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รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
--------------------การดําเนินงานของแตละผลผลิตมีหนวยงานที่รับผิดชอบแตกตางกัน สําหรับในปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนวยงานที่รับผิ ดชอบทั้งสิ้น 15 หนวยงานหรือศูนยตนทุน
ซึ่งแบงออกเปน หนวยงานหลัก และหนวยงานสนับสนุน ซึ่งสามารถคํานวณตนทุนตอหนวยกิจกรรมได ดังนี้

ตนทุนของหนวยงานหลัก ประกอบดวย
1. ศูนยบริการประชาชน มีตนทุนรวม 70,346,880.41 บาท ผลการดําเนินงาน จํานวน
151,947 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 462.97 บาท ประกอบดวย กิจกรรมยอย 2 กิจกรรม ดังนี้
1.1 การแกไขปญหาเรื่องรองเรียน มีตนทุนรวม 40,946,869.44 บาท ผลการดําเนินงาน
86,463 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 473.58 บาท
1.2 สง เสริม และสนับ สนุนการมีสวนรวม มีตนทุนรวม 29,400,010.97 บาท ผลการ
ดําเนินงาน 65,484 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 448.96 บาท
2. สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีตนทุน
รวม 72,144,467.83 บาท ผลการดําเนินงาน จํานวน 909 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 79,366.85 บาท
ประกอบดวย กิจกรรมยอย 5 กิจกรรม ดังนี้
2.1 นโยบายและแผนการกระจายอํานาจ มีตนทุนรวม 19,753,861.72 บาท ผลการ
ดําเนินงาน 230 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 85,886.36 บาท
2.2 กระจายอํ านาจดา นการเงินการคลัง มีต นทุน รวม 14,587,585.44 บาท ผลการ
ดําเนินงาน 153 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 95,343.70 บาท
2.3 ประสานงานติดตามและประเมินผล มี ตนทุ นรวม 16,229,776.39 บาท ผลการ
ดําเนินงาน 237 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 68,480.07 บาท
2.4 งานกฎหมาย มีตนทุนรวม 14,898,140.57 บาท ผลการดําเนินงาน 133เรื่อง ตนทุน
ตอหนวยเทากับ 112,016.09 บาท
2.5 งานบริห ารกลาง มีตนทุนรวม 6,675,103.71 บาท ผลการดําเนินงาน 156 เรื่อง
ตนทุนตอหนวยเทากับ 42,789.13 บาท
3. สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ มีตนทุนรวม 35,306,015.17 บาท
ผลการดําเนินงาน 826 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 42,743.36 บาท ประกอบดวย กิจกรรมยอย 5 กิจกรรม
ดังนี้
3.1 นโยบายและวิเคราะห มีตนทุนรวม 3,370,693.51 บาท ผลการดําเนินงาน 14 หนวย
ตนแบบ ตนทุนตอหนวยเทากับ 240,763.82 บาท
3.2 งานวินิจ ฉัยอุทธรณ มีตนทุนรวม 8,278,964.38 บาท ผลการดําเนินงาน 266 เรื่อง
ตนทุนตอหนวยเทากับ 31,123.93 บาท
3.3 ดําเนินการเรื่องรองเรียนและตอบขอหารือ มีตนทุนรวม 8,533,850.79 บาท ผลการ
ดําเนินงาน 560 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 15,239.02 บาท

