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ตนทุนรวมของกิจกรรมดานบริหารบุคลากร ……………………………………….….............
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ตนทุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ..……………………………........
ตนทุนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ..………………………….........
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158
164
170
170
170
170
173
182
190
198
204
212
220
230
238
246
254
262
270
278
287
295
303

สารบัญแผนภูมิ (ต&อ)
แผนภูมิที่

หนา

3.18
3.19
3.20
3.21

311
319
327
335

ตนทุนของกระทรวงศึกษาธิการ ..……………………………………………………….................
ตนทุนของกระทรวงสาธารณสุข ..………………………………………………………................
ตนทุนของกระทรวงอุตสาหกรรม ..…………………………………………………….................
ตนทุนของสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ..……..…….

อนึ่ ง กรมบั ญ ชี ก ลางไม ไดจั ด ทํ า แผนภู มิ แ สดงรายงานสรุ ป ขอมู ล ตนทุ น ในกิ จ กรรม
สนั บ สนุ น ดานต างๆ ไดแก แผนภูมิที่ 2.7 2.8 2.15 2.16 2.23 2.24 2.31 2.32 2.39 2.40
2.47 2.48 2.52 2.56 2.60 2.67 2.68 2.75 และ 2.76 ไว

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ตามนโยบายการบริ ห ารราชการของรั ฐ บาลตามหลั ก การบริ ห ารงานภาครั ฐ แนวใหม
ที ่ มุ งเน! น หลั ก การเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบราชการ เน! น ผลงานและผลลั พ ธ( ที่ มี ก ารบริ ห าร
จั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ ผลิ ต ผลงานตามพั น ธกิ จ ของแตละหนวยงานอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หนวยงาน
จึ ง จํา เป. น ต! อ งมี ฐ านข! อ มู ล ที่ เ พี ย งพอตอการวิ เ คราะห( แ ละประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานทางการเงิ น
และข! อ มู ล ต! น ทุ น ผลผลิ ต ตอหนวย เพื่ อ ใช! ป ระกอบการตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
และพั ฒ นาระบบงานของหนวยงาน
พระราชกฤษฎีก าวาด!ว ยหลัก เกณฑ(แ ละวิธีก ารบริห ารกิจ การบ!า นเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 21 ได! กํา หนดให! ส วนราชการจั ด ทํา บั ญ ชี ต! น ทุ น ในงานบริ ก ารสาธารณะแตละประเภทขึ้ น
ตามหลัก เกณฑ(แ ละวิธีก ารที่ก รมบัญ ชีก ลางกํา หนด โดยในกรณีที่ร ายจายตอหนวยของงานบริก าร
สาธารณะของสวนราชการใดสูงกวารายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพ
เดีย วกัน หรือคล!า ยคลึงกัน ของสวนราชการอื่น ให!ส วนราชการนั้น จัด ทํา แผนการลดรายจายตอหนวย
ของงานบริ ก ารสาธารณะดั ง กลาวเสนอสํา นั ก งบประมาณ กรมบั ญ ชี ก ลาง และ ก.พ.ร. ทราบ และ
ถ! า มิ ไ ด! มี ข! อ ทั ก ท! ว งประการใดภายในสิ บ ห! า วั น ก็ ใ ห! ส วนราชการดั ง กลาวถื อ ปฏิ บั ติ ต ามแผน
การลดรายจายนั้นตอไปได!
กรมบัญ ชีก ลางในฐานะหนวยงานกลางที ่กํ า กับ ดูแ ลด!า นการบัญ ชีภ าครัฐ ได!กํ า หนด
หลั กเกณฑ( และวิ ธี ก ารคํา นวณต! น ทุ น ตอหนวยผลผลิ ต ของงานบริ การสาธารณะเพื่ อให! ส วนราชการใช!
เป. น แนวทางในการจั ด ทํา บั ญ ชี ต! น ทุ น ในงานบริ การสาธารณะแตละประเภท และคํา นวณรายจายตอ
หนวยของงานบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ การเปรี ย บเที ย บความคุ! ม คาระหวางปB จ จั ย นํา เข! า กั บ ผลลั พ ธ( ที่
เกิด ขึ้น ซึ่งหากรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะของสวนราชการใดสูงกวารายจายตอหนวย
ของงานบริการสาธารณะประเภทเดีย วกัน ของสวนราชการอื่น สวนราชการนั้น ต!องจัด ทํา แผนการลด
รายจายตอหนวย โดยดํา เนิ น การปรั บ ปรุ ง การทํา งาน เพื่ อ ลดต! น ทุ น คาใช! จ ายการใช! ท รั พ ยากร
ให! เ กิ ด ประโยชน( สู ง สุ ด รวมไปถึ ง ปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํา งาน ให! มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
ใน ก ารเป รี ย บ เที ย บ งาน บ ริ ก ารส าธ ารณ ะป ระ เภ ท เดี ย ว กั น ห รื อ ค ล! า ย ค ลึ ง กั น
จํา เป. น ต! อ งมี ก ารกํา หนดกิ จ กรรมมาตรฐานที่ มี ค วามเหมื อ นหรื อ คล! า ยคลึ ง กั น กรมบั ญ ชี ก ลาง
จึ ง ได! กํา หนดแนวทางในการคํา นวณต! น ทุ น ตอหนวยในกิ จ กรรมสนั บ สนุ น ของหนวยงานจํา นวน
11 กิจ กรรม ได!แ ก กิจ กรรมด!า นการเงิน และบัญ ชี กิจ กรรมด!า นการพัส ดุ กิจ กรรมด!า นการบริห าร
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บุ ค ลากร กิ จ กรรมด! า นพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล และกิ จ กรรมด! า นการตรวจสอบภายใน กิ จ กรรม
ด! า นเทคโนโลยีส ารสนเทศภายในหนวยงาน กิจ กรรมด!า นเครือขายอิน เตอร(เน็ต และเว็บไซต( กิจ กรรม
ด! า นแผนงาน กิ จ กรรมด! า นพั ฒ นาระบบบริ ห ารราชการ กิ จ กรรมด! า นงานสารบรรณ กิ จ กรรม
ด! า น ยานพาหนะ ซึ ่ง กรมบัญ ชีก ลางดํ า เนิน การรวบรวมข!อ มูล และเปรีย บเทีย บต!น ทุน กิจ กรรม
มาตรฐานในภาพรวมทั้ง 11 กิจกรรม
เพื ่อ ให!ส วนราชการมีฐ านข!อ มูล ต!น ทุน กิจ กรรมไว!ใ ช!ป ระโยชน(อ ยางตอเนื ่อ ง โดยเห็น
พฤติ ก รรมต! น ทุ น ที ่ ช ั ด เจนมากขึ ้ น รวมทั ้ ง มี ข! อ มู ล เชิ ง สถิ ต ิ เ ปรี ย บเที ย บ กรมบั ญ ชี ก ลางจึ ง ได! นํ า
รายงานผลการคํ า นวณต! น ทุ น ประจํ าปD งบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ ส วนราชการจั ด สงให! มาประมวลผล
เปรีย บเทีย บระหวางสวนราชการในลักษณะเดีย วกับ รายงานต!น ทุน ประจํา ปDง บประมาณ พ.ศ. 2556
โดยการจั ด ทํา ข! อ มู ล เปรี ย บเที ย บระหวางปD ง บประมาณ พ.ศ. 2556 และปD ง บประมาณ พ.ศ. 2555
1.2 วัตถุประสงค
1) เพื ่อ ให!เ กิด ฐานข!อ มูล ต!น ทุน กิจ กรรมของสวนราชการที ่ถูก ต!อ งครบถ!ว น สามารถ
เปรี ย บเที ย บต! น ทุ น ตอหนวยผลผลิ ต ของกิ จ กรรมสนั บ สนุ น ประเภทและคุ ณ ภาพเดี ย วกั น หรื อ
คล!ายคลึงกันของสวนราชการระดับกรมอื่น เพื่อพิจารณาจัดทําแผนการลดรายจาย และเป.น ฐานข!อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพัฒนาระบบงานตอไป
2) เพื่อใช!ในเชิงเปรีย บเทีย บ จากการเปรีย บเทีย บต!น ทุน ตอหนวยของสวนราชการของ
ตนกับ ต!น ทุน เฉลี่ย ตอหนวยของทุกสวนราชการ และเปรีย บเทีย บกับ ต!น ทุน ตอหนวยของสวนราชการ
ที่มีขนาดใกล!เ คีย งกับ สวนราชการของตน เพื่อ นํา มาวางแผนปรับ ปรุงประสิท ธิภ าพและกระบวนการ
ทํางานของสวนราชการตอไป
1.3 ขอบเขตและขอจํากัด
1) กรมบั ญ ชี ก ลางได! ทํา การประมวลผลและเปรี ย บเที ย บต! น ทุ น ตอหนวยผลผลิ ต ของ
สวนราชการ โดยใช! ข! อ มู ล ผลการคํา นวณต! น ทุ น ตอหนวยผลผลิ ต ประจํา ปD ง บประมาณ พ.ศ. 2556
และ 2555 ที่สวนราชการจัดทําขึ้น และสงมาให!กรมบัญชีกลาง ซึ่งเป.นข!อมูลที่ส วนราชการรับ ผิดชอบ
ตอความถูกต!องวาได!จัดทําตามหลักเกณฑ(และวิธีการคํานวณต!นทุนที่กรมบัญชีกลางกําหนด
2) เกณฑ( ก ารปB น สวนต! น ทุ น ที่ ส วนราชการใช! ใ นการคํา นวณต! น ทุ น ตอหนวยผลผลิ ต
ขึ้ น อยู กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของสวนราชการที่ ต! อ งกํา หนดให! เ กิ ด ความเหมาะสม
3) ข!อ มูล ต!น ทุน ที ่ไ ด!นํ า มาวิเ คราะห(เ ปรีย บเทีย บไมรวมข!อ มูล ต!น ทุน ของมหาวิท ยาลัย
องค(การมหาชน และหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
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1.4 ประโยชนที่คาดว(าจะไดรับ
1) สวนราชการสามารถเปรีย บเทีย บต!น ทุน ตอหนวยผลผลิต ของกิจ กรรมสนับ สนุน
ประเภทและคุณ ภาพเดีย วกัน หรือ คล!า ยคลึง กัน ของสวนราชการระดับ กรมอื่น เพื่อ พิจ ารณาจัด ทํ า
แผนการลดรายจาย และเป.น ฐานข!อ มูล ประกอบการตัด สิน ใจในการบริห ารจัด การทรัพ ยากรและ
พัฒนาระบบงาน
2) ใช! ป ระโยชน( จ ากรายงานต! น ทุ น ของงานบริ ก ารสาธารณะของสวนราชการในเชิ ง
เปรี ย บเที ย บ จากการเปรี ย บเที ย บต! น ทุ น ตอหนวยของสวนราชการของตนกั บ ต! น ทุ น เฉลี่ ย ตอหนวย
ของทุ ก สวนราชการ และเปรี ย บเที ย บกั บ ต! น ทุ น ตอหนวยของสวนราชการที่ มี ข นาดใกล! เ คี ย ง
กับสวนราชการของตน จะทําให!ทราบสถานะของสวนราชการของตนและทิศทาง การปรับตัวที่ควรจะเป.น
โดยการพิจ ารณาหาสาเหตุของต!น ทุน ตอหนวยของสวนราชการที่สูงกวาต!น ทุน ที่ใช!เ ปรีย บเทีย บ และ
พิจารณาศึกษาสวนราชการที่มีต!นทุนตอหนวยต่ํากวาวามีการบริหารจัดการอยางไร เพื่อนํามาวางแผน
ปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการทํางานของสวนราชการตอไป
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บทที่ 2
ตนทุนของกิจกรรมสนับสนุนของทุกสวนราชการ
สรุปผลการเปรียบเทียบตนทุนของกิจกรรมสนับสนุนของทุกสวนราชการ
กรมบัญ ชีกลางไดรับ รายงานขอมูล ผลการคํา นวณตนทุน ประจํา ป"งบประมาณ พ.ศ. 2556
ที่ส+วนราชการจัดทําตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 131 แห+ง
โดยขอมู ล ที่ แ สดงไวเป4 น การเปรีย บเที ย บเพื่ อประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ าเนิ น งานของส+ ว นราชการใน
กิจกรรมสนับสนุน ปรากฏผลการวิเคราะห9เปรียบเทียบดังนี้
2.1 การวิเคราะห#เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
1. ขอมูลตนทุน รวมของกิจกรรมดานการเงินและบัญ ชีในภาพรวมของทุกส+วนราชการ โดยมี
ส+ว นราชการที่นํา ขอมูล มาเปรีย บเทีย บจํา นวน 131 แห+ง (รายละเอีย ดปรากฏใน แผนภูมิที่ 2.1) และ
มีผลรวมตนทุนรวมของกิจกรรมดานการเงินและบัญชีเท+ากับ 23,177,962,979.69 บาท ตนทุนรวมสูงที่สุด
คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนเงิน 16,496,628,715.98 บาท ตนทุนรวมต่ําที่สุด
คือ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จํานวนเงิน 200,000 บาท ค+ากลาง (มัธยฐาน)
เท+ากับ 12,509,936.90 บาท ค+าเฉลี่ยเท+ากับ 176,931,015.11 บาท (รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 2.1)
2. จั ด ลํ า ดั บ ตนทุ น รวมของกิ จ กรรมดานการเงิ น และบั ญ ชี ในภาพรวมของทุ ก ส+ ว นราชการ
ซึ่งปรากฏผลดังนี้
ส+วนราชการที่มีตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีตนทุนรวม 16,496,628,715.98 บาท
2. กองทัพบก
มีตนทุนรวม
2,168,488,977.78 บาท
3. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
มีตนทุนรวม
486,186,550.44 บาท
4. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีตนทุนรวม
320,169,598.51 บาท
5. กรมคุมประพฤติ
มีตนทุนรวม
232,692,626.92 บาท
6. กรมควบคุมโรค
มีตนทุนรวม
194,621,967.07 บาท
7. กองทัพเรือ
มีตนทุนรวม
189,533,383.31 บาท
8. กองทัพอากาศ
มีตนทุนรวม
186,450,167.10 บาท
9. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีตนทุนรวม
155,209,381.89 บาท
10. กรมศุลกากร
มีตนทุนรวม
128,259,901.44 บาท
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และส+วนราชการที่มีตนทุนรวมนอยที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
มีตนทุนรวม
200,000.00
2. กรมการศาสนา
มีตนทุนรวม
794,198.24
3. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
1,016,216.75
4. สํานักงานสถิติแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
1,827,035.47
5. กรมพัฒนาการแพทย9แผนไทยและการแพทย9ทางเลือก
มีตนทุนรวม
2,653,526.78
6. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีตนทุนรวม
2,661,539.79
7. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค มีตนทุนรวม
2,766,040.65
8. ราชบัณฑิตยสถาน
มีตนทุนรวม
3,002,544.64
9. กรมควบคุมมลพิษ
มีตนทุนรวม
3,037,714.77
10.สํานักงานกิจการยุตธิ รรม
มีตนทุนรวม
3,204,533.27

