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เอกสาร 2

รายงานสรุปการวิเคราะหตนทุนผลผลิตและตนทุนกิจกรรม
จากการเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554
--------------------------------------ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานัก งานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีตนทุนรวมที่ เกิดขึ้นทั้งสิ้น
จํานวน 11,033,228,409.63 บาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (จํานวน 3,505,536,885.40 บาท)
จํานวน 7,527,691,524.23 บาท คิดเปน 214.74 % (รายละเอียด 1) ประกอบดวย

1. ตนทุนผลผลิต
ผลผลิตที่ 1 การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปง บประมาณ
พ.ศ. 2554 มีต นทุ นรวมจํ านวน 214,344,555.47 บาท ลดลงจากปง บประมาณ พ.ศ. 2553 (จํา นวน
225,849,749.77 บาท) จํานวน 11,505,194.30 บาท เนื่องจากในปง บประมาณ พ.ศ. 2554 สํานัก งาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดป รับลดคาใชจายในการประชาสัมพันธ คาใชจายในดานการฝกอบรม สัม มนา
โครงการตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับวงเงินที่ไดรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554
สงผลใหตนทุนรวมของผลผลิตลดลง
ผลผลิตที่ 2 การสงเสริมและคุมครองสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารและสนับสนุนการมี
สวนรวมของประชาชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีตนทุนรวมจํานวน 117,382,200.20 บาท ลดลงจาก
ปง บประมาณ พ.ศ. 2553 (จํานวน 347,316,112.97 บาท) จํานวน 229,933,912.77 บาท เนื่องจากใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับอนุมัติเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการอํานวยการเพื่อแกไขปญหาของเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย คณะกรรมการแกไข
ปญหาของเครือขายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคม และการเมือง คณะกรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา
67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพื่อทําหนาที่แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
และค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานตามโครงการเดิ น หน า ปฏิ รู ป ประเทศไทย ค า ใช จ า ยในการช ว ยเหลื อ
ผูประกอบการรายยอยและประชาชนที่ทรัพยสินไดรับความเสียหาย อันเนื่องจากเหตุการณความไมสงบจากการ
ชุม นุม ทางการเมืองที่เ กิดขึ้น ระหวางวันที่ 12 มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2553 กรณีรานคาหรือทรั พยสิน
ถูกเพลิงไหม ถูกโจรกรรม และถูกทําลาย เปนตน ซึ่งงานที่ไดรับมอบหมายนี้ถือเปนภารกิจเรงดวนของรัฐบาล
ผลผลิตที่ 3 นโยบายและแผนตามพันธกิจรัฐบาลดานสงเสริมการกระจายอํานาจใหแก
อปท. ในปง บประมาณ พ.ศ. 2554 มีตนทุนรวมจํานวน 88,703,949.85 บาท เพิ่ม ขึ้น จากปง บประมาณ
พ.ศ. 2553 (จํานวน 81,582,108.97 บาท) จํานวน 7,121,840.88 บาท เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ให มี ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด เก็ บ รายได ข อ งองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทั่ ว ประเทศ
จํานวน 7,852 แหง รวมทั้ง คาใช จายในการจางเหมาบริก าร-บุคคลภายนอกเพิ่ม ขึ้น สง ผลให ตนทุนรวม
ของผลผลิตเพิ่มขึ้น

ผลผลิตที่ 4 การเสริมสรา งเอกลักษณข องชาติแ ละเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีตนทุนรวมจํานวน 145,696,029.82 บาท ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553
(จํา นวน 244,054,467.38 บาท) จํา นวน 98,358,437.56 บาท เนื่องจากในป ง บประมาณ พ.ศ. 2553
สํานัก งานปลัดสํานัก นายกรัฐมนตรีไดรับ อนุมัติง บประมาณโอนจากกระทรวงการตางประเทศ เพื่อจัดทํา
โครงการประชาสัมพันธเสริมสรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณของประเทศไทย ตามโครงการฟนฟูความเชื่อมั่น
และเสริมสรางเอกลักษณของประเทศในภาพรวม จํานวนเงิน 170 ลานบาท ซึ่ง งานดังกลาวเปนงานที่ไดรับ
มอบหมายจากรัฐบาลเปนกรณีพิเศษ
โครงการเสริ ม สร า งรายได พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และความมั่ น คงด า นสั ง คม
ในปง บประมาณ พ.ศ. 2554 มีตน ทุนรวมจํ านวน 10,467,101,674.29 บาท เพิ่ม ขึ้ นจากปง บประมาณ
พ.ศ. 2553 (จํานวน 2,606,734,446.31 บาท) จํานวน 7,860,367,227.98 บาท เนื่องจาก ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดดําเนินการเบิกจายเงินตามโครงการเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อ
ยกระดับชุมชน จํานวน 10,200,000,000 บาท จัดสรรใหกับหมูบานและชุมชน จํานวน 75,279 หมูบาน/ชุมชน
86,208 โครงการ เพื่อใหทุกภาคสวนในหมูบาน/ชุมชนรวมกันบริหารจัดการ สนับสนุนและสงเสริมใหชุมชน
มีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตนใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
ต น ทุ น รวม ต น ทุ น ต อ หน ว ยของแต ล ะผลผลิ ต เปรี ย บเที ย บระหว า งป ง บประมาณ
พ.ศ. 2554 กับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีความแตกตางกันคอนขางมาก ไมสามารถนําผลการเปรียบเทียบ
ตนทุ นมาใชใ นการประเมิ นความคุ ม ค าของการนํา สง ผลผลิ ตนั้น ๆ ได ประกอบกั บ เมื่ อหน วยงานได รั บ
มอบหมายงานโครงการจากรัฐบาลใหดําเนินการเปนกรณีเรงดวน หนวยงานจึงไมสามารถกําหนดเปาหมายที่
ชัดเจนได และเนื้องานในแตละปจะมีความหลากหลายแตกตางกันไป

2. ตนทุนกิจกรรม
ตนทุนรวมของกิจกรรมแยกตามหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ป 2553
หนวยงานที่มีตนทุนรวมสูงสุด คือ สํานักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน เนื่องจากในปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณโดยตรงใหกับ หมูบานและชุม ชนทั่วประเทศ จํานวน 75,279
หมูบานและชุมชน รวม 86,208 โครงการ เพื่อมุงขับเคลื่อนใหทุกภาคสวนในหมูบานและชุมชนรวมกั นบริหาร
จัดการและพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยูเดิมใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
หนวยงานที่มีตนทุนรวมต่ําสุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คือ สํานักงานโครงการเพิ่ม
ศักยภาพผูวางงาน โครงการดังกลาวไดยุติลงตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น คาใชจายในการดําเนินการตาง ๆ
จึงลดลง เชน คาจางพนัก งานโครงการ คาวัส ดุ อุป กรณ เปนตน คาใชจายที่เ กิดขึ้นจึง เปนเพียงคาใชจา ยที่
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาการเบิกจายออกไปอีกระยะเวลาหนึ่ง ภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง เพื่อดําเนินการเบิกจายใหกับผูวางงานที่ผานการอบรมและประสงคกลับไปประกอบ
อาชีพในภูมิลําเนาของตนเอง

รายละเอียด 1

ตารางเปรียบเทียบตนทุนรวมระหวางป 2554 และ 2553
ผลผลิตที่

ชื่อผลผลิต

1

การพั ฒ นาติ ด ตามและประเมิ นผล
การปฏิบัติราชการ
2
การส ง เสริ ม และคุ ม ครองสิ ทธิ ก าร
รับรูขอมูลขาวสารและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน
3
นโยบายและแผนตามพันธกิจรัฐบาล
ดานสงเสริมการกระจายอํานาจใหแก
อปท.
4
การเสริ ม สร า งเอกลั กษณ ข องชาติ
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
โครงการ เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความมั่นคงดานสังคม
รวม

ตนทุนรวมป 2554
จํานวนเงิน
รอยละ

ตนทุนรวมป 2553
จํานวนเงิน
รอยละ

214,344,555.47

1.94

225,849,749.77

6.44

117,382,200.20

1.06

347,316,112.97

9.91

88,703,949.85

0.81

81,582,108.97

2.33

145,696,029.82

1.32

244,054,467.38

6.96

10,467,101,674.29

94.87

2,606,734,446.31

74.36

11,033,228,409.63

100.00

3,505,536,885.40

100.00

การวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ปจ จุ บัน ในการบริ ห ารงานของหน วยงานภาครั ฐเนน ผลผลิต และผลลั พธที่ ส อดคลอ งกั บ
เปาหมายของรัฐบาลอยางชัดเจนมากขึ้น โดยรัฐกระจายอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรใหแกหนวยงาน
ผูปฏิบัติ ในขณะที่หนวยงานกลางลดการควบคุมลง แตทําหนาที่กํากับดูแลมากขึ้น ดังนั้นตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. 2548 รัฐบาลโดยกรมบัญชีกลาง จึงไดกําหนดใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ดวยการ
ใหทุกสวนราชการดําเนินการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
สํานัก งานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดกําหนดผลผลิต กิจกรรมและความเชื่อมโยงตนทุน
ผลผลิตและกิจกรรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจ ที่แทจ ริงและตาม
เปาหมายในแผนงบประมาณและยุท ธศาสตรก ารจัดสรรงบประมาณ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2554
รวม 4 แผนงาน 4 ผลผลิต 2 โครงการ 15 กิจกรรม เหมือนกับผลผลิตและกิจกรรมในปงบประมาณ พ.ศ.
2553 ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบผลผลิต กิจกรรม และความเชื่อมโยงตนทุนผลผลิตและกิจกรรม
ชื่อกิจกรรมหลัก
ชื่อผลผลิตหลัก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ผลผลิตที่ 1
กิจกรรม 1 กํากับ ติดตาม และ
การพัฒนาติดตามและประเมินผล เร ง รั ด การปฏิ บั ติ ร าชการ และ
การปฏิบัติราชการ
สงเสริมการพัฒนาระบบการตรวจ
ราชการ
กิ จ กรรม 2 พั ฒ นาและบริ ห าร
ระบบข อ มู ล สารสนเทศในการ
ทํางาน
กิ จ กรรม 3 จั ด ทํ า และบริ ห าร
งบประมาณตามยุทธศาสตร
กิจ กรรม 4 ติ ดตามประเมิ น ผล
การตรวจสอบภาคราชการ
กิ จ กรรม 5 พั ฒ นาระบบการ
บริหารงานตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

กิจกรรม 1 กํากับ ติดตาม และ
เร ง รั ด การปฏิ บั ติ ร าชการ และ
ส ง เสริ ม พั ฒ นาระบบการตรวจ
ราชการ
กิจ กรรม 2 พัฒ นาและบริ ห าร
ระบบข อ มู ล สารสนเทศในการ
ทํางาน
กิ จ กรรม 3 จั ด ทํ า และบริ ห าร
งบประมาณตามยุทธศาสตร
กิจกรรม 4 ติ ดตามประเมิ นผล
การตรวจสอบภาคราชการ
กิ จ กรรม 5 พั ฒ นาระบบการ
บริหารงานตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

ผลผลิตที่ 2
การสงเสริมและคุมครองสิทธิการ
รับรูขอมูลขาวสาร และสนับสนุน
การมีสวนรวมของประชาชน

กิจกรรม 6 สนับสนุนใหหนวยงาน
ของรัฐดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
และส ง เสริ ม การมี ส วนร ว มของ
ประชาชน

กิจกรรม 6 สนับสนุนใหหนวยงาน
ของรัฐดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
และส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชน
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ชื่อกิจกรรมหลัก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ผลผลิตที่ 2
การสงเสริมและคุมครองสิทธิการ
รับรูขอมูลขาวสาร และสนับสนุน
การมีสวนรวมของประชาชน

กิจกรรม 7 คุ มครองและเผยแพร
ความรู เ กี่ ย วกั บ มาตรฐานความ
โปรงใส และสิทธิรับรูขอมูลขาวสาร
และติดตามประเมินผลความโปรงใส
ของหนวยงานภาครัฐ
กิจกรรม 8 บริ หารทั่ วไปและการ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน

กิจกรรม 7 คุมครองและเผยแพร
ความรู เ กี่ ย วกั บ มาตรฐานความ
โปรงใส และสิทธิรับรูขอมูลขาวสาร
และติดตามประเมินผลความโปรงใส
ของหนวยงานภาครัฐ
กิจกรรม 8 บริหารทั่วไปและการ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน

ผลผลิตที่ 3
นโยบายและแผนตามพันธกิจของ
รัฐบาลดานสง เสริม การกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

กิจกรรม 9 ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบขอมูลกฎหมายและระเบียบ
กลาง
กิจ กรรม 10 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การกระจายอํ านาจให แก องคก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น การมี ส ว น
รวมของประชาชนและการติดตาม
ประเมิน ผลกระจายอํานาจใหแ ก
อปท.

