 2559 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมลดลง จากปงบประมาณ

2558 จํ านวน 19.78 ล า นบาท (47.24 – 27.46) เทากับ 41.87 % เนื่องจากปงบประมาณ 2559 มี
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คาใชจายในการดําเนินงานลดลง จํานวน 19.59 ลานบาท คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการลดลง จํานวน
0.11 ลานบาท คาเสื่อมราคาลดลง จํานวน 0.07 ลานบาท


ถ า เปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยของกิ จ กรรมในป ง บประมาณ 2559 ลดลง

จํานวน 2.38 ลานบาท (7.87 – 5.49) เทากับ 30.24 % เนื่องจากปงบประมาณ 2559 มีหลักสูตรที่ใชใน
การพัฒนาขาราชการเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน จํานวน 5 หลักสูตร ในปงบประมาณ 2558 มีจํานวน
6 หลักสูตร ลดลงจากปงบประมาณ 2558 จํานวน 1 หลักสูตร
13. การพัฒนาเครือขายบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
 ปงบประมาณ 2559 ไมไดดําเนินกิจกรรมการพัฒนาเครือขายบุคลากรภาครัฐ
เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน เนื่องจากการสรางเครือขายบุคลากรภาครัฐกับประเทศสมาชิก
อาเซียนเปนภารกิจประจําและตองดําเนินการตอเนื่อง จึงกําหนดเปนภารกิจหนึ่งในงานวิเทศสัมพันธ


ปงบประมาณ 2559 ไมไดดําเนินกิจกรรมจึงไมสามารถเปรียบเทียบคาใชจายที่

เปนตนทุนในการดําเนินกิจกรรมและตนทุนตอหนวยระหวางปงบประมาณ 2559 และปงบประมาณ 2558 ได
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สํานักงาน ก.พ.
ตารางเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงเงิน

ผลผลิตยอย

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)
เงินใน งปม.
เงินนอก งปม.
งบกลาง
คาเสื่อมราคา

ตนทุนรวม

1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ

188,084,646.77

411,183.17

13,461,046.17

25,837,017.56

227,793,893.67

2. กําลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เปนระบบ

263,109,878.53

629,300.30

8,081,470.05

18,154,660.72

289,975,309.60

3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใน
ตางประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

82,576,241.92

11,459,690.17

179,261.00

1,894,431.93

96,109,625.02

4. มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นําไปสู
วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุงเนนประโยชน
สวนรวม

96,091,748.34

164,473.27

4,518,495.86

10,491,077.94

111,265,795.41

5. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต

62,511,441.39

27,138.09

1,144,208.61

3,562,212.66

67,245,000.75

6. การพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมเขา
สูประชาคมอาเซียน

43,921,932.88

27,138.09

1,144,208.61

3,562,212.66

48,655,492.24

736,295,889.84

12,718,923.09

28,528,690.30

63,501,613.46

841,045,116.69

รวมตนทุนทั้งสิ้น

ปริมาณ หนวยนับ

9

เรื่อง

134 สวนราชการ
3,923

คน

145 สวนราชการ

2,209

คน

6 กิจกรรม

ตนทุน
ตอหนวย

เงินใน งปม.

เงินนอก งปม.

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)
งบกลาง
คาเสื่อมราคา
ตนทุนรวม
ปริมาณ หนวยนับ

10

25,310,432.63

182,083,917.84

756,050.42

14,816,199.91

27,378,903.97

225,035,072.14

2,163,994.85

277,908,935.47

8,613,803.31

7,331,640.14

16,332,340.47

310,186,719.38

24,499.01

83,092,244.74

9,608,648.23

147,564.00

1,911,985.52

94,760,442.49

767,350.31

104,535,539.82

378,025.21

6,352,444.21

12,432,895.13

123,698,904.37

30,441.38

75,469,163.89

7,862,565.99

1,033,018.22

3,487,125.37

87,851,873.47 2,852

8,109,248.71

15,075,713.13

7,862,565.99

1,033,018.22

3,487,125.37

27,458,422.71

36,405,966.89

738,165,514.88

35,081,659.16

30,713,884.69

65,030,375.83

868,991,434.56
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เรื่อง

106 สวนราชการ
3,815

คน

151 สวนราชการ

4

คน
กิจกรรม

ผลการเปรียบเทียบ
ตนทุนรวม หนวยนับ ตนทุนตอหนวย
เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม/(ลด)
%
%
%
22,503,507.21
(1.21)
11.11 (11.09)
ตนทุน
ตอหนวย

2,926,289.81

6.97

(20.90)

35.23

24,838.91

(1.40)

(2.75)

1.39

819,198.04

11.17

4.14

6.76

30,803.60

30.64

29.11

1.19

6,864,605.68

(43.57)

(33.33)

(15.35)