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานการเงินและบัญชี (หนวยนับ : จํานวนเอกสารรายการ)
1. ขอมูลตนทุนต+อหน+วยของกิจกรรมดานการเงินและบัญชีในภาพรวมของทุกส+วนราชการ โดยมี
ส+วนราชการที่นําขอมูลมาเปรีย บเทีย บจํานวน 131 แห+ง (รายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่ 2.2) และมี
ตนทุ นต+ อหน+ วยสู งที่ สุ ด คื อ กรมคุ มประพฤติ จํ านวนเงิ น 195,211.94 บาท ตนทุ นต+ อหน+ วยต่ํ าที่ สุ ด คื อ
กรมสรรพากร จํานวนเงิน 9.46 บาท ค+ากลาง (มัธยฐาน) เท+ากับ 608.00 บาท ค+าเฉลี่ยเท+ากับ 3,842.30 บาท
(รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 2.2)
2. จัดลําดับตนทุนต+อหน+วยของกิจกรรมดานการเงินและบัญชีในภาพรวมของทุกส+วนราชการ
ซึ่งปรากฏผลดังนี้
ส+วนราชการที่มีตนทุนต+อหน+วยสูงที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กรมคุมประพฤติ
มีตนทุนต+อหน+วย 195,211.94 บาท
2. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
มีตนทุนต+อหน+วย 107,183.98 บาท
3. กองทัพบก
มีตนทุนต+อหน+วย 33,721.41 บาท
4. กรมโยธาธิการและผังเมือง
มีตนทุนต+อหน+วย 13,984.91 บาท
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีตนทุนต+อหน+วย 10,984.34 บาท
6. กรมการแพทย9
มีตนทุนต+อหน+วย 10,573.78 บาท
7. กรมราชองครักษ9
มีตนทุนต+อหน+วย
8,859.98 บาท
8. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
มีตนทุนต+อหน+วย
7,486.71 บาท
9. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
มีตนทุนต+อหน+วย
7,006.57 บาท
10. สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
มีตนทุนต+อหน+วย
6,604.62 บาท
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และส+วนราชการที่มีตนทุนต+อหน+วยนอยที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กรมสรรพากร
มีตนทุนต+อหน+วย
2. กรมปLาไม
มีตนทุนต+อหน+วย
3. กรมสรรพสามิต
มีตนทุนต+อหน+วย
4. กรมพัฒนาฝ"มือแรงงาน
มีตนทุนต+อหน+วย
5. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
มีตนทุนต+อหน+วย
6. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห+งชาติ
มีตนทุนต+อหน+วย
7. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห+งชาติ
มีตนทุนต+อหน+วย
8. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
มีตนทุนต+อหน+วย
9. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ9 มีตนทุนต+อหน+วย
10.กรมศุลกากร
มีตนทุนต+อหน+วย

9.46
30.65
45.63
52.17

บาท
บาท
บาท
บาท

65.00
66.88
67.75
74.02
77.70
79.32

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2.2 การวิเคราะห#เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานการพัสดุ
1. ขอมูลตนทุนรวมของกิจกรรมดานการพัสดุในภาพรวมของทุกส+วนราชการ โดยมีส+วนราชการ
ที่นําขอมูลมาเปรียบเทียบจํานวน 131 แห+ง (รายละเอียดปรากฏใน แผนภูมิที่ 2.9) และมีผลรวมตนทุนรวม
ของกิจกรรมดานการพัสดุเท+ากับ 9,399,751,997.49 บาท ตนทุนรวมสูงที่สุด คือ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนเงิน 2,157,968,831.39 บาท ตนทุ น รวมต่ํ า ที่ สุ ด คื อ กองอํ า นวยการรั ก ษา
ความมั่ นคงในราชอาณาจักร จํานวนเงิน 100,000.00 บาท ค+ากลาง (มั ธยฐาน) เท+ากับ 8,827,569.64 บาท
ค+าเฉลี่ยเท+ากับ 71,753,832.04 บาท (รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 2.9)
2. จัดลําดับตนทุนรวมของกิจกรรมดานการพัสดุในภาพรวมของทุกส+วนราชการซึ่งปรากฏผลดังนี้
ส+วนราชการที่มีตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีตนทุนรวม 2,157,968,831.39 บาท
2. กองทัพบก
มีตนทุนรวม 2,034,501,733.88 บาท
3. กองทัพเรือ
มีตนทุนรวม 1,172,511,324.38 บาท
4. กองทัพอากาศ
มีตนทุนรวม
571,271,108.67 บาท
5. สํานักงานตํารวจแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
448,321,937.48 บาท
6. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
มีตนทุนรวม
323,737,234.54 บาท
7. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีตนทุนรวม
319,009,162.56 บาท
8. กรมควบคุมโรค
มีตนทุนรวม
173,433,918.69 บาท
9. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ9 มีตนทุนรวม
167,062,555.41 บาท
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10.กรมคุมประพฤติ
มีตนทุนรวม
116,346,313.46
และส+วนราชการที่มีตนทุนรวมนอยที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร
มีตนทุนรวม
100,000.00
2. กรมการศาสนา
มีตนทุนรวม
258,022.59
3. สํานักงานมาตรฐานสินคาการเกษตรและอาหารแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
886,165.02
4. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
มีตนทุนรวม
1,032,920.70
5. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
มีตนทุนรวม
1,323,479.41
6. กรมพัฒนาการแพทย9แผนไทยและการแพทย9ทางเลือก
มีตนทุนรวม
1,396,799.15
7. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
1,453,354.70
8. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
มีตนทุนรวม
1,633,446.10
9. สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย มีตนทุนรวม
1,659,840.16
10. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
2,296,231.11

บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานการพัสดุ (หนวยนับ : จํานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจาง)
1. ขอมู ล ตนทุ น ต+ อ หน+ ว ยของกิ จ กรรมดานการพั ส ดุ ใ นภาพรวมของทุ ก ส+ ว นราชการ โดยมี
ส+ว นราชการที ่นํา ขอมูล มาเปรีย บเทีย บจํา นวน 131 แห+ง (รายละเอีย ดปรากฏใน แผนภูมิที่ 2.10)
และมีตนทุนต+อหน+วยสูงที่สุด คือ สํานักงานตํารวจแห+งชาติ จํานวนเงิน 1,737681.93 บาท ตนทุนต+อหน+วย
ต่ํา ที่สุด คือ สํานักงานประกันสังคม จํานวนเงิน 117.55 บาท ค+ากลาง (มัธยฐาน) เท+ากับ 7,457.98 บาท
ค+าเฉลี่ยเท+ากับ 36,057.89 บาท (รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 2.10)
2. จั ด ลํา ดั บ ตนทุ น ต+ อ หน+ ว ยของกิ จ กรรมดานการพั ส ดุ ใ นภาพรวมของทุ ก ส+ ว นราชการ
ซึ่ ง ปรากฏผลดังนี้
ส+วนราชการที่มีตนทุนต+อหน+วยสูงที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. สํานักงานตํารวจแห+งชาติ
มีตนทุนต+อหน+วย
1,737681.93 บาท
2. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
มีตนทุนต+อหน+วย
552,452.62 บาท
3. กองทัพบก
มีตนทุนต+อหน+วย
315,426.63 บาท
4. กรมคุมประพฤติ
มีตนทุนต+อหน+วย
253,477.81 บาท
5. กองทัพเรือ
มีตนทุนต+อหน+วย
225,050.16 บาท
6. กองทัพอากาศ
มีตนทุนต+อหน+วย
178,522.22 บาท
7. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ9 มีตนทุนต+อหน+วย
88,252.80 บาท
-7-

8. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
มีตนทุนต+อหน+วย
61,463.88 บาท
9. สํานักงานสถิติแห+งชาติ
มีตนทุนต+อหน+วย
56,965.24 บาท
10. กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
มีตนทุนต+อหน+วย
56,009.58 บาท
และส+วนราชการที่มีตนทุนต+อหน+วยนอยที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. สํานักงานประกันสังคม
มีตนทุนต+อหน+วย
117.55 บาท
2. สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย มีตนทุนต+อหน+วย
173.44 บาท
3. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
มีตนทุนต+อหน+วย
218.82 บาท
4. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
มีตนทุนต+อหน+วย
245.09 บาท
5. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห+งชาติ
มีตนทุนต+อหน+วย
363.34 บาท
6. กรมประมง
มีตนทุนต+อหน+วย
508.56 บาท
7. กรมปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีตนทุนต+อหน+วย
537.50 บาท
8. กรมวิทยาศาสตร9บริการ
มีตนทุนต+อหน+วย
581.23 บาท
9. กรมการขาว
มีตนทุนต+อหน+วย
610.71 บาท
10. กรมวิชาการเกษตร
มีตนทุนต+อหน+วย
647.62 บาท
2.3 การวิเคราะห#เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
1. ขอมูล ตนทุน รวมของกิจ กรรมดานบริห ารบุคลากรในภาพรวมของทุกส+ว นราชการ โดยมี
ส+ว นราชการที ่นํา ขอมูล มาเปรีย บเทีย บจํา นวน 131 แห+ง (รายละเอีย ดปรากฏใน แผนภูมิที่ 2.17)
และมีผลรวมตนทุนรวมของกิจกรรมดานบริหารบุคลากรเท+ากับ 25,198,231,961.21 บาท ตนทุนรวมสูงที่สุด
คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนเงิน 19,307,127,435.95 บาท ตนทุนรวมต่ําที่สุด
คื อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห+ งชาติ จํ า นวนเงิ น 145,410.07 บาท ค+ า กลาง (มั ธ ยฐาน) เท+ า กั บ
9,460,987.20 บาท ค+าเฉลี่ยเท+ากับ 195,335,131.48 บาท (รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 2.17)
2. จั ด ลํา ดั บ ตนทุ น รวมของกิ จ กรรมดานบริ ห ารบุ ค ลากรในภาพรวมของทุ ก ส+ ว นราชการ
ซึ่ งปรากฏผลดังนี้
ส+วนราชการที่มีตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีตนทุนรวม
19,307,127,435.95 บาท
2. กรมปLาไม
มีตนทุนรวม
2,217,275,894.33 บาท
3. กรมอุทยานแห+งชาติ สัตว9ปLา และพันธุ9พืช มีตนทุนรวม
1,236,748,723.89 บาท
4. กองทัพอากาศ
มีตนทุนรวม
239,865,717.78 บาท
5. กองทัพเรือ
มีตนทุนรวม
148,382,474.33 บาท
6. กรมควบคุมโรค
มีตนทุนรวม
135,958,248.93 บาท
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7. สํานักงานตํารวจแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
101,187,554.37
8. กรมการปกครอง
มีตนทุนรวม
99,540,847.32
9. กรมราชองครักษ9
มีตนทุนรวม
96,079,652.72
10. กรมสรรพากร
มีตนทุนรวม
84,018,645.89
และส+วนราชการที่มีตนทุนรวมนอยที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
145,410.07
2. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
มีตนทุนรวม
200,000.00
3. กรมศาสนา
มีตนทุนรวม
378,826.30
4. กรมส+งเสริมสหกรณ9
มีตนทุนรวม
468,115.45
5. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
660,220.80
6. กรมการท+องเที่ยว
มีตนทุนรวม
885,059.55
7. กรมพัฒนาธุรกิจการคา
มีตนทุนรวม
1,218,456.31
8. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
มีตนทุนรวม
1,500,062.58
9. สํานักงานสถิติแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
1,784,182.47
10. กรมหม+อนไหม
มีตนทุนรวม
1,934,940.50

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานบริหารบุคลากร (หนวยนับ : จํานวนบุคลากร)
1. ขอมูลตนทุนต+อหน+วยของกิจกรรมดานบริหารบุคลากรในภาพรวมของทุกส+วนราชการ โดยมี
ส+ว นราชการที ่นํา ขอมูล มาเปรีย บเทีย บจํา นวน 131 แห+ง (รายละเอีย ดปรากฏใน แผนภูมิที่ 2.18)
และมีตนทุ น ต+ อหน+ วยสู งที่ สุ ด คื อ กรมปLาไม จํานวนเงิน 215,394.98 บาท ตนทุน ต+ อหน+ วยต่ําที่ สุด คื อ
กองทัพบก จํานวนเงิน 82.19 บาท ค+ากลาง (มัธยฐาน) เท+ากับ 7,368.47 บาท ค+าเฉลี่ยเท+ากับ 16,687.79 บาท
(รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 2.18)
2. จัดลํา ดับตนทุนต+อหน+ว ยของกิจกรรมดานบริหารบุคลากรในภาพรวมของทุกส+วนราชการ
ซึ่งปรากฏผลดังนี้
ส+วนราชการที่มีตนทุนต+อหน+วยสูงที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กรมปLาไม
มีตนทุนต+อหน+วย
215,394.98 บาท
2. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีตนทุนต+อหน+วย
169,913.06 บาท
3. กรมราชองครักษ9
มีตนทุนต+อหน+วย
161,478.41 บาท
4. กรมทรัพยากรน้ํา
มีตนทุนต+อหน+วย
158,025.13 บาท
5. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
มีตนทุนต+อหน+วย
71,292.95 บาท
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6. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี
มีตนทุนต+อหน+วย
60,714.31
7. สํานักงานคณะกรรมการปOองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
มีตนทุนต+อหน+วย
50,514.95
8. สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
มีตนทุนต+อหน+วย
43,076.98
9. สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ตนทุนต+อหน+วย
39,593.91
10. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
มีตนทุนต+อหน+วย
39,305.04
และส+วนราชการที่มีตนทุนต+อหน+วยนอยที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กองทัพบก
มีตนทุนต+อหน+วย
82.19
2. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
มีตนทุนต+อหน+วย
144.72
3. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีตนทุนต+อหน+วย
207.78
4. กรมพัฒนาธุรกิจการคา
มีตนทุนต+อหน+วย
268.86
5. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห+งชาติ
มีตนทุนต+อหน+วย
279.63
6. กรมการแพทย9
มีตนทุนต+อหน+วย
294.75
7. กรมวิชาการเกษตร
มีตนทุนต+อหน+วย
367.77
8. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
มีตนทุนต+อหน+วย
389.76
9. สํานักงานตํารวจแห+งชาติ
มีตนทุนต+อหน+วย
477.55
10. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีตนทุนต+อหน+วย
681.21

