สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงาน ก.พ.
รายงานผลการปฏิบัติงานดานบัญชี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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 การเปรี ย บเที ย บผลการคํ า นวณต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต ระหว า งป ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 และปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงเงิน
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงเงิน
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงเงิน
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงเงิน
ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจาย
และลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร)
ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงที/่ ผันแปร)

4.3 การเปดเผยรายงานตนทุนในเว็บไซตหนวยงาน

7
18
23
26
29
34
36

สํานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคํานวณตนทุนผลผลิต
สําหรับปงบประมาณ 2560 งวด ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
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
311,860,993.43
10,667,826.02
85,325,676.38
253,003.00
5,081,671.30
344,624,860.80
6,342,000.00
44,961,875.12
14,552,146.86
791,855,077.03
31,814,975.88

หมายเหตุ : ความแตกตางระหวางคาใชจายในระบบ GFMIS และตนทุนที่นํามาคํานวณตนทุนผลผลิต
คาใชจายในระบบ GFMIS
หัก ตนทุนที่ไมเกี่ยวของในการผลิตผลผลิต
คาใชจายดานฝกอบรม (คาใชจายเงินนักเรียนเบิกแทน)
1,777,103,222.72
คาใชจายดานฝกอบรม (เงินนอก) คชจทุน กพ
2,527,054,145.06
คาใชจายผลักสงรายไดแผนดิน (งบกลาง)
1,574,690.14
คาบําเหน็จบํานาญ
171,152,951.65
คาใชจายอื่น
218,204.45
กําไร/ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
3,485,516.86
กําไร/ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
32,529.32
คาใชจายดานฝกอบรม (เบิกแทน)
34,911.00
คาตอบแทนใชสอยวัสดุ (เบิกแทน)
1,143,414.70
รวมตนทุนผลผลิต

1

งบกลาง
29,891,148.70
4,896,684.49
34,787,833.19

5,340,257,472.00

4,481,799,585.90
858,457,886.10

รวม
352,419,968.15
85,578,679.38
5,081,671.30
350,966,860.80
64,410,706.47
858,457,886.10

15. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16. สํานักงานเลขาธิการ
17. คาใชจายสวนกลาง
รวมตนทุนผลผลิต

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)

ศูนยตนทุน

503,991.40
5,659,792.83
85,578,679.38

322,528,819.45

3,796,764.61
3,430,869.93

7,580.00
28,812,486.00

7,055,119.01
40,544,028.21

661,710.03
7,247,521.34
478,828.00
1,278,952.04
1,748,997.02
630,669.24
855,526.41
453,071.60
52,829,051.02
3,953,539.00
2,049,394.91
-

คาใชจาย
ดานฝกอบรม

7,458,178.37
7,455,397.03
22,529,869.64
19,455,164.23
23,181,104.24
43,461,339.97
10,084,385.87
9,181,238.09
16,284,095.69
13,343,161.19
7,471,111.93
66,204,559.98

คาใชจาย
บุคลากร

ตารางที่ 2 รายงานตนทุนตามศูนยตนทุนแยกประเภทคาใชจาย

2,970.00
35,117.00
205,112.00
5,081,671.30

540.00
1,327,199.89

21,144.00
385,519.00
1,446,830.87
16,509.00
18,358.00
1,259,656.20
865.00
10,003.00
80,617.68
20,668.00
6,839.00
243,722.66

คาใชจายทางตรง
คาใชจายเดินทาง

2

324,032.65
4,545,331.09
44,804,725.66
328,135,252.16

251,727.94
2,412,127.38

2,725,421.44
4,042,619.92
92,084,974.81
10,313,052.90
2,464,160.27
3,126,421.82
2,279,533.60
1,724,059.55
111,641,893.62
758,727.25
5,415,619.25
39,220,823.01

คาตอบแทน
ใชสอยวัสดุ

คาใชจายบุคลากร

407,886.75
550,850.89
1,118,540.48
961,429.11
1,160,150.96
907,064.15
501,759.95
490,056.85
649,697.40
584,140.00
288,327.52
186,259.00
258,047.00
830,482.08
319,627.75
2,260,994.78
18,415,834.03
29,891,148.70

4,056,612.55
35,982,683.20
7,886,113.06
50,784,269.13
45,009,837.66
741,324,422.29

(งบกลาง)

(คารักษาพยาบาลและสวัสดิการ)

10,866,453.84
19,131,057.29
116,540,503.32
31,063,678.17
27,412,619.53
48,478,087.23
13,220,310.88
11,368,372.24
180,835,658.01
18,076,095.44
14,942,965.09
105,669,105.65

รวม

สํานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคํานวณตนทุนผลผลิต
สําหรับปงบประมาณ 2560 งวด ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

4,199.72
18,712,431.73
22,831,608.64

2,634.02

3,465,791.88

2,072.00
640,000.00
447.50
79.00
117.00
88.00
3,747.79

14,705,468.27
1,079,559.76

597,550.96
844,064.58
2,585,243.26
1,487,788.17
1,899,311.95
1,782,541.69
808,225.86
939,539.93
6,021,087.91
1,300,521.29
301,024.87
7,963,322.46

รวม

5,632,664.26
5,952,292.01
3,011,108.11
5,276,302.61
26,461,352.47 63,589,618.23
64,410,706.47 117,133,463.81

14,447,421.27
246,443.66

189,664.21
291,141.69
826,702.78
525,911.56
739,160.99
875,398.54
306,348.91
449,395.08
5,371,390.51
712,633.50
12,697.35
4,311,271.58

คาใชจายทางออม
คาสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคา

13,838,405.07
56,060,571.74
108,599,455.89
858,457,886.10

18,762,080.82
37,062,242.96

11,464,004.80
19,975,121.87
119,125,746.58
32,551,466.34
29,311,931.48
50,260,628.92
14,028,536.74
12,307,912.17
186,856,745.92
19,376,616.73
15,243,989.96
113,632,428.11

รวมทั้งสิ้น

(หนวย : บาท)

10. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร
11. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
รวม
กิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุน
1. ดานการเงินและบัญชี
2. ดานงบประมาณ
3. ดานการพัสดุ
4. ดานอาคารและสถานที่
5. ดานบริหารบุคลากร
6. ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7. ดานตรวจสอบภายใน
8. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.ดานเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซต
10. ดานแผนงาน
11. ดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
12. ดานงานสารบรรณ
13. ดานยานพาหนะ
14. ดานวิเทศสัมพันธ
15. ดานประชาสัมพันธ
16. การพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งภายในสํานักงาน ก.พ.
รวม
รวมตนทุน

กิจกรรมยอยหนวยงานหลัก
1. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
2. การสงเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสวนราชการและจังหวัด
3. การพัฒนาระบบและดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ
4. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. การพัฒนาระบบเงินเดือน คาตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตเจาหนาที่ของรัฐ
6. การเตรียมกําลังคนคุณภาพเขาสูระบบราชการ
7. การพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ
8. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ
9. การพัฒนาเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการดานการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบ
ขาราชการพลเรือนสามัญ

กิจกรรมยอยปงบประมาณ 2560

ตารางที่ 3 รายงานตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงิน (ตอ)

169

172
160

162
163
164
165
166
167
168
170
171

รหัส

258,989.46
241,800.00
260,583.00
761,372.46
17,262,829.02

10,075,620.42
1,042,462.63
3,663,845.80
21,625,856.99
6,170,769.09
6,324,792.02
884,640.00
7,070,521.06
1,113,865.20
2,807,607.45
771,600.00
2,860,739.45
5,800,640.46
3,159,679.60
2,502,374.50
79,001,543.51
154,876,558.18
746,893,201.91

3

3,171,000.00
16,501,456.56

3,496,581.20
9,833,875.36
-

เงินนอกงบประมาณ

20,973,881.38
81,917,299.46
592,016,643.73

68,970,368.19
6,800,850.43
15,263,916.12
18,055,965.44
874,837.25
119,996,430.43
111,383,906.65
99,301,022.17
48,478,166.23

เงินในงบประมาณ

173,405.50
96,668.50
164,485.00
319,627.75
3,200.00
24,699.50
21,302,899.39
22,084,985.64
29,891,148.70

539,207.50
324,848.70
7,806,163.06

2,366,608.50
559,270.24
658,766.73
245,028.43
1,143,410.24
875,699.59
186,259.00
907,064.15

งบกลาง

สํานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคํานวณตนทุนผลผลิต
สําหรับปงบประมาณ 2560 งวด ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

5,133,887.28
498,776.98
44,166,325.51
49,798,989.77
64,410,706.47

165,871.81
2,685,695.26
14,611,716.70

1,489,770.09
413,351.39
342,838.67
224,697.54
1,125,984.89
2,976,836.95
4,311,271.58
875,398.54

คาเสื่อมราคา

10,508,015.38
1,042,462.63
4,002,314.30
21,625,856.99
6,335,254.09
6,324,792.02
884,640.00
12,524,036.09
1,612,642.18
2,810,807.45
771,600.00
2,885,438.95
5,800,640.46
3,159,679.60
2,502,374.50
144,731,351.41
227,521,906.05
858,457,886.10

21,678,960.68
88,098,843.41
630,935,980.05

72,826,746.78
6,800,850.43
16,236,537.75
19,057,570.83
1,344,563.22
122,265,825.56
118,733,024.38
113,632,428.11
50,260,628.92

ตนทุนรวม

จํานวนครั้งในการซอมบํารุงรักษาอาคารสถานที่

10,426 จํานวนรายการเอกสาร
2,325,084,700 จํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
697 จํานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจาง
102
514 จํานวนบุคลากร
23,457 จํานวนชั่วโมง/คนการฝกอบรม
260 จํานวนงานตรวจสอบ/คนวัน
727 จํานวนเครื่องคอม
1
ระบบ
1
ดาน
1
ดาน
144,376
เรื่อง
126,158
กิโลเมตร
12
เรื่อง
69
เรื่อง
12 กิจกรรม

214 สวนราชการ
2,464
คน

10
เรื่อง
2 กิจกรรม
151 สวนราชการ
10
เรื่อง
1
เรื่อง
1,178
คน
13 คน/ตําแหนง
3,626
คน
2
เรื่อง

ปริมาณ (หนวยนับ)

1,007.87
0.00045
5,742.20
212,018.21
12,325.40
269.63
3,402.46
17,227.01
1,612,642.18
2,810,807.45
771,600.00
19.99
45.98
263,306.63
36,266.30
12,060,945.95

101,303.55
35,754.40

7,282,674.68
3,400,425.22
107,526.74
1,905,757.08
1,344,563.22
103,791.02
9,133,309.57
31,338.23
25,130,314.46

(หนวย : บาท)
ตนทุนตอหนวย

164
165
166
167
168
170
171
172
160

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

10. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร
11. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต

รวมตนทุน

162
163

746,893,201.91

39,334,327.07
89,128,870.29

23,671,853.67
36,416,411.13
7,708,608.07
141,568,176.26
130,499,952.37
99,301,022.17
64,412,507.96

108,050,622.49
6,800,850.43

4

17,262,829.02

103,823.52
3,205,607.84

34,607.84
103,823.52
34,607.84
103,823.52
3,600,404.72
9,833,875.36
69,215.68

173,039.20
-

รหัส เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

1. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
2. การสงเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสวน
ราชการและจังหวัด

กิจกรรมหลัก

ตารางที่ 4 รายงานตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงของเงิน

29,891,148.70

2,753,416.64
1,378,341.13

1,958,514.50
2,872,975.87
1,189,336.07
4,285,690.07
3,308,278.31
186,259.00
3,450,788.16

8,507,548.95
-

งบกลาง

สํานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคํานวณตนทุนผลผลิต
สําหรับปงบประมาณ 2560 งวด ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

64,410,706.47

5,810,903.66
5,020,597.28

3,245,057.47
5,987,870.52
2,402,714.08
8,104,543.40
8,935,639.78
4,311,271.58
6,172,744.56

14,419,364.15
-

คาเสื่อมราคา

858,457,886.10

48,002,470.88
98,733,416.54

28,910,033.48
45,381,081.03
11,335,266.06
154,062,233.25
146,344,275.17
113,632,428.11
74,105,256.36

131,150,574.78
6,800,850.43

ตนทุนรวม

เรื่อง
กิจกรรม

214 สวนราชการ
2,464
คน

151 สวนราชการ
10
เรื่อง
1
เรือ่ ง
1,178
คน
13 คน/ตําแหนง
3,626
คน
2 เรื่อง

10
2

ปริมาณ (หนวยนับ)

224,310.61
40,070.38

191,457.18
4,538,108.10
11,335,266.06
130,782.88
11,257,251.94
31,338.23
37,052,628.18

13,115,057.48
3,400,425.22

(หนวย : บาท)
ตนทุนตอหนวย

64,412,507.96
39,334,327.07
89,128,870.29

4. มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นําไปสูวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติราชการที่มุงเนนประโยชนสวนรวม

5. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
วัฒนธรรมองคกร

6. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
746,893,201.91

272,068,128.63
99,301,022.17

2. กําลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เปนระบบ
3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในตางประเทศที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รวมตนทุนผลผลิต