33,169,243.25

ตารางที่ 9 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
ผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ


ปี ง บประมาณ 2559 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ น ต้ น ทุ น ลดลงจ านวน 2.76 ล้ า นบาท

(227.79 – 225.03) เท่ากับ 1.21% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลดลง
จานวน 5.65 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายงบกลางสวัสดิการเพิ่มขึ้น จานวน 1.35 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา
เพิ่มขึ้นจานวน 1.54 ล้านบาท


ถ้าเปรี ยบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิ ตปีงบประมาณ 2559 ลดลงจานวน 2.81 ล้ านบาท

(25.31 – 22.50) เท่ากับ 11.09% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลจานวน 10 เรื่อง ปีงบประมาณ 2558 ดาเนินการได้ 9 เรื่อง
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 1 เรื่อง
ผลผลิตที่ 2 กาลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ


ปี ง บประมาณ 2559 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ น ต้ น ทุ น เพิ่ ม ขึ้ น จานวน 20.21 ล้ า นบาท

(289.97 – 310.18) เท่ากับ 6.97% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น
จานวน 22.78 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการลดลง จานวน 0.75 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา
ลดลงจานวน 1.82 ล้านบาท


ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตย่อยระหว่างปีงบประมาณ 2559 กับปีงบประมาณ

2558 ได้ เนื่ องจากมีการปรั บปรุ งการกาหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิ ต จากจานวนส่ ว นราชการที่จัดทา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน
เป็นจานวนส่วนราชการที่ดาเนินการจัดทาแนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต ที่ 3 การบริ หารจัดการทรั พยากรบุค คลในต่า งประเทศที่มี ประสิทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล


ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนลดลงจานวน 1.35 ล้านบาท (96.11 – 94.76)

เท่ากับ 1.40% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลดลง จานวน 1.34 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการลดลง จานวน 0.03 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลง จานวน 0.02 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2559 ลดลง 0.0004 ล้านบาท

(0.0244 – 0.0248) เท่ากับ 1.39% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้ดาเนินการดูแลนักเรียนไทยที่ศึกษา
ในต่างประเทศได้จานวน 3,815 คน ปีงบประมาณ 2558 สามารถดาเนินการได้จานวน 3,923 คน ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 108 คน
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ผลผลิต ที่ 4 มาตรฐานคุณ ธรรมและจริ ยธรรมที่น าไปสู่ วัฒนธรรมการปฏิบั ติร าชการ
ที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม


ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนเพิ่มขึ้น จานวน 12.43 ล้านบาท (111.26 –

123.69) เท่ากับ 11.17% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ้นจานวน 8.66 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นจานวน 1.83 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจานวน 1.94 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2559 เพิ่มขึ้น จานวน 0.05 ล้านบาท

(0.77 – 0.82) เท่ากับ 6.76% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้ดาเนินการตรวจสอบว่าส่วนราชการ ได้
ปฏิบัติตามระบบคุณธรรมจานวน 151 ส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2558 ดาเนินการได้ 145 ส่วนราชการ
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 6 ส่วนราชการ
ผลผลิตที่ 5 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้ าราชการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้


ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนเพิ่มขึ้น จานวน 20.61 ล้านบาท (67.24 – 87.85)

เท่ากับ 30.64% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ้นจานวน 20.79 ล้านบาท
และมีค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการลดลง จานวน 0.11 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลงจานวน 0.08 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2559 เพิ่มขึ้น จานวน 0.0004 ล้านบาท

(0.0304 – 0.0308) เท่ากับ 1.19% เนื่องจากในปีง บประมาณ 2559 มีข้าราชการในจัง หวัด ชายแดน
ภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการจานวน 2,852 คน
ปีงบประมาณ 2558 มีข้าราชการเข้าร่วมจานวน 2,209 คน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 643 คน
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนลดลง จานวน 21.19 ล้านบาท (48.65 – 27.46)

เท่ากับ 43.57% เนื่ องจากในปี งบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลดลงจานวน 21.01 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการลดลง จานวน 0.11 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลงจานวน 0.08 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิ ตปีงบประมาณ 2559 ลดลง จานวน 1.25 ล้านบาท

(8.11 – 6.86) เท่า กับ 15.35% เนื่อ งจากในปีง บประมาณ 2559 ดาเนิน กิจ กรรมที่ใ ช้ใ นการพัฒ นา
ข้า ราชการเพื ่อ เตรีย มความพร้อ มเข้า สู ่ป ระชาคมอาเซีย นจ านวน 4 กิจ กรรม ปี ง บประมาณ 2558
ดาเนินการได้จานวน 6 กิจกรรม ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 2 กิจกรรม
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สํานักงาน ก.พ.
ตารางเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงเงิน
ผลผลิตยอย

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)
เงินใน งปม.
เงินนอก งปม.
งบกลาง
คาเสื่อมราคา