กิจกรรม 9 ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบขอมูลกฎหมายและระเบียบ
กลาง
กิจกรรม 10 สง เสริม สนับ สนุ น
การกระจายอํานาจใหแกองคก ร
ปกครองสว นท องถิ่น การมีส ว น
รวมของประชาชนและการติดตาม
ประเมินผลกระจายอํานาจใหแก
อปท.

ผลผลิตที่ 4
การเสริมสรางเอกลักษณของชาติ
แ ล ะ เ ทิ ด ทู น ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย

กิ จ กรรม 11 พั ฒ นาศั ก ยภาพ
จริยธรรม และวัฒนธรรมองคกร
กิจกรรม 12 เสริมสรางเอกลักษณ
ขอ ง ช า ติ แล ะ เ ทิ ด ทู น ส ถา บั น
พระมหากษัตริย
กิ จ กรรม 13 จั ด ทํ า แผนและ
อํานวยการงานเฉลิมพระเกียรติ

กิ จ กรรม 11 พั ฒ นาศั ก ยภาพ
จริยธรรม และวัฒนธรรมองคกร
กิ จ ก ร ร ม 1 2 เ ส ริ ม ส ร า ง
เอกลั ก ษณ ข องชาติ แ ละเทิ ด ทู น
สถาบันพระมหากษัตริย
กิ จ กรรม 13 จั ด ทํ า แผนและ
อํานวยการงานเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ
1 โครงการเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพ เพื่ อ ยกระดั บ ชุ ม ชน เสริ ม สร า ง
ชีวิตและความมั่นคงดานสังคม
ศั ก ยภาพหมู บ า นและชุ ม ชนให
เขมแข็ง
2 โ ค ร ง ก า ร ห นึ่ ง ตํ า บ ล ห นึ่ ง
ผลิต ภัณฑ เพิ่ม ขี ดความสามารถ
ของชุมชนในการบริหารจัดการ

1 โครงการเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่ อ ยกระดั บ ชุ ม ชน เสริ ม สร า ง
ศั ก ยภาพหมู บ า นและชุ ม ชนให
เขมแข็ง
2 โ คร ง ก า ร หนึ่ งตํ า บล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ เพิ่ม ขีดความสามารถ
ของชุมชนในการบริหารจัดการ

-3ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดใชจายเงินงบประมาณในการปฏิบัติภารกิจ
รวมเปน เงิ นทั้ง สิ้น 11,033,228,409.63 บาท ประกอบดว ย การเบิก จา ยเงิ น ในงบประมาณ จํา นวน
10,557,694,328.39 บาท เงิ น นอกงบประมาณ จํ า นวน 218,731,807.31 บาท งบกลาง จํ า นวน
231,704,983.65 บาท คาเสื่อมราคา จํานวน 25,097,290.28 บาท ซึ่งเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ที่ไดใชจายเงินงบประมาณรวมจํานวน 3,505,536,885.40 บาท ปรากฏวาในปงบประมาณ พ.ศ.
2554 มีการใชจายเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น จํานวน 7,527,691,524.23 บาท คิดเปนรอยละ 214.74 จําแนก
ตามผลผลิต ไดดังนี้
ผลผลิตที่

ชื่อผลผลิต

1

การพัฒนาติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
2
การสงเสริ มและคุมครองสิทธิการ
รั บ รู ข อมู ล ข า วสารและสนั บ สนุ น
การมีสวนรวมของประชาชน
3
นโยบายและแผนตามพั น ธกิ จ
รั ฐ บาลด า นส ง เสริ มการกระจาย
อํานาจใหแก อปท.
4
การเสริมสรางเอกลักษณของชาติ
แ ล ะ เ ทิ ด ทู น ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย
โครงการ เสริมสร างรายได พั ฒนาคุ ณภาพ
ชีวิตและความมั่นคงดานสังคม

รวม

ตนทุนรวมป 2554
จํานวนเงิน
รอยละ

ตนทุนรวมป 2553
จํานวนเงิน
รอยละ

214,344,555.47

1.94

225,849,749.77

6.44

117,382,200.20

1.06

347,316,112.97

9.91

88,703,949.85

0.81

81,582,108.97

2.33

145,696,029.82

1.32

244,054,467.38

6.96

10,467,101,674.29

94.87

2,606,734,446.31

74.36

11,033,228,409.63 100.00

3,505,536,885.40 100.00

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดดําเนินการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. 2548 ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดดําเนินการจัดทําการวิเคราะห
ตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จสมบูรณ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารตาราง 1 – 12)
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การเปรียบเทียบและการวิเคราะหผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรมระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะวิเคราะหสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางมีสาระสําคัญในตนทุนตอหนวย (การกําหนดสาระสําคัญพิจารณาจากอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวย/ตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุน /ตนทุนทางออม ที่เ พิ่มขึ้นหรือลดลง
มากกวา 20 %) ซึ่งผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต มีดังนี้
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงเงิน
กิจกรรมยอยที่มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น มี 9 กิจกรรม เรียงลําดับจากมากไปนอย มีดังนี้
กิจกรรมยอยที่ 21 โครงการเศรษฐกิจพอเพีย ง ตนทุนตอหนวยเพิ่ม ขึ้น 1,726.57 %
เนื่องจากตนทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเปนคาใชจายที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดสรรงบประมาณใหกับหมูบาน
และชุมชน จํานวน 75,279 หมูบานและชุมชน รวม 86,208 โครงการ ซึ่งสูงกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ที่มีการระงับการจัดสรรงบประมาณใหกับหมูบานและชุมชนเปนการชั่วคราว เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ที่ผานมาเปนไปตามเปาหมายของโครงการหรือไม
กิจกรรมยอยที่ 8 นโยบายและวิเคราะห ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 653.18 % เนื่องจากใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หนวยงานมีเปาหมายในการใหคําปรึกษา แนะนําในการแกไขขอบกพรองในการ
ปฏิบัติตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งหนวยงานสวนกลางและหนวยงานในสวนภูมิภาค
ในพื้น ที่ 24 จั ง หวัด รวม 184 หนว ยต นแบบ เพื่อ เป นหนว ยงานตัว อย างและเปน หน วยงานต นแบบที่ ดี
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 หนวยงานไมมีคาใชจายในการตรวจเยี่ยมใหคําปรึกษาแนะนําในการแกไข
ข อ บกพร อ งในการปฏิ บั ติ ต าม พรบ.ข อ มู ล ข า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึ ง ทํ า ให ต น ทุ น รวมลดลง
แตหนวยงานไดดําเนินโครงการประกวดหนวยงานตนแบบเพื่อเขารับรางวัลเปนหนวยงานตัวอยาง ซึ่งหนวยงาน
ตัวอยางที่ไดรับการคัดเลือกมีเพียง 14 หนวยงานตนแบบ เทานั้น ประกอบกับปริมาณหนวยนับผลผลิตลดลง
จึงทําใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
กิจ กรรมย อยที่ 17 ประสานและพั ฒนาระบบตรวจราชการ ต นทุ นต อ หน วยเพิ่ม ขึ้ น
563.64 % เนื่องจากตนทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเปนคาใชจายในการจางพนักงานราชการเพื่อรองรับปริมาณงานตาม
นโยบายของรั ฐ บาล เช น งานโฉนดชุ ม ชน งานโครงการประกั น รายได เ กษตรกร งานช ว ยเหลื อ
ผูประสบอุทกภัย และงานเรงดวนอื่น ๆ นอกจากนี้ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะหนวยงานกลาง
ในการประสานการตรวจราชการกับ ทุก กระทรวงที่มีผูตรวจราชการ ไดดําเนินการพัฒ นาระบบการตรวจ
ราชการใหมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อใหการตรวจราชการเปน
กลไกสําคัญของรัฐบาล ตรวจติดตามความสัมฤทธิ์ผลของแผนงาน/โครงการสําคัญของกระทรวงตาง ๆ ตาม
แผนการบริหารราชการแผนดินและนโยบายของรัฐบาล โดยมุงเนนเฉพาะนโยบายดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ดานเศรษฐกิจ ดานที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และนโยบายดานวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม จึงทําใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น

-5กิจกรรมยอยที่ 36 กิจการเฉลิมพระเกียรติ ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 141.40 % เนื่องจาก
ตนทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเปนคาใชจายที่หนวยงานภาครัฐรวมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
กิ จ กรรมย อ ยที่ 27 งานด า นพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ต น ทุ น ต อ หน ว ยเพิ่ ม ขึ้ น
121.84 % เนื่องจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับ อนุมัติงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรลดลง
การฝ ก อบรมตามโครงการต า ง ๆ จึ ง ลดลงจากในป ง บประมาณ พ.ศ. 2553 จํ า นวน 19 โครงการ
คงเหลื อ ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2554 จํ า นวน 9 โครงการ ในขณะที่ ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานคงที่
จึงทําใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมยอยที่ 11 สงเสริมและเผยแพรสิทธิรับรูขอมูลขาวสาร ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
32.71 % เนื่องจากตนทุนรวมเพิ่มขึ้นเปนคาใชจายในการจางที่ปรึกษาโครงการพัฒนาวิทยากรเครือขา ยภาค
ประชาชน เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ กฎหมายขอมูล ขาวสารของราชการ และคาใชจายตาม
โครงการพัฒนาเครือขายการสรางความเชื่อมั่นดานขอมูลขาวสาร และความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐและ
ภาคประชาชน
กิ จ กรรมย อ ยที่ 5 ประสานงานติ ด ตามและประเมิ น ผล ต น ทุ น ต อ หน ว ยเพิ่ ม ขึ้ น
24.58 % เนื่ อ งจากต น ทุ น รวมเพิ่ ม ขึ้ น เป นค า ใช จ า ยในการจั ด จ า งที่ ป รึก ษาดํ า เนิ น โครงการคั ด เลื อ ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดจาก
อปท. ทั่วประเทศ จํานวน 7,852 แหง
กิ จ กรรมย อ ยที่ 16 แผนและข อ มู ล การตรวจราชการ ต น ทุ น ต อ หน ว ยเพิ่ ม ขึ้ น
21.98 % เนื่ องจากตน ทุนรวมเพิ่ม ขึ้นเปน คาใชจ ายในการจ างที่ป รึ ก ษาโครงการประเมิ นผลการให
ความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อเปนคาใชจาย
ของคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
กิจกรรมยอยที่ 12 งานพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูล ขา วสาร ตนทุนตอหนวยเพิ่ม ขึ้น
21.69 % เนื่องจากตนทุนรวมเพิ่มขึ้นเปนคาใชจายในการจางที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบและการเสริมสราง
ดานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
กิจกรรมยอยที่มีตนทุนตอหนวยลดลง มี 13 กิจกรรม เรียงลําดับจากมากไปนอย มีดังนี้
กิ จ กรรมย อ ยที่ 25 ประชาสั ม พั น ธ ต น ทุ น ต อ หน ว ยลดลง 95.17 % เนื่ อ งจากใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับอนุมัตงิ บประมาณหมวดงบกลางเพื่อดําเนิน
โครงการประชาสัมพันธเสริมสรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณของประเทศไทย จํานวนเงิน 49,850,000 บาท
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการดังกลาวไดยุตแิ ลว จึงทําใหตนทุนตอหนวยลดลง

