สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงาน ก.พ.
รายงานผลการปฏิบัติงานดานบัญชี
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิผล

สารบัญ
หนา
4.1 การจัดทำบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6

รายงานตนทุนรวมของหนวยงาน โดยแยกประเภทตามแหลงของเงิน
รายงานตนทุนตามศูนยตนทุนแยกประเภทคาใชจาย
รายงานตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงิน
รายงานตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงของเงิน
รายงานตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงของเงิน
รายงานตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงของเงิน

1
2
3
4
5
6

4.2 การเปรียบเทียบผลการคำนวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงเงิน
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงเงิน
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงเงิน
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงเงิน
ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจาย
และลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร)
ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร)

4.3 การเปดเผยรายงานตนทุนในเว็บไซตหนวยงาน

7
18
23
26
29
34
36

สานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคานวณต้นทุนผลผลิต
สาหรับปีงบประมาณ 2562 งวด ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน
(หน่วย : บาท)
ประเภทค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
2. ค่าใช้จา่ ยด้านการฝึกอบรม
3. ค่าใช้จา่ ยเดินทาง
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
6. ค่าใช้จา่ ยเงินอุดหนุน
7. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น
รวมต้นทุนผลผลิต

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
336,722,033.76 27,669,139.25
64,492,304.71
3,702,600.75
355,176,338.62
1,256,569.48
48,530,616.28 14,258,896.91
808,623,894.12

43,184,605.64

หมายเหตุ : ความแตกต่างระหว่างค่าใช้จา่ ยในระบบ GFMIS และต้นทุนที่นามาคานวณต้นทุนผลผลิต
ค่าใช้จา่ ยในระบบ GFMIS
หัก ต้นทุนที่ไม่เกีย่ วข้องในการผลิตผลผลิต
ค่าใช้จา่ ยด้านฝึกอบรม (ค่าใช้จา่ ยเงินนักเรียนเบิกแทน)
562,822,884.46
ค่าใช้จา่ ยด้านฝึกอบรม (เงินนอก) คชจทุน กพ
1,992,116,746.20
ค่าใช้จา่ ยผลักส่งรายได้แผ่นดิน (เงินในงบประมาณ)
9,195.00
ค่าใช้จา่ ยผลักส่งรายได้แผ่นดิน (เงินนอกงบประมาณ)
644,178,572.26
ค่าใช้จา่ ยผลักส่งรายได้แผ่นดิน (งบกลาง)
40,718.73
ค่าบาเหน็จบานาญ
193,318,601.92
ค่าใช้จา่ ยอื่น
436,875.49
กาไร/ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
61,423,075.51
กาไร/ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
97,121.31
ค่าใช้จา่ ยด้านฝึกอบรม (เบิกแทน)
7,729,475.60
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ (เบิกแทน)
2,124,651.59
รวมต้นทุนผลผลิต

1

งบกลาง
33,210,214.20

4,758,951.75
37,969,165.95

4,354,075,583.78

3,464,297,918.07
889,777,665.71

รวม
397,601,387.21
64,492,304.71
3,702,600.75
356,432,908.10
67,548,464.94
889,777,665.71

15. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16. สานักงานเลขาธิการ
17. ค่าใช้จา่ ยส่วนกลาง
รวมต้นทุนผลผลิต

ศูนย์ต้นทุนหลัก
1. สานักกฎหมาย
2. ศูนย์บริหารระดับสูง
3. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
4. สานักตรวจสอบและประเมินผลกาลังคน
5. สานักพัฒนาระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทน
6. สานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม
7. สานักมาตรฐานวินัย
8. สานักวิจยั และพัฒนาระบบงานบุคคล
9. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
10. ศูนย์จดั การศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้
11. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
12. สานักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
13. ส่วนกลาง
14. กลุ่มพัฒนาระบบ (รวม กสอ. วิเทศ หน่วย
ตรวจสอบภายใน)

ศูนย์ต้นทุน

298,270.00
2,078,251.40
64,492,304.71

2,430,420.64
5,441,294.03

27,950.00
33,843,815.80

8,431,805.40
39,469,150.34
62,533.33
362,627,789.81

198,990.00
3,964,649.94
806,153.00
1,147,415.50
1,260,241.81
870,934.98
1,669,928.54
3,284,684.77
34,103,621.53
3,865,052.04
3,072,396.53
-

ค่าใช้จ่าย
ด้านฝึกอบรม

7,443,726.56
7,528,310.87
23,881,684.77
20,907,239.94
22,362,851.34
51,951,660.79
10,149,115.81
14,517,718.48
17,704,726.60
12,858,154.60
6,902,167.72
84,585,177.46

ค่าใช้จ่าย
บุคลากร

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่าย

3,522.00
662,750.05
138,775.00
3,702,600.75

2,510.00
1,152,030.00

6,046.00
111,284.00
1,122,510.37
5,221.00
8,659.00
901.00
337.00
6,329.00
443,772.33
7,719.00
30,235.00
-

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าใช้จ่ายทางตรง

2

4,232,039.93
4,243,300.49
47,923,354.04
331,369,537.93
-

9,314.00
7,478,384.92

3,307,565.70
1,819,829.40
72,101,749.61
11,096,462.01
3,063,050.32
883,611.46
2,457,781.94
2,891,857.49
116,360,771.61
1,027,197.23
8,923,377.13
43,549,890.65

ค่าตอบแทน
ใช้สอยวัสดุ

12,965,637.33
46,453,452.28
48,124,662.37
762,192,233.20

2,470,194.64
47,915,524.75

10,956,328.26
13,424,074.21
97,912,097.75
33,156,338.45
26,694,802.47
53,707,108.23
14,277,163.29
20,700,589.74
168,612,892.07
17,758,122.87
18,928,176.38
128,135,068.11

รวม

945,760.70
2,067,138.07
22,425,919.89
34,973,597.40

81,198.00
1,116,877.00

479,798.17
459,164.02
1,063,607.81
910,649.52
1,161,799.58
922,572.48
498,939.30
648,299.93
1,036,020.71
528,761.20
416,400.02
210,691.00

(งบกลาง)

(ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการ)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

สานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคานวณต้นทุนผลผลิต
สาหรับปีงบประมาณ 2562 งวด ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

697.21
19,937,624.96
25,063,370.17

168.37

692.71
5,124,186.92

ค่าสาธารณูปโภค

14,110,678.21
1,275,914.47

601,970.83
754,684.95
2,657,180.47
1,366,765.40
1,588,102.27
2,024,013.68
755,870.15
1,084,909.29
3,971,515.62
896,129.03
459,759.97
11,784,179.56

รวม

9,626,365.60 10,572,126.30
2,769,022.36
4,836,857.64
26,481,229.82 68,844,774.67
67,548,464.94 127,585,432.51
-

14,029,480.21
158,869.10

122,172.66
295,520.93
1,593,572.66
456,115.88
426,302.69
1,101,441.20
256,930.85
436,609.36
2,935,494.91
366,675.12
43,359.95
6,449,301.64

ค่าเสื่อมราคา

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม

23,537,763.63
51,290,309.92
116,969,437.04
889,777,665.71

16,580,872.85
49,191,439.22

11,558,299.09
14,178,759.16
100,569,278.22
34,523,103.85
28,282,904.74
55,731,121.91
15,033,033.44
21,785,499.03
172,584,407.69
18,654,251.90
19,387,936.35
139,919,247.67

รวมทัง้ สิ้น

(หน่วย : บาท)

8. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
9. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวม
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน
1. ด้านการเงินและบัญชี
2. ด้านงบประมาณ
3. ด้านการพัสดุ
4. ด้านอาคารและสถานที่
5. ด้านบริหารบุคลากร
6. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7. ด้านตรวจสอบภายใน
8. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
10. ด้านแผนงาน
11. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ
12. ด้านงานสารบรรณ
13. ด้านยานพาหนะ
14. ด้านวิเทศสัมพันธ์
15. ด้านประชาสัมพันธ์
16. ด้านช่วยอานวยการ (หน้าห้อง)
17. การพัฒนาเพือ่ สร้างความเข้มแข็งภายในสานักงาน ก.พ.
รวม
รวมต้นทุน

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก
1. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
2. การส่งเสริมเพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการและจังหวัด
3. การพัฒนาระบบและดาเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
4. การพัฒนากฎหมายเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. การเตรียมและพัฒนาคุณภาพกาลังคนภาครัฐ
6. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ
7. การพัฒนาเพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ

กิจกรรมย่อยปีงบประมาณ 2562

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน (ต่อ)

125

118,124
116

120
121
122
123
128
126
127

รหัส

290,111.00
278,637.14
27,950.00
596,698.14
28,925,708.73

10,393,551.69
1,181,688.79
3,916,499.80
25,473,570.69
4,806,877.17
3,120,314.80
994,560.00
7,810,133.40
1,074,562.80
3,522,372.80
878,340.00
2,021,079.12
5,406,922.63
13,160,193.47
2,260,041.23
2,332,202.34
86,316,998.61
174,669,909.34
758,329,894.64

3

28,329,010.59

355,504.12
27,973,506.47
-

เงินนอกงบประมาณ

25,373,399.48
63,886,677.42
583,659,985.30

80,551,730.66
2,430,420.64
15,361,971.79
18,959,202.25
218,103,726.29
105,285,748.56
53,707,108.23

เงินในงบประมาณ

101,849.25
18,439.50
111,444.00
10,265.00
13,540.50
26,381,355.41
26,636,893.66
34,973,597.40

665,869.67
518,010.36
8,336,703.74

2,720,749.03
531,803.91
729,267.82
2,037,739.48
210,691.00
922,572.48

งบกลาง

สานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคานวณต้นทุนผลผลิต
สาหรับปีงบประมาณ 2562 งวด ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

9,291,589.96
334,775.64
43,438,601.49
53,064,967.09
67,548,464.94

171,825.38
1,467,747.46
14,483,497.85

1,319,027.93
796,786.33
250,638.09
2,926,729.84
6,449,301.64
1,101,441.20

ค่าเสือ่ มราคา

10,785,511.94
1,181,688.79
4,213,576.44
25,473,570.69
4,918,321.17
3,120,314.80
994,560.00
17,101,723.36
1,409,338.44
3,532,637.80
878,340.00
2,034,619.62
5,406,922.63
13,160,193.47
2,260,041.23
2,332,202.34
156,164,905.51
254,968,468.23
889,777,665.71

26,211,094.52
65,872,435.23
634,809,197.48

84,591,507.62
2,430,420.64
16,690,562.02
19,939,108.15
223,423,699.72
139,919,247.67
55,731,121.91

ต้นทุนรวม

จานวนครั้งในการซ่อมบารุงรักษาอาคารสถานที่

12,372 จานวนรายการเอกสาร
2,188,061,900 จานวนเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
543 จานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง
121
563 จานวนบุคลากร
13,899 จานวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม
265 จานวนวันตรวจสอบ
773 จานวนเครื่องคอม
1
ระบบ
1
ด้าน
1
ด้าน
137,793
เรื่อง
114,309
กิโลเมตร
50
เรื่อง
400
เรื่อง
14,887
เรื่อง
14 กิจกรรม

194 ส่วนราชการ
1,800
คน

12
เรื่อง
6 กิจกรรม
151 ส่วนราชการ
12
เรื่อง
7 คน/ตาแหน่ง
2
งาน
2
เรื่อง

ปริมาณ (หน่วยนับ)

871.77
0.00054
7,759.81
210,525.38
8,735.92
224.50
3,753.06
22,123.83
1,409,338.44
3,532,637.80
878,340.00
14.77
47.30
263,203.87
5,650.10
156.66
11,154,636.11

