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บทนํา 
   
 ตามพระราชกฤษฎีกาว-าด�วยหลักเกณฑ0และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 21 กําหนดให� ส-วนราชการจัดทําบัญชีต�นทุนในงานบริการสาธารณะ
แต-ละประเภทข้ึนตามหลักเกณฑ0และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด ในกรณีที่รายจ-าย
ต-อหน-วยของงานบริการสาธารณะของส-วนราชการใดสูงกว-ารายจ-ายต-อหน-วยของงาน
บริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคล�ายคลึงกันของส-วนราชการอื่น 
ให�ส-วนราชการน้ันจัดทําแผนการลดรายจ-ายต-อหน-วยของงานบริการสาธารณะดังกล-าว 

 กรมบัญชีกลางในฐานะหน-วยงานกลางที่กํากับดูแลด�านการบัญชีภาครัฐ
ได�กําหนดหลักเกณฑ0และวิธีการคํานวณต�นทุนต-อหน-วยผลผลิตของงานบริการสาธารณะ
เพื่อให�ส-วนราชการใช�เปBนแนวทางในการจัดทําบัญชีต�นทุนในงานบริการสาธารณะ
แต-ละประเภทเพื่อการเปรียบเทียบความคุ�มค-าระหว-างปDจจัยนําเข�ากับผลลัพธ0ที่เกิดข้ึน  

 ในการเปรียบเทียบงานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันหรือคล�ายคลึงกัน
จําเปBนต�องมีการกําหนดกิจกรรมมาตรฐานที่มีความเหมือนหรือคล�ายคลึงกัน ดังนั้น 
กรมบัญชีกลางจึงได�กําหนดแนวทางในการคํานวณต�นทุนต-อหน-วยในกิจกรรม
สนับสนุนของหน-วยงานจํานวน 11 กิจกรรม ได�แก-  

1. กิจกรรมด�านการเงินและบัญชี หน-วยนับ  จํานวนเอกสารรายการ 
 2. กิจกรรมด�านการพัสดุ  หน-วยนับ  จํานวนครั้งของการจัดซ้ือจัดจ�าง 
 3. กิจกรรมด�านการบริหารบุคลากร หน-วยนับ  จํานวนบุคลากร  
 4. กิจกรรมด�านพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน-วยนับ  จํานวนช่ัวโมง/คนฝSกอบรม  
 5. กิจกรรมด�านการตรวจสอบภายใน หน-วยนับ  จํานวนงานตรวจสอบ/คน วัน 
 6. กิจกรรมด�านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน-วยงาน    
  หน-วยนับ  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร0 
 7. กิจกรรมด�านเครือข-ายอินเตอร0เน็ตและเว็บไซต0  
  หน-วยนับ  ระบบ 
 8. กิจกรรมด�านแผนงาน หน-วยนับ  ด�าน 
 9. กิจกรรมด�านพัฒนาระบบบริหารราชการ หน-วยนับ  ด�าน 
 10. กิจกรรมด�านงานสารบรรณ หน-วยนับ  จํานวนหนังสือเข�า-ออก 
 11. กิจกรรมด�านยานพาหนะ หน-วยนับ  กิโลเมตร 

 



ซึ ่ง ส -วนร าชการ ได �จ ัดทํ า ผลการคํ านวณต �นท ุนต -อหน -ว ย ขึ ้น  และส -งม า ให�
กรมบัญชีกลาง เปBนข�อมูลที่ส-วนราชการรับผิดชอบต-อความถูกต�องว-าได�จัดทํา
ตามหลักเกณฑ0และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด เกณฑ0การปDนส-วนต�นทุนที่ใช�
ในการคํานวณ ต�นทุนต-อหน-วยผลผลิตขึ้นอยู-กับดุลยพินิจของส-วนราชการที่กําหนด
ตามความเหมาะสม  