ตนทุนรวม

ปริมาณ

1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ

188,084,646.77

411,183.17

13,461,046.17

25,837,017.56

227,793,893.67

2. กําลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เปนระบบ

263,109,878.53

629,300.30

8,081,470.05

18,154,660.72

289,975,309.60

3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในตางประเทศ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นําไปสู
วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุงเนนประโยชน
สวนรวม

82,576,241.92

11,459,690.17

179,261.00

1,894,431.93

96,109,625.02

96,091,748.34

164,473.27

4,518,495.86

10,491,077.94

111,265,795.41

5. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต

62,511,441.39

27,138.09

1,144,208.61

3,562,212.66

67,245,000.75

2,209

6. การพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน

43,921,932.88

27,138.09

1,144,208.61

3,562,212.66

48,655,492.24

6

736,295,889.84 12,718,923.09

28,528,690.30

63,501,613.46

841,045,116.69

รวมตนทุนทั้งสิ้น

9

ตนทุน
ตอหนวย

เงินใน งปม.

เรื่อง

25,310,432.63

182,083,917.84

756,050.42

14,816,199.91

27,378,903.97 225,035,072.14

2,163,994.85

277,908,935.47

8,613,803.31

7,331,640.14

16,332,340.47 310,186,719.38

24,499.01

83,092,244.74

9,608,648.23

147,564.00

767,350.31

104,535,539.82

378,025.21

6,352,444.21

12,432,895.13 123,698,904.37

30,441.38

75,469,163.89

7,862,565.99

1,033,018.22

3,487,125.37

87,851,873.47

2,852

8,109,248.71

15,075,713.13

7,862,565.99

1,033,018.22

3,487,125.37

27,458,422.71

4

738,165,514.88 35,081,659.16

30,713,884.69

65,030,375.83

868,991,434.56

134 สวนราชการ
3,923

คน

145 สวนราชการ

คน
กิจกรรม

36,405,966.89
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เงินนอก งปม.

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)
งบกลาง
คาเสื่อมราคา
ตนทุนรวม
ปริมาณ

หนวยนับ

1,911,985.52

94,760,442.49

10

หนวยนับ

เรื่อง

106 สวนราชการ
3,815

คน

151 สวนราชการ

คน
กิจกรรม

ผลการเปรียบเทียบ
ตนทุนรวม หนวยนับ ตนทุนตอหนวย
เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม/(ลด)
%
%
%
22,503,507.21
(1.21)
11.11
(11.09)
ตนทุน
ตอหนวย

2,926,289.81

6.97

(20.90)

35.23

24,838.91

(1.40)

(2.75)

1.39

819,198.04

11.17

4.14

6.76

30,803.60

30.64

29.11

1.19

6,864,605.68

(43.57)

(33.33)

(15.35)

33,169,243.25

ตารางที่ 10 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก
ผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ


ปี ง บประมาณ 2559 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ น ต้ น ทุ น ลดลงจ านวน 2.76 ล้ า นบาท

(227.79 – 225.03) เท่ากับ 1.21% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลดลง
จานวน 5.65 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายงบกลางสวัสดิการเพิ่มขึ้น จานวน 1.35 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา
เพิ่มขึ้นจานวน 1.54 ล้านบาท


ถ้าเปรี ยบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิ ตปีงบประมาณ 2559 ลดลงจานวน 2.81 ล้ านบาท

(25.31 – 22.50) เท่ากับ 11.09% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลจานวน 10 เรื่อง ปีงบประมาณ 2558 ดาเนินการได้ 9 เรื่อง
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 1 เรื่อง
ผลผลิตที่ 2 กาลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ


ปี ง บประมาณ 2559 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ น ต้ น ทุ น เพิ่ ม ขึ้ น จานวน 20.21 ล้ า นบาท

(289.97 – 310.18) เท่ากับ 6.97% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น
จานวน 22.78 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการลดลง จานวน 0.75 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา
ลดลงจานวน 1.82 ล้านบาท


ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตย่อยระหว่างปีงบประมาณ 2559 กับปีงบประมาณ

2558 ได้ เนื่ องจากมีการปรั บปรุ งการกาหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิ ต จากจานวนส่ ว นราชการที่จัดทา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน
เป็นจานวนส่วนราชการที่ดาเนินการจัดทาแนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต ที่ 3 การบริ หารจัดการทรั พยากรบุค คลในต่า งประเทศที่มี ประสิทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล


ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนลดลงจานวน 1.35 ล้านบาท (96.11 – 94.76)

เท่ากับ 1.40% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลดลง จานวน 1.34 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการลดลง จานวน 0.03 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลง จานวน 0.02 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2559 ลดลง 0.0004 ล้านบาท