182,648,345.79

17,262,829.02

3,205,607.84

103,823.52

69,215.68

3,704,228.23
9,833,875.36

346,078.39

5

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

ผลผลิตยอย

ตารางที่ 5 รายงานตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงของเงิน

29,891,148.70

1,378,341.13

2,753,416.64

3,450,788.16

7,593,968.38
186,259.00

14,528,375.39

งบกลาง

64,410,706.47

5,020,597.28

5,810,903.66

6,172,744.56

17,040,183.17
4,311,271.58

26,055,006.22

คาเสื่อมราคา

สํานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคํานวณตนทุนผลผลิต
สําหรับปงบประมาณ 2560 งวด ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

858,457,886.10

98,733,416.54

48,002,470.88

74,105,256.36

300,406,508.42
113,632,428.11

223,577,805.78

ตนทุนรวม

เรื่อง

เรื่อง

2,464

คน

215 สวนราชการ

2

13 คน/ตําแหนง
3,626
คน

10

ปริมาณ (หนวยนับ)

82,813,277.63

40,070.38

223,267.31

37,052,628.18

23,108,192.96
31,338.23

22,357,780.58

(หนวย : บาท)
ตนทุนตอหนวย

182,648,345.79
272,068,128.63
99,301,022.17
64,412,507.96

39,334,327.07
89,128,870.29
746,893,201.91

2. กําลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เปนระบบ
3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในตางประเทศที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นําไปสู
วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุงเนนประโยชนสวนรวม

5. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
วัฒนธรรมองคกร

6. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต

รวมตนทุนผลผลิต

17,262,829.02

3,205,607.84

103,823.52

69,215.68

3,704,228.23
9,833,875.36

346,078.39

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิตหลัก

ตารางที่ 6 รายงานตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงของเงิน

6

29,891,148.70

1,378,341.13

2,753,416.64

3,450,788.16

7,593,968.38
186,259.00

14,528,375.39

งบกลาง

64,410,706.47

5,020,597.28

5,810,903.66

6,172,744.56

17,040,183.17
4,311,271.58

26,055,006.22

คาเสื่อมราคา

สํานักงาน ก.พ.
ตารางแสดงผลการคํานวณตนทุนผลผลิต
สําหรับปงบประมาณ 2559 งวด ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

858,457,886.10

98,733,416.54

48,002,470.88

74,105,256.36

300,406,508.42
113,632,428.11

223,577,805.78

ตนทุนรวม

เรื่อง

เรื่อง

2,464

คน
-

215 สวนราชการ

2

13 คน/ตําแหนง
3,626
คน

10

ปริมาณ (หนวยนับ)

82,813,277.63

40,070.38

223,267.31

37,052,628.18

23,108,192.96
31,338.23

22,357,780.58

(หนวย : บาท)
ตนทุนตอหนวย

109,287,547.25
129,279,538.30

83,092,244.74
51,542,966.08

18,213,359.41

70,505,112.95

10,111,662.19

580,403,853.34

11,953,345.84

5,161,851.40

6. การเตรียมกําลังคนคุณภาพเขาสูระบบราชการ
7. การพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ

8. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ
9. การพัฒนาเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการดานการ
พิทักษระบบคุณธรรมในระบบขาราชการพลเรือนสามัญ

10. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร

11. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต

12. การพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

รวมตนทุนผลผลิต
กิจกรรมยอยหนวยงานสนับสนุน
1. ดานการเงินและบัญชี

2. ดานงบประมาณ
3. ดานการพัสดุ

915,687.52
1,663,310.93
35,081,659.16

355,379.89

7,812,666.67

7,812,666.67

-

9,608,648.23
-

8,184,366.67

-

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

50,087.00

189,075.75

7,902,587.34

280,503.81

280,503.81

574,814.75

147,564.00
910,443.63

1,174,307.57
677,553.19

506,549.32
691,883.55
301,885.00

-

2,356,578.73

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

-

-

12,749,614.88

1,820,746.57

1,820,746.57

155,579.73

1,911,985.52
851,083.81

1,326,467.32
2,096,572.14

374,354.32
358,209.99
220,902.74

-

1,812,966.20
กิจกรรม

เรื่อง

หนวยนับ

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

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

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
53,763,516.16

7,462.89

904.90

746

จํานวนรายการเอกสาร

13,852

5,567,318.29

4,005,115.85

12,534,665.11

หลักสูตร

28,197.42

41,035,412.20

5

20,025,579.23

คน

88,522.21

24,838.91
353,009.89

82,016.38
23,373,005.05

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

1,981,230.45

8,344,454.74

ตนทุน
ตอหนวย

634,474,403.79

2,852

214 สวนราชการ

18,943,753.89
80,419,029.99

3,815
คน
151 สวนราชการ

คน
หลักสูตร

94,760,442.49
53,304,493.52

6

1,363

111,788,322.13
140,238,030.29

150 สวนราชการ
15
เรื่อง
1
เรื่อง

2

3,962,460.90
17,074,797.71
17,374,512.50
1,482,888.49

9

ปริมาณ

75,100,092.66

ตนทุนรวม

หมายเหตุ ปริมาณจํานวนนักเรียนทุนในปงบประมาณ 2559 ในกิจกรรมยอยหนวยงานหลัก ดานการเตรียมกําลังคนคุณภาพเขาสูระบบราชการ มีความคาดเคลื่อน จึงปรับปรุงปริมาณหนวยนับใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด

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

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

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

4. ดานอาคารและสถานที่
5. ดานบริหารบุคลากร
6. ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7. ดานตรวจสอบภายใน
8. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.ดานเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซต
10. ดานแผนงาน
11. ดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
12. ดานงานสารบรรณ
13. ดานยานพาหนะ
14. ดานวิเทศสัมพันธ
15. ดานประชาสัมพันธ
16. การพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งภายในสํานักงาน ก.พ.
รวมตนทุน
รวมตนทุนทั้งสิ้น

33,418,348.23

3,962,460.90

2. การสงเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหสวนราชการและจังหวัด

-

70,930,547.73

-

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)
เงินใน งปม.
เงินนอก งปม.
งบกลาง
คาเสื่อมราคา

1. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ

กิจกรรมยอยหนวยงานหลัก

กิจกรรมยอย

ตารางที 7 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงเงิน

สํานักงาน ก.พ.

7

21,625,856.99
6,170,769.09
6,324,792.02
884,640.00
7,070,521.06
1,113,865.20
2,807,607.45
771,600.00
2,860,739.45
5,800,640.46
3,159,679.60
2,502,374.50
79,001,543.51
154,876,558.18
746,893,201.91

1,042,462.63
3,663,845.80

10,075,620.42

592,016,643.73

81,917,299.46

20,973,881.38

99,301,022.17
48,478,166.23

119,996,430.43
111,383,906.65

15,263,916.12
18,055,965.44
874,837.25

6,800,850.43

68,970,368.19

เงินใน งปม.

-

-

-

260,583.00
761,372.46
17,262,829.02

241,800.00

258,989.46

16,501,456.56

3,171,000.00

-

9,833,875.36
-

3,496,581.20

เงินนอก งปม.

ตารางเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปงบประมาณ พ.ศ. 2560

164,485.00
319,627.75
3,200.00
24,699.50
21,302,899.39
22,084,985.64
29,891,148.70

96,668.50

173,405.50

7,806,163.06

324,848.70

539,207.50

186,259.00
907,064.15

1,143,410.24
875,699.59

559,270.24
658,766.73
245,028.43

-

2,366,608.50

-

14,611,716.70

5,133,887.28
498,776.98
44,166,325.51
49,798,989.77
64,410,706.47

-

88,098,843.41

21,678,960.68

113,632,428.11
50,260,628.92

122,265,825.56
118,733,024.38

16,236,537.75
19,057,570.83
1,344,563.22

6,800,850.43

72,826,746.78

21,625,856.99
6,335,254.09
6,324,792.02
884,640.00
12,524,036.09
1,612,642.18
2,810,807.45
771,600.00
2,885,438.95
5,800,640.46
3,159,679.60
2,502,374.50
144,731,351.41
227,521,906.05
858,457,886.10

1,042,462.63
4,002,314.30

10,508,015.38

630,935,980.05

กิจกรรม

เรื่อง

หนวยนับ

คน
เรื่อง

2,464

จํานวนครั้งในการซอมบํารุงรักษา
อาคารสถานที่

จํานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจาง

จํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร

จํานวนรายการเอกสาร

102
514 จํานวนบุคลากร
23,457 จํานวนชั่วโมง/คนการฝกอบรม
260 จํานวนงานตรวจสอบ/คนวัน
727 จํานวนเครื่องคอม
1
ระบบ
1
ดาน
1
ดาน
144,376
เรื่อง
126,158 กิโลเมตร
12
เรื่อง
69
เรื่อง
12 กิจกรรม

697

2,325,084,700

คน

214 สวนราชการ

3,626
2

1,178
คน
13 คน/ตําแหนง

151 สวนราชการ
10
เรื่อง
1
เรื่อง

2

10

10,426

ไมมีการดําเนินกิจกรรมในป 2560

2,685,695.26

165,871.81

4,311,271.58
875,398.54

1,125,984.89
2,976,836.95

413,351.39
342,838.67
224,697.54

-

1,489,770.09

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)
งบกลาง
คาเสื่อมราคา
ตนทุนรวม
ปริมาณ

212,018.21
12,325.40
269.63
3,402.46
17,227.01
1,612,642.18
2,810,807.45
771,600.00
19.99
45.98
263,306.63
36,266.30
12,060,945.95
17,807,627.25
66,384,385.42

0.00045
5,742.20

1,007.87

48,576,758.17

35,754.40

101,303.55

31,338.23
25,130,314.46

103,791.02
9,133,309.57

107,526.74
1,905,757.08
1,344,563.22

3,400,425.22

7,282,674.68

ตนทุน
ตอหนวย

0.67
(33.33)
0.00

0.00

11.11

เพิ่ม/(ลด)
%

(5.54)
64.53
(9.33)

71.63

(12.72)

เพิ่ม/(ลด)
%

(24.73)

(13.60)

0.00

11.38

26.80

14.44

(6.57)

(23.06)
(2.84)
(52.70)
18.18
7.07
0.00
0.00
0.00
36.84
(0.37)

19.55
13.91
(13.61)
(17.99)
(40.63)
37.81
(9.98)
(15.94)
(7.10)

(14.72)

(50.00)

70.57

มีการเพิ่มกิจกรรมยอยในป 2560

มีการเพิ่มกิจกรรมยอยในป 2560

16.16
(46.12)
2.10
(12.19)
(40.63)
37.81
(9.98)
15.03
(7.44)

มีการเพิ่มกิจกรรมยอยในป 2560

(28.11)

มีการเพิ่มกิจกรรมยอยในป 2560

(16.17)

9.55

14.44

19.92
(4.95)
26.17
(5.71) มีการปรับตัวชี้วัดในป 2560

9.37 (13.57)
26.55
(15.33) มีการปรับตัวชี้วัดในป 2560

(4.91)
9.69
(9.33)

71.63

(3.03)

เพิ่ม/(ลด)
%

ผลการเปรียบเทียบ
ตนทุนรวม หนวยนับ ตนทุนตอหนวย

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงเงิน
หนวยงานหลัก
1. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมลดลงจากปงบประมาณ

2559 จํานวน 2.27 ลานบาท (75.10-72.83) เทากับ 3.03 % เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายใน
การดําเนินกิจกรรมลดลง เชน คาใชจายบุคลากรจํานวน 0.42 ลานบาท คาใชจายในการฝกอบรมจํานวน
0.80 ลานบาท คาเสื่อมราคาจํานวน 0.32 ลานบาท และคาตอบแทนใชสอยและวัสดุจํานวน 0.74 ลานบาท
แตมีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นในสวนของคาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการ จํานวน 0.01 ลานบาท


ถ าเปรี ยบเที ยบต นทุนตอหนวยของกิจกรรมปงบประมาณ 2560 ลดลง จํ านวน

1.06 ลานบาท (8.34-7.28) เทากับ 12.72% โดยปงบประมาณ 2560 สามารถดําเนินการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงแก ไขเกี่ ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุ คคลจํานวน 10 เรื่อง และในปงบประมาณ 2559 สามารถ
ดําเนินการไดจํานวน 9 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 1 เรื่อง
2. การสงเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสวนราชการและจังหวัด


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559

จํานวน 2.84 ลานบาท (3.96-6.80) เทากับ 71.63 % เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการ
ดําเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น เชน คาใชจายในการฝกอบรมจํานวน 2.71 ลานบาท คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
จํานวน 0.16 ลานบาท และมีคาใชจายบุคลากรลดลงจํานวน 0.03 ลานบาท


ถาเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของกิจกรรมปงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้น จํานวน

1.42 ลานบาท (1.98-3.40) เทากับ 71.63% โดยปงบประมาณ 2560 และในปงบประมาณ 2559 สามารถ
ดําเนินการสงเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสวนราชการและจังหวัดได
เทากันจํานวน 2 กิจกรรม
3. การพัฒนาระบบและดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมลดลงจากปงบประมาณ 2559

จํานวน 0.83 ลานบาท (17.07-16.24) เทากับ 4.91 % เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการ
ดําเนินงานลดลง เชน คาตอบแทนใชสอยและวัสดุจํานวน 0.88 ลานบาท และ คาใชจายในการฝกอบรม
จํานวน 0.33 ลานบาท มีคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น เชน คาใชจายบุคลากรจํานวน 0.24 ลานบาท
คาใชจายงบกลางสวัสดิการจํานวน 0.05 ลานบาท คาสาธารณูปโภคจํานวน 0.03 ลานบาท คาเสื่อมราคา
จํานวน 0.04 ลานบาท
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แตถาเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของกิจกรรมปงบประมาณ 2560 ลดลง จํานวน

0.006 ลานบาท (0.114-0.108) เทากับ 5.54 % โดยปงบประมาณ 2560 มีสวนราชการสามารถดําเนินการ
สรรหาบุ ค คลเข า รั บ ราชการได ต ามความต อ งการตามแผนที่ กํ า หนดจํ า นวน 151 ส ว นราชการ และใน
ปงบประมาณ 2559 สามารถดําเนินการไดจํานวน 150 สวนราชการ เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน
1 สวนราชการ
4. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559

จํานวน 1.69 ลานบาท (17.37-19.06) เทากับ 9.69 % เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการ
ดําเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น เชน คาใชจายบุคลากรจํานวน 1.38 ลานบาท คาใชจายในการฝกอบรมจํานวน 0.18
ลานบาท และคาตอบแทนจํานวน 0.15 ลานบาท คาใชจายในการเดินทางจํานวน 0.02 ลานบาท มีคาใชจาย
ในการดําเนินงานลดลง เชน คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการจํานวน 0.03 ลานบาท คาเสื่อมราคาจํานวน
0.01 ลานบาท
ถาเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของกิจกรรมในปงบประมาณ

2560 เพิ่มขึ้นจํานวน

0.75 ลานบาท (1.16-1.91) เทากับ 64.53 % โดยปงบประมาณ 2560 สามารถดําเนินการพัฒนากฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไดจํานวน 10 เรื่อง ปงบประมาณ 2559 สามารถดําเนินการไดจํานวน 15
เรื่อง ลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 5 เรื่อง
5. การพัฒนาระบบเงินเดือน คาตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตเจาหนาที่ของรัฐ


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมลดลงจากปงบประมาณ 2559

จํานวน 0.14 ลานบาท (1.48-1.34) เทากับ 9.33% เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการดําเนิน
กิจกรรมลดลง เชน คาใชจายในการฝกอบรมจํานวน 0.12 ลานบาท คาใชจายในการเดินทางจํานวน 0.05
ลานบาท และ คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการจํานวน 0.05 ลานบาท มีคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น
เชน คาตอบแทนใชสอยและวัสดุจํานวน 0.09 ลานบาท และ คาเสื่อมราคาจํานวน 0.003 ลานบาท


ถ าเปรี ยบเที ยบต นทุ นตอหนวยของกิ จกรรมปงบประมาณ 2560 ลดลง จํ านวน

0.14 ลานบาท (1.48-1.34) เทากับ 9.33% โดยปงบประมาณ 2560 และในปงบประมาณ 2559 สามารถ
ดําเนินการสงเสริมเพื่อพัฒนาระบบเงินเดือน คาตอบแทน สิ่งจูงใจและคุณภาพชีวิตเจาหนาที่ของรัฐไดเทากัน
จํานวน 1 เรื่อง
6. การเตรียมกําลังคนคุณภาพเขาสูระบบราชการ


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ 2559

จํานวน 10.48 ลานบาท (111.79-122.27) เทากับ 9.37 % เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้น เชน คาใชจายบุคลากรจํานวน 0.05 ลานบาท คาใชจายในการเดินทางจํานวน 0.23 ลานบาท
9

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุจํานวน 10.53 ลานบาท คาสาธารณูปโภคจํานวน 0.01 ลานบาท และมีคาใชจาย
ในการดําเนินงานลดลง เชน คาใชจายในการฝกอบรมจํานวน 0.12 ลานบาท คาใชจายงบกลางสวัสดิการ
จํานวน 0.03 ลานบาทและคาเสื่อมราคาจํานวน 0.20 ลานบาท


แตถาเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของกิจกรรมในปงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้น

จํานวน 0.02 ลานบาท (0.08-0.10) เทากับ 26.55 % โดยปงบประมาณ 2560 มีจํานวนนักเรียนที่สามารถ
จัดสรรทุนและ/หรือ ฝกอบรมรวมทั้งที่กําลังศึกษาในตางประเทศไดจํานวน 1,178 คน ปงบประมาณ 2559
สามารถดําเนินการไดจํานวน 1,363 คน ลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 185 คน
7. การพัฒนาคุณภาพกําลังภาครัฐ


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมลดลง จากปงบประมาณ 2559

จํานวน 21.50 ลานบาท (140.24-118.73) เทากับ 15.33 % เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายใน
การดําเนินงานลดลง เชน คาใชจายในการเดินทางจํานวน 0.14 ลานบาท คาตอบแทน ใชสอยและวัส ดุ
จํานวน 41.00 ลานบาท และคาใชจายบุคลากรจากเงินนอกงบประมาณจํานวน 4.69 ลานบาท มีคาใชจายในการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้น เชน คาใชจายบุคลากรจํานวน 2.09 ลานบาทคาใชจายในการฝกอบรมจํานวน 21.14 ลานบาท
คาใชจายงบกลางสวัสดิการจํานวน 0.20 ลานบาท และคาเสื่อมราคาจํานวน 0.88 ลานบาท


ไมส ามารถเปรีย บเทีย บตน ทุน ตอ หนว ยของกิจ กรรมระหวา งปง บประมาณ

2560 กับ ปง บประมาณ 2559 ได เนื่อ งจากมีก ารปรับ ปรุง การกํา หนดเปา หมาย/ตัวชี้วั ดกิจกรรม จาก
จํานวนของการพัฒ นา/หลักสูต ร/เครื่ องมื อ ที่ใชในการพัฒนาขาราชการเปน สัดสวนจํานวนผูบริหารภาค
ราชการที่เพียงพอตอการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
8. การบริหารจัดการศึกษานักเรียนไทยในตางประเทศ


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ 2559

จํานวน 18.87 ลานบาท (94.76 – 113.63) เทากับ 19.92% เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายใน
การดํ า เนิ น งานเพิ่ มขึ้ น เช น ค าใช จายบุ คลากรจํ านวน 1.19 ลานบาท คาใชจายในการเดิน ทางจํานวน
0.24 ลานบาท คาตอบแทนใชสอยและวัสดุจํานวน 15.40 ลานบาท คาใชจายบุคลากรจากเงินนอกงบประมาณ
จํานวน 0.23 ลานบาท คาใชจายงบกลางสวัสดิการจํานวน 0.04 ลานบาทและคาเสื่อมราคาจํานวน 2.40 ลาน
บาท และมีคาใชจายสาธารณูปโภค จํานวน 0.62 ลานบาท


แตถาเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของกิจกรรมในปงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้น

จํานวน 0.0065 ลานบาท (0.0248-0.0313) เทากับ 26.17% โดยปงบประมาณ 2560 ไดดําเนินการดูแล
นักเรียนไทยที่ศึกษาในตางประเทศไดจํานวน 3,626 คน ปงบประมาณ 2559 สามารถดําเนินการไดจํานวน
3,815 คน ลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 189 คน
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9. การพัฒนาเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบ
ขาราชการพลเรือนสามัญ
 ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมลดลง จากปงบประมาณ 2559
จํานวน 3.04 ลานบาท (53.30-50.26) เทากับ 5.71 % เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการ
ดําเนินงานลดลง เชน คาใชจายบุคลากรจํานวน 2.66 ลานบาท คาใชจายในการฝกอบรมจํานวน 0.49 ลานบาท
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุจํานวน 1.17 ลานบาท มีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น เชน คาใชจายในการ
เดินทาง 1.26 ลานบาท และ คาเสื่อมราคาจํานวน 0.02 ลานบาท


ไมสามารถเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของกิจกรรมระหวางปงบประมาณ 2560

กับปงบประมาณ 2559 ได เนื่องจากมีการปรับปรุงการกําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัดกิจกรรม จากจํานวนของสวน
ราชการที่ ไ ด รั บ การตรวจสอบว า ได ป ฏิ บั ติ ต ามระบบคุ ณ ธรรมเป น ร อ ยละความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพดานการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการ
10. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ 2559

จํานวน 2.74 ลานบาท (18.94-21.68) เทากับ 14.44 % เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้น เชน คาใชจายบุคลากรจํานวน 1.64 ลานบาท คาใชจายในการฝกอบรมจํานวน 0.36 ลานบาท
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุจํานวน 0.86 ลานบาท คาเสื่อมราคา จํานวน 0.01 ลานบาท และมีคาใชจายใน
การดําเนินงานลดลง เชนคาใชจายในการเดินทางจํานวน 0.08 และ คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการจํานวน
0.03 ลานบาท


แตถาเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของกิจกรรมในปงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้น

จํานวน 0.013 ลานบาท (0.088-0.101) เทากับ 14.44% โดยปงบประมาณ 2560 และปงบประมาณ 2559
สามารถดําเนินการใหสวนราชการนํามาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมได
เทากันจํานวน 214 สวนราชการ
11. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559

จํานวน 7.68 ลานบาท (80.42-88.10) เทากับ 9.55 % เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้น เชน คาใชจายบุคลากรจํานวน 1.92 ลานบาท คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 10.36
ลานบาท คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการจํานวน 0.04 ลานบาท และ คาเสื่อมราคา จํานวน 0.86 ลานบาท มี
คาใชจายในการดําเนินงานลดลง เชน คาใชจายในการฝกอบรม 0.73 ลานบาท และ คาใชจายในการเดินทาง
จํานวน 0.14 ลานบาท และ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุเงินนอกงบประมาณจํานวน 4.64 ลานบาท
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ถ าเปรี ยบเที ยบต นทุ นต อหน วยของกิ จกรรมในป งบประมาณ 2560 เพิ่ มขึ้ น

0.007 ลานบาท (0.028 – 0.035) คิดเปน 26.80% โดยปงบประมาณ 2560 มีขาราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต 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 2,464 คน
ในปงบประมาณ 2559 มีขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใตเขารวมกิจกรรมจํานวน 2,852 คน ลดลงจาก
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 388 คน
12. การพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
 ปงบประมาณ 2560 ไมไดดําเนินกิจกรรมการพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน จึงไมสามารถเปรียบเทียบคาใชจายที่เปนตนทุนในการดําเนินกิจกรรมและตนทุนตอ
หนวยระหวางปงบประมาณ 2560 และปงบประมาณ 2559 ได
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หนวยงานสนับสนุน
1. ดานการเงินและบัญชี


ป ง บประมาณ 2560 มี ค า ใช จ า ยเป น ต น ทุ น ลดลงจากป ง บประมาณ 2559

จํานวน 2.02 ลานบาท (12.53-10.51) เทากับ 16.17% เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการ
ดําเนินงานลดลง เชน คาใชจายดานบุคลากร จํานวน 1.95 ลานบาท คาใชจายดานบุคลากรเงินนอกงบประมาณ
จํานวน 0.13 ลานบาท และ คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการจํานวน

0.01 ลานบาท มีคาใชจายในการ

ดําเนิ นงานเพิ่ มขึ้ น เช น ค า ใชจ า ยในการฝกอบรม จํานวน 0.06 ลานบาท คาตอบแทนใชส อยและวั ส ดุ
จํานวน 0.02 ลานบาท


ถ า เปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยของกิ จ กรรมป ง บประมาณ 2560 เพิ่ ม ขึ้ น

จํานวน 0.0001 ลานบาท (0.0009-0.0010) เทากับ 11.38 % โดยปงบประมาณ 2560 สามารถบันทึก
รายการเอกสารในระบบ GFMIS ไดจํานวน 10,426 รายการ ปงบประมาณ 2559 สามารถบันทึกรายการ
เอกสารในระบบ GFMIS ไดจํานวน 13,852 รายการ ลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 3,426 รายการ
2. ดานงบประมาณ


ปงบประมาณ 2559 ไมไดมีการดําเนินกิจกรรมกําหนดกิจกรรมยอยสนับสนุน จึง

ไมสามารถเปรียบเทียบคาใชจายที่เปนตนทุนในการดําเนินกิจกรรมและตนทุนตอหนวยระหวางปงบประมาณ
2560 และปงบประมาณ 2559 ได
3. ดานการพัสดุ


ป ง บประมาณ 2560 มี ค า ใช จ า ยเป น ต น ทุ น ลดลงจากป ง บประมาณ 2559

จํ า นวน 1.57 ล านบาท (5.57-4.00) เท ากั บ 28.11 % เนื่ อ งจากป ง บประมาณ 2560 มี ค า ใช จ า ยในการ
ดําเนินงานลดลง เชน คาใชจายดานบุคลากรจํานวน 1.11 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุจํานวน 0.31 ลานบาท
คาใชจายในการฝกอบรม จํานวน 0.08 ลานบาท คาใชจายดานบุคลากรเงินนอกงบประมาณ จํานวน 0.11 ลาน
บาท และมีคาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นจํานวน 0.05 ลานบาท


ถาเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของกิจกรรมปงบประมาณ 2560 ลดลง จํานวน