-6กิ จ กรรมย อ ยที่ 2 ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การมี ส ว นร ว ม ต น ทุ น ต อ หน ว ยลดลง
92.34 % เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับ อนุมัติงบประมาณ
หมวดงบกลางเพิ่มเติม เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเดินหนาปฏิรูปประเทศไทย คาใชจายใน
การชวยเหลือผูประกอบการรายยอยและประชาชนที่ทรัพยสินไดรับความเสียหายจากเหตุการณความไมสงบ
จากการชุมนุมทางการเมือง คาใชจา ยดังกลาวเปนคาใชจายที่ใหความชวยเหลือผูประกอบการรายยอยฯ จํานวน
3,085 ราย ๆ ละ 50,000 บาท จํานวนเงิน 154,250,000 บาท ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไมมีรายการจาย
ดังกลาว จึงทําใหตนทุนตอหนวยลดลง
กิ จ กรรมย อ ยที่ 19 ตรวจสอบและติ ด ตามเงิ น ขาดบั ญ ชี ต น ทุ น ต อ หน ว ยลดลง
89.36 % เนื่องจากตนทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเปนคาใชจายในการฝกอบรม ประกอบกับในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดดําเนินการตรวจสอบและติดตามเงินขาดบัญชีของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งมี
ปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้นจากปกอน 1,255.17 % จึงทําใหตนทุนตอหนวยลดลง
กิ จ กรรมย อ ยที่ 42 โครงการหนึ่ ง ตํ า บลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ต น ทุ น ต อ หน ว ยลดลง
87.30 % เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับอนุมัติงบประมาณ
เงินกูสําหรับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานเมืองแหงภูมิปญญาไทย
(OTOP CITY) ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 จํานวน 139,898,824 บาท สําหรับในปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ไดรับการสนับสนุนเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ เทานั้น
กิจกรรมยอ ยที่ 41 โครงการเพิ่มศัก ยภาพผูวา งงาน ตน ทุนตอ หนวยลดลง 69.38 %
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการดังกลาวไดยุติลงตามมติคณะรัฐมนตรี คาใชจายที่เกิดขึน้ จึงเปน
เพียงคาใชจายที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาการเบิกจายอีกระยะเวลาหนึ่ง
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง เพื่อโอนใหกับผูวางงานที่ผานการอบรมและประสงคกลับไปประกอบอาชีพใน
ภูมิลําเนาของตนเอง จํานวน 54,013 ราย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีจํานวนผูเขาอบรม
จํานวน 171,411 ราย จึงทําใหตนทุนตอหนวยลดลง
กิจกรรมยอยที่ 18 ตรวจสอบและพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหนวยงาน ตนทุน
ต อ หน ว ยลดลง 66.96 % เนื่ อ งจากต น ทุ น รวมที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป น ค า ใช จ า ยในการประชุ ม แต เ นื่ อ งจาก
มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจํานวนมาก จึงทําใหตนทุนตอหนวยลดลง
กิจกรรมยอยที่ 15 ธรรมาภิบาลจังหวัด ตนทุนตอหนวยลดลง 58.19 % เนื่องจากสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดปรับลดคาใชจายในการประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด (ก.ธ.จ.) จากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยกําหนดให
ก.ธ.จ. สอดสองการบริห ารจังหวัดและกลุม จังหวัดแบบบูรณาการโดยเนนการบริห ารจัดการโครงการตาม
แผนปฏิบัติร าชการของจัง หวัด/กลุมจังหวัด และใหความสําคัญ กับ หลักเกณฑและวิธีการในเรื่องของความ
โปรงใส ตรวจสอบไดเปนสําคัญ

-7กิจกรรมยอยที่ 1 การแกไขปญหาเรื่องรองเรียน ตนทุนตอหนวยลดลง 56.67 % เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับอนุมัติงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายใน
การดํา เนินงานของคณะกรรมการอํานวยการเพื่อแกไขป ญ หาของเครื อขายปฏิรูป ที่ ดินแหง ประเทศไทย
คณะกรรมการแกไขปญหาของเครือขายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง คณะกรรมการแกไขปญหาการ
ปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย เพื่อทําหนาที่แ กไขปญ หาความ
เดือดรอนของประชาชน ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คาใชจายดังกลาวไมไดรับการอนุมัติ ประกอบกับ มี
ปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหตนทุนตอหนวยลดลง
กิจกรรมยอยที่ 13 สงเสริมเอกลักษณของชาติ ตนทุนตอหนวยลดลง 46.85 % เนื่องจากใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับอนุมัติงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการ
ประชาสัมพันธ รวม 169,914,767.50 บาท ซึ่งมีคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธเสริมสรางความ
เชื่อมั่นและภาพลักษณของประเทศไทยรวมอยูดวย สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 หนวยงานไดรับอนุมัติ
คาใชจายในการประชาสัม พันธ จํานวน 56,719,132 บาท ซึ่ง ลดลงจากป กอนคิดเปน 66.62 % สําหรั บ
คาใชจายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนคาวัสดุ จํานวน 16,214,217.52 บาท สูงกวาปกอนคิดเปน 73.52 % จึงมีผลทํา
ใหตนทุนตอหนวยโดยรวมลดลง
กิจกรรมยอยที่ 40 งานดานตรวจสอบภายใน ตนทุนตอหนวยลดลง 46.17 % เนื่องจาก
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีอัตรากําลังของดานตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา และไดเขาโครงการ
เกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จึงทําใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีอัตราวาง จึงมีการสรร
หาเพื่อบรรจุแตงตั้งใหมเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 แตการปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายในไดดําเนินการมาตั้งแต
ตนปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งไดรับการสนับสนุนอัตรากําลังจากกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กิจกรรมยอยที่ 32 สวนระเบียบกลาง ตนทุนตอหนวยลดลง 36.59 % นอกจากตนทุนรวม
จะลดลงแลว ปริมาณผลผลิตในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ยังเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหตนทุนตอหนวยลดลง
กิจกรรมยอยที่ 39 งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตนทุนตอหนวยลดลง
33.34 % เนื่องจากตนทุนรวมที่ลดลงประกอบดวย คาใชจายในการดําเนินงาน เชน คาลวงเวลา คาซอมแซม
และคาบํารุงรักษา คาใชจายในการฝกอบรม
กิจกรรมยอยที่ 10 ดํ า เนินการเรื่องรองเรีย นและตอบขอหารือ ตนทุนตอหนวยลดลง
26.49 % เนื่องจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดจัดทําโครงการพัฒนาเครือขายการตรวจแนะนําศูนย
ขอมูลขาวสารของหนวยงานภาครัฐ เพื่อขยายผลเปนคณะผูตรวจประเมินหนวยงานภาครัฐ และคณะผูตรวจ
ประจําจังหวัด จึงทําใหปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ตนทุนตอหนวยจึงลดลง
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กิจกรรมหลักที่มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น มี 3 กิจกรรม เรียงลําดับจากมากไปนอย มีดังนี้
กิจกรรมหลักที่ 14 โครงการเศรษฐกิจพอเพีย งเพื่อยกระดับชุมชน เสริมสรางศักยภาพ
หมูบา นและชุมชนใหเ ขมแข็ง ต นทุนตอหนวยเพิ่ม ขึ้น 1,726.57 % เนื่องจากต นทุนรวมที่เ พิ่ม ขึ้นเป น
คาใชจายทีส่ ํานักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณโดยตรงใหกับหมูบาน
และชุมชนทั่วประเทศ จํานวน 75,279 หมูบานและชุมชน รวม 86,208 โครงการเพื่อมุงขับเคลื่อนใหทุกภาค
สวนในหมูบานและชุมชนรวมกันบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยูเดิมใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
เพื่อสรางงาน สรางรายได ลดตนทุนและปจจัยการผลิตทางการเกษตร พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชน
ใหมีมูล คาเพิ่ม ขึ้น และสรางโอกาสในการพัฒ นาหรือเพิ่ม ขีดความสามารถในการเสริม สรางศัก ยภาพทาง
เศรษฐกิจ ในระดับฐานรากใหกับหมูบานและชุมชน โดยดําเนินการจัดสรรงบประมาณโดยตรงไปยังบัญชีเงิน
ฝากธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และกําหนดใหชุมชนเปดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเพื่อรองรับการโอนเงินสําหรับโครงการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ที่เปนไปตามหลักเกณฑ ซึ่งสูง
กวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่มีการระงับการจัดสรรงบประมาณใหกับหมูบานและชุมชน เปนการชั่วคราว
เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานที่ผานมาเปนไปตามเปาหมายของโครงการหรือไม
กิจกรรมหลักที่ 11 จัดทําแผนและอํานวยการงานเฉลิมพระเกียรติ ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
141.40 % เนื่องจากตนทุนรวมที่เ พิ่มขึ้นเปนคาใชจายที่ห นวยงานภาครัฐรวมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม
2554
กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก ที่ 1 2 พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค ก ร
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 66.58 % เนื่องจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับอนุมัติงบประมาณในการ
พัฒ นาบุคลากรลดลง การฝก อบรมตามโครงการตาง ๆ จึง ลดลงจากในปง บประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน
19 โครงการ คงเหลือในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 9 โครงการ ในขณะที่คาใชจายในการดําเนินงานคงที่
จึงทําใหปริมาณผลผลิตในการพัฒนาบุคลากรลดลง ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมหลักที่มีตนทุนตอหนวยลดลง มี 6 กิจกรรม เรียงลําดับจากมากไปนอย มีดังนี้
กิจกรรมหลักที่ 16 โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนใน
การบริหารจัดการโครงการหนึ่งตํา บลหนึ่งผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพ ตนทุนตอหนวยลดลง 87.30 %
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับอนุมัติงบประมาณเงินกูสําหรับ
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนใหมีความ
เขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดดานการนําทรัพยากร
ภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ รวมทั้งการประสานเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน เพื่อใหโครงการฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม และไดดําเนินการจัดงาน
เมืองแหงภูมิปญญาไทย (OTOP CITY) ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 จํานวน 139,898,824 บาท

