
การคาํนวณต้นทุนผลผลติ
สําหรับส่วนราชการ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ทําบญัชีเพื�อให้รัฐบาลสามารถวางนโยบายการเงินการคลงัให้ถกูต้องเหมาะสม

ทําบญัชีเพื�อควบคมุการเงินของแผน่ดินให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์

ทําบญัชีเพื�อให้ทราบฐานะแท้จริงของการเงินแผน่ดิน

จะมานั� งทาํบัญชีกันทาํไม

(ดร.ป๋วย อึ�งภากรณ์)
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บางคนทําบญัชีเพื�อแสดงความไมจ่ริงก็มือ อย่างที�เลา่กนัวา่ร้านค้ามกัจะทําบญัชี
สองชดุ

คนบางคนไมเ่กรงกลวัอาญาบ้านเมือง แม้บญัชีจะทําไว้อย่างดี สามารถ
ทราบความรั�วไหลได้

การทําบญัชีมีทั 1งอยา่งดีและอยา่งเลว

จะมานั� งทาํบัญชีกันทาํไม

(นายบญุมา วงศ์สวรรค์)

ความรั�วไหลบางอย่าง(ในแง่แผน่ดิน) เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบั
ทําให้นกับญัชีจงึต้องจดรายการและจํานวนเงินโดยถือวา่ถกูต้อง
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หวัข้อการบรรยาย

• ความเป็นมา วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการคาํนวณต้นทุนผลผลิต

• ขั (นตอนและวิธีการจัดทาํต้นทุนผลผลติ

• ความหมายและคาํจาํกัดความของคาํศัพท์ที�เกี�ยวข้อง

• การวิเคราะห์เพื�อกาํหนดกจิกรรมย่อยและผลผลิตย่อย

• เกณฑ์การประเมนิผลการปฏบิตังิานด้านบญัชีบริหารประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

• กจิกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนมาตรฐานที�กรมบญัชีกลางกาํหนด

• รายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะในกจิกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ



ความเป็นมาความเป็นมา
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ความเป็นเลิศขององค์กรภาครัฐ

• ประชาชนได้รับการบริการ/ดแูลอย่างทั�วถงึและมีประสิทธิผล

• พันธกิจที�ได้รับมอบหมายสามารถบรรลุได้อย่างมีประสิทธิผล

• การดาํเนินการของภาครัฐที�มีประสิทธิภาพสูง  รวดเร็ว  โปร่งใส

• การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง  คุ้มค่า  มีผลิตภาพสูง

• ประเทศชาตมิีความมั�นคง  และศักยภาพในการแข่งขันที�สูงขึ (น
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วัตถุประสงค์ของการคาํนวณต้นทุนผลผลิต

1. พฒันาการบริหารจดัการทางการเงินที�ดี  ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของ
บริหารกิจการบ้านเมืองที�ดี (Good  Governance)

2. เพิ�มความรับผิดชอบตอ่สาธารณะ Accountability

3. เพิ�มความสามารถในการตดัสนิใจในการการบริหารจดัการ
4. การวดัผลการดําเนินงาน
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รางวัลองค	กรแหงความเป�นเลิศด�านการบริหารการเงินการคลัง
มิติที่ 1 ด�านการจัดซื้อจัดจ�าง

มิติที่ 2 ด�านการเบิกจาย

มิติที่ 3 ด�านการบัญชีภาครัฐ

มิติที่ 4 ด�านการตรวจสอบภายในภาครัฐ 

มิติที่ 5 ด�านปลอดความรับผิดทางละเมิด 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัตงิานด้านบัญชี

มิติด้านบญัชีการเงิน มิติด้านบญัชีบริหาร



การกาํหนดค่าธรรมเนียม

        กรมการขนส่งทางบกได้กาํหนดกจิกรรมการออกใบอนุญาตขับรถและผู้ประจาํรถตามกฎหมายว่า
ด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2522 มีต้นทุนต่อหน่วย ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 2556 และ 2557 เท่ากบั 67.66 66.80 และ 73.21 ตามลาํดับ โดยกจิกรรม
ดังกล่าวได้มีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากประชาชนผู้รับบริการ ซึ:งอตัราค่าธรรมเนียมเรียกเกบ็มีดงันี;

ชนิดของใบอนุญาตขับรถ อัตราคาธรรมเนียม ต�นทุนตอหนวย

ใบอนุญาตขับรถยนต�ส�วนบุคคล (ชั่วคราว 1 ป�) 100
ป� 2554 = 61.71
ป� 2555 = 67.66
ป� 2556 = 66.80
ป� 2557 = 73.21

ใบอนุญาตขับรถยนต�ส�วนบุคคล ( 5 ป�) 500

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต� (ชั่วคราว 1 ป�) 50

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต�ส�วนบุคคล (5 ป�) 250

ประโยชน์ของข้อมูลต้นทุนประโยชน์ของข้อมูลต้นทุน

   ตวัอย่าง  กรมการขนส่งทางบก



ประโยชน์ของข้อมูลต้นทุนประโยชน์ของข้อมูลต้นทุน

              กรมชลประทาน ได้นําข้อมลูต้นทนุผลผลิตจากฐานขอ้มูลตน้ทุนผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐ (Government Cost 
Information: GCI) ที�ส่วนราชการจดัทําและส่งมาให้กรมบญัชีกลาง และกรมบญัชีกลางได้รวบรวมจดัทําเป็นฐานข้อมลูต้นทนุผลผลิตของ
หน่วยงานภาครัฐ (Government Cost Information : GCI) ขึ 1น เพื�อให้ส่วนราชการใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทนุระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ โดยกรมชลประทานได้นํามาเปรียบเทียบในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจดัลําดบัหน่วยงานที�มีต้นทนุสงูที�สดุ 
และต้นทนุตํ�าที�สดุในกระทรวง และหากหน่วยงานใดมีต้นทนุสงูที�สดุต้องดําเนินการเพิ�มประสิทธิภาพในกิจกรรมดงักล่าว

    ตวัอย่าง  กรมชลประทาน

การเปรียบเทยีบ



ประโยชน์ของข้อมูลต้นทุนประโยชน์ของข้อมูลต้นทุน

       กรมพฒันาธุรกิจการค้า ได้นําผลการคํานวณต้นทนุผลผลิตของปีที�ผ่านมา มาปรับปรุงกระบวนการทํางานใน
ปีปัจจบุนัให้มีประสิทธิภาพมากขึ 1น โดยการนําขั 1นตอนการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนงานมาปรับใช้ โดยมี
ลําดบัขั 1นตอนดงันี 1

�  การทบทวน
กระบวนการทํางาน

ในป4จจุบัน

�  วิเคราะห	ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทํางาน

�  หารือและออกแบบเกี่ยวกับแนวทางใน
การปรับปรุงกระบวนการทํางานในอนาคต

� จัดทําแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน

กิจกรรม การอบรม
สัมมนาความรู+ การ
บริหารจัดการธุรกิจ 
การตลาดและ
สถานการณ�ธุรกิจ

• ดําเนินการจัดทําโครงการฝ8กอบรมพัฒนาผู+
ประกอบธุรกิจ

• ลงทะเบียนรับสมัครผู+เข+าทําการฝ8กอบรม
• จัดการฝ8กอบรมหลักสูตรพัฒนาผู+ประกอบ

ธุรกิจ ณ ห+องการฝ8กอบรมของกรมฯ

• ดําเนินการจัดทําโครงการฝ8กอบรมพัฒนาผู+
ประกอบธุรกิจ

• ลงทะเบียนรับสมัครผู+เข+าทําการฝ8กอบรม
• จัดการฝ8กอบรมหลักสูตรพัฒนาผู+ประกอบ

ธุรกิจโดยการถ�ายทอดสด และจัดทําบันทึก
การถ�ายทอดสดอบรวม/สัมมนา โดยผู+สนใจ
สามารถชมเนื้อหาวิดีทัศน�ได+ทางเว็บไซต�ของ
กรม

กิจกรรม การอบรมสัมมนา
ความรู+ การบริหารจัดการ
ธุรกิจ การตลาดและ
สถานการณ�ธุรกิจผ�านระบบ 
VDO on Demand

ตวัอย่าง  กรมพฒันาธุรกิจการคา้

การปรับปรุงกิจกรรม



ประโยชน์ของข้อมูลต้นทุนประโยชน์ของข้อมูลต้นทุน

       กําหนดให้มีระบบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานจากแผนเพิ�มประสิทธิภาพในสว่นของ

การจดัระบบการบริหารจดัการทรัพยากรแบบรวมศนูย์เพื�อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั ผลการ

ดําเนินการสําคญั คือ  การรวมศนูย์จดัซื 1อพสัด ุมีการใช้ทรัพยากรร่วมของการรวมศนูย์เครื�องมือเป็น

ศนูย์วิจยัเฉพาะทางเพื�อประโยชน์ในการเรียนการสอนและวิจยัร่วมกนั มีการรวมศนูย์การบริหารจดัการ

สรรหาบคุลากร การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการบริหารระบบกลางของมหาวิทยาลยัทั 1งระบบ 

KKUFMIS ระบบบริหารทรัพยากรมนษุย์ ระบบสารบรรณ ระบบการจองห้องประชมุออนไลน์  

ระบบประชาสมัพนัธ์

ตวัอย่าง  มหาวิทยาลยัขอนแก่น

การรวมศูนย์การบริหาร



ประโยชน์ของข้อมูลต้นทุนประโยชน์ของข้อมูลต้นทุน

ตวัอย่าง  สํานกังานคลงัจงัหวดั

ต�นทุนตอหนวย

เฉลี่ย

 ต�นทุนตอหนวย

สูงสุด

 ต�นทุนตอ

หนวยเฉลี่ย

 ต�นทุนตอหนวย

สูงสุด

 ต�นทุนตอ

หนวยเฉลี่ย

 ต�นทุนตอหนวย

สูงสุด

504,792 30.79 224.44 116.21

(คน) ระยอง นครสวรรค	 แมฮองสอน

18,099 18,337.04 57,703.47 13,204.15

(หนวยงาน) นครศรีธรรมราช เพชรบูรณ	 ระนอง

4,561,120 16.72 27.47 20.99

(รายการขอเบิก) นครราชสีมา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม

8,536 10,471.21 13,014.98 20,496.85

(หนวยงาน) พิษณุโลก พิจิตร กระบี่

14,743 8,430.13 11,705.58 9,481.86

(หนวยงาน) ชลบุรี นนทบุรี พังงา

912 133,604.16 132,685.91 108,139.19

(รายงาน) พิษณุโลก นราธวิาส พัทลุง

76 2,789,149.73 2,572,260.59 1,947,420.44

(รายงาน) อุบลราชธานี ชัยภูมิ สมุทรสงคราม

90,908 519.02 930.17 1,627.96

(รายการ) อุดรธานี ชุมพร สมุทรสาคร

56,957 12,275.74 18,070.20 20,604.89

(หนวยงาน) เชียงใหม ปทุมธานี ลําพูน
7,181.23

8.การตรวจสอบ อนุมัติ

เปลี่ยนแปลง ข�อมูลหลักผู�ขาย
35.89 394.84 289.92 443.24 561.08

9.การให�คําปรึกษาด�านการเงิน

ภาครัฐ
193.60 3,398.98 5,052.71 6,335.10

1,347,765.20

6.การจัดทํารายงานด�าน       

การคลังและเศรษฐกิจ
69.42 76,122.12 86,289.76 75,214.05 72,034.02

7.การจัดทํารายงาน GPP 108.99 1,434,076.91 1,665,597.40 1,445,205.37

4,658.93

4.การเรงรัดตดิตามการใช�

จายเงินงบประมาณ
48.54 5,686.61 4,588.07 6,655.76 6,948.26

5.การให�คําปรึกษาด�านระบบ 

GFMIS
50.97 3,457.41 3,080.03 4,225.58

13.22

2.การให�คําปรึกษาด�าน     

การคลังและเศรษฐกิจ
39.37 2,175.02 3,269.13 4,653.28 3,174.47

3.การอนุมัตริายการขอเบิกเงิน

ของสวนราชการ
43.02 9.43 7.54 9.69

ต�นทุนตอหนวยเฉลี่ยสํานักงาน

คลังจังหวัดที่มีขนาดเล็ก (บาท)

1.การดําเนินการแก�ไขป4ญหา

หนี้สินภาคประชาชน
12.52 24.80 8.45 17.05 22.40

ผลผลิต
ต�นทุนรวม

(ล�านบาท)
ปริมาณ

 ต�นทุนตอหนวย

เฉลี่ย (บาท)

ต�นทุนตอหนวยเฉลี่ยสํานักงาน

คลังจังหวัดที่มีขนาดใหญ (บาท)

ต�นทุนตอหนวยเฉลี่ยสํานักงาน

คลังจังหวัดที่มีขนาดกลาง (บาท)

      ต า ร า ง ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห	 ต� น ทุ น ต อ ห น ว ย เ ฉ ลี่ ย แ ล ะ ต� น ทุ น ต อ ห น ว ย สู ง สุ ด ป ร ะ จํ า ปN ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 5 7  จํ า แ น ก
ตามกลุมขนาดของสํานักงานคลังจังหวัด

การจัดสรรทรัพยากร



หมวด 1  การบริการกิจการบ้านเมืองที�ดี (มาตรา 6)

หมวด 2  การบริหารราชการเพื�อให้เกิดประโยชน์สุขของ (มาตรา 7-มาตรา 8)

               ประชาชน

หมวด 3  การบริหารราชการเพื�อให้เกิดผลสัมฤทธิD (มาตรา 9-มาตรา 19)

               ต่อภารกิจของรัฐ

หมวด 4  การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรา 20-มาตรา 26)

               และเกิดความคุ้มค่าในเชงิภารกิจของรัฐ

หมวด 5  การลดขั (นตอนการปฏิบัติงาน (มาตรา 27-มาตรา 32)

หมวด 6  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ (มาตรา 33-มาตรา 36)

หมวด 7  การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนอง  (มาตรา 37-มาตรา 44)

               ความต้องการของประชาชน

หมวด 8  การประเมนิผลการปฏิบัติราชการ  (มาตรา 45-มาตรา 49)

หมวด 9  บทเบด็เตล็ด (มาตรา 50-มาตรา 53) 14



ความเป็นมา

พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกจิการบ้านเมืองที�ด ีพ.ศ. 2546

หมวด  4
การบรหิารราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ และ

เกิดความค ุม้ค่าในเชิงภารกิจของรฐั

15



มาตรา  21

ใหส้ว่นราชการจดัทําบญัชีตน้ทนุ
ในงานบรกิารสาธารณะแต่ละประเภทขึ+น

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที.กรมบญัชีกลางกําหนด

วรรคแรก

16



มาตรา  21

ใหส้ว่นราชการคํานวณรายจ่ายต่อหน่วย
ของงานบรกิารสาธารณะที.รบัผิดชอบ

ตามระยะเวลาที.กรมบญัชีกลางกําหนด และ
รายงานให ้สงป. กรมบญัชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ

วรรคสอง

17



มาตรา  21

ใหส้ว่นราชการจดัทําแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย
ของงานบรกิารสาธารณะดงักลา่ว เสนอ
สงป. กรมบญัชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ

วรรคสาม

18



วธิีการจัดทาํต้นทุนผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1. วเิคราะห์และกาํหนดผลผลติย่อยและกจิกรรมย่อย พร้อมทั (งหน่วยนับ
2.  กาํหนดศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
3.  ดงึข้อมูลต้นทุนจากระบบ GFMIS ตามศูนย์ต้นทุนและแหล่งของเงนิ 
4.  คาํนวณหาต้นทุนของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
5.  คาํนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของกจิกรรมย่อย
6.  คาํนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของกจิกรรมหลัก
7.  คาํนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของผลผลติย่อย
8.  คาํนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของผลผลติหลัก

19
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แผนผังขั (นตอนการคาํนวณต้นทุนผลผลิต

ตาราง 1 ตาราง 2 ตาราง 3

ตาราง 4

ตาราง 5 ตาราง 6



ความหมายและคําจํากดัความ

21



Cost accounting หมายถึง  การบญัชีเกี.ยวกบัการบนัทึก 
การจําแนก การปันสว่น การสรปุ และการรายงาน
ขอ้มลูเกี.ยวกบัตน้ทนุผลิตภณัฑห์รอืบรกิารใหก้บั
ผ ูบ้รหิาร

การบญัชีตน้ทนุ

ความหมายและคําจํากดัความ

22



Cost หมายถึง  ค่าใชจ้่าย เพื.อใหไ้ดม้าซึ.งสินคา้หรอื

บรกิาร ซึ.งอาจเป็นเงินสด สินทรพัยอ์ื.น หรอืการกอ่หนี+
ผกูพนั ที.เกี.ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ.งสินคา้และ
บรกิาร

ตน้ทนุ

ความหมายและคําจํากดัความ

23
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 ตัวอย่างสมมตติ้นทุนผลผลิตของกรมบัญชีกลาง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตารางที� 1  รายงานต้นทนุรวมของหน่วยงาน  โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ประเภทคาใช�จาย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง รวม

1.  ค�าใช+จ�ายบุคลากร 15,690,034.94 3,922,508.74 8,661,513.29 28,274,056.97 

2. ค�าใช+จ�ายด+านการฝ8กอบรม 16,450,999.73 1,827,888.86 - 18,278,888.59 

3. ค�าใช+จ�ายเดินทาง 7,227,764.03 803,084.89 - 8,030,848.93 

4. ค�าตอบแทน ใช+สอยวัสดุ และค�าสาธารณูปโภค 23,447,034.12 580,261.47 - 24,027,295.59 

5. ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจําหน�าย 10,485,399.20 1,165,044.36 - 11,650,443.55 

6. ค�าใช+จ�ายเงินอุดหนุน - - - -

7. ต+นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น 3,386,168.85 1,670,734.71 - 5,056,903.56 