0.002 ลานบาท (0.007-0.005) เทากับ 23.06 % โดยปงบประมาณ 2560 สามารถบันทึกรายการจัดซื้อจัดจาง
ในระบบ GFMIS ไดจํานวน 697 รายการ ปงบประมาณ 2559 สามารถบันทึกรายการจัดซื้อจัดจางในระบบ
GFMIS ไดจํานวน 746 รายการ ลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 49 รายการ
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4. ดานอาคารและสถานที่


ปงบประมาณ 2559 ไมไดมีการดําเนินกิจกรรมกําหนดกิจกรรมยอยสนับสนุน จึง

ไมสามารถเปรียบเทียบคาใชจายที่เปนตนทุนในการดําเนินกิจกรรมและตนทุนตอหนวยระหวางปงบประมาณ
2560 และปงบประมาณ 2559 ได
5. ดานบริหารบุคลากร


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายเปน ตน ทุนเพิ่มขึ้ นจากป งบประมาณ 2559

จํานวน 0.89 ลานบาท (5.45-6.34) เทากับ 16.16% เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการดําเนินงาน
เพิ่มขึ้น เชน คาใชจายดานบุคลากรจํานวน 0.75 ลานบาท คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุจํานวน 0.20 ลานบาท
และมีคาใชจายในการฝกอบรมลดลงจํานวน 0.07 ลานบาท


แต ถา เปรี ย บเทีย บตน ทุน ตอหนว ยของกิจ กรรมปงบประมาณ 2560 เพิ่ มขึ้ น

จํานวน 0.002 ลานบาท (0.0103-0.0123) เทากับ 19.55 % โดยปงบประมาณ 2560 มีจํานวนขาราชการ
และลูกจางจํานวน 514 คน และปงบประมาณ 2559 มีขาราชการและลูกจางจํานวน 529 คน ลดลงจาก
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 15 คน
6. ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ป ง บประมาณ 2560 มี ค า ใช จ า ยเป น ต น ทุ น ลดลงจากป ง บประมาณ 2559

จํานวน 5.42 ลานบาท (11.74-6.32) เทากับ 46.12% เนื่องจากมีคาใชจายในการดําเนินงานลดลง เชน คาใชจาย
ดานบุคลากรจํานวน 0.07 ลานบาท คาใชจายในการฝกอบรม จํานวน 4.25 ลานบาท คาใชจายในการเดินทาง
จํานวน 1.13 ลานบาท และมีคาตอบแทนใชสอยและวัสดุเพิ่มขึ้น จํานวน 0.04 ลานบาท


ถาเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของกิจกรรมปงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้น จํานวน

0.00003 ลานบาท (0.00023-0.00027) เทากับ 13.91 % โดยปงบประมาณ 2560 มี ก ารพั ฒ นาขาราชการ
จํานวน 23,457 ชั่วโมง ปงบประมาณ 2559 มีการพัฒนาขาราชการ จํานวน 49,594 ชั่วโมง ลดลงจาก
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 26,137 ชั่วโมง
7. ดานตรวจสอบภายใน


ป งบประมาณ 2560 มี คาใชจา ยเปน ตน ทุน เพิ่ ม ขึ้ น จากป งบประมาณ 2559

จํานวน 0.02 ลานบาท (0.86-0.88) เทากับ 2.10 % ซึ่งมีคาใชจายดานบุคลากรเพิ่มขึ้นจํานวน 0.05 ลานบาท
และคาตอบแทนใชสอยและวัสดุลดลงจํานวน 0.01 ลานบาท


ถาเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของกิจกรรมปงบประมาณ 2560 ลดลง จํานวน

0.0005 ลานบาท (0.0039–0.0034) เทากับ 18.18 % โดยปงบประมาณ 2560 มีจํานวนวันในการตรวจสอบ
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จํ า นวน 260 วั น ป ง บประมาณ 2559 มี จํ า นวนวั น ในการตรวจสอบจํ า นวน 220 วั น เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 40 วัน
8. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ป ง บประมาณ 2560 มี ค า ใช จ า ยเป น ต น ทุ น ลดลงจากป ง บประมาณ 2559

จํานวน 1.74 ลานบาท (14.26-12.52) เทากับ 12.19 % เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการ
ดําเนินงานลดลง เชน คาใชจายดานบุคลากร จํานวน 0.41 ลานบาท คาใชจายในการฝกอบรมจํานวน 0.12
ลานบาท คาเสื่อมราคาจํานวน 1.22 ลานบาท และมีคาตอบแทนใชสอยวัสดุเพิ่มขึ้นจํานวน 0.02 ลานบาท


ถ า เปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยของกิ จ กรรมป ง บประมาณ 2560 ลดลง

จํานวน 0.01 ลานบาท (0.02-0.01) เทากับ 7.07 % โดยปงบประมาณ 2560 มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ดูแลจํานวน 727 เครื่อง และปงบประมาณ 2559 มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ดูแลจํานวน 679 เครื่อง
เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 48 เครื่อง
9. ดานเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซต


ป ง บประมาณ 2560 มี ค า ใช จ า ยเป น ต น ทุ น ลดลงจากป ง บประมาณ 2559

จํานวน 1.10 ลานบาท (2.72-1.61) เทากับ 40.63 % เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการ
ดําเนิน งานลดลง เช น ค าใช จา ยในการจ างเหมาบริการเครือขายอิน เตอรเน็ต

จํ านวน 0.50 ลานบาท

คาใชจายบุคลากรจํานวน 0.13 ลานบาท และคาใชจายสาธารณูปโภค จํานวน 0.96 ลานบาท


ถ า เปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยของกิ จ กรรมป ง บประมาณ 2560 ลดลง

จํานวน 0.11 ลานบาท (2.72-1.61) เทากับ 40.63 % โดยปงบประมาณ 2560 และปงบประมาณ 2559
มีกิจกรรมดานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซตเทากัน จํานวน 1 ระบบ
10. ดานแผนงาน


ป ง บประมาณ 2560 มีค าใช จา ยเป น ตน ทุน เพิ่ ม ขึ้ น จากป งบประมาณ 2559

จํานวน 0.77 ลานบาท (2.04-2.81) เทากับ 37.81 % ซึ่งคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น เชน คาใชจาย
บุคลากร จํานวน 0.46 ลานบาท คาใชจายในการฝกอบรม จํานวน 0.36 ลานบาท และคาตอบแทนใชสอยวัสดุ
ลดลงจํานวน 0.05 ลานบาท


ถ า เปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยของกิ จ กรรมป ง บประมาณ 2560 เพิ่ ม ขึ้ น

จํานวน 0.77 ลานบาท (2.04-2.81) เทากับ 37.81 % โดยปงบประมาณ 2560 และปงบประมาณ 2559
มีกิจกรรมดานแผนงาน เทากัน จํานวน 1 ดาน
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11. ดานพัฒนาระบบบริหารราชการ


ป ง บประมาณ 2560 มี ค า ใช จ า ยเป น ต น ทุ น ลดลงจากป ง บประมาณ 2559

จํานวน 0.09 ลานบาท (0.86-0.77) เทากับ 9.98 % ซึ่งมีคาตอบแทนใชสอยและวัสดุลดลงจํานวน 0.13 ลาน
บาท และคาใชจายบุคลากรเพิ่มขึ้นจํานวน 0.05 ลานบาท


ถ า เปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยของกิ จ กรรมป ง บประมาณ 2560 ลดลง

จํานวน 0.09 ลานบาท (0.86-0.77) เทากับ 9.98 % โดยปงบประมาณ 2560 และปงบประมาณ 2559
มีกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ เทากันจํานวน 1 ดาน
12. ดานงานสารบรรณ


ป งบประมาณ 2560 มีคาใชจา ยเปน ตน ทุน เพิ่ ม ขึ้ น จากป งบประมาณ 2559

จํานวน 0.38 ลานบาท (2.51-2.89) เทากับ 15.03% ซึ่งมีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น เชน คาใชจาย
บุคลากร จํานวน 0.14 ลานบาท และ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุจํานวน 0.25 ลานบาท มีคาใชจายในการ
ดําเนินงานลดลง เชน คาใชจายในการฝกอบรม จํานวน 0.006 ลานบาท


แต ถ า เปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยของกิ จ กรรมป งบประมาณ 2560 ลดลง

จํ านวน 0.0000038 ล า นบาท (0.0000238-0.0000200) เท า กั บ 15.94% โดยปง บประมาณ 2560
มีจํานวนหนังสือรับเขาและสงออกจํานวน 144,376 เรื่อง ปงบประมาณ 2559 มีจํานวนหนังสือรับเขาและ
สงออกจํานวน 105,505 เรื่อง ลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 38,871 เรื่อง
13. ดานยานพาหนะ


ป ง บประมาณ 2560 มี ค า ใช จ า ยเป น ต น ทุ น ลดลงจากป ง บประมาณ 2559

จํานวน 0.47 ลานบาท (6.27-5.80) เทากับ 7.44% ซึ่งมีคาใชจายบุคลากรลดลง จํานวน 0.62 ลานบาท และ
มีคาตอบแทนใชสอยและวัสดุเพิ่มขึ้นจํานวน 0.15 ลานบาท


ถ า เปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยของกิ จ กรรมป ง บประมาณ 2560 ลดลง

จํ า นวน 0.000004 ล า นบาท (0.000050 – 0.000046) เท า กั บ 7.10% โดยป ง บประมาณ 2560
มีระยะทางทั้งหมดที่วิ่งของยานพาหนะทั้งหมดใน 1 ปจํานวน 126,158 กิโลเมตร ปงบประมาณ 2559
มีระยะทางจํานวน 126,625 กิโลเมตร ลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 467 กิโลเมตร
14. ดานวิเทศสัมพันธ


ปงบประมาณ 2559 ไมไดมีการดําเนินกิจกรรมกําหนดกิจกรรมยอยสนับสนุน จึง

ไมสามารถเปรียบเทียบคาใชจายที่เปนตนทุนในการดําเนินกิจกรรมและตนทุนตอหนวยระหวางปงบประมาณ
2560 และปงบประมาณ 2559 ได
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15. ดานประชาสัมพันธ


ปงบประมาณ 2559 ไมไดมีการดําเนินกิจกรรมกําหนดกิจกรรมยอยสนับสนุน จึง

ไมสามารถเปรียบเทียบคาใชจายที่เปนตนทุนในการดําเนินกิจกรรมและตนทุนตอหนวยระหวางปงบประมาณ
2560 และปงบประมาณ 2559 ได
16. การพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งภายในสํานักงาน ก.พ.


ป ง บประมาณ 2560 มี ค า ใช จ า ยเป น ต น ทุ น ลดลงจากป ง บประมาณ 2559

จํานวน 24.97 ลานบาท (169.70-144.73) เทากับ 14.72% ซึ่งมีคาใชจายในการดําเนินงานลดลง เชน
ค า ใช จ า ยในการฝ ก อบรม จํ า นวน 4.06 ล า นบาท ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทาง จํ า นวน 1.71 ล า นบาท
คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการจํานวน 0.74 ลานบาท คาเสื่อมราคาจํานวน 1.25 ลานบาท คาสาธารณูปโภค
จํานวน 1.53 ลานบาท คาใชจายเงินนอกงบประมาณจํานวน 0.66 ลานบาท และมีคาใชจายคาตอบแทนใช
สอยและวัสดุเพิ่มขึ้น จํานวน 1.68 ลานบาท


ถาเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของกิจกรรมปงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้น จํานวน

4.99 ลานบาท (7.07-12.06) เทากับ 70.57% โดยปงบประมาณ 2560 สามารถดําเนินการพัฒนาเพื่อสราง
ความเขมแข็งภายในสํานักงาน ก.พ. ไดจํานวน 12 กิจกรรม และป ง บประมาณ 2559 สามารถดําเนินการ
พัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งภายในสํานักงาน ก.พ. ได จํา นวน 24 กิ จ กรรม ลดลงจากปงบประมาณ 2559
จํานวน 12 กิจกรรม
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34,850,564.47
8,016,648.26

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

36,865,385.73

75,469,163.89

15,075,713.13

4. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. การพัฒนาระบบเงินเดือน คาตอบแทน สิ่งจูงใจ และ
คุณภาพชีวิตเจาหนาที่ของรัฐ

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

10. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
วัฒนธรรมองคกร

11. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต

12. การพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน

738,165,514.88

24,635,130.52

3. การพัฒนาระบบและดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ

รวมตนทุนผลผลิต

3,962,460.90

110,619,113.69

35,081,659.16

7,862,565.99

7,862,565.99

226,815.13

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

226,815.13
75,605.04

75,605.04

-

378,025.21

30,713,884.69

1,033,018.22

1,033,018.22

2,841,829.36

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

2,921,779.02
1,305,017.48

1,917,992.35

-

8,671,411.06

65,030,375.83

3,487,125.37

3,487,125.37

6,072,648.00

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

6,221,944.70
2,548,815.91

3,288,936.66

-

15,319,206.70

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)
เงินใน งปม.
เงินนอก งปม.
งบกลาง
คาเสื่อมราคา

2. การสงเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหสวนราชการและจังหวัด

1. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

กิจกรรมหลัก

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงเงิน

กิจกรรม

เรื่อง

หนวยนับ
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1

เรื่อง
เรื่อง

150 สวนราชการ

2

9

ปริมาณ

868,991,434.56

27,458,422.71

5

หลักสูตร

คน

214 สวนราชการ

87,851,873.47 2,852

46,006,678.22

144,908,584.85 1,363
คน
165,278,134.53
6 หลักสูตร
94,760,442.49 3,815
คน
77,692,226.15
151 สวนราชการ

44,221,103.32
11,946,086.69

29,917,664.57

3,962,460.90

134,987,756.66

ตนทุนรวม

6,800,850.43
23,671,853.67
36,416,411.13
7,708,608.07
141,568,176.26
130,499,952.37
99,301,022.17
64,412,507.96

39,334,327.07
89,128,870.29

1,981,230.45
199,451.10
2,948,073.55
11,946,086.69
106,315.91
27,546,355.76
24,838.91
514,518.05

214,984.48
30,803.60
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746,893,201.91

108,050,622.49

14,998,639.63

5,491,684.54

เงินใน งปม.