(0.0244 – 0.0248) เท่ากับ 1.39% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้ดาเนินการดูแลนักเรียนไทยที่ศึกษา
ในต่างประเทศได้จานวน 3,815 คน ปีงบประมาณ 2558 สามารถดาเนินการได้จานวน 3,923 คน ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 108 คน
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ผลผลิต ที่ 4 มาตรฐานคุณ ธรรมและจริ ยธรรมที่น าไปสู่ วัฒนธรรมการปฏิบั ติร าชการ
ที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม


ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนเพิ่มขึ้น จานวน 12.43 ล้านบาท (111.26 –

123.69) เท่ากับ 11.17% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ้นจานวน 8.66 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นจานวน 1.83 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจานวน 1.94 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2559 เพิ่มขึ้น จานวน 0.05 ล้านบาท

(0.77 – 0.82) เท่ากับ 6.76% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้ดาเนินการตรวจสอบว่าส่วนราชการ ได้
ปฏิบัติตามระบบคุณธรรมจานวน 151 ส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2558 ดาเนินการได้ 145 ส่วนราชการ
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 6 ส่วนราชการ
ผลผลิตที่ 5 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้ าราชการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้


ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนเพิ่มขึ้น จานวน 20.61 ล้านบาท (67.24 – 87.85)

เท่ากับ 30.64% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ้นจานวน 20.79 ล้านบาท
และมีค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการลดลง จานวน 0.11 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลงจานวน 0.08 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2559 เพิ่มขึ้น จานวน 0.0004 ล้านบาท

(0.0304 – 0.0308) เท่ากับ 1.19% เนื่องจากในปีง บประมาณ 2559 มีข้าราชการในจัง หวัด ชายแดน
ภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการจานวน 2,852 คน
ปีงบประมาณ 2558 มีข้าราชการเข้าร่วมจานวน 2,209 คน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 643 คน
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนลดลง จานวน 21.19 ล้านบาท (48.65 – 27.46)

เท่ากับ 43.57% เนื่ องจากในปี งบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลดลงจานวน 21.01 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการลดลง จานวน 0.11 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลงจานวน 0.08 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิ ตปีงบประมาณ 2559 ลดลง จานวน 1.25 ล้านบาท

(8.11 – 6.86) เท่า กับ 15.35% เนื่อ งจากในปีง บประมาณ 2559 ดาเนิน กิจ กรรมที่ใ ช้ใ นการพัฒ นา
ข้า ราชการเพื ่อ เตรีย มความพร้อ มเข้ า สู ่ป ระชาคมอาเซีย นจ านวน 4 กิจ กรรม ปี ง บประมาณ 2558
ดาเนินการได้จานวน 6 กิจกรรม ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 2 กิจกรรม
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สํานักงาน ก.พ.
รายงานเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจายและลักษณะของตนทุน(คงที/่ ผันแปร)

ตนทุนคงที่
ศูนยตนทุน

ศูนยตนทุนหลัก
1. สํานักกฎหมาย
2. ศูนยบริหารระดับสูง
3. ศูนยสรรหาและเลือกสรร
4. สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
5. สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแท
6. สํานักพิทักษระบบคุณธรรม
7. สํานักมาตรฐานวินัย
8. สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
9. สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
10. ศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและบริหารควา
11. ศูนยสงเสริมจริยธรรม
12. สํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ
ศูนยตนทุนสนับสนุน
13. สวนกลาง
14. กลุมพัฒนาระบบ (รวม กสอ. วิเทศ หนวย
ตรวจสอบภายใน)
15. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16. สํานักงานเลขาธิการ
17. คาใชจายสวนกลาง
รวมตนทุนผลผลิต

คาใชจาย
บุคลากร

รวม

ตนทุนทางตรง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตนทุนผันแปร
คาใชจาย
คาใชจายเดินทาง
คาตอบแทน
ดานฝกอบรม
ใชสอยวัสดุ

(หนวย : บาท)

ตนทุนคงที่
รวม

คาใชจาย
บุคลากร

ตนทุนรวม

รวม

ตนทุนทางตรง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตนทุนผันแปร
คาใชจาย
คาใชจายเดินทาง
คาตอบแทน
ดานฝกอบรม
ใชสอยวัสดุ

รวม

6,340,945.82
6,341,228.56
19,674,274.77
17,633,260.60
21,777,129.75
44,505,369.04
9,549,829.26
11,589,178.94
21,240,832.52
12,109,452.51
6,251,956.29
59,974,452.14

6,340,945.82
6,341,228.56
19,674,274.77
17,633,260.60
21,777,129.75
44,505,369.04
9,549,829.26
11,589,178.94
21,240,832.52
12,109,452.51
6,251,956.29
59,974,452.14

523,634.34
3,395,344.00
635,760.68
654,456.18
1,128,985.77
2,616,332.62
1,391,706.78
670,839.51
23,994,254.37
4,272,809.29
1,304,057.72
-