-23.4 สงเสริมและเผยแพรสิทธิรับรูขอมูลขาวสาร มีตนทุนรวม 11,478,039.54 บาท ผลการ
ดําเนินงาน 8 ครั้ง ตนทุนตอหนวยเทากับ 1,434,754.94 บาท
3.5 งานพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูลขาวสาร มีตนทุนรวม 3,644,466.95 บาท ผลการ
ดําเนินงาน 1 ระบบ ตนทุนตอหนวยเทากับ 3,644,466.95 บาท
4. สํ า นั ก งานเสริ ม สร า งเอกลั ก ษณ ข องชาติ มี กิ จ กรรมย อ ย 1 กิ จ กรรม ต น ทุ น รวม
115,162,257.45 บาท ผลการดําเนินงาน 17 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 6,774,250.44 บาท
5. สํานักตรวจราชการ มีตนทุนรวม 173,014,144.32 บาท ผลการดําเนินงาน 59,889 เรื่อง
ตนทุนตอหนวยเทากับ 2,888.91 บาท ประกอบดวย กิจกรรมยอย 7 กิจกรรม ดังนี้
5.1 ตรวจราชการ มีตนทุนรวม 59,175,393.47 บาท ผลการดําเนินงาน 2 ครั้ง ตนทุน
ตอหนวยเทากับ 29,587,696.74 บาท
5.2 ธรรมาภิบาลจังหวัด มีตนทุนรวม 10,142,210.95 บาท ผลการดําเนินงาน 133 เรื่อง
ตนทุนตอหนวยเทากับ 89,754.08 บาท
5.3 แผนและขอมูลการตรวจราชการ มีตนทุนรวม 21,189,183.73 บาท ผลการดําเนินงาน
6 ครั้ง ตนทุนตอหนวยเทากับ 3,531,530.62 บาท
5.4 ประสานและพัฒ นาระบบการตรวจราชการ มี ตนทุนรวม 18,344,472.65 บาท
ผลการดําเนินงาน 10 ครั้ง ตนทุนตอหนวยเทากับ 1,834,447.27 บาท
5.5 ตรวจสอบและพั ฒ นาขี ด สมรรถนะ มี ต น ทุ น รวม 16,156,283.51 บาท
ผลการดําเนินงาน 70 ครั้ง ตนทุนตอหนวยเทากับ 230,804.05 บาท
5.6 ติ ด ตามเงิ น ขาดบั ญ ชี แ ละการทุ จ ริ ต มี ต น ทุ น รวม 7,377,086.35 บาท
ผลการดําเนินงาน 1,965 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 3,754.24 บาท
5.7 บริห ารทั่วไป มีตนทุ นรวม 18,041,124.98 บาท ผลการดําเนินงาน 57,924 เรื่อง
ตนทุนตอหนวยเทากับ 311.46 บาท
6. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน มีกิจกรรมยอย 1 กิจกรรม มีตนทุนรวม
10,220,399,444.45 บาท ผลการดําเนินงาน 75,279 หมูบาน ตนทุนตอหนวยเทากับ 135,766.94 บาท

ตนทุนของหนวยงานสนับสนุน ประกอบดวย
1. กองกลาง มีตนทุนรวม 11,729,304.62 บาท ผลการดําเนินงาน จํานวน 233,919 เรื่อง
ตนทุนตอหนวยเทากับ 50.14 บาท ประกอบดวย กิจกรรมยอย 4 กิจกรรม ดังนี้
1.1 งานโตตอบและสารบรรณ มีต นทุนรวม 6,039,198.30 บาท ผลการดํ าเนินงาน
201,991 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 29.90 บาท
1.2 ชวยอํานวยการ มีตนทุนรวม 1,996,679.17 บาท ผลการดําเนินงาน 12,090 เรื่อง
ตนทุนตอหนวยเทากับ 165.15 บาท
1.3 วิ เ ทศสั ม พัน ธ มี ตน ทุ น รวม 1,041,103.61 บาท ผลการดํา เนิ น งาน 249 เรื่ อ ง
ตนทุนตอหนวยเทากับ 4,181.14 บาท
1.4 ประชาสัมพันธ มีตนทุนรวม 2,652,323.54 บาท ผลการดําเนินงาน 19,589 เรื่อง
ตนทุนตอหนวยเทากับ 135.40 บาท