-9สําหรับ ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2554 ไดรั บ การสนับ สนุน เป นคา ใช จายในการดํา เนิน การ เชน คา ใช จา ย
ในการอบรมสัมมนาของผูประกอบการและคาใชจายในการประชาสัมพันธ เทานั้น จึงทําใหตนทุนตอหนวย
กิจกรรมลดลง
กิจกรรมหลักที่ 6 สนับสนุนใหหนวยงานของรัฐดําเนินการรับฟงความคิดเห็นและสงเสริม
การมีสวนรว มของประชาชน ตนทุน ตอหนวยลดลง 84.57 % เนื่ องจากในปง บประมาณ พ.ศ. 2553
สํานัก งานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับ อนุมัติงบประมาณหมวดงบกลางเพิ่มเติม เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการอํ า นวยการเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาของเครื อ ข า ยปฏิ รู ป ที่ ดิ น แห ง ประเทศไทย
คณะกรรมการแกไขปญหาของเครือขายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง คณะกรรมการแกไขปญหาการ
ปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย เพื่อทําหนาที่แ กไขปญ หาความ
เดือดรอนของประชาชน และคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเดินหนาปฏิรูปประเทศไทย คาใชจายใน
การชวยเหลือผูประกอบการรายยอยและประชาชนที่ทรัพยสินไดรับความเสียหายจากเหตุการณความไมสงบ
จากการชุมนุมทางการเมือง โดยจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานเพื่อทําหนาที่แกไขปญหา
ความเดื อ ดร อ นของประชาชน อี ก ทั้ง เงิ นงบประมาณที่ ไ ดรั บ เพิ่ ม เติม นี้ มี ค า ใช จ ายที่ ใ หค วามช ว ยเหลื อ
ผูประกอบการรายยอยและประชาชนที่ทรัพยสินไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบทาง
การเมื อ ง จํ า นวน 3,085 ราย รายละ 50,000 บาท จํ า นวนเงิ น 154,250,000 บาท รวมอยู ด ว ย
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คาใชจายดังกลาวไมไดรับการอนุมัติ ประกอบกับมีปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
จึงทําใหตนทุนตอหนวยลดลง
กิจกรรมหลักที่ 8 บริหารงานทั่วไปและการประชาสัมพันธของหนวยงาน ตนทุนตอหนวย
ลดลง 74.83 % เนื่องจากในปง บประมาณ พ.ศ. 2553 สํานัก งานปลัดสํานัก นายกรัฐมนตรีไดรับ อนุมัติ
งบประมาณหมวดงบกลางเพื่อดําเนินโครงการประชาสัมพันธเสริมสรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณของประเทศ
ไทย (โครงการฉันรักประเทศไทย) จํานวนเงิน 49,850,000 บาท ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการ
ดังกลาวไดยุตแิ ลว จึงทําใหตนทุนตอหนวยลดลง
กิจกรรมหลักที่ 15 โครงการเพิ่มศักยภาพผูวา งงาน ตนทุนตอหนวยลดลง 69.38 %
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการดังกลาวไดยุติลงตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น คาใชจายในการ
ดําเนินการตาง ๆ จึงลดลง เชน คาจางพนักงานโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ เปนตน คาใชจายที่เกิดขึ้นจึงเปนเพียง
คาใชจายที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาการเบิกจายออกไปอีกระยะเวลา
หนึ่ง ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง เพื่อดําเนินการเบิกจายใหกับผูวางงานที่ผานการอบรมและประสงค
กลับ ไปประกอบอาชีพในภูมิลําเนาของตนเอง จํานวน 54,013 ราย ซึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับ ปง บประมาณ
พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจํานวนผูเขาอบรม จํานวน 171,411 ราย จึงทําใหตนทุนตอหนวยลดลง
กิจกรรมหลักที่ 13 เสริมสรา งเอกลักษณข องชาติแ ละเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ตนทุนตอหนวยลดลง 46.85 % เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับ
อนุมัติงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธเสริมสรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณ
ของประเทศไทย รวม 169,914,767.50 บาท สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยู หัว 7 รอบ 5 ธั นวาคม 2554 หน ว ยงานได รับ จั ดสรร
งบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ มากมาย เชน งานสัปดาหสงเสริมศาสนาและจริยธรรม
กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันชาติไทย รวมทั้งจัดทําสารคดีโทรทัศนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสําคัญของ

- 10 พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ เผยแพรท างสถานีโ ทรทัศนตาง ๆ กิจ กรรมธงไตรรงค ธํารงไทย
คาใชจายของหนวยงานในแตละปจึงแตกตาง หลากหลายกัน จึงไมอาจสรุปไดวาเพิ่มขึ้นลดลง เนื่องจากสาเหตุ
ใดเปนสําคัญ
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาและบริหารระบบขอมูล สารสนเทศในการทํา งาน ตนทุนตอ
หนวยลดลง 33.34 % เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับอนุมัติ
งบประมาณเพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยในการบํ า รุ ง รั ก ษาระบบสารสนเทศ ค า บํ า รุ ง รั ก ษาระบบคอมพิ ว เตอร
คาบํารุงรักษาหองแมขาย คาจางทําระบบฐานขอมูลลดลง จึงสงผลทําใหตนทุนตอหนวยลดลง ในทางกลับกัน
อาจทําใหเกิดความเสี่ยงในการควบคุมดูแลและพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น



- 11 ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงเงิน
ผลผลิตยอยที่มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น มี 1 ผลผลิต ดังนี้
ผลผลิตยอยที่ 6 เสริมสรา งรายได พัฒนาคุณภาพชีวิต ในปง บประมาณ พ.ศ. 2553
มีตนทุนรวมจํานวน 2,535.19 ลานบาท ตนทุนตอหนวย 14,350.85 บาท งบประมาณ พ.ศ. 2554
มี ต น ทุ น รวมจํ า นวน 10,485.07 ล า นบาท ต น ทุ น ต อ หน ว ย 81,091.68 บาท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ปรากฏว า ตน ทุน รวมเพิ่ ม ขึ้ น 7,949.88 ล านบาท หรื อ คิด เป น 313.58 % ตน ทุน ตอ หนว ยเพิ่ม ขึ้ น
66,740.83 บาท หรือคิดเปน 465.07 % ผลผลิตยอยนี้ ประกอบดวย
* โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน เปนโครงการเรงดวนของรัฐบาล ที่จัดตั้ง
โครงการเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อยกระดับ ชุมชนขึ้นในสํานักงานปลัดสํานัก นายกรัฐมนตรี ทําหนาที่เกี่ยวกับ
วิชาการ ธุรการ และอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อจัดสรร
งบประมาณโดยตรงไปยังหมูบานและชุมชนทั่วประเทศ มุงขับเคลื่อนใหทุกภาคสวนในหมูบานและชุมชนรวมกัน
บริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยูเดิมใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อสรางงาน สรางรายได ลด
ตนทุนและปจจัยการผลิตทางการเกษตร พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชนใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น และสราง
โอกาสในการพัฒนาหรือเพิ่มขีดความสามารถในการเสริมสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจ ในระดับฐานรากใหกับ
หมูบานและชุมชน และไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณในจํานวนเงินคอนขางสูง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
จึง มีก ารระงับ การดําเนินงานชั่วคราว เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานที่ผานมาเปนไปตามเปาหมายของ
โครงการหรือไม
* โครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน เปนโครงการ
ตามมาตรการเรงดวนของรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปน
หนวยงานหลักรับผิดชอบในการดําเนินการ รวมถึงการเบิกจายงบประมาณ และประสานการใชจายงบประมาณ
เพื่อดําเนินการตามโครงการ ตามนโยบาย มาตรการ ขอบเขต และรูปแบบการบริห ารจัดการตามที่ คณะ
กรรมการบริหารโครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนกําหนด และ
พัฒนาศักยภาพใหผูวางงานใหมีความสามารถและทักษะเพิ่มขึ้น มีความตื่นตัว รับรูในความสําคัญของการสราง
งาน สรางธุร กิจ ในระดับ ชุม ชนทองถิ่น ผู ผานการฝก อบรมสามารถนําความรูและทั ก ษากลับ ไปทํางานใน
ภูมิลําเนาได สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการดังกลาวไดยุติการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เพียงคาใชจายที่ยังคางจายใหกับผูเขารับการอบรมบางสวนเทานั้น
* โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เปนโครงการที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ สนับสนุน
การพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อสงเสริมและ
สนับ สนุนกระบวนการพัฒ นาทองถิ่น สรางชุม ชนใหมีความเขมแข็ งสามารถพึ่ง ตนเองได และเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดดานการนําทรัพยากร ภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ รวมทั้ง
การประสานเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อใหโครงการฯ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม

- 12 ผลผลิตยอยที่มีตนทุนตอหนวยลดลง มี 4 ผลผลิต เรียงลําดับจากมากไปนอย มีดังนี้
ผลผลิ ตยอ ยที่ 4 สนับสนุนงานดํา เนินการรั บฟง ความคิดเห็น ตนทุ นตอหนวยลดลง
82.43 % สาเหตุที่ลดลงเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับอนุมัติ
งบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมการอํานวยการเพื่อแกไขปญหาของเครือขาย
ปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย คณะกรรมการแกไขปญหาของเครือขายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง
คณะกรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพื่อทํา
หนาที่แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และคาใชจายในการดําเนิ นงานตามโครงการเดินหนาปฏิรูป
ประเทศไทย คาใชจายในการชวยเหลือผูประกอบการรายยอยและประชาชนที่ทรัพยสินไดรับความเสียหายจาก
เหตุการณความไมสงบจากการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คาใชจายดังกลาวไมไดรับ
การอนุมัติ ประกอบกับมีปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
ผลผลิตยอยที่ 5 เสริมสรางเอกลักษณของชาติ ตนทุนตอหนวยลดลง 52.14 % สาเหตุที่
ลดลงเนื่องจาก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับอนุมัตงิ บประมาณเพิ่มเติม
เพื่อ เปน คาใชจา ยในการดํา เนิน งานโครงการประชาสั ม พัน ธเ สริม สรา งความเชื่อมั่ นและภาพลั ก ษณ ของ
ประเทศไทย สํ า หรั บ ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2554 เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 หนวยงานไดรับอนุมัติงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายใน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ มากมาย เชน งานสัปดาหสงเสริมศาสนาและจริยธรรม กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส
วันชาติไทย รวมทั้งจัดทําสารคดีโทรทัศนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสําคัญของพระมหากษัตริยและพระบรม
วงศานุวงศ เผยแพรทางสถานีโทรทัศนตาง ๆ กิจกรรมธงไตรรงค ธํารงไทย คาใชจายของหนวยงานในแตละป
จึงมีความแตกตางหลากหลายกัน ไมอาจสรุปไดวาเพิ่มขึ้นลดลง เนื่องจากสาเหตุใดเปนสําคัญ
ผลผลิตยอยที่ 3 สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตนทุนตอ
หนวยลดลง 44.77 % สาเหตุที่ลดลงเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 หนวยงานไมไดรับอนุมัตคิ าใชจาย
ในการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารแนวทางการแกไขรัฐธรรมนูญตามขอเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป
การเมืองและศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญฯ และคาใชจายในการดําเนินโครงการจางที่ปรึกษาเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นจากทุกภาคสวนเพื่อสรางความเขมแข็งของระบอบประชาธิปไตย
ผลผลิ ต ย อ ยที่ 1 กํ า กั บ ติ ด ตามเร ง รั ด การตรวจราชการ ต น ทุ น ต อ หน ว ยลดลง
29.91 % เนื่องจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดปรับลดคาใชจายในการจัดสัมมนาฝกอบรม คาใชจาย
ในการประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการธรรมาภิบ าลจัง หวัด (ก.ธ.จ.) จากป งบประมาณ พ.ศ.
2553 โดยจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยกําหนดให ก.ธ.จ. สอดสองการบริหารจังหวัดและกลุม
จังหวัดแบบบูรณาการโดยเนนการบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุมจังหวัด และ
ใหความสําคัญกับหลักเกณฑและวิธีการในเรื่องของความโปรงใส ตรวจสอบไดเปนสําคัญ
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงเงิน
ผลผลิตหลักที่มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น มี 1 ผลผลิต ดังนี้
ผลผลิตที่ 5 เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม ตนทุนตอ
หนวยเพิ่มขึ้น 448.62 % ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีปริมาณผลผลิตจํานวน 176,658
เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 14,755.82 บาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีปริมาณผลผลิตจํานวน 129,299
เรื่อง นอยกวาปกอน จํานวน 47,359 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 80,952.69 บาท จะเห็นไดวาตนทุนตอ
หนวยเพิ่มขึ้น สาเหตุเนื่องจากผลผลิตนี้ ประกอบดวย โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ซึ่งเปน
โครงการที่ไดรับเงินงบประมาณในจํานวนที่คอนขางสูง โครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจ และสังคมในชุมชน และโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ คาใชจายของแตล ะโครงการมีปจจัย
ภายนอกทีแ่ ตกตางกัน ยากตอการควบคุม การดําเนินงานของแตละปแตกตางกัน บางปมีคาใชจายในการจัดงาน
บางปมีเฉพาะคาใชจายในการฝกอบรม ดังนั้น ตนทุนตอหนวยจึงไมอาจเปรียบเทียบไดชัดเจน
ผลผลิตหลักที่มีตนทุนตอหนวยลดลง มี 2 ผลผลิต ดังนี้
ผลผลิตที่ 2 การสงเสริมและคุมครองสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารและสนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชน ตนทุนตอหนวยลดลง 64.92 % ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีปริมาณ
ผลผลิตจํานวน 401,387 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 865.29 บาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีปริมาณ
ผลผลิตจํานวน 386,692 เรื่อง ลดลงจากปกอน จํานวน 14,695 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 303.55
บาท จะเห็นไดวาตนทุนตอหนวยลดลง สาเหตุเ นื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีไมไดรับอนุมัติงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมการอํานวยการเพื่อ
แกไขปญหาของเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย คณะกรรมการแกไขปญหาของเครือขายชุมชนเพื่อการ
ปฏิรูปสังคมและการเมือง คณะกรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย เพื่อทําหนาที่แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการเดินหนาปฏิรูปประเทศไทย คาใชจายในการชวยเหลือผูประกอบการรายยอยและประชาชนที่ทรัพยสิน
ไดรับความเสียหายจากเหตุการณความไมสงบจากการชุมนุมทางการเมือง
ผลผลิตที่ 1 การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตนทุนตอหนวยลดลง
21.74 % ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีปริมาณผลผลิตจํานวน 74,996 เรื่อง ตนทุนตอ
หนวยเทากับ 3,011.49 บาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีปริมาณผลผลิต จํานวน 90,944 เรื่อง เพิ่มขึ้น
จากปกอนจํานวน 15,948 เรื่อง ตนทุนตอหนวยเทากับ 2,359.89 บาท จะเห็นไดวาตนทุนตอหนวยลดลง
จํานวน 654.60 บาท สาเหตุเนื่องจากหนวยงานมีการปรับลดคาใชจายในการประชาสัมพันธ คาใชจายในดาน
การฝกอบรมสัมมนาโครงการตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณ
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ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจายและลักษณะของ
ตนทุน (คงที่/ผันแปร)
ศู นย ต นทุ น ที่ มี อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของต นทุ นทางตรงเพิ่ ม ขึ้ นมากกว า 20 % คื อ
สํา นักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน มีตนทุนคงที่ ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทากับ
33.78 % เกิดจากคาใชจายในดานการฝกอบรม ตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เทากับ 36,351.23 % เกิดจากคาใชจาย
เงินอุดหนุน จํานวน 10,200 ลานบาท ที่โครงการจัดสรรงบประมาณโดยตรงไปยังหมูบานและชุมชนทั่วประเทศ
และมุงขับเคลื่อนใหทุกภาคสวนในหมูบานและชุมชนรวมกันบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู
เดิมใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อสรางงาน สรางรายไดลดตนทุนและปจจัยการผลิตทางการเกษตร พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชนใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น และสรางโอกาสในการพัฒนาหรือเพิ่มขีดความสามารถใน
การเสริมสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจ ในระดับฐานรากใหกับหมูบานและชุมชน
ศู น ย ต น ทุ น ที่ มี อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของต น ทุ น ทางตรงลดลงมากกว า 20 %
มี 7 ศูนยตนทุน เรียงตามลําดับ ไดดังนี้
1. สํา นักงานโครงการเพิ่มศักยภาพผูวา งงานเพื่อสรา งมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ชุมชน มีตนทุนคงที่ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทากับ 81.19 % เปนคาใชจายบุคลากรและคาใชจาย
ในการฝกอบรม ตนทุนผันแปรลดลง เทากับ 90.40 % เปนคาใชจายเงินอุดหนุน โดยมี สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบในการดําเนินการ รวมถึงการเบิกจายงบประมาณ และประสานการ
ใชจายงบประมาณเพื่อดําเนินการตามโครงการ ตามนโยบาย มาตรการ ขอบเขต และรูปแบบการบริหารจัดการ
ตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
กําหนด และพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยูเดิมใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อสรางงาน สรางรายได ลด
ตนทุนและปจจัยการผลิตทางการเกษตร พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชนใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น และสราง
โอกาสในการพัฒนาหรือเพิ่มขีดความสามารถในการเสริมสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจ ในระดับฐานรากใหกับ
หมูบานและชุมชน
2. กองกลาง มีตนทุนคงที่ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทากับ 10.71 % ตนทุนผัน
แปรลดลง เทากับ 96.85 % เปนคาใชจายในการประชาสัมพันธ ที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับ
อนุมัติงบประมาณหมวดงบกลางเพื่อดําเนินโครงการประชาสัมพันธเสริมสรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณของ
ประเทศไทย (โครงการฉันรักประเทศไทย) จํานวนเงิน 49,850,000 บาท
3. สํานักแผนงานและกิจการพิเศษ มีตนทุนคงที่ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทากับ
16.68 % ต นทุ น ผัน แปรลดลง เทา กับ 85.77 % เปน คา ใชจ ายในการจัด งานเมือ งแห ง ภู มิป ญ ญาไทย
(OTOP CITY) ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 จํานวน 139,898,824 บาท เนื่องจากสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนใหมีความเข มแข็ง สามารถ
พึ่งตนเองได และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดดานการนําทรัพยากร ภูมิปญญาทองถิ่นมา
พัฒนาเปนผลิตภัณฑ รวมทั้งการประสานเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อให
โครงการฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม

- 15 4. ศูนยบริการประชาชน มีตนทุนคงที่ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทากับ 19.89 %
เปนคาใชจายในการฝกอบรม ตนทุนผันแปรลดลง เทากับ 83.69 % เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
หนวยงานไดรับอนุมัติงบประมาณคาใชจายเงินอุดหนุนเพิ่ม เติม เพื่อ เปนคาใชจายในการใหความชวยเหลือ
ผูประกอบการรายยอยและประชาชนที่ทรัพยสินไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบทาง
การเมือง จํานวนเงิน 154,250,000 บาท รวมทั้งคาใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมการอํานวยการเพื่อ
แกไขปญหาของเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย คณะกรรมการแกไขปญหาของเครือขายชุมชนเพื่อการ
ปฏิรูปสังคมและการเมือง คณะกรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย เพื่อทําหนาที่แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการเดินหนาปฏิรูปประเทศไทย
5. กลุม พัฒ นาระบบบริห าร มีต นทุ นคงที่ ล ดลงจากปง บประมาณ พ.ศ. 2553 เทา กั บ
71.79 % เปนคาใชจายบุคลากร เนื่องจากอัตรากําลังภายในหนวยงานมีการสับเปลี่ยนไปดํารงตําแหนงใน
หนวยงานอื่น ตนทุนผันแปรลดลง เทากับ 13.28 % เนื่องจากมีการใชวัสดุในการทํางานอยางประหยัด เชน
กระดาษหมึกพิมพ วัสดุสํานักงานตาง ๆ
6. สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ มีตนทุนคงที่ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทากับ 0.67 % ตนทุนผันแปรลดลง เทากับ 153.20 % เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดดําเนินการ
กิจกรรมตาง ๆ มากมาย เชน โครงการ “ธงไตรรงค ธํารงไทย” โครงการประชาสัมพันธเสริมสรางความเชื่อมั่น
และภาพลักษณของประเทศไทย โครงการฝกอบรมเยาวชนอาสาสมัครเอกลักษณของชาติ โครงการจัดทําสารคดี
เฉลิมพระเกียรติ และจัดพิม พพระบรมฉายาลัก ษณและภาพโปสเตอรชุดเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเนื่องในมหามงคลสมัยครบ 60 ป แหงการบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2553 รวมทั้งสนับสนุน
ภารกิจของคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ
7. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชาติ มีตนทุนคงที่เพิ่ม ขึ้นจากปง บประมาณ
พ.ศ. 2553 เทากับ 0.36 % ตนทุนผันแปรลดลง เทากับ 51.18 % เนื่องจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ไดรับอนุมัติงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ คาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร
คาบํารุง รักษาหองแมขาย คาจางทําระบบฐานขอมูล ลดลง ในทางกลับ กันอาจทําใหเกิดความเสี่ยงในการ
ควบคุมดูแลและพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงที/่ ผันแปร)
คาใชจายประเภทที่ 2 คาเสื่อมราคาอาคาร ตนทุนคงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับปรุงคา
เสื่อมราคาของสินทรัพยที่อยูนอกระบบ GFMIS (สินทรัพยที่ไดมากอนปงบประมาณ พ.ศ. 2548) เปนสินทรัพย
ที่หมดอายุการใชงานแลว แตยังคงสภาพเดิมสามารถใชงานไดอีกตอไป
คาใชจายประเภทที่ 3 คาใชสอยและวัสดุ ตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากตนทุนที่เกิดขึ้น
ประกอบดวย คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน คาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการไปรษณียโทรเลขและขนสง คาบํารุงรักษาลิฟต คาบริการกําจัดปลวก ซึ่งใน
ปงบประมาณนี้ หนวยงานไมสามารถระบุศูนยตนทุนที่ชัดเจนในการเบิกจายในระบบ GFMIS ได จึงแสดงเปน
ตนทุนทางออมที่ผันแปรไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหนวยงาน รวมทั้งขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก
หมายเหตุ
ตนทุนทางตรง หมายถึง คาใชจายที่สามารถระบุศูนยตนทุนไดอยางชัดเจน
ตนทุนทางออม หมายถึง คาใชจายที่ไมสามารถระบุศูนยตนทุนได



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

ตารางเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงเงิน
ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค.52 - ก.ย.53)
กิจกรรมยอย

