
 

  
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

การวิเคราะห์ต้นทุนรวม ต้นทุนผลผลิตหลัก และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก 
  ตามที่ ส านักงาน กปร. ได้ระบุผลผลิต กิจรรม และความเชื่อมโยงต้นทุนกิจกรรมและผลผลิต ดังนี้ 

ภาพแสดงที ่1. การเปรียบเทียบกิจกรรมหลักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2559 

ชื่อผลผลิต ชื่อกิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสามารถด าเนินการ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

.การบริหาร ประสานและ
สนับสนุน การด าเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

.การบริหาร ประสานและ
สนับสนุน การด าเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

.ติดตามและประเมินผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

.ติดตามและประเมินผลโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

.ขยายผลและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

.ขยายผลและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

.สนับสนุนการด าเนินงานมูลนิธิ
โครงการหลวง 
.สนับสนุนการด าเนินงานมูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวง 

.สนับสนุนการด าเนินงานมูลนิธิ
โครงการหลวง 
.สนับสนุนการด าเนินงานมูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวง  
 

 จากภาพแสดงที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กปร. ได้
ก าหนด กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงานของหน่วยงาน ตามแผนงบประมาณ
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตของส านักงาน กปร. ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สรุปได้ดังนี้ 
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ภาพแสดงที ่2. การเปรียบเทียบปริมาณงาน ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
                   และ 2559  ที่มา : จากการค านวณต้นทุนผลผลิต 2560 (ตารางท่ี 10) 

ปีงบประมาณ 
ปริมาณงาน 
(โครงการ) 

ต้นทุนรวม 
(ล้านบาท) 

ต้นทุนต่อหน่วย 
ผลผลิต (บาท) 

2560 
2559 

จ านวนที่เพิ่ม (ลด) 

165 
202 
(37) 

1,016.95 
832.37 
184.58 

6,163,313.27 
4,120,654.21 
 2,042,659.06 

เพิ่ม/(ลด) % (18.3) 22.2 49.6 

 จากภาพแสดงที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงาน กปร. มีปริมาณโครงการ
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน  37 โครงการ หรือลดลงร้อยละ 18.30  มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 1,016.95 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 184.58 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.2 และต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต 6,163,313.27 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 2,042,659.06 บาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 49.6 เนื่องจากในปี 2560 มีค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก(ค่ารื้นถอน/ติดตั้งหลอดไฟภายในอาคาร
ส านักงาน) ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์(เครื่องส ารองไฟ) ค่าตอบแทนกรรมการ-ค่าเช่าสถานที่ในการสอบแข่งขัน 
และค่าใช้จ่ายฝึกอบรมต่างประเทศ(หลักสูตร นบร.) เพ่ิมมากข้ึน จากปี 2559 

 

การวิเคราะห์ในระดับผลผลิตหลัก    

 
ภาพแสดงการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยแยกตามผลผลิตหลัก 

 
 
 
 
 
 
 

 -

 2.0000

 4.0000

 6.0000

 8.0000

4.1207 

6.1633 

หน่วย (ล้านบาท)

ต้นทนุตอ่หนว่ย

วิเคราะห์ตน้ทนุระดบัผลผลติหลกั

2559 2560
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การวิเคราะห์ในระดับกิจกรรมหลัก 

 
 

 

    ภาพแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยแยกตามกิจกรรมหลัก 
    ที่มา : จากการค านวณต้นทุนผลผลิต 2560 (ตารางท่ี 9) 

ในระดับกิจกรรมหลัก พบว่า กิจกรรมหลักที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การบริหาร ประสานและสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการฯ เนื่องจากในการไปติดต่อประสานงานโครงการในแต่ละครั้งมีก าหนดการหลายวันจึงท าให้มีค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางเพ่ิมมากขึ้น กิจกรรมที่ 3 ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการด าเนินงานเพ่ือเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส านักงาน กปร. จึงท าการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง 
เช่น การจัดนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล ณ ท้องสนามหลวง การเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางสื่อ
โทรทัศน์และวิทยุ จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้น จากปี 2559 กิจกรรมที่ 4 พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เนื่องจากมีการจัดซื้อวัสดุ(แบตส ารองไฟ) และครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์(ส ารองไฟ) เพ่ิมมาก
ขึ้น จากปี 2559 และกิจกรรมที่ 6 สนับสนุนการด าเนินงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เนื่องจากปริมาณจ านวนราษฎรที่
ลดลง จากปี 2559 ส่วนกิจกรรมหลักที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยลดลงได้แก่ กิจกรรมที่ 2 ติดตาม
และประเมินผลโครงการฯ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดตามโครงการในแต่ละครั้งลดลง จากปี 2559 
และกิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการด าเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง เนื่องจากปริมาณจ านวนครัวเรือนที่เพ่ิมมากขึ้น 
จากปี 2559 