135,108.73
36,595.80

7,049,292.30
405,070.11
110,533.52
1,661,592.35
31,917,671.39
69,959,623.84
27,865,560.96

(หน่วย : บาท)
ต้นทุนต่อหน่วย

118,124

8. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
9. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

รวมต้นทุน

122
123
128
126
127

3. การพัฒนาระบบและดาเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
4. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. การเตรียมและพัฒนาคุณภาพกาลังคนภาครัฐ
6. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ
7. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินการด้านการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ
116

120
121

758,329,894.64

46,498,911.39
72,499,496.78

24,403,240.79
40,207,128.34
264,210,796.96
105,285,748.56
71,422,403.68

131,371,747.49
2,430,420.64

3,410,816.81
1,950,617.38

2,105,581.29
3,514,549.35
8,798,166.99
210,691.00
3,949,124.09

11,034,050.49
-

งบกลาง

4

28,925,708.73 34,973,597.40

81,367.93
27,122.64

27,122.64
81,367.93
518,239.98
27,973,506.47
54,245.29

162,735.86
-

รหัส เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

1. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
2. การส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วน
ราชการและจังหวัด

กิจกรรมหลัก

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

สานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคานวณต้นทุนผลผลิต
สาหรับปีงบประมาณ 2562 งวด ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

67,548,464.94

6,360,138.80
4,141,746.03

3,637,483.29
6,486,579.63
16,803,642.20
6,449,301.64
6,639,950.79

17,029,622.57
-

ค่าเสื่อมราคา

889,777,665.71

56,351,234.93
78,618,982.83

30,173,428.02
50,289,625.24
290,330,846.13
139,919,247.67
82,065,723.85

159,598,156.41
2,430,420.64

ต้นทุนรวม

13,299,846.37
405,070.11

194 ส่วนราชการ
1,800
คน

290,470.28
43,677.21

151 ส่วนราชการ
199,824.03
12
เรื่อง
4,190,802.10
7 คน/ตาแหน่ง 41,475,835.16
2
งาน
69,959,623.84
2 เรื่อง
41,032,861.92

12
เรื่อง
6 กิจกรรม

ปริมาณ (หน่วยนับ)

(หน่วย : บาท)
ต้นทุนต่อหน่วย

72,499,496.78

4. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
758,329,894.64

440,918,949.21
46,498,911.39

2. การเสริมสร้างเกียรติภมู แิ ละคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
3. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร

รวมต้นทุนผลผลิต

198,412,537.27

28,925,708.73

27,122.64

28,545,991.73
81,367.93

271,226.43

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิตย่อย

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

5

34,973,597.40

1,950,617.38

12,957,982.08
3,410,816.81

16,654,181.13

งบกลาง

67,548,464.94

4,141,746.03

29,892,894.62
6,360,138.80

27,153,685.49

ค่าเสือ่ มราคา

สานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคานวณต้นทุนผลผลิต
สาหรับปีงบประมาณ 2562 งวด ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

889,777,665.71

เรื่อง

คน

7 คน/ตาแหน่ง
194 ส่วนราชการ

12

ปริมาณ (หน่วยนับ)

78,618,982.83 1,800

512,315,817.64
56,351,234.93

242,491,630.31

ต้นทุนรวม

93,729,757.30

43,677.21

73,187,973.95
290,470.28

20,207,635.86

(หน่วย : บาท)
ต้นทุนต่อหน่วย

198,412,537.27

440,918,949.21
46,498,911.39
72,499,496.78

758,329,894.64

2. การเสริมสร้างเกียรติภมู แิ ละคุณภาพบุคลากรภาครัฐ

3. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร

4. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รวมต้นทุนผลผลิต

28,925,708.73

27,122.64

81,367.93

28,545,991.73

271,226.43

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิตหลัก

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

6

34,973,597.40

1,950,617.38

3,410,816.81

12,957,982.08

16,654,181.13

งบกลาง

67,548,464.94

4,141,746.03

6,360,138.80

29,892,894.62

27,153,685.49

ค่าเสือ่ มราคา

สานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคานวณต้นทุนผลผลิต
สาหรับปีงบประมาณ 2562 งวด ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

889,777,665.71

78,618,982.83

56,351,234.93

512,315,817.64

242,491,630.31

ต้นทุนรวม
เรื่อง

1,800

คน

194 ส่วนราชการ

7 คน/ตาแหน่ง

12

ปริมาณ (หน่วยนับ)

93,729,757.30

43,677.21

290,470.28

73,187,973.95

20,207,635.86

(หน่วย : บาท)
ต้นทุนต่อหน่วย

หมายเหตุ

249,263.63
4,025,365.95
4,607,766.28
47,037,737.09

333,136.70

1,169,969.53
3,702,957.93
30,241,874.72
6,032,425.54
4,308,643.40
937,140.00
8,422,947.12
1,345,263.60
3,657,482.13
825,900.00
2,314,480.75
5,505,825.84
2,823,372.86
2,633,885.18
74,702,499.62
159,403,991.23
719,119,881.46

10,779,323.01

2. ด้านงบประมาณ
3. ด้านการพัสดุ
4. ด้านอาคารและสถานที่
5. ด้านบริหารบุคลากร
6. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7. ด้านตรวจสอบภายใน
8. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
10. ด้านแผนงาน
11. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ
12. ด้านงานสารบรรณ
13. ด้านยานพาหนะ
14. ด้านวิเทศสัมพันธ์
15. ด้านประชาสัมพันธ์
16. ด้านช่วยอานายการ (หน้าห้อง)
17. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสานักงาน ก.พ.
รวมต้นทุน
รวมต้นทุนทั้งสิ้น

42,429,970.81

559,715,890.23

รวมต้นทุนผลผลิต
กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน
1. ด้านการเงินและบัญชี

-

61,826,107.29

-

42,075,849.75
-

9. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

22,028,393.19

91,023,982.81
46,577,569.47

6. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ
7. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินการด้านการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ
8. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

354,121.06

-

3,794,279.89

14,766,817.10
15,832,803.23
232,025,933.34

-

71,840,003.91

21,227.00
136,073.00
344,403.25
9,734.25
9,653.00
22,018,397.95
22,660,200.95
30,256,363.39

120,712.50

7,596,162.44

399,024.88

552,448.52

213,577.00
901,161.63

494,396.35
493,702.02
1,933,357.20

-

2,608,494.85

7,295,594.68
334,775.64
44,162,009.97
51,792,380.29
65,130,591.11

-

13,338,210.82

1,903,693.11

170,230.03

4,363,632.63
1,000,470.99

595,996.51
315,018.23
3,454,270.89

-

1,534,898.45

ต้นทุนผลผลิตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)
เงินใน งปม.
เงินนอก งปม.
งบกลาง
ค่าเสื่อมราคา

3. การพัฒนาระบบและดาเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
4. การพัฒนากฎหมายเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. การเตรียมและพัฒนาคุณภาพกาลังคนภาครัฐ

1. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ
2. การส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้ส่วนราชการและจังหวัด

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก

กิจกรรมย่อย

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

1,169,969.53
3,973,448.56
30,241,874.72
6,168,498.54
4,308,643.40
937,140.00
16,062,945.05
1,680,039.24
3,667,216.38
825,900.00
2,324,133.75
5,505,825.84
2,823,372.86
2,633,885.18
144,908,273.49
238,464,338.75
861,544,573.05

11,233,172.21

623,080,234.30

64,128,825.27

22,751,071.74

137,677,042.19
48,479,202.09

15,857,209.96
16,641,523.48
237,767,682.48

3,794,279.89

75,983,397.21

ต้นทุนรวม

กิจกรรม

เรื่อง

หน่วยนับ

2

คน
เรื่อง

จานวนเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

จานวนรายการเอกสาร

คน

13

กิจกรรม

จานวนครั้งในการซ่อมบารุงรักษา
อาคารสถานที่

555 จานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง
105
565 จานวนบุคลากร
21,339 จานวนชัว่ โมง/คนการฝึกอบรม
285 จานวนงานตรวจสอบ/คนวัน
731 จานวนเครือ่ งคอม
1 ระบบ
1
ด้าน
1
ด้าน
138,252
เรื่อง
116,726 กิโลเมตร
33
เรื่อง
271
เรื่อง

2,234,877,300

7,283

1,989

212 ส่วนราชการ

3,354

151 ส่วนราชการ
4
เรื่อง
12 คน/ตาแหน่ง

2

11

ปริมาณ

7

0.00052
7,159.37
288,017.85
10,917.70
201.91
3,288.21
21,973.93
1,680,039.24
3,667,216.38
825,900.00
16.81
47.17
85,556.75
9,719.13
11,146,790.27
17,748,387.11
75,052,685.44

1,542.38

57,304,298.33

32,241.74

107,316.38

41,048.61
24,239,601.05

105,014.64
4,160,380.87
19,813,973.54

1,897,139.95

6,907,581.56

ต้นทุน
ต่อหน่วย

1,181,688.79
3,916,499.80
25,473,570.69
4,806,877.17
3,120,314.80
994,560.00
7,810,133.40
1,074,562.80
3,522,372.80
878,340.00
2,021,079.12
5,406,922.63
13,160,193.47
2,260,041.23
2,332,202.34
86,316,998.61
174,669,909.34
758,329,894.64

10,393,551.69

583,659,985.30

63,886,677.42

25,373,399.48

105,285,748.56
53,707,108.23

15,361,971.79
18,959,202.25
218,103,726.29

2,430,420.64

80,551,730.66

เงินใน งปม.

278,637.14
27,950.00
596,698.14
28,925,708.73

290,111.00

28,329,010.59

-

-

27,973,506.47
-

355,504.12

-

-

เงินนอก งปม.

18,439.50
111,444.00
10,265.00
13,540.50
26,381,355.41
26,636,893.66
34,973,597.40

101,849.25

8,336,703.74

518,010.36

665,869.67

210,691.00
922,572.48

531,803.91
729,267.82
2,037,739.48

-

2,720,749.03

9,291,589.96
334,775.64
43,438,601.49
53,064,967.09
67,548,464.94

-

14,483,497.85

1,467,747.46

171,825.38

6,449,301.64
1,101,441.20

796,786.33
250,638.09
2,926,729.84

-

1,319,027.93

1,181,688.79
4,213,576.44
25,473,570.69
4,918,321.17
3,120,314.80
994,560.00
17,101,723.36
1,409,338.44
3,532,637.80
878,340.00
2,034,619.62
5,406,922.63
13,160,193.47
2,260,041.23
2,332,202.34
156,164,905.51
254,968,468.23
889,777,665.71

10,785,511.94

634,809,197.48

65,872,435.23

26,211,094.52

139,919,247.67
55,731,121.91

16,690,562.02
19,939,108.15
223,423,699.72

2,430,420.64

84,591,507.62
กิจกรรม

เรื่อง

หน่วยนับ

งาน
เรื่อง

543
121
563
13,899
265
773
1
1
1
137,793
114,309
50
400
14,887
14

2,188,061,900

12,372

1,800

871.77

139,141,048.99

36,595.80

135,108.73

69,959,623.84
27,865,560.96

110,533.52
1,661,592.35
31,917,671.39

405,070.11

7,049,292.30

ต้นทุน
ต่อหน่วย

จานวนครั้งในการซ่อมบารุงรักษา
อาคารสถานที่

0.00054
จานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง
7,759.81
210,525.38
จานวนบุคลากร
8,735.92
จานวนชัว่ โมง/คนการฝึกอบรม
224.50
จานวนวันตรวจสอบ
3,753.06
จานวนเครือ่ งคอม
22,123.83
ระบบ
1,409,338.44
ด้าน
3,532,637.80
ด้าน
878,340.00
เรื่อง
14.77
กิโลเมตร
47.30
เรื่อง
263,203.87
เรื่อง
5,650.10
เรื่อง
156.66
กิจกรรม
11,154,636.11
17,498,019.31
156,639,068.30

จานวนเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

จานวนรายการเอกสาร

คน

194 ส่วนราชการ

2
2

151 ส่วนราชการ
12
เรื่อง
7 คน/ตาแหน่ง

6

12

ต้นทุนผลผลิตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)
งบกลาง
ค่าเสื่อมราคา
ต้นทุนรวม
ปริมาณ

สานักงาน ก.พ.
ตารางเปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0.00
200.00
(41.67)

200.00

9.09

เพิ่ม/(ลด)
%

5.26
(60.06)
61.09

(78.65)

2.05

เพิ่ม/(ลด)
%

(2.09)
(2.16)
15.24
(0.35)
(34.87)
(7.02)
5.75
0.00
0.00
0.00
(0.33)
(2.07)
51.52
47.60

69.88

(9.50)

(8.49)

7.77

7.69

0.07

3.16
8.39
(26.91)
(19.98)
11.19
14.14
0.68
(16.11)
(3.67)
6.35
(12.17)
0.28
207.64
(41.87)

(43.48)

13.50

25.90

มีการเพิ่มกิจกรรมย่อยในปี 2562

1.00
6.04
(15.77)
(20.27)
(27.58)
6.13
6.47
(16.11)
(3.67)
6.35
(12.46)
(1.80)
366.12
(14.19)

(3.99)

2.72

15.21

1.63 มีการปรับตัวชี้วัดในปี 2562
14.96
0.00
14.96

5.26
19.82
(6.03)

(35.95)

11.33

เพิ่ม/(ลด)
%

ผลการเปรียบเทียบ
ต้นทุนรวม หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วย

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน
หน่วยงานหลัก
1. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ

2561 จำนวน 8.61 ล้านบาท (84.59-75.98) เท่ากับ 11.33% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากรจำนวน 5.04 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
จำนวน 1.24 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจำนวน 2.45 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการ
จำนวน 0.11 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลงในส่วนของค่าเสื่อมราคาจำนวน 0.21 ล้านบาท


ถ้ าเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี งบประมาณ 2562 เพิ่ ม ขึ้ น

จำนวน 0.14 ล้านบาท (7.05-6.91) เท่ากับ 2.05% โดยปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการพัฒนาหรือ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลจำนวน 12 เรื่ อ ง และในปี ง บประมาณ 2561
สามารถดำเนินการได้จำนวน 11 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 เรื่อง
2. การส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการและจังหวัด


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลงจากปีงบประมาณ 2561

จำนวน 1.36 ล้านบาท (2.43-3.79) เท่ากับ 35.95% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
กิจกรรมลดลงในส่วนของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจำนวน 0.89 ล้านบาท


ถ้ าเปรี ยบเที ยบต้ นทุ นต่ อหน่ วยของกิ จกรรมปี งบประมาณ 2562 ลดลง จำนวน

1.49 ล้านบาท (0.41-1.90) เท่ากับ 78.65% โดยปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการส่งเสริมเพื่อพัฒนา
ขี ด ความสามารถในการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลให้ ส่ วนราชการและจังหวัด ได้ เท่ ากั นจำนวน 6 กิ จกรรม
และในปี งบประมาณ 2561 สามารถดำเนิ น การได้ จ ำนวน 2 กิ จ กรรม เพิ่ ม ขึ้ น จากปี งบประมาณ 2561
จำนวน 4 กิจกรรม
3. การพัฒนาระบบและดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561

จำนวน 0.83 ล้านบาท (16.69-15.86) เท่ากับ 5.26% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจำนวน 0.86 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาจำนวน 0.20 ล้านบาท
และค่ าใช้ จ่ ายงบกลางสวั ส ดิ ก ารจำนวน 0.04 ล้ านบาท แต่ มี ค่ าใช้ จ่ ายในการดำเนิ นกิ จกรรมลดลง เช่ น
ค่ าใช้ จ่ ายในการฝึ ก อบรมจำนวน 0.13 ล้ านบาท ค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ น ทางจำนวน 0.03 ล้ านบาท และ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจำนวน 0.10 ล้านบาท
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แต่ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้น จำนวน

0.006 ล้ านบาท (0.111-0.105) เท่ ากั บ 5.26% โดยปี งบประมาณ 2562 และในปี งบประมาณ 2561
มีส่วนราชการสามารถดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการได้ตามความต้องการตามแผนที่กำหนดได้เท่ากัน
จำนวน 151 ส่วนราชการ
4. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561

จำนวน 3.30 ล้ า นบาท (19.94-16.64) เท่ า กั บ 19.82% เนื่ อ งจากปี ง บประมาณ 2562 มี ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากรจำนวน 2.73 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจำนวน
0.40 ล้า นบาท และค่ าใช้ จ่ ายงบกลางเงิน สวัส ดิ ก ารจำนวนจำนวน 0.24 ล้ านบาท แต่ มี ค่ าใช้ จ่ ายในการ
ดำเนิ นงานลดลง ในส่ วนของค่ าใช้ จ่ าย ค่ า ตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ จ ำนวน 0.003 และค่ า เสื่ อ มราคา
จำนวน 0.07 ล้านบาท


ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมในปี ง บประมาณ 2562 ลดลง

จำนวน 2.50 ล้านบาท (1.66-4.16) เท่ากับ 60.06% โดยปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการพัฒนา
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้จำนวน 12 เรื่อง ปีงบประมาณ 2561 สามารถดำเนินการได้
จำนวน 4 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 8 เรื่อง
5. การพัฒนาคุณภาพกำลังภาครัฐ


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลงจากปีงบประมาณ 2561

จำนวน 14.35 ล้ านบาท (223.42-237.77) เท่ ากั บ 6.03% เนื่ องจากปี งบประมาณ 2562 มีค่ าใช้จ่าย
ในการดำเนินงานลดลง เช่นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจำนวน 42.79 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจำนวน
0.32 ล้ า นบาทและค่ า เสื่ อ มราคาจำนวน 0.52 ล้ า นบาท แต่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำเนิ น งานเพิ่ ม ขึ้ น
ในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากรจำนวน 0.99 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจำนวน 28.20 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการจำนวน 0.11 ล้านบาท


ถ้ าเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ วยของกิ จ กรรมในปี งบประมาณ 2562 เพิ่ ม ขึ้ น

จำนวน 12.11 ล้านบาท (31.92-19.81) เท่ากับ 61.09% โดยปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการ
พัฒนาหลักสูตร/เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาข้าราชการได้เป็นสัดส่วนจำนวน 7 คน/ตำแหน่ง ปีงบประมาณ
2561 สามารถดำเนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร/เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาข้ า ราชการได้ เ ป็ น สั ด ส่ ว น
จำนวน 12 คน/ตำแหน่ง ลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 คน/ตำแหน่ง
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6. การบริหารจัดการศึกษานักเรียนไทยในต่างประเทศ


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561

จำนวน 2.24 ล้านบาท (139.92-137.68) เท่ากับ 1.63% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากรจำนวน 2.79 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจำนวน 10.78 ล้านบาท
ค่าเสื่อมราคาจำนวน 2.09 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค จำนวน 0.69 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินกิจกรรมลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากรจากเงินนอกงบประมาณจำนวน 3.21 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย
จากเงินนอกงบประมาณจำนวน 9.87 ล้านบาท


ไม่ ส ามารถเปรีย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ วยของกิ จ กรรมในปี งบประมาณ 2562

กับกิจกรรมในปีงบประมาณ 2561 ได้ เนื่องจากมีการปรับตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2562
7. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
 ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561
จำนวน 7.25 ล้านบาท (55.73-48.48) เท่ากับ 14.96% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
เพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจำนวน 7.39 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจำนวน 0.03 ล้านบาท
ค่ า ใช้ จ่ า ยงบกลางเงิ น สวั ส ดิ ก ารจำนวน 0.02 ล้ า นบาท และค่ า เสื่ อ มราคาจำนวน 0.10 ล้ านบาท
แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง ในส่วนของค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจำนวน 0.30 ล้านบาท


ถ้ าเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี งบประมาณ 2562 เพิ่ ม ขึ้ น

จำนวน 3.63 ล้านบาท (27.87-24.24) เท่ากับ 14.96% โดยปีงบประมาณ 2562 และในปีงบประมาณ 2561
มี ส่ ว นราชการที่ ไ ด้ รั บ การตรวจสอบว่ า ได้ มี ก ารพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรม
ในระบบราชการได้เท่ากันจำนวน 2 เรื่อง
8. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561

จำนวน 3.46 ล้านบาท (26.21-22.75) เท่ากับ 15.21% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
เพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจำนวน 0.68 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจำนวน 1.27 ล้านบาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจำนวน 1.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการจำนวน 0.12 ล้านบาท
แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางจำนวน 0.014 ล้านบาท


แต่ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปีงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้น

จำนวน 0.03 ล้ า นบาท (0.14-0.11) เท่ า กั บ 25.90% โดยปี ง บประมาณ 2562 สามารถดำเนิ น การ
ให้ ส่ ว นราชการนำมาตรฐานทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ างเป็ น รูป ธรรมได้ เท่ า กั น จำนวน
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194 ส่ ว นราชการ ปี ง บประมาณ 2561 สามารถดำเนิ น การได้ จ ำนวน 212 ส่ ว นราชการ ลดลง
จากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 18 ส่วนราชการ
9. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561

จำนวน 1.74 ล้านบาท (65.87-64.13) เท่ากับ 2.72% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจำนวน 0.1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2.56 ล้านบาท
และค่ า ใช้ จ่ า ยงบกลางเงิ น สวั ส ดิ ก ารจำนวน 0.12 ล้ า นบาท แต่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำเนิ น งานลดลง
เช่น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจำนวน 0.46 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาจำนวน 0.43 ล้านบาท


ถ้ าเปรี ยบเที ยบต้ นทุ นต่ อหน่ วยของกิ จกรรมในปี งบประมาณ 2562 เพิ่ มขึ้ น

0.005 ล้านบาท (0.037 – 0.032) คิดเป็น 13.50% โดยปีงบประมาณ 2562 มีข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต จำนวน 1,800 คน
ในปี ง บประมาณ 2561 มี ข้ า ราชการในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจำนวน 1,989 คน
ลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 189 คน

11

หน่วยงานสนับสนุน
1. ด้านการเงินและบัญชี


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนกิจกรรมลดลงจากปีงบประมาณ 2561

จำนวน 0.44 ล้ า นบาท (10.79-11.23) เท่ า กั บ 3.99% เนื่ อ งจากปี ง บประมาณ 2562 มี ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการดำเนิ น งานลดลง เช่ น ค่าใช้ จ่ายด้านบุคลากร จำนวน 0.09 ล้านบาท ค่ าใช้จ่ายด้านบุ คลากรเงินนอก
งบประมาณ จำนวน 0.04 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการจำนวน 0.02 ล้านบาท และค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 0.26 ล้านบาท


ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี ง บประมาณ 2562 ลดลง

จากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 0.0006 ล้านบาท (0.0009-0.0015) เท่ากับ 43.48 % โดยปีงบประมาณ 2562
สามารถบั น ทึ ก รายการเอกสารในระบบ GFMIS ได้ จ ำนวน 12,372 รายการ ปี ง บประมาณ 2561
สามารถบันทึกรายการเอกสารในระบบ GFMIS ได้จำนวน 7,283 รายการ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561
จำนวน 5,089 รายการ
2. ด้านงบประมาณ