กรมบัญชีกลางได�นําผลการคํานวณต�นทุนต-อหน-วยดังกล-าวมาประมวล
เปรียบเทียบต�นทุนต-อหน-วยกิจกรรมระหว-างส-วนราชการ จัดทําเปBนฐานข�อมูล
ต�นทุนกิจกรรมใน 11 กิจกรรมสนับสนุน โดยมีการเปรียบเทียบต�นทุนระหว-าง
ส-วนราชการในภาพรวมโดยแบ-งส-วนราชการตามจํานวนหน-วยเบิกจ-าย เปBน 3 กลุ-ม 
ได�แก- 

ส-วนราชการขนาดใหญ- (50 หน-วยเบิกจ-ายขึ้นไป) ส-วนราชการขนาดกลาง 
(2-50 หน-วยเบิกจ-าย) และส-วนราชการขนาดเล็ก (1 หน-วยเบิกจ-าย) โดยการจัดทํา
ข�อมูลเปรียบเทียบระหว-างปIงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2554 เพื่อให�ผู�บริหาร
สามารถใช�ข�อมูลต�นทุนในการบริหารทรัพยากรของหน-วยงาน โดยเห็นพฤติกรรม
ต�นทุนที่ ชัดเจนมากข้ึน รวมทั้งมีข�อมูลเชิงสถิติ เปรียบเทียบ และใช�ประโยชน0
ในการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงกระบวนการทํางาน  

 
ประโยชน/ที่คาดว�าจะได	รับ 

 

1. เพื ่อให�ข�อมูลต�นทุนกิจกรรมของส-วนราชการเกิดการเปรียบเทียบ
ระหว-างส-วนราชการในภาพรวม และมีการเปKดเผยข�อมูลต-อสาธารณะ เพื่อให�ผู�ใช�
ข�อมูลทุกกลุ-มได�ใช�ประโยชน0จากข�อมูลต�นทุนเพื่อใช�ในการตัดสินใจบริหารงาน
และพัฒนาระบบงานที่เก่ียวข�องต-อไป  

2. เพื่อให�ส-วนราชการทราบข�อมูลต�นทุนกิจกรรมส-วนราชการอื่น โดย
ส-วนราชการต�องพิจารณาหาสาเหตุของต�นทุนที่สูงกว-า และพิจารณาศึกษา
ส-วนราชการที ่มีต�นทุนตํ่ากว-าว-ามีการบริหารจัดการอย-างไร เพื ่อนํามาวางแผน
ปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการทํางานของส-วนราชการต-อไป 
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3. เพื ่อให�เกิดการวัดผลการดําเนินงาน และประสิทธิภาพในการใช�
ทรัพยากรของหน-วยงาน 

4. ผู�บริหารสามารถประเมินความเหมาะสมของการใช�ทรัพยากรใน
แต-ละกิจกรรม 
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วธีิการจัดทาํต้นทุนผลผลติในปีงบประมาณ พ.ศ. ���� 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ตรวจสอบความถูกต	อง 

และให	ทําแผนลดต	นทุน 

ค่าเฉลี$ย 

ค่ากลาง 

ตรวจสอบความถูกต	อง 
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การตรวจสอบความถูกต	องของต	นทุนต�อหน�วย 
 



 

การวิเคราะห/เปรียบเทียบต	นทนุกิจกรรมด	านการเงินและบัญชี 
ตามขนาดของส�วนราชการ 

1. ส�วนราชการขนาดเล็ก 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านการเงินและบัญชีในภาพรวมของ
ส-วนราชการที่มีขนาดเล็ก มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 540.95 บาทต-อเอกสารรายการ 
และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 1,371.32 บาทต-อเอกสารรายการ 
 จัดลํา ดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านการเ งินและบัญชี 
ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก  

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 14,580.88 
2 สํานักงานคณะกรรมการปOองกันและปราบปรามยาเสพติด 8,144.43 
3 สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 6,689.10 
4 กรมราชองครักษ0 5,636.16 
5 สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 
5,199.70 