เงินใน

เงินนอก

งบประมาณ

งบประมาณ

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ

งบกลาง

คาเสื่อมราคา

ตนทุนรวม

ปริมาณ

55,491,511.89 50,771

หนวยนับ

ตนทุนตอหนวย

เงินใน

เงินนอก

งบประมาณ

งบประมาณ

งบกลาง

คาเสื่อมราคา

กิจกรรมยอยของหนวยงานหลัก
1 การแกไขปญหาเรื่องรองเรียน

43,399,980.87

-

8,697,633.50

3,393,897.52

เรื่อง

1,092.98

25,111,911.99

3,234.33

12,522,684.32

3,309,038.80

2 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวม

-

160,048,422.34
4,373,089.68

2,776,825.24
146,871.35

198,334,322.83

3 นโยบายและแผนการกระจายอํานาจ

35,509,075.25
10,979,019.15

33,847

เรื่อง

5,859.73

16,574,208.34

2,733.78

10,026,143.20

2,796,925.65

15,498,980.18

211

เรื่อง

73,454.88

11,803,283.36

-

7,826,583.10

123,995.26

4 กระจายอํานาจดานการเงินการคลัง

9,534,683.21

-

4,090,066.02

137,691.89

13,762,441.11

162

เรื่อง

84,953.34

8,744,753.92

-

5,751,901.67

90,929.85

5 ประสานงานติดตามและประเมินผล

10,260,160.76

-

4,324,187.68

146,871.35

14,731,219.79

268

เรื่อง

54,967.24

9,898,012.91

-

6,232,567.28

99,196.20

6 งานกฎหมาย

6,668,053.02

-

3,000,464.35

100,974.05

9,769,491.43

87

เรื่อง

112,293.00

8,568,018.09

-

6,230,926.28

99,196.20

7 งานบริหารกลาง

7,197,905.66

-

3,759,835.35

128,512.43

11,086,253.44

208

เรื่อง

53,299.30

4,020,803.93

-

2,612,968.03

41,331.75

8 นโยบายและวิเคราะห

5,379,665.49

-

305,236.15

196,935.22

5,881,836.86

184

หนวยตนแบบ

31,966.50

2,668,763.59

-

646,580.82

55,349.10

9 งานวินิจฉัยอุทธรณ

7,165,661.35

-

374,259.19

253,202.43

7,793,122.97

251

เรื่อง

31,048.30

6,069,511.90

-

2,024,955.49

184,496.99

6,750,981.42

-

362,901.67

225,068.82

7,338,951.91

354

เรื่อง

20,731.50

6,297,659.31

-

2,051,694.49

184,496.99

6,043,101.50

-

302,991.92

140,668.02

6,486,761.44

6

ครั้ง

1,081,126.91

8,350,518.47

-

2,869,225.29

258,295.78

2,723,371.71

-

159,085.08

112,534.41

2,994,991.21

1

ระบบ

2,994,991.21

2,545,200.81

-

1,007,017.65

92,248.49

190,551,838.79

-

21,849,551.73

4,269,434.23

216,670,824.75

17

เรื่อง

12,745,342.63

29,619,449.33

-

78,936,826.64

6,605,981.48

44,983,868.33

-

23,059,704.09

337,284.99

68,380,857.41

150

ครั้ง

455,872.38

43,206,820.84

-

15,911,469.20

57,103.43

15 ธรรมาภิบาลจังหวัด

8,456,049.49

-

12,880,914.29

196,238.54

21,533,202.32

300

เรื่อง

71,777.34

7,264,670.72

-

2,866,558.79

10,981.44

16 แผนและขอมูลการตรวจราชการ

8,802,957.84

-

7,435,976.79

110,384.18

16,349,318.80

16

ครั้ง

1,021,832.43

12,334,724.13

-

8,821,515.29

32,944.31

17 ประสานและพัฒนาระบบตรวจราชการ

6,587,690.11

-

5,376,701.44

79,721.91

12,044,113.45

61

ครั้ง

197,444.48

10,994,623.73

-

7,322,395.32

27,453.60

18 ตรวจสอบและพัฒนาขีดสมรรถนะ

6,135,472.56

-

4,966,658.56

73,589.45

11,175,720.57

16

ครั้ง

698,482.54

9,511,168.51

-

6,620,955.84

24,159.16

2,992,617.73

-

2,094,110.86

30,662.27

5,117,390.86

145

เรื่อง

35,292.35

4,411,799.12

-

2,954,305.79

10,981.44

10 ดําเนินการเรื่องรองเรียนและ
ตอบขอหารือ
11 สงเสริมและเผยแพรสิทธิรับรูขอมูล
ขาวสาร
12 งานพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูล
ขาวสาร
13 สงเสริมเอกลักษณของชาติ
14 ตรวจราชการ

และศักยภาพของหนวยงาน
19 ตรวจสอบและติดตามเงินขาดบัญชี

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค.52 - ก.ย.53)
กิจกรรมยอย
20 บริหารทั่วไป
21 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

เงินใน

เงินนอก

งบประมาณ

งบประมาณ

งบกลาง

คาเสื่อมราคา

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ

ตนทุนรวม

ปริมาณ

หนวยนับ

ตนทุนตอหนวย

เงินใน

เงินนอก

งบประมาณ

งบประมาณ

9,303,877.17

-

9,378,829.65

141,046.45

18,823,753.27

50,065

เรื่อง

375.99

10,971,629.24

11,909,823.53

-

26,878,012.45

138,239.24

38,926,075.22

5,237

หมูบานชุมชน

7,432.90

10,206,666,454.56

งบกลาง

คาเสื่อมราคา

-

7,043,140.29

26,355.45

1,463.15

13,581,012.33

150,514.41

เพื่อยกระดับชุมชน
กิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุน
22 งานโตตอบและสารบรรณ

5,923,879.11

64,345.12

825,313.29

1,036,362.09

7,849,899.61 282,326

เรื่อง

27.80

5,176,734.96

-

752,021.29

110,442.05

23 ชวยอํานวยการ

1,860,799.81

12,869.02

177,759.79

207,272.42

2,258,701.04 15,063

เรื่อง

149.95

1,726,407.91

-

235,758.12

34,513.14

24 วิเทศสัมพันธ

732,426.44

6,434.51

76,182.77

103,636.21

เรื่อง

3,602.67

873,008.46

-

147,387.27

20,707.88

25 ประชาสัมพันธ

1,706,734.92

12,869.02

50,040,456.92

207,272.42

เรื่อง

2,806.01

2,317,361.23

-

293,546.54

41,415.77

26 งานดานบริหารบุคลากร

6,793,890.79

713,626.86

88,452.40

7,595,970.04

766

จํานวนบุคลากร

9,916.41

6,925,270.07

654.57

671,012.63

87,949.30

27 งานดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

7,501,904.99

742,582.67

88,452.40

8,332,940.05

17,652

จํานวนชั่วโมง/คนฝกอบรม

472.07

8,175,944.62

731.57

748,002.02

98,296.28

28 งานดานการเงินและบัญชี

7,153,145.67

53,697.33

885,673.91

1,717,334.12

9,809,851.03

23,131

รายการเอกสาร

424.10

8,894,683.09

86,416.19

908,352.34

1,524,468.69

29 งานดานการพัสดุ

2,925,061.21

27,922.61

431,208.62

893,013.74

4,277,206.18

1,297

ครั้ง

3,297.77

1,584,409.79

14,402.70

166,888.85

254,078.11

12,153,517.30

88,063.62

1,130,879.71

2,816,427.95

กิโลเมตร

155.60

12,742,937.25

190,835.75

1,659,745.98

3,366,535.02

30 งานสถานที่และยานพาหนะ

-

918,679.93

255

51,967,333.28 18,520

16,188,888.59 104,040

31 สวนกฎหมาย

7,241,186.83

-

615,618.46

51,018.35

7,907,823.64

722

เรื่อง

10,952.66

7,418,532.41

-

769,848.48

44,866.62

32 สวนระเบียบกลาง

2,469,602.74

-

351,792.76

39,244.88

2,860,640.38

842

เรื่อง

3,397.44

2,148,753.82

-

284,980.03

17,946.65

33 กิจการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ UHF

2,012,405.19

-

291,592.21

31,395.90

2,335,393.30

305

เรื่อง

7,657.03

1,831,271.72

-

271,960.66

17,946.65

34 งานอุทธรณการลงโทษ

3,176,810.30

-

409,886.03

43,169.37

3,629,865.71

646

เรื่อง

5,618.99

3,400,148.57

-

335,279.76

17,946.65

35 แผนงานและติดตามประเมินผล

9,066,838.42

-

803,291.30

5,431,233.61

15,301,363.33

9

เรื่อง

1,700,151.48

10,146,072.23

-

1,254,013.13

1,521,886.03

36 กิจการเฉลิมพระเกียรติ

7,310,021.41

-

523,888.71

3,620,822.41

11,454,732.53

8

เรื่อง

1,431,841.57

12,319,407.40

-

705,511.26

800,992.65

37 งานตรวจสอบและติดตามประเมินผล

3,710,455.22

-

263,930.81

62,279.24

4,036,665.27

4

รายงาน

1,009,166.32

3,377,126.55

-

250,037.54

16,814.00

38 ดําเนินการพัฒนาระบบราชการ

1,728,630.85

-

172,956.48

41,891.75

1,943,479.08

45

เรื่อง

43,188.42

1,447,389.05

77.01

101,601.77

35,666.88

15,276,207.07

-

2,693,207.40

2,099,983.66

20,069,398.13

874

เครื่องคอมพิวเตอร

22,962.70

8,402,072.04

-

3,143,797.48

2,398,673.09

2,147.89

27,582.43

68,693.36

798,541.49

220

งาน

3,629.73

322,294.73

3,600.67

40,404.34

63,519.53

41 โครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานฯ

1,731,769.80 1,043,154,012.00

1,381,290,924.26

86,367.82

ผูเขาอบรม

14,154.65

653,451.50

218,427,657.59

14,941,298.44

100,351.71

42 โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

1,646,473.21

139,898,824.00

14,154,529.72

12,177,064.19

162,108.61

240,297.80

544,157,734.05

1,183,321,185.13

231,704,983.65

25,097,290.28

39 งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
40 งานดานตรวจสอบภายใน

รวม

700,117.80

1,746,186,988.16

31,870,978.07

2,426,263,073.88 171,411
141,545,297.21
3,505,536,885.40

10

ครั้ง

10,557,694,328.39

218,731,807.31

.ศ. 2554 (ต.ค.53 - ก.ย.54)
ตนทุนรวม

ผลการเปรียบเทียบ

ปริมาณ

หนวยนับ

ตนทุนตอหนวย

ตนทุนรวม

หนวยนับ ตนทุนตอหนวย

เพิ่ม/(ลด) % เพิ่ม/(ลด) %

เพิ่ม/(ลด) %

40,946,869.44 86,463

เรื่อง

473.58

(26.21)

70.30

(56.67)

29,400,010.97 65,484

เรื่อง

448.96

(85.18)

93.47

(92.34)

19,753,861.72

230

เรื่อง

85,886.36

27.45

9.00

16.92

14,587,585.44

153

เรื่อง

95,343.70

6.00

(5.56)

12.23

16,229,776.39

237

เรื่อง

68,480.07

10.17

(11.57)

24.58

14,898,140.57

133

เรื่อง

112,016.09

52.50

52.87

(0.25)

6,675,103.71

156

เรื่อง

42,789.13

(39.79)

(25.00)

(19.72)

3,370,693.51

14

หนวยตนแบบ

240,763.82

(42.69)

(92.39)

653.18

8,278,964.38

266

เรื่อง

31,123.93

6.23

5.98

0.24

8,533,850.79

560

เรื่อง

15,239.02

16.28

58.19

(26.49)

11,478,039.54

8

ครั้ง

1,434,754.94

76.95

33.33

32.71

3,644,466.95

1

ระบบ

3,644,466.95

21.69

-

21.69

115,162,257.45

17

เรื่อง

6,774,250.44

(46.85)

-

(46.85)

59,175,393.47

150

ครั้ง

394,502.62

(13.46)

-

(13.46)

10,142,210.95

338

เรื่อง

30,006.54

(52.90)

12.67

(58.19)

21,189,183.73

17

ครั้ง

1,246,422.57

29.60

6.25

21.98

18,344,472.65

14

ครั้ง

1,310,319.48

52.31

(77.05)

563.64

16,156,283.51

70

ครั้ง

230,804.05

44.57

337.50

(66.96)

7,377,086.35

1,965

เรื่อง

3,754.24

44.16

1,255.17

(89.36)