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561

จำนวน 0.01 ล้านบาท (1.18-1.17) เท่ากับ 1% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นบุ ค ลากรจำนวน 0.02 ล้ า นบาท แต่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำเนิ น งานลดลง
ในส่วนของค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจำนวน 0.007 ล้านบาท


ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี ง บประมาณ 2562 เพิ่ ม ขึ้ น

จากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 0.000002 ล้านบาท (0.00054-0.00052) เท่ากับ 3.16% โดยปีงบประมาณ
2562 ได้ รั บ จำนวนเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรเท่ า กั บ 2,188.06 ล้ า นบาท ปี ง บประมาณ 2561
ได้ รั บ จำนวนเงิน งบประมาณที่ ได้ รั บ จั ด สรรเท่ ากั บ 2,234.88 ล้ านบาท ลดลงจากปี งบประมาณ 2561
จำนวน 46.82 ล้านบาท
3. ด้านการพัสดุ


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561

จำนวน 0.24 ล้านบาท (4.21-3.97) เท่ากับ 6.04% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
เพิ่มขึ้น เช่น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจำนวน 0.27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเงินนอกงบประมาณจำนวน
0.03 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง เช่นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจำนวน 0.06 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการจำนวน 0.003 ล้านบาท
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ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี ง บประมาณ 2562 เพิ่ ม ขึ้ น

จำนวน 0.0006 ล้านบาท (0.0078-0.0072) เท่ากับ 8.39% โดยปีงบประมาณ 2562 สามารถบันทึกรายการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS ได้จำนวน 543 รายการ ปีงบประมาณ 2561 สามารถบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบ GFMIS ได้จำนวน 555 รายการ ลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 12 รายการ
4. ด้านอาคารและสถานที่


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนกิจกรรมลดลงจากปีงบประมาณ 2561

จำนวน 4.77 ล้านบาท (25.47-30.24) เท่ากับ 15.77% เนื่องจากปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง
เช่ น ค่ า ตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ จ ำนวน 4.97 ล้ า นบาท แต่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำเนิ น งานเพิ่ ม ขึ้ น
ในส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจำนวน 0.21 ล้านบาท


ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี ง บประมาณ 2562 ลดลง

จำนวน 0.08 ล้านบาท (0.21-0.29) เท่ากับ 26.91% โดยปีงบประมาณ 2562 มีจำนวนในการซ่อมบำรุงรักษา
อาคารสถานที่ จำนวน 121 ครั้ง และปี งบประมาณ 2561 มี จ ำนวนในการซ่ อ มบำรุงรัก ษาอาคารสถานที่
จำนวน 105 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 16 ครั้ง
5. ด้านบริหารบุคลากร


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนกิจกรรมลดลงจากปีงบประมาณ 2561

จำนวน 1.25 ล้านบาท (4.92-6.17) เท่ากับ 20.27% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจำนวน 1.07 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจำนวน 0.07 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการจำนวน 0.03 ล้านบาท


แต่ ถ้ าเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี งบประมาณ 2562 ลดลง

จำนวน 0.002 ล้านบาท (0.009-0.011) เท่ากับ 19.98 % โดยปีงบประมาณ 2562 มีจำนวนข้าราชการและ
ลู ก จ้ า งจำนวน 563 คน และปี งบประมาณ 2561 มี ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งจำนวน 565 คน ลดลง
จากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 คน
6. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนกิจกรรมลดลงจากปีงบประมาณ 2561

จำนวน 1.19 ล้านบาท (3.12-4.31) เท่ากับ 27.58% เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมจำนวน 1.53 ล้าน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจำนวน 0.003 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานเพิ่มขึ้นในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจำนวน 0.34 ล้านบาท
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ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี ง บประมาณ 2562 เพิ่ ม ขึ้ น

จำนวน 0.00002 ล้านบาท (0.00022-0.00020) เท่ากับ 11.19% โดยปีงบประมาณ 2562 มีการพัฒนาข้าราชการ
จำนวน 13,899 ชั่ วโมง ปี งบประมาณ 2561 มี ก ารพั ฒ นาข้ าราชการจำนวน 21,339 ชั่วโมง ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7,440 ชั่วโมง
7. ด้านตรวจสอบภายใน


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561

จำนวน 0.05 ล้ า นบาท (0.99-0.94) เท่ า กั บ 6.13% เนื่ อ งจากปี ง บประมาณ 2562 มี ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจำนวน 0.05 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้น จำนวน

0.0005 ล้านบาท (0.0038-0.0033) เท่ากับ 14.14% โดยปีงบประมาณ 2562 มีจำนวนวันในการตรวจสอบ
จำนวน 265 วั น ปี ง บประมาณ 2561 มี จ ำนวนวั น ในการตรวจสอบจำนวน 285 วั น ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 20 วัน
8. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561

จำนวน 1.04 ล้ า นบาท (17.10-16.06) เท่ า กั บ 6.47% เนื่ อ งจากปี ง บประมาณ 2562 มี ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจำนวน 0.87 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาจำนวน 1.99 ล้านบาท
แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจำนวน 0.36 ล้านบาท ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุจำนวน 1.13 ล้านบาท


ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี ง บประมาณ 2562 เพิ่ ม ขึ้ น

จำนวน 0.0002 ล้านบาท (0.0221-0.0219) เท่ากับ 0.68% โดยปีงบประมาณ 2562 มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ดูแลจำนวน 773 เครื่อง และปีงบประมาณ 2561 มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดูแลจำนวน 731 เครื่อง เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 42 เครื่อง
9. ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนกิจกรรมลดลงจากปีงบประมาณ 2561

จำนวน 0.27 ล้ า นบาท (1.41-1.68) เท่ า กั บ 16.11% เนื่ อ งจากปี ง บประมาณ 2562 มี ค่ า ใช้ จ่ ายในการ
ดำเนิ น งานลดลงในส่ ว นของค่ า ใช้ จ่ า ยค่ า สาธารณู ป โภคจำนวน 0.30 ล้ า นบาท แต่ มี ค่ าใช้ จ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น
ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจำนวน 0.03 ล้านบาท
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ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี ง บประมาณ 2562 ลดลง

จำนวน 0.27 ล้านบาท (1.41-1.68) เท่ากับ 16.11% โดยปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2561
มีกิจกรรมด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์เท่ากัน จำนวน 1 ระบบ
10. ด้านแผนงาน


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนกิจกรรมลดลงจากปีงบประมาณ 2561

จำนวน 0.14 ล้ า นบาท (3.53-3.67) เท่ า กั บ 3.67% เนื่ อ งจากปี งบประมาณ 2562 มี ค่ าใช้ จ่ ายในการ
ดำเนินงานลดลงในส่วนของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจำนวน 0.71 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
เพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจำนวน 0.36 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจำนวน 0.21 ล้านบาท


ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี ง บประมาณ 2562 ลดลง

จำนวน 0.14 ล้ านบาท (3.53-3.67) เท่ ากั บ 3.67% โดยปี งบประมาณ 2562 และปี งบประมาณ 2561
มีกิจกรรมด้านแผนงาน เท่ากัน จำนวน 1 ด้าน
11. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561

จำนวน 0.05 ล้ านบาท (0.88-0.83) เท่ ากั บ 6.35% เนื่ อ งจากปี งบประมาณ 2562 มี ค่ าใช้ จ่ ายในการ
ดำเนินงานเพิ่มขึ้นในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจำนวน 0.05 ล้านบาท


ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี ง บประมาณ 2562 เพิ่ ม ขึ้ น

จำนวน 0.05 ล้านบาท (0.88-0.83) เท่ ากั บ 6.35% โดยปี งบประมาณ 2562 และปี งบประมาณ 2561
มีกิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ เท่ากันจำนวน 1 ด้าน
12. ด้านงานสารบรรณ


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนกิจกรรมลดลงจากปีงบประมาณ 2561

จำนวน 0.29 ล้านบาท (2.03-2.32) เท่ากับ 12.46% ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานลดลงในส่ วนของ
ค่ า ตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ จ ำนวน 0.51 ล้ า นบาท แต่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำเนิ น งานเพิ่ ม ขึ้ น เช่ น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 0.20 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจำนวน 0.01 ล้านบาท


แต่ ถ้ าเปรี ยบเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ วยของกิ จกรรมปี งบประมาณ 2562 ลดลง

จำนวน 0.000002 ล้านบาท (0.000015-0.000017) เท่ากับ 12.17% โดยปีงบประมาณ 2562 มีจำนวน
หนังสือรับเข้าและส่งออกจำนวน 137,793 เรื่อง ปีงบประมาณ 2561 มีจำนวนหนังสือรับเข้าและส่งออก
จำนวน 138,252 เรื่อง ลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 459 เรื่อง
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13. ด้านยานพาหนะ


ปี งบประมาณ 2562 มี ค่ าใช้ จ่ า ยเป็ น ต้ น ทุ น ลดลงจากปี ง บประมาณ 2561

จำนวน 0.10 ล้านบาท (5.41-5.51) เท่ากับ 1.80% ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงในส่วนของค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรจำนวน 0.21 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในส่วนของค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุจำนวน 0.10 ล้านบาท


ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี ง บประมาณ 2562 เพิ่ ม ขึ้ น

จำนวน 0.000001 ล้านบาท (0.000048 – 0.000047) เท่ากับ 0.28% โดยปีงบประมาณ 2562 มีระยะทาง
ทั้งหมดที่วิ่งของยานพาหนะทั้งหมดใน 1 ปีจำนวน 114,309 กิโลเมตร ปีงบประมาณ 2561 มีระยะทาง
จำนวน 116,726 กิโลเมตร ลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2,417 กิโลเมตร
14. ด้านวิเทศสัมพันธ์


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ

2561 จำนวน 10.34 ล้านบาท (13.16-2.82) เท่ากับ 366.12% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 สำนักงาน ก.พ.
เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ก.พ. อาเซียนจึงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่ มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
จำนวน 0.57 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจำนวน 4.55 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจำนวน
5.74 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจำนวน 0.53 ล้านบาท


ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี ง บประมาณ 2562 เพิ่ ม ขึ้ น

จำนวน 0.17 ล้านบาท (0.26-0.09) เท่ากับ 207.64% โดยปีงบประมาณ 2562 มีงานด้านวิเทศสัมพันธ์
จำนวน 50 เรื่อง ปีงบประมาณ 2561 มีงานด้านวิเทศสัมพันธ์จำนวน 33 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
2561 จำนวน 17 เรื่อง
15. ด้านประชาสัมพันธ์


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนกิจกรรมลดลงจากปีงบประมาณ 2561

จำนวน 0.37 ล้ านบาท (2.26-2.63) เท่ ากั บ 14.19% ซึ่งมี ค่ าใช้จ่ายในการดำเนิ น งานลดลง ในส่วนของ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจำนวน 1.0 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรจำนวน 0.39 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจำนวน 0.23 ล้านบาท


ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี ง บประมาณ 2562 ลดลง

จำนวน 0.004 ล้านบาท (0.0057-0.0097) เท่ากับ 41.87% โดยปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการ
งานด้านประชาสัมพันธ์ได้จำนวน 400 เรื่อง ปีงบประมาณ 2561 สามารถดำเนินการงานด้านประชาสัมพันธ์
ได้จำนวน 271 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 129 เรื่อง
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16. ด้านช่วยอำนวยการ (หน้าห้อง)


ปี งบประมาณ 2561 ไม่ ได้ มี การระบุ กิ จ กรรมย่ อ ยสนั บ สนุ น นี้ จึ งไม่ ส ามารถ

เปรี ย บเที ย บค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เป็ น ต้ น ทุ น ในการดำเนิ น กิ จ กรรมและต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยระหว่ า งปี ง บประมาณ
2562 และ 2561 ได้
17. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน ก.พ.