-32. กองการเจ า หน า ที่ มี ต น ทุ น รวม 16,707,861.06 บาท ผลการดํ า เนิ น งาน จํ า นวน
1,605 จํานวนบุคลากร ตนทุนตอหนวยเทากับ 10,409.88 บาท ประกอบดวย กิจกรรมยอย 2 กิจกรรม ดังนี้
2.1 งานด า นบริ ห ารบุ ค ลากร มี ต น ทุ น รวม 7,684,886.57 บาท ผลการดํ า เนิ น งาน
772 จํานวนบุคลากร ตนทุนตอหนวยเทากับ 9,954.52 บาท
2.2 งานดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีตนทุนรวม 9,022,974.49 บาท ผลการดําเนินงาน
8,616 จํานวนชั่วโมง/คนฝกอบรม ตนทุนตอหนวยเทากับ 1,047.23 บาท
3. กองคลัง มีตนทุนรวม 31,823,573.03 บาท ผลการดําเนินงาน จํานวน 30,673 รายการ
เอกสาร ตนทุนตอหนวยเทากับ 1,037.51 บาท ประกอบดวย กิจกรรมยอย 4 กิจกรรม ดังนี้
3.1 ด า นการเงิ น และบั ญ ชี มี ต น ทุ น รวม 11,413,920.31 บาท ผลการดํ า เนิ น งาน
25,843 รายการเอกสาร ตนทุนตอหนวยเทากับ 441.66 บาท
3.2 ด า นการพั ส ดุ มี ต น ทุ น รวม 2,019,779.45 บาท ผลการดํ า เนิ น งาน 676 ครั้ ง
ตนทุนตอหนวยเทากับ 2987.84 บาท
3.3 ด า นยา นพ าหน ะ มี ต น ทุ นร วม 17, 960 ,054 บาท ผล กา รดํ า เนิ น งา น
128,380 กิโลเมตร ตนทุนตอหนวยเทากับ 139.9 บาท
3.4 ดานการตรวจสอบภายใน มีตนทุนรวม 429,819.27 บาท ผลการดําเนินงาน 220 งาน
ตรวจสอบ ตนทุนตอหนวยเทากับ 1,953.72 บาท
4. สํานักกฎหมายและระเบียบกลาง มีตนทุนรวม 16,559,482.02 บาท ผลการดําเนินงาน
3,143 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 5,268.69 บาท ประกอบดวย กิจกรรมยอย 4 กิจกรรม ดังนี้
4.1 สวนกฎหมาย มีตนทุนรวม 8,233,247.51 บาท ผลการดําเนินงาน 919 เรื่อง ตนทุนตอ
หนวยเทากับ 8,958.92 บาท
4.2 สวนระเบียบกลาง มีตนทุนรวม 2,451,680.50 บาท ผลการดําเนินงาน 1,138 เรื่อง
ตนทุนตอหนวยเทากับ 2,154.38 บาท
4.3 กิ จ การสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ร ะบบ UHF มี ต น ทุ น รวม 2,121,179.03 บาท
ผลการดําเนินงาน 324 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 6,546.85 บาท
4.4 งานอุทธรณการลงโทษ มีตนทุนรวม 3,753,374.98 บาท ผลการดําเนินงาน 762 เรื่อง
ตนทุนตอหนวยเทากับ 4,925.69 บาท
5. สํานักแผนงานและกิจการพิเศษ มีตนทุนรวม 13,825,911.31 บาท ผลการดําเนินงาน
12 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 1,152,159.28 บาท ประกอบดวย กิจกรรมยอย 3 กิจกรรม ดังนี้
5.1 ด า นแผนงาน มี ต น ทุ น รวม 22,588,388.68 บาท ผลการดํ า เนิ น งาน 8 เรื่ อ ง
ตนทุนตอหนวยเทากับ 2,823,548.59 บาท
5.2 กิจ กรรมเฉลิม พระเกียรติ มีตนทุนรวม 13,825,911.31 บาท ผลการดําเนินงาน
4 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 3,456,477.83 บาท
5.3 โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มีตนทุนรวม 2,913,053.31 บาท ผลการดําเนินงาน
7 ครั้ง ตนทุนตอหนวยเทากับ 416,150.47 บาท
6. กลุ ม ตรวจสอบภายในระดั บ กระทรวง มี กิ จ กรรมย อ ย 1 กิ จ กรรม มี ต น ทุ น รวม
3,643,978.09 บาท ผลการดําเนินงาน 4 รายงาน ตนทุนตอหนวยเทากับ 910,994.52 บาท

-47. กลุมพัฒนาระบบบริหาร มีกิจ กรรมยอย 1 กิจ กรรม มีตนทุนรวม 1,584,734.71 บาท
ผลการดําเนินงาน 32 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 49,522.96 บาท
8. ศูนยเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร มี กิจ กรรมยอ ย 1 กิจ กรรม มี ตน ทุน รวม
13,944,542.61 บาท ผลการดําเนินงาน 911 เครื่องคอมพิวเตอร ตนทุนตอหนวยเทากับ 15,306.85 บาท
9. โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพผู ว า งงาน มี กิ จ กรรมย อ ย 1 กิ จ กรรม มี ต น ทุ น รวม
234,122,759.24 บาท ผลการดําเนินงาน 54,013 จํานวนผูเขาอบรม ตนทุนตอหนวยเทากับ 4,334.56 บาท
จากการคํานวณตนทุนผลผลิตของแตละหนวยงานจะเห็นไดวา ตนทุนตอหนวยจะแตกตางกัน
ค อ นข า งมาก เนื่ อ งจากการกํ า หนดปริ ม าณหน ว ยวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ข องแต ล ะกิ จ กรรมมี ค วามหลากหลาย
ความชัดเจนของหนวยวัดมีความเขมไมเทากัน ความยากงายไมเหมือนกัน ดังนั้น การวัดผลสําเร็จจึงไมอาจวัด
เปรียบเทียบกันไดวาหนวยงานใดตนทุนตอหนวยสูง หนวยงานใดตนทุนต่ําสุด
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตยอยของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
---------------------