13,496.00
2,043,000.80
1,147,681.97
17,859.00
11,037.00
6,089.00
290.00
6,710.00
23,616.00
31,015.00
11,065.00
1,032,001.63

3,028,044.16
34,992,533.61
42,101,568.36
9,739,012.69
1,663,557.65
2,472,641.16
2,478,385.02
5,000,947.00
154,622,128.78
592,948.51
470,734.89
27,579,215.16

3,565,174.50
40,430,878.41
43,885,011.01
10,411,327.87
2,803,580.42
5,095,062.78
3,870,381.80
5,678,496.51
178,639,999.15
4,896,772.80
1,785,857.61
28,611,216.79

9,906,120.32
46,772,106.97
63,559,285.78
28,044,588.47
24,580,710.17
49,600,431.82
13,420,211.06
17,267,675.45
199,880,831.67
17,006,225.31
8,037,813.90
88,585,668.93

6,475,748.34
7,335,459.19
22,126,575.52
19,078,806.64
22,591,760.87
46,118,005.48
9,310,560.00
10,566,565.49
18,648,227.60
13,454,050.97
6,237,847.52
64,791,543.28

6,475,748.34
7,335,459.19
22,126,575.52
19,078,806.64
22,591,760.87
46,118,005.48
9,310,560.00
10,566,565.49
18,648,227.60
13,454,050.97
6,237,847.52
64,791,543.28

245,552.50
7,902,979.75
988,808.00
1,397,137.95
2,529,977.27
1,124,178.55
1,485,660.78
478,460.00
34,808,238.12
3,892,038.00
1,695,062.31
-

2,305.00
597,296.51
1,174,059.87
20,202.00
10,840.00
2,236.00
280.00
64,525.00
147,828.00
33,444.00
95,256.07
-

3,078,830.00
5,214,314.34
84,530,539.55
10,515,968.00
1,590,259.42
4,391,823.05
2,305,868.02
3,518,476.84
158,479,490.82
537,141.66
4,028,127.93
24,407,223.65

3,326,687.50
13,714,590.60
86,693,407.42
11,933,307.95
4,131,076.69
5,518,237.60
3,791,808.80
4,061,461.84
193,435,556.94
4,462,623.66
5,818,446.31
24,407,223.65

243,798.00
28,192,319.17

243,798.00
28,192,319.17

4,117,679.00
1,183,169.46

10,746.00
479,982.52

86,279.19
12,162,141.32

4,214,704.19
13,825,293.30

4,458,502.19
42,017,612.47

24,230.00
24,985,837.87

24,230.00
24,985,837.87

4,176,638.00
489,966.00

231,403.52
1,917,018.31

112,177.82
1,452,246.05

4,520,219.34
3,859,230.36

7,766,948.00
40,605,188.89
313,796,164.26

7,766,948.00
40,605,188.89
313,796,164.26

450,145.00
6,985,386.79
53,324,561.51

43,047.00
53,739.00
292,596.00
5,223,971.92

572,669.77
8,158,502.95
44,596,077.75
350,317,387.97

1,065,861.77
15,197,628.74
44,888,673.75
408,865,921.40

8,832,809.77
55,802,817.63
44,888,673.75
722,662,085.66

7,601,525.21
41,334,482.57
320,681,226.55

7,601,525.21
41,334,482.57
320,681,226.55

628,509.34
10,025,983.39
71,869,189.96

2,158.00
1,172,474.20
214,367.00
5,685,693.48

326,051.04
3,533,219.14
42,046,994.75
350,068,752.08

956,718.38
14,731,676.73
42,261,361.75
427,623,635.52
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ตนทุนรวม

ตนทุน ตนทุน ตนทุน
คงที่ ผันแปร รวม
เพิ่ม/
เพิ่ม/
เพิ่ม/
(ลด) % (ลด) % (ลด) %

9,802,435.84
2.13
21,050,049.79 15.68
108,819,982.94 12.46
31,012,114.59
8.20
26,722,837.56
3.74
51,636,243.08
3.62
13,102,368.80 (2.51)
14,628,027.33 (8.82)
212,083,784.54 (12.21)
17,916,674.63 11.10
12,056,293.83 (0.23)
89,198,766.93
8.03
4,544,449.34 (90.06)
28,845,068.23 (11.37)
8,558,243.59
56,066,159.30
42,261,361.75
748,304,862.07

(2.13)
1.80
-

(6.69) (1.05)
(66.08) (54.99)
97.55 71.21
14.62 10.58
47.35
8.71
8.31
4.10
(2.03) (2.37)
(28.48) (15.29)
6.11
8.28
(8.87)
5.35
225.81 49.99
(14.69)
0.69
7.25
1.93
(72.09) (31.35)
(10.24)
(3.07)
(5.85)