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2.4 การวิเคราะห#เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. ขอมูลตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของทุกส+วนราชการ โดย
มีส+ว นราชการที่นํา ขอมูล มาเปรีย บเทีย บจํา นวน 130 แห+ง (รายละเอีย ดปรากฏใน แผนภูมิที่ 2.25)
และมีผลรวมตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเท+ากับ 4,907,972,725.44 บาท ตนทุนรวม
สูงที่สุด คือ กองทัพเรือ จํานวนเงิน 732,427,595.61 บาท ตนทุนรวมต่ําที่สุด คือ กรมหม+อนไหม จํานวนเงิน
301,610.81 บาท ค+ากลาง (มัธยฐาน) เท+ากับ 8,972,454.49 บาท ค+าเฉลี่ยเท+ ากับ 37,753,636.35 บาท
(รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 2.25)
2. จัดลําดับตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาพรวม ของทุกส+วนราชการ
ซึ่งปรากฏผลดังนี้
ส+วนราชการที่มีตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กองทัพเรือ
มีตนทุนรวม
732,427,595.61 บาท
2. กองทัพบก
มีตนทุนรวม
660,423,919.77 บาท
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3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีตนทุนรวม
4. กองทัพอากาศ
มีตนทุนรวม
5. กรมการพัฒนาชุมชน
มีตนทุนรวม
6. กรมควบคุมโรค
มีตนทุนรวม
7. กรมการปกครอง
มีตนทุนรวม
8. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร มีตนทุนรวม
9. สํานักงานตํารวจแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
10.กรมศุลกากร
มีตนทุนรวม
และส+วนราชการที่มีตนทุนรวมนอยที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กรมหม+อนไหม
มีตนทุนรวม
2. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
3. สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย มีตนทุนรวม
4. กรมการศาสนา
มีตนทุนรวม
5. กรมการท+องเที่ยว
มีตนทุนรวม
6. กรมควบคุมมลพิษ
มีตนทุนรวม
7. กรมทรัพยากรน้ํา
มีตนทุนรวม
8. สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีตนทุนรวม
9. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
มีตนทุนรวม
10.สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
มีตนทุนรวม

355,673,666.79
344,985,536.83
209,556,100.03
198,410,367.54
180,895,338.49
119,744,025.48
109,370,885.33
75,813,427.67
301,610.81
407,486.34
409,361.00
474,623.40
590,039.70
995,942.68
1,551,447.28
1,655,530.62
1,696,681.24
1,708.246.27

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (หนวยนับ : คน – ชั่วโมง)
1. ขอมูลตนทุนต+อหน+วยของกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของทุกส+วนราชการ
โดยมีส+วนราชการที่นําขอมูลมาเปรียบเทียบจํานวน 130 แห+ง (รายละเอียดปรากฏใน แผนภูมิที่ 2.26) และ
มีตนทุนต+อหน+วยสูงที่สุด คือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ จํานวนเงิน
133,420.22 บาท ตนทุน ต+อหน+ว ยต่ํา ที่สุด คือ กรมปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวนเงิน 0.34 บาท
ค+ากลาง(มัธยฐาน) เท+ากับ 341.34 บาท ค+าเฉลี่ยเท+ากับ 3,023.95 บาท (รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 2.26)
2. จัดลํ าดับตนทุนต+อหน+ วยของกิ จกรรมดานพั ฒนาทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของทุ กส+ วนราชการ ซึ่ ง
ปรากฏผลดังนี้
ส+วนราชการที่มีตนทุนต+อหน+วยสูงที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ
มีตนทุนต+อหน+วย
133,420.22 บาท
2. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร+วมสมัย
มีตนทุนต+อหน+วย
44,776.24 บาท
3. กรมควบคุมโรค
มีตนทุนต+อหน+วย
38,957.46 บาท
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4.
5.
6.
7.
8.

กรมปLาไม
มีตนทุนต+อหน+วย
กรมวิทยาศาสตร9การแพทย9
มีตนทุนต+อหน+วย
กรมบัญชีกลาง
มีตนทุนต+อหน+วย
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
มีตนทุนต+อหน+วย
สํานักงานคณะกรรมการการส+งเสริมการลงทุน
มีตนทุนต+อหน+วย
9. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร มีตนทุนต+อหน+วย
10.สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีตนทุนต+อหน+วย
และส+วนราชการที่มีตนทุนต+อหน+วยนอยที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กรมปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีตนทุนต+อหน+วย
2. สํานักราชเลขาธิการ
มีตนทุนต+อหน+วย
3. กรมเจรจาการคาระหว+างประเทศ
มีตนทุนต+อหน+วย
4. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห+งชาติ
มีตนทุนต+อหน+วย
5. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
มีตนทุนต+อหน+วย
6. กองทัพบก
มีตนทุนต+อหน+วย
7. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ9พลังงาน
มีตนทุนต+อหน+วย
8. กรมปศุสัตว9
มีตนทุนต+อหน+วย
9. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
มีตนทุนต+อหน+วย
10. กรมสรรพากร
มีตนทุนต+อหน+วย

35,701.39
33,718.99
11,500.47
10,885.82

บาท
บาท
บาท
บาท

9,394.80 บาท
7,406.04 บาท
5,488.01 บาท
0.34
3.26
4.39
6.63
7.01
7.50

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10.98 บาท
13.87 บาท
16.65 บาท
18.55 บาท

2.5 การวิเคราะห#เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานการตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานการตรวจสอบภายใน
1. ขอมูลตนทุนรวมของกิจกรรมดานการตรวจสอบภายในภาพรวมของทุกส+วนราชการ โดยมี
ส+ว นราชการที ่นํา ขอมูล มาเปรีย บเทีย บจํา นวน 131 แห+ง (รายละเอีย ดปรากฏใน แผนภูมิที่ 2.33)
และมีผลรวมตนทุนรวมของกิจกรรมดานการตรวจสอบภายใน เท+ากับ 1,032,807,827.34 บาท ตนทุนรวม
สูงที่สุด คือ สํานักงานตํารวจแห+งชาติ จํานวนเงิน 154,591,002.79 บาท ตนทุนรวมต่ําที่สุด คือ กรมส+งเสริม
วัฒนธรรม จํานวนเงิน 45,594.00 บาท ค+ากลาง (มัธยฐาน) เท+ากับ 2,430,427.36 บาท ค+าเฉลี่ยเท+ากับ
7,884,029.22 บาท (รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 2.33)
2. จัด ลํา ดับ ตนทุน รวมของกิจ กรรมดานการตรวจสอบภายในภาพรวมของทุก ส+ว นราชการ
ซึ่งปรากฏผลดังนี้
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ส+วนราชการที่มีตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. สํานักงานตํารวจแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
154,591,002.79
2. กองทัพอากาศ
มีตนทุนรวม
91,174,639.27
3. กรมควบคุมโรค
มีตนทุนรวม
64,234,337.88
4. กรมคุมประพฤติ
มีตนทุนรวม
58,662,117.20
5. กรมราชองครักษ9
มีตนทุนรวม
56,904,863.56
6. กรมสรรพสามิต
มีตนทุนรวม
47,736,167.39
7. กองทัพเรือ
มีตนทุนรวม
47,534,599.50
8. กรมอุทยานแห+งชาติ สัตว9ปLาและพันธุ9พืช มีตนทุนรวม
31,352,754.90
9. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีตนทุนรวม
25,715,159.86
10.สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีตนทุนรวม
23,305,012.68

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

และส+วนราชการที่มีตนทุนรวมนอยที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กรมส+งเสริมวัฒนธรรม
มีตนทุนรวม
45,594.00 บาท
2. กรมหม+อนไหม
มีตนทุนรวม
147,213.51 บาท
3. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
164,153.88 บาท
4. ราชบัณฑิตยสถาน
มีตนทุนรวม
496,237.93 บาท
5. กรมการท+องเที่ยว
มีตนทุนรวม
511,906.66 บาท
6. กรมการศาสนา
มีตนทุนรวม
568,779.21 บาท
7. กรมเจรจาการคาระหว+างประเทศ
มีตนทุนรวม
569,313.16 บาท
8. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มีตนทุนรวม
570,789.94 บาท
9. สํานักงานปOองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มีตนทุนรวม
726,506.42 บาท
10. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
736,842.62 บาท
ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานการตรวจสอบภายใน (หนวยนับ : คน – วัน)
1. ขอมูล ตนทุน ต+อหน+วยของกิจ กรรมดานการตรวจสอบภายในภาพรวมของทุกส+วนราชการ
โดยมีส+วนราชการที่นําขอมูลมาเปรียบเทียบจํานวน 131 แห+ง (รายละเอียดปรากฏใน แผนภูมิที่ 2.34)
และมีตนทุนต+อหน+วยสูงที่สุด คือ กรมควบคุมโรค จํานวนเงิน 95,872.15 บาท ตนทุนต+อหน+วยต่ําที่สุด คือ
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห+งชาติ จํานวนเงิน 67.00 บาท ค+ากลาง (มัธยฐาน) เท+ากับ 3,186.84 บาท
ค+าเฉลี่ยเท+ากับ 6,559.10 บาท (รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 2.34)
2. จัดลําดับตนทุนต+อหน+วยของกิจกรรมดานการตรวจสอบภายในภาพรวมของทุกส+วนราชการซึ่ง
ปรากฏผลดังนี้
ส+วนราชการที่มีตนทุนต+อหน+วยสูงที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กรมควบคุมโรค
มีตนทุนต+อหน+วย
95,872.15 บาท
2. กรมปLาไม
มีตนทุนต+อหน+วย
87,743.34 บาท
3. กรมคุมประพฤติ
มีตนทุนต+อหน+วย
60,043.11 บาท
4. กรมสรรพสามิต
มีตนทุนต+อหน+วย
42.319.30 บาท
5. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค มีตนทุนต+อหน+วย
36,364.10 บาท
6. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
มีตนทุนต+อหน+วย
30,163.26 บาท
7. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีตนทุนต+อหน+วย
27,479.19 บาท
8. กรมสรรพากร
มีตนทุนต+อหน+วย
20,044.48 บาท
9. กรมอุทยานแห+งชาติ สัตว9ปLาและพันธุ9พืช มีตนทุนต+อหน+วย
19,906.51 บาท
10. กรมพัฒนาฝ"มือรายงาน
มีตนทุนต+อหน+วย
13,664.37 บาท
และส+วนราชการที่มีตนทุนต+อหน+วยนอยที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห+งชาติ
มีตนทุนต+อหน+วย
67.00 บาท
2. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มีตนทุนต+อหน+วย
223.40 บาท
3. กรมการจัดหางาน
มีตนทุนต+อหน+วย
381.01 บาท
4. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
มีตนทุนต+อหน+วย
645.41 บาท
5. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีตนทุนต+อหน+วย
699.52 บาท
6. กรมทางหลวงชนบท
มีตนทุนต+อหน+วย
715.55 บาท
7. กรมหม+อนไหม
มีตนทุนต+อหน+วย
739.77 บาท
8. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ9พลังงาน
มีตนทุนต+อหน+วย
798.04 บาท
9. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ
มีตนทุนต+อหน+วย
798.23 บาท
10. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
มีตนทุนต+อหน+วย
819.67 บาท
- 14 -