ตนทุน
ตอหนวย

17,262,829.02

3,205,607.84

103,823.52

103,823.52
3,600,404.72
9,833,875.36
69,215.68

103,823.52
34,607.84

34,607.84

-

173,039.20

เงินนอก งปม.

29,891,148.70

1,378,341.13

2,753,416.64

4,285,690.07
3,308,278.31
186,259.00
3,450,788.16

2,872,975.87
1,189,336.07

1,958,514.50

-

8,507,548.95

98,733,416.54

48,002,470.88

154,062,233.25
146,344,275.17
113,632,428.11
74,105,256.36

45,381,081.03
11,335,266.06

28,910,033.48

6,800,850.43

131,150,574.78

64,410,706.47

858,457,886.10

กิจกรรม

เรื่อง

10
1

เรื่อง
เรื่อง

151 สวนราชการ

2

10

หนวยนับ

2,464

คน

214 สวนราชการ

1,178
คน
13 คน/ตําแหนง
3,626
คน
2
เรือ่ ง

ไมมีการดําเนินกิจกรรมในป 2560

5,020,597.28

5,810,903.66

8,104,543.40
8,935,639.78
4,311,271.58
6,172,744.56

5,987,870.52
2,402,714.08

3,245,057.47

-

14,419,364.15

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)
งบกลาง
คาเสื่อมราคา
ตนทุนรวม
ปริมาณ

สํานักงาน ก.พ.
ตารางเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปงบประมาณ พ.ศ. 2560

40,070.38

224,310.61

130,782.88
11,257,251.94
31,338.23
37,052,628.18

4,538,108.10
11,335,266.06

191,457.18

3,400,425.22

0.7

0.0

53.93
(5.11)

(4.01)

71.63

0.0
12.39 (13.60)

4.34

30.08

4.34

6.32 (13.57)
23.01
(11.46) มีการปรับตัวชี้วัดในป 2560
19.92 (4.95)
26.17
(4.62) มีการปรับตัวชี้วัดในป 2560

2.62 (33.33)
(5.11) 0.0

(3.37)

71.63

ผลการเปรียบเทียบ
ตนทุนรวม หนวยนับ ตนทุนตอหนวย
เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม/(ลด)
%
%
%
13,115,057.48
(2.84) 11.1
(12.56)
ตนทุน
ตอหนวย

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงเงิน (ตอ)
หนวยงานหลัก
1. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมลดลงจากปงบประมาณ 2559

จํานวน 3.84 ลานบาท (131.15 - 134.99) เทากับ 2.84% เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการ
ดําเนินกิจกรรมลดลงจํานวน 2.77 ลานบาท คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการลดลงจํานวน 0.17 ลานบาท
คาเสื่อมราคาลดลง 0.90 ลานบาท


ถ าเปรี ยบเที ยบต นทุนตอหนวยของกิจกรรมปงบประมาณ 2560 ลดลง จํ านวน

1.88 ลานบาท ( 13.12 – 15.0) เทากับ 12.56% โดยปงบประมาณ 2560 สามารถดําเนินการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลจํานวน 10 เรื่อง และในปงบประมาณ 2559 สามารถ
ดําเนินการไดจํานวน 9 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 1 เรื่อง
2. การสงเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสวนราชการ
และจังหวัด


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559

จํานวน 2.84 ลานบาท (6.80 – 3.96) เทากับ 71.63 % เนื่องจากปงบประมาณ 2558 มีคาใชจายในการ
ดําเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นจํานวน 2.84 ลานบาท


ถา เปรีย บเทีย บตน ทุน ตอ หนว ยของกิจ กรรมปง บประมาณ 2558 เพิ ่ม ขึ ้น

จํานวน 2.84 ลานบาท ( 6.80 – 3.96) เทากับ 71.63% โดยในปงบประมาณ 2560 และปงบประมาณ 2559
มีกิจกรรมที่ใชในการพัฒนาเพื่อสรางความเปนมืออาชีพดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในระดับจังหวัด
ไดเทากันจํานวน 2 กิจกรรม
3. การพัฒนาระบบและดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมลดลงจากปงบประมาณ 2559

จํานวน 1.01 ลานบาท (28.91 – 29.92) เทากับ 3.37 % เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการ
ดําเนินกิจกรรมลดลงจํานวน 1.01 ลานบาท คาเสื่อมราคาลดลงจํานวน 0.04 ลานบาท และมีคาใชจายงบกลาง
เงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นจํานวน 0.04 ลานบาท


ถ า เปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยของกิ จ กรรมป ง บประมาณ 2560 ลดลง

จํานวน 0.008 ลานบาท ( 0.191 – 0.199) เทากับ 4.01% โดยปงบประมาณ 2560 สามารถดําเนินการสรร
หาบุคคลเขารับราชการไดตามความตองการตามแผนที่กําหนดไดจํานวน 151 สวนราชการ ปงบประมาณ
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2559 สามารถดํ า เนิ น การสรรหาบุ คคลเข า รับ ราชการไดตามความตองการตามแผนที่กําหนดไดจํานวน
150 สวนราชการ เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 1 สวนราชการ
4. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ 2559

จํานวน 1.16 ลานบาท (45.38 – 44.22) เทากับ 2.62 % เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการ
ดําเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นจํานวน 1.44 ลานบาท คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการลดลงจํานวน 0.05 ลานบาท
คาเสื่อมราคาลดลงจํานวน 0.23 ลานบาท


ถ าเปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยของกิ จ กรรมในป ง บประมาณ 2560 เพิ่ มขึ้ น

จํานวน 1.59 ลานบาท (4.54 – 2.95) เทากับ 53.93 % โดยปงบประมาณ 2560 สามารถดําเนินการพัฒนา
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไดจํานวน 10 เรื่อง ปงบประมาณ 2559 สามารถดําเนินการได
จํานวน 15 เรื่อง ลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 5 เรื่อง
5. การพัฒนาระบบเงินเดือน คาตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตเจาหนาที่ของรัฐ


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมลดลงจากปงบประมาณ 2559

จํานวน 0.61 ลานบาท (11.34 - 11.95) เทากับ 5.11 % เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการ
ดําเนินกิจกรรมลดลงจํานวน 0.35 ลานบาท คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการลดลงจํานวน 0.11 ลานบาท
คาเสื่อมราคาลดลง 0.15 ลานบาท


ถ าเปรี ยบเที ยบต นทุนตอหนวยของกิจกรรมปงบประมาณ 2560 ลดลง จํ านวน

จํานวน 0.61 ลานบาท (11.34 - 11.95) เทากับ 5.11 % โดยปงบประมาณ 2560 และปงบประมาณ 2559
สามารถกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ เกี่ยวกับระบบเงินเดือน คาตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตเจาหนาที่
ของรัฐไดเทากันจํานวน 2 เรื่อง
6. การเตรียมกําลังคนคุณภาพเขาสูระบบราชการ


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ 2559

จํานวน 9.15 ลานบาท (154.06 – 144.91) เทากับ 6.32 % เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการ
ดํ าเนิ นงานเพิ่ มขึ้ นจํ านวน 9.98 ล านบาท มี ค าใช จ ายงบกลางเงิ นสวั สดิ การลดลงจํ านวน 0.20 ล านบาท
คาเสื่อมราคาลดลงจํานวน 0.63 ลานบาท


ถ า เปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หนว ยของกิ จ กรรมในปง บประมาณ 2560 เพิ่ มขึ้ น

จํานวน 0.025 ลานบาท (0.131 – 0.106) เทากับ 23.01 % โดยปงบประมาณ 2560 มีจํานวนนักเรียนที่
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สามารถจัดสรรทุนและ/หรือฝกอบรมรวมทั้งที่กําลังศึกษาในตางประเทศไดจํานวน 1,178 คน ปงบประมาณ 2559
สามารถดําเนินการไดจํานวน 1,363 คน ลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 185 คน
7. การพัฒนาคุณภาพกําลังภาครัฐ


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมลดลง จากปงบประมาณ 2559

จํานวน 18.93 ลานบาท (146.34 – 165.27) เทากับ 5.61 % เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจาย
ในการดําเนินงานลดลงจํานวน 20.73 ลานบาท มีคาใชจายเงินงบกลางสวัสดิการเพิ่มขึ้นจํานวน 0.46 ลานบาท
คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจํานวน 1.34 ลานบาท


ถ า เปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยของกิ จ กรรมในป ง บประมาณ 2560 ลดลง

จํานวน 16.29 ลานบาท (11.26 – 27.55) โดยปงบประมาณ 2560 มีการปรับตัวชี้วัดจากจํานวนหลักสูตรที่สามารถ
ดําเนินการพัฒนาขาราชการได เปนการปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาและเตรียมผูบริหารภาคราชการ ซึ่งมีจํานวน
ผูบริหารภาคราชการที่เพียงพอตอการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในอัตราสวน 13 คนตอตําแหนง
8. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ 2559

จํานวน 18.87 ลานบาท (113.63 – 94.76) เทากับ 19.92% เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจาย
ในการดํ าเนิ น งานเพิ่ มขึ้ น จํ า นวน 16.43 ล านบาท คาเสื่ อมราคาเพิ่มขึ้ น จํานวน 2.40 ลานบาท และมี
คาใชจายเงินงบกลางสวัสดิการเพิ่มขึ้นจํานวน 0.039 ลานบาท


ถ าเปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยของกิ จ กรรมในป ง บประมาณ 2560 เพิ่ มขึ้ น

จํานวน 0.006 ลานบาท (0.031 – 0.025) เทากับ 26.17% โดยปงบประมาณ 2560 ไดดําเนินการดูแล
นักเรียนไทยที่ศึกษาในตางประเทศไดจํานวน 3,626 คน ปงบประมาณ 2559 สามารถดําเนินการไดจํานวน
3,815 คน ลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 189 คน
9. การพัฒนาเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบ
ขาราชการพลเรือนสามัญ
 ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมลดลง จากปงบประมาณ 2559
จํานวน 3.59 ลานบาท (74.10– 77.69) เทากับ 4.62 % เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการ
ดําเนินงานลดลงจํานวน 3.34 ลานบาท คาเสื่อมราคาลดลงจํานวน 0.19 ลานบาท คาใชจายงบกลาง
เงินสวัสดิการลดลงจํานวน 0.06 ลานบาท


ถ าเปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยของกิ จ กรรมในป ง บประมาณ 2560 เพิ่ มขึ้ น

จํานวน 36.54 ลานบาท (37.05 – 0.51) โดยปงบประมาณ 2560 มีการปรับตัวชี้วัดจากจํานวนสวนราชการ
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ที่ ได รั บ การตรวจสอบว า ได ป ฏิ บั ติต ามระบบคุ ณ ธรรม เปน จํานวนเรื่อ งที่ไดรับ การพัฒ นา ปรั บ ปรุงแกไ ข
กฎระเบียบ เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม ซึ่งมีจํานวนเรื่องที่ไดรับการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบจํานวน
2 เรื่อง
10. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ 2559

จํานวน 2.00 ลานบาท (48.00 – 46.00) เทากับ 4.34 % เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการ
ดํ าเนิ นงานเพิ่ มขึ้ นจํ านวน 2.34 ลานบาท มี คาใช จ ายงบกลางเงิ นสวั สดิ การลดลงจํ านวน

0.08 ล านบาท

คาเสื่อมราคาลดลงจํานวน 0.26 ลานบาท


ถ าเปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยของกิ จ กรรมในป ง บประมาณ 2560 เพิ่ มขึ้ น

จํานวน 0.009 ลานบาท (0.224 – 0.215) เทากับ 4.34 % โดยปงบประมาณ 2560 และปงบประมาณ 2559
สามารถดําเนินการใหสวนราชการนํามาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมได
เทากันจํานวน 214 สวนราชการ
11. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ 2559

จํานวน 10.88 ลานบาท (98.73– 87.85) เทากับ 12.39 % เนื่องจากปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้น จํานวน 9.00 ลานบาท คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้น จํานวน 0.35 ลานบาท
คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจํานวน 1.53 ลานบาท


ถ าเปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยของกิ จ กรรมในป ง บประมาณ 2560 เพิ่ มขึ้ น

จํานวน 0.009 ลานบาท (0.040 – 0.031) เทากับ 30.08% โดยในปงบประมาณ 2560 มีขาราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใตเขารวมกิจกรรมเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 2,464 คน
ในปงบประมาณ 2559 มีขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใตเขารวมกิจกรรมจํานวน 2,852 คน ลดลงจาก
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 388 คน
12. การพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
 ไมมีการดําเนินกิจกรรมในปงบประมาณ 2560
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277,908,935.47

83,092,244.74

104,535,539.82

2. กําลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เปนระบบ

3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใน
ตางประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นําไปสู
วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุงเนนประโยชน
สวนรวม

75,469,163.89

15,075,713.13

723,089,801.75

6. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต

7. การพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน

รวมตนทุนทั้งสิ้น

5. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
วัฒนธรรมองคกร

182,083,917.84

27,219,093.17

7,862,565.99

7,862,565.99

378,025.21

9,608,648.23

8,613,803.31

756,050.42

12,432,895.13

1,911,985.52

16,332,340.47

27,378,903.97

29,680,866.47

1,033,018.22

1,033,018.22

61,543,250.46

3,487,125.37

3,487,125.37

868,991,434.56

27,458,422.71

87,851,873.47

123,698,904.37

94,760,442.49
คน

คน

4 กิจกรรม

2,852

151 สวนราชการ

3,815

106 สวนราชการ

310,186,719.38

เรื่อง

ปริมาณ หนวยนับ

10

ตนทุนรวม

225,035,072.14

ไมมีผลผลิตยอยนี้ในป 2559

6,352,444.21

147,564.00

7,331,640.14

14,816,199.91

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)
เงินใน งปม.
เงินนอก งปม.
งบกลาง
คาเสื่อมราคา

1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิตยอย

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงเงิน
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33,169,243.25

6,864,605.68

30,803.60

819,198.04

24,838.91

2,926,289.81

22,503,507.21

ตนทุน
ตอหนวย

746,893,201.91

89,128,870.29

39,334,327.07

64,412,507.96

99,301,022.17

272,068,128.63

182,648,345.79

เงินใน งปม.