(3.11)
0.47
(5.85)

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะ
ของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
ศูนย์ต้นทุนหลัก
สานักกฎหมาย ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน รวมลดลง จากปีงบประมาณ
2558 จานวน 0.10 ล้านบาท (9.90 – 9.80) เท่ากับ 1.05% เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 0.13 ล้านบาท (6.34 – 6.47) เท่ากับ 2.13% รวมทั้งมีต้นทุนทางตรงที่เป็นต้นทุนผัน
แปรลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 0.24 ล้านบาท (3.56 -3.32) เท่ากับ 6.69% ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้าน
ฝึกอบรมลดลงจานวน 0.28 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงจานวน 0.01 ล้านบาท และค่าตอบแทนใช้
สอยวัสดุเพิ่มขึ้นจานวน 0.05 ล้านบาท
ศู น ย์ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ปี ง บประมาณ 2559 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ น ต้ น ทุ น รวมลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 25.72 ล้านบาท (40.43 – 21.05) เท่ากับ 54.99% เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน
คงที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 0.99 ล้านบาท (6.34 – 7.33) เท่ากับ 15.68% รวมทั้งมีต้นทุน
ทางตรง ที่เป็นต้นทุนผันแปรลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 26.72 ล้านบาท (40.43 – 13.71) เท่ากับ
66.08% ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงจานวน 1.44 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุลดลงจานวน 29.78
ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจานวน 4.51 ล้านบาท
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน รวมเพิ่มขึ้น จาก
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 45.26 ล้านบาท (63.56 – 108.82) เท่ากับ 71.21% เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็น
ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 2.45 ล้านบาท (19.67 – 22.12) เท่ากับ 12.46% รวมทั้งมี
ต้น ทุน ทางตรงที่เป็น ต้น ทุนผั น แปรเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2558 จานวน 42.81 ล้ านบาท (43.88 –
86.69) เท่ากับ 97.55% โดยมีค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจานวน 0.35 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เพิ่มขึ้นจานวน 0.03 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุเพิ่มขึ้นจานวน 42.43 ล้านบาท
สานักตรวจสอบและประเมินผลกาลังคน ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม
เพิ่ม ขึ้น จากปี งบประมาณ 2558 จ านวน 2.97 ล้ านบาท (28.04 – 31.01) เท่า กับ 10.58% เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 1.44 ล้านบาท (17.63 – 19.07) เท่ากับ
8.20% รวมทั้งมีต้นทุนทางตรงที่เป็น ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 1.52 ล้านบาท
(10.41 – 11.93) เท่ากับ 14.62% โดยมีค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจานวน 0.74 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอย
วัสดุเพิ่มขึ้นจานวน 0.77 ล้านบาท
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สานักพัฒนาระบบจ าแนกตาแหน่งและค่า ตอบแทน ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่าย
ที่เป็นต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 2.14 ล้านบาท (24.58 – 26.72) เท่ากับ 8.71%
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 0.81 ล้านบาท (21.78 – 22.59)
เท่ า กั บ 3.74% รวมทั้ ง มี ต้ น ทุ น ทางตรงที่ เ ป็ น ต้ น ทุ น ผั น แปร เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ง บประมาณ 2558
จานวน 1.33 ล้านบาท (2.80 – 4.13) เท่ากับ 47.35% โดยมีค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจานวน 1.40 ล้านบาท
และค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุลดลงจานวน 0.07 ล้านบาท
สานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 2.03 ล้านบาท (49.60 – 51.63) เท่ากับ 4.10% เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็น
ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 1.61 ล้านบาท (44.51 – 46.12) เท่ากับ 3.62 % รวมทั้งมี
ต้นทุนทางตรงที่เป็นต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 0.42 ล้านบาท (5.10 – 5.52)
เท่ากับ 8.31% โดยมีค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุเพิ่มขึ้น จานวน 1.92 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมลดลง
จานวน 1.49 ล้านบาท
ส านั ก มาตรฐานวิ นั ย ปี ง บประมาณ 2559 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ น ต้ น ทุ น รวมลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 0.32 ล้านบาท (13.42 – 13.10) เท่ากับ 2.37% เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน
คงที่ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 0.24 ล้านบาท (9.55 – 9.31) เท่ากับ 2.51% โดยปีงบประมาณ
2559 มีต้นทุนทางตรงที่เป็นต้นทุนผันแปรลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 0.08 ล้านบาท (3.87 –
3.79) เท่ากับ 2.03% ซึ่งมีค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุลดลงจานวน 0.17 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เพิ่มขึ้นจานวน 0.09 ล้านบาท
สานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน รวม
ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 2.64 ล้านบาท (17.27 – 14.63) เท่ากับ 15.29% เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ที่เป็นต้นทุนคงทีล่ ดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 1.02 ล้านบาท (11.59 – 10.57) เท่ากับ 8.82 % รวมทั้งมี
ต้นทุนทางตรงที่เป็น ต้นทุนผั นแปรลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 1.62 ล้านบาท (5.68 – 4.06)
เท่ากับ 28.48% ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมลดลงจานวน 0.19 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุลดลงจานวน
1.48 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นจานวน 0.06 ล้านบาท
สถาบั น พั ฒนาข้า ราชการพลเรื อ น ปีง บประมาณ 2559 มี ค่า ใช้จ่ ายที่เ ป็ นต้ นทุ น รวม
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 12.20 ล้านบาท (199.88 – 212.08) เท่ากับ 6.11% เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 2.59 ล้านบาท (21.24 – 18.65) เท่ากับ