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนหนวยงานภาครัฐสามารถกําหนดผลผลิตหรือบริการ
ที่สงมอบใหกับบุคคลภายนอก เพื่อใหทราบตนทุนตอหนวยผลผลิตของหนวยงาน สามารถวัดผลการดําเนินงาน
และประเมินประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของหนวยงานได จึงกําหนดผลผลิตยอย ดังนี้
1. กํ า กับ ติด ตาม เร ง รั ดการตรวจราชการ มี ตน ทุน รวม 161,122,536.57 บาท ผลการ
ดําเนินงาน 60,227 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 2,675.25 บาท
2. คุมครองสิท ธิรับ รูขอมูล ขาวสาร มีตนทุนรวม 90,063,585.18 บาท ผลการดําเนินงาน
826 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 109,035.82 บาท
3. ส ง เสริ ม การกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ต น ทุ น รวม
55,678,583.11 บาท ผลการดําเนินงาน 909 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 61,252.57 บาท
4. สนั บ สนุ น งานดํ า เนิ น การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น มี ต น ทุ น รวม 92,312,073.28 บาท
ผลการดําเนินงาน 151,947 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 607.53 บาท
5. เสริม สรางเอกลัก ษณของชาติ มีตนทุนรวม 148,978,035.02 บาท ผลการดําเนินงาน
17 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 8,763,413.82 บาท
6. เสริ ม สร า งรายได พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต มี ต น ทุ น รวม 10,485,073,596.47 บาท
ผลการดําเนินงาน 129,299 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 81,091.68 บาท
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
--------------------ตนทุนผลผลิตของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีตนทุน
รวมที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจํานวน 11,033,228,409.63 บาท ประกอบดวย การเบิกจายเงินในงบประมาณ จํานวน
10,557,694,328.40 บาท เงิ น นอกงบประมาณ จํ า นวน 218,383,204.36 บาท งบกลาง จํ า นวน
231,704,983.61 บาท คาเสื่อมราคา จํานวน 25,445,893.26 บาท ซึ่งเกิดจากการใชจายของผลผลิตตาง ๆ ดังนี้
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีตนทุนรวม จํานวน
214,344,555.47 บาท ผลการดําเนินงาน จํานวน 90,944 เรื่อง คิดเปนตนทุนตอหนวย เทากับ 2,356.89 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักตรวจราชการ ศูนยเ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองคลัง กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผลผลิ ต ที่ 2 : การส ง เสริ ม และคุ ม ครองสิ ท ธิ ก ารรั บ รู ข อ มู ล ข า วสารและสนั บ สนุ น
การมีสวนรวมของประชาชน มีตนทุนรวม จํานวน 117,382,200.20 บาท ผลการดําเนินงาน จํานวน
386,692 เรื่อง คิดเปนตนทุนตอหนวย เทากับ 303.55 บาท
หนวยงานที่รับ ผิดชอบ คือ ศูนยบ ริก ารประชาชน สํานัก งานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ และ กองกลาง
ผลผลิตที่ 3 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลดานสงเสริมการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีตนทุนรวม จํานวน 88,703,949.85 บาท ผลการดําเนินงาน จํานวน
4,052 เรื่อง คิดเปนตนทุนตอหนวย เทากับ 21,891.40 บาท
หนวยงานที่รับ ผิดชอบ คือ สํานัก กฎหมายและระเบียบกลาง สํานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลผลิตที่ 4 : การเสริมสรา งเอกลักษณข องชาติแ ละเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
มีตนทุนรวม จํานวน 145,696,029.82 บาท ผลการดําเนินงาน จํานวน 1,672 เรื่อง คิดเปนตนทุนตอหนวย
เทากับ 89,603.95 บาท
หนว ยงานที่รั บ ผิ ดชอบ คือ สํ านั ก งานเสริม สรา งเอกลัก ษณ ของชาติ สํา นัก แผนงานและ
กิจการพิเศษ และกองการเจาหนาที่
ผลผลิ ต ที่ 5 : เสริ ม สร า งรายได พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และความมั่ น คงด า นสั ง คม
มีตนทุนรวม จํานวน 10,467,101,674.29 บาท ผลการดําเนินงาน จํานวน 129,299 เรื่อง คิดเปนตนทุน
ตอหนวย เทากับ 80,952.69 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน สํานักแผนงานและ
กิจการพิเศษ (เฉพาะโครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ)
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6

ตารางที่ 1 รายงานตนทุนรวมของหนวยงานโดยแยกประเภทตามแหลงของเงิน
ประเภทคาใชจาย
1. คาใชจายบุคคลากร
2. คาใชจายดานการฝกอบรม
3. คาใชจายเดินทาง
4. คาตอบแทน ใชสอยวัสดุ และสาธารณูปโภค
5. คาเสื่อมราคา
6. คาใชจายเงินอุดหนุน
7. คาจําหนายจากการขายสินทรัพย
8. คาใชจายอื่น
รวมตนทุนผลผลิต

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
189,993,159.51
23,135,359.94
13,334,871.10
130,207,376.34
13,850,964.93
3,881,091.03
10,200,100,000.00
218,426,772.00
757,711.51
165,850.00
10,571,545,293.33

222,307,863.03

หมายเหตุ
คาใชจายในระบบ GFMIS
หัก ตนทุนที่ไมเกี่ยวของในการผลิตผลผลิต
คาใชจายบําเหน็จบํานาญ
คาใชจายระหวางหนวยงาน
คาใชจายที่ไมใชตนทุนของหนวยงาน
รวมตนทุนผลผลิต