 -
 20.00
 40.00
 60.00
 80.00

 100.00
 120.00
 140.00

1.การบริหาร 
ประสานงาน

โครงการ

2.ติดตามและ
ประเมินผล
โครงการ

3.ขยายผลและ
เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

4.พัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

5.สนับสนุน
มูลนิธิโครงการ

หลวง

6.สนับสนุน
มูลนิธิแม่ฟ้า

หลวง
ชุดข้อมูล1 3.63 11.04 2.07 108.28 0.14 0.05

ชุดข้อมูล2 4.65 6.36 6.69 121.52 0.14 0.09

หน่วย (แสนบาท) ต้นทุนต่อหน่วยแยกตามกิจกรรมหลัก

-100.00%
0.00%

100.00%
200.00%
300.00%

1 2 3 4 5 6
ชุดข้อมูล1 27.90% -42.40% 222.20% 12.20% -0.60% 67.70%

27.90% -42.40%

222.20%

12.20% -0.60%
67.70%

ร้อยละ

อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วย
แยกตามกิจกรรมหลัก
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การวิเคราะห์ในระดับผลผลิตย่อย 

 
 

ภาพแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยแยกตามผลผลิตย่อย 
ที่มา : จากการค านวณต้นทุนผลผลิต 2560 (ตารางท่ี 8) 

 ในระดับผลผลิตย่อย พบว่า ผลผลิตย่อยที่ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นมี           
10 ผลผลิต คือ ผลผลิตย่อยที่ 1 (การติดตามเสด็จ) ผลผลิตย่อยที่ 2 (การประสานงานโครงการ) ผลผลิตย่อยที่ 3 
(การตรวจสอบฎีกา) ผลผลิตย่อยที่ 4 (การติดตามองคมนตรี) ผลผลิตย่อยที ่6 (ติดตามผลการด าเนินการศูนย์) ผล
ผลผลิตย่อยที่ 7 (การจัดประชุมโครงการศูนย์) ผลผลิตย่อยที่ 10 (เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์) ผลผลิตย่อยที่ 11 
(กิจกรรมค่ายเยาวชน) ผลผลิตย่อยที่ 13 (การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ) และ ผลผลิตย่อยที่ 14.2 
(สนับสนุนการด าเนินงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง) ส่วนผลผลิตย่อยที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยลดลงมี 5 
ผลผลิต คือผลผลิตย่อยที่ 5 (การขยายผลตามแนวพระราชด าริ) ผลผลิตย่อยที่ 8 (การติดตามโครงการ) ผลผลิต
ย่อยที่ 9 (การประเมินผลโครงการ) ผลผลิตย่อยที่ 12 (กิจกรรมด้านวิเทศน์สัมพันธ์) และ ผลผลิตย่อยที่ 14.1 
(สนับสนุนการด าเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง) โดยผลผลิตย่อยที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยอย่างมี
สาระส าคัญมี 10 กิจกรรม คือ ผลผลิตย่อยที่ 3 (การตรวจสอบฎีกา) มีต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.7 
เนื่องจากการเดินทางไปตรวจสอบฎีกาในบางจังหวัดที่อยู่ไกลจากหน่วยงาน ท าให้ต้องมีการเดินทางล่วงหน้า จึงมี
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพ่ิมสูงขึ้น ผลผลิตย่อยที่ 4 (การติดตามองคมนตรี) ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 38 เนื่องจากใน
ปี 2560 องคมนตรีมีภารกิจที่ติดตามโครงการค่อนข้างมาก ท าให้กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 1- 4 ต้องมี
ภารกิจของงานเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย ผลผลิตย่อยที่ 5 (การขยายผลตามแนวพระราชด าริ) ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อย
ละ 47.5 เนื่องจากสัดส่วนงานด้านการขยายผลตามแนวพระราชด าริลดลงจากปี 2559 ผลผลิตย่อยที่ 6 (ติดตาม
ผลการด าเนินการศูนย์) ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 243.6 เนื่องจากปริมาณงานและวงเงินงบประมาณที่
เพ่ิมขึ้น ผลผลิตย่อยที่ 8 (การติดตามโครงการ) ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 47.1 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางติดตามโครงการฯในแต่ละครั้งลดลงจากปี 2559 ผลผลิตย่อยที่ 10 (เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์) ต้นทุนต่อ
หน่วยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 294.4 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการด าเนินงานเพ่ือเป็นการถวายความ
อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส านักงาน กปร. จึงท าการเผยแพร่
พระราชกรณียกิจ เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล ณ ท้อง
สนามหลวง การเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุ จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์
เพ่ิมมากข้ึน จากปี 2559 ผลผลิตย่อยที่ 11 (กิจกรรมค่ายเยาวชน) ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึน้ร้อยละ 857.2 เนื่องจาก
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.1 14.2
เพ่ิม (ลด) 17.5% 18.8% 35.7% 38.0% -47.5% 243.6 5.2% -47.1% -4.2% 294.4 857.2 -54.3% 348.9 -0.6% 67.7%