.ศ. 2554 (ต.ค.53 - ก.ย.54)
ตนทุนรวม

ผลการเปรียบเทียบ

ปริมาณ

18,041,124.98 57,924
10,220,399,444.45 75,279

หนวยนับ
เรื่อง
หมูบานชุมชน

ตนทุนตอหนวย

ตนทุนรวม

หนวยนับ ตนทุนตอหนวย

เพิ่ม/(ลด) % เพิ่ม/(ลด) %

เพิ่ม/(ลด) %

311.46

(4.16)

15.70

(17.16)

135,766.94

26,155.92

1,337.45

1,726.57

6,039,198.30 201,991

เรื่อง

29.90

(23.07)

(28.45)

7.53

1,996,679.17 12,090

เรื่อง

165.15

(11.60)

(19.74)

10.14

1,041,103.61

เรื่อง

4,181.14

13.33

(2.35)

16.06

เรื่อง

135.40

(94.90)

5.77

(95.17)

249

2,652,323.54 19,589
7,684,886.57

772

จํานวนบุคลากร

9,954.52

1.17

0.78

0.38

9,022,974.49

8,616

จํานวนชั่วโมง/คนฝกอบรม

1,047.23

8.28

(51.19)

121.84

รายการเอกสาร

441.66

16.35

11.72

4.14

ครั้ง

2,987.84

(52.78)

(47.88)

(9.40)

กิโลเมตร

139.90

10.94

23.39

(10.09)

11,413,920.31 25,843
2,019,779.45

676

17,960,054.00 128,380
8,233,247.51

919

เรื่อง

8,958.92

4.12

27.29

(18.20)

2,451,680.50

1,138

เรื่อง

2,154.38

(14.30)

35.15

(36.59)

2,121,179.03

324

เรื่อง

6,546.85

(9.17)

6.23

(14.50)

3,753,374.98

762

เรื่อง

4,925.69

3.40

17.96

(12.34)

12,921,971.39

8

เรื่อง

1,615,246.42

(15.55)

(11.11)

(4.99)

13,825,911.31

4

เรื่อง

3,456,477.83

20.70

(50.00)

141.40

3,643,978.09

4

รายงาน

910,994.52

(9.73)

-

(9.73)

1,584,734.71

32

เรื่อง

49,522.96

(18.46)

(28.89)

14.67

13,944,542.61

911

เครื่องคอมพิวเตอร

15,306.85

(30.52)

4.23

(33.34)

429,819.27

220

งาน

1,953.72

(46.17)

-

(46.17)

ผูเขาอบรม

4,334.56

(90.35)

(68.49)

(69.38)

1,797,067.23

(91.11)

(30.00)

(87.30)

234,122,759.24 54,013
12,579,470.60
11,033,228,409.63

7

ครั้ง

ตารางเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงเงิน
ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค.52 - ก.ย.53)
กิจกรรมหลัก
1. กํากับติดตาม และเรงรัดการปฏิบัติราชการ และสงเสริมการพัฒนา
ระบบการตรวจราชการ
2. พัฒนาและบริหารระบบขอมูลสารสนเทศในการทํางาน
3. จัดทําและบริหารงบประมาณตามยุทธศาสตร
4. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการ
5. พัฒนาระบบบริหารงานตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6. สนับสนุนใหหนวยงานของรัฐดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
7. คุมครองและเผยแพรความรูเกี่ยวกับมาตรฐานความโปรงใส และสิทธิรับรู
ขอมูลขาวสาร และติดตามประเมินผลความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
8. บริหารงานทั่วไปและการประชาสัมพันธของหนวยงาน
9. ปรับปรุง และพัฒนาระบบขอมูลกฎหมายและระเบียบกลาง
10. สงเสริมสนับสนุนการกระจายอํานาจใหแก อปท. การมีสวนรวมของ
ประชาชน และการติดตามประเมินผลกระจายอํานาจใหแก อปท.
11. จัดทําแผนและอํานายการงานเฉลิมพระเกียรติ
12. พัฒนาศักยภาพ จริยธรรม และวัฒนธรรมองคกร
13. เสริมสรางเอกลักษณของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
14. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน เสริมสรางศักยภาพ
หมูบานและชุมชนใหเข็มแข็ง
15. โครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานฯ
16. โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ในการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพ
รวม

เงินใน
งบประมาณ

96,329,371.65
15,276,207.07
22,931,841.98
3,710,455.22
1,728,630.85
78,909,056.12
28,062,781.47
10,223,840.28
14,900,005.07
44,639,821.80
7,310,021.41
14,295,795.78
190,551,838.79
11,909,823.53

เงินนอก
งบประมาณ

งบกลาง

171,831.45
96,517.68
-

คาเสื่อมราคา

ตนทุนรวม

ปริมาณ

หนวยนับ

65,996,186.97

6,400,161.39

168,725,720.01

50,519

เรื่อง

2,693,207.40
2,475,344.67
263,930.81
172,956.48
168,746,055.84

2,099,983.66
5,495,469.18
62,279.24
41,891.75
6,170,722.76

20,069,398.13
31,074,487.28
4,036,665.27
1,943,479.08
253,825,834.72

874
24,428
4
45
84,618

จํานวนเครื่องคอมฯ

1,504,474.01

928,408.90

30,495,664.39

605

51,119,712.76
1,668,889.46
19,547,643.08

1,554,543.14
164,828.50
660,921.06

62,994,613.86
16,733,723.03
64,848,385.94

523,888.71
1,456,209.52
21,849,551.73
26,878,012.45

3,620,822.41
176,904.79
4,269,434.23
138,239.24

ตนทุนตอหนวย

เงินใน
งบประมาณ

3,339.85

108,841,508.52

22,962.70
1,272.08
1,009,166.32
43,188.42
2,999.67

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

เรื่อง

50,406.06

25,931,654.08

316,164
2,565
936

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

199.25
6,523.87
69,282.46

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

11,454,732.53
15,928,910.10
216,670,824.75
38,926,075.22

8
2,549
17
5,237

เรื่อง
จํานวนบุคลากร
เรื่อง
หมูบานชุมชน

1,431,841.57
6,249.08
12,745,342.63
7,432.90

12,319,407.40
15,101,214.69
29,619,449.33
10,206,666,454.56

171,411
10

ผูเขาอบรม
ครั้ง

14,154.65
14,154,529.72

653,451.50
12,177,064.19

1,731,769.80
1,646,473.21

1,043,154,012.00
139,898,824.00

1,381,290,924.26
-

86,367.82
-

2,426,263,073.88
141,545,297.21

544,157,734.04

1,183,321,185.13

1,746,186,988.16

31,870,978.07

3,505,536,885.40

รายการเอกสาร

รายงาน
เรื่อง
เรื่อง

10,557,694,328.39

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค.53 - ก.ย.54)
เงินนอก
งบประมาณ
-

งบกลาง

คาเสื่อมราคา

ตนทุนรวม

ปริมาณ

หนวยนับ

52,794,353.65

1,711,864.86

163,347,727.03

60,235

เรื่อง

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

13,944,542.61
31,823,573.03
3,643,978.09
1,584,734.71
70,346,880.41

911
30,673
4
32
151,947

จํานวนเครื่องคอมฯ

-

8,599,473.74

774,887.35

35,306,015.17

-

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

207,078.84
98,706.57
454,649.26

1,386.14
1,463.15

ผลการเปรียบเทียบ
ตนทุนรวม หนวยนับ ตนทุนตอหนวย
ตนทุนตอหนวย
เพิ่ม/(ลด) % เพิ่ม/(ลด) % เพิ่ม/(ลด) %
2,711.84

(3.19)

19.23

(18.80)

รายการเอกสาร
รายงาน
เรื่อง
เรื่อง

15,306.85
1,037.51
910,994.52
49,522.96
462.97

(30.52)
2.41
(9.73)
(18.46)
(72.29)

4.23
25.56
(28.89)
79.57

(33.34)
(18.44)
(9.73)
14.67
(84.57)

826

เรื่อง

42,743.36

15.77

36.53

(15.20)

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

233,919
3,143
909

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

50.14
5,268.69
79,366.85

(81.38)
(1.04)
11.25

(26.01)
22.53
(2.88)

(74.83)
(19.24)
14.56

705,511.26
1,419,014.65
78,936,826.64
13,581,012.33

800,992.65
13,825,911.31
186,245.58
16,707,861.06
6,605,981.48
115,162,257.45
150,514.41 10,220,399,444.45

4
1,605
17
75,279

เรื่อง
จํานวนบุคลากร
เรื่อง
หมูบานชุมชน

3,456,477.83
10,409.88
6,774,250.44
135,766.94

20.70
4.89
(46.85)
26,155.92

(50.00)
(37.03)
1,337.45

141.40
66.58
(46.85)
1,726.57

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

54,013
7

ผูเขาอบรม
ครั้ง

4,334.56
1,797,067.23

(90.35)
(91.11)

(68.49)
(30.00)

(69.38)
(87.30)

218,731,807.31

231,704,983.65

25,097,290.28

11,033,228,409.63

295,255.31
77.01
5,968.11

ตารางเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงเงิน
ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 (ต.ค.52 - ก.ย.53)
ผลผลิตยอย
1. กํากับติดตาม เรงรัดการตรวจราชการ
2. คุมครองสิทธิรับรูขอมูลขาวสาร
3. สงเสริมการกระจายอํานาจใหแก อปท.
4. สนับสนุนงานดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
5. เสริมสรางเอกลักษณของชาติ
6. เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิต
รวมตนทุนทั้งสิ้น

เงินใน
งบประมาณ

เงินนอก
งบประมาณ

งบกลาง

103,251,008.30
10,876,475.21
75,322,084.81
43,932,982.56
10,877,935.78
11,618,394.39
60,553,651.54
10,873,812.56
29,394,668.47
94,541,567.84
10,875,186.84 178,700,641.49
213,613,147.14
56,002,465.46
32,134,239.77
28,265,376.67 1,083,815,309.28 1,419,016,959.23
544,157,734.04

1,183,321,185.13

1,746,186,988.15

คาเสื่อมราคา

3,370,277.71
3,372,252.38
2,986,647.62
8,532,412.15
9,514,707.92
4,094,680.30
31,870,978.08

ตนทุนรวม

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ
ปริมาณ

192,819,846.03 50,519
69,801,565.10 605
103,808,780.18 936
292,649,808.32 84,618
311,264,560.29 17
2,535,192,325.48 176,658
3,505,536,885.40

หนวยนับ
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

เงินนอก
งบประมาณ

งบกลาง

3,816.78
105,513,330.25
115,374.49
57,630,689.23
110,906.82
42,335,334.42
3,458.48
59,397,000.92
18,309,680.02
58,140,221.28
14,350.85 10,234,677,752.30

218,383,204.36

53,660,811.65
24,616,756.64
10,730,515.63
30,763,874.81
81,734,951.19
30,198,073.69

10,557,694,328.40

218,383,204.36

ตนทุนตอหนวย

เงินใน
งบประมาณ

คาเสื่อมราคา
1,948,394.67
7,816,139.31
2,612,733.06
2,151,197.55
9,102,862.55
1,814,566.12

231,704,983.61 25,445,893.26

ศ.2554 (ต.ค.53 - ก.ย.54)
ตนทุนรวม

ปริมาณ

161,122,536.57 60,227
90,063,585.18 826
55,678,583.11 909
92,312,073.28 151,947
148,978,035.02 17
10,485,073,596.47 129,299
11,033,228,409.63

ผลการเปรียบเทียบ
ตนทุนรวม หนวยนับ ตนทุนตอหนวย
หนวยนับ ตนทุนตอหนวย
เพิ่ม/(ลด) % เพิ่ม/(ลด) % เพิ่ม/(ลด) %
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

2,675.25
109,035.82
61,252.57
607.53
8,763,413.82
81,091.68

(16.44)
29.03
(46.36)
(68.46)
(52.14)
313.58

19.22
36.53
(2.88)
79.57
(26.81)