งบกลาง
27,757,134.73
11,127,839.22
9,370,138.50
155,185,491.17
7,670,269.65
27,752,650.00
511,730.00

รวม
217,750,294.24
34,263,199.16
22,705,009.60
285,392,867.51
25,402,325.61
10,446,279,422.00
757,711.51
677,580.00

239,375,253.27

11,033,228,409.63

11,665,719,035.14
134,946,675.40
61,524,206.66
436,019,743.45

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. คาใชจายที่ไมใชตนทุนของหนวยงาน ประกอบดวย
1.1 คชจ.ฝกอบรมกองทุนหมูบานใหกับกองทุนหมูบาน
1.2 คชจ.มูลนิธิปดทองหลังพระ
รวม

136,019,743.45
300,000,000.00
436,019,743.45

632,490,625.51
11,033,228,409.63

ตารางที่ 2 ตารางตนทุนตามศูนยตนทุนแยกประเภทคาใชจาย
ศูนยตนทุน

คาใชจายทางตรง
คชจ.บุคลากร

คชจ.ดานการฝกอบรม

คชจ.เดินทาง

ใชสอยและวัสดุ

คาเสื่อมราคา

คาใชจายทางออม
คชจ.อุดหนุน

ตัดสินทรัพย

คาใชจายอื่น

รวม

คารักษาพยาบาล ใชสอยและวัสดุ

คาเสื่อมราคา

รวม

รวม

ศูนยตนทุนหลัก

ศบช.
สกถ.
สขร.
สอช.
สตร.
สพช.
ศูนยตนทุนสนับสนุน
กกล.
กจท.
กคล.
สกร.
สผก.
ตสก.
ตสน.
ศทก.
สพว.
รวม

18,319,037.00
18,651,311.63
12,712,025.35
12,915,687.44
56,858,057.59
5,533,579.05
8,126,023.75
11,591,977.23
18,096,963.26
13,388,970.53
10,451,294.95
2,573,082.71
1,077,921.98
4,084,501.10
148,540.00
194,528,973.57

2,708,137.70 3,984,397.90
10,014,631.38 1,634,264.00
712,374.08
787,262.88
3,472,133.00
280,855.00
10,283,959.00 12,067,478.95
675,408.00
924,419.20
6,758.00
1,532,938.00
790,585.00
158,697.00
3,637,057.00
24,900.00
238,863.00
6,758.00
-

16,225.00
333,295.00
7,211.00
4,525.00
2,479,553.67
150.00
10,070.00
114,052.00
61,250.00

34,263,199.16 22,705,009.60

21,165.68
13,053.67
-

177,580.00
-

62,424,320.92
69,320,387.07
33,156,292.12
113,054,542.68
141,493,767.06
10,218,454,479.55

4,662,311.79
1,654,368.70
1,263,336.10
1,233,256.67
5,203,741.55
1,143,018.37

3,230,880.66
1,146,441.53
875,464.44
854,620.05
3,606,079.71
792,086.87

40,217.01
14,270.55
10,897.51
10,638.05
44,887.38
9,859.65

7,933,409.46
70,357,730.38
2,815,080.78
72,135,467.85
2,149,698.05
35,305,990.17
2,098,514.77
115,153,057.45
8,854,708.64
150,348,475.70
1,944,964.89 10,220,399,444.44

100,000.00
218,426,772.00

19,953.46
647,031.97
56,506.73
-

500,000.00
-

10,193,806.01
14,865,262.75
27,626,543.50
14,325,617.41
37,755,943.09
3,439,244.93
1,482,368.13
13,176,793.30
232,945,543.63

902,382.93
1,082,859.51
2,466,513.34
1,323,494.96
962,541.79
120,317.72
60,158.86
451,191.46
691,826.91

625,331.74
750,398.09
1,709,240.09
917,153.22
667,020.52
83,377.57
41,688.78
312,665.87
479,421.00

7,783.94
9,340.73
21,276.10
11,416.44
8,302.87
1,037.86
518.93
3,891.97
5,967.69

1,535,498.61
1,842,598.33
4,197,029.53
2,252,064.62
1,637,865.18
204,733.15
102,366.57
767,749.30
1,177,215.60

267,722,366.80 26,780,649.51 10,446,279,422.00

757,711.51

677,580.00

10,993,714,912.15 23,221,320.66 16,091,870.14

200,306.68

31,148,255.20
38,403,916.94
18,079,717.97
85,878,303.47
37,255,341.69
11,180,418.54

6,065,747.44
616,263.12
851,858.17
6,760,813.77
3,746,750.00
1,023,029.83
24,005,900.00
140,654.76 10,200,000,000.00