 
2. ส�วนราชการขนาดกลาง 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านการเงินและบัญชีในภาพรวมของ
ส-วนราชการที่มีขนาดกลาง มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 758.93 บาทต-อเอกสารรายการ 
และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 1,253.70 บาทต-อเอกสารรายการ 
 จัดลํา ดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านการเ งินและบัญชี 
ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 กองบัญชาการกองทัพไทย 7,579.09 
2 กรมทรัพยากรนํ้า 5,816.65 
3 กรมศิลปากร 3,239.36 
4 กรมการแพทย0 2,906.80 
5 กองทัพเรือ 1,543.75 
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3. ส�วนราชการขนาดใหญ� 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านการเงินและบัญชีในภาพรวมของ
ส-วนราชการที่มีขนาดใหญ- มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 326.18 บาทต-อเอกสารรายการ 
และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 4,747.75 บาทต-อเอกสารรายการ 
 จัดลํา ดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านการเ งินและบัญชี 
ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 กรมคุมประพฤติ 55,752.05 
2 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 53,014.65 
3 กรมการพัฒนาชุมชน 45,217.90 
4 กองทัพบก 28,543.03 
5 กรมปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย 17,578.06 
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การวิเคราะห/เปรียบเทียบต	นทนุกิจกรรมด	านการพัสดุ 
ตามขนาดของส�วนราชการ 

1. ส�วนราชการขนาดเล็ก 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านการพัสดุในภาพรวมของส-วนราชการ
ที่มีขนาดเล็ก มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 5,235.33 บาทต-อครั้งของการจัดซื้อจัดจ�าง 
และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 16,547.58 บาทต-อครั้งของการจัดซ้ือจัดจ�าง  
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านการพัสดุ ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 สํานักงานคณะกรรมการปOองกันและปราบปรามยาเสพติด 288,830.14 
2 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 190,218.86 
3 กรมราชองครักษ0 38,630.78 
4 สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 
37,202.29 

5 สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 34,102.46 
 
2. ส�วนราชการขนาดกลาง 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านการพัสดุในภาพรวมของส-วนราชการที่
มีขนาดกลาง มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 4,159.81 บาทต-อครั้งของการจัดซ้ือจัดจ�าง 
และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 18,596.26 บาทต-อครั้งของการจัดซ้ือจัดจ�าง 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านการพัสดุ ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 กองทัพเรือ 221,188.73 
2 กรมการแพทย0 94,781.19 
3 กองทัพอากาศ 34,984.37 
4 กรมส-งเสริมการค�าระหว-างประเทศ 32,671.85 
5 กรมทรัพยากรนํ้า 26,992.70 
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3. ส�วนราชการขนาดใหญ� 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านการพัสดุในภาพรวมของส-วนราชการ
ที่มีขนาดใหญ- มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 7,667.20 บาทต-อครั้งของการจัดซ้ือจัดจ�าง 
และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 46,860.52 บาทต-อครั้งของการจัดซ้ือจัดจ�าง 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านการพัสดุ ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 สํานักงานตํารวจแห-งชาติ 870,914.50 
2 กรมการพัฒนาชุมชน 345,851.35 
3 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 280,613.91 
4 กองทัพบก 280,417.98 
5 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 254,742.25 
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การวิเคราะห/เปรียบเทียบต	นทุนกิจกรรมด	านการบริหารบุคลากร 
ตามขนาดของส�วนราชการ 

1. ส�วนราชการขนาดเล็ก 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านการบริหารบุคลากรในภาพรวมของ
ส-วนราชการที่มีขนาดเล็ก มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 10,963.37 บาทต-อคน และ
ค-าเฉลี่ยเท-ากับ 21,145.29 บาทต-อคน  
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านการบริหารบุคลากร 
ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก  
ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 

1 สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

211,998.85 

2 กรมราชองครักษ0 111,664.65 
3 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 75,928.27 
4 กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 39,921.92 
5 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38,911.46 