2.6 การวิเคราะห#เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
1. ขอมูล ตนทุน รวมของกิจ กรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน+วยงานภาพรวมของทุก
ส+ว นราชการ โดยมีส +ว นราชการที่ นํ า ขอมู ล มาเปรีย บเที ย บจํ า นวน 128 แห+ ง (รายละเอี ย ดปรากฏใน
แผนภูมิที่ 2.41) และมีผลรวมตนทุนรวมของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน+วยงาน เท+ากับ
3,263,019,935.53 บาท ตนทุนรวมสูงที่สุด คือ กรมการพัฒนาชุมชน จํานวนเงิน 314,983,592.48 บาท
ตนทุ น รวมต่ํ า ที่ สุ ด คื อ กรมการศาสนา จํ า นวนเงิ น 135,688.10 บาท ค+ า กลาง (มั ธ ยฐาน) เท+ า กั บ
9,912,289.44 บาท ค+าเฉลี่ยเท+ากับ 25,693,070.36 บาท (รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 2.41)
2. จัดลําดับตนทุนรวมของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน+วยงานภาพรวมของทุก
ส+วนราชการ ซึ่งปรากฏผลดังนี้
ส+วนราชการที่มีตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กรมการพัฒนาชุมชน
มีตนทุนรวม
314,983,592.48 บาท
2. กรมศุลกากร
มีตนทุนรวม
294,283,124.06 บาท
3. สํานักงานตํารวจแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
165,451,971.92 บาท
4. กรมสรรพากร
มีตนทุนรวม
120,645,997.99 บาท
5. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีตนทุนรวม
112,999,132.99 บาท
6. กรมการขนส+งทางบก
มีตนทุนรวม
111,155,324.84 บาท
7. กรมการปกครอง
มีตนทุนรวม
108,951,996.66 บาท
8. กรมบัญชีกลาง
มีตนทุนรวม
101,518,123.96 บาท
9. กรมควบคุมโรค
มีตนทุนรวม
99,586,680.89 บาท
10. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีตนทุนรวม
85,704,193.58 บาท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

และส+วนราชการที่มีตนทุนรวมนอยที่สุด 10 อันดับแรก คือ
กรมการศาสนา
มีตนทุนรวม
135,688.10
ราชบัณฑิตยสถาน
มีตนทุนรวม
900,763.40
กรมบังคับคดี
มีตนทุนรวม
947,930.86
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีตนทุนรวม
1,101,886.61
กรมส+งเสริมการปกครองทองถิ่น
มีตนทุนรวม
1,173,260.68
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
1,218,339.18
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
มีตนทุนรวม
1,391,241.00
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
มีตนทุนรวม
1,395,892.50
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
10. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
มีตนทุนรวม

1,421,437.71 บาท
1,447,818.33 บาท

ตนทุ น ตอหนวยของกิ จ กรรมดานเทคโนโลยี สารสนเทศภายในหนวยงาน (หนวยนั บ :
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร#)
1. ขอมูลตนทุน ต+อหน+วยของกิจ กรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน+วยงานภาพรวมของ
ทุกส+วนราชการ โดยมีส+วนราชการที่นําขอมูลมาเปรียบเทียบจํานวน 128 แห+ง (รายละเอียดปรากฏใน
แผนภูม ิที ่ 2.42) และมีต นทุ น ต+ อ หน+ ว ยสู ง ที่ สุ ด คื อ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงพลั ง งาน จํ า นวนเงิ น
11,990,325.09 บาท ตนทุ นต+อหน+ วยต่ําที่สุด คือ กรมบังคับ คดี จํานวนเงิน 366.99 บาท ค+ากลาง(มัธย
ฐาน) เท+ากับ 14,647.82 บาท ค+าเฉลี่ยเท+ากับ 135,799.30 บาท (รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 2.42)
2. จัดลําดับตนทุนต+อหน+วยของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในภาพรวมของทุกส+วน
ราชการซึ่งปรากฏผลดังนี้
ส+วนราชการที่มีตนทุนต+อหน+วยสูงที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
มีตนทุนต+อหน+วย
11,990,325.09 บาท
2. สํานักงานประกันสังคม
มีตนทุนต+อหน+วย
5,404,337.76 บาท
3. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ
มีตนทุนต+อหน+วย
1,329,395.41 บาท
4. กรมการพัฒนาชุมชน
มีตนทุนต+อหน+วย
692,271.63 บาท
5. กรมบัญชีกลาง
มีตนทุนต+อหน+วย
280,436.81 บาท
6. สํานักงานคณะกรรมการส+งเสริมการลงทุน
มีตนทุนต+อหน+วย
203,824.11 บาท
7. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
มีตนทุนต+อหน+วย
135,838.68 บาท
8. สํานักงานส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห+งชาติ
มีตนทุนต+อหน+วย
124,663.35 บาท
9. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีตนทุนต+อหน+วย
104,517.31 บาท
10. กรมสุขภาพจิต
มีตนทุนต+อหน+วย
104,239.69 บาท
และส+วนราชการที่มีตนทุนต+อหน+วยนอยที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กรมบังคับคดี
มีตนทุนต+อหน+วย
366.99 บาท
2. กรมส+งเสริมการปกครองทองถิ่น
มีตนทุนต+อหน+วย
827.99 บาท
3. กรมพัฒนาฝ"มือแรงงาน
มีตนทุนต+อหน+วย
924.12 บาท
4. กองทัพอากาศ
มีตนทุนต+อหน+วย
1,497.78 บาท
5. กรมการศาสนา
มีตนทุนต+อหน+วย
1,559.63 บาท
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6. กรมชลประทาน
มีตนทุนต+อหน+วย
7. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีตนทุนต+อหน+วย
8. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
มีตนทุนต+อหน+วย
9. กรมทรัพยากรน้ําบาล
มีตนทุนต+อหน+วย
10. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ
มีตนทุนต+อหน+วย

1,594.79 บาท
1,936.05 บาท
2,205.88 บาท
2,354.18 บาท
2,384.23 บาท

2.7 การวิเคราะห#เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานเครือขายอินเตอร#เน็ตและเว็บไซต#
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานเครือขายอินเตอร#เน็ตและเว็บไซต# (หนวยนับ : 1 ระบบ)
1. ขอมูล ตนทุน รวมของกิจ กรรมดานเครือข+ายอินเตอร9เน็ตและเว็บไซต9หน+วยงานภาพรวมของ
ทุก ส+ว นราชการ โดยมีส+ว นราชการที่ นําขอมูลมาเปรียบเที ยบจํานวน 117แห+ ง (รายละเอียดปรากฏใน
แผนภู มิ ที่ 2.49) และมี ผ ลรวมตนทุ น รวมของกิ จ กรรมดานเครื อ ข+ า ยอิ น เตอร9 เน็ ต และเว็ บ ไซต9 เท+ า กั บ
2,934,086,770.09 บาท ตนทุนรวมสูงที่สุด คือ กรมสรรพากร จํานวนเงิน 517,054,277.10 บาท ตนทุน
รวมต่ําที่สุด คือ กรมหม+อนไหม จํานวนเงิน 107,444.21 บาท ค+ากลาง (มัธยฐาน) เท+ากับ 6,557,734.12
บาท ค+าเฉลี่ยเท+ากับ 25,077,664.70 บาท (รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 2.49)
2. จัดลําดับตนทุนรวมของกิจกรรมดานเครือข+ายอินเตอร9เน็ตและเว็บไซต9ภาพรวมของทุกส+วน
ราชการ ซึ่งปรากฏผลดังนี้
ส+วนราชการที่มีตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กรมสรรพากร
มีตนทุนรวม
517,054,277.10 บาท
2. กรมการพัฒนาชุมชน
มีตนทุนรวม
314,983,592.48 บาท
3. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
มีตนทุนรวม
301,416,704.92 บาท
4. กรมการปกครอง
มีตนทุนรวม
108,951,996.66 บาท
5. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
มีตนทุนรวม
99,767,563.00 บาท
6. กรมศุลกากร
มีตนทุนรวม
98,914,914.21 บาท
7. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีตนทุนรวม
81,518,517.48 บาท
8. กรมอุตุนิยมวิทยา
มีตนทุนรวม
80,737.716.17 บาท
9. กรมสรรพสามิต
มีตนทุนรวม
75,068,837.88 บาท
10. กรมบัญชีกลาง
มีตนทุนรวม
64,719,220.83 บาท
และส+วนราชการที่มีตนทุนรวมนอยที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กรมหม+อนไหม
มีตนทุนรวม
107,444.21 บาท
2. กรมการบินพลเรือน
มีตนทุนรวม
510,339,80 บาท
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3.
4.
5.
6.
7.