17,262,829.02

3,205,607.84

103,823.52

69,215.68

9,833,875.36

3,704,228.23

346,078.39

เงินนอก งปม.

29,891,148.70

1,378,341.13

2,753,416.64

3,450,788.16

186,259.00

7,593,968.38

14,528,375.39

98,733,416.54

48,002,470.88

74,105,256.36

64,410,706.47

858,457,886.10

เรื่อง

หนวยนับ

เรื่อง

2,464

คน

215 สวนราชการ

2

คน

13 คน/ตําแหนง

10

113,632,428.11 3,626

300,406,508.42

223,577,805.78

ไมมีผลผลิตยอยนี้ในป 2560

5,020,597.28

5,810,903.66

6,172,744.56

4,311,271.58

17,040,183.17

26,055,006.22

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)
งบกลาง
คาเสื่อมราคา
ตนทุนรวม
ปริมาณ

สํานักงาน ก.พ.
ตารางเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปงบประมาณ พ.ศ. 2560

82,813,277.63

40,070.38

223,267.31

37,052,628.18

31,338.23

23,108,192.96

26.17
มีการปรับตัวชี้วัดในป 2560

(4.95)

มีการปรับตัวชี้วัดในป 2560

12.39

(13.60)

30.08

มีการเพิ่มผลผลิตยอยในป 2560

(40.09)

19.92

(3.15)

ผลการเปรียบเทียบ
ตนทุนรวม หนวยนับ ตนทุนตอหนวย
เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม/(ลด)
%
%
%
22,357,780.58
(0.65)
0.00 (0.65)
ตนทุน
ตอหนวย

ตารางที่ 9 การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย
ผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ


ป ง บประมาณ 2560 มี ค า ใช จ า ยที่ เ ป น ต น ทุ น ลดลงจํ า นวน 1.45 ล า นบาท

(225.03 – 223.58) เทากับ 0.65% เนื่องจากในปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น
จํานวน 0.15 ลานบาท และมีคาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการลดลง จํานวน 0.28 ลานบาท คาเสื่อมราคา
ลดลง จํานวน 1.32 ลานบาท


ตนทุนตอหนวยผลผลิตปงบประมาณ 2560 ลดลงจํานวน 0.14 ลานบาท (22.50 – 22.36)

เท ากับ 0.65% โดยในป งบประมาณ 2560 ไดดําเนิน การพั ฒนาปรับปรุ งกฎ ระเบีย บหลักเกณฑ วิธีการ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลจํานวน 10 เรื่อง เทากับปงบประมาณ 2559
ผลผลิตที่ 2 กําลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เปนระบบ


ป ง บประมาณ 2560 มี ค า ใช จ า ยที่ เ ป น ต น ทุ น ลดลงจํา นวน 9.78 ล า นบาท

(310.18 – 300.40) เทากับ 3.15% เนื่องจากในป งบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการดําเนิ นงานลดลง
จํานวน 10.75 ลานบาท และมีคาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้น จํานวน 0.26 ลานบาท คาเสื่อมราคา
เพิ่มขึ้น จํานวน 0.70 ลานบาท


ไมสามารถเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตยอยระหวางปงบประมาณ 2560 กับปงบประมาณ

2559 ได เนื่องจากมีการปรับปรุงการกําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต จากจํานวนสวนราชการที่ดําเนินการ
จัดทําแนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะที่สอดคลองกับแนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ
เปนสัดสวนจํานวนผูบริหารภาคราชการที่เพียงพอตอการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
ผลผลิต ที่ 3 การบริ หารจัดการทรัพยากรบุค คลในตา งประเทศที่มีประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผล


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนเพิ่ มขึ้นจํ านวน 18.87 ลานบาท (94.76 –

113.63) เทากับ 19.92% เนื่องจากในปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น จํานวน 16.44
ลานบาท คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้น จํานวน 0.03 ลานบาท คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จํานวน 2.40
ลานบาท


ถาเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยผลผลิตปงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้น 0.0065 ลานบาท

(0.0248 – 0.0313) เทากับ 19.92% เนื่องจากในปงบประมาณ 2560 ไดดําเนินการดูแลนักเรียนไทยที่
ศึกษาในตางประเทศไดจํานวน 3,626 คน ปงบประมาณ 2559 สามารถดําเนินการไดจํานวน 3,815 คน
ลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 189 คน
24

ผลผลิ ต ที่ 4 มาตรฐานคุณ ธรรมและจริ ยธรรมที่นํ า ไปสู วัฒนธรรมการปฏิบั ติ ร าชการ
ที่มุงเนนประโยชนสวนรวม


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนลดลง จํานวน 49.59 ลานบาท (123.69 – 74.10)

เท ากั บ 40.09% เนื่องจากในป งบประมาณ 2560 มี คาใชจ ายในการดําเนินงานลดลง จํ านวน 40.43 ลานบาท
คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการลดลง จํานวน 2.90 ลานบาท คาเสื่อมราคาลดลง จํานวน 6.26 ลานบาท


ไม ส ามารถเปรี ย บเที ย บต น ทุ น ผลผลิ ต ย อ ยระหว า งป ง บประมาณ 2560 กั บ

ปงบประมาณ 2559 ได เนื่องจากมีการปรับปรุงการกําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต จากจํานวนสวนราชการที่
ได ป ฏิ บั ติต ามระบบคุ ณธรรมและจริ ยธรรม เปน จํานวนเรื่องของกฎ ระเบีย บ เกี่ย วกับ การพิทักษร ะบบ
คุณธรรมที่ไดรับการพัฒนา ปรับปรุง
ผลผลิตที่ 5 การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร


ไมสามารถเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตยอยระหวางปงบประมาณ 2560 กับปงบประมาณ 2559

ได เนื่องจากในปงบประมาณ 2559 ไมมีผลผลิตยอยการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรม
องคกร
ผลผลิตที่ 6 การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนเพิ่มขึ้น จํานวน 10.88 ลานบาท (87.85 – 98.73)

เทากับ 12.39% เนื่ องจากในป งบประมาณ 2560 มีคาใช จายในการดําเนิ นงานเพิ่มขึ้ น จํานวน 9.00 ลานบาท
คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้น จํานวน 0.34 ลานบาท คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จํานวน 1.54 ลานบาท


ถาเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยผลผลิตปงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้น จํานวน 0.0092 ลานบาท

(0.0308 – 0.0400) เทากับ 12.39% เนื่องจากในปงบประมาณ 2560 มีขาราชการในจังหวัด ชายแดน
ภาคใต เขารวมกิจกรรมเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการจํานวน 2,464 คน
ปงบประมาณ 2559 มีขาราชการเขารวมจํานวน 2,852 คน ลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 388 คน
ผลผลิตที่ 7 การพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน


ไมสามารถเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตยอยระหวางปงบประมาณ 2560 กับปงบประมาณ 2559

ได เนื่องจากในปงบประมาณ 2560 ไมมีผลผลิตยอยการพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน
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277,908,935.47

83,092,244.74

104,535,539.82

2. กําลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เปนระบบ

3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในตางประเทศ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นําไปสู
วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุงเนนประโยชน
สวนรวม

7,862,565.99

7,862,565.99

378,025.21

9,608,648.23

8,613,803.31

756,050.42

738,165,514.88 35,081,659.16

15,075,713.13

7. การพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน

รวมตนทุนทั้งสิ้น

75,469,163.89

6. การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต

5. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
วัฒนธรรมองคกร

182,083,917.84

30,713,884.69

1,033,018.22

1,033,018.22

6,352,444.21

147,564.00

7,331,640.14

14,816,199.91

123,698,904.37

94,760,442.49

65,030,375.83

3,487,125.37

3,487,125.37

2,852
4

87,851,873.47
27,458,422.71
868,991,434.56

คน

กิจกรรม

คน

151 สวนราชการ

3,815

106 สวนราชการ

310,186,719.38

เรื่อง

หนวยนับ

10

ปริมาณ

225,035,072.14

ตนทุนรวม

ไมมีผลผลิตยอยนี้ในป 2559

12,432,895.13

1,911,985.52

16,332,340.47

27,378,903.97

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)
เงินใน งปม.
เงินนอก งปม.
งบกลาง
คาเสื่อมราคา

1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิตยอย

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงเงิน

สํานักงาน ก.พ.

26

33,169,243.25

6,864,605.68

30,803.60

819,198.04

24,838.91

2,926,289.81

22,503,507.21

ตนทุน
ตอหนวย

3,205,607.84

103,823.52

69,215.68

9,833,875.36

3,704,228.23

346,078.39

เงินนอก งปม.

746,893,201.91 17,262,829.02

89,128,870.29

39,334,327.07

64,412,507.96

99,301,022.17

272,068,128.63

182,648,345.79

เงินใน งปม.

29,891,148.70

1,378,341.13

2,753,416.64

3,450,788.16

186,259.00

7,593,968.38

14,528,375.39

64,410,706.47

5,020,597.28

5,810,903.66

6,172,744.56

4,311,271.58

858,457,886.10

เรื่อง

หนวยนับ

เรื่อง

2,464

คน

215 สวนราชการ

2

คน

82,813,277.63

40,070.38

223,267.31

37,052,628.18

31,338.23

(4.95)

26.17

มีการเพิ่มผลผลิตยอยในป 2560

(40.09) มีการปรับตัวชี้วัดในป 2560

19.92

(3.15) มีการปรับตัวชี้วัดในป 2560

ผลการเปรียบเทียบ
ตนทุนรวม หนวยนับ ตนทุนตอหนวย
เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม/(ลด)
%
%
%
22,357,780.58
(0.65)
0.00
(0.65)
ตนทุน
ตอหนวย

13 คน/ตําแหนง 23,108,192.96

10

3,626

ไมมีผลผลิตยอยนี้ในป 2560

98,733,416.54

48,002,470.88

74,105,256.36

113,632,428.11

17,040,183.17 300,406,508.42

26,055,006.22 223,577,805.78

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)
งบกลาง
คาเสื่อมราคา
ตนทุนรวม
ปริมาณ

ตารางเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 10 การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยผลผลิตหลัก
ผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ


ป ง บประมาณ 2560 มี ค า ใช จ า ยที่ เ ป น ต น ทุ น ลดลงจํ า นวน 1.45 ล า นบาท

(225.03 – 223.58) เทากับ 0.65% เนื่องจากในปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น
จํานวน 0.15 ลานบาท และมีคาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการลดลง จํานวน 0.28 ลานบาท คาเสื่อมราคา
ลดลง จํานวน 1.32 ลานบาท


ตนทุนตอหนวยผลผลิตปงบประมาณ 2560 ลดลงจํานวน 0.14 ลานบาท (22.50 – 22.36)

เท ากับ 0.65% โดยในป งบประมาณ 2560 ไดดําเนิน การพั ฒนาปรับปรุ งกฎ ระเบีย บหลักเกณฑ วิธีการ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลจํานวน 10 เรื่อง เทากับปงบประมาณ 2559
ผลผลิตที่ 2 กําลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เปนระบบ


ป ง บประมาณ 2560 มี ค า ใช จ า ยที่ เ ป น ต น ทุ น ลดลงจํา นวน 9.78 ล า นบาท

(310.18 – 300.40) เทากับ 3.15% เนื่องจากในป งบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการดําเนินงานลดลง
จํานวน 10.75 ลานบาท และมีคาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้น จํานวน 0.26 ลานบาท คาเสื่อมราคา
เพิ่มขึ้น จํานวน 0.70 ลานบาท


ไมสามารถเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตยอยระหวางปงบประมาณ 2560 กับปงบประมาณ

2559 ได เนื่องจากมีการปรับปรุงการกําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต จากจํานวนสวนราชการที่ดําเนินการ
จัดทําแนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะที่สอดคลองกับแนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ
เปนสัดสวนจํานวนผูบริหารภาคราชการที่เพียงพอตอการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
ผลผลิต ที่ 3 การบริ หารจัดการทรัพยากรบุค คลในตา งประเทศที่มีประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผล


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนเพิ่ มขึ้นจํ านวน 18.87 ลานบาท (94.76 –

113.63) เทากับ 19.92% เนือ่ งจากในปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น จํานวน 16.44
ลานบาท คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้น จํานวน 0.03 ลานบาท คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จํานวน 2.40
ลานบาท


ถาเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยผลผลิตปงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้น 0.0065 ลานบาท

(0.0248 – 0.0313) เทากับ 19.92% เนื่องจากในปงบประมาณ 2560 ไดดําเนินการดูแลนักเรียนไทยที่
ศึกษาในตางประเทศไดจํานวน 3,626 คน ปงบประมาณ 2559 สามารถดําเนินการไดจํานวน 3,815 คน
ลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 189 คน
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ผลผลิ ต ที่ 4 มาตรฐานคุณ ธรรมและจริ ยธรรมที่นํ า ไปสู วัฒนธรรมการปฏิบั ติ ร าชการ
ที่มุงเนนประโยชนสวนรวม


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนลดลง จํานวน 49.59 ลานบาท (123.69 – 74.10)

เท ากั บ 40.09% เนื่องจากในป งบประมาณ 2560 มี คาใชจ ายในการดําเนินงานลดลง จํ านวน 40.43 ลานบาท
คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการลดลง จํานวน 2.90 ลานบาท คาเสื่อมราคาลดลง จํานวน 6.26 ลานบาท


ไม ส ามารถเปรี ย บเที ย บต น ทุ น ผลผลิ ต ย อ ยระหว า งป ง บประมาณ 2560 กั บ

ปงบประมาณ 2559 ได เนื่องจากมีการปรับปรุงการกําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต จากจํานวนสวนราชการที่
ได ป ฏิ บั ติต ามระบบคุ ณธรรมและจริ ยธรรม เปน จํานวนเรื่องของกฎ ระเบีย บ เกี่ย วกับ การพิทักษร ะบบ
คุณธรรมที่ไดรับการพัฒนา ปรับปรุง
ผลผลิตที่ 5 การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร


ไมสามารถเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตยอยระหวางปงบประมาณ 2560 กับปงบประมาณ 2559

ได เนื่องจากในปงบประมาณ 2559 ไมมีผลผลิตยอยการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรม
องคกร
ผลผลิตที่ 6 การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต


ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนเพิ่มขึ้น จํานวน 10.88 ลานบาท (87.85 – 98.73)

เทากับ 12.39% เนื่ องจากในป งบประมาณ 2560 มีคาใช จายในการดําเนิ นงานเพิ่มขึ้ น จํานวน 9.00 ลานบาท
คาใชจายงบกลางเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้น จํานวน 0.34 ลานบาท คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จํานวน 1.54 ลานบาท


ถาเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยผลผลิตปงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้น จํานวน 0.0092 ลานบาท

(0.0308 – 0.0400) เทากับ 12.39% เนื่องจากในปงบประมาณ 2560 มีขาราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต เขารวมกิจกรรมเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการจํานวน 2,464 คน
ปงบประมาณ 2559 มีขาราชการเขารวมจํานวน 2,852 คน ลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 388 คน
ผลผลิตที่ 7 การพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน


ไมสามารถเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตยอยระหวางปงบประมาณ 2560 กับปงบประมาณ 2559

ได เนื่องจากในปงบประมาณ 2560 ไมมีผลผลิตยอยการพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน
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15. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16. สํานักงานเลขาธิการ
17. คาใชจายสวนกลาง
รวมตนทุนผลผลิต

11. ศูนยสงเสริมจริยธรรม
12. สํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ
ศูนยตนทุนสนับสนุน
13. สวนกลาง
14. กลุมพัฒนาระบบ (รวม กสอ. วิเทศ หนวย
ตรวจสอบภายใน)

ศูนยตนทุนหลัก
1. สํานักกฎหมาย
2. ศูนยบริหารระดับสูง
3. ศูนยสรรหาและเลือกสรร
4. สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
5. สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและ
คาตอบแทน
6. สํานักพิทักษระบบคุณธรรม
7. สํานักมาตรฐานวินัย
8. สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
9. สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
10. ศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและบริหาร
ความรู

ศูนยตนทุน

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

24,230.00
24,985,837.87

24,230.00
24,985,837.87

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

6,237,847.52
64,791,543.28

46,118,005.48
9,310,560.00
10,566,565.49
18,648,227.60
13,454,050.97

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

รวม

6,475,748.34
7,335,459.19
22,126,575.52
19,078,806.64
22,591,760.87

คาใชจาย
บุคลากร

ตนทุนคงที่

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

4,176,638.00
489,966.00

1,695,062.31
-

1,124,178.55
1,485,660.78
478,460.00
34,808,238.12
3,892,038.00

245,552.50
7,902,979.75
988,808.00
1,397,137.95
2,529,977.27

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

231,403.52
1,917,018.31

95,256.07
-

2,236.00
280.00
64,525.00
147,828.00
33,444.00

2,305.00
597,296.51
1,174,059.87
20,202.00
10,840.00

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

112,177.82
1,452,246.05

4,028,127.93
24,407,223.65

4,391,823.05
2,305,868.02
3,518,476.84
158,479,490.82
537,141.66

3,078,830.00
5,214,314.34
84,530,539.55
10,515,968.00
1,590,259.42

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

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจายและลักษณะของตนทุน (คงที/่ ผันแปร)

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

4,520,219.34
3,859,230.36

5,818,446.31
24,407,223.65

5,518,237.60
3,791,808.80
4,061,461.84
193,435,556.94
4,462,623.66

3,326,687.50
13,714,590.60
86,693,407.42
11,933,307.95
4,131,076.69

รวม

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

4,544,449.34
28,845,068.23

12,056,293.83
89,198,766.93

51,636,243.08
13,102,368.80
14,628,027.33
212,083,784.54
17,916,674.63

9,802,435.84
21,050,049.79
108,819,982.94
31,012,114.59
26,722,837.56

ตนทุนรวม
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7,055,119.01
40,544,028.21
322,528,819.45

7,580.00
28,812,486.00

7,471,111.93
66,204,559.98

43,461,339.97
10,084,385.87
9,181,238.09
16,284,095.69
13,343,161.19

7,458,178.37
7,455,397.03
22,529,869.64
19,455,164.23
23,181,104.24

คาใชจาย
บุคลากร

รวม

7,055,119.01
40,544,028.21
322,528,819.45

7,580.00
28,812,486.00

7,471,111.93
66,204,559.98

43,461,339.97
10,084,385.87
9,181,238.09
16,284,095.69
13,343,161.19

7,458,178.37
7,455,397.03
22,529,869.64
19,455,164.23
23,181,104.24

ตนทุนคงที่

สํานักงาน ก.พ.
รายงานเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปงบประมาณ พ.ศ. 2560

503,991.40
5,659,792.83
85,578,679.38

3,796,764.61
3,430,869.93

2,049,394.91
-

630,669.24
855,526.41
453,071.60
52,829,051.02
3,953,539.00

661,710.03
7,247,521.34
478,828.00
1,278,952.04
1,748,997.02

2,970.00
35,117.00
205,112.00
5,081,671.30

540.00
1,327,199.89

6,839.00
243,722.66

1,259,656.20
865.00
10,003.00
80,617.68
20,668.00

21,144.00
385,519.00
1,446,830.87
16,509.00
18,358.00

324,032.65
4,545,331.09
44,804,725.66
328,135,252.16

251,727.94
2,412,127.38

5,415,619.25
39,220,823.01

3,126,421.82
2,279,533.60
1,724,059.55
111,641,893.62
758,727.25

2,725,421.44
4,042,619.92
92,084,974.81
10,313,052.90
2,464,160.27

ตนทุนทางตรง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตนทุนผันแปร
คาใชจาย
คาใชจายเดินทาง
คาตอบแทน
ดานฝกอบรม
ใชสอยวัสดุ

830,994.05
10,240,240.92
45,009,837.66
418,795,602.84

4,049,032.55
7,170,197.20

7,471,853.16
39,464,545.67

5,016,747.26
3,135,925.01
2,187,134.15
164,551,562.32
4,732,934.25

3,408,275.47
11,675,660.26
94,010,633.68
11,608,513.94
4,231,515.29

รวม

15.17
2.45
1.64 (14.87)
1.82
8.44
1.97 (2.72)
2.61
2.43

10.85
(9.12)
7.09
0.17
2.58

7,886,113.06
50,784,269.13
45,009,837.66
741,324,422.29

(7.19) (13.14)
(1.91) (30.49)
6.50

(7.85)
(9.42)
6.50

14,942,965.09 19.77 28.42 23.94
105,669,105.65
2.18 61.69 18.46
4,056,612.55 (68.72) (10.42) (10.73)
35,982,683.20 15.32 85.79 24.74

48,478,087.23 (5.76) (9.09) (6.12)
13,220,310.88
8.31 (17.30)
0.90
11,368,372.24 (13.11) (46.15) (22.28)
180,835,658.01 (12.68) (14.93) (14.73)
18,076,095.44 (0.82)
6.06
0.89

10,866,453.84
19,131,057.29
116,540,503.32
31,063,678.17
27,412,619.53

ตนทุนรวม

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

(หนวย : บาท)

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจายและลักษณะ
ของตนทุน (คงที่/ผันแปร)
ศูนยตนทุนหลัก
สํานักกฎหมาย ปงบประมาณ 2559 มีคาใชจายที่เปนตนทุนรวมเพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ
2559 จํานวน 1.06 ลานบาท (10.86 – 9.80) เทากับ 10.85% เนื่องจากคาใชจายที่เปนตนทุนคงที่เพิ่มขึ้น
จากปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.98 ลานบาท (7.46 – 6.48) เทากับ 15.17% รวมทั้งมีตนทุนทางตรงที่เปน
ตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.08 ลานบาท (3.40 -3.32) เทากับ 2.45% ซึ่งมี
คาใชจายดานฝกอบรมเพิ่มขึ้นจํานวน 0.42 ลานบาท คาใชจายในการเดินทางเพิ่มขึ้นจํานวน 0.02 ลานบาท
และคาตอบแทนใชสอยวัสดุลดลงจํานวน 0.35 ลานบาท
ศู น ย บ ริ ห ารระดั บ สู ง ป ง บประมาณ 2560 มี ค า ใช จ า ยที่ เ ป น ต น ทุ น รวมลดลงจาก
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 1.92 ลานบาท (21.05 - 19.13) เทากับ 9.12% เนื่องจากคาใชจายที่เปนตนทุนคงที่
เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.12 ลานบาท (7.45 – 7.33) เทากับ 1.64% รวมทั้งมีตนทุนทางตรง
ที่เปนตนทุนผันแปรลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 2.04 ลานบาท (11.67 – 13.71) เทากับ 14.87%
ซึ่งมีคาใชจายในการเดินทางลดลงจํานวน 0.21 ลานบาท คาตอบแทนใชสอยวัสดุลดลงจํานวน 1.17 ลานบาท
และมีคาใชจายดานฝกอบรมลดลงจํานวน 0.66 ลานบาท
ศูนยสรรหาและเลือกสรร ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนรวมเพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 7.72 ลานบาท (116.54 – 108.82) เทากับ 7.09% เนื่องจากคาใชจายที่เปน
ตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.40 ลานบาท (22.53 – 22.13) เทากับ 1.82% รวมทั้งมี
ตนทุนทางตรงที่เปนตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 7.32 ลานบาท (94.01 – 86.69)
เทากับ 8.44% โดยมีคาใชจายดานฝกอบรมลดลงจํานวน 0.51 ลานบาท คาใชจายในการเดินทางเพิ่มขึ้น
จํานวน 0.27 ลานบาท และคาตอบแทนใชสอยวัสดุเพิ่มขึ้นจํานวน 7.55 ลานบาท
สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนรวม
เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.05 ลานบาท (31.06 – 31.01) เทากับ 0.17% เนื่องจากคาใชจาย
ที่เปนตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.38 ลานบาท (19.46 – 19.08) เทากับ 1.97%
รวมทั้งมีตนทุนทางตรงที่เปนตนทุนผันแปรลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.32 ลานบาท (11.61 –
11.93) เทากับ 2.72% โดยมีคาใชจายดานฝกอบรมลดลงจํานวน 0.12 ลานบาท และคาตอบแทนใชสอยวัสดุลดลง
จํานวน 0.20 ลานบาท
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สํา นัก พัฒนาระบบจําแนกตํา แหนงและคา ตอบแทน ป งบประมาณ 2560 มีคาใชจา ย
ที่เปนตนทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.69 ลานบาท (27.41 – 26.72) เทากับ 2.58%
เนื่องจากคาใชจายที่เปนตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.59 ลานบาท (23.18 – 22.59)
เท า กั บ 2.61% รวมทั ้ ง มี ต  น ทุ น ทางตรงที ่ เ ป น ต น ทุ น ผั น แปรเพิ ่ ม ขึ้ น จากป ง บประมาณ 2559
จํานวน 0.10 ลานบาท (4.23 – 4.13) เท ากั บ 2.43% โดยมีคาใช จ ายดานฝกอบรมลดลงจํานวน 0.78 ลานบาท
คาใชจายในการเดินทางเพิ่มขึ้นจํานวน 0.01 ลานบาทและคาตอบแทนใชสอยวัสดุเพิ่มขึ้นจํานวน 0.87 ลานบาท
สํานักพิทักษระบบคุณธรรม ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนรวมลดลงจาก
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 3.16 ลานบาท (51.64 – 48.48) เทากับ 6.12% เนื่องจากคาใชจายที่เปน
ตนทุนคงที่ลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 2.66 ลานบาท (46.12 – 43.46) เทากับ 5.76 % รวมทั้งมี
ตนทุนทางตรงที่เ ป นต นทุ นผั นแปรลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํา นวน 0.50 ลานบาท (5.52 – 5.02)
เทากับ 9.09% โดยมีคาใชจายในการเดินทางเพิ่มขึ้นจํานวน 1.26 ลานบาท คาใชจายดานฝกอบรมลดลง
จํานวน 0.49 ลานบาท และคาตอบแทนใชสอยวัสดุลดลง จํานวน 1.27 ลานบาท
สํ า นั ก มาตรฐานวิ นั ย ป ง บประมาณ 2560 มี ค า ใช จ า ยที่ เ ป น ต น ทุ น รวมเพิ่ ม ขึ้ น จาก
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.12 ลานบาท (13.22 – 13.10) เทากับ 0.90% เนื่องจากคาใชจายที่เปนตนทุน
คงที่เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.77 ลานบาท (10.08 – 9.31) เทากับ 8.31% โดยปงบประมาณ
2560 มีตนทุนทางตรงที่เปนตนทุนผันแปรลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.65 ลานบาท (3.79 –
3.14) เทากับ 17.30%