 
2. ส�วนราชการขนาดกลาง 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านการบริหารบุคลากรในภาพรวมของ
ส-วนราชการที่มีขนาดกลาง มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 6,715.97 บาทต-อคน และ
ค-าเฉลี่ยเท-ากับ 17,142.50 บาทต-อคน 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านการบริหารบุคลากร 
ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 กรมปUาไม� 229,491.80 
2 กรมอุทยานแห-งชาติ สัตว0ปUาและพันธุ0พืช 33,398.78 
3 กรมทรัพยากรนํ้า 29,254.70 
4 กรมพลศึกษา 23,133.10 
5 กรมควบคุมโรค 17,003.83 
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3. ส�วนราชการขนาดใหญ� 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านการบริหารบุคลากรในภาพรวมของ
ส-วนราชการที่มีขนาดใหญ- มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 4,301.62 บาทต-อคน และ
ค-าเฉลี่ยเท-ากับ 5,417.90 บาทต-อคน 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านการบริหารบุคลากร 
ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 26,637.87 
2 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 24,464.40 
3 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ0 17,023.60 
4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย0 16,763.00 
5 กรมพัฒนาฝIมือแรงงาน 13,532.42 
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การวิเคราะห/เปรียบเทียบต	นทุนกิจกรรมด	านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตามขนาดของส�วนราชการ 

1. ส�วนราชการขนาดเล็ก 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาพรวม
ของส-วนราชการที่มีขนาดเล็ก มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 423.63 บาทต-อช่ัวโมงต-อคน 
และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 2,236.32 บาทต-อช่ัวโมงต-อคน 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก  

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 28,346.12 
2 กรมส-งเสริมวัฒนธรรม 19,987.78 
3 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร-วมสมัย 17,190.37 
4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ0พลังงาน 15,725.72 
5 กรมเจรจาการค�าระหว-างประเทศ 14,897.85 

 
2. ส�วนราชการขนาดกลาง 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในภาพรวมของส-วนราชการที่มีขนาดกลาง มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 269.43 บาท
ต-อช่ัวโมงต-อคน และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 2,277.71 บาทต-อช่ัวโมงต-อคน 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก  

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 กรมควบคุมโรค 35,542.07 
2 กรมปUาไม� 6,849.61 
3 กรมหม-อนไหม 6,291.98 
4 กรมส-งเสริมอุตสาหกรรม 6,211.59 
5 กรมการแพทย0 1,712.32 
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3. ส�วนราชการขนาดใหญ� 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ในภาพรวมของส-วนราชการที่มีขนาดใหญ- มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 299.37 บาท
ต-อช่ัวโมงต-อคน และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 533.23 บาทต-อช่ัวโมงต-อคน  
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 5,759.61 
2 กรมท่ีดิน 2,340.45 
3 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ0 1,992.27 
4 กรมบังคับคดี 1,217.72 
5 กรมประมง 1,201.10 
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การวิเคราะห/เปรียบเทียบต	นทุนกิจกรรมด	านการตรวจสอบภายใน 
ตามขนาดของส�วนราชการ 

1. ส�วนราชการขนาดเล็ก 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านการตรวจสอบภายในในภาพรวมของ
ส-วนราชการที่มีขนาดเล็ก มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 3,377.13 บาทต-องานตรวจสอบ
ต-อคนต-อวัน และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 4,927.37 บาทต-องานตรวจสอบต-อคนต-อวัน 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านการตรวจสอบภายใน 
ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก  

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค 39,444.42 
2 สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 24,343.66 
3 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 14,499.75 
4 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 10,155.91 
5 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 9,788.71 

 