รวมต�นทุนผลผลิต 76,687,400.87 9,969,523.02 8,661,513.29 95,318,437.18 



Direct Cost หมายถึง ตน้ทนุที.สามารถระบไุดโ้ดยตรง
ว่าเป็นตน้ทนุของศนูยต์น้ทนุใด

ตน้ทนุทางตรง

ความหมายและคําจํากดัความ

25



Indirect Cost หมายถึง  ค่าใชจ้่ายที.หลายๆ สาํนกั กอง
ศนูย ์กล ุม่ใชร้ว่มกนัในการผลิตผลผลิต ไมเ่ป็น

ค่าใชจ้่ายเฉพาะของ Cost Center ใดเพียงแห่งเดียว

ตน้ทนุทางออ้ม

ความหมายและคําจํากดัความ

26
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ตารางที� 2 รายงานต้นทนุตามศนูย์ต้นทนุแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

 ตัวอย่างสมมตติ้นทุนผลผลิตของกรมบัญชีกลาง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ศูนย์ต้นทุน

ค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าใช้จ่ายทางอ้อม

รวม
ค่าใช้จ่าย
บุคลากร-
เงนิเดอืน

ค่าวสัดุ ค่าจ้าง
ที�ปรึกษา

ค่าใช้จ่ายด้าน
การฝึกอบรม

ค่าเสื�อมราคา
อุปกรณ์

ค่าใช้จ่าย
เดนิทาง

ค่าใช้จ่ายอื�น รวม
ค่าใช้จ่าย

บุคลากร-ค่า
รักษาพยาบาล

ค่านํ&า ค่าไฟ
ค่าใช้จ่ายด้าน
การฝึกอบรม

ค่าเสื�อมราคา
อาคาร

ค่าใช้จ่ายอื�น รวม

ศูนยต์น้ทุนหลกั

1. สาํนกับริหารการรับ - 
จ่ายเงินภาครัฐ 2,860,790.93 2,574,711.84 1,716,474.56 1,430,395.47 858,237.28 286,079.09 9,726,689.17 1,430,395.47 1,144,316.37 1,219,916.68 353,518.33 429,118.64 4,577,265.49 14,303,954.66 
2. สาํนกัมาตรฐานดา้น
กฎหมายและระเบียบ
การคลงั 2,493,982.69 2,244,584.42 1,496,389.61 1,246,991.34 748,194.81 249,398.27 8,479,541.13 1,246,991.34 997,593.07 929,034.51 442,655.97 374,097.40 3,990,372.30 12,469,913.43 

3. สาํนกัมาตรฐานดา้น
การบญัชีภาครัฐ 975,239.64 1,300,319.52 780,191.71 650,159.76 390,095.86 130,031.95 4,226,038.45 650,159.76 650,159.76 570,935.56 144,240.18 260,063.90 2,275,559.16 6,501,597.61 
ศูนยต์น้ทุนสนบัสนุน

1. กองพฒันาทรัพยากร
บุคคล 3,026,628.73 2,723,965.86 1,815,977.24 1,513,314.36 907,988.62 302,662.87 10,290,537.68 1,513,314.36 1,210,651.49 1,269,668.02 394,977.78 453,994.31 4,842,605.96 15,133,143.64 
2. กลุ่มงานตรวจสอบ
ภายใน 564,163.51 507,747.16 338,498.11 282,081.76 169,249.05 56,416.35 1,918,155.93 197,457.23 282,081.76 169,249.05 141,040.88 112,832.70 902,661.62 2,820,817.55 

3. สาํนกังานเลขานุการ
กรม 6,700,176.94 4,952,304.69 3,495,744.49 2,913,120.41 2,330,496.33 873,936.12 21,265,778.97 2,621,808.37 2,039,184.28 2,179,919.01 441,889.35 582,624.08 7,865,425.10 29,131,204.07 
4. กองการเจา้หนา้ทีH

1,977,575.45 1,483,181.59 1,087,666.50 692,151.41 2,373,090.54 494,393.86 8,108,059.34 494,393.86 395,515.09 296,636.32 395,515.09 197,757.54 1,779,817.90 9,887,877.24 

5. ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ 1,013,985.80 861,887.93 608,391.48 354,895.03 253,496.45 101,398.58 3,194,055.26 506,992.90 659,090.77 304,195.74 253,496.45 152,097.87 1,875,873.72 5,069,928.98 

รวมต้นทุนผลผลติ 19,612,543.68 16,648,703.00 11,339,333.69 9,083,109.53 8,030,848.93 2,494,317.10 67,208,855.92 8,661,513.29 7,378,592.60 6,939,554.90 2,567,334.02 2,562,586.45 28,109,581.26 95,318,437.18 



Allocation หมายถึง การแบ่งสว่นค่าใชจ้่ายไปยงั
กิจกรรม กระบวนการผลิต การดําเนินงาน หรอื
ผลผลิตตามเกณฑต์่างๆ 

การปันสว่นตน้ทนุการปันสว่นตน้ทนุ

ความหมายและคําจํากดัความ

28
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ปันส่วน
ค่าใช้จ่าย
ทางอ้อม

ปันส่วนจาก
ศนูย์ต้นทนุเข้า
สู่กิจกรรมย่อย

ปันส่วนจาก
กิจกรรมย่อย
เข้าสู่ผลผลิต

ย่อย

ศนูย์ต้นทนุ

กิจกรรมยอ่ย

ผลผลติยอ่ย

 ตวัอย่างสมมตเิกณฑ์การปันส่วนของกรมบญัชีกลาง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 



Full Cost หมายถึง  ผลรวมของตน้ทนุทั+งหมดที.เกิดขึ+น
ในการผลิตผลผลิตของหน่วยงาน โดยไมต่อ้งคํานึง
แหลง่เงินทนุ และเป็นการคํานวณจากตวัเลขค่าใชจ้่าย
ที.บนัทึกบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 

ตน้ทนุรวม

ความหมายและคําจํากดัความ
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Cost Center หมายถึง  หน่วยงานภายในสว่นราชการที.
กาํหนดขึ+นตามโครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการ 
ซึ.งแต่ละหน่วยงานจะมีการดําเนินกิจกรรมที.ตอ้งใช้
ทรพัยากรหรอืตน้ทนุในการผลิตผลผลิต

ศนูยต์น้ทนุ

ความหมายและคําจํากดัความ

31



Functional Cost Center หมายถึง หน่วยงานที.มีหนา้ที.
โดยตรงในการสรา้งผลผลิต หรอืมีสว่นรว่มในการ
สรา้งผลผลิตของหน่วยงาน

ศนูยต์น้ทนุหลกั

ความหมายและคําจํากดัความ

32



Support Cost Center หมายถึง หน่วยงานที.ทําหนา้ที.ให้
บรกิารกบัหน่วยงานหลกั หรอืทํางานสนบัสนนุ

ศนูยต์น้ทนุสนบัสนนุศนูยต์น้ทนุสนบัสนนุ

ความหมายและคําจํากดัความ
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ศูนย์ต้นทุน
  ศนูย์ต้นทนุหลกั
      1. สํานกับริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ
      2. สํานกัมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลงั
      3. สํานกัมาตรฐานด้านการบญัชีภาครัฐ  
  ศนูย์ต้นทนุสนบัสนนุ
      1. กองพฒันาทรัพยากรบคุคล
      2. กลุม่งานตรวจสอบภายใน
      3. สํานกังานเลขานกุารกรม
      4. กองการเจ้าหน้าที�
      5. ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ตัวอย่างสมมตศิูนย์ต้นทุนของกรมบัญชีกลาง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 



คาํศัพท์

กิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมของหน่วยงาน ซึ�งหน่วยงานกําหนดขึ 1น
เพื�อใช้ในการคํานวณหาต้นทนุตอ่หน่วยกิจกรรม  และสามารถ
เปรียบเทียบต้นทนุตอ่หน่วยกิจกรรมระหวา่งปีของหนว่ยงานเองและ
เปรียบเทียบระหวา่งหนว่ยงานอื�นได้  ทําให้สามารถวดัผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินประสทิธิภาพการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงาน

35
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1. ด้านพฒันาระบบบริหาร
2. ด้านแผนงาน
3. ด้านตรวจสอบภายใน
4. ด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล
5. ด้านบริหารบคุลากร
6. ด้านการเงินและการบญัชี
7. ด้านการพสัดุ
8. ด้านงานสารบรรณ
9. ด้านยานพาหนะ
10. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน
11.ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
12.ด+านการประชาสัมพันธ�

   กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนบัสนนุ

  กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลกั      

1. บริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
2. กําหนดและพฒันากฎหมายด้านการเบกิจา่ยเงินจากคลงั
3. พฒันากฎหมายเฉพาะที�เกี�ยวข้องการคลงั
4. กําหนดมาตรฐานและนโยบายการบญัชีภาครัฐ

 ตัวอย่างสมมตกิจิกรรมย่อยของกรมบญัชีกลาง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ตารางที่ 3 รายงานต+นทุนกิจกรรมย�อยแยกตามแหล�งของเงิน

กิจกรรมยอย  เงินในงบประมาณ 
 เงินนอก

งบประมาณ 
 งบกลาง คาเสื่อมราคา  ต�นทุนรวม ปริมาณ หนวยนับ  ต�นทุนตอหนวย

กิจกรรมย�อยของหน�วยงานหลัก 
   1. บริหารการรับ-จ�ายเงินภาครัฐ 8,539,660.09 948,851.12 3,031,529.65 1,783,913.79 14,303,954.66 133,500 รายการ    107.15 
   2. กําหนดและพัฒนากฎหมายด+านการเบิก
จ�ายเงินจากคลัง

5,321,042.58 939,007.51 1,299,226.99 1,013,788.39 8,573,065.48 643 เรื่อง 13,332.92 

   3. พัฒนากฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข+องการคลัง 1,633,497.73 288,264.30 1,299,226.99 675,858.92 3,896,847.95 156 เรื่อง 24,979.79 
   4. กําหนดมาตรฐานและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ

3,776,150.26 198,744.75 
        

1,732,302.66 
         

794,399.94 
      6,501,597.61 3 เรื่อง     2,167,199.20 

กิจกรรมย�อยของหน�วยงานสนับสนุน  
   1. ด+านพัฒนาระบบบริหาร 3,400,844.28 465,913.84 94,146.88 534,962.50 4,495,867.50 1  ด+าน 4,495,867.50 
   2. ด+านแผนงาน 3,060,759.85 419,322.46 84,732.20 481,466.25 4,046,280.75 1  ด+าน 4,046,280.75 
   3. ด+านตรวจสอบภายใน 2,380,590.99 326,139.69 65,902.82 374,473.75 3,147,107.25 2,555  จํานวนงานตรวจสอบ/คนวนั 1,231.74 

   4. ด+านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2,720,675.42 372,731.07 75,317.51 427,970.00 3,596,694.00 22,215
 จํานวนชั่วโมง/คนการ

ฝ8กอบรม 
161.90 

   5. ด+านบริหารบุคลากร 6,461,604.12 885,236.30 178,879.08 1,016,428.75 8,542,148.25 200  จํานวนบุคลากร 42,710.74 

   6. ด+านการเงินและการบัญชี 6,801,688.55 931,827.68 188,293.77 1,069,925.00 8,991,735.00 13,733 จํานวนรายการเอกสาร 654.75 

   7. ด+านการพัสดุ 3,060,759.85 419,322.46 84,732.20 481,466.25 4,046,280.75 474
 จํานวนครั้งของการจัดซื้อจัด

จ+าง 
8,536.46 

   8. ด+านงานสารบรรณ 3,740,928.70 512,505.22 103,561.57 588,458.75 4,945,454.25 15,420  จํานวนหนังสือเข+า-ออก 320.72 

   9. ด+านยานพาหนะ 4,761,181.99 652,279.38 131,805.64 748,947.50 6,294,214.50 357,776  กิโลเมตร 17.59 

   10. ด+านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน�วยงาน 6,121,519.70 838,644.91 169,464.39 962,932.50 8,092,561.50 242  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร� 33,440.34 

   11.ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ 3,094,768.29 423,981.59 85,673.67 486,815.88 4,091,239.43 1  ระบบ 4,091,239.43
   12. ด้านการประชาสมัพนัธ์ 1,326,329.27 181,706.40 36,717.29 208,635.38 1,753,388.33 5 ครั 1ง 350,677.67

 รวมต�นทุนผลผลิต 66,202,001.66 8,804,478.67 8,661,513.29 11,650,443.55 95,318,437.18    

 ตัวอย่างสมมตกิิจกรรมย่อยของกรมบัญชีกลาง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 



คาํศัพท์

กิจกรรมหลัก  หมายถึง  กิจกรรมตามเอกสารงบประมาณ รวมถึง
กิจกรรมอื�นที�นอกเหนือจากเอกสารงบประมาณที�อยูภ่ายใต้การ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ�งอาจจะไม่ได้ใช้เงนิใน
งบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม
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กิจกรรมหลัก

      1. บริหารและควบคมุการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ

      2. กํากบัดแูลทางด้านการคลงั การบญัชี  การพสัด ุ 
          และตรวจสอบภายใน

 ตัวอย่างสมมตกิจิกรรมหลักของกรมบญัชีกลาง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ตารางที่ 4  รายงานต+นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล�งของเงิน

 ตัวอย่างสมมตกิิจกรรมหลักของกรมบัญชีกลาง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กิจกรรมหลัก
 เงินใน

งบประมาณ 
 เงินนอก

งบประมาณ 
 งบกลาง  คาเสื่อมราคา  ต�นทุนรวม ปริมาณ หนวยนับ

 ต�นทุน
ตอหนวย 

   1. บริหารและควบคุมการ
รับ-จ�ายเงินภาครัฐ 25,366,233.59 3,114,039.54 3,455,943.80 4,383,942.33 36,320,159.26 

75 หน�วยงาน
484,268.79 

   2. กํากับดูแลทางด+านการ
คลัง การบัญชี  การพัสดุ  และ
ตรวจสอบภายใน

40,835,768.08 5,690,439.13 5,205,569.49 7,266,501.22 58,998,277.92 
74 รายการ

797,274.03 

รวมต�นทุนผลผลิต 66,202,001.67 8,804,478.67 8,661,513.29 11,650,443.55 95,318,437.18 



คาํศัพท์
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ผลผลิตย่อย หมายถึง ผลติภณัฑ์หรือบริการที�หน่วยงานภาครัฐ
ทําการผลติ  และสง่มอบให้กบับคุคลภายนอก ซึ�งหน่วยงานกําหนดขึ 1น 
เพื�อใช้ในการคํานวณหาต้นทนุตอ่หน่วยผลผลติของหน่วยงาน  และ
สามารถเปรียบเทียบต้นทนุตอ่หน่วยผลผลติระหวา่งปีของหนว่ยงานเอง
และเปรียบเทียบระหวา่งหน่วยงานอื�นได้
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ผลผลิตยอย

 1. การบริหารการรับ – จ�ายเงินภาครัฐ

      2. การกํากับดูแลทางด+านกฎหมาย

      3. การกํากับดูแลด+านบัญชี

 ตัวอย่างสมมตผิลผลิตย่อยของกรมบญัชีกลาง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ตารางที่ 5 รายงานต+นทุนผลผลิตย�อยแยกตามแหล�งของเงิน

 ตัวอย่างสมมตผิลผลิตย่อยของกรมบญัชีกลาง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิตยอย
เงินใน

งบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ
งบกลาง คาเสื่อมราคา ต�นทุนรวม ปริมาณ หนวยนับ ต�นทุนตอหนวย

   1. การบริหารการรับ - จ�ายเงิน
ภาครัฐ

25,366,233.59 3,114,039.54 3,455,943.80 4,383,942.33 36,320,159.26 75 หน�วยงาน 484,268.79 

   2. การกํากับดูแลทางด+าน
กฎหมาย

21,168,473.10 3,252,240.97 3,035,860.41 3,964,699.51 31,421,273.99 799 เรื่อง 39,325.75 

   3. การกํากับดูแลด+านบัญชี 19,667,294.98 2,438,198.16 2,169,709.08 3,301,801.71 27,577,003.93 3 เรื่อง 9,192,334.64 

รวมต�นทุนผลผลิต 66,202,001.67 8,804,478.67 8,661,513.29 11,650,443.55 95,318,437.18 



ผลผลิตหลัก หมายถึง ผลผลติตามเอกสารงบประมาณ  รวมถึงผลผลติ
อื�นที�นอกเหนือจากเอกสารงบประมาณที�อยูภ่ายใต้การดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ซึ�งอาจจะไม่ได้ใช้เงนิในงบประมาณในการผลิต
ผลผลิต

คาํศัพท์
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ผลผลิตหลัก

     1.  การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

     2.  การกํากับดูแลการคลัง การบัญชี การพัสดุ 
         และการตรวจสอบภายใน

 ตัวอย่างสมมตผิลผลิตหลักของกรมบญัชีกลาง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ตารางที่ 6 รายงานต+นทุนผลผลิตแยกตามแหล�งของเงิน

 ตัวอย่างสมมตผิลผลิตหลักของกรมบญัชีกลาง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิตหลัก
 เงินใน

งบประมาณ 
 เงินนอก

งบประมาณ 
 งบกลาง  คาเสื่อมราคา  ต�นทุนรวม ปริมาณ หนวยนับ  ต�นทุนตอหนวย 

   1.  การบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ

25,366,233.59 3,114,039.54 3,455,943.80 4,383,942.33 36,320,159.26 75 หน�วยงาน 484,268.79 

   2.  การกํากับดูแลการคลัง การ
บัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบ
ภายใน

40,835,768.08 5,690,439.13 5,205,569.49 7,266,501.22 58,998,277.92 74 รายการ 797,274.03 

รวมต�นทุนผลผลิต 66,202,001.67 8,804,478.67 8,661,513.29 11,650,443.55 95,318,437.18 
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 ตัวอย่างสมมตกิจิกรรม และผลผลติ ของกรมบัญชีกลาง

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย�อย
      1. บริหารและควบคุมการรับ-จ�ายเงินภาครัฐ  กิจกรรมย�อยของหน�วยงานหลัก 
      2. กํากับดูแลทางด+านการคลัง การบัญชี  การพัสดุ  1. บริหารการรับ-จ�ายเงินภาครัฐ
          และตรวจสอบภายใน 2. กําหนดและพัฒนากฎหมายด+านการเบิกจ�ายเงินจากคลัง
 3. พัฒนากฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข+องการคลัง
 4. กําหนดมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
  กิจกรรมย�อยของหน�วยงานสนับสนุน