1,618,822.74
1,130,147.66
2,897,427.02
609,061.93
17,909,259.76
778,832.98
120,365.20
6,497,898.09
14,214,597.61

406,023.06
176,904.86
5,187,325.25
164,362.95
2,722,270.98
62,279.24
35,147.95
2,473,584.11
94,384.02

11,729,304.62
16,707,861.08
31,823,573.03
16,577,682.03
39,393,808.27
3,643,978.08
1,584,734.70
13,944,542.60
234,122,759.23

39,513,497.48 11,033,228,409.63

ตารางที่ 3 รายงานตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงิน
ชื่อกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอยของหนวยงานหลัก
1 การแกไขปญหาเรื่องรองเรียน
2 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวม
3 นโยบายและแผนการกระจายอํานาจ
4 กระจายอํานาจดานการเงินการคลัง
5 ประสานงานติดตามและประเมินผล
6 งานกฎหมาย
7 งานบริหารกลาง
8 นโยบายและวิเคราะห
9 งานวินิจฉัยอุทธรณ
10 ดําเนินการเรื่องรองเรียนและตอบขอหารือ
11 สงเสริมและเผยแพรสิทธิรับรูขอมูลขาวสาร
12 งานพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูลขาวสาร
13 สงเสริมเอกลักษณชองชาติ
14 ตรวจราชการ
15 ธรรมาภิบาลจังหวัด
16 แผนและขอมูลการตรวจราชการ
17 ประสานและพัฒนาระบบการตรวจราชการ
18 ตรวจสอบและพัฒนาขีดสมรรถนะ
19 ติดตามเงินขาดบัญชีและการทุจริต
20 บริหารทั่วไป
21 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุน

เงินในงบประมาณ
25,111,911.99
16,574,208.34
11,803,283.36
8,744,753.92
9,898,012.91
8,568,018.09
4,020,803.93
2,668,763.59
6,069,511.90
6,297,659.31
8,350,518.47
2,545,200.81
29,619,449.33
43,206,820.84
7,264,670.72
12,334,724.13
10,994,623.73
9,511,168.51
4,411,799.12
10,971,629.24
10,206,666,454.56

เงินนอกงบประมาณ
3,234.33
2,733.78
1,463.15

งบกลาง
12,522,684.32
10,026,143.20
7,826,583.10
5,751,901.67
6,232,567.28
6,230,926.28
2,612,968.03
646,580.82
2,024,955.49
2,051,694.49
2,869,225.29
1,007,017.65
78,936,826.64
15,911,469.20
2,866,558.79
8,821,515.29
7,322,395.32
6,620,955.84
2,954,305.79
7,043,140.29
13,581,012.33

คาเสื่อมราคา
3,309,038.80
2,796,925.65
123,995.26
90,929.85
99,196.20
99,196.20
41,331.75
55,349.10
184,496.99
184,496.99
258,295.78
92,248.49
6,605,981.48
57,103.43
10,981.44
32,944.31
27,453.60
24,159.16
10,981.44
26,355.45
150,514.41

ตนทุนรวม
40,946,869.44
29,400,010.97
19,753,861.72
14,587,585.44
16,229,776.39
14,898,140.57
6,675,103.71
3,370,693.51
8,278,964.38
8,533,850.79
11,478,039.54
3,644,466.95
115,162,257.45
59,175,393.47
10,142,210.95
21,189,183.73
18,344,472.65
16,156,283.51
7,377,086.35
18,041,124.98
10,220,399,444.45

ปริมาณ

หนวยนับ

86,463
65,484
230
153
237
133
156
14
266
560
8
1
17
150
338
17
14
70
1,965
57,924
75,279

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
หนวยตนแบบ
เรื่อง
เรื่อง
ครั้ง
ระบบ
เรื่อง
ครั้ง
เรื่อง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
เรื่อง
เรื่อง
หมูบาน

ตนทุนตอหนวย
473.58
448.96
85,886.36
95,343.70
68,480.07
112,016.09
42,789.13
240,763.82
31,123.93
15,239.02
1,434,754.94
3,644,466.95
6,774,250.44
394,502.62
30,006.54
1,246,422.57
1,310,319.48
230,804.05
3,754.24
311.46
135,766.94

ตารางที่ 3 รายงานตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงิน
ชื่อกิจกรรมยอย
22 งานโตตอบและสารบรรณ
23 ชวยอํานวยการ
24 วิเทศสัมพันธ
25 ประชาสัมพันธ
26 งานดานบริหารบุคลากร
27 งานดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 ดานการเงินและบัญชี
29 ดานการพัสดุ
30 ดานยานพาหนะ
31 สวนกฎหมาย
32 สวนระเบียบกลาง
33 กิจการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ UHF
34 งานอุทธรณการลงโทษ
35 ดานแผนงาน
36 กิจการเฉลิมพระเกียรติ
37 งานตรวจสอบและติดตามประเมินผล
38 ดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
39 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
40 ดานการตรวจสอบภายใน
41 โครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงาน
42 โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
รวม