2. ส�วนราชการขนาดกลาง 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านการตรวจสอบภายในในภาพรวมของ
ส-วนราชการที่มีขนาดกลาง มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 2,598.89 บาท ต-องาน
ตรวจสอบต-อคนต-อวัน และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 9,032.52 บาทต-องานตรวจสอบต-อคนต-อวัน 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านการตรวจสอบภายใน 
ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 กรมควบคุมโรค 97,116.45 
2 กรมการแพทย0 68,541.91 
3 สํานักงานปลัดกระทรวงการท-องเท่ียวและกีฬา 11,656.69 
4 กรมอนามัย 10,673.03 
5 กรมอุทยานแห-งชาติ สัตว0ปUาและพันธุ0พืช 4,599.52 
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3. ส�วนราชการขนาดใหญ� 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านการตรวจสอบภายในในภาพรวม
ของส-วนราชการที่มีขนาดใหญ- มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 2,901.75 บาท
ต-องานตรวจสอบต-อคนต-อวัน และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 4,494.54 บาทต-องานตรวจสอบ
ต-อคนต-อวัน 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านการตรวจสอบภายใน 
ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 กรมสรรพากร 24,493.79 
2 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 19,270.56 
3 กรมพัฒนาฝIมือแรงงาน 14,409.93 
4 กรมประมง 13,242.13 
5 กรมทางหลวง 11,753.09 
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การวิเคราะห/เปรียบเทียบต	นทุนกิจกรรมด	านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในหน�วยงาน ตามขนาดของส�วนราชการ 

1. ส�วนราชการขนาดเล็ก 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
หน-วยงานในภาพรวมของส-วนราชการที ่มีขนาดเล็ก มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 
15,406.48 บาทต-อจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร0 และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 25,441.85 บาท
ต-อจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร0 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในหน-วยงาน ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก  

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 218,108.24 
2 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 125,548.70 
3 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 98,983.34 
4 สํานักงานคณะกรรมการส-งเสริมการลงทุน 78,017.71 
5 กรมราชองครักษ0 74,571.47 

 

2. ส�วนราชการขนาดกลาง 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน-วยงาน  
ในภาพรวมของส-วนราชการที่มีขนาดกลาง มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 12,522.67 บาท ต-อ
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร0 และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 28,033.94 บาทต-อจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร0 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในหน-วยงาน ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 กรมการแพทย0 185,978.31 
2 สํานักงานปลัดกระทรวงการท-องเท่ียวและกีฬา 141,116.37 
3 กรมสุขภาพจิต 106,734.39 
4 กรมหม-อนไหม 52,647.28 
5 กรมพลศึกษา 37,297.67 
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3. ส�วนราชการขนาดใหญ� 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
หน-วยงานในภาพรวมของส-วนราชการที่มีขนาดใหญ- มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 
12,091.84 บาทต-อจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร0 และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 32,629.40 บาท
ต-อจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร0 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในหน-วยงาน ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 กรมการพัฒนาชุมชน 452,550.19 
2 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 355,757.06 
3 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 125,548.70 
4 กรมบัญชีกลาง 79,862.21 
5 กรมการจัดหางาน 75,670.39 
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การวิเคราะห/เปรียบเทียบต	นทุนกิจกรรมด	านเครือข�ายอินเตอร/เน็ต
และเว็บไซต/ ตามขนาดของส�วนราชการ 

1. ส�วนราชการขนาดเล็ก 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านเครือข-ายอินเตอร0เน็ตและเว็บไซต0
ในภาพรวมของส-วนราชการที่มีขนาดเล็ก มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 3,758,244.73 บาท
ต-อระบบ และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 9,277,826.86 บาทต-อระบบ 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านเครือข-ายอินเตอร0เน็ตและ
เว็บไซต0 ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก  

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 101,471,878.00 
2 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 57,285,911.38 
3 กรมราชองครักษ0 35,710,130.27 
4 สํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร 31,652,299.33 
5 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 26,894,281.19 

 