1. ด+านพัฒนาระบบบริหาร
2. ด+านแผนงาน
3. ด+านตรวจสอบภายใน
4. ด+านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 5. ด+านบริหารบุคลากร
 6. ด+านการเงินและการบัญชี
 7. ด+านการพัสดุ
 8. ด+านงานสารบรรณ
 9. ด+านยานพาหนะ
 10. ด+านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน�วยงาน
 11.ด+านเครือข�ายอินเตอร�เน็ตและเว็บไซต�

12.ด+านการประชาสัมพันธ�

  
ผลผลิตหลัก ผลผลิตย�อย

     1.  การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ       1. การบริหารการรับ – จ�ายเงินภาครัฐ
     2.  การกํากับดูแลการคลัง การบัญชี การพัสดุ       2. การกํากับดูแลทางด+านกฎหมาย
       3. การกํากับดูแลด+านบัญชี



กิจกรรมย่อย  ส่วนราชการต้องวิเคราะห์กิจกรรมในการดําเนินงาน             
ของหน่วยงาน  และทําการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยเพื�อ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการดําเนินงานในรูปของต้นทนุกิจกรรมต้นทนุ
ต ่อหน่วยกิจกรรมควรจะสามารถเปรียบเทียบได้ระหว ่างปีของ
หน่วยงานหรือระหวา่งหน่วยงานได้  

การวเิคราะห์และกาํหนดรหสักจิกรรมย่อย
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       ผลผลิตย่อย   ต้องเป็นผลผลิตที�ส่งมอบให้กับบุคคลภายนอกที�มี                
ความละเอียดในส่วนของชื�อผลิตภัณฑ์หรือบริการที�ส่วนราชการ                    
ดําเนินการผลติ  รวมถึงต้องมีการกําหนดหน่วยนบัให้เหมาะสม  

การวิเคราะห์และกาํหนดผลผลิตย่อย
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หลักเกณฑ์การปันส่วน

• วิธีการปันส่วนแบบตรง (Direct Allocation Method)

• วิธีการปันส่วนแบบเป็นขั (น (Step Allocation Method)

• วิธีการปันส่วนแบบกลับไปกลับมา (Reciprocal Allocation

Method)
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ตัวอย่าง การคาํนวณการปันส่วน

งานด้าน
บริหาร
บุคคล

งานด้าน
ซ่อมแซม

บาํรุงรักษา

งานสาํรวจ
ที�ดนิ

งานวาง
ผังที�ดนิ

รวม

งานบริหารบุคคล 10% 20% 30% 40% 100%

ง า น ด้ า น ซ่ อ ม แ ซ ม
บาํรุงรักษา

10% 10% 40% 40% 100%



วธิีการปันส่วนแบบตรง 
(Direct Allocation Method)
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หน่วยงานสนับสนุน
(Support Cost Center)

หน่วยงานหลัก
(Functional Cost Center)

งานสาํรวจที�ดนิ งานวางผังที�ดนิ
จาํนวนรวม

จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บุคคล

3/7 600 4/7 800 1,400

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ซ่อมแซมบาํรุงรักษา

4/8 1,000 4/8 1,000 2,000

ค่าใช้จ่ายรวม  1,600  1,800 3,400



วธิีการปันส่วนแบบเป็นขั (น 
(Step Allocation Method)
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หน่วยงานสนับสนุน
(Support Cost Center)

หน่วยงานสนับสนุน
(Support Cost Center)

หน่วยงานหลัก
(Functional Cost Center)

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารบุคคล

ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซม

บาํรุงรักษา

งานสาํรวจที�ดนิ งานวางผังที�ดนิ

ปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บุคคล

1,400 2,000 0 0

 (1,400) 311
(2/9)

467
(3/9)

622
(4/9)

ปันส่วนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
บาํรุงรักษา

 (2,311) 1,155.50
(4/8)

1,155.50
(4/8)

ค่าใช้จ่ายรวม 0 0 1,622.50 1,777.50



วธิีการปันส่วนแบบกลับไปกลับมา
(Reciprocal Allocation Method)
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• คํานึงถึงการให้บริการระหว่างแผนกบริการอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้อง
คํานงึถึงกฎเกณฑ์ในการปันสว่นตามลําดบัก่อนหลงั

• วิธีการปันสว่นแบบกลบัไปมานี 1ให้ตวัเลขที�ถกูต้องมากกวา่วิธีการปันสว่น
วิธีอื�นๆ

• ใช้เทคนิคการคํานวณ Linear Algebra Method

** สามารถดูรายละเอียดการคํานวณได้ที�  “แนวทางการคํานวณต้นทุนผลผลิตของ
งานบริการสาธารณะ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557”



57

เกณฑ	การประเมินผลฯ ปN 2558 เกณฑ	การประเมินผลฯ ปN 2559 (ใหม)

   1. ตรวจสอบความถูกต+องของค�าใช+จ�าย    1. จัดทําบัญชีต+นทุนต�อหน�วยผลผลิต

   2. จัดทําบัญชีต+นทุนต�อหน�วยผลผลิต    2. เปรียบเทียบผลการคํานวณต+นทุนต�อหน�วยผลผลิต

   3. จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ    3. จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

   4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ    4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

   5. จัดทําการสอบทานการใช+ประโยชน�ข+อมูลต+นทุน    5. จัดทําการสอบทานการใช+ประโยชน�ข+อมูลต+นทุน 

เปรียบเทียบเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานดา้นบญัชีบริหาร 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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เกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานด�านบัญชีบริหาร
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559

(ที่ กค 0423.3/ว22 ลงวันที่ 14 ม.ค. 2559)
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ระดับขัHนตอน เกณฑ์การประเมิน

1 การจดัทาํบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2 การเปรียบเทียบผลการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตระหวา่งปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

3 การจดัทาํแผนเพิHมประสิทธิภาพการลดค่าใชจ้่ายและการปรับปรุงกิจกรรม ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

4 การรายงานผลการลดค่าใชจ้่ายและการปรับปรุงกิจกรรมทีHสามารถเพิHมประสิทธิภาพ
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

5 การนาํขอ้มูลตน้ทุนมาใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการของหน่วยงาน นอกเหนือจาก
การลดค่าใชจ้่ายและการปรับปรุงกิจกรรม
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เงื�อนไข

• ส�งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 1 – 2 ถึงกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และ
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ	 2559

• ส�งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 3 ถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

• ส�งผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 4 - 5 ถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559



แนวทางการประเมนิผล
ระดับ เกณฑ	การประเมิน แนวทางการประเมินผล

ประเมินผลจากข�อมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ

ขั้นตอนที่ 1 การจัดทําบัญชีต+นทุนต�อหน�วยผลผลิต 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558

� เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานการรายงานผลการ
คํานวณต�นทุนต�อหน�วยผลผลิตที่ได�จัดทําแล�วเสร็จ ดังนี้

� สําเนาหนังสือแจ+งเวียนให+หน�วยงานภายในส�วนราชการตรวจสอบ
รายละเอียดความถูกต+องของค�าใช+จ�าย

� หลักฐานแสดงการตรวจสอบจากหัวหน+าศูนย�ต+นทุนเกี่ยวกับความ
ถูกต+องของข+อมูลต+นทุน ศูนย�ต+นทุน หรือกิจกรรมย�อย

� สําเนาหนังสือขอสร+างรหัสกิจกรรมย�อยทั้งหมดในระบบ GFMIS 
� หลักฐานแสดงการระบุค�าใช+จ�ายเข+าสู�กิจกรรมย�อยในระบบ GFMIS 

(KSB1) ในรูปแบบแผ�นบันทึกข+อมูล (CD-ROM) เป̀นไฟล� Excel
� รายงานผลการคํานวณต+นทุนต�อหน�วยกิจกรรม ผลผลิต กิจกรรม

ย�อย และผลผลิตย�อยของป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามลักเกณฑ� 
วิธีการ และรูปแบบรายงานที่กรมบัญชีกลางกําหนด (แสดงเป̀น
หน�วยบาท) โดยได+รับความเห็นชอบจากผู+มีอํานาจ
-   กิจกรรมย�อยของหน�วยงานสนับสนุนต+องมีอย�างน+อย 11 ด+าน 

          ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดเพื่อให+ครอบคลุมทุกกิจกรรมสนับสนุน
-   หน�วยนับที่ส�วนราชการกําหนดต+องมีเพียง 1 หน�วยนับสําหรับ
   กิจกรรมย�อยและผลผลิตย�อยแต�ละรายการ
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แนวทางการประเมนิผล
ระดับ เกณฑ	การประเมิน แนวทางการประเมินผล

ประเมินผลจากข�อมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ

ขั้นตอนที่ 1 การจัดทําบัญชีต+นทุนต�อหน�วยผลผลิต 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558

� รายละเอียดแสดงเกณฑ�การปgนส�วน ประกอบด+วย
-   เกณฑ�การปgนส�วนค�าใช+จ�ายทางอ+อม
-   เกณฑ�การปgนส�วนจากศูนย�ต+นทุนเข+าสู�กิจกรรมย�อย 
-   เกณฑ�การปgนส�วนจากกิจกรรมย�อยเข+าสู�ผลผลิตย�อย

� การจัดทําบัญชีต+นทุนประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ต+องใช+ข+อมูล
ทางบัญชีตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558

� ส�งผลการดําเนินงาน
-   ให+กรมบัญชีกลาง ในรูปแบบเอกสาร และแผ�นบันทึกข+อมูล
    (CD-ROM) เป̀นไฟล� Excel (ตารางที่ 1-6)  
-   ให+สํานักงบประมาณ และสํานักงาน ก.พ.ร. ในรูปแบบเอกสาร
    (ตารางที่ 1-6)
    ทั้งนี้ วันที่แล+วเสร็จของรายงานถือตามวันที่ผู+มีอํานาจลงนาม

เห็นชอบรายงานฯ ดังกล�าว
� เผยแพร�ข+อมูลบนหน+าหลัก ของเว็บไซต� ของหน�วยงาน หรือในกรณี

ที่หน�วยงานไม�มีเว็บไซต�ของหน�วยงาน ให+เผยแพร�ในช�องทางอื่นที่เหมาะสม
� ส�งสําเนารายงานฯ ให+กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และ

สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ	 2559
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รูปแบบรายงานการคาํนวณต้นทนุผลผลิต
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รูปแบบรายงานการคาํนวณต้นทุนผลผลิต
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ตารางทีK 1 รายงานตน้ทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน



ตารางที� 1 รายงานต้นทนุรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหลง่เงิน (ตอ่)

รูปแบบรายงานการคาํนวณต้นทุนผลผลิต
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คาํอธิบาย

วัตถุประสงค์ เพื�อให้ส่วนราชการสามารถรายงานผลการคํานวณต้นทุนรวมของหน่วยงานแยกตาม
ประเภทคา่ใช้จา่ยและแหลง่ของเงิน  

รายละเอียดของข้อมูล ข้อมูลค่าใช้จ่ายทั 1งหมดในระบบ GFMIS ต้นทุนที�เกี�ยวข้องในการผลิตผลผลิต เช่น 
กรณีส่วนราชการมีเงินนอกงบประมาณที�ไม่ได้บนัทึกในระบบ GFMIS  จดัทําหมาย
เหตุ  (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ  GFMIS และต้นทุนที�นํามา
คํานวณต้นทนุผลผลิต)

ประโยชน์ เพื�อทราบยอดต้นทุนผลผลิตทั 1งสิ 1นของหน่วยงาน และลกัษณะของค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ 1น
แยกตามประเภทแหลง่ของเงิน

การเชื�อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่างตารางการคํานวณ ส่วนราชการดึงข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบ 
GFMIS มีการกระทบยอดต้นทุนที�เกี�ยวข้องในการผลิตผลผลิตและต้นทุนที�ไม่เกี�ยวข้อง
ในการผลิตผลผลิต และจดัทําหมายเหตทุ้ายตารางที� 1 เพื�อคํานวณหาต้นทนุรวม  

การตรวจสอบความถกูต้อง ตารางที� 1 - 6 มียอดรวมของต้นทนุรวมเท่ากนั  และสามารถกระทบยอดระหว่างตารางได้ 
ในรายละเอียดของเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสื�อมราคา  
กระทบยอดของยอดรวมตามประเภทค่าใช้จ่ายตารางที� 1 - 2  อนึ�ง หมายเหตทุ้ายตาราง
ที� 1 แสดงการกระทบยอดระหว่างค่าใช้จ่ายทั 1งสิ 1นที�ถูกบันทึกในระบบ GFMIS  และ
ต้นทนุรวมที�จะถกูนํามาคํานวณต้นทนุผลผลิต



ตารางที� 2 รายงานต้นทนุตามศนูย์ต้นทนุแยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย

รูปแบบรายงานการคาํนวณต้นทุนผลผลิต

67
              ใหห้น่วยงานพิจารณาค่าใช้จ่ายจากตารางที' 1 โดยเรียงลําดบัประเภทค่าใช้จ่ายจากมากไปหานอ้ยแลว้นํามาแสดงประเภทค่าใช้จ่ายในหวัคอลมัน์ในตารางที' 2 นี2 
โดยเท่าที'พื2นที'กระดาษจะทําได ้และค่าใช้จ่ายที'เหลือใหร้วมอยู่ในประเภทค่าใช้จ่ายอื'น
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คาํอธิบาย

วัตถุประสงค์ เพื�อแสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที�ได้รับการปันส่วนตามเกณฑ์การปัน
ส่วนที�ส่วนราชการกําหนด  รวมเป็นต้นทนุรวมทั 1งสิ 1นของแต่ละศนูย์ต้นทนุ 

รายละเอียดของข้อมูล ศูนย์ต้นทุนที�สามารถแยกประเภทเป็นศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน การจําแนก
ประเภทค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อม ต้นทนุรวมของแต่ละศนูย์ต้นทนุ

ประโยชน์ เพื�อทราบต้นทนุรวมของแต่ละศนูย์ต้นทุน  โดยส่วนราชการสามารถจําแนกค่าใช้จ่ายทางตรงที�
เกิดขึ 1นของศนูย์ต้นทนุ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที�ได้รับการปันส่วนของแต่ละศนูย์ต้นทนุ โดยสามารถ
ใช้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกต้นทุนเข้าสู่  ศูนย์ต้นทุนโดยตรงและความ
เหมาะสมของการปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมเข้าสู่ศนูย์ต้นทนุ

การเชื�อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่างตารางการคํานวณ  ต้นทุนทางตรงและทางอ้อมของทุกศูนย์
ต้นทนุจะรวมแสดงเท่ากบัข้อมลูต้นทนุรวมจากตารางที� 1  

การตรวจสอบความถูกต้อง ตารางที� 1 - 6 มียอดรวมของต้นทุนรวมเท่ากัน  และสามารถกระทบยอดระหว่างตารางได้ 
ในรายละเอียดของเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสื�อมราคา กระทบยอด
ของยอดรวมตามประเภทค่าใช้จ่ายตารางที� 1



รูปแบบรายงานการคาํนวณต้นทุนผลผลิต
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ตารางที� 3 รายงานต้นทนุกิจกรรมย่อยแยกตามแหลง่เงิน
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คาํอธิบาย

วัตถุประสงค์ เพื�อแสดงการกําหนดกิจกรรมย่อยของส่วนราชการ  โดยแยกประเภทเป็นกิจกรรมย่อยของ
หน่วยงานหลัก  กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน  และแสดงต้นทุนในแต่ละกิจกรรมย่อย  
ปริมาณและหน่วยนบัของกิจกรรมย่อย และต้นทนุต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย

รายละเอียดของข้อมูล ข้อมลูกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลกัและกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนบัสนนุ  ต้นทนุกิจกรรม
ย่อยแยกตามแหล่งของเงิน  ต้นทนุรวมของกิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนบั  ต้นทนุต่อหน่วย
กิจกรรมย่อย

ประโยชน์ เพื�อรายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรใน
การดําเนินในแต่ละกิจกรรมย่อย

               การเชื�อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทนุระหว่างตารางการคาํนวณ   ต้นรวมตามศนูย์ต้นทนุที�แสดงในตารางที� 2 
จะถกูเชื�อมโยงเข้าสกูิจกรรมย่อยของแต่ละศนูย์ต้นทนุ  ซึ�งเกิดขึ 1นจากการระบตุ้นทนุเข้าสู่กิจกรรม
ย่อยโดยตรง  และเกิดจากการปันส่วนต้นทนุ  

การตรวจสอบความถูกต้อง ตารางที� 1 – 6 มียอดรวมของต้นทนุรวมเท่ากนั  และสามารถกระทบยอดระหว่างตาราง
ได้ ในรายละเอียดของเงินในงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสื�อมราคา  ตรวจการ
กําหนดกิจกรรมย่อยหน่วยงานสนบัสนุนต้องมีมากกว่า 11 ด้านที�กรมบญัชีกลางกําหนด  และ
หน่วยนบัต้องเป็นมาตรฐานในแต่ละกิจกรรม



รูปแบบรายงานการคาํนวณต้นทุนผลผลิต
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คาํอธิบาย

วัตถุประสงค์     เพื�อรายงานผลการคํานวณต้นทนุตอ่หนว่ยของผลผลิตยอ่ย
รายละเอียดของข้อมูล  ข้อมลูผลผลิตยอ่ยที�สว่นราชการกําหนด ต้นทนุที�เกิดขึ 1นของแตล่ะแหลง่ของเงิน  ต้นทนุรวม ปริมาณและหนว่ยนบั  ต้นทนุตอ่หนว่ย
ประโยชน์         เพื�อรายงานผลการคํานวณต้นทนุตอ่หนว่ยของผลผลิตยอ่ย สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการดําเนินในแตล่ะผลผลิตยอ่ย
การเชื�อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่างตารางการคํานวณ การเชื�อมโยงตวัเลขจากตารางที� 3 ที�แสดงต้นทนุกิจกรรมยอ่ย โดยเชื�อมโยง