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
5,176,734.96
1,726,407.91
873,008.46
2,317,361.23
6,925,270.07
654.57
8,175,944.62
731.57
8,894,683.09
86,416.19
1,584,409.79
14,402.70
12,742,937.25
190,835.75
7,418,532.41
2,148,753.82
1,831,271.72
3,400,148.57
10,146,072.23
12,319,407.40
3,377,126.55
1,447,389.05
77.01
8,402,072.04
322,294.73
3,600.67
653,451.50
218,427,657.59
12,177,064.19
10,557,694,328.39

218,724,376.05

งบกลาง
752,021.29
235,758.12
147,387.27
293,546.54
671,012.63
748,002.02
908,352.34
166,888.85
1,659,745.98
769,848.48
284,980.03
271,960.66
335,279.76
1,254,013.13
705,511.26
250,037.54
101,601.77
3,143,797.48
40,404.34
14,941,298.44
162,108.61

คาเสื่อมราคา
110,442.05
34,513.14
20,707.88
41,415.77
87,949.30
98,296.28
1,524,468.69
254,078.11
3,366,535.02
44,866.62
17,946.65
17,946.65
17,946.65
1,521,886.03
800,992.65
16,814.00
35,666.88
2,398,673.09
63,519.53
100,351.71
240,297.80

ตนทุนรวม
6,039,198.30
1,996,679.17
1,041,103.61
2,652,323.54
7,684,886.57
9,022,974.49
11,413,920.31
2,019,779.45
17,960,054.00
8,233,247.51
2,451,680.50
2,121,179.03
3,753,374.98
12,921,971.39
13,825,911.31
3,643,978.09
1,584,734.71
13,944,542.61
429,819.27
234,122,759.24
12,579,470.60

231,704,983.65

25,097,290.28

11,033,228,409.63

ปริมาณ
201,991
12,090
249
19,589
772
8,616
25,843
676
128,380
919
1,138
324
762
8
4
4
32
911
220
54,013
7

หนวยนับ
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
จํานวนบุคลากร
จํานวนชั่วโมง/คนฝกอบรม

รายการเอกสาร
ครั้ง
กิโลเมตร
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
รายงาน
เรื่อง
เครื่อง
งาน
จํานวนผูเขาอบรม

ครั้ง

ตนทุนตอหนวย
29.90
165.15
4,181.14
135.40
9,954.52
1,047.23
441.66
2,987.84
139.90
8,958.92
2,154.38
6,546.85
4,925.69
1,615,246.42
3,456,477.83
910,994.52
49,522.96
15,306.85
1,953.72
4,334.56
1,797,067.23

ตารางที่ 4 รายงานตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงของเงิน
กิจกรรมหลัก
1. กํากับติดตาม และเรงรัดการปฏิบัติราชการ และสงเสริม
การพัฒนาระบบการตรวจราชการ
2. พัฒนาและบริหารระบบขอมูลสารสนเทศในการทํางาน
3. จัดทําและบริหารงบประมาณตามยุทธศาสตร
4. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการ
5. พัฒนาระบบบริหารงานตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6. สนับสนุนใหหนวยงานของรัฐดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
7. คุมครองและเผยแพรความรูเกี่ยวกับมาตรฐานความโปรงใส
และสิทธิรับรูขอมูลขาวสาร และติดตามประเมินผล
ความโปรงใสของ หนวยงานภาครัฐ
8. บริหารงานทั่วไปและการประชาสัมพันธของหนวยงาน
9. ปรับปรุง และพัฒนาระบบขอมูลกฎหมายและระเบียบกลาง
10. สงเสริมสนับสนุนการกระจายอํานาจใหแก อปท. การมี
สวนรวมของประชาชน และการติดตามประเมินผล
กระจายอํานาจใหแก อปท.
11. จัดทําแผนและอํานวยการงานเฉลิมพระเกียรติ
12. พัฒนาศักยภาพ จริยธรรม และวัฒนธรรมองคกร
13. เสริมสรางเอกลักษณของชาติและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย
14. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน เสริมสราง
ศักยภาพหมูบานและชุมชนใหเข็มแข็ง
15. โครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงาน
16. โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนในการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพ
รวม

เงินในงบประมาณ
108,841,508.52
8,402,072.04
23,544,324.86
3,377,126.55
1,447,389.05
41,686,120.33

เงินนอกงบประมาณ

295,255.31
77.01
5,968.11

งบกลาง

คาเสื่อมราคา

52,794,353.65

1,711,864.86

3,143,797.48
2,775,391.51
250,037.54
101,601.77
22,548,827.52

2,398,673.09
5,208,601.35
16,814.00
35,666.88
6,105,964.45

ตนทุนรวม
163,347,727.03

ปริมาณ (หนวยนับ)