ปี งบประมาณ 2562 มี ค่ าใช้จ่ ายเป็ น ต้ น ทุ น เพิ่ ม ขึ้ น จากปี งบประมาณ 2562

จำนวน 11.25 ล้ านบาท (156.16-144-91) เท่ ากั บ 7.77% ซึ่ งมี ค่ าใช้ จ่ ายในการดำเนิ น งานเพิ่ ม ขึ้ น
เช่น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจำนวน 11.29 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จำนวน 0.68 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ ายในการเดิน ทาง จำนวน 1.25 ล้ า นบาท ค่ าใช้จ่ ายงบกลางเงิน สวัส ดิ ก ารจำนวน 4.36 ล้านบาท
ค่าสาธารณูปโภคจำนวน 0.86 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
จำนวน 2.46 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณจำนวน 4.0 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาจำนวน 0.72 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้น จำนวน

0.008 ล้านบาท (11.155-11.147) เท่ ากั บ 0.07% โดยปี งบประมาณ 2562 สามารถดำเนิ น การพั ฒ นา
เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ภายในสำนั ก งาน ก.พ. ได้ จ ำนวน 14 กิ จ กรรม และปี ง บ ป ร ะ ม าณ 2 5 6 1
สามารถดำเนินการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน ก.พ. ได้ จำนวน 13 กิ จ กรรม เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 กิจกรรม
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รวมต้นทุนผลผลิต

8. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร
9. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
2. การส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการและจังหวัด
3. การพัฒนาระบบและดาเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับ
ราชการ
4. การพัฒนากฎหมายเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. การเตรียมและพัฒนาคุณภาพกาลังคนภาครัฐ
6. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ
7. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินการ
ด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือน
สามัญ

กิจกรรมหลัก

47,037,737.09

209,443.92

69,586,209.34

719,119,881.46

628,331.77

628,331.77
1,610,784.59
42,075,849.75
418,887.84

34,795,837.30
274,502,639.61
91,023,982.81
62,914,554.77

41,341,476.34

209,443.92

-

1,256,663.53

23,110,334.29

3,794,279.89

118,050,567.11

30,256,363.39

1,578,753.18

2,937,097.95

2,776,480.67
7,823,234.63
213,577.00
3,498,316.73

1,843,909.29

-

9,584,993.93

65,130,591.11

4,465,520.50

6,254,619.81

6,258,135.15
17,177,051.91
4,363,632.63
6,453,762.46

3,393,278.67

-

16,764,589.98

ต้นทุนผลผลิตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)
เงินใน งปม.
เงินนอก งปม.
งบกลาง
ค่าเสื่อมราคา

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

861,544,573.05

75,839,926.95

51,161,525.87

44,458,784.88
301,113,710.74
137,677,042.19
73,285,521.81

28,556,966.18

3,794,279.89

145,656,814.55

ต้นทุนรวม

11,114,696.22
25,092,809.23
41,048.61
36,642,760.90

4
เรื่อง
12 คน/ตาแหน่ง
3,354
คน
2
เรือ่ ง

1,989

คน
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38,129.68

241,327.95

189,118.98

151 ส่วนราชการ

212 ส่วนราชการ

1,897,139.95

กิจกรรม

2

13,241,528.60

ต้นทุน
ต่อหน่วย

เรื่อง

หน่วยนับ

11

ปริมาณ

758,329,894.64

72,499,496.78

46,498,911.39

40,207,128.34
264,210,796.96
105,285,748.56
71,422,403.68

24,403,240.79

2,430,420.64

131,371,747.49

เงินใน งปม.

28,925,708.73

27,122.64

81,367.93

81,367.93
518,239.98
27,973,506.47
54,245.29

27,122.64

-

162,735.86

เงินนอก งปม.

34,973,597.40

1,950,617.38

3,410,816.81

3,514,549.35
8,798,166.99
210,691.00
3,949,124.09

2,105,581.29

-

11,034,050.49

67,548,464.94

4,141,746.03

6,360,138.80

6,486,579.63
16,803,642.20
6,449,301.64
6,639,950.79

3,637,483.29

-

17,029,622.57

889,777,665.71

78,618,982.83

56,351,234.93

50,289,625.24
290,330,846.13
139,919,247.67
82,065,723.85

30,173,428.02

2,430,420.64

159,598,156.41
กิจกรรม

เรื่อง

หน่วยนับ

1,800

คน

194 ส่วนราชการ

12
เรื่อง
7 คน/ตาแหน่ง
2
งาน
2
เรือ่ ง

151 ส่วนราชการ

6
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ต้นทุนผลผลิตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)
งบกลาง
ค่าเสื่อมราคา
ต้นทุนรวม
ปริมาณ

สานักงาน ก.พ.
ตารางเปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

43,677.21

290,470.28

4,190,802.10
41,475,835.16
69,959,623.84
41,032,861.92

199,824.03

405,070.11

0.0

5.66

(78.65)

3.66 (9.50)

10.14 (8.49)

14.55

20.36

13.12 200.0
(62.29)
(3.58) (41.67)
65.29
1.63 มีการปรับตัวชี้วัดในปี 2562
11.98 0.0
11.98

5.66

(35.95) 200.0

ผลการเปรียบเทียบ
ต้นทุนรวม หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วย
เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม/(ลด)
%
%
%
13,299,846.37
9.57 9.1
0.44
ต้นทุน
ต่อหน่วย

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)
หน่วยงานหลัก
1. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ

2561 จำนวน 13.94 ล้านบาท (159.60 - 145.66) เท่ากับ 9.57% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนิ น กิ จ กรรมเพิ่ ม ขึ้ น จำนวน 12.22 ล้ า นบาท ค่ าใช้ จ่ า ยงบกลางเงิ น สวั ส ดิ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น จำนวน
1.45 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 0.27 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเที ยบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปี งบประมาณ 2562 เพิ่ มขึ้ น จำนวน

0.06 ล้ านบาท ( 13.30 - 13.24) เท่ ากั บ 0.44% โดยปี งบประมาณ 2562 สามารถดำเนิ น การพั ฒ นาหรือ
ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลจำนวน 12 เรื่อง และในปีงบประมาณ 2561 สามารถ
ดำเนินการได้จำนวน 11 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 เรื่อง
2. การส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการ
และจังหวัด


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมกิจกรรมลดลงจากปีงบประมาณ

2561 จำนวน 1.36 ล้านบาท (3.79 - 2.43) เท่ากับ 35.95 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินกิจกรรมลดลงจำนวน 1.36 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2562 ลดลง จำนวน

1.49 ล้านบาท (1.90 - 0.41) เท่ากับ 78.65% โดยในปีงบประมาณ 2562 มีกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาเพื่อ
สร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในระดับจังหวัด จำนวน 6 กิจกรรม และใน
ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการได้ จำนวน 2 กิจกรรม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 กิจกรรม
3. การพัฒนาระบบและดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ

2561 จำนวน 1.61 ล้านบาท (30.17 - 28.56) เท่ากับ 5.66% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นจำนวน 1.11 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจำนวน 0.25 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่าย
งบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นจำนวน 0.27 ล้านบาท
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ถ้ าเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมปี งบประมาณ 2562 เพิ่ ม ขึ้ น

จำนวน 0.01 ล้านบาท (0.199 - 0.189) เท่ากับ 5.66% โดยปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2561
สามารถดำเนิ น การสรรหาบุ ค คลเข้ารับ ราชการได้ตามความต้ องการตามแผนที่ ก ำหนดได้ เท่ ากันจำนวน
151 ส่วนราชการ
4. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ

2561 จำนวน 5.83 ล้านบาท (50.29 - 44.46) เท่ากับ 13.12% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายใน
การดำเนิ น กิจกรรมเพิ่ ม ขึ้ น จำนวน 4.87 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเงิน สวัส ดิการเพิ่ ม ขึ้น จำนวน 0.73
ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจำนวน 0.23 ล้านบาท


ถ้ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของกิ จ กรรมในปี งบประมาณ 2562 ลดลง

จำนวน 6.92 ล้านบาท (11.11 - 4.19) เท่ากับ 62.29% โดยปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการพัฒนา
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้จำนวน 12 เรื่อง ปีงบประมาณ 2561 สามารถดำเนินการได้
จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 8 เรื่อง
5. การเตรียมและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ

2561 จำนวน 10.78 ล้านบาท (301.11 - 290.33) เท่ากับ 3.58% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงานลดลงจำนวน 11.38 ล้านบาท มีค่ าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่ มขึ้นจำนวน 0.98 ล้านบาท
ค่าเสื่อมราคาลดลงจำนวน 0.38 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเที ย บต้น ทุ น ต่ อ หน่ วยของกิ จกรรมในปี งบประมาณ 2562 เพิ่ ม ขึ้ น

จำนวน 16.39 ล้ า นบาท (41.48 - 25.09) เท่ า กั บ 65.29% โดยปี ง บประมาณ 2562 มี การปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพการพัฒนาและเตรียมผู้บริหารภาคราชการ ซึ่งมีจำนวนผู้บริหารภาคราชการที่เพียงพอต่อการพิจารณา
คัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในอัตราส่วน 7 คนต่อตำแหน่ง ปีงบประมาณ 2561 มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การพัฒนาและเตรียมผู้บริหารภาคราชการ ซึ่งมีจำนวนผู้บริหารภาคราชการที่เพียงพอต่อการพิจารณาคัดเลือกให้
ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในอัตราส่วน 12 คนต่อตำแหน่ง ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ 2561 ในอัตราส่วน 5 คนต่อ
ตำแหน่ง
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6. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ

2561 จำนวน 2.24 ล้านบาท (139.92 - 137.68) เท่ากับ 1.63% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจำนวน 0.16 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจำนวน 2.08 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่าย
เงินงบกลางสวัสดิการลดลงจำนวน 0.001 ล้านบาท


ในปีงบประมาณ 2562 มีการปรับตัวชี้วัด จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อ

หน่วยของกิจกรรมนี้ได้
7. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
 ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ
2561 จำนวน 8.78 ล้านบาท (82.07 - 73.29) เท่ากับ 11.98% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจำนวน 8.15 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจำนวน 0.19 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย
งบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นจำนวน 0.45 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเที ย บต้น ทุ น ต่ อ หน่ วยของกิ จกรรมในปี งบประมาณ 2562 เพิ่ ม ขึ้ น

จำนวน 4.39 ล้านบาท (41.03 - 36.64) เท่ากับ 11.98% โดยปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2561
มีจำนวนเรื่องที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเท่ากัน จำนวน
2 เรื่อง
8. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ

2561 จำนวน 5.19 ล้านบาท (56.35 - 51.16) เท่ากับ 10.14% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจำนวน 4.61 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นจำนวน 0.47 ล้านบาท
ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจำนวน 0.11 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเที ย บต้น ทุ น ต่ อ หน่ วยของกิ จกรรมในปี งบประมาณ 2562 เพิ่ ม ขึ้ น

จำนวน 0.05 ล้านบาท (0.29 - 0.24) เท่ากับ 20.36% โดยปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการให้ส่วน
ราชการนำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ จำนวน 194 ส่วนราชการ
ปีงบประมาณ 2561 สามารถดำเนินการให้ส่วนราชการนำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมได้ จำนวน 212 ส่วนราชการ ลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 18 ส่วนราชการ
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9. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ

2561 จำนวน 2.78 ล้านบาท (78.62 - 75.84) เท่ากับ 3.66% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนิ นงานเพิ่ มขึ้ น จำนวน 2.73 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเงิน สวัส ดิการเพิ่ มขึ้น จำนวน 0.37
ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลงจำนวน 0.33 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเที ย บต้น ทุ น ต่ อ หน่ วยของกิ จกรรมในปี งบประมาณ 2562 เพิ่ ม ขึ้ น

จำนวน 0.006 ล้ า นบาท (0.044 - 0.038) เท่ ากั บ 3.66% โดยในปี งบประมาณ 2562 มี ข้ าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 1,800 คน
ในปีงบประมาณ 2561 มีข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,989 คน ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 189 คน
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41,341,476.34

69,586,209.34

3. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

4. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

719,119,881.46

428,441,177.19

2. การเสริมสร้างเกียรติภมู ิและคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ

รวมต้นทุนทั้งสิ้น

179,751,018.59

47,037,737.09

209,443.92

628,331.77

44,105,522.18

2,094,439.22

30,256,363.39

1,578,753.18

2,937,097.95

11,535,128.36

14,205,383.89

65,130,591.11

4,465,520.50

6,254,619.81

27,994,447.00

26,416,003.80

ต้นทุนผลผลิตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)
เงินใน งปม.
เงินนอก งปม.
งบกลาง
ค่าเสื่อมราคา

1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิตย่อย

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

861,544,573.05

75,839,926.95

51,161,525.87

512,076,274.73

222,466,845.50

ต้นทุนรวม

เรื่อง

หน่วยนับ

1,989

คน

212 ส่วนราชการ

12 คน/ตาแหน่ง

11

ปริมาณ
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63,176,739.21

38,129.68

241,327.95

42,673,022.89

20,224,258.68

ต้นทุน
ต่อหน่วย

-

758,329,894.64

72,499,496.78

46,498,911.39

440,918,949.21

198,412,537.27

เงินใน งปม.