ต้นทนุในแตล่ะกิจกรรมยอ่ยของหนว่ยงานหลกัเข้าสูผ่ลผลิตยอ่ย และเชื�อมโยงต้นทนุในกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนบัสนนุเข้าสู่ผลผลิต
ยอ่ยของหนว่ยงานหลกัโดยการปันสว่น

การตรวจสอบความถูกต้อง  ตารางที� 1 - 6 มียอดรวมของต้นทนุรวมเท่ากนั  และสามารถกระทบยอดระหว่างตารางได้  รายละเอียดของเงินในงบประมาณ  
เงินนอกงบประมาณ  งบกลาง  คา่เสื�อมราคา  ผลผลิตยอ่ยเป็นผลผลิตที�สว่นราชการสง่มอบให้กบับคุคลภายนอกอยา่งแท้จริง

ตารางที� 4 รายงานต้นทนุผลผลิตย่อยแยกตามแหลง่เงิน



รูปแบบรายงานการคาํนวณต้นทุนผลผลิต
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ตารางที� 5 รายงานต้นทนุกิจกรรมหลกัแยกตามแหลง่เงิน

คาํอธิบาย

วัตถุประสงค์     เพื�อรายงานผลการคํานวณต้นทนุตอ่หนว่ยของกิจกรรมหลกัที�ปรากฏตามเอกสารงบประมาณ
รายละเอียดของข้อมูล  กิจกรรมหลกัปรากฏตามเอกสารงบประมาณ ต้นทนุที�เกิดขึ 1นของแตล่ะแหล่งของเงิน  ต้นทนุรวม ปริมาณและหน่วยนบั  

ต้นทนุตอ่หนว่ยของกิจกรรมหลกั   
ประโยชน์ เพื�อรายงานผลการคํานวณต้นทนุตอ่หนว่ยของกิจกรรมหลกั สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการดําเนินในแตล่ะกิจกรรมหลกั
การเชื�อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่างตารางการคํานวณ การเชื�อมโยงตวัเลขจากตารางที� 5 เชื�อมโยงตวัเลขจากผลผลิตย่อย

เข้าสูก่ิจกรรมหลกั
การตรวจสอบความถูกต้อง ตารางที� 1 - 6 มียอดรวมของต้นทนุรวมเท่ากนั  และสามารถกระทบยอดระหว่างตารางได้  รายละเอียดของเงินใน

งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  งบกลาง  คา่เสื�อมราคา  



ตารางที� 6 รายงานต้นทนุผลผลิตหลกัแยกตามแหลง่ของเงิน

รูปแบบรายงานการคาํนวณต้นทุนผลผลิต
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คาํอธิบาย

วัตถุประสงค์     เพื�อรายงานผลการคํานวณต้นทนุตอ่หนว่ยของผลผลิตหลกัที�ปรากฏตามเอกสารงบประมาณ
รายละเอียดของข้อมูล  ผลผลิตหลกัปรากฏตามเอกสารงบประมาณ ต้นทนุที�เกิดขึ 1นของแต่ละแหล่งของเงิน  ต้นทนุรวม ปริมาณและหน่วยนบั  

ต้นทนุตอ่หนว่ยของผลผลิตหลกั   
ประโยชน์ เพื�อรายงานผลการคํานวณต้นทนุตอ่หนว่ยของผลผลิตหลกั สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการดําเนินในแตล่ะผลผลิตหลกั
การเชื�อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่างตารางการคํานวณ การเชื�อมโยงตวัเลขจากตารางที� 5 เชื�อมโยงตวัเลขจากกิจกรรมหลกั

เข้าสูผ่ลผลิตหลกั
การตรวจสอบความถูกต้อง ตารางที� 1 - 6 มียอดรวมของต้นทนุรวมเท่ากนั  และสามารถกระทบยอดระหว่างตารางได้  รายละเอียดของเงินใน

งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  งบกลาง  คา่เสื�อมราคา  



แนวทางการประเมนิผล (ต่อ)
ระดับ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการประเมินผล

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลการคํานวณต+นทุน
ต�อหน�วยผลผลิตระหว�างป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2557 และป�งบประมาณ พ.ศ. 2558

� เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานการรายงานผลการ
คํานวณต�นทุนต�อหน�วยผลผลิตที่ได�จัดทําแล�วเสร็จ ดังนี้

� รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคํานวณต+นทุนต�อหน�วยผลผลิต
ระหว�างป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 และป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และรูปแบบรายงานที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
(แสดงเป̀นหน�วยบาท) โดยได+รับความเห็นชอบจากผู+มีอํานาจ

� รายงานสรุปผลการวิเคราะห�ต+นทุนต�อหน�วยผลผลิตตามรูปแบบ    
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด (แสดงเป̀นหน�วยบาท) และได+รับความเห็นชอบ
จากผู+มีอํานาจ โดยเนื้อหาของรายงานฯ ดังกล�าว ประกอบด+วย
- สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห�ผลการคํานวณต+นทุน

ต�อหน�วยผลผลิตและกิจกรรมระหว�างป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 
และป�งบประมาณ พ.ศ. 2558

- วิเคราะห�สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อย�างมีสาระสําคัญ
ในต+นทุนต�อหน�วย (โดยอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ในส�วนที่เกินกว�า 20%) 
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แนวทางการประเมนิผล (ต่อ)
ระดับ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการประเมินผล

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลการคํานวณต+นทุน
ต�อหน�วยผลผลิตระหว�างป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2557 และป�งบประมาณ พ.ศ. 2558

- ถ+าหน�วยงานมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณต+นทุน หน�วยนับ 
หรือชื่อกิจกรรม/ผลผลิต ในป�ปgจจุบันต+องมีการดําเนินการแก+ไข
ป�ก�อนด+วย เพื่อให+สามารถเปรียบเทียบกันได+ในระหว�าง 2 ป�

� ส�งผลการดําเนินงาน
- ให+กรมบัญชีกลาง ในรูปแบบเอกสาร และแผ�นบันทึกข+อมูล 

(CD-ROM) เป̀นไฟล� Excel (ตารางที่ 7-12)  
- ให+สํานักงบประมาณ และสํานักงาน ก.พ.ร. ในรูปแบบเอกสาร 

(ตารางที่ 7-12) 
ทั้งนี้ วันที่แล+วเสร็จของรายงานถือตามวันที่ผู+มีอํานาจลงนาม
เห็นชอบรายงานฯ ดังกล�าว

� เผยแพร�ข+อมูลบนหน+าหลัก ของเว็บไซต� ของหน�วยงาน หรือในกรณี
ที่หน�วยงานไม�มีเว็บไซต�ของหน�วยงาน ให+เผยแพร�ในช�องทางอื่น
ที่เหมาะสม

� ส�งสําเนารายงานฯ ให+กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และ
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ	 2559
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รูปแบบรายงานการเปรียบเทยีบ
ผลคาํนวณต้นทนุผลผลิต
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ตารางที� 7 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทนุกิจกรรมย่อยแยกตามแหลง่เงิน

รูปแบบรายงานการคาํนวณต้นทุนผลผลิต
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ตารางที� 7 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทนุกิจกรรมย่อยแยกตามแหลง่เงิน (ตอ่)

การวิเคราะห์สาเหตขุองการเปลี�ยนแปลงของต้นทนุตอ่หน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทนุตอ่หน่วยกิจกรรมย่อย
ที�เปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญั)
กิจกรรมย่อยที  1         เหตผุล.....................................................................................................................
กิจกรรมย่อยที�  2         เหตผุล .....................................................................................................................
กิจกรรมย่อยที�  3         เหตผุล .....................................................................................................................
กิจกรรมย่อยที�  4         เหตผุล .....................................................................................................................
กิจกรรมย่อยที�  5         เหตผุล .....................................................................................................................
กิจกรรมย่อยที�  6         เหตผุล .....................................................................................................................
กิจกรรมย่อยที�  7         เหตผุล .....................................................................................................................
กิจกรรมย่อยที�  8         เหตผุล .....................................................................................................................
กิจกรรมย่อยที�  9         เหตผุล .....................................................................................................................
กิจกรรมย่อยที�  10       เหตผุล .....................................................................................................................

รูปแบบรายงานการคาํนวณต้นทุนผลผลิต
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79

คาํอธิบาย

วัตถุประสงค์ เพื�อแสดงผลการเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทนุกิจกรรมยอ่ยแยกตามแหลง่ของเงินและวิเคราะห์  
สาเหตขุองการเปลี�ยนแปลงต้นทนุกิจกรรมย่อย 

ประโยชน์ เพื�อรายงานผลการเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทนุกิจกรรมย่อย และส่วนราชการสามารถอธิบาย
สาเหตุของการเปลี�ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย ทําให้ทราบสาเหตุและนําไปสู่การจดัทํา
แผนเพิ�มประสทิธิภาพ

การเชื�อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่างตารางการคาํนวณ เปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมย่อยแยก
ตามแหล่งเ งินของปีงบประมาณปัจจุบัน (ข้อมูลตารางที�  3) และต้นทุนกิจกรรมย่อยของ
ปีงบประมาณก่อน 

การตรวจสอบความถูกต้อง สว่นราชการสามารถกระทบยอดรวมของต้นทนุตารางที� 7 -12 ได้  ผลการคํานวณการ
เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย มีความถูกต้อง กิจกรรมย่อยที�กําหนดควรมีความสมํ�าเสมอและเป็น
ประโยชน์ในการใช้ข้อมลูเพื�อการบริหารต้นทนุได้ 

ตารางที� 7 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทนุกิจกรรมยอ่ยแยกตามแหลง่เงิน



ตารางที� 8  เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทนุผลผลิตย่อยแยกตามแหลง่เงิน

การวิเคราะห์สาเหตขุองการเปลี�ยนแปลงของต้นทนุต่อหน่วยผลผลิตย่อย   (อธิบายเฉพาะต้นทนุต่อหน่วยผลผลิตย่อยที�เปลี�ยนแปลง
อย่างมีสาระสําคญั)
ผลผลิตย่อยที  1         เหตผุล.....................................................................................................................
ผลผลิตย่อยที�  2         เหตผุล .....................................................................................................................
ผลผลิตย่อยที�  3         เหตผุล .....................................................................................................................
ผลผลิตย่อยที�  4         เหตผุล .....................................................................................................................
ผลผลิตย่อยที�  5         เหตผุล .....................................................................................................................

รูปแบบรายงานการคาํนวณต้นทุนผลผลิต
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81

คาํอธิบาย

วัตถุประสงค์    เพื�อแสดงผลการเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน  และวิเคราะห์
สาเหตขุองการเปลี�ยนแปลงต้นทนุผลผลติย่อย  

ประโยชน์ เพื�อรายงานผลการเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนผลผลิตย่อย และส่วนราชการสามารถอธิบาย
สาเหตขุองการเปลี�ยนแปลงต้นทนุต่อหน่วยผลผลิตย่อย ทําให้ทราบสาเหตแุละนําไปสู่การจดัทําแผน
เพิ�มประสทิธิภาพ

การเชื�อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่างตารางการคาํนวณ เปรียบเทียบต้นทนุผลผลติย่อยแยกตาม
แหลง่เงินของปีงบประมาณปัจจบุนั (ข้อมลูตารางที� 4) กบัต้นทนุผลผลติย่อยของปีงบประมาณก่อน  

  การตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถกระทบยอดรวมของต้นทุนตารางที� 7 -12 ได้ ผลการคํานวณการ
เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยมีความถูกต้อง ผลผลิตย่อยที�กําหนดควรมีความสมํ�าเสมอและเป็น
ประโยชน์ในการใช้ข้อมลูเพื�อการบริหารต้นทนุได้

ตารางที� 8 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทนุผลผลติยอ่ยแยกตามแหลง่เงิน



 ตารางที� 9  เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทนุกิจกรรมหลกัแยกตามแหลง่เงิน

รูปแบบรายงานการคาํนวณต้นทุนผลผลิต
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การวิเคราะห์สาเหตขุองการเปลี�ยนแปลงของต้นทนุต่อหน่วยกิจกรรมหลกั   (อธิบายเฉพาะต้นทนุต่อหน่วยกิจกรรมหลกัที�เปลี�ยนแปลงอย่าง
มีสาระสําคญั)
กิจกรรมหลกัที�  1         เหตผุล.....................................................................................................................
กิจกรรมหลกัที� 2         เหตผุล .....................................................................................................................
กิจกรรมหลกัที� 3         เหตผุล .....................................................................................................................
กิจกรรมหลกัที� 4         เหตผุล .....................................................................................................................
กิจกรรมหลกัที� 5         เหตผุล .....................................................................................................................



83

คาํอธิบาย

วัตถุประสงค์ เพื�อแสดงผลการเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทนุกิจกรรมหลกัแยกตามแหล่งของเงิน  และวิเคราะห์
สาเหตขุองการเปลี�ยนแปลงต้นทนุกิจกรรมหลกั  

ประโยชน์ เพื�อรายงานผลการเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทนุกิจกรรมหลกั และส่วนราชการสามารถอธิบาย
สาเหตขุองการเปลี�ยนแปลงต้นทนุต่อหน่วยกิจกรรมหลกั ทําให้ทราบสาเหตแุละนําไปสูก่ารจดัทําแผน
เพิ�มประสทิธิภาพ

การเชื�อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่างตารางการคาํนวณ เปรียบเทียบต้นทนุกิจกรรมหลกัแยกตาม
แหลง่เงินของปีงบประมาณปัจจบุนั (ข้อมลูตารางที� 5) กบัต้นทนุกิจกรรมหลกัของปีงบประมาณก่อน  

การตรวจสอบความถูกต้อง สว่นราชการสามารถกระทบยอดรวมของต้นทนุตารางที� 7 - 12 ได้   ผลการคํานวณการ
เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย มีความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถใช้ผลการคํานวณวิเคราะห์
เปรียบเทียบกบัต้นทนุกิจกรรมหลกัที�ขอจดัสรรงบประมาณ

ตารางที� 9 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทนุกิจกรรมหลกัแยกตามแหลง่เงิน



 ตารางที� 10  เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทนุผลผลิตหลกัแยกตามแหลง่เงิน

การวิเคราะห์สาเหตขุองการเปลี�ยนแปลงของต้นทนุต่อหน่วยผลผลิตหลกั (อธิบายเฉพาะต้นทนุต่อหน่วยกิจกรรมหลกัที�เปลี�ยนแปลง
อย่างมีสาระสําคญั) 
ผลผลิตหลกัที�  1         เหตผุล.....................................................................................................................
ผลผลิตหลกัที� 2         เหตผุล .....................................................................................................................
ผลผลิตหลกัที� 3         เหตผุล .....................................................................................................................
ผลผลิตหลกัที�  4         เหตผุล .....................................................................................................................
ผลผลิตหลกัที� 5         เหตผุล .....................................................................................................................

รูปแบบรายงานการคาํนวณต้นทุนผลผลิต
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คาํอธิบาย

วัตถุประสงค์ เพื�อแสดงผลการเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทนุกิจกรรมหลกัแยกตามแหลง่ของเงินและวเิคราะห์สาเหตุ
ของการเปลี�ยนแปลงต้นทนุกิจกรรมหลกั  

ประโยชน์ เพื�อรายงานผลการเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทนุกิจกรรมหลกัและสว่นราชการสามารถอธิบาย
สาเหตขุองการเปลี�ยนแปลงต้นทนุต่อหน่วยกิจกรรมหลกัทําให้ทราบสาเหตแุละนําไปสูก่ารจดัทําแผน
เพิ�มประสทิธิภาพ

การเชื�อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่างตารางการคาํนวณ เปรียบเทียบรายงานต้นทนุกิจกรรมหลกั
แยกตามแหล่งเงินของปีงบประมาณปัจจุบัน (ข้อมูลตารางที�  6) กับต้นทุนกิจกรรมหลักของ
ปีงบประมาณก่อน  

การตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถกระทบยอดรวมของต้นทนุตารางที� 7 - 12 ได้  ผลการคํานวณการ
เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยมีความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถใช้ผลการคํานวณวิเคราะห์
เปรียบเทียบกบัต้นทนุกิจกรรมหลกัที�ขอจดัสรรงบประมาณ

ตารางที� 10 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทนุกิจกรรมหลกัแยกตามแหลง่เงิน



 ตารางทีK 11  รายงานเปรียบเทียบตน้ทุนทางตรงตามศนูยต์น้ทุนแยกตามประเภทค่าใชจ้่ายและลกัษณะของตน้ทุน 
(คงทีH/ผนัแปร)

รูปแบบรายงานการคาํนวณต้นทุนผลผลิต
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 ตารางทีK 11  รายงานเปรียบเทียบตน้ทุนทางตรงตามศนูยต์น้ทุนแยกตามประเภทค่าใชจ้่ายและลกัษณะของตน้ทุน 
(คงทีH/ผนัแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลีHยนแปลงของตน้ทุนทางตรงตามศูนยต์น้ทุนแยกตามประเภทค่าใชจ้่ายและลกัษณะของตน้ทุน 
(คงทีH/ผนัแปร)  (อธิบายเฉพาะศูนยต์น้ทุนทีHเปลีHยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั)

ศูนยต์น้ทุนหลกัทีH 1    เหตุผล .........................................................
ศูนยต์น้ทุนหลกัทีH 2    เหตุผล .........................................................
ศูนยต์น้ทุนหลกัทีH 3    เหตุผล .........................................................
ศูนยต์น้ทุนหลกัทีH 4    เหตุผล .........................................................
ศูนยต์น้ทุนหลกัทีH 5    เหตุผล .........................................................
ศูนยต์น้ทุนหลกัทีH 6    เหตุผล .........................................................
ศูนยต์น้ทุนหลกัทีH 7    เหตุผล .........................................................
ศูนยต์น้ทุนหลกัทีH 8    เหตุผล .........................................................
ศูนยต์น้ทุนหลกัทีH 9    เหตุผล .........................................................
ศูนยต์น้ทุนหลกัทีH 10   เหตุผล .........................................................