60,235 เรื่อง

13,944,542.61 911 จํานวนเครื่องคอมฯ
31,823,573.03 30,673 รายการเอกสาร
3,643,978.09
4 รายงาน
1,584,734.71
32 เรื่อง
70,346,880.41
151,947 เรื่อง

ตนทุนตอหนวย
2,711.84
15,306.85
1,037.51
910,994.52
49,522.96
462.97

25,931,654.08

-

8,599,473.74

774,887.35

35,306,015.17

826 เรื่อง

42,743.36

10,093,512.56
14,798,706.52
43,034,872.21

-

1,428,713.22
1,662,068.93
28,654,946.36

207,078.84
98,706.57
454,649.26

11,729,304.62
16,559,482.02
72,144,467.83

233,919 เรื่อง
3,143 เรื่อง
909 เรื่อง

50.14
5,268.69
79,366.85

12,319,407.40
15,101,214.69
29,619,449.33

1,386.14
-

705,511.26
1,419,014.65
78,936,826.64

800,992.65
186,245.58
6,605,981.48

13,825,911.31
4 เรื่อง
16,707,861.06 1,605 จํานวนบุคลากร
115,162,257.45
17 เรื่อง

3,456,477.83
10,409.88
6,774,250.44

10,206,666,454.56

1,463.15

13,581,012.33

150,514.41

10,220,399,444.45 75,279 หมูบาน/ชุมชน

135,766.94

653,451.50
12,177,064.19

218,427,657.59
-

14,941,298.44
162,108.61

100,351.71
240,297.80

234,122,759.24
12,579,470.60

10,557,694,328.39

218,731,807.31

231,704,983.65

25,097,290.28

11,033,228,409.63

54,013 จํานวนผูเขาอบรม

7 ครั้ง

4,334.56
1,797,067.23

ตารางที่ 5 รายงานตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงเงิน
ผลผลิต
1. กํากับติดตาม เรงรัดการตรวจราชการ

เงินในงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งบกลาง

คาเสื่อมราคา

ตนทุนรวม

ปริมาณ (หนวยนับ)

ตนทุนตอหนวย

105,513,330.25

-

53,660,811.65

1,948,394.67

161,122,536.57

60,227 เรื่อง

2. คุมครองสิทธิรับรูขอมุลขาวสาร

57,630,689.23

-

24,616,756.64

7,816,139.31

90,063,585.18

826 เรื่อง

109,035.82

3. สงเสริมการกระจายอํานาจใหแก อปท.

42,335,334.42

-

10,730,515.63

2,612,733.06

55,678,583.11

909 เรื่อง

61,252.57

4. สนับสนุนงานดําเนินการรับฟงความคิดเห็น

59,397,000.92

-

30,763,874.81

2,151,197.55

92,312,073.28

151,947 เรื่อง

5. เสริมสรางเอกลักษณของชาติ

58,140,221.28

-

81,734,951.19

9,102,862.55

148,978,035.02

17 เรื่อง

6. เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิต
รวม

10,234,677,752.30

218,383,204.36

30,198,073.69

1,814,566.12

10,485,073,596.47

10,557,694,328.40

218,383,204.36

231,704,983.61

25,445,893.26

11,033,228,409.63

129,299 เรื่อง

2,675.25

607.53
8,763,413.82
81,091.68

ตารางที่ 6 รายงานตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงของเงิน

1.
2.
3.
4.
5.

ผลผลิตหลัก
การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การสงเสริมและคุมครองสิทธิการรับรูขอมูลขาวสาร
และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
นโยบายและแผนตามพันธกิจรัฐบาลดานสงเสริม
การกระจายอํานาจใหแก อปท.สวนทองถิ่น
การเสริมสรางเอกลักษณของชาติและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย
เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง
ดานสังคม
รวม

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
145,612,421.02
295,332.32
77,711,286.97
5,968.11
57,833,578.73

-

งบกลาง
59,065,181.95
32,577,014.48

คาเสื่อมราคา
9,371,620.18
7,087,930.64

ตนทุนรวม
214,344,555.47
117,382,200.20

30,317,015.29

553,355.83

88,703,949.85

4,052 เรื่อง

21,891.40

1,626 เรื่อง

89,603.95

129,299 เรื่อง

80,952.69

57,040,071.42

1,386.14

81,061,352.55

7,593,219.71

145,696,029.82

10,219,496,970.25

218,429,120.74

28,684,419.38

491,163.92

10,467,101,674.29

10,557,694,328.39

218,731,807.31

231,704,983.65

25,097,290.28

11,033,228,409.63

ปริมาณ (หนวยนับ)
90,944 เรื่อง
386,692 เรื่อง

ตนทุนตอหนวย
2,356.89
303.55