28,925,708.73

27,122.64

81,367.93

28,545,991.73

271,226.43

เงินนอก งปม.

34,973,597.40

1,950,617.38

3,410,816.81

12,957,982.08

16,654,181.13

67,548,464.94

4,141,746.03

6,360,138.80

29,892,894.62

27,153,685.49

889,777,665.71

เรื่อง

หน่วยนับ

คน

194 ส่วนราชการ

7 คน/ตาแหน่ง

12

78,618,982.83 1,800

56,351,234.93

512,315,817.64

242,491,630.31

ต้นทุนผลผลิตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)
งบกลาง
ค่าเสื่อมราคา
ต้นทุนรวม
ปริมาณ

สานักงาน ก.พ.
ตารางเปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

93,729,757.30

43,677.21

290,470.28

73,187,973.95

3.66

10.14

0.05

(9.50)

(8.49)

(41.67)

14.55

20.36

71.51

ผลการเปรียบเทียบ
ต้นทุนรวม หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วย
เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม/(ลด)
%
%
%
20,207,635.86
9.00
9.09 (0.08)
ต้นทุน
ต่อหน่วย

ตารางที่ 9 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
ผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ


ปี งบประมาณ 2562 มี ค่ าใช้จ่ายที่ เป็ น ต้ น ทุ น รวมเพิ่ ม ขึ้ น จำนวน 20.02 ล้ านบาท

(242.49 - 222.47) เท่ากับ 9.00% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในและ
เงินนอกงบประมาณ) เพิ่มขึ้นจำนวน 16.83 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้น จำนวน
2.44 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 0.73 ล้านบาท


ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2562 ลดลง จำนวน 0.01 ล้านบาท (20.21 - 20.22)

เท่ ากับ 0.08% โดยในปี งบประมาณ 2562 ได้ ดำเนิ น การพั ฒนาปรับปรุงกฎ ระเบี ย บหลักเกณฑ์ วิธีการ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลจำนวน 12 เรื่อง มากกว่าปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 เรื่อง
ผลผลิตที่ 2 การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ


ปี ง บประมาณ 2562 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ น ต้ น ทุ น รวมเพิ่ ม ขึ้ น จำนวน 0.24 ล้ า น

บาท (512.32 - 512.08) เท่ากับ 0.05% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง
จำนวน 3.09 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้น จำนวน 1.42 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น
จำนวน 0.11 ล้านบาท


ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้น จำนวน 30.52 ล้านบาท

(73.19 - 42.67) เท่ ากับ 71.51% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 สัดส่วนจำนวนผู้บริหารภาคราชการที่
เพียงพอต่อการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น มีจำนวนลดลงจากเดิมปีงบประมาณ 2561 จากเดิม
12 คน/ตำแหน่ง เป็น 7คน/ตำแหน่ง
ผลผลิตที่ 3 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น จำนวน 5.19 ล้านบาท (56.35 -

51.16) เท่ากับ 10.14% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น จำนวน 4.61 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้น จำนวน 0.47 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 0.11 ล้านบาท


ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.05 ล้านบาท (0.29 – 0.24)

เท่ากับ 20.36% โดยในปีงบประมาณ 2562 จำนวนส่วนราชการที่ได้รับการรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานคุณ ธรรม จริยธรรม และการพัฒ นาวัฒนธรรมองค์กร มีจำนวน 194 ส่วนราชการ จากที่ได้เชิญ
เข้าร่วม จำนวน 215 ส่วนราชการ
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ผลผลิตที่ 4 การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้


ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมเพิ่ มขึ้น จำนวน 2.78 ล้านบาท (78.62 -

75.84) เท่ากับ 3.66% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น จำนวน 2.73 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้น จำนวน 0.37 ล้านบาท แต่มีค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.33 ล้านบาท


ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.01 ล้านบาท

(0.044 – 0.038) เท่า กับ 14.55% เนื ่อ งจากในปีง บประมาณ 2562 มีข้า ราชการในจัง หวัด ชายแดน
ภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการจำนวน 1,800 คน
ปีงบประมาณ 2561 มีข้าราชการเข้าร่วมจำนวน 1,989 คน ลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 189 คน
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41,341,476.34

69,586,209.34

3. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร

4. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

209,443.92

628,331.77

44,105,522.18

2,094,439.22

719,119,881.46 47,037,737.09

428,441,177.19

2. การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ

รวมต้นทุนทั้งสิ้น

179,751,018.59

30,256,363.39

1,578,753.18

2,937,097.95

11,535,128.36

14,205,383.89

65,130,591.11

4,465,520.50

6,254,619.81

27,994,447.00

26,416,003.80

ต้นทุนผลผลิตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)
เงินใน งปม.
เงินนอก งปม.
งบกลาง
ค่าเสื่อมราคา

1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิตหลัก

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

สานักงาน ก.พ.

861,544,573.05

75,839,926.95

51,161,525.87

512,076,274.73

222,466,845.50

ต้นทุนรวม

เรื่อง

หน่วยนับ

1,989

คน

212 ส่วนราชการ

12 คน/ตาแหน่ง

11

ปริมาณ
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63,176,739.21

38,129.68

241,327.95

42,673,022.89

20,224,258.68

ต้นทุน
ต่อหน่วย

758,329,894.64

72,499,496.78

46,498,911.39

440,918,949.21

198,412,537.27

เงินใน งปม.

28,925,708.73

27,122.64

81,367.93

28,545,991.73

271,226.43

เงินนอก งปม.

34,973,597.40

1,950,617.38

3,410,816.81

12,957,982.08

16,654,181.13

67,548,464.94

4,141,746.03

6,360,138.80

29,892,894.62

27,153,685.49

889,777,665.71

78,618,982.83

56,351,234.93

512,315,817.64

242,491,630.31
เรื่อง

หน่วยนับ

1,800

คน

194 ส่วนราชการ

93,729,757.30

43,677.21

290,470.28

3.66

10.14

0.05

(9.50)

(8.49)

(41.67)

14.55

20.36

71.51

ผลการเปรียบเทียบ
ต้นทุนรวม หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วย
เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม/(ลด)
%
%
%
20,207,635.86
9.00
9.09
(0.08)
ต้นทุน
ต่อหน่วย

7 คน/ตาแหน่ง 73,187,973.95
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ต้นทุนผลผลิตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)
งบกลาง
ค่าเสื่อมราคา
ต้นทุนรวม
ปริมาณ

ตารางเปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 10 การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง0ของตนทุนตอหนวยผลผลิตหลัก
ผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ


ป งบประมาณ 2562 มี ค าใช จ ายที่ เป น ต น ทุ น รวมเพิ่ ม ขึ้ น จำนวน 20.02 ลานบาท

(242.49 - 222.47) เทากับ 9.00% เนื่องจากในปงบประมาณ 2562 มีคาใชจายในการดำเนินงาน (เงินในและ
เงินนอกงบประมาณ) เพิ่มขึ้นจำนวน 16.83 ลานบาท คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้น จำนวน 2.45
ลานบาท และมีคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 0.73 ลานบาท


ตนทุนตอหนวยผลผลิตปงบประมาณ 2562 ลดลง จำนวน 0.01 ลานบาท (20.21 - 20.22)

เท ากั บ 0.08% โดยในป งบประมาณ 2562 ไดด ำเนิ น การพั ฒนาปรับปรุงกฎ ระเบี ย บหลั กเกณฑ วิธี การ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลจำนวน 12 เรื่อง ซึ่งมากกวาปงบประมาณ 2561 จำนวน 1 เรื่อง
ผลผลิตที่ 2 การเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ


ป ง บประมาณ 2562 มี ค า ใช จ า ยที่ เ ป น ต น ทุ น รวมเพิ่ ม ขึ้ น จำนวน 0.24 ล า น

บาท (512.32 - 512.08) เทากับ 0.05% เนื่องจากในปงบประมาณ 2562 มีคาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการ
เพิ่ ม ขึ้ น จำนวน 1.42 ล า นบาท และค า เสื่อ มราคาเพิ่ ม ขึ้ น จำนวน 1.9 ล านบาท แต มี คาใช จ ายในการ
ดำเนินงานลดลง จำนวน 3.08 ลานบาท


ต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต ป ง บประมาณ 2562 เพิ่ ม ขึ้ น จำนวน 30.52 ล า นบาท

(73.19 – 42.67) เท า กั บ 71.51% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 สั ด ส ว นจำนวนผู บ ริห ารภาคราชการ
ที่ เพี ย งพอต อการพิ จ ารณาคั ด เลื อกให ด ำรงตำแหน งที่ สู งขึ้น มี จ ำนวนลดลงจากเดิ มป งบประมาณ 2561
จากเดิม 12 คน/ตำแหนง เปน 7คน/ตำแหนง
ผลผลิตที่ 3 การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร


ปงบประมาณ 2562 มีคาใชจายที่เป นตนทุนรวมเพิ่ มขึ้น จำนวน 5.19 ลานบาท (56.35 -

51.16) เทากับ 10.14% เนื่องจากในปงบประมาณ 2562 มีคาใชจายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น จำนวน 4.61 ลานบาท
คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้น จำนวน 0.47 ลานบาท คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 0.11 ลานบาท


ตนทุนตอหนวยผลผลิตปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.05 ลานบาท (0.29 - 0.24)

เทากับ 20.36% โดยในปงบประมาณ 2562 จำนวนสวนราชการที่ไดรับการรณรงคสงเสริมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานคุณ ธรรม จริยธรรม และการพั ฒ นาวัฒ นธรรมองคกร มีจำนวน 194 สวนราชการ จากที่ได เชิ ญ
เขารวม จำนวน 215 สวนราชการ
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ผลผลิตที่ 4 การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต


ป งบประมาณ 2562 มี คาใชจายที่เปนตนทุ นรวมเพิ่ มขึ้ น จำนวน 2.78 ล านบาท (78.62 -

75.84) เทากับ 3.66% เนื่องจากในปงบประมาณ 2562 มีคาใชจายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น จำนวน 2.73 ลานบาท
คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้น จำนวน 0.37 ลานบาท แตคาเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.33 ลานบาท