ซึ่งมีคาตอบแทน ใชสอยวัสดุลดลงจํานวน 0.02 ลานบาท และ คาใชจายในการ

ฝกอบรมลดลงจํานวน 0.63 ลานบาท
สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนรวม
ลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 3.26 ลานบาท (14.63 – 11.37) เทากับ 22.28% เนื่องจากคาใชจาย
ที่เปนตนทุนคงที่ลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 1.39 ลานบาท (10.57 – 9.18) เทากับ 13.11% รวมทั้ง
มีตนทุนทางตรงที่เปนตนทุนผันแปรลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 1.87 ลานบาท (4.06 – 2.19)
เทากับ 46.15% ซึ่งมีคาใชจายดานฝกอบรมลดลงจํานวน 0.03 ลานบาท คาตอบแทนใชสอยวัสดุลดลงจํานวน
1.79 ลานบาท และคาใชจายในการเดินทางลดลงจํานวน 0.05 ลานบาท
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนรวมลดลง
จากปงบประมาณ 2559 จํานวน 31.25 ลานบาท (212.08 – 180.83) เทากับ 14.73% เนื่องจากคาใชจาย
ที่เปนตนทุนคงที่ลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 2.36 ลานบาท (18.64 – 16.28) เทากับ 12.68%
รวมทั้งมีตนทุนทางตรงที่เปนตนทุนผันแปรลดลงจากงบประมาณ 2559 จํานวน 28.88 ลานบาท (193.43 –
164.55) เทากับ 14.93% ซึ่งมีคาใชจายดานการฝกอบรมเพิ่มขึ้นจํานวน 18.02 ลานบาท คาใชจายในการ
เดินทางลดลงจํานวน 0.06 ลานบาท และคาตอบแทนใชสอยวัสดุลดลงจํานวน 46.84 ลานบาท
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ศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปน
ต น ทุ น รวมเพิ่ มขึ้ น จากป งบประมาณ 2559 จํ านวน 0.16 ลานบาท (17.92 – 18.08) เทากั บ 0.89 %
เนื่องจากคาใชจายที่เปนตนทุนคงที่ลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.11 ลานบาท (13.45 – 13.34)
เทากับ 0.82 % รวมทั้งมีตนทุนทางตรงที่เปนตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.27 ลานบาท
(4.46 – 4.73) เทากับ 6.06 % ซึ่งมีคาใชจายดานฝกอบรมเพิ่มขึ้นจํานวน 0.06 ลานบาท คาตอบแทนใชสอย
วัสดุเพิ่มขึ้นจํานวน 0.22 ลานบาท และคาใชจายในการเดินทางลดลงจํานวน 0.01 ลานบาท
ศู น ย สง เสริ ม จริ ย ธรรม ป ง บประมาณ 2560 มี คา ใช จ า ยที่ เ ป น ต น ทุ น รวมเพิ่ ม ขึ้ น จาก
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 2.88 ลานบาท (14.94 – 12.06) เทากับ 23.94 % เนื่องจากคาใชจายที่เปน
ตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 1.23 ลานบาท (7.47 – 6.24) เทากับ 19.77 % รวมทั้งมี
ตนทุนทางตรงที่เปนตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 1.65 ลานบาท (7.47 – 5.82) เทากับ
28.42 % ซึ่งมีคาใชจายดานฝกอบรมเพิ่มขึ้นจํานวน 0.35 ลานบาท คาตอบแทนใชสอยวัสดุเพิ่มขึ้นจํานวน
1.39 ลานบาท และคาใชจายในการเดินทางลดลงจํานวน 0.09 ลานบาท
สํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนรวม
เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 16.47 ลานบาท (105.67 – 89.20) เทากับ 18.46 % เนื่องจาก
คาใชจายที่เปนตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 1.41 ลานบาท (66.20 - 64.79) เทากับ
2.18 % รวมทั้งมีตนทุนทางตรงที่เปนตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 15.05 ลานบาท
(39.46 – 24.41) เทากับ 61.69% ซึ่งมีคาใชจายในการเดินทางเพิ่มขึ้นจํานวน 0.24 ลานบาท คาตอบแทน
ใชสอยวัสดุเพิ่มขึ้นจํานวน 14.81 ลานบาท
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หนวยงานสนับสนุน
สวนกลาง ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนรวมลดลงจากปงบประมาณ 2559
จํ านวน 0.49 ล านบาท (4.54 – 4.05) เท ากั บ 10.73 % เนื่ อ งจากค า ใช จ า ยที่ เ ป น ต นทุ นคงที่ ลดลงจาก
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.01 ลานบาท (0.02 – 0.01) เทากับ 68.72 % รวมทั้งมีตนทุนทางตรงที่เปน
ตนทุนผันแปรลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.47 ลานบาท (4.52 – 4.05) เทากับ 10.42 % ซึ่งมี
คาใชจายดานฝกอบรมลดลงจํานวน 0.38 ลานบาท คาใชจ ายในการเดินทางลดลงจํ านวน 0.23 ลานบาท
คาตอบแทนใชสอยวัสดุเพิ่มขึ้นจํานวน 0.14 ลานบาท
กลุมพัฒนาระบบ (รวม กสอ. วิเทศ หนวยตรวจสอบภายใน) ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจาย
ที่เปนตนทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 7.13 ลานบาท (35.98 – 28.85) เทากับ 24.74%
เนื่องจากคาใชจายที่เปนตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 3.82 ลานบาท (28.81 – 24.99)
เทากับ 15.32 % รวมทั้งมีตนทุนทางตรงที่เปนตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 3.31 ลานบาท
(7.17 – 3.86) เทากับ 85.79 % ซึ่งมีคาใชจายดานฝกอบรมเพิ่มขึ้นจํานวน 2.94 ลานบาท คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
เพิ่มขึ้นจํานวน 0.96 ลานบาท และคาใชจายในการเดินทางลดลงจํานวน 0.59 ลานบาท
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปงบประมาณ 2560 มีคาใชจายที่เปนตนทุนรวม
ลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.67 ลานบาท (8.56 – 7.89) เทากับ 7.85 % เนื่องจากคาใชจาย
ที่เปนตนทุนคงที่ลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.55 ลานบาท (7.60 – 7.05) เทากับ 7.19 % รวมทั้ง
มีตนทุนทางตรงที่เปนตนทุนผันแปรลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.13 ลานบาท (0.96 – 0.83)
เทากับ 13.14 % ซึ่งมีคาใชจายดานฝกอบรมลดลงจํานวน 0.13 ลานบาท
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก าร ป ง บประมาณ 2560 มี ค า ใช จ า ยที่ เ ป น ต น ทุ น รวมลดลงจาก
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 5.28 ลานบาท (56.06 – 50.78) เทากับ 9.42 % เนื่องจากคาใชจายที่เปนตนทุน
คงทีล่ ดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.79 ลานบาท (41.33 – 40.54) เทากับ 1.91 % รวมทั้งมีตนทุน
ทางตรงที่ เ ป น ต น ทุ น ผั น แปรลดลงจากป ง บประมาณ 2559 จํ า นวน 4.49 ล านบาท (14.73 – 10.24)
เทากับ 30.49 % ซึ่งมีคาตอบแทนใชสอยวัสดุเพิ่มขึ้นจํานวน 1.01 ลานบาท และมีคาใชจายดานฝกอบรมลดลง
จํานวน 4.36 ลานบาท และคาใชจายในการเดินทางลดลง จํานวน 1.14 ลานบาท
ค า ใช จ า ยส ว นกลาง ป ง บประมาณ 2560 มี ค า ใช จ า ยที่ เ ป น ต น ทุ น รวมเพิ่ มขึ้ นจาก
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 2.75 ลานบาท (45.01 – 42.26) เทากับ 6.50 % เนื่องจากตนทุนทางตรงที่เปน
ตนทุนผันแปรลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 2.75 ลานบาท (45.01 – 42.26) เทากับ 6.50 % ซึ่งมี
คาใชจายในการเดินทางลดลงจํานวน 0.01 ลานบาท คาตอบแทนใชสอยวัสดุเพิ่มขึ้นจํานวน 2.76 ลานบาท
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รวมตนทุนผลผลิต

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

ตนทุนทางออม

95,744,010.52

65,030,375.83

30,713,634.69

24,942,561.97

24,942,561.97

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตนทุนคงที่
ตนทุนผันแปร

120,686,572.49

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

รวม

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร)
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94,301,855.17

64,410,706.47

29,891,148.70

29,891,148.70
22,831,608.64
64,410,706.47

รวม

22,831,608.64 117,133,463.81

22,831,608.64

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตนทุนคงที่
ตนทุนผันแปร

(หนวย : บาท)

(1.51)

(0.95)

(2.68)

(8.46)

(8.46)

(2.94)

(2.68)
(8.46)
(0.95)

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

รายงานเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สํานักงาน ก.พ.

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน(คงที่/ผันแปร)
คาใชจายบุคลากร (งบกลาง) ปงบประมาณ 2560 สํานักงาน ก.พ. มีคาใชจายที่เปน
ตนทุนทางออมรวมลดลงจากปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.82 ลานบาท (30.71 – 29.89) เทากับ 2.68%
เนื่องจากค า ใช จ า ยทางอ อ มที่ เ ป น ต น ทุ น คงที่ ลดลงจากป ง บประมาณ 2559 จํา นวน 0.82 ลานบาท
โดยปงบประมาณ 2560 มีการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลของขาราชการและครอบครัวลดลง จํานวน 0.82
ลานบาท
คาสาธารณูปโภค ปงบประมาณ 2560 สํานักงาน ก.พ. มีคาใชจายที่เปนตนทุนทางออม
รวมลดลงจากป งบประมาณ 2559 จํ านวน 2.11 ลานบาท (24.94 – 22.83) เท ากั บ 8.46 % เนื่องจาก
ค า ใช จ า ยทางอ อ มที่ เ ป น ต น ทุ น ผั น แปรลดลงจากป ง บประมาณ 2559 จํ า นวน 2.11 ล า นบาท
โดยปงบประมาณ 2560 มีการเบิกจ ายเงินค าไฟฟาเพิ่ มขึ้น จํานวน 0.19 ลานบาท คาโทรศัพท ลดลง
จํานวน 0.55 ลานบาท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมลดลงจํานวน 0.95 ลานบาท และคาประปา
ลดลง จํานวน 0.87 ลานบาท คาไปรษณียเ พิ่มขึ้นจํานวน 0.08 ลานบาท
ค า เสื่ อ มราคา ป ง บประมาณ 2560 มี ค า ใช จ า ยที่ เ ป น ต น ทุ น ทางอ อ มรวมลดลง
จากปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.62 ลานบาท (65.03 – 64.41) เทากับ 0.95 % เนื่องจากคาใชจาย
ทางออมที่เปนตนทุนคงที่ลดลง จากปงบประมาณ 2559 จํานวน 0.62 ลานบาท โดยในปงบประมาณ
2560 มีคาเสื่อมราคาลดลง จํานวน 0.62 ลานบาท
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