17.5% 18.8% 35.7% 38.0%

-47.5%

243.6%

5.2%

-47.1% -4.2%

294.4%

857.2%

-54.3%

348.9%

-0.6%

67.7%

ร้อยละ
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยแยกตามผลผลิตย่อย
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เยาวชนให้ความสนใจในกิจกรรมค่ายเยาวชน RDPB Camp และสร้างความตระหนัก เข้าใจในพระราชกรณียกิจ
และพระราชด าริ ส่งผลให้เข้าร่วมการประกวดนิทรรศการเยาวชนอาสาสานต่อพระราชด าริ มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
ผลผลิตย่อยที่ 12 (กิจกรรมด้านวิเทศน์สัมพันธ์) ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 54.3 เนื่องจากค่าใช้จ่ายเดินทาง
ลดลงจากปี 2559 ( ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายเดินทางงาน International Green Week เยอรมันนี ) ผลผลิตย่อยที่ 13 
(การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ) ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 348.9 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และค่าวัสดุ เพ่ิมมากข้ึนจากปี 2559 ผลผลิตย่อยที่ 14.2 (สนับสนุนการด าเนินงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง) ต้นทุนต่อ
หน่วยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 67.7 เนื่องจากปริมาณจ านวนราษฎรที่ลดลง จากปี 2559 

 

การวิเคราะห์ในระดับกิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก  

 
ภาพแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยแยกตามกิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก 

     ที่มา : จากการค านวณต้นทุนผลผลิต 2560 (ตารางที่ 7 ล าดับที่ 1-14.2) 

 ในระดับกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก พบว่ากิจกรรมย่อยที่มี อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อ
หน่วยเพ่ิมขึ้นมี 9 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่อัตราต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ กิจกรรมย่อยที่ 10 (เผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์) และ กิจกรรมย่อยที่ 11 (กิจกรรมค่ายเยาวชน) สาเหตุที่กิจกรรมย่อยที่ 10 (เผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์) มีต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการด าเนินงานเพ่ือเป็นการ
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส านักงาน กปร. จึงท า
การเผยแพร่พระราชกรณียกิจ เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล ณ 
ท้องสนามหลวง การเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุ จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายด้านการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้น จากปี 2559 และสาเหตุที่กิจกรรมย่อยที่ 11 (กิจกรรมค่ายเยาวชน) มีต้นทุนต่อหน่วย
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากเยาวชนให้ความสนใจในกิจกรรมค่ายเยาวชน RDPB Camp และสร้างความตระหนัก เข้าใจใน
พระราชกรณียกิจและพระราชด าริ ส่งผลให้เข้าร่วมการประกวดนิทรรศการเยาวชนอาสาสานต่อพระราชด าริ มี
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ร้อยละ
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อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยแยกตามกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก
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จ านวนเพ่ิมมากขึ้น ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆ เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนตามการปรับอัตราเงินเดือนในแต่ละปี 
รวมถึงผันแปรไปตามปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น จึงท าให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมข้ึน 

 ส่วนกิจกรรมย่อยที่มีอัตราต้นทุนต่อหน่วยลดลงมี 6 กิจกรรม และที่ลดลงอย่างมีสาระส าคัญมี 3 
กิจกรรม คือ กิจกรรมย่อยที่ 7 (การจัดประชุมโครงการศูนย์) ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 68.1 เนื่องจากปริมาณ
งานที่จัดประชุมลดลงจากปี 2559 กิจกรรมย่อยที่ 8 (การติดตามโครงการ) ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 49.1 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดตามโครงการฯในแต่ละครั้งลดลงจากปี 2559 และกิจกรรมย่อยที่ 12 
(กิจกรรมด้านวิเทศน์สัมพันธ์) ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 56.4 เนื่องจากค่าใช้จ่ายเดินทางลดลงจากปี 2559 ( ปี 
2559 มีค่าใช้จ่ายเดินทางงาน International Green Week เยอรมันนี ) 
 