ถาเปรียบเทียบตนทุนตอหน วยผลผลิตปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้ น จำนวน 0.01 ลานบาท

(0.044 – 0.038) เทา กับ 14.55% เนื ่อ งจากในปง บประมาณ 2562 มีขา ราชการในจัง หวัด ชายแดน
ภาคใต เขารวมกิจกรรมเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการจำนวน 1,800 คน
ปงบประมาณ 2561 มีขาราชการเขารวมจำนวน 1,989 คน ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จำนวน 189 คน
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7,523,372.60
38,964,802.59
115,096.77
344,012,376.06

7,523,372.60
38,964,802.59
115,096.77
344,012,376.06

29,970.00
33,786,686.95

29,970.00
33,786,686.95

15. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16. สานักงานเลขาธิการ
17. ค่าใช้จา่ ยส่วนกลาง
รวมต้นทุนผลผลิต

6,868,455.48
85,008,257.45

6,868,455.48
85,008,257.45

11. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
12. สานักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ
ศูนย์ตน้ ทุนสนับสนุน
13. ส่วนกลาง
14. กลุ่มพัฒนาระบบ (รวม กสอ. วิเทศ หน่วย
ตรวจสอบภายใน)

44,556,989.50
8,856,717.58
11,419,427.70
17,836,497.12
12,461,284.62

5,361,616.28
7,764,426.39
22,126,649.52
17,810,177.69
23,521,947.82

รวม

44,556,989.50
8,856,717.58
11,419,427.70
17,836,497.12
12,461,284.62

5,361,616.28
7,764,426.39
22,126,649.52
17,810,177.69
23,521,947.82

ค่าใช้จ่าย
บุคลากร

6. สานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม
7. สานักมาตรฐานวินัย
8. สานักวิจยั และพัฒนาระบบงานบุคคล
9. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
10. ศูนย์จดั การศึกษาในต่างประเทศและบริหาร
ความรู้

ศูนย์ตน้ ทุนหลัก
1. สานักกฎหมาย
2. ศูนย์บริหารระดับสูง
3. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
4. สานักตรวจสอบและประเมินผลกาลังคน
5. สานักพัฒนาระบบจาแนกตาแหน่งและ
ค่าตอบแทน

ศูนย์ตน้ ทุน

ต้นทุนคงที่

358,825.40
4,279,306.40
104,053,808.61

6,989,906.48
823,399.06

2,782,410.88
-

839,355.00
973,948.72
409,231.00
71,802,552.97
3,331,569.00

445,200.00
6,386,368.50
586,828.92
552,484.50
3,492,421.78

2,497.00
308,198.70
176,656.00
3,351,570.03

755,931.09

44,292.00
-

1,889.00
464.00
11,550.00
192,825.76
668,338.68

7,515.00
209,551.37
944,156.63
17,458.80
10,246.00

1,125,216.12
4,343,200.76
45,670,580.09
289,906,962.38

188,248.43
3,113,202.08

7,692,368.09
42,643,863.60

1,178,613.97
1,683,828.83
1,460,952.99
73,096,716.14
978,389.10

4,005,576.36
5,495,376.39
84,096,723.80
10,577,941.22
2,556,164.41

ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต้นทุนผันแปร
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าตอบแทน
ด้านฝึกอบรม
ใช้สอยวัสดุ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ตน้ ทุนแยกตามประเภทค่าใช้จา่ ยและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

1,486,538.52
8,930,705.86
45,847,236.09
397,312,341.02

7,178,154.91
4,692,532.23

10,519,070.97
42,643,863.60

2,019,857.97
2,658,241.55
1,881,733.99
145,092,094.87
4,978,296.78

4,458,291.36
12,091,296.26
85,627,709.35
11,147,884.52
6,058,832.19

รวม
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9,009,911.12
47,895,508.45
45,962,332.86
741,324,717.08

7,208,124.91
38,479,219.18

17,387,526.45
127,652,121.05

46,576,847.47
11,514,959.13
13,301,161.69
162,928,591.99
17,439,581.40

9,819,907.64
19,855,722.65
107,754,358.87
28,958,062.21
29,580,780.01

ต้นทุนรวม

33,843,815.80
8,431,805.40
39,469,150.34
62,533.33
362,627,789.81

27,950.00

6,902,167.72
84,585,177.46

51,951,660.79
10,149,115.81
14,517,718.48
17,704,726.60
12,858,154.60

7,443,726.56
7,528,310.87
23,881,684.77
20,907,239.94
22,362,851.34

ค่าใช้จ่าย
บุคลากร

รวม

8,431,805.40
39,469,150.34
62,533.33
362,627,789.81

27,950.00
33,843,815.80

6,902,167.72
84,585,177.46

51,951,660.79
10,149,115.81
14,517,718.48
17,704,726.60
12,858,154.60

7,443,726.56
7,528,310.87
23,881,684.77
20,907,239.94
22,362,851.34

ต้นทุนคงที่

สานักงาน ก.พ.
รายงานเปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5,441,294.03
298,270.00
2,078,251.40
64,492,304.71

2,430,420.64

3,072,396.53
-

870,934.98
1,669,928.54
3,284,684.77
34,103,621.53
3,865,052.04

198,990.00
3,964,649.94
806,153.00
1,147,415.50
1,260,241.81

1,152,030.00
3,522.00
662,750.05
138,775.00
3,702,600.75

2,510.00

30,235.00
-

901.00
337.00
6,329.00
443,772.33
7,719.00

6,046.00
111,284.00
1,122,510.37
5,221.00
8,659.00

7,478,384.92
4,232,039.93
4,243,300.49
47,923,354.04
331,369,537.93

9,314.00

8,923,377.13
43,549,890.65

883,611.46
2,457,781.94
2,891,857.49
116,360,771.61
1,027,197.23

3,307,565.70
1,819,829.40
72,101,749.61
11,096,462.01
3,063,050.32

ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต้นทุนผันแปร
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าตอบแทน
ด้านฝึกอบรม
ใช้สอยวัสดุ

4,533,831.93
6,984,301.94
48,062,129.04
399,564,443.39

2,442,244.64
14,071,708.95

12,026,008.66
43,549,890.65

1,755,447.44
4,128,047.48
6,182,871.26
150,908,165.47
4,899,968.27

3,512,601.70
5,895,763.34
74,030,412.98
12,249,098.51
4,331,951.13

รวม

14.33
2.12

8.86
0.38

43.90
(3.01)
4.70

(6.74) (65.98) (65.73)
0.17 199.87 24.52

0.49
(0.50)

15.31
23.99
55.63
3.49
1.83

(21.21) 11.57
(51.24) (32.39)
(13.54) (9.13)
9.88 14.50
(28.50) (9.76)
16.60 (13.09)
14.59 55.29
27.13 228.57
(0.74)
4.01
3.18 (1.57)

38.83
(3.04)
7.93
17.39
(4.93)

12,965,637.33 12.07 204.99
46,453,452.28
1.29 (21.79)
48,124,662.37 (45.67)
4.83
762,192,233.20

18,928,176.38
128,135,068.11
2,470,194.64
47,915,524.75

53,707,108.23
14,277,163.29
20,700,589.74
168,612,892.07
17,758,122.87

10,956,328.26
13,424,074.21
97,912,097.75
33,156,338.45
26,694,802.47

ต้นทุนรวม

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

(หน่วย : บาท)