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
มีตนทุนรวม
กรมส+งเสริมการปกครองทองถิ่น
มีตนทุนรวม
ราชบัณฑิตยสถาน
มีตนทุนรวม
กรมการขาว
มีตนทุนรวม
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
8. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี
มีตนทุนรวม
9. สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
มีตนทุนรวม
10. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
มีตนทุนรวม

548,268.00
782,173.78
900,763.39
990,927.00

บาท
บาท
บาท
บาท

1,097,546.88 บาท
1,126,470.50 บาท
1,309,000.00 บาท
1,355,372.10 บาท

2.8 การวิเคราะห#เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานแผนงาน (หนวยนับ : 1 ดาน)
1. ขอมูลตนทุนรวมของกิจกรรมดานแผนงานภาพรวมของทุกส+วนราชการ โดยมีส+วนราชการ
ที่นําขอมูลมาเปรียบเทียบจํานวน 123 แห+ง (รายละเอียดปรากฏใน แผนภูมิที่ 2.53) และมีผลรวมตนทุน
รวมของกิ จกรรมดานแผนงาน เท+ ากับ 2,334,721,644.00 บาท ตนทุ นรวมสูงที่ สุด คื อ กรมควบคุ มโรค
จํานวนเงิน 188,737,356.42 บาท ตนทุนรวมต่ําที่สุด คือ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห+งชาติ จํานวนเงิน
328,825.30 บาท ค+ากลาง (มัธยฐาน) เท+ากับ 8,957,444.84 บาท ค+าเฉลี่ยเท+ากับ 18,981,476.78 บาท
(รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 2.53)
2. จัดลําดับตนทุนรวมของกิจกรรมดานแผนงานภาพรวมของทุกส+วนราชการ ซึ่งปรากฏผลดังนี้
ส+วนราชการที่มีตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กรมควบคุมโรค
มีตนทุนรวม
188,737,356.42 บาท
2. กรมทางหลวง
มีตนทุนรวม
137,820,518.76 บาท
3. กรมอุทยานแห+งชาติ สัตว9ปLาและพันธุ9พืช มีตนทุนรวม
115,204,899.87 บาท
4. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีตนทุนรวม
96,564,400.88 บาท
5. สํานักงานตํารวจแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
91,985,441.63 บาท
6. กรมการปกครอง
มีตนทุนรวม
90,429,059.76 บาท
7. กรมการแพทย9
มีตนทุนรวม
86,257,135.56 บาท
8. กรมการคาภายใน
มีตนทุนรวม
66,841,127.72 บาท
9. กองทัพบก
มีตนทุนรวม
60,468,415.72 บาท
10. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
มีตนทุนรวม
51,362,271.00 บาท
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และส+วนราชการที่มีตนทุนรวมนอยที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
328,825.30
2. กรมบังคับคดี
มีตนทุนรวม
424,934.53
3. กรมปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีตนทุนรวม
492,315.89
4. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี
มีตนทุนรวม
664,605.63
5. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
มีตนทุนรวม
894,242.58
6. สํานักราชเลขาธิการ
มีตนทุนรวม
931,878.31
7. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
1,139,473.69
8. กรมส+งเสริมสหกรณ9
มีตนทุนรวม
1,233,128.79
9. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
มีตนทุนรวม
1,250,075.35
10. กรมหม+อนไหม
มีตนทุนรวม
1,437,111.80

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2.9 การวิเคราะห#เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ (หนวยนับ : 1 ดาน)
1. ขอมูลตนทุน รวมของกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการภาพรวมของทุกส+วนราชการ
โดยมีส+วนราชการที่นําขอมูลมาเปรียบเทียบจํานวน 124 แห+ง (รายละเอียดปรากฏใน แผนภูมิที่ 2.57) และ
มีผลรวมตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ เท+ากับ 817,985,246.49 บาท ตนทุนรวม
สูงที่ สุด คือ กรมควบคุมโรค จํานวนเงิน 116,349,988.00 บาท ตนทุ นรวมต่ําที่สุด คื อ กรมส+งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น จํานวนเงิน 266,674.23 บาท ค+ากลาง (มัธยฐาน) เท+ากับ 3,560,246.53 บาท ค+าเฉลี่ย
เท+ากับ 6,491,946.40 บาท (รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 2.57)
2. จัดลําดับตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการภาพรวมของทุกส+วนราชการ
ซึ่งปรากฏผลดังนี้
ส+วนราชการที่มีตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กรมควบคุมโรค
มีตนทุนรวม
116,349,988.00 บาท
2. สํานักงานตํารวจแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
79,462,032.01 บาท
3. กองทัพเรือ
มีตนทุนรวม
31,535,124.14 บาท
4. กรมราชองครักษ9
มีตนทุนรวม
29,086,680.00 บาท
5. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
มีตนทุนรวม
23,814,603.86 บาท
6. กองทัพอากาศ
มีตนทุนรวม
18,926,817.90 บาท
7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีตนทุนรวม
15,166,331.34 บาท
8. กรมส+งเสริมอุตสาหกรรม
มีตนทุนรวม
14,407,326.05 บาท
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9. กรมอุทยานแห+งชาติ สัตว9ปLาและพันธุ9พืช
10. กรมสรรพสามิต

มีตนทุนรวม
มีตนทุนรวม

และส+วนราชการที่มีตนทุนรวมนอยที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กรมส+งเสริมการปกครองทองถิ่น
มีตนทุนรวม
2. กรมส+งเสริมสหกรณ9
มีตนทุนรวม
3. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
4. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
มีตนทุนรวม
5. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
6. กรมหม+อนไหม
มีตนทุนรวม
7. กรมการท+องเที่ยว
มีตนทุนรวม
8. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
9. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
มีตนทุนรวม
10. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีตนทุนรวม

14,262,544.77 บาท
14,071,014.97 บาท

266,674.23 บาท
312,288.86 บาท
315,778.28 บาท
422,950.00 บาท
433,060.52 บาท
474,718.17 บาท
546,424.26 บาท
591,509.15 บาท
777,717.49 บาท
787,130.35 บาท

2.10 การวิเคราะห#เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานงานสารบรรณ
1. ขอมูล ตนทุน รวมของกิจ กรรมดานงานสารบรรณภาพรวมของทุกส+ว นราชการ โดยมีส+ว น
ราชการที่นําขอมูลมาเปรียบเทียบจํานวน 130 แห+ง (รายละเอียดปรากฏใน แผนภูมิที่ 2.61) และมีผลรวม
ตนทุ น รวมของกิ จ กรรมดานงานสารบรรณเท+ า กั บ 6,210,066,501.79 บาท ตนทุ น รวมสู ง ที่ สุ ด คื อ
สํานักงานตํารวจแห+งชาติ จํานวนเงิน 3,076,258,894.90 บาท ตนทุนรวมต่ําที่สุด คือ กองอํานวยการรักษา
ความมั่ นคงภายในราชอาณาจั กร จํา นวนเงิน 20,000.00 บาท ค+ ากลาง(มั ธยฐาน) เท+ ากั บ 9,407,825.24
บาท ค+าเฉลี่ยเท+ากับ 47,769,742.32 บาท (รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 2.61)
2. จัดลําดับตนทุนรวมของกิจกรรมดานงานสารบรรณภาพรวมของทุกส+วนราชการ ซึ่งปรากฏผลดังนี้
ส+วนราชการที่มีตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. สํานักงานตํารวจแห+งชาติ
มีตนทุนรวม 3,076,258,894.90 บาท
2. กรมศิลปากร
มีตนทุนรวม
632,939,022.88 บาท
3. กรมควบคุมโรค
มีตนทุนรวม
416,597,887.19 บาท
4. กรมสรรพสามิต
มีตนทุนรวม
178,651,609.97 บาท
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5. กรมอุทยานแห+งชาติ สัตว9ปLา และพันธุ9พืช มีตนทุนรวม
6. กรมวิชาการเกษตร
มีตนทุนรวม
7. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีตนทุนรวม
8. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
มีตนทุนรวม
9. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีตนทุนรวม
10. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีตนทุนรวม

126,781,640.85
86,453,425.51
85,405,651.67
80,719,675.00
80,441,749.33

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

74,406,294.46 บาท

และส+วนราชการที่มีตนทุนรวมนอยที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
มีตนทุนรวม
20,000.00
2. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
513,946.23
3. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
มีตนทุนรวม
620,940.10
4. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
มีตนทุนรวม
714,949.23
5. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
726,677.35
6. กรมการศาสนา
มีตนทุนรวม
1,134,247.76
7. กรมพัฒนาธุรกิจการคา
มีตนทุนรวม
1,218,456.31
8. สํานักงานคณะกรรมการคุงครองผูบริโภค มีตนทุนรวม
1,383,020.32
9. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
1,398,459.36
10. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีตนทุนรวม
1,528,232.48

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานงานสารบรรณ (หนวยนับ : จํานวนหนังสือเขา-ออก)
1. ขอมูล ตนทุน ต+อหน+ว ยของกิจ กรรมดานงานสารบรรณภาพรวมของทุกส+ว นราชการ โดยมี
ส+วนราชการที่นํา ขอมูลมาเปรียบเทียบจํานวน 130 แห+ง (รายละเอียดปรากฏใน แผนภูมิที่ 2.62) และ
มีตนทุนต+อหน+วยสูงที่สุด คือ สํานักงานตํารวจแห+งชาติ จํานวนเงิน 41,719.34 บาท ตนทุนต+อหน+วยต่ําที่สุด
คือ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จํานวนเงิน 1.25 บาท ค+ากลาง (มัธยฐาน) เท+ากับ
200.78 บาท ค+าเฉลี่ยเท+ากับ 942.26 บาท (รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 2.62)
2. จั ด ลํ า ดั บ ตนทุ น ต+ อหน+ ว ยของกิ จ กรรมดานงานสารบรรณภาพรวมของทุ กส+ ว นราชการซึ่ ง
ปรากฏผลดังนี้
ส+วนราชการที่มีตนทุนต+อหน+วยสูงที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. สํานักงานตํารวจแห+งชาติ
มีตนทุนต+อหน+วย
41,719.34 บาท
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2.
3.
4.
5.