การวิเคราะห์ในระดับกิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน  

 
 

ภาพแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยแยกตามหน่วยงานสนับสนุน 
          ที่มา : จากการค านวณต้นทุนผลผลิต 2560 (ตารางที่ 7 ล าดับที่ 15-31) 

 ในระดับกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน พบว่า พบว่ากิจกรรมย่อยที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนมี 10 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่อัตราต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนอย่างมีสาระส าคัญ คือ กิจกรรม
ย่อยที่ 28 (ด้านอาคารสถานที่) และ กิจกรรมย่อยที่ 21 (ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล) สาเหตุที่กิจกรรมย่อยที่ 28 
(ด้านอาคารสถานที่) มีต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 109.9 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 มีภารกิจตาม
นโยบาย/ข้อสั่งการของรัฐบาลเพ่ิมเติม เช่น การจัดสถานที่เพ่ือถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กิจกรรมบ าเพ็ญพระราชกุศลฯ โครงการ 100ปีธงชาติไทย กิจกรรมวันรักต้นไม้
แห่งชาติ เป็นต้น และสาเหตุที่กิจกรรมย่อยที่ 21 (ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล) มีต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
91.3 เนื่องจากหลักสูตร นบร. มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ จึงท าให้งบประมาณสูงกว่าปี 2559 ส่วนกิจกรรม
อ่ืนๆ เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนตามการปรับอัตราเงินเดือนในแต่ละปี รวมถึงผันแปรไปตามปริมาณงานที่
เพ่ิมขึ้น จึงท าให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น 
 ส่วนกิจกรรมย่อยที่มีอัตราต้นทุนต่อหน่วยลดลงมี 7 กิจกรรม และที่ลดลงอย่างมีสาระส าคัญมี 2 
กิจกรรม คือ กิจกรรมย่อยที่ 20 (ด้านบริหารบุคลากร) ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 30.8 และกิจกรรมย่อยที่ 27 
(งานด้านอ านวยการ) ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 25.5 ทั้งสองกิจกรรมต้นทุนต่อหน่วยลดลงเนื่องจากสัดส่วน
งานของปี 2560 ลดลงจากปี 2559 
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อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยแยกตามกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนบัสนนุ
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การวิเคราะห์ต้นทุนทางตรงแยกตามหน่วยงานหลัก 

 
 

ภาพแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนทางตรงแยกตามหน่วยงานหลัก 
             ที่มา : จากการค านวณต้นทุนผลผลิต 2560 (ตารางท่ี 11) 

 หน่วยงานหลักท่ีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนคงที่ อย่างมีสาระส าคัญมี 1 หน่วยงาน คือ วส. 
(กลุ่มวิเทศน์สัมพันธ์) มีต้นทุนคงที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.3 เนื่องจากค่าตอบแทนด้านบุคลากรที่เพ่ิมขึ้นตามเกณฑ์
การเลื่อนข้ัน โดยอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

 หน่วยงานหลักที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผันแปร อย่างมีสาระส าคัญ คือ กปส. (กอง
ประชาสัมพันธ์) มีต้นทุนผันแปรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 343.4 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการด าเนินงาน
เพ่ือเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส านักงาน 
กปร. จึงท าการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระ
บริบาล ณ ท้องสนามหลวง การเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุ จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายด้านการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้น จากปี 2559 และ ศสท. (ศูนย์สารสนเทศ) มีต้นทุนผันแปรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 93  เนื่องจาก
มีค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าวัสดุ(แบตส ารองไฟ) ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์(ส ารองไฟ) เพ่ิมมากขึ้น จากปี 2559 
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ต้นทุนทางตรงหน่วยงานหลัก
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การวิเคราะห์ต้นทุนทางตรงแยกตามหน่วยงานสนับสนุน 

 
 

ภาพแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนทางตรงแยกตามหน่วยงานสนับสนุน 
          ที่มา : จากการค านวณต้นทุนผลผลิต 2560 (ตารางที่ 11) 