12.21 % รวมทั้งมีต้นทุนทางตรงที่เป็นต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากงบประมาณ 2558 จานวน 14.79 ล้านบาท
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(178.64 – 193.43) เท่ากับ 8.28 % ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจานวน 10.81 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางเพิ่มขึ้นจานวน 0.12 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุเพิ่มขึ้นจานวน 3.86 ล้านบาท
ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็น
ต้น ทุ น รวมเพิ่มขึ้ น จากปี งบประมาณ 2558 จ านวน 0.91 ล้ านบาท (17.00 – 17.91) เท่ากั บ 5.35 %
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 1.34 ล้านบาท (12.11 – 13.45)
เท่ากับ 11.10 % รวมทั้งมีต้นทุนทางตรงที่เป็นต้นทุนผันแปรลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จานวน 0.43 ล้านบาท
(4.89 – 4.46) เท่ากับ 8.87 % ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมลดลงจานวน 0.38 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอย
วัสดุลดลงจานวน 0.06 ล้านบาท
ศูน ย์ ส่ง เสริ ม จริ ย ธรรม ปี ง บประมาณ 2559 มี ค่า ใช้ จ่า ยที่เ ป็ น ต้น ทุ นรวมเพิ่ ม ขึ้น จาก
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 4.02 ล้านบาท (8.04 – 12.06) เท่ากับ 49.99 % เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน
คงที่ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 0.01 ล้านบาท (6.25 – 6.24) เท่ากับ 0.23 % รวมทั้งมีต้นทุนทาง
ตรงที่เป็นต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จานวน 4.03 ล้านบาท (1.79 – 5.82) เท่ากับ 225.81 %
ซึ่งมีค่าใช้จ่ ายด้านฝึ กอบรมเพิ่มขึ้น จ านวน 0.39 ล้ านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นจานวน 0.08
ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุเพิ่มขึ้นจานวน 3.56 ล้านบาท
สานักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 0.61 ล้านบาท (88.58 – 89.19) เท่ากับ 0.69 % เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ที่เป็ นต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากปี งบประมาณ 2558 จานวน 4.82 ล้ านบาท (59.97 – 64.79) เท่ากับ 8.03 %
รวมทั้งมีต้นทุนทางตรงที่เป็นต้นทุนผันแปรลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 4.20 ล้านบาท (28.61 –
24.41) เท่ากับ 14.69 % ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงจานวน 1.03 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ลดลงจานวน 3.17 ล้านบาท
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หน่วยงานสนับสนุน
ส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558
จ านวน 0.08 ล้ านบาท (4.46 – 4.54) เท่ ากั บ 1.93 % เนื่ อ งจากค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ น ต้ นทุ นคงที่ เพิ่ มขึ้ นจาก
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 0.22 ล้านบาท (0.24 – 0.02) เท่ากับ 90.06 % รวมทั้งมีต้นทุนทางตรงที่เป็น
ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 0.30 ล้านบาท (4.22 – 4.52) เท่ากับ 7.25 % ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจานวน 0.06 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นจานวน 0.22 ล้านบาท
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุเพิ่มขึ้นจานวน 0.02 ล้านบาท
กลุ่มพัฒนาระบบ (รวม กสอ. วิเทศ หน่วยตรวจสอบภายใน) ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่
เป็นต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 13.17 ล้านบาท (42.02 – 28.85) เท่ากับ 31.35 %
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 3.21 ล้านบาท (28.19 – 24.98)
เท่ากับ 11.37 % รวมทั้งมีต้นทุนทางตรงที่เป็นต้นทุนผันแปรลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 9.96 ล้านบาท
(13.82 – 3.86) เท่ากับ 72.09 % ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมลดลงจานวน 0.69 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ลดลงจานวน 10.71 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายในเดินทางเพิ่มขึ้นจานวน 1.44 ล้านบาท
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม
ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 0.27 ล้านบาท (8.83 - 8.56) เท่ากับ 3.11 % เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็น
ต้นทุนคงที่ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 0.16 ล้านบาท (7.76 – 7.60) เท่ากับ 2.13 % รวมทั้งมี
ต้นทุนทางตรงที่เป็นต้นทุนผันแปรลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 0.11 ล้านบาท (1.06 – 0.95) เท่ากับ
10.24 % ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในเดินทางลดลงจานวน 0.04 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุลดลงจานวน 0.25
ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจานวน 0.18 ล้านบาท
ส านั ก งานเลขาธิ ก าร ปี ง บประมาณ 2559 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ น ต้ น ทุ น รวมเพิ่ ม ขึ้ น จาก
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 0.26 ล้านบาท (55.80 – 56.06) เท่ากับ 0.47 % เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน
คงที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 0.73 ล้านบาท (40.60 – 41.33) เท่ากับ 1.80 % รวมทั้งมี
ต้นทุนทางตรงที่เป็นต้นทุนผันแปรลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 0.46 ล้านบาท (15.19 – 14.73)
เท่ากับ 3.07 % ซึ่งมีค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุลดลงจานวน 4.62 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
จานวน 3.04 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น จานวน 1.12 ล้านบาท
ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นกลาง ปี ง บประมาณ 2559 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ น ต้ น ทุ น รวมลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 2.63 ล้านบาท (44.89 – 42.26) เท่ากับ 5.85 % เนื่องจากต้นทุนทางตรงที่เป็น
ต้นทุนผันแปรลดลงจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 2.63 ล้านบาท (44.89 – 42.26) เท่ากับ 5.85 % ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายเดินทางลดลงจานวน 0.08 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุลดลงจานวน 2.55 ล้านบาท
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สํานักงาน ก.พ.
รายงานเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร)