2. ส�วนราชการขนาดกลาง 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านเครือข-ายอินเตอร0เน็ตและเว็บไซต0
ในภาพรวมของส -วนราชการที ่ม ีขนาดกลาง  ม ีค -ากลาง (ม ัธยฐาน )  เท -าก ับ 
6,058,536.53 บาทต-อระบบ และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 23,162,693.07 บาทต-อระบบ 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านเครือข-ายอินเตอร0เน็ตและ
เว็บไซต0 ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 235,594,196.55 
2 กองทัพอากาศ 141,677,331.12 
3 กรมการแพทย0 72,797,223.35 
4 กรมอุทยานแห-งชาติ สัตว0ปUาและพันธุ0พืช 28,615,605.64 
5 กรมศิลปากร 25,753,822.91 
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3. ส�วนราชการขนาดใหญ� 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านเครือข-ายอินเตอร0เน็ตและเว็บไซต0
ในภาพรวมของส-วนราชการที่มีขนาดใหญ- มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 10,119,793.01 บาท
ต-อระบบ และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 34,712,465.98 บาทต-อระบบ 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านเครือข-ายอินเตอร0เน็ตและ
เว็บไซต0 ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 กรมสรรพากร 561,735,759.06 
2 กรมการพัฒนาชุมชน 257,387,923.25 
3 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 116,343,776.88 
4 กรมศุลกากร 81,291,436.46 
5 กรมบัญชีกลาง 75,223,954.75 
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การวิเคราะห/เปรียบเทียบต	นทุนกิจกรรมด	านแผนงาน 
ตามขนาดของส�วนราชการ 

 
1. ส�วนราชการขนาดเล็ก 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านแผนงานในภาพรวมของส-วนราชการ
ที่มีขนาดเล็ก มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 5,434,727.55 บาทต-อด�าน และค-าเฉลี่ย
เท-ากับ 18,672,870.50 บาทต-อด�าน 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านแผนงาน ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก  

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 243,040,538.41 
2 สํานักงานคณะกรรมการส-งเสริมการลงทุน 223,236,650.40 
3 สํานักงานปลัดกระทรวงการต-างประเทศ 123,323,010.75 
4 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 35,025,260.00 
5 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 34,093,794.69 

 

2. ส�วนราชการขนาดกลาง 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านแผนงานในภาพรวมของส-วนราชการที่มี
ขนาดกลาง มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 7,786,898.24 บาทต-อด�าน และค-าเฉลี่ย
เท-ากับ 102,120,087.56 บาทต-อด�าน 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านแผนงาน ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 กองทัพอากาศ 1,934,231,770.47 
2 กรมควบคุมโรค 209,485,887.87 
3 กรมอุทยานแห-งชาติ สัตว0ปUาและพันธุ0พืช 87,958,060.01 
4 กองบัญชาการกองทัพไทย 82,749,676.41 
5 กรมการแพทย0 72,797,223.35 
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3. ส�วนราชการขนาดใหญ� 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านแผนงานในภาพรวมของส-วนราชการ
ที่มีขนาดใหญ- มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 11,907,843.67 บาทต-อด�าน และค-าเฉลี่ย
เท-ากับ 24,132,852.52 บาทต-อด�าน 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านแผนงาน ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 กรมทางหลวง 130,163,633.49 
2 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 125,454,969.82 
3 กรมการปกครอง 96,794,964.50 
4 สํานักงานตํารวจแห-งชาติ 78,540,196.96 
5 กองทัพบก 55,129,432.42 
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การวิเคราะห/เปรียบเทียบต	นทุนกิจกรรมด	านพัฒนาระบบบริหารราชการ 
ตามขนาดของส�วนราชการ 

1. ส�วนราชการขนาดเล็ก 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านการพัฒนาระบบบริหารราชการ
ในภาพรวมของส-วนราชการที่มีขนาดเล็ก มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 2,690,818.73 บาท
ต-อจํานวนชั่วโมงคนฝSกอบรม และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 4,268,698.76 บาทต-อจํานวน
ช่ัวโมงคนฝSกอบรม 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านพัฒนาระบบบริหารราชการ 
ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก  

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 กรมราชองครักษ0 26,012,909.79 
2 สํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร 20,060,786.63 
3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 19,687,178.15 
4 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 11,257,310.00 
5 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 9,635,099.72 

 