 หน่วยงานสนับสนุนที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนคงที่ อย่างมีสาระส าคัญมี 1 หน่วยงาน คือ 
นก. (กลุ่มนิติการ) มีต้นทุนคงที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 190.1 เนื่องจากมีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ใน
ต าแหน่งนิติกร ช่วงเดือนมิถุนายน 2559 หลังจากท่ีต าแหน่งดังกล่าวว่างมาก่อน จึงท าให้ต้นทุนคงท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 หน่วยงานสนับสนุนที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผันแปร อย่างมีสาระส าคัญ คือ กชบ. 
(กลุ่มช่วยอ านวยการ) มีต้นทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 94.8 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 มีภารกิจตามนโยบาย/
ข้อสั่งการของรัฐบาลเพ่ิมเติม เช่น การจัดสถานที่เพ่ือถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร กิจกรรมบ าเพ็ญพระราชกุศลฯ โครงการ 100ปีธงชาติไทย กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ 
เป็นต้น จึงท าให้มีค่าวัสดุใช้สอยเพ่ิมขึ้นและท าให้ต้นทุนผันแปรเพ่ิมมากข้ึน  
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ต้นทุนทางตรงหน่วยงานสนับสนุน
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การวิเคราะห์ต้นทุนทางอ้อม 

 
 

ภาพแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อม 

                ที่มา : จากการค านวณต้นทุนผลผลิต 2560 (ตารางที่ 12) 

 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนคงท่ีลดลงเพียงเล็กน้อย ไม่เป็นสาระส าคัญ 

 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผันแปรมากที่สุดคือ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของผู้บริหาร เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรมต่างประเทศ จึงท าให้ต้นทุนเพ่ิมข้ึน  
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 ดังนั้น สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
1. ต้นทุนผลผลิตในระดับภาพรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 49.6 ต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นส่วนหนึ่งมาจาก ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการด าเนินงานเพ่ือเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส านักงาน กปร. จึงท าการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง 
เช่น การจัดนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล ณ ท้องสนามหลวง การเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางสื่อ
โทรทัศน์และวิทยุ และอีกส่วนหนึ่งคือ มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของผู้บริหาร เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรมต่างประเทศ ท าให้มีค่าใช้จ่ายในภาพรวมเพ่ิมมาก
ขึ้น 

2. ต้นทุนต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้นในระดับผลผลิตและกิจกรรม ส่วนหนึ่งเกิดจากค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก (ค่ารื้อถอน/ติดตั้งหลอดไฟภายในอาคารส านักงาน) ค่าใช้จ่ายในด้านการประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมต่างประเทศ เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3. ต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลงในระดับผลผลิตและกิจกรรม ส่วนหนึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ติดตามโครงการ และค่าใช้จ่ายเดินทางจัดประชุมโครงการศูนย์ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ 
 จากผลการวิเคราะห์และจัดท าต้นทุนผลผลิต ตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)  
สามารถก าหนดข้อเสนอแนะในการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
 1. เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนการก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้อง
กับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2. เป็นข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ในแต่ละ
ปีงบประมาณ เพ่ือการก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 3. เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารการน าไปใช้ก าหนดนโยบาย วางแผน และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการด าเนินงานของส านักงาน กปร. ในด้านการพัฒนาการด าเนินงานสนองพระราชด าริ การขยายผลและ
เผยแผ่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ และด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร. 
 4. เป็นข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายผลผลิตตามแนวทางของส านักงบประมาณ ให้สอดคล้อง
กับต้นทุนผลผลิตของกรมบัญชีกลางเพราะเป็นค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดข้ึนในการด าเนินการของผลผลิตนั้นๆ 
 5. เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารในการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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ศูนย์ต้นทุน ชื่อส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ชื่อย่อ 

2500400000 ส านักงาน กปร. กปร. 

2500400001 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพบ. 

2500400002 กลุ่มตรวจสอบภายใน ตน. 

2500400003 ส านักงานเลขาธิการ สลก. 

2500400004 กองติดตามประเมินผล กตผ. 

2500400005 กองประชาสัมพันธ์ กปส. 

2500400006 กองกิจกรรมพิเศษ กกพ. 

2500400007 กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ กผว. 

2500400008 ศูนย์สารสนเทศ ศสท. 

2500400009 กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 1 กปค.1 

2500400010 กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 2 กปค.2 

2500400011 กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 3 กปค.3 

2500400012 กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 4 กปค.4 

2500400013 
กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริ 

กศข. 

2500400014 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ปจัจุบันรวมกับ ชบ.) ฝบท. 

2500400015 
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนว
พระราชด าริ 

กพค. 

2500400016 กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ กบง. 

2500400017 กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารงานทั่วไป กชบ. 

2500400018 กลุ่มนิตกิาร นก. 

2500400019 กลุ่มวิเทศสัมพันธ ์ วส. 
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