ตนทุนทางออม
1. คาใชจายบุคลากร (งบกลาง)
2. คาสาธารณูปโภค
3. คาเสื่อมราคา
รวมตนทุนผลผลิต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตนทุนคงที่
ตนทุนผันแปร

28,528,690.30
26,352,727.27
63,501,613.46
92,030,303.76

26,352,727.27

รวม

(หนวย : บาท)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตนทุนคงที่
ตนทุนผันแปร

รวม

ผลการเปรียบเทียบ
ตนทุนคงที่ ตนทุนผันแปร ตนทุนรวม
เพิ่ม/ลด (%) เพิม่ /ลด (%) เพิ่ม/ลด (%)
7.66

65,030,375.83

30,713,634.69
24,942,561.97
65,030,375.83

95,744,010.52

24,942,561.97 120,686,572.49

4.04

28,528,690.30
26,352,727.27
63,501,613.46

30,713,634.69

118,383,031.03

24,942,561.97

35

(5.35)

7.66
(5.35)
2.41

(5.35)

1.95

2.41

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (งบกลาง) ปีงบประมาณ 2559 สานักงาน ก.พ. มีค่าใช้จ่ายที่เป็น
ต้นทุน ทางอ้อมรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 2.18 ล้านบาท (28.53 – 30.71) เท่ากับ
7.66% เนื่ อ งจากค่ า ใช้ จ ่ า ยทางอ้ อ มที่ เ ป็ น ต้ น ทุ น คงที่ เพิ่มขึ้ นจากปี ง บประมาณ 2558 จานวน
2.18 ล้านบาท โดยปีงบประมาณ 2559 มีการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและครอบครัว
เพิ่มขึ้นจานวน 2.18 ล้านบาท
ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2559 สานักงาน ก.พ. มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนทางอ้อม
รวมลดลงจากปี งบประมาณ 2558 จ านวน 1.41 ล้ านบาท (26.35 – 24.94) เท่ากับ 5.35 % เนื่องจาก
ค่ า ใช้ จ่ า ยทางอ้ อ มที่ เ ป็ น ต้ น ทุ น ผั น แปรลดลงจากปี ง บประมาณ 2558 จ านวน 1.41 ล้ า นบาท
โดยปีงบประมาณ 2559 มีการเบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้าลดลงจานวน 1.08 ล้านบาท ค่าโทรศัพท์ลดลงจานวน
0.05 ล้านบาท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมลดลงจานวน 0.51 ล้านบาท และค่าประปาเพิ่มขึ้น
จานวน 0.07 ล้านบาท ค่าไปรษณียเ์ พิ่มขึ้นจานวน 0.16 ล้านบาท
ค่ า เสื่ อ มราคา ปี ง บประมาณ 2559 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ น ต้ น ทุ น ทางอ้ อ มรวมเพิ่ ม ขึ้ น
จากปีงบประมาณ 2558 จานวน 1.53 ล้านบาท (63.50 – 65.03) เท่ากับ 2.41 % เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ทางอ้อมที่เป็นต้นทุน คงที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จานวน 1.53 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ
2559 มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจานวน 1.53 ล้านบาท
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