2. ส�วนราชการขนาดกลาง 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านพัฒนาระบบบริหารราชการในภาพรวมของ
ส-วนราชการที่มีขนาดกลาง มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 3,670,936.09 บาทต-อจํานวน
ช่ัวโมงคนฝSกอบรม และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 17,008,140.75 บาทต-อจํานวนช่ัวโมงคนฝSกอบรม 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านพัฒนาระบบบริหารราชการ 
ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 กรมควบคุมโรค 124,280,487.89 
2 กรมการแพทย0 116,475,557.36 
3 กองบัญชาการกองทัพไทย 68,558,758.61 
4 กองทัพเรือ 31,594,624.10 
5 กองทัพอากาศ 26,891,181.74 
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3. ส�วนราชการขนาดใหญ� 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านพัฒนาระบบบริหารราชการ 
ในภาพรวมของส-วนราชการที่มีขนาดใหญ- มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 4,138,426.60 บาท
ต-อจํานวนชั่วโมงคนฝSกอบรม และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 6,147,472.20 บาทต-อจํานวน
ช่ัวโมงคนฝSกอบรม 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านพัฒนาระบบบริหารราชการ 
ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 22,025,830.19 
2 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 20,916,330.14 
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 15,466,558.38 
4 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15,021,056.25 
5 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย0 14,520,481.33 
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การวิเคราะห/เปรียบเทียบต	นทุนกิจกรรมด	านงานสารบรรณ 
ตามขนาดของส�วนราชการ 

1. ส�วนราชการขนาดเล็ก 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านงานสารบรรณในภาพรวมของ
ส-วนราชการที่มีขนาดเล็ก มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 135.94 บาทต-อจํานวน
หนังสือเข�า-ออก และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 381.19 บาทต-อจํานวนหนังสือเข�า-ออก 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านงานสารบรรณ ปรากฏผล
ดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก  

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 
4,313.38 

2 กรมราชองครักษ0 2,875.21 
3 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1,322.77 
4 สํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร 1,238.97 
5 สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 1,030.38 

 

2. ส�วนราชการขนาดกลาง 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านสารบรรณในภาพรวมของส-วนราชการ
ที่มีขนาดกลาง มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 266.57 บาทต-อจํานวนหนังสือเข�า-ออก 
และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 946.02 บาทต-อจํานวนหนังสือเข�า-ออก 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านงานสารบรรณ ปรากฏผล
ดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 กรมควบคุมโรค 13,701.31 
2 กรมการแพทย0 2,653.60 
3 สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2,130.86 
4 กองบัญชาการกองทัพไทย 1,075.04 
5 กรมศิลปากร 1,055.59 
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3. ส�วนราชการขนาดใหญ� 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านสารบรรณในภาพรวมของส-วนราชการ
ที่มีขนาดใหญ- มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 194.80 บาทต-อจํานวนหนังสือเข�า-ออก 
และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 858.27 บาทต-อจํานวนหนังสือเข�า-ออก 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านงานสารบรรณ ปรากฏผล
ดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 กรมสรรพสามิต 29,147.99 
2 กรมวิชาการเกษตร 2,958.90 
3 กองทัพบก 1,375.18 
4 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1,030.38 
5 กรมคุมประพฤติ 923.48 
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การวิเคราะห/เปรียบเทียบต	นทุนกิจกรรมด	านยานพาหนะ 
ตามขนาดของส�วนราชการ 

1. ส�วนราชการขนาดเล็ก 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านยานพาหนะในภาพรวมของ
ส-วนราชการที่มีขนาดเล็ก มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 23.21 บาทต-อกิโลเมตร 
และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 60.04 บาทต-อกิโลเมตร 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านยานพาหนะ ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก  

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 สํานักงานคณะกรรมการปOองกันและปราบปรามยาเสพติด 1,154.04 
2 สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 266.56 
3 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 200.65 
4 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 142.42 
5 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 91.32 

 