รูปแบบรายงานการคาํนวณต้นทุนผลผลิต
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88

คาํอธิบาย

วัตถุประสงค์ เพื�อแสดงผลการเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทนุทางตรงตามศนูย์ต้นทนุแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลกัษณะของ
ต้นทนุ    (คงที�/ ผนัแปร) และวิเคราะห์สาเหตขุองการเปลี�ยนแปลงของต้นทนุทางตรงตามศนูย์ต้นทนุ 

ประโยชน์ เพื�อรายงานผลการเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทนุทางตรงตามศนูย์ต้นทนุแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลกัษณะ
ของต้นทนุ (คงที�/ ผนัแปร) และส่วนราชการสามารถอธิบายสาเหตขุองการเปลี�ยนแปลงต้นทนุทางตรง ทําให้ทราบ
สาเหตแุละนําไปสู่การจดัทําแผนเพิ�มประสิทธิภาพ

การเชื�อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทนุระหว่างตารางการคาํนวณ เปรียบเทียบรายงานต้นทนุตามศนูย์ต้นทนุแยก
ตามประเภทค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายทางตรง) ของปีงบประมาณปัจจบุนั (ข้อมลูตารางที� 2 ) กบัรายงานต้นทนุตามศนูย์
ต้นทนุแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายทางตรง) ของปีงบประมาณก่อน  

การตรวจสอบความถูกต้อง
ส่วนราชการสามารถกระทบยอดรวมของต้นทนุตารางที� 2 (ค่าใช้จ่ายทางตรง)  ผลการคํานวณการเปรียบเทียบ
ต้นทนุทางตรงมีความถกูต้อง จําแนกประเภทค่าใช้จ่ายและลกัษณะของต้นทนุ (คงที�/ ผนัแปร) และอธิบายสาเหตุ
ของการเปลี�ยนแปลงของต้นทนุที�เกิดขึ 1นอย่างมีสาระสําคญัได้   

ตารางที� 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทนุทางตรงตามศนูย์ต้นทนุแยกตามประเภทคา่ใช้จ่ายและ
ลกัษณะของต้นทนุ (คงที�/ผนัแปร)



รูปแบบรายงานการคาํนวณต้นทุนผลผลิต
ตารางทีK 12 รายงานเปรียบเทยีบต้นทุนทางอ้อมตามลกัษณะของต้นทุน (คงทีK/ผนัแปร)
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 การวิเคราะห์สาเหตขุองการเปลี�ยนแปลงของต้นทนุทางอ้อมตามลกัษณะของต้นทนุ (คงที�/ผนัแปร)(อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่าย
ทางอ้อมที�เปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสําคญั)

ค่าใช้จ่ายประเภทที� 1 เหตผุล.......................................................................................................
ค่าใช้จ่ายประเภทที� 2 เหตผุล.......................................................................................................
ค่าใช้จ่ายประเภทที� 3 เหตผุล.......................................................................................................
ค่าใช้จ่ายประเภทที� 4 เหตผุล.......................................................................................................
ค่าใช้จ่ายประเภทที� 5 เหตผุล.......................................................................................................
ค่าใช้จ่ายประเภทที� 6 เหตผุล.......................................................................................................
ค่าใช้จ่ายประเภทที� 7 เหตผุล.......................................................................................................
ค่าใช้จ่ายประเภทที� 8 เหตผุล.......................................................................................................
ค่าใช้จ่ายประเภทที� 9 เหตผุล.......................................................................................................
ค่าใช้จ่ายประเภทที� 10 เหตผุล.......................................................................................................

ตารางทีK 12 รายงานเปรียบเทียบตน้ทุนทางออ้มตามลกัษณะของตน้ทุน (คงทีH/ผนัแปร)

รูปแบบรายงานการคาํนวณต้นทุนผลผลิต
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คําอธิบาย
วัตถุประสงค� เพื่อแสดงผลการเปรียบเทียบผลการคํานวณต�นทุนทางอ�อมแยกตามประเภทค$าใช�จ$ายและลักษณะของต�นทุน (คงที่/ ผันแปร) 

และวิเคราะห1สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต�นทุนทางอ�อมแยกตามประเภทค$าใช�จ$าย

ประโยชน� เพื่อรายงานผลการเปรียบเทียบผลการคํานวณต�นทุนทางอ�อมแยกตามประเภทค$าใช�จ$ายและลักษณะของต�นทุน (คงที่/ ผัน
แปร) และส$วนราชการสามารถอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต�นทุนทางอ�อม ทําให�ทราบสาเหตุและนําไปสู$การจัดทํา
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ

การเชื่อมโยงความสัมพันธ�ของข�อมูลต�นทุนระหว9างตารางการคาํนวณ เปรียบเทียบรายงานต�นทุนแยกตามประเภทค$าใช�จ$าย 
(ค$าใช�จ$ายทางอ�อม) ของป6งบประมาณป7จจุบัน (ข�อมูลตารางที่ 2 ) กับรายงานต�นทุนแยกตามประเภทค$าใช�จ$าย (ค$าใช�จ$ายทางอ�อม) 
ของป6งบประมาณก$อน  
การตรวจสอบความถกูต�อง
ส$วนราชการสามารถกระทบยอดรวมของต�นทุนตารางที่ 2 (ค$าใช�จ$ายทางอ�อม)  ผลการคํานวณการเปรียบเทียบต�นทุนทางอ�อมมี
ความถูกต�อง จําแนกประเภทค$าใช�จ$ายและลักษณะของต�นทุน (คงที่/ ผันแปร) และอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต�นทุนที่
เกิดขึ้นอย$างมีสาระสําคัญได�   

คาํอธิบาย ตารางทีK 12 รายงานเปรียบเทยีบต้นทุนทางอ้อมแยกตามประเภท
ค่าใช้จ่ายและลกัษณะของต้นทุน (คงทีK/ผนัแปร)



แนวทางการประเมนิผล (ต่อ)
ระดับ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการประเมินผล

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
การลดค�าใช+จ�ายและการปรับปรุงกิจกรรม 
ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2559

� เอกสาร/ หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานตามแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ป+งบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

� แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ซึ่งมีการกําหนดเปiาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2559 อย�างชัดเจน (มีการระบุกิจกรรมสถานะปgจจุบัน 
เปiาหมาย และระยะเวลา) ไม�ต่ํากว�า 4 เรื่อง คือ
- การลดค�าใช+จ�ายต+องเป̀นค�าใช+จ�ายในการดําเนินงานในภาพรวม

ระดับกรมที่ลดลง เช�น ค�าสาธารณูปโภค ค�าวัสดุสํานักงาน เป̀นต+น 
โดยต+องสามารถลดค�าใช+จ�ายลงได+อย�างน+อยร+อยละ 5 จาก
ค�าใช+จ�ายที่เกิดขึ้นจริงในป�งบประมาณก�อนจํานวน 2 เรื่อง และ

- การปรับปรุงกิจกรรมต+องแสดงให+เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
ของกิจกรรมนั้นในรูปของต+นทุนและปริมาณงาน จํานวน 2 เรื่อง

� ทั้งนี้ วันที่แล+วเสร็จของแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 ถือตามวันที่ผู+มีอํานาจลงนามเห็นชอบ
แผนฯ ดังกล�าว  

� ส�งสําเนาแผนฯ ให+กับกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
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การตรวจสอบความถกูต้องของต้นทนุตอ่หนว่ย

คา่เฉลี�ย

คา่กลาง

ตรวจสอบความถกูต้อง
และบงัคบัให้ทําแผนลดต้นทนุ

ตรวจสอบความถกูต้อง
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การเพิ�มประสิทธิภาพ
• Efficiency (ประสทิธิภาพ) คือ การวดัในเชิงการวดัในเชิงเปรียบเทียบระหวา่ง

ผลผลติและทรัพยากรที�ใช้  โดยการใช้ทรัพยากร สามารถวดัในเชิงต้นทนุการ
ดําเนินการ และการวดัประสทิธิภาพ จะถกูวดัได้ในลกัษณะ  Cost per Unit of 

output หรือต้นทนุตอ่หน่วยผลผลติ และวดัประสทิธิภาพก็ยงัสามารถครอบคลมุ
ถงึ  Outcome ด้วย 

• Operational  Efficiency  กระบวนการดําเนินงานมีประสทิธิภาพหรือไม ่วดัจาก 
Cost  per Unit of Output   (ต้นทนุตอ่หน่วยผลผลติ)

• Service Efficiency กระบวนการให้บริการมีประสทิธิภาพหรือไม ่วดัจาก Cost per 

Unit of Service Output (ต้นทนุตอ่หน่วยผลผลติงานบริการ)
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การวัดประสิทธิภาพ  =                          ต+นทุนรวม  (Total  Actual  Costs  )                               

       (Efficiency)        จํานวนของผลผลิต ( Actual Quantity  of Output  )             



Input Process Output

Quantity

Quality
Economy Value-added

การวางแผนเพิ�มประสทิธิภาพ

Time 95



การประหยดัทรัพยากร (การเลือกคา่ใช้จา่ย)

• องค์กรกําหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั

• จดัโครงการรณรงค์การใช้ทรัพยากร

• ประเมินความคุ้มคา่การใช้ทรัพยากร

• พิจารณาวา่ทรัพยากรใดที�ไมถ่กูใช้งาน หรือ ใช้งานยงัไมเ่ตม็กําลงั

• การจดัซื 1อจดัจ้างด้วยราคาที�เหมาะสม
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ประสทิธิภาพด้านกระบวนการ (การเลือกกิจกรรม)

• พิจารณากิจกรรมทั 1งองค์กร เพื�อดคูวามซํ 1าซ้อนของกิจกรรม

• เปรียบเทียบประสทิธิภาพของกิจกรรมที�เหมือนกนัระหวา่งหนว่ยงาน
ยอ่ยภายในองค์กร

• ลดกระบวนการกิจกรรมที�ไมจ่ําเป็นออกไป
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ประสทิธิภาพของการสร้างผลผลติ

• ปรับปรุงคณุภาพของผลผลติให้ประชาชนพงึพอใจ

• พิจารณาเพิ�มปริมาณผลผลติให้ใช้ทรัพยากรคงที�อยา่งเตม็
ประสทิธิภาพ

• ลดระยะเวลาการรอคอยการรับบริการของประชาชน
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    แบบฟอร์มการวางแผนเพิ�มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ............

การรายงานเกี�ยวกับการวางแผนเพิ�มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย

กิจกรรม
สถานะป4จจุบัน

(ปNงบประมาณกอน พ.ศ. ..........)
เปRาหมาย

(ปNงบประมาณป4จจุบัน พ.ศ. ..........)

1. ค�าใช+จ�าย ...................... มีการใช+................ในป�งบประมาณ 
ก�อน พ.ศ. .......... เป̀นเงิน 
................................. บาท

ลดค�าใช+จ�าย ..................... ร+อยละ 
............ ของป�งบประมาณก�อน พ.ศ. 
.......... เป̀นจํานวนเงิน
....................................... บาท

2. ค�าใช+จ�าย ...................... มีการใช+................ในป�งบประมาณ 
ก�อน พ.ศ. .......... เป̀นเงิน 
................................. บาท

ลดค�าใช+จ�าย ..................... ร+อยละ 
............ ของป�งบประมาณก�อน พ.ศ. 
.......... เป̀นจํานวนเงิน
....................................... บาท
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กิจกรรม
สถานะป4จจุบัน

(ปNงบประมาณกอน พ.ศ. 2558)
เปRาหมาย

(ปNงบประมาณป4จจุบัน พ.ศ. 2559)

1. การประหยัดการใช+
ไฟฟiา

มีการใช+ไฟฟiาในป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เป`นจํานวนเงิน 
1,151,749.42 บาท

ลดค�าไฟฟiา ร+อยละ 5 ของ
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 คิดเป`น
เงินที่ลดได+ 57,587.37 บาท

2. การประหยัดน้ํามัน
เชื้อเพลิง

มีการใช+น้ํามันเชื้อเพลิงทั้งป� 2558 
ทั้งสิ้น  54,485.72 ลิตร

มีการใช+น้ํามันเชื้อเพลิงน+อยลง 5% 
ของหน�วยการใช+ของป� 2558 
เป`นจํานวน 2,724.29 ลิตร 
ลิตรละ 25.60 บาท คิดเป`นเงิน
ที่ลดได+ 69,741.82 บาท

ตัวอยางการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด�านคาใช�จาย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2559
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แบบฟอร์มการวางแผนเพิ�มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกจิกรรม 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. .............
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ตัวอยางการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด�านการปรับปรุงกิจกรรม 
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ตัวอยางการกําหนดระยะเวลาและผู�รับผิดชอบของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2559



แนวทางการประเมนิผล (ต่อ)
ระดับ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการประเมินผล

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการลดค�าใช+จ�าย
และการปรับปรุงกิจกรรมที่สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพได+อย�างแท+จริง  

� เอกสาร/ หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานตามแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับป+งบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

� รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ การลด
ค�าใช+จ�ายและการปรับปรุงกิจกรรม โดยมีเนื้อหา ดังนี้
-   ผลการดําเนินงานหรือผลสําเร็จที่เกิดจากการดําเนินงานตาม

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยเทียบกับเปiาหมายที่กําหนด
-   ช�วงระยะเวลาที่ดําเนินการ/ กิจรรม/ วิธีการ/ ขั้นตอน ตามที่กําหนด

ไว+ในแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ 
-   ปgจจัยสนับสนุน
-   ปgญหา/ อุปสรรค
-   แนวทางหรือข+อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพฯ ในป�ต�อไป
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แนวทางการประเมนิผล (ต่อ)
ระดับ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการประเมินผล

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการลดค�าใช+จ�าย
และการปรับปรุงกิจกรรมที่สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพได+อย�างแท+จริง  

� รายงานสรุปผลการประหยัดคาใช�จายที่ประหยัดได�จากการ
ดําเนินงานด�านการลดคาใช�จาย (แผนเพิ่มประสิทธิภาพกรณี
การลดคาใช�จาย) และต�นทุนตอหนวยผลผลิตที่ลดลงได�จาก
การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน (แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
กรณีการปรับปรุงกิจกรรม) ถือตามผู�มีอํานาจลงนามเห็นชอบ
ตอรายงานฯ ดังกลาว

� วันที่แล+วเสร็จของรายงานผลการดําเนินงานดังกล�าว ถือตามวันที่
ผู+มีอํานาจลงนามเห็นชอบต�อรายงานฯ ดังกล�าว

� สําเนาหนังสือนําส�งรายงานฯ ให+กับกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 
31 ตุลาคม 2559
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แบบฟอร�มการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด�านค9าใช�จ9าย 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ……………….

กิจกรรม
ระยะเวลาตาม

แผนฯ
เป@าหมาย ระยะเวลาจริง ผลการดําเนินงาน เหตุผล

1. การประหยัด
การใช�จ$าย 
................

ต.ค. …. - ก.ย. .... ลดค$าใช�จ$าย 
..................... ร�อย
ละ ............ ของ
ป6งบประมาณก$อน 
พ.ศ. .......... เป@น
จํานวนเงิน
...................... บาท

ม.ค. .... - ก.ย. 
....

มีใช�ค$าใช�จ$าย............ใน
ป6งบประมาณป7จจุบัน พ.ศ.  
........... เป@นจํานวนเงิน 
........................... บาท เพิ่มขึ้น
ร�อยละ ............ ของการใช�
ค$าใช�จ$ายในป6งบประมาณเก$า 
พ.ศ. ...........

 

2. การประหยัด
การใช�จ$าย 
................

ต.ค. …. - ก.ย. .... ลดค$าใช�จ$าย 
..................... ร�อย
ละ ............ ของ
ป6งบประมาณก$อน 
พ.ศ. .......... เป@น
จํานวนเงิน
...................... บาท

ม.ค. .... - ก.ย. 
....

มีใช�ค$าใช�จ$าย............ใน
ป6งบประมาณป7จจุบัน พ.ศ.  
........... เป@นจํานวนเงิน 
........................... บาท เพิ่มขึ้น
ร�อยละ ............ ของการใช�
ค$าใช�จ$ายในป6งบประมาณเก$า 
พ.ศ. ...........
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ตัวอยางการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด�านคาใช�จาย 
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรม
ระยะเวลา
ตามแผนฯ

เปRาหมาย ระยะเวลาจริง ผลการดําเนินงาน เหตุผล

1. การประหยัดการใช+
ไฟฟiา

ต.ค. 2558 –
ก.ย. 2559

ลดค�าไฟฟiา ร+อยละ 5 ของ
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
คิดเป̀นเงินที่ลดได+ 
57,587.37 บาท

ม.ค. 2559 –
ก.ย. 2559

มีการใช+ไฟฟiาในป�งบประมาณ
ปgจจุบัน พ.ศ. 2559 เป̀น
จํานวนเงิน 1,117,196.94 
บาท ลดลงร+อยละ 3 ของการ
ใช+ไฟฟiาในป�งบประมาณ พ.ศ. 
2558

- มีการปรับค�าไฟฟiาตาม
สูตรการปรับอัตราค�าไฟฟiา
โดยอัตโนมัติ (Ft)
- เกิดสถานการณ�เหตุชุมนุม
ทางการเมืองทําให+ส�วน
ราชการอื่น (ตํารวจ และฝtาย
ปกครอง) ขอใช+สถานที่ใน
การปฏิบัติหน+าที่ตลอด 24 
ชั่วโมง

2. การประหยัดน้ํามัน
เชื้อเพลิง

ต.ค. 2558 –
ก.ย. 2559

มีการใช+น้ํามันเชื้อเพลิง
น+อยลง 5% ของหน�วยการ
ใช+ของป� 2558 
เป̀นจํานวน 2,724.29 ลิตร 
ลิตรละ 25.60 บาท คิดเป̀น
เงินที่ลดได+ 69,741.82 บาท

ต.ค. 2558 - 
ก.ย. 2559

การใช+น้ํามันเชื้อเพลิง 
49,898.02 ลิตร ลดลงคิดเป̀น 
8.42% ของหน�วยการใช+ป� 
พ.ศ. 2558 คิดเป̀นเงินที่ลดได+ 
117,445.12 บาท

เนื่องจากมีมาตรการรณรงค�
ที่ต�อเนื่อง และมีการปรับการ
ใช+ยานพาหนะของหน�วยงาน
ใหม� ประกอบกับการใช+
น้ํามันที่ผลิตมาจากไบโอดี
เซลล�เพิ่มขึ้น
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แบบฟอร�มการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด�านการปรับปรุงกิจกรรม 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ..............

หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…..

**(ให�อธิบาย
เหตุผลในหมาย
เหตุ หากไม
สามารถ
ดําเนินการได�ตาม
เปRาหมายเป�น
หมายเหตุ
ประกอบตารางนี้)



109

ตัวอยางการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด�านการปรับปรุงกิจกรรม 
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2559

**(ให�อธิบาย
เหตุผลในหมาย
เหตุ หากไม
สามารถ
ดําเนินการได�ตาม
เปRาหมายเป�น
หมายเหตุ
ประกอบตารางนี้)

หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…..



แนวทางการประเมนิผล (ต่อ)
ระดับ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการประเมินผล

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

ขั้นตอนที่ 5 การนําข�อมูลต�นทุนมาใช�ประโยชน	
ในการบริหารจัดการของหนวยงาน 
นอกเหนือจากการลดคาใช�จาย
และการปรับปรุงกิจกรรม

� เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงาน ประจําป+งบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ดังนี้

� หลักฐานแสดงผลการประเมินของผู+บริหารหรือคณะทํางานต+นทุน
ผลผลิตด+านการใช+ประโยชน�จากข+อมูลต+นทุนต�อหน�วยผลผลิต

� หลักฐานการแต�งตั้งคณะกรรมการจัดทําต+นทุนต�อหน�วยผลผลิต
ของหน�วยงาน

� รายงานสรุปผลการนําข�อมูลต�นทุนมาใช�ประโยชน	ในการบริหาร
จัดการของหนวยงาน นอกเหนือจากการลดคาใช�จายและ
การปรับปรุงกิจกรรมถือตามผู�มีอํานาจลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ 
ดังกลาว

� หลักฐานแสดงการจัดประชุมชี้แจงทําความเข+าใจเกี่ยวกับข+อมูลต+นทุน
การวิเคราะห�และการใช+ประโยชน�จากข+อมูลต+นทุนในหน�วยงาน

� หลักฐานการสื่อสารภายในหน�วยงานถึงมาตรการประหยัดทรัพยากร
ของหน�วยงาน

� สําเนาหนังสือนําส�งรายงานฯ ให+กับกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 
31 ตุลาคม 2559
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การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื�อการตดัสินใจของผู้บริหาร

ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุน

• ข้อมูลต้นทุนผลผลิตต่อการวัดผลการดาํเนินงานของหน่วยงาน

• การใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Use cost 

information more effectively)
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การสอบทานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการ

112

คาํถาม
ผลการประเมิน

มี / ไม่มี หรือ  ใช่/ไม่ใช่
หมายเหตุ

1. ท่านได้รับข้อมูลต้นทุนของกิจกรรมและผลผลิตที�ต้องการหรือไม่ หากท่านไม่ได้รับ
ข้อมูล ข้อมูลต้นทุนใดที�ท่านต้องการ

  

2. เมื�อท่านสอบทานผลการดาํเนินงาน ท่านได้รับข้อมูลผลการดาํเนินงานในกิจกรรม
และผลผลิตพร้อมกับต้นทุนที�เกี�ยวข้องหรือไม่

  

3. ท่านได้ประเมินคุณภาพผลผลิตและต้นทุนที�แสดงถึงความคุ้มค่าหรือไม่ และได้
ดาํเนินการอย่างเหมาะสมหรือไม่

  

4. ท่านได้แสดงข้อมูลต้นทุนและผลการดาํเนินงานในกิจกรรมควบคู่กันหรือไม่   

5. ท่านได้เปรียบเทียบต้นทุนของหน่วยงานของท่านกับหน่วยงานอื�นที�ดาํเนินกิจกรรม
และสร้างผลผลิตที�ใกล้เคียงกันหรือไม่

  

6. ต้นทุนที�แสดงไว้เป็นต้นทุนที�เป็นปัจจุบันหรือไม่



คาํถาม
ผลการประเมิน

มี / ไม่มี หรือ  ใช่/ไม่ใช่
หมายเหตุ

7. เมื�อท่านต้องตัดสินเชิงนโยบายทางการบริหาร การเลือกนโยบายการดาํเนินงานที�
แตกต่างกันนั(นมีข้อมูลต้นทุนที�เกี�ยวข้องกับทางเลือกต่างๆในการตัดสินใจทางการ
บริหารหรือไม่

  

8. ท่านทราบต้นทุนของงานบริการสาธารณะใดที�ท่านให้ความสาํคัญและต้องการ
ข้อมูลต้นทุนในการบริหารหรือไม่

  

9. เจ้าหน้าที�ในหน่วยงานของท่านได้อธิบายให้ท่านเกิดความเข้าใจในข้อมูลต้นทุนของ
หน่วยงานของท่านหรือไม่

  

10. ท่านได้รับการอบรมอย่างเหมาะสมในการทาํความเข้าใจเกี�ยวกับข้อมูลต้นทุน การ
วิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในหน่วยงานของท่านหรือไม่
 

  

11. ท่านสามารถทราบต้นทุนที�ชัดเจนของงานบริการสาธารณะของหน่วยงานของท่านหรือไม่   

12. ท่านทราบวิธีการเปรียบเทยีบต้นทุนของหน่วยงานของท่านกับต้นทุนของหน่วยงานอื�น
หรือไม่
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การสอบทานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการ
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การสอบทานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการ

คาํถาม
ผลการประเมิน

มี / ไม่มี หรือ  ใช่/ไม่ใช่

หมายเหตุ

13. ท่านได้ใช้ข้อมูลต้นทุนเป็นส่วนหนึ�งของกรอบแนวคดิการบริหารผลการปฏบิัตงิาน 
(performance management) ของหน่วยงานของท่านหรือไม่ 

  

14. ท่านสามารถประเมินว่าการใช้ทรัพยากรในหน่วยงานของท่านในการให้บริการสาธารณะ
มีความคุ้มค่าหรือไม่

  

15. ท่านมีความพงึพอใจในการบริหารจัดการด้านต้นทุนในระดับสํานัก กอง ศูนย์ ของ
หน่วยงานของท่านหรือไม่

  

16. ท่านสามารถสร้างการตระหนักถงึวัฒนธรรมองค์กรด้านการประหยัดการใช้ทรัพยากร
ได้เพิ�มขึ (นหรือไม่

  

17. เมื�อท่านใช้ข้อมูลต้นทุน ท่านทราบถงึวิธีการคาํนวณ และการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ
ระหว่างปีปัจจุบันและปีก่อนได้หรือไม่

  

18. ท่านได้ริเริ�มสร้างกระบวนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการบริหารต้นทุนใน
หน่วยงานของท่านหรือไม่

  

19. บุคคลกรในหน่วยงานของท่านตระหนักถงึความสําคัญของข้อมูลต้นทุนว่ามีส่วนเกี�ยวข้อง
กับบุคคลากรทุกคนหรือไม่

  



พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกจิการบ้านเมืองที�ด ีพ.ศ. 2546

หมวด  4
การบรหิารราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ และ

เกิดความค ุม้ค่าในเชิงภารกิจของรฐั
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มาตรา  22

วรรคแรก
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วรรคสอง
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มาตรา  22



วรรคสาม
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ความคุ้มค่าความคุ้มค่า

หลักความคุ�มคา 
(1) ส�วนราชการต+องจัดทําบัญชีต+นทุนในงานบริการสาธารณะแต�ละประเภท และรายจ�ายต�อหน�วย

ของบริการสาธารณะ เพื่อการเปรียบเทียบความคุ+มค�าระหว�างปgจจัยนําเข+ากับผลลัพธ�ที่ เกิดขึ้น ซึ่งหากรายจ�าย
ต�อหน�วยของงานบริการสาธารณะของส�วนราชการใด สูงกว�ารายจ�ายต�อหน�วยของงานบริการสาธารณะ
ประเภทเดียวกันของส�วนราชการอื่น ส�วนราชการนั้นต+องจัดทําแผนการลดรายจ�ายต�อหน�วย เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงการทํางานต�อไป ซึ่งรายละเอียดในการจัดทําบัญชีต+นทุนกรมบัญชีกลางจะเป̀นผู+กําหนดขึ้น

(2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ จะเป̀นผู+ตรวจสอบความคุ+มค�าใน
การปฏิบัติภารกิจแห�งรัฐ เพื่อรายงานต�อคณะรัฐมนตรีประเมินว�าภารกิจใดสมควร ทําต�อไปหรือยุบเลิก โดย
คํานึงถึงประโยชน�ที่รัฐและประชาชนจะพึงได+รับจากภารกิจนั้น และในการประเมินความคุ+มค�าจะต+องคํานึงถึง
ประเภทและสภาพของแต�ละภารกิจ ความเป̀นไปได+ ประโยชน�ที่รัฐและประชาชนจะได+รับ โดยเทียบกับ
รายจ�ายของรัฐ ทั้งนี้ มิใช�คํานวณเป̀นตัวเงินเท�านั้น แต�ต+องคํานึงถึงประโยชน�ได+เสียของสังคมด+วย



ตวัอย่างข้อมูลต้นทุนผลผลิตที�สามารถใช้ประโยชน์ในการวัดความ
คุ้มค่าของการดาํเนินงานของหน่วยงาน

ด้านการบริหารบุคลากร (Human Resource) ด้านการบริหารบุคลากร (Human Resource)

• ต้นทุนในการบริหารทรัพยากร (cost of HR function; 

องค์ประกอบของค่าใช้จ่ายบุคลากรมีสัดส่วนกี�เปอร์เซ็นต์เป็น
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมและมีสัดส่วนกี�เปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรอื� นๆ) เป็นสัดส่วนกี� เปอร์เซ็นต์ทั (งสิ (นของ
หน่วยงาน (expenditure)

• ต้นทุนการบริหารบุคคลต่อบุคลากร

• ต้นทุนการฝึกอบรมเป็นกี� เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายรวมของ
หน่วยงาน

• ค่าใช้จ่ายบุคลากรเป็นกี� เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายรวมของ
หน่วยงาน

• ต้นทุนการสรรหาทรัพยากรต่อตาํแหน่ง

• พจิารณาจากประโยชน์ที�ได้รับจากการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ทั (งประโยชน์ที� เป็นมูลค่าทางการเงิน และประโยชน์ที� ไม่
สามารถคาํนวณค่าเป็นเงนิได้

• ให้ความสําคัญกับสัดส่วนของค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยงานว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

• เ ป็นแนวทางในการ จัดการเ รื� อง ทุนมนุษย์  (Human 

Capital) เพื�อให้คนในองค์กรสร้างคุณค่าหรือพัฒนา
มูลค่าเพิ� มให้เกิดขึ (นกับองค์กรนั(นๆโดยต้องพิจารณาว่า
ผลลัพธ์ที�เกิดขึ (นมีการเปลี�ยนแปลงในด้านการมีความรู้ ทักษะ
ที�เพิ�มขึ (น มีทัศนคติดีขึ (น หรือมุ่งมั�นอุทิศตนในการปฏิบัติงาน
มากยิ�งขึ (น
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ข้อมูลต้นทุนกิจกรรมและผลผลิต การวัดความคุ้มค่า



ตวัอย่างข้อมูลต้นทุนผลผลิตที�สามารถใช้ประโยชน์ในการวัดความ
คุ้มค่าของการดาํเนินงานของหน่วยงาน

ด้านการบริหารบุคลากร (Human Resource) ด้านการบริหารบุคลากร (Human Resource)

• ความคุ้มค่าในการสรรหาและการคัดเลือก อาจดูได้จากการมี
ระบบหรือกลไกในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเพื�อให้ได้
บุคลากรที�มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร โดย
ดูทั (งกระบวนการและผลจากการสรรหาและคัดเลือก

• ความคุ้มค่าในการบรรจุแต่งตั (ง มักจะเกี�ยวข้องกับการมีระบบ
หรือกลไกในการกําหนดเงื�อนไขในการบรรจุที�ชัดเจนและเอื (อ
ประโยชน์ต่อองค์กร ในส่วนของการรักษาไว้นั(นมักจะพิจารณา
ให้ความสาํคัญกับคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ขวัญและกําลังใจ 
สวัสดิการและค่าตอบแทน โดยส่วนใหญ่มักจะวัดผลสุดท้าย
จากอัตราการรักษาคนเก่งไว้ในองค์กร 

• ความสําเร็จของบุคลากรในการประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม
สร้างสรรค์ขององค์กร(Core Value)
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ตวัอย่างข้อมูลต้นทุนผลผลิตที�สามารถใช้ประโยชน์ในการวัดความ
คุ้มค่าของการดาํเนินงานของหน่วยงาน

ด้านการบริหารสารสนเทศ ด้านการบริหารสารสนเทศ

• ต้นทุนของหน่วยสารสนเทศเป็นกี� เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่าย
รวมของหน่วยงาน

• ต้นทุนในการสนับสนุนงานสารสนเทศต่อผู้ใช้งาน หรือต่อ
เครื�อง

• ต้นทุนต่อการได้มาของคอมพวิเตอร์หนึ�งเครื�อง

• งานสารสนเทศสนับสนุนการจัดการการบริหารงาน และการ
ปฏิบัตงิานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ระบบข้อมูลที�เสริมประสิทธิภาพและผลงานให้บุคคลแต่ละคน
ในองค์กร สารสนเทศที�ช่วยให้การทาํงานของบุคคลดีขึ (น ต้อง
เกี�ยวข้องกับหน้าที�ความรับผิดชอบของบุคคลนั(น เพื�อการ
วางแผน จัดการและควบคุมการทาํงานของตนเองได้

• ระบบสารสนเทศที�สนับสนุนงานขององค์กรโดยรวม โดยใช้
ข้อมูลที� เกี� ยวข้องส่งผ่านถึงกันจากหน่วยงานหนึ� งไปยังอีก
หน่วยงานหนึ�ง ซึ�งสามารถสนับสนุนการบริหารงานในระดับ
ปฏิบัตกิาร และระดับสูงขึ (นได้ด้วย

• ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยเฉพาะระบบข้อมูลและ
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ร่วมกันในหน่วยงาน
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ข้อมูลต้นทุนกิจกรรมและผลผลิต การวัดความคุ้มค่า



ตวัอย่างข้อมูลต้นทุนผลผลิตที�สามารถใช้ประโยชน์ในการวัดความ
คุ้มค่าของการดาํเนินงานของหน่วยงาน

ด้านการจัดซื (อจัดจ้าง ด้านการจัดซื (อจัดจ้าง

•  ต้นทุนของงานจัดซื (อจัดจ้าง (งานพัสดุ) เป็นกี�เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าใช้จ่ายรวมของหน่วยงาน 

• ต้นทุนของงานจัดซื (อจัดจ้าง (งานพัสดุ) เทียบกับต้นทุนงาน
จัดซื (อจัดจ้างต่อการจัดหาหนึ�งครั(งของหน่วยงานอื�น

• คํานึงถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที�จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาว
ของส่วนราชการที�จะได้รับประกอบกัน

• สาํหรับในกรณีที�วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องคํานึงถึง
คุณภาพและการดูแลรักษาเป็นสําคัญ ให้สามารถกระทําได้
โดยไม่ต้องถือราคาตํ�าสุดในการเสนอซื (อหรือจ้างเสมอไป แต่
ต้องคาํนึงถงึค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาด้วย
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ข้อมูลต้นทุนกิจกรรมและผลผลิต การวัดความคุ้มค่า



ตวัอย่างข้อมูลต้นทุนผลผลิตที�สามารถใช้ประโยชน์ในการวัดความ
คุ้มค่าของการดาํเนินงานของหน่วยงาน

ด้านการสื�อสารและประชาสัมพันธ์ ด้านการสื�อสารประชาสัมพันธ์

• ต้นทุนด้านสื�อสารและประชาสัมพันธ์เป็นกี� เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าใช้จ่ายรวมของหน่วยงาน 

• การให้ข้อมูลข่าวสารของประชาสัมพันธ์จะเป็นการเพิ�มคุณค่า 
(Added value) ให้กับผลิตภัณฑ์ หรือผลผลิต โดยการ
นําเสนอในรูปข่าว, บทความ, การให้สัมภาษณ์, การจัด
นิ ท ร ร ศ ก า ร ,  ก า ร สั ม ม น า ,  ก า ร ทํ า เ ป็ น ส า ร ค ดี 
(Documentary), การทํา VDO, การทํารายละเอียด 
(Profile), สื�อสิ�งพมิพ์ ฯลฯ ซึ�งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

• การสร้างภาพลักษณ์ (Image building) เป็นการสร้าง
ความชื�นชมในงานบริการสาธารณะ หรือองค์กร รวมถึงความ
เข้าใจที�ดีต่อกันทําให้เกิดความเข้าใจ (Understanding) 

ให้ความร่วมมือ สนับสนุนจากภายนอก

• การให้ความรู้ (Education) โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที� ถูกต้อง อันจะนําไป สู่การปรับเปลี�ยนทัศนคต ิ
และเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมได้

• การสร้างความน่าเชื�อถือ (Edibility building) คือการทาํ
ให้เกิดความมั�นใจ ความศรัทธา การยอมรับของประชาชนต่อ
องค์กร
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ข้อมูลต้นทุนกิจกรรมและผลผลิต การวัดความคุ้มค่า



ตวัอย่างข้อมูลต้นทุนผลผลิตที�สามารถใช้ประโยชน์ในการวัดความ
คุ้มค่าของการดาํเนินงานของหน่วยงาน

ด้านการเงนิและบัญชี ด้านการเงนิและบัญชี
• ต้นทุนของงานการเงนิและบัญชีเป็นกี�เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่าย