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
มีตนทุนต+อหน+วย
กรมควบคุมโรค
มีตนทุนต+อหน+วย
กรมศิลปากร
มีตนทุนต+อหน+วย
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีตนทุนต+อหน+วย
6. กรมการเกษตร
มีตนทุนต+อหน+วย
7. กรมราชองครักษ9
มีตนทุนต+อหน+วย
8. กรมสรรพสามิต
มีตนทุนต+อหน+วย
9. กรมคุมประพฤติ
มีตนทุนต+อหน+วย
10. กองทัพบก
มีตนทุนต+อหน+วย
และส+วนราชการที่มีตนทุนต+อหน+วยนอยที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
มีตนทุนต+อหน+วย
2. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห+งชาติ
มีตนทุนต+อหน+วย
3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีตนทุนต+อหน+วย
4. กรมโรงานอุตสาหกรรม
มีตนทุนต+อหน+วย
5. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีตนทุนต+อหน+วย
6. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน มีตนทุนต+อหน+วย
7. กรมบังคับคดี
มีตนทุนต+อหน+วย
8. กรมพัฒนาธุรกิจการคา
มีตนทุนต+อหน+วย
9. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
มีตนทุนต+อหน+วย
10. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
มีตนทุนต+อหน+วย

15,445.44 บาท
13,709.74 บาท
7,231.27 บาท
3,530.55
2,788.10
2,293.41
2,012.32
1,869.08
1,804.26

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1.25 บาท
3.22 บาท
10.02 บาท
10.21 บาท
11.49 บาท
13.82 บาท
16.32 บาท
16.39 บาท
16.45 บาท
17.13 บาท

2.11 การวิเคราะห#เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานยานพาหนะ
1. ขอมูล ตนทุน รวมของกิจ กรรมดานยานพาหนะภาพรวมของทุก ส+ว นราชการ โดยมีส+ว น
ราชการที่นําขอมูลมาเปรียบเทียบจํานวน 128 แห+ง (รายละเอียดปรากฏใน แผนภูมิที่ 2.69) และมีผลรวม
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานยานพาหนะเท+ากับ 3,111,041,177.79 บาท ตนทุนรวมสูงที่สุด คือ กองทัพบก
จํ านวนเงิน 523,833,350.46 บาท ตนทุ น รวมต่ํ าที่ สุ ด คื อ สํ า นั กงานส+ งเสริม สวั ส ดิ ภ าพและพิ ทั กษ9 เด็ ก
เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ จํานวนเงิน 303,832.19 บาท ค+ากลาง (มัธยฐาน) เท+ากับ 6,621,951.02
บาท ค+าเฉลี่ยเท+ากับ 24,305,009.20 บาท (รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 2.69)
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2. จัดลําดับตนทุนรวมของกิจกรรมดานยานพาหนะภาพรวมของทุกส+วนราชการ ซึ่งปรากฏผลดังนี้
ส+วนราชการที่มีตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กองทัพบก
มีตนทุนรวม
523,833,350.46 บาท
2. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
มีตนทุนรวม
380,146,530.60 บาท
3. กรมชลประทาน
มีตนทุนรวม
358,186,542.39 บาท
4. กองทัพอากาศ
มีตนทุนรวม
170,170,172.68 บาท
5. กองทัพเรือ
มีตนทุนรวม
169,142,082.14 บาท
6. กรมควบคุมโรค
มีตนทุนรวม
159.242.394.99 บาท
7. กรมราชองครักษ9
มีตนทุนรวม
93,308,979.18 บาท
8. กรมการปกครอง
มีตนทุนรวม
88,979,300.07 บาท
9. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มีตนทุนรวม
75,363,383.83 บาท
10. กรมประมง
มีตนทุนรวม
54,574,425.64 บาท
และส+วนราชการที่มีตนทุนรวมนอยที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. สํานักงานส+งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ9เด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ
มีตนทุนรวม
303,832.19
2. สํานักงานส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
352,560.02
3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีตนทุนรวม
570,771.69
4. กรมการท+องเที่ยว
มีตนทุนรวม
677,311.68
5. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
726,677.35
6. สํานักงานกิจการยุติธรรม
มีตนทุนรวม
768,297.21
7. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มีตนทุนรวม
962,350.71
8. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห+งชาติ
มีตนทุนรวม
1,000,398.50
9. กรมส+งเสริมการปกครองทองถิ่น
มีตนทุนรวม
1,009,094.91
10. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีตนทุนรวม
1,122,960.83

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานยานพาหนะ (หนวยนับ : กิโลเมตร)
1. ขอมูลตนทุนต+อหน+วยของกิจกรรมดานยานพาหนะภาพรวมของทุกส+วนราชการ โดยมีส+วน
ราชการที่นํา ขอมูล มาเปรีย บเทีย บจํา นวน 128 แห+ง (รายละเอีย ดปรากฏใน แผนภูมิที่ 2.70) และมี
ตนทุนต+อหน+วยสูงที่สุด คือ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จํานวนเงิน 1,186.47 บาท ตนทุนต+อหน+วยต่ํา
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ที่สุด คือ กรมส+งเสริมการปกครองทองถิ่น จํานวนเงิน 0.23 บาท ค+ากลาง(มัธยฐาน) เท+ากับ 25.62 บาท
ค+าเฉลี่ยเท+ากับ 51.33 บาท (รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 2.70)
2. จั ด ลํ า ดั บ ตนทุ น ต+ อ หน+ ว ยของกิ จ กรรมดานยานพาหนะภาพรวมของทุ ก ส+ ว นราชการซึ่ ง
ปรากฏผลดังนี้
ส+วนราชการที่มีตนทุนต+อหน+วยสูงที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
มีตนทุนต+อหน+วย
1,186.47 บาท
2. กรมปOองกันและเบาเทาสาธารณภัย
มีตนทุนต+อหน+วย
300.13 บาท
3. สํานักงานตํารวจแห+งชาติ
มีตนทุนต+อหน+วย
290.88 บาท
4. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มีตนทุนต+อหน+วย
215.32 บาท
5. กรมการแพทย9
มีตนทุนต+อหน+วย
198.30 บาท
6. กรมชลประทาน
มีตนทุนต+อหน+วย
183.25 บาท
7. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
มีตนทุนต+อหน+วย
180.94 บาท
8. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มีตนทุนต+อหน+วย
170.93 บาท
9. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีตนทุนต+อหน+วย
160.72 บาท
10. สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
มีตนทุนต+อหน+วย
130.60 บาท
และส+วนราชการที่มีตนทุนต+อหน+วยนอยที่สุด 10 อันดับแรก คือ
1. กรมส+งเสริมการปกครองทองถิ่น
มีตนทุนต+อหน+วย
2. สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
มีตนทุนต+อหน+วย
3. กรมอุทยานแห+งชาติ สัตว9ปLา และพันธุ9พืช มีตนทุนต+อหน+วย
4. กรมส+งเสริมสหกรณ9
มีตนทุนต+อหน+วย
5. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มีตนทุนต+อหน+วย
6. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห+งชาติ
มีตนทุนต+อหน+วย
7. กรมปLาไม
มีตนทุนต+อหน+วย
8. กรมสรรพสามิต
มีตนทุนต+อหน+วย
9. กรมวิชาการเกษตร
มีตนทุนต+อหน+วย
10. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
มีตนทุนต+อหน+วย
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0.23
0.85
1.13
1.45
1.74

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1.76
2.26
2.63
3.00

บาท
บาท
บาท
บาท

3.21 บาท

การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี

แผนภูมทิ ี 2.1
ต้ นทุนรวมของกิจกรรมด้ านการเงินและบัญชี
จํานวนเงิน(บาท)

> 100,000,000

90,000,000

80,000,000

70,000,000

60,000,000

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

-

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
4 เพลิงธรรมชาติ
กรมเชือ
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
กรมอุตุนย
ิ มวิทยา
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

- สาร
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง- แวดล ้อม
กรมทรัพยากรนํ4าบาดาล
กรมทรัพยากรนํ4า
กรมทรัพยากรธรณี
กรมป่ าไม ้
กรมควบคุมมลพิษ

กรมทางหลวงชนบท

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

กรมทางหลวง

70,000,000

60,000,000

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

-

ั ว์
กรมปศุสต

สํานักงานสภาทีป
- รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
- ประสานงานโครงการอันเนือ
- งมาจากพระราชดําริ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สํานักราชเลขาธิการ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการอ ้อยและนํ4าตาลทราย

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมอนามัย

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสุขภาพจิต

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สํานักงานปรมาณูเพือ
- สันติ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
4 พืน
4 ฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

80,000,000

กรมการขนส่งทางบก

กรมการข ้าว
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สํานักงานการปฏิรูปทีด
- น
ิ เพือ
- เกษตรกรรม
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมประมง

กรมการศาสนา

กรมศิลปากร

สํานักงานประกันสังคม

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน

สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

สํานักงานกิจการยุตธิ รรม

สถาบันนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

กรมราชทัณฑ์

กรมพินจิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมคุมประพฤติ

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
-

สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมทีด
- น
ิ

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

ิ ทางปั ญญา
กรมทรัพย์สน

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมการค ้าภายใน

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมการค ้าต่างประเทศ
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กรมชลประทาน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้สูงอายุ

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวต
ิ คนพิการแห่งชาติ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั-นคงของมนุษย์
กรมการท่องเทีย
- ว
กรมพลศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สํานักงานบริหารหนีส
4 าธารณะ

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
กรมธนารักษ์
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมราชองครักษ์
กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ

กองอํานวยการรักษาความมั-นคงภายในราชอาณาจักร

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

สํานักงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค

หน่ วยงาน

กรมการบินพลเรือน

90,000,000

กรมควบคุมโรค

> 100,000,000

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

แผนภูมทิ ี 2.1 (ต่ อ)
ต้ นทุนรวมของกิจกรรมด้ านการเงินและบัญชี

กรมหม่อนไหม

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.1 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

2,766,040.65

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

34,180,968.00

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

9,935,710.35

สํานักข0าวกรองแห0งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห0งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2,661,539.79

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

11,766,810.50

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ

8,806,133.63

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

6,441,327.29

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

200,000.00

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

10,764,455.95

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก

2,168,488,977.78

กองทัพเรือ

189,533,383.31

กองทัพอากาศ

186,450,167.10

กรมราชองครักษ

87,802,378.59

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

43,211,638.00

กรมธนารักษ

21,093,025.50

กรมบัญชีกลาง

15,694,203.58

กรมศุลกากร

128,259,901.44

กรมสรรพสามิต

42,263,693.80

กรมสรรพากร

60,164,463.62

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

4,289,593.57

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

9,006,507.65

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

8,150,552.58

สํานักงานปลัดกระทรวงการต0างประเทศ

52,506,362.12

สํานักงานปลัดกระทรวงการท0องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

7,314,105.44
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ตารางที่ 2.1 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานการเงินและบัญชี (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมการท0องเที่ยว

49,287,400.47

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

13,759,093.04

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

30,405,770.02

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

4,410,247.14

สํานักงานส0งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ

9,860,104.37

สํานักงานส0งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห0งชาติ

5,974,042.60

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

12,331,468.38

กรมชลประทาน

75,089,901.41

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

11,444,136.80

กรมประมง

16,172,799.30

กรมปศุสัตว

28,009,534.01

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

34,354,247.01

กรมส0งเสริมการเกษตร

21,371,480.99

กรมส0งเสริมสหกรณ

5,226,601.07

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

15,269,726.28

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห0งชาติ

4,117,679.61

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

22,699,988.78

กรมการขาว

15,313,022.79

กรมหม0อนไหม

9,573,252.13

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

10,160,861.53

กรมเจาท0า
กรมการขนส0งทางบก

62,464,718.58

กรมการบินพลเรือน

10,572,517.74

กรมทางหลวง

81,956,741.02

กรมทางหลวงชนบท

18,159,133.77

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส0งและจราจร

3,915,838.64

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

8,146,868.79

กรมควบคุมมลพิษ

3,037,714.77

กรมปGาไม

8,139,916.01

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIJง
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ตารางที่ 2.1 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานการเงินและบัญชี (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมทรัพยากรธรณี

10,117,129.81

กรมทรัพยากรน้ํา

60,853,341.08

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

8,846,325.69

กรมส0งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

4,174,866.15

กรมอุทยานแห0งชาติ สัตวปGาและพันธุพืช

120,264,778.98

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5,227,225.61

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

111,645,126.85

กรมอุตุนิยมวิทยา

8,645,297.31

สํานักงานสถิติแห0งชาติ

1,827,035.47

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

53,206,799.47

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

16,493,469.49

กรมธุรกิจพลังงาน

13,876,431.19

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

25,930,965.01

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

3,320,807.28

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

19,091,175.93

กรมการคาต0างประเทศ

23,814,302.82

กรมการคาภายใน

23,432,179.45

กรมเจรจาการคาระหว0างประเทศ

5,975,338.67

กรมทรัพยสินทางปIญญา

9,753,033.66

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

30,210,056.29

กรมส0งเสริมการคาระหว0างประเทศ

18,435,050.69

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

320,169,598.51

กรมการปกครอง

103,809,183.41

กรมการพัฒนาชุมชน

39,943,401.20

กรมที่ดิน

44,229,661.21

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

24,269,458.75

กรมโยธาธิการและผังเมือง

103,130,697.33

กรมส0งเสริมการปกครองทองถิ่น

9,081,854.24

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

18,835,216.87

กรมคุมประพฤติ

232,692,626.92

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

4,411,261.28
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ตารางที่ 2.1 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานการเงินและบัญชี (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมบังคับคดี

24,515,453.50

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

23,636,043.72

กรมราชทัณฑ

10,820,908.59

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม

3,204,533.27

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

12,509,936.90

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

11,795,760.68

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

61,849,856.66

กรมการจัดหางาน

36,378,069.95

กรมพัฒนาฝMมือแรงงาน

11,329,470.99

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

8,898,986.22

สํานักงานประกันสังคม

3,543,007.66

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

16,539,706.42

กรมการศาสนา

794,198.24

กรมศิลปากร

50,569,506.88

กรมส0งเสริมวัฒนธรรม

4,402,500.95

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร0วมสมัย

4,835,834.00

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

11,712,582.46

กรมวิทยาศาสตรบริการ

4,920,945.05

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

8,114,169.76

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

49,930,919.11

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,496,628,715.98

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8,458,392.03

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

16,632,299.43

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

155,209,381.89

กรมการแพทย

18,525,269.49

กรมควบคุมโรค

194,621,967.07

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

2,653,526.78

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

15,405,513.68
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ตารางที่ 2.1 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานการเงินและบัญชี (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

10,779,979.91

กรมสุขภาพจิต

10,876,456.24

กรมอนามัย

22,794,645.95

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

11,367,196.90

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

486,186,550.44

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

16,867,321.57

กรมส0งเสริมอุตสาหกรรม

42,553,791.21

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร0
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

3,485,262.67

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

8,815,141.60

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3,762,299.24

สํานักงานคณะกรรมการส0งเสริมการลงทุน

3,391,657.35

สํานักราชเลขาธิการ

9,318,783.11

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห0งชาติ

5,221,158.41

สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

4,066,689.72

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห0งชาติ

1,016,216.75

ราชบัณฑิตยสถาน

3,002,544.64

สํานักงานตํารวจแห0งชาติ

48,944,238.33

สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4,402,428.82

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ

3,856,416.74

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

30,126,298.83

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไข
ขอมูล
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แผนภูมทิ ี 2.2
ต้ นทุนต่ อหน่ วยของกิจกรรมด้ านการเงินและบัญชี
จํานวนเงิน(บาท)

> 5,000

4,750
4,500
4,250
4,000
3,750
3,500
3,250
3,000
2,750
2,500
2,250
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
500
250
-

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
4 เพลิงธรรมชาติ
กรมเชือ
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
กรมอุตุนย
ิ มวิทยา
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

- สาร
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง- แวดล ้อม
กรมทรัพยากรนํ4าบาดาล
กรมทรัพยากรนํ4า
กรมทรัพยากรธรณี
กรมป่ าไม ้

สํานักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สํานักงานสภาทีป
- รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
- ประสานงานโครงการอันเนือ
- งมาจากพระราชดําริ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สํานักราชเลขาธิการ

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการอ ้อยและนํ4าตาลทราย

กรมอนามัย

กรมควบคุมมลพิษ
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สํานักงานปรมาณูเพือ
- สันติ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
4 พืน
4 ฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กรมควบคุมโรค

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมทางหลวงชนบท

กรมการขนส่งทางบก
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมหม่อนไหม
กรมการข ้าว
สํานักงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานการปฏิรูปทีด
- น
ิ เพือ
- เกษตรกรรม
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง

กรมการศาสนา

กรมศิลปากร

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สํานักงานประกันสังคม

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน

กรมการจัดหางาน

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สถาบันนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สํานักงานกิจการยุตธิ รรม

กรมราชทัณฑ์

กรมบังคับคดี

กรมพินจิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุมประพฤติ

กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
-

สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมทีด
- น
ิ

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการปกครอง

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

ิ ทางปั ญญา
กรมทรัพย์สน

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมการค ้าภายใน

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมการค ้าต่างประเทศ
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ั ว์
กรมปศุสต
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมชลประทาน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวต
ิ คนพิการแห่งชาติ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้สูงอายุ

กรมการท่องเทีย
- ว

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั-นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพลศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สํานักงานบริหารหนีส
4 าธารณะ

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กรมธนารักษ์

กรมบัญชีกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมราชองครักษ์
กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ

กองอํานวยการรักษาความมั-นคงภายในราชอาณาจักร

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค

หน่ วยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

4,750
4,500
4,250
4,000
3,750
3,500
3,250
3,000
2,750
2,500
2,250
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
500
250
-

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

> 5,000

กรมสุขภาพจิต

จํานวนเงิน(บาท)

กรมทางหลวง

แผนภูมทิ ี 2.2 (ต่ อ)
ต้ นทุนต่ อหน่ วยของกิจกรรมด้ านการเงินและบัญชี

กรมการบินพลเรือน

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.2 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

176.74

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2,189.40

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1,899.03

สํานักข/าวกรองแห/งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห/งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

374.44

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

651.83

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ

457.94

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

1,246.87

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

65.00

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

88.32

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก

33,721.41

กองทัพเรือ

1,592.56

กองทัพอากาศ

669.74

กรมราชองครักษ

8,859.98

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

3,014.20

กรมธนารักษ

779.61

กรมบัญชีกลาง

635.29

กรมศุลกากร

79.32

กรมสรรพสามิต

45.63

กรมสรรพากร

9.46

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

579.60

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

7,486.71

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

1,039.74

สํานักงานปลัดกระทรวงการต/างประเทศ

1,024.69

สํานักงานปลัดกระทรวงการท/องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

370.15
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ตารางที่ 2.2 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานการเงินและบัญชี (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมการท/องเที่ยว

1,373.25

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

872.10

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

74.02

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

406.70

สํานักงานส/งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ

375.94

สํานักงานส/งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห/งชาติ

505.59

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

77.70

กรมชลประทาน

119.82

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

751.62

กรมประมง

273.38

กรมปศุสัตว

1,072.83

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

608.00

กรมส/งเสริมการเกษตร

764.20

กรมส/งเสริมสหกรณ

168.85

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1,062.69

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห/งชาติ