2. ส�วนราชการขนาดกลาง 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านยานพาหนะในภาพรวมของส-วนราชการ
ที่มีขนาดกลาง มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 28.76 บาทต-อกิโลเมตร และค-าเฉลี่ย
เท-ากับ 163.80 บาทต-อกิโลเมตร 
 จัดลําดับต�นทุนต-อหน-วยสูงที่สุดของกิจกรรมด�านยานพาหนะ ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 กรมการแพทย0 1,477.13 
2 กองบัญชาการกองทัพไทย 1,259.91 
3 สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1,031.64 
4 กรมวิทยาศาสตร0การแพทย0 180.43 
5 กรมหม-อนไหม 82.65 
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3. ส�วนราชการขนาดใหญ� 
 ข�อมูลต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรมด�านยานพาหนะในภาพรวมของ 
ส-วนราชการที่มีขนาดใหญ- มีค-ากลาง(มัธยฐาน) เท-ากับ 24.21 บาทต-อกิโลเมตร 
และค-าเฉลี่ยเท-ากับ 49.34 บาทต-อกิโลเมตร 
 จ ัด ลํ า ด ับต �นท ุนต -อหน -ว ย ส ูง ที ่ส ุด ขอ ง ก ิจ ก ร รมด �า นย านพาหนะ 
ปรากฏผลดังน้ี 

ส�วนราชการท่ีมีต	นทุนต�อหน�วยสูงท่ีสดุ 5 อันดับแรก 

ลําดับ ช่ือหน�วยงาน ต	นทุนต�อหน�วย 
1 กรมการพัฒนาชุมชน 704.30 
2 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 233.72 
3 กรมชลประทาน 159.41 
4 กรมปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย 144.30 
5 กรมการจัดหางาน 125.68 
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หมายเหตุ : 
 

การแบ�งขนาดของส�วนราชการ โดยแบ�งตามจํานวนหน�วยเบิกจ�าย ดังน้ี 

 

ส-วนราชการขนาดเล็ก คือ 

ส-วนราชการที่มีจํานวนหน-วยเบิกจ-ายจํานวน   1  หน-วยเบิกจ-าย 

ประกอบด�วย 64 ส-วนราชการ 

 

ส-วนราชการขนาดกลาง คือ 

ส-วนราชการที่มีจํานวนหน-วยเบิกจ-ายต้ังแต-  2 - 50  หน-วยเบิกจ-าย 

ประกอบด�วย 28 ส-วนราชการ 

 

ส-วนราชการขนาดใหญ- คือ 

ส-วนราชการที่มีจํานวนหน-วยเบิกจ-ายต้ังแต-  50  หน-วยเบิกจ-ายข้ึนไป 

ประกอบด�วย 56 ส-วนราชการ 
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บทสรุป 
 จากการเปรียบเทียบผลการคํานวณต�นทุนต-อหน-วยผลผลิตของ
กิจกรรมสนับสนุนประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคล�ายคลึงกันของ
ส-วนราชการในภาพรวม พบว-ารายจ-ายต-อหน-วยของกิจกรรมสนับสนุน
บางส-วนราชการสูงกว-าค-าเฉลี ่ยและสูงกว-าต�นทุนต-อหน-วยของกิจกรรม
สนับสนุนประเภทเดียวกันของส-วนราชการอื่น ซึ่งส-วนราชการที่มีต�นทุน
ต-อหน-วยสูงควรจัดทําแผนการลดรายจ-ายต-อหน-วยของงานสนับสนุนนั้นๆ 
เพื่อนําไปสู-การบริหารการดําเนินงานของหน-วยงานภาครัฐ โดยคํานึงถึง
การใช�จ-ายเงินงบประมาณอย-างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ข�อมูล
ด�านต�นทุนเปBนเครื่องมือสําคัญสําหรับผู�บริหารในการตัดสินใจบริหารงาน
ของหน-วยงานด�านการเงิน อันได�แก-การวางแผนทางการเงิน การปรับปรุง
กระบวนการทํางานให�มีประสิทธิภาพ และการควบคุมการใช�ทรัพยากร
ของหน-วยงานให�เกิดประโยชน0สูงสุดต-อไป 
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สอบถามข	อมูลเพิ่มเติม 

 

 
กลุ�มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

สํานักมาตรฐานด	านการบัญชีภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง 

 
โทร. 0-2127-7415 

แฟกซ/ : 0-2127-7414 
e-mail : pubacsap@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