รวมของหน่วยงาน สามารถแบ่งออกเป็น

• ต้นทุนของงานการเงนิและบัญชีต่อรายการการประมวลผล

• ต้นทุนของงานการเงินและบัญชีต่อรายงานที� ส่งเสริมการ
ตัดสินใจของหน่วยงาน

• ต้นทุนของงานการเงนิและบัญชีต่อรายงาน

• การบริหารด้านการเงนิเป็นการบริหารที�

ต้องอ้างอิงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารการเงินที�กําหนดไว้ 
การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับย่อมหมายถึงความ
บกพร่องและเกิดการทุจริต การทางด้านการเงิน นอกจากการ
บริหารจัดการทั (งจํานวนเงินให้เพียงพอกับความต้องการและ
ทันเวลาของผู้ใช้ แล้วยังคงต้องจัดทํารายงานติดตามการใช้
จ่ายเงนิอย่างทันต่อเวลา

• การบริหารงานการบัญชี ต้องยึดหลักความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา และความน่าเชื�อถือของข้อมูลการบัญชีและรายงาน
ทางการเงินที�หน่วยงานจัดทําขึ (น เพื�อเป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
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ข้อมูลต้นทุนกิจกรรมและผลผลิต การวัดความคุ้มค่า



กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนและหน่วยนับของกิจกรรมย่อย
ที�กรมบัญชีกลางกาํหนดให้ส่วนราชการใช้ในการคาํนวณ

1.   กิจกรรมด�านการเงินและบญัชี หนวยนับ    จํานวนเอกสารรายการ

2.   กิจกรรมด�านการพัสดุ หนวยนับ    จํานวนครัง้ของการจัดซื้อจัดจ�าง

3.   กิจกรรมด�านบรหิารบคุลากร หนวยนับ    จํานวนบคุลากร

4.   กิจกรรมด�านพัฒนาทรพัยากรบคุคล หนวยนับ    จํานวนชั่วโมง/คนฝXกอบรม

5. กิจกรรมด�านตรวจสอบภายใน หนวยนับ    จํานวนงานตรวจสอบ/คนวัน
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กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนและหน่วยนับของกิจกรรมย่อย
ที�กรมบัญชีกลางกาํหนดให้ส่วนราชการใช้ในการคาํนวณ (เพิ�มเตมิ)

6.   กิจกรรมด�านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน  หนวยนับ  จํานวนเครือ่งคอมพิวเตอร	

7.   กิจกรรมด�านเครอืขายอินเตอร	เน็ตและเวบ็ไซต	       หนวยนับ   ระบบ

8.   กิจกรรมด�านแผนงาน                                        หนวยนับ   ด�าน

9.   กิจกรรมด�านพัฒนาระบบบรหิารราชการ               หนวยนับ   ด�าน

10. กิจกรรมด�านงานสารบรรณ                                 หนวยนับ   จํานวนหนังสือเข�า – ออก

11. กิจกรรมด�านยานพาหนะ                                    หนวยนับ   กิโลเมตร  
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การพจิารณาการปรับปรุงกจิกรรมสนับสนุนของหน่วยงานการพจิารณาการปรับปรุงกจิกรรมสนับสนุนของหน่วยงาน
 (เพิ�มเตมิ 6 กจิกรรม)

หน่วยงาน กิจกรรม หน่วยนับ

สาํนักงานเลขานุการกรม ด้านงานช่วยอํานวยการ เรื�อง

ด้านการวิเทศสมัพนัธ์ เรื�อง

ด้านการประชาสมัพนัธ์ เรื�อง

ด้านงบประมาณ วงเงินงบประมาณที�ได้รับจดัสรร

ด้านอาคารและสถานที� ครั 1ง

กองการเจ้าหน้าที� ด้านวินยัและความรับผิดทางละเมิด เรื�อง



อธิบายกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน

ต้นทุนของกิจกรรมด้านการเงินและบัญชี คือตน้ทุนในการดาํเนินกิจกรรม
ดา้นการเงินและบญัชีของหน่วยงาน เช่น การรับ – จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ การติดตามและการรายงานดา้นการเงินและบญัชี (แต่ไม่รวมถึงการ
จัดทาํแผนทีKอยู่ในความรับผดิชอบของกลุ่มแผนงาน)

จํานวนเอกสารรายการ หมายถึง จาํนวนรายการเอกสารทางการเงินและ
บญัชี  ยกเวน้เอกสารการจดัซืZอจดัจา้ง ซึH งหน่วยงานสามารถเรียกดูจาํนวนเอกสาร
รายการการเงินและบญัชีในระบบ GFMISไดโ้ดยใช ้Transaction Code : FB03
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**หมายเหตุ : การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีการกาํหนดเป็นกจิกรรมสนับสนุนเพิ�มเตมิ



ต้นทุนของกิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื (อจัดจ้าง) คือ ต้นทุนในการ
ดําเนินกิจกรรมการบริหารด้านพสัด ุและการจดัซื 1อจดัจ้าง แต่ไม่รวมถึงมลูค่าของ
สิ�งของหรือบริการที�จดัซื 1อหรือจดัจ้าง ในกรณีนี (ยังไม่รวมการซ่อมบาํรุงและงาน
ด้านยานพาหนะ

จาํนวนครั(งของการจัดซื (อจัดจ้าง หมายถึง  จํานวนครั 1งที�หน่วยงานทํา
การจัดซื 1อและจัดจ้าง ซึ�งจํานวนเอกสารของการจัดซื 1อจัดจ้างในระบบ GFMIS 
สามารถเรียกได้โดยใช้ Transaction Code: ZMM_PO_RPT01

อธิบายกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (ต่อ)
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ต้นทุนของกิจกรรมด้านบริหารบุคลากร  คือ ต้นทุนในการ
ดําเนินกิจกรรมเกี�ยวกบัการบริหารของบคุลากรของหน่วยงาน เช่น การ
ดแูลอตัรากําลงัและระบบงาน งานสรรหาและบรรจแุต่งตั 1ง รวมถึงงาน
ด้านงานทะเบียนประวตับิคุลากร

อธิบายกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (ต่อ)
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**หมายเหตุ : การแยกด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด มากําหนดเป็นกิจกรรมเพิ�มเติม  และการนิยาม
คาํอธิบายเพิ�มเตมิด้านการบริหารบุคลากรใหม่ โดยการเพิ�มการดาํเนินงานด้านงานทะเบียนประวัตบิุคลากรเข้าไป
ในนิยามเดมิของกจิกรรมด้านบริหารบุคลากรเพื�อให้ครอบคลุมมากยิ�งขึ (น



จํานวนบุคลากร  หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง      
ถ้าจํานวนบุคลากรไม่เท่ากันระหว่างปีให้ใช้จํานวนบุคลากรถั�วเฉลี�ย  ตัวอย่าง 
เช่น ระหว่าง 1 ตุลาคม 2550 ถึง 15 มกราคม 2550 มีจํานวนบุคลากร 50 คน 
ระหว่าง 16 มกราคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2550 มีจํานวนบุคลากร 60 คน  
ดงันั 1น การคํานวณหาจํานวนบคุลากรเทา่กบั
ระยะเวลา จํานวนวนั   จํานวนบคุลากร จํานวนวนั x จํานวนบคุลากร

1 ตลุาคม - 15 มกราคม  107       50 คน 5,350
16 มกราคม - 30 กนัยายน 258      60 คน 15,480

รวม 365 20,830
จํานวนบคุลากรถั�วเฉลี�ยทั 1งปี 20,830 / 365 วนั =57.07 คน

อธิบายกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (ต่อ)
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ต้นทุนของกิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรม
ที�หน่วยงานดําเนินงานในการพฒันาทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการวาง
แผนการพฒันาทรัพยากรบคุคล การประเมินผล และการจดัฝึกอบรม รวมถึง
การจดัทําสื�อตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องในการพฒันาทรัพยากรบคุคล โดยนบัรวมการ
พัฒนาบุคลากรทั 1งภายในและภายนอกหน่วยงาน  ในกรณีนี (ยกเว้น
การศึกษาดูงานและการฝึกอบรมต่างประเทศ

จาํนวนชั�วโมง/คนการฝึกอบรม  หมายถึง ผลรวมของจํานวนชั�วโมง
ของการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตรคูณด้วยจํานวนผู้ เข้าฝึกอบรมใน
หลกัสตูรนั 1น  เพื�อคํานวณหาต้นทนุของการฝึกอบรม 1 คน ต่อ 1 ชั�วโมงเป็น
เท่าใด ตัวอย่างเช่น หลักสูตรฝึกอบรมมีผู้ เ ข้ารับการอบรม 20 คน มี
ระยะเวลา 6 ชั�วโมง ดังนั 1นจํานวนชั�วโมง/คนการฝึกอบรม เท่ากับ 120 
ชั�วโมง/คน

อธิบายกจิกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (ต่อ)
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การคาํนวณจํานวนชัKวโมง/คนการฝึกอบรม

ผิด ถูก

     หลกัสูตร            เวลา (ชม.)           คน
  โครงการ A            18                   40 
  โครงการ B                  6     60               
  โครงการ C                30         35             
  โครงการ D                12           150     

รวมทัHงปี                   66                 285      =      18,810 

เพราะฉะนัHน จาํนวนชัKวโมง/คนการฝึกอบรมเท่ากบั 
(66 * 285) = 18,810 ชัKวโมง/คน  

    หลกัสูตร               เวลา (ชม.)        คน              รวม
  โครงการ A                  18              40               720
  โครงการ B                      6          60               360
  โครงการ C                  30              35            1,050
  โครงการ D                    12  150     1,800

รวมทัHงปี                                                  3,930

เพราะฉะนัHน จาํนวนชัKวโมง/คนการฝึกอบรมเท่ากบั
(720 + 360 + 1,050 + 1,800) =  3,930 ชัKวโมง/คน  

ตัวอย่างการคาํนวณปริมาณงานของกจิกรรมด้านพฒันาทรัพยากรบุคคล
1. โครงการฝึกอบรม A ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วนั จาํนวนผูเ้ขา้อบรม 40 คน
2. โครงการฝึกอบรม B ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วนั จาํนวนผูเ้ขา้อบรม 60 คน
3. โครงการฝึกอบรม C ระยะเวลาฝึกอบรม 5 วนั จาํนวนผูเ้ขา้อบรม 35 คน
4. โครงการฝึกอบรม D ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วนั จาํนวนผูเ้ขา้อบรม 150 คน



ต้นทุนของกิจกรรมตรวจสอบภายใน คือ ต้นทุนในการ
ดําเนินกิจกรรมที�เกี�ยวกับงานด้านตรวจสอบภายในของหน่วยงาน                         
ซึ�งสว่นใหญ่ดําเนินงานโดยกลุม่ตรวจสอบภายใน

จาํนวนงานตรวจสอบ/คนวัน  หมายถึง  จํานวนคนวนัที�ใช้
ที�ในงานตรวจสอบจริงประจําปี

อธิบายกจิกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (ต่อ)
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**หมายเหตุ : จะกาํหนดหน่วยนับใหม่ โดยใช้จาํนวนคนวันที�ใช้ในการตรวจสอบตามจริงจากการตรวจสอบประจาํปี



ต้นทุนของกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
หน่วยงาน คือ ต้นทนุในการดําเนินงานที�เกี�ยวกบัการดแูลบํารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ ระบบอีเมล์ ระบบ e-office ระบบเครือข่าย
อินทราเน็ต(ไม่รวมการสร้างระบบงานเฉพาะของหน่วยงาน  เว็บไซต์ 
และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน)

จาํนวนเครื�องคอมพิวเตอร์  หมายถึง จํานวนคอมพิวเตอร์
ทั 1งหมดที�หน่วยงานดแูล

อธิบายกจิกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (ต่อ)
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กจิกรรมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเวบ็ไซต์ คือ ต้นทนุใน
การดําเนินงานเกี�ยวกบัเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต ต้นทนุของการใช้อปุกรณ์ในการ
เชื�อมตอ่อินเตอร์เน็ต การใช้เครื�องและอปุกรณ์ในการจดัการอินเตอร์เน็ต และ
ต้นทนุที�เกี�ยวข้องกบังานอินเตอร์เน็ต และงานที�เกี�ยวข้องกบัการสร้างและ
บํารุงรักษาเว็บไซต์ สําหรับฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที�มีอายกุารใช้งานมากกวา่ 
1 ปี จะใช้คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่ายตามอายกุารใช้งาน

ระบบ หมายถึง ระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ โดยให้
นบัเป็น 1 ระบบ

อธิบายกจิกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (ต่อ)
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กิจกรรมด้านแผนงาน คือต้นทุนในการดําเนินกิจกรรม การ
จดัทําแผน ติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนของหน่วยงานโดยสว่น
ใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มแผนงาน ในกรณีที�กลุ่มแผนงาน 
ดําเนินงานนอกเหนือจากนี 1ต้องแยกต้นทนุเป็นกิจกรรมตา่งหาก

ด้าน หมายถึง กิจกรรมด้านแผนงาน โดยให้นบัเป็น 1 ด้าน

อธิบายกจิกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (ต่อ)
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**หมายเหต ุ: 
�  ด้านการวางแผนการปฏิบตัิราชการ
• การวางแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน
•  การจดัทําคํารับรองการปฏิบตัิราชการ

�  ด้านการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการ
• ติดตาม ประเมนิผล



กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ คือ ต้นทนุในการ
ดําเนินงานกิจกรรมที�เกี�ยวข้องกบัการพฒันาระบบราชการ การจดัทํา
คํารับรองการปฏิบตัริาชการ การตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิงานตาม
คํารับรองและดําเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) โดยส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) ในกรณีที�กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(ก.พ.ร.) ดําเนินงานนอกเหนือจากนี 1ต้องแยกต้นทุนเป็นกิจกรรม
ตา่งหาก

ด้าน หมายถึง กิจกรรมด้านพฒันาระบบบริหารราชการ โดย
ให้นบัเป็น 1 ด้าน

อธิบายกจิกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (ต่อ)
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กรมบญัชีกลาง
The Comptroller General’s Department

งานกลุ่มพฒันาระบบบริหาร ประกอบด้วย

 1. คํารับรองการปฏิบตัิราชการของกรมบญัชีกลาง
หน่วยนับ จํานวนงานที�ดําเนินการทางด้านคํารับรองการปฏิบตัิราชการของ
หน่วยงาน

2. การพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ PMQA
หน่วยนับ จํานวนงานที�ดําเนินการทางด้าน PMQA

3. การจดักิจกรรมสนบัสนนุสงัคมและชมุชน (Corporate Social Responsibility : 
CSR)
หน่วยนับ จํานวนครั 1งที�จดักิจกรรมสนบัสนนุสงัคมและชมุชน (Corporate Social 
Responsibility : CSR)

สํานกัมาตรฐานด้านการบญัชีภาครัฐ

**หมายเหต ุ: 



กิจกรรมด้านงานสารบรรณ คือ ต้นทนุในการดําเนินงาน
กิจกรรมของกลุ่มงานสารบรรณในการรับส่งหนังสือส่วนกลางของ
หน่วยงาน ไมร่วมถึงงานสารบรรณยอ่ยตาม สํานกั กอง ศนูย์

จาํนวนหนังสือเข้า – ออก หมายถึง จํานวนหนงัสือ
รับเข้าและสง่ออกของหน่วยงาน

อธิบายกจิกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (ต่อ)
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กิจกรรมด้านยานพาหนะ คือ ต้นทุนในการดําเนินงาน
กิจกรรมเกี�ยวกบัด้านยานพาหนะเพื�อใช้ในการเดินทางของสว่นกลาง  
ยกเ ว้น  ค่าใ ช้ จ่ายเ กี� ยวกับรถประจําตําแหน่ง  ค่าแท็กซี�  และ
ยานพาหนะที�มีลกัษณะเฉพาะ เช่น ยานพาหนะทางนํ 1า ทางอากาศ 
และยานพาหนะที�ใช้ในการรบ

กิโลเมตร หมายถึง ระยะทางทั 1งหมดที�วิ�งของยานพาหนะ
ทั 1งหมดใน 1 ปี

อธิบายกจิกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (ต่อ)
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ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57

ต้นทนุรวมทั 1งประเทศ  7,202,237,718.72 บาท  7,969,126,781.31  บาท  6,769,295,085.52 บาท  5,638,318,320.36 บาท

ต้นทนุสงูที�สดุ กองทพับก
 1,641,002,229.42 บาท

กองทพับก
 1,806,916,568.32  บาท

กองทพับก 
2,168,488,977.78 บาท

กองทพับก
2,188,935,562.79 บาท

ต้นทนุตํ�าที�สดุ กรมการศาสนา
 762,607.56 บาท

กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั�ง  177,508.17 บาท

กองอํานวยการรักษาความมั�นคง
ภายในราชอาณาจกัร 

200,000.00 บาท

กองอํานวยการรักษาความมั�นคง
ภายในราชอาณาจกัร 

200,000 บาท

คา่กลาง(มธัยฐาน) ของต้นทนุ
รวมของหนว่ยงานภาครัฐ

 11,786,204.30 บาท  11,498,682.57  บาท  12,509,936.90 บาท  12,573,846.57 บาท

คา่เฉลี�ยของต้นทนุรวมของ
หนว่ยงานภาครัฐ

 51,814,659.85 บาท  56,922,334.15  บาท  51,674,008.29 บาท  46,597,672.07 บาท

ต้นทุนเฉลี�ยต่อหนึ�งรายการ  1,841.38 บาท  2,650.13 บาท  3,765.14 บาท  1,549.08 บาท

ต้นทนุตอ่หนว่ยสงูที�สดุ
ตอ่หนึ�งรายการ 

 49,562.18 บาท  55,752.05 บาท  195,211.94 บาท  42,515.99 บาท

ต้นทนุตอ่หนว่ยตํ�าที�สดุ
ตอ่หนึ�งรายการ 

 7.11 บาท  2.61 บาท  9.46 บาท  10.35 บาท

The Comptroller General’s Department

กจิกรรมด้านการเงนิและบญัชี
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ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57

ต้นทนุรวมทั 1งประเทศ  7,946,241,296.72 บาท  7,866,809,904.23  บาท  6,963,576,565.70 บาท  2,140,483,982.18 บาท