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะ
ของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
ศูนย์ต้นทุนหลัก
สำนักกฎหมาย ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
2561 จำนวน 1.14 ล้านบาท (10.96 – 9.82) เท่ากับ 11.57% เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2.08 ล้านบาท (7.44 – 5.36) เท่ากับ 38.83% รวมทั้งมีต้นทุนทางตรงที่เป็น
ต้นทุนผันแปรลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 0.946 ล้านบาท (3.512 – 4.458) เท่ากับ 21.21%
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุลดลงจำนวน 0.698 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมลดลงจำนวน 0.246 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงจำนวน 0.002 ล้านบาท
ศู น ย์ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ปี ง บประมาณ 2562 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เป็ น ต้ น ทุ น รวมลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6.44 ล้านบาท (13.42 - 19.86) เท่ากับ 32.39% เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน
คงที่ลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 0.23 ล้านบาท (7.53 - 7.76) เท่ากับ 3.04% รวมทั้งมีต้นทุนทางตรง
ที่เป็นต้นทุนผันแปรลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6.20 ล้านบาท (5.89 - 12.09) เท่ากับ 51.24%
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมลดลงจำนวน 2.42 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุลดลงจำนวน 3.68 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงจำนวน 0.10 ล้านบาท
ศู น ย์ สรรหาและเลื อกสรร ปี งบประมาณ 2562 มีค่ าใช้จ่ายที่ เป็ นต้ นทุ นรวมลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9.84 ล้านบาท (97.91 - 107.75) เท่ากับ 9.13% เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน
คงที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1.75 ล้านบาท (23.88 - 22.13) เท่ากับ 7.93% รวมทั้งมีต้นทุน
ทางตรงที่เป็นต้นทุนผันแปรลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 11.60 ล้านบาท (74.03 - 85.63) เท่ากับ
13.54% โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นฝึ ก อบรมเพิ่ ม ขึ้ น จำนวน 0.22 ล้ า นบาท ค่ า ตอบแทนใช้ ส อยวั ส ดุ ล ดลง
จำนวน 12.00 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นจำนวน 0.18 ล้านบาท
สำนั กตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4.20 ล้านบาท (33.16 - 28.96) เท่ากับ 14.50% เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ที่เป็นต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3.10 ล้านบาท (20.91 - 17.81) เท่ากับ 17.39% รวมทั้ง
มีต้นทุนทางตรงที่เป็นต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1.10 ล้านบาท (12.25 -11.15)
เท่ ากั บ 9.88% โดยมี ค่ าใช้ จ่ ายด้ านฝึ กอบรมเพิ่ มขึ้ นจำนวน 0.59 ล้ านบาท ค่ าตอบแทนใช้ สอยวั สดุ เพิ่ มขึ้ น
จำนวน 0.52 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงจำนวน 0.01 ล้านบาท
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สำนักพัฒ นาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่าย
ที่เป็ นต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2.89 ล้านบาท (26.69 - 29.58) เท่ากับ 9.76%
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1.16 ล้านบาท (22.36 - 23.52)
เท่ า กั บ 4.93% รวมทั ้ ง มี ต ้ น ทุ น ทางตรงที ่ เ ป็ น ต้ น ทุ น ผั น แปรลดลงจากปี ง บประมาณ 2561
จำนวน 1.727 ล้ านบาท (4.332 – 6.059) เท่ ากั บ 28.50% โดยมี ค่ าใช้ จ่ ายด้ านฝึ กอบรมลดลง
จำนวน 2.232 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุเพิ่มขึ้นจำนวน 0.507 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ลดลงจำนวน 0.002 ล้านบาท
สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7.13 ล้านบาท (53.71 - 46.58) เท่ากับ 15.31% เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็น
ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7.39 ล้านบาท (51.95 – 44.56) เท่ากับ 16.60% รวมทั้ง
มีต้นทุนทางตรงที่เป็นต้นทุนผันแปรลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 0.264 ล้านบาท (1.755 - 2.019)
เท่ากับ 13.09% โดยมีค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจำนวน 0.032 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุลดลง
จำนวน 0.295 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงจำนวน 0.001 ล้านบาท
สำนั ก มาตรฐานวิ นั ย ปี ง บประมาณ 2562 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ น ต้ น ทุ น รวมเพิ่ ม ขึ้ น
จากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2.76 ล้านบาท (14.27 - 11.51) เท่ากับ 23.99% เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็น
ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1.29 ล้านบาท (10.15 - 8.86) เท่ากับ 14.59% รวมทั้งมี
ต้นทุนทางตรงที่เป็นต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1.47 ล้านบาท (4.13 - 2.66)
เท่ากับ 55.29% ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจำนวน 0.70 ล้านบาท และค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
เพิ่มขึ้นจำนวน 0.77 ล้านบาท
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7.40 ล้านบาท (20.70 - 13.30) เท่ากับ 55.63% เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ที่ เป็ นต้ นทุ นคงที่ เพิ่ มขึ้ นจากปี งบประมาณ 2561 จำนวน 3.10 ล้ านบาท (14.52 – 11.42) เท่ ากั บ 27.13%
รวมทั้ งมี ต้ น ทุ น ทางตรงที่ เป็ น ต้ น ทุ น ผั น แปรเพิ่ ม ขึ้ น จากปี งบประมาณ 2561 จำนวน 4.301 ล้ านบาท
(6.182 - 1.881) เท่ ากั บ 228.57% ซึ่งมี ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมเพิ่ มขึ้นจำนวน 2.875 ล้านบาท เนื่องจากใน
ปี งบประมาณ 2562 มี กิ จกรรมโครงการพั ฒ นานโยบายและนวั ตกรรมการบริ หารทรั พยากรบุ คคลภาครั ฐ
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุเพิ่มขึ้นจำนวน 1.431 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงจำนวน 0.005 ล้านบาท
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สถาบั น พั ฒ นาข้ า ราชการพลเรือ น ปี งบประมาณ 2562 มี ค่ าใช้ จ่ า ยที่ เป็ น ต้ น ทุ น รวม
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี งบประมาณ 2561 จำนวน 5.68 ล้ านบาท (168.61 - 162.93) เท่ ากับ 3.49% เนื่ อ งจาก
ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 0.13 ล้านบาท (17.70 - 17.83) เท่ากับ 0.74%
รวมทั้ ง มี ต้ น ทุ น ทางตรงที่ เป็ น ต้ น ทุ น ผั น แปรลดลงจากงบประมาณ 2561 จำนวน 5.81 ล้ า นบาท
(150.90 - 145.09) เท่ากับ 4.01 % ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลดลงจำนวน 37.70 ล้านบาท ค่าตอบแทน
ใช้สอยวัสดุเพิ่มขึ้นจำนวน 43.26 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นจำนวน 0.25 ล้านบาท
ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็น
ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 0.32 ล้านบาท (17.76 - 17.44) เท่ากับ 1.83% เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 0.40 ล้านบาท (12.86 - 12.46) เท่ากับ
3.18% รวมทั้ งมี ต้ นทุ นทางตรงที่ เป็ นต้ นทุ นผั นแปรลดลงจากปี งบประมาณ 2561 จำนวน 0.08 ล้ านบาท
(4.90 - 4.98) เท่ากับ 1.57% ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจำนวน 0.53 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอย
วัสดุเพิ่มขึ้นจำนวน 0.05 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงจำนวน 0.66 ล้านบาท
ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม ปี ง บประมาณ 2562 มี ค่ าใช้ จ่ า ยที่ เป็ น ต้ น ทุ น รวมเพิ่ ม ขึ้ น จาก
ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1.54 ล้านบาท (18.93 - 17.39) เท่ากับ 8.86% เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน
คงที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 0.03 ล้านบาท (6.90 - 6.87) เท่ากับ 0.49% รวมทั้งมีต้นทุน
ทางตรงที่เป็นต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1.51 ล้านบาท (12.03 - 10.52) เท่ากับ
14.33% ซึ่ งมี ค่ าใช้ จ่ ายด้ านฝึ ก อบรมเพิ่ ม ขึ้ น จำนวน 0.29 ล้ านบาท ค่ าตอบแทนใช้ ส อยวั ส ดุ เพิ่ ม ขึ้ น
จำนวน 1.23 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงจำนวน 0.01 ล้านบาท
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี งบประมาณ 2561 จำนวน 0.48 ล้ านบาท (128.13 - 127.65) เท่ ากับ 0.38% เนื่ อ งจาก
ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 0.42 ล้านบาท (84.59 - 85.01) เท่ากับ 0.50%
รวมทั้ ง มี ต้ น ทุ น ทางตรงที่ เป็ น ต้ น ทุ น ผั น แปรเพิ่ ม ขึ้ น จากปี ง บประมาณ 2561 จำนวน 0.91 ล้ า นบาท
(43.55 - 42.64) เท่ากับ 2.12% ซึ่งเป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุเพิ่มขึ้นจำนวน 0.91 ล้านบาท
หน่วยงานสนับสนุน
ส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2561
จำนวน 4.74 ล้ านบาท (2.47 - 7.21) เท่ ากั บ 65.73% เนื่ อ งจากค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เป็ น ต้ น ทุ น คงที่ ล ดลงจาก
ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 0.002 ล้านบาท (0.028 - 0.030) เท่ ากับ 6.74 % รวมทั้งมีต้นทุนทางตรงที่ เป็น
ต้นทุนผันแปรลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4.736 ล้านบาท (2.442 - 7.178) เท่ากับ 65.98% ซึ่งมี
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ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมลดลงจำนวน 4.560 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุลดลงจำนวน 0.179 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นจำนวน 0.003 ล้านบาท
กลุ่มพัฒนาระบบ (รวม กสอ. วิเทศ หน่วยตรวจสอบภายใน) ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่
เป็นต้นทุนรวมเพิ่ มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9.44 ล้านบาท (47.92 - 38.48) เท่ากับ 24.52%
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 0.06 ล้านบาท (33.84 - 33.78)
เท่ากับ 0.17% รวมทั้งมีต้นทุนทางตรงที่เป็นต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9.38 ล้านบาท
(14.07 - 4.69) เท่ากับ 199.87% ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจำนวน 4.62 ล้านบาท ค่าตอบแทนใช้สอย
วัส ดุเพิ่ มขึ้นจำนวน 4.37 ล้ านบาท และค่ าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่ มขึ้นจำนวน 0.39 ล้านบาท เนื่ องจาก
ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ก.พ. อาเซียน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3.96 ล้านบาท (12.97 - 9.01) เท่ากับ 43.90% เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ที่เป็นต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 0.91 ล้านบาท (8.43 - 7.52) เท่ากับ 12.07%
รวมทั้ งมี ต้ น ทุ น ทางตรงที่ เป็ น ต้ น ทุ น ผั น แปรเพิ่ มขึ้ นจากปี งบประมาณ 2561 จำนวน 3.047 ล้ า นบาท
(4.534 - 1.487) เท่ ากับ 204.99% ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมลดลงจำนวน 0.061 ล้านบาท ค่าตอบแทน
ใช้สอยวัสดุเพิ่ มขึ้นจำนวน 3.107 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางเพิ่ม ขึ้นจำนวน 0.001 ล้านบาท
เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีโครงการถ่ายโอนข้อมูล DPIS Version 5.0
สำนั ก งานเลขาธิ ก าร ปี ง บประมาณ 2562 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เป็ น ต้ น ทุ น รวมลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1.44 ล้านบาท (46.45 - 47.89) เท่ากับ 3.01% เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน
คงที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 0.50 ล้านบาท (39.46 - 38.96) เท่ากับ 1.29% รวมทั้งมีต้นทุน
ทางตรงที่ เป็นต้นทุ นผัน แปรลดลงจากปี งบประมาณ 2561 จำนวน 1.95 ล้านบาท (6.98 - 8.93) เท่ากับ
21.79% ซึ่ งมี ค่ าใช้ จ่ า ยด้ านฝึ กอบรมลดลงจำนวน 2.20 ล้ านบาท ค่ าตอบแทนใช้ สอยวั ส ดุ ลดลง
จำนวน 0.10 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.35 ล้านบาท
ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นกลาง ปี ง บประมาณ 2562 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เป็ น ต้ น ทุ น รวมเพิ่ ม ขึ้ น จาก
ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2.16 ล้านบาท (48.12 - 45.96) เท่ากับ 4.70% เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน
คงที่ลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 0.05 ล้านบาท (0.06 – 0.11) เท่ากับ 45.67% รวมทั้งมีต้นทุน
ทางตรงที่ เป็ นต้ นทุ นผันแปรเพิ่ มขึ้ นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2.21 ล้านบาท (48.06 - 45.85) เท่ ากับ
4.83% ซึ่งมีค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุเพิ่มขึ้นจำนวน 2.25 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเดินทางลดลงจำนวน 0.04 ล้านบาท
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รวมต้นทุนผลผลิต

1. ค่าใช้จา่ ยบุคลากร (งบกลาง)
2. ค่าสาธารณูปโภค
3. ค่าเสื่อมราคา

ต้นทุนทางอ้อม

95,386,954.50

65,130,591.11

30,256,363.39

24,832,901.47

24,832,901.47

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต้นทุนคงที่
ต้นทุนผันแปร

120,219,855.97

30,256,363.39
24,832,901.47
65,130,591.11

รวม

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
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102,522,062.34

67,548,464.94

34,973,597.40

34,973,597.40
25,063,370.17
67,548,464.94

รวม

25,063,370.17 127,585,432.51

25,063,370.17

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต้นทุนคงที่
ต้นทุนผันแปร

(หน่วย : บาท)

7.48

3.71

15.59

0.93

0.93

6.13

15.59
0.93
3.71

ผลการเปรียบเทียบ
ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนรวม
เพิ่ม/ลด (%) เพิ่ม/ลด (%) เพิ่ม/ลด (%)

รายงานเปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงาน ก.พ.

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (งบกลาง) ปีงบประมาณ 2562 สำนักงาน ก.พ. มีค่าใช้จ่ายที่เป็น
ต้นทุ นทางอ้ อมรวมเพิ่ มขึ้ นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4.71 ล้านบาท (34.97 - 30.26) เท่ ากับ
15.59% เนื่องจากค่ า ใช้ จ่ า ยทางอ้ อ มที่ เ ป็ น ต้ น ทุ น คงที่ เพิ่มขึ้นจากปี ง บประมาณ 2561 จำนวน
4.71 ล้านบาท โดยปีงบประมาณ 2562 มีการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและครอบครัว
เพิ่มขึ้น จำนวน 4.71 ล้านบาท
ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2562 สำนักงาน ก.พ. มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนทางอ้อม
รวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 0.23 ล้านบาท (25.06 - 24.83) เท่ากับ 0.93 % เนื่องจาก
ค่ า ใช้ จ่ า ยทางอ้ อ มที่ เป็ น ต้ น ทุ น ผั น แปรเพิ่ ม ขึ้ น จากปี ง บประมาณ 2561 จำนวน 0.23 ล้ า นบาท
โดยปี งบประมาณ 2562 มี การเบิ กจ่ายเงิน ค่าไฟฟ้ าเพิ่ ม ขึ้น จำนวน 0.46 ล้ านบาท ค่ าประปาเพิ่ ม ขึ้น
จำนวน 0.04 ล้านบาท ค่าไปรษณีย์เพิ่มขึ้น จำนวน 0.05 ล้านบาท แต่ค่าโทรศัพท์ลดลง จำนวน 0.02
ล้านบาท และค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมลดลง จำนวน 0.30 ล้านบาท
ค่ า เสื่ อ มราคา ปี งบประมาณ 2562 มี ค่ าใช้ จ่ า ยที่ เป็ น ต้ น ทุ น ทางอ้ อ มรวมเพิ่ ม ขึ้ น
จากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2.42 ล้านบาท (67.55 - 65.13) เท่ากับ 3.71 % เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ทางอ้อมที่เป็นต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2.42 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ
2562 มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 2.42 ล้านบาท
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