(29.91)
(5.49)
(44.77)
(82.43)
(52.14)
465.07

ตารางเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงเงิน
ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 (ต.ค.52 - ก.ย.53)
ผลผลิตหลัก
1. การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. การสงเสริมและคุมครองสิทธิการรับรูขอมูลขาวสาร
และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
3. นโยบายและแผนตามพันธกิจรัฐบาลดานสงเสริม
การกระจายอํานาจใหแก อปท.สวนทองถิ่น
4. การเสริมสรางเอกลักษณของชาติและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย
5. เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง
ดานสังคม
รวมตนทุนทั้งสิ้น

เงินใน
งบประมาณ

139,976,506.78
117,195,677.87

เงินนอก
งบประมาณ

งบกลาง

คาเสื่อมราคา

171,831.45 71,601,626.33 14,099,785.22
96,517.68 221,370,242.62 8,653,674.80

59,539,826.87

-

21,216,532.54

825,749.56

212,157,655.99

-

23,829,649.96

8,067,161.43

15,288,066.54 1,183,052,836.00 1,408,168,936.71
544,157,734.04 1,183,321,185.13 1,746,186,988.16

ตนทุนรวม

ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ.
ปริมาณ หนวยนับ ตนทุนตอหนวย

เงินใน
งบประมาณ

225,849,749.77 74,996
347,316,112.97 401,387

เรื่อง
เรื่อง

3,011.49
865.29

145,612,421.02
77,711,286.97

81,582,108.97 3,501

เรื่อง

23,302.52

57,833,578.73

เรื่อง

94,815.26

57,040,071.42

เรื่อง

14,755.82

244,054,467.38

2,574

224,607.06 2,606,734,446.31 176,658
31,870,978.07 3,505,536,885.40

เงินนอก
งบประมาณ
295,332.32
5,968.11
-

งบกลาง

คาเสื่อมราคา

59,065,181.95 9,371,620.18
32,577,014.48 7,087,930.64
30,317,015.29

553,355.83

1,386.14

81,061,352.55

7,593,219.71

10,219,496,970.25 218,429,120.74

28,684,419.38

491,163.92

10,557,694,328.39 218,731,807.31 231,704,983.65 25,097,290.28

ศ.2554 (ต.ค.53 - ก.ย.54)
ตนทุนรวม

ผลการเปรียบเทียบ
ตนทุนรวม หนวยนับ ตนทุนตอหนวย
ปริมาณ หนวยนับ ตนทุนตอหนวย
เพิ่ม/(ลด) % เพิ่ม/(ลด) % เพิ่ม/(ลด) %

214,344,555.47 90,944
117,382,200.20 386,692

เรื่อง
เรื่อง

2,356.89
303.55

(5.09)
(66.20)

21.27
(3.66)

(21.74)
(64.92)

88,703,949.85 4,052

เรื่อง

21,891.40

8.73

15.74

(6.06)

145,696,029.82 1,626

เรื่อง

89,603.95

(40.30)

(36.83)

(5.50)

10,467,101,674.29 129,299

เรื่อง

80,952.69

301.54

(26.81)

448.62

11,033,228,409.63

ตารางเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจายและลักษณะของตนทุน (คงที/่ ผันแปร) ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจายและลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร)
ตนทุนทางตรงปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตนทุนคงที่

ศูนยตนทุน
คชจ.บุคลากร

คชจ.ฝกอบรม

ตนทุนผันแปร

คาเสื่อมราคา

รวม

ใชสอยและวัสดุ

คชจ.เดินทาง

คชจ.อุดหนุน

คาใชจายอื่น

รวม

ตนทุนรวม

ตนทุนคงที่
คชจ.บุคลากร คชจ.ฝกอบรม คาเสื่อมราคา

รวม

ศูนยตนทุนหลัก
1. ศบช

18,055,584.98

9,591,676.59

6,170,722.76 33,817,984.33
660,921.06 37,644,397.92

60,344,114.00

2,065,191.92

2. สกถ.

17,219,980.44 19,763,496.42

23,952,124.94

1,136,992.89

3. สขร.

11,824,053.18

904,631.89

928,408.90 13,657,093.97
4,269,434.23 23,303,680.68

15,068,944.75

741,563.77

4. สอช.

12,033,332.95

7,000,913.50

191,726,998.31

377,098.28

5. สตร.

51,742,546.81

8,406,698.64

6. สพช.

6,209,458.41

3,240,779.00

1. กกล.

7,692,283.86

316,618.29

1,554,543.14

2. กจท.

11,388,189.13

913,491.00

3. กคล.

17,090,910.90

623,950.00

4. สกร.

12,751,965.19

282,574.00

5. สผก.

10,075,720.48

1,048,777.68

6. ตสก.

2,800,034.26

69,696.00

62,279.24

7. กพบ.

4,487,813.21

262,173.00

8. ศทก.

3,733,219.79

9. สพว.

968,927.78 61,118,173.23
138,239.24 9,588,476.65

52,549,702.25 11,645,530.26

154,250,000.00

-

216,659,305.92

250,477,290.25

18,319,037.00 2,708,137.70

6,065,747.44

27,092,922.14

-

-

25,089,117.83

62,733,515.75

18,651,311.63 10,014,631.38

616,263.12

29,282,206.13

-

-

15,810,508.52

29,467,602.49

12,712,025.35

712,374.08

851,858.17

14,276,257.60

-

192,104,096.59

215,407,777.27

12,915,687.44 3,472,133.00

6,760,813.77

23,148,634.21

-

85,457,012.51

146,575,185.74

56,858,057.59 10,283,959.00

1,023,029.83

68,165,046.42

-

28,015,804.70

37,604,281.35

675,408.00

140,654.76

6,349,641.81

52,549,972.66

62,113,417.95

6,758.00

406,023.06

8,538,804.81

-

2,363,516.88

14,842,101.80

11,591,977.23 1,532,938.00

176,904.86

13,301,820.09

21,261,780.00

26,316,232.30

1,699,572.40

9,563,445.29

52,374,794.66

58,708.00

176,904.79 12,478,584.92
5,495,469.18 23,210,330.08

2,189,181.88

94,335.00

80,000.00

4,837,101.63

88,693.00

-

-

4,925,794.63

28,136,124.71

18,096,963.26

790,585.00

5,187,325.25

24,074,873.51

164,828.50 13,199,367.69
9,052,056.03 20,176,554.19

2,288,096.06

12,585.00

-

-

2,300,681.06

15,500,048.75

13,388,970.53

158,697.00

164,362.95

13,712,030.48

144,443,609.91

2,770,659.86

-

-

147,214,269.77

167,390,823.96

10,451,294.95 3,637,057.00

2,722,270.98

16,810,622.93

2,932,009.50

957,789.79

-

-

957,789.79

3,889,799.29

2,573,082.71

24,900.00

62,279.24

2,660,261.95

41,891.75

4,791,877.96

149,308.32

1,100.00

-

-

150,408.32

4,942,286.28

1,077,921.98

238,863.00

35,147.95

1,351,932.93

707,869.00

2,099,983.66

6,541,072.45

13,379,221.33

164,545.00

4,084,501.10

6,758.00

2,473,584.11

6,564,843.21

827,340.00

377,583.80

86,367.82

1,291,291.62

19,058,873.40

13,543,766.33
20,084,838.78
292,523.00 1,444,412,008.00 958,964,092.00 2,422,727,496.40 2,424,018,788.02

148,540.00

-

94,384.02

242,924.02

187,932,433.59

53,510,928.81

-

5,533,579.05

ศูนยตนทุนสนับสนุน

รวมตนทุนผลผลิต

31,870,978.08 273,314,340.48

609,636,093.53 21,149,098.38

หมายเหตุ : ตนทุนคงที่ หมายถึง ตนทุนที่ไมไดเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหนวยงาน
ตนทุนผันแปร หมายถึง ตนทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหนวยงาน

1,620,003,788.00

116,470.00

959,080,562.00

3,209,869,541.91

8,126,023.75

3,483,183,882.39 194,528,973.57 34,263,199.16 26,780,649.51 255,572,822.24

ตนทุนทางตรงปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตนทุนผันแปร
ใชสอยและวัสดุ คชจ.เดินทาง

คชจ.อุดหนุน

ตัดสินทรัพย

31,148,255.20 3,984,397.90

-

38,403,916.94 1,634,264.00

-

18,079,717.97

787,262.88

-

85,878,303.47

280,855.00

3,746,750.00

37,255,341.69 12,067,478.95
11,180,418.54

รวม

ตนทุนคงที่ ตนทุนผันแปร ตนทุนรวม
เพิ่ม/(ลด)%

เพิ่ม/(ลด)% เพิ่ม/(ลด)%

177,580.00

35,331,398.78

62,424,320.92

(19.89)

(83.69)

(75.08)

-

40,038,180.94

69,320,387.07

(22.21)

59.58

10.50

-

18,880,034.52

33,156,292.12

4.53

19.41

12.52

-

-

89,905,908.47

113,054,542.68

(0.67)

(53.20)

(47.52)

24,005,900.00

-

-

73,328,720.64

141,493,767.06

11.53

(14.19)

(3.47)

924,419.20 10,200,000,000.00

-

-

10,212,104,837.74 10,218,454,479.55

(33.78)

36,351.23

27,073.65

1,618,822.74

16,225.00

-

1,130,147.66

333,295.00

100,000.00

2,897,427.02

7,211.00

-

609,061.93

4,525.00

-

17,909,259.76 2,479,553.67

-

21,165.68

คาใชจายอื่น

ตนทุนรวม

13,053.67

19,953.46
647,031.97
56,506.73

-

1,655,001.20

10,193,806.01

(10.71)

(96.85)

(83.59)

-

1,563,442.66

14,865,262.75

6.60

(33.85)

0.16

-

3,551,669.99

27,626,543.50

3.72

(27.90)

(1.81)

-

613,586.93

14,325,617.41

3.88

(73.33)

(7.58)

500,000.00

20,945,320.16

37,755,943.09

(16.68)

(85.77)

(77.44)

778,832.98

150.00

-

-

-

778,982.98

3,439,244.93

(9.27)

(18.67)

(11.58)

120,365.20

10,070.00

-

-

-

130,435.20

1,482,368.13

(71.79)

(13.28)

(70.01)

6,497,898.09

114,052.00

-

-

-

6,611,950.09

13,176,793.30

0.36

(51.18)

(34.39)

14,214,597.61

61,250.00

218,426,772.00

-

-

232,702,619.61

232,945,543.63

(81.19)

(90.40)

(90.39)

267,722,366.80 22,705,009.60 10,446,279,422.00

757,711.51

677,580.00 10,738,142,089.91 10,993,714,912.15

รายงานเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงที/่ ผันแปร)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตนทุนทางออม
คารักษาพยาบาล
คาเสื่อมราคาอาคาร
ใชสอยและวัสดุ
รวม

ตนทุนคงที่

ตันทุนผันแปร

22,353,003.01
22,353,003.01

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
รวม

ตนทุนคงที่

ตันทุนผันแปร

รวม

-

22,353,003.01
-

23,221,320.66
200,306.68
-

16,091,870.14

23,221,320.66
200,306.68
16,091,870.14

-

22,353,003.01

23,421,627.34

16,091,870.14

39,513,497.48

หมายเหตุ : ตนทุนคงที่ หมายถึง ตนทุนที่ไมไดเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหนวยงาน
ตนทุนผันแปร หมายถึง ตนทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหนวยงาน

ตนทุนคงที่
เพิ่ม/(ลด)%
3.88
100.00
-

ผลการเปรียบเทียบ
ตนทุนผันแปร
เพิ่ม/(ลด)%
100.00

ตนทุนรวม
เพิ่ม/(ลด)%
3.88
100.00
100.00