ต้นทนุสงูที�สดุ กองทพับก
1,682,341,852.50 บาท

กองทพับก
 1,780,654,148.09  บาท

กองทพับก 
2,034,501,733.88 บาท

สํานกังานปลดักระทรวงกลาโหม
 321,490,304.26 บาท

ต้นทนุตํ�าที�สดุ กรมการศาสนา
 305,043.02 บาท

กองอํานวยการรักษาความ
มั�นคงภายในราชอาณาจกัร

100,000.00 บาท

กองอํานวยการรักษาความมั�นคง
ภายในราชอาณาจกัร

 100,000.00 บาท

กองอํานวยการรักษาความมั�นคง
ภายในราชอาณาจกัร

100,000 บาท

คา่กลาง(มธัยฐาน) ของ
ต้นทนุรวมของหน่วยงาน
ภาครัฐ

 8,426,321.29 บาท  7,661,566.53 บาท  8,827,569.64 บาท  7,993,663.01 บาท

คา่เฉลี�ยของต้นทนุรวมของ
หน่วยงานภาครัฐ

 57,581,458.67 บาท  56,191,499.32  บาท   53,157,073.02 บาท  18,776,175.28 บาท

ต้นทุนเฉลี�ยต่อการจัดซื (อจัด
จ้าง 1 ครั(ง

 51,820.80 บาท  28,649.45 บาท  27,278.48 บาท  11,599.93 บาท

ต้นทนุตอ่หนว่ยสงูที�สดุตอ่การ
จดัซื 1อจดัจ้าง 1 ครั 1ง 

 2,967,584.00 บาท  870,914.50 บาท  599,189.93 บาท  55,578.67 บาท

ต้นทนุตอ่หนว่ยตํ�าที�สดุตอ่การ
จดัซื 1อจดัจ้าง 1 ครั 1ง 

 107.07 บาท  12.43 บาท  117.55 บาท 156.49 บาท

The Comptroller General’s Department

กจิกรรมด้านการพสัดุ
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ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57

ต้นทนุรวมทั 1งประเทศ  6,643,197,026.86 บาท  6,430,238,495.81 บาท  6,389,528,258.08 บาท 6,169,473,691.68 บาท

ต้นทนุสงูที�สดุ กรมป่าไม้
 2,036,230,320.05 บาท

กรมป่าไม้
2,169,385,983.59  บาท

กรมป่าไม้
 2,217,275,894.33 บาท

กรมป่าไม้
2,357,864,160.58 บาท

ต้นทนุตํ�าที�สดุ กรมการศาสนา
 305,043.02 บาท

กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั�ง

 74,090.37 บาท

สาํนกังานคณะกรรมการวิจยั
แหง่ชาติ

 145,410.07 บาท

กองอํานวยการรักษาความมั�นคง
ภายในราชอาณาจกัร

160,000 บาท

คา่กลาง(มธัยฐาน) ของต้นทนุ
รวมของหนว่ยงานภาครัฐ

 8,294,155.68 บาท  7,846,389.24 บาท  9,460,987.20 บาท 8,888,811.33 บาท

คา่เฉลี�ยของต้นทนุรวมของ
หนว่ยงานภาครัฐ

 48,847,036.96 บาท  46,595,931.13  บาท  49,531,226.81 บาท 50,158,322.70 บาท

ต้นทุนเฉลี�ยต่อ 1 คน  15,994.98 บาท  14,178.93 บาท  16,535.14 บาท 18,614.23 บาท

ต้นทนุตอ่หนว่ยสงูที�สดุ
ตอ่จํานวนบคุลากร 1 คน 

 242,055.98 บาท  229,491.80 บาท  215,394.98 บาท 313,935.25 บาท

ต้นทนุตอ่หนว่ยตํ�าที�สดุ
ตอ่จํานวนบคุลากร 1 คน 

 67.41 บาท  43.11 บาท  82.19 บาท 95.98 บาท

The Comptroller General’s Department

กจิกรรมด้านการบริหารบุคลากร
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ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57

ตน้ทุนรวมทัZงประเทศ  7,462,075,651.92 บาท  5,729,155,751.22  บาท  6,658,155,399.06 บาท  4,896,642,500.49 บาท

ตน้ทุนสูงทีHสุด กองบญัชาการกองทพัไทย 
1,146,382,542.53 บาท

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ
 1,295,774,861.59  บาท

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ
1,859,553,558.95 บาท

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ
1,174,129,758.80 บาท

ตน้ทุนตํHาทีHสุด กรมการศาสนา
 152,521.52 บาท

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัHง
 74,090.37 บาท

กรมหม่อนไหม
 301,610.81 บาท

สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและ
นํZ าตาลทราย
69,860 บาท

ค่ากลาง(มธัยฐาน) ของตน้ทุน
รวมของหน่วยงานภาครัฐ

 8,746,624.29 บาท  7,884,268.21 บาท  8,972,454.49 บาท 10,177,284.30 บาท

ค่าเฉลีHยของตน้ทุนรวมของ
หน่วยงานภาครัฐ

 55,687,131.73 บาท  41,515,621.39  บาท  51,216,579.99 บาท  41,851,645.30 บาท

ต้นทุนเฉลี�ยต่อ 1 ชั�วโมง 1 
คน

 1,133.08 บาท  1,590.63 บาท  3,027.45 บาท  2,782.81 บาท

ตน้ทุนต่อหน่วยสูงทีHสุด
ต่อ 1 ชัHวโมง 1 คน 

 42,530.01 บาท  35,542.07 บาท  133,420.22 บาท  84,081.03 บาท

ตน้ทุนต่อหน่วยตํHาทีHสุด
ต่อ 1 ชัHวโมง 1 คน 

 1.67 บาท  2.56 บาท  0.34 บาท  21.80 บาท

The Comptroller General’s Department

กจิกรรมด้านการพฒันาทรัพยากรบุคคล
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ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57

ตน้ทุนรวมทัZงประเทศ  1,499,063,136.95 บาท  986,260,097.99 บาท  970,202,266.18 บาท 805,403,462.18 บาท

ตน้ทุนสูงทีHสุด สาํนกังานประกนัสงัคม
 499,475,559.39 บาท

กรมการแพทย์
 174,713,336.05 บาท

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ
 91,985,441.63 บาท

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ
95,485,596.36 บาท

ตน้ทุนตํHาทีHสุด สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษ
เพืHอประสานงานโครงการอนั

เนืHองมาจากพระราชดาํริ
 19,340.53 บาท

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา
 68,047.59 บาท

กรมส่งเสริมวฒันธรรม 
45,594.00 บาท

กรมส่งเสริมวฒันธรรม 
26,946.00 บาท

ค่ากลาง(มธัยฐาน) ของตน้ทุน
รวมของหน่วยงานภาครัฐ

 2,145,886.20 บาท  2,611,240.83 บาท  2,430,427.36 บาท  2,350,250.68 บาท

ค่าเฉลีHยของตน้ทุนรวมของ
หน่วยงานภาครัฐ

 10,942,066.69 บาท  7,360,149.99 บาท  7,406,124.17 บาท  6,883,790.28 บาท

ตน้ทุนเฉลีHยต่อ 1 คน 1 วนั  14,688.17 บาท  5,583.33 บาท  6,522.14 บาท  4,538.49 บาท

ตน้ทุนต่อหน่วยสูงทีHสุด
ต่อ 1 คน 1 วนั 

 480,993.83 บาท  97,116.45 บาท  95,872.15 บาท  41,346.14 บาท

ตน้ทุนต่อหน่วยตํHาทีHสุด
ต่อ 1 คน 1 วนั

 7.57 บาท  154.65 บาท  67.00 บาท  137.79 บาท

The Comptroller General’s Department

กจิกรรมด้านการตรวจสอบภายใน
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ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57

ตน้ทุนรวมทัZงประเทศ  3,132,206,912.80  บาท  2,881,037,378.35  บาท  3,126,012,667.20 บาท 3,514,625,526.02 บาท

ตน้ทุนสูงทีHสุด สาํนกังานประกนัสงัคม 
 495,518,804.18 บาท

กรมศุลกากร 
271,473,047.56 บาท

กรมการพฒันาชุมชน
 314,983,592.48 บาท

กรมศุลกากร 
581,193,448.30 บาท

ตน้ทุนตํHาทีHสุด กองอาํนวยการรักษาความมัHนคงฯ
 44,523.50 บาท

กรมการศาสนา
76,144.10  บาท

กรมการศาสนา
 135,688.10 บาท

กรมการศาสนา
127,667.58 บาท

ค่ากลาง(มธัยฐาน) ของตน้ทุน
รวมของหน่วยงานภาครัฐ

 8,967,364.81 บาท  8,892,108.52 บาท  9,912,289.44 บาท  10,961,284.23 บาท

ค่าเฉลีHยของตน้ทุนรวมของ
หน่วยงานภาครัฐ

 23,550,427.92 บาท  20,877,082.45 บาท  24,614,272.97 บาท  29,288,546.05 บาท

ตน้ทุนเฉลีHยต่อต่อคอมพิวเตอร์ 
1 เครืHอง

 30,293.72 บาท  28,728.22 บาท  135,688.44 บาท  35,215.73 บาท

ตน้ทุนต่อหน่วยสูงทีHสุด
ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครืHอง

 360,384.97 บาท  452,550.19 บาท  11,990,325.09 บาท 621,556.11 บาท

ตน้ทุนต่อหน่วยตํHาทีHสุด
ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครืHอง

 315.01 บาท  264.66 บาท  366.99 บาท 178.77 บาท

The Comptroller General’s Department

กจิกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน
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ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57

ต้นทนุรวมทั 1งประเทศ  2,789,396,856.92 บาท  2,906,008,955.02  บาท  2,928,475,130.90 บาท 2,870,375,539.81 บาท

ต้นทนุสงูที�สดุ กรมสรรพากร
 495,400,035.22 บาท

กรมสรรพากร
 561,735,759.06 บาท

กรมสรรพากร
 517,054,277.10 บาท

กรมสรรพากร
559,472,435.24 บาท

ต้นทนุตํ�าที�สดุ กองอํานวยการรักษาความ
มั�นคงฯ 

24,835.77 บาท

สํานกังานปลดักระทรวง
แรงงาน

 133,620.10 บาท

กรมหมอ่นไหม
 107,444.21 บาท

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
404,148.85 บาท

คา่กลาง(มธัยฐาน) ของ
ต้นทนุรวมของหนว่ยงาน
ภาครัฐ

 5,722,428.96 บาท  5,199,226.11 บาท  6,557,734.12 บาท 8,283,886.81 บาท

คา่เฉลี�ยของต้นทนุรวมของ
หนว่ยงานภาครัฐ

  25,590,796.85 บาท  21,849,691.39  บาท  25,029,701.97 บาท 26,333,720.55 บาท

** หน่วยนับ 1 ระบบ

The Comptroller General’s Department

กจิกรรมด้านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
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ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57

ตน้ทุนรวมทัZงประเทศ  6,586,590,530.61 บาท  4,853,591,268.22  บาท  2,322,198,234.38 บาท  1,994,179,581.26 บาท

ตน้ทุนสูงทีHสุด กรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

 3,036,942,221.37 บาท

กองทพัอากาศ
1,934,231,770.47  บาท

กรมควบคุมโรค
 188,737,356.42 บาท

สาํนกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข

 119,957,829.71 บาท

ตน้ทุนตํHาทีHสุด สาํนกังานสภาความมัHนคง
แห่งชาติ

 334,801.53 บาท

กรมส่งเสริมสหกรณ์
 418,478.93 บาท

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ

 328,825.30 บาท

กรมบงัคบัคดี
448,775.37 บาท

ค่ากลาง(มธัยฐาน) ของ
ตน้ทุนรวมของหน่วยงาน
ภาครัฐ

 8,911,592.03 บาท  8,270,179.83 บาท  8,957,444.84 บาท  9,321,615.68 บาท

ค่าเฉลีHยของตน้ทุนรวมของ
หน่วยงานภาครัฐ

   51,862,917.56 บาท  36,493,167.43 บาท  18,879,660.44 บาท  17,340,692.01 บาท

** หน่วยนับ 1 ด้าน

The Comptroller General’s Department

กจิกรรมด้านแผนงาน
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ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57

ต้นทนุรวมทั 1งประเทศ  1,496,828,027.88 บาท  1,011,343,515.21 บาท   749,817,996.32 บาท 656,147,977.17 บาท

ต้นทนุสงูที�สดุ สํานกังานประกนัสงัคม
494,711,896.66 บาท

กรมควบคมุโรค
 124,280,487.89 บาท

กรมควบคมุโรค
 116,349,988.00 บาท

สํานกังานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร

62,027,986.34 บาท

ต้นทนุตํ�าที�สดุ กองอํานวยการรักษาความ
มั�นคงฯ

90,503.00 บาท

สํานกังานประกนัสงัคม
262,568.39 บาท

กรมสง่เสริมการปกครอง
ท้องถิ�น

 266,674.23 บาท

กรมสง่เสริมการปกครอง
ท้องถิ�น

251,538.88 บาท

คา่กลาง(มธัยฐาน) ของ
ต้นทนุรวมของหนว่ยงาน
ภาครัฐ

 3,186,743.62 บาท  3,528,452.01 บาท  3,560,246.53 บาท 3,747,199.76 บาท

คา่เฉลี�ยของต้นทนุรวมของ
หนว่ยงานภาครัฐ

 11,693,968.97 บาท  7,436,349.38 บาท  5,950,936.48 บาท 5,608,051.09 บาท

** หน่วยนับ 1 ด้าน

The Comptroller General’s Department

กจิกรรมด้านพฒันาระบบบริหารราชการ
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ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57

ต้นทนุรวมทั 1งประเทศ   3,024,421,996.19 บาท  4,946,246,834.84 บาท  3,182,751,845.22 บาท  1,961,673,479.96 บาท

ต้นทนุสงูที�สดุ สาํนกังานประกนัสงัคม
494,546,138.86 บาท

กรมสรรพสามิต
 2,221,018,411.5 บาท

กรมศิลปากร
 632,939,022.88 บาท

กรมศิลปากร
 194,660,803.59 บาท

ต้นทนุตํ�าที�สดุ สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน
536,897.23 บาท

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั�ง
 180,595.27 บาท

กองอํานวยการรักษาความมั�นคง
ภายในราชอาณาจกัร

 20,000.00 บาท

กรมพฒันาธุรกิจการค้า
 453,457.26 บาท

คา่กลาง(มธัยฐาน) ของต้นทนุ
รวมของหนว่ยงานภาครัฐ

 7,159,468.21 บาท  7,556,324.70 บาท  9,407,825.24 บาท  8,664,955.17 บาท

คา่เฉลี�ยของต้นทนุรวมของ
หนว่ยงานภาครัฐ

 22,570,313.40 บาท  35,584,509.60 บาท  24,482,706.50 บาท  16,624,351.53 บาท

ต้นทนุเฉลี�ยตอ่ 1 ฉบบั  429.30 บาท  680.31 บาท   626.45 บาท  383.27 บาท

ต้นทนุตอ่หนว่ยสงูที�สดุ
ตอ่ 1 ฉบบั

 13,629.85 บาท  29,147.99 บาท  15,445.44 บาท  2,899.76 บาท

ต้นทนุตอ่หนว่ยตํ�าที�สดุ
ตอ่ 1 ฉบบั

 10.34 บาท  4.21 บาท  1.25 บาท  6.98 บาท

The Comptroller General’s Department

กจิกรรมด้านงานสารบรรณ
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The Comptroller General’s Department

ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57

ตน้ทุนรวมทัZงประเทศ  2,941,054,972.11 บาท  3,719,910,230.12 บาท   3,137,906,794.19 บาท  2,762,784,920.78 บาท

ตน้ทุนสูงทีHสุด สาํนกังานประกนัสงัคม
 671,193.54 บาท

กรมการพฒันาชุมชน
 442,447,628.97 บาท

กองทพับก
 523,833,350.46 บาท

กองทพับก
 530,646,796.16 บาท

ตน้ทุนตํHาทีHสุด สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

152,521.52 บาท

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัHง
 132,745.24 บาท

สาํนกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและ
พิทกัษเ์ด็ก ฯ

 303,832.19 บาท

สาํนกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและ
พิทกัษเ์ด็ก ฯ

507,486.69 บาท

ค่ากลาง(มธัยฐาน) ของตน้ทุน
รวมของหน่วยงานภาครัฐ

 5,927,052.50 บาท  6,583,162.87 บาท  6,621,951.02 บาท  7,560,078.29 บาท

ค่าเฉลีHยของตน้ทุนรวมของ
หน่วยงานภาครัฐ

 22,280,719.49 บาท  26,955,871.23 บาท  24,514,896.83 บาท  23,817,111.39 บาท

ตน้ทุนเฉลีHยต่อ 1 กิโลเมตร  115.73 บาท  77.06 บาท  56.73 บาท  44.18 บาท

ตน้ทุนต่อหน่วยสูงทีHสุด
ต่อ 1  กิโลเมตร

 6,116.91 บาท  1,477.13 บาท  1,186.47 บาท  201.86 บาท

ตน้ทุนต่อหน่วยตํHาทีHสุด
ต่อ 1 กิโลเมตร

 0.31 บาท  0.20 บาท  0.23 บาท  1.44 บาท

กจิกรรมด้านพาหนะ
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หน่วย : ล้านบาท

ต้นทุนรวมของทุกส่วนราชการในกจิกรรมสนับสนุน 11 ด้าน
ปี 2554 - 2557
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ต้นทุนรวมของทุกส่วนราชการในกจิกรรมสนับสนุน 11 ด้าน ปี 2557

หน่วย : ล้านบาท
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ต้นทุนรวมของกจิกรรมหลักและกจิกรรมสนับสนุนแยกเป็นรายกระทรวง ปี 57
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ต้นทุนรวมของกจิกรรมหลักและกจิกรรมสนับสนุน ปี 2556 และปี 2557

หน่วย : บาท
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมสนับสนุน
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กลุ่มมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
โทร. 0-2127-7415

E-mail address: baccount@cgd.go.th
pubacsap@hotmail.com
Website: www.cgd.go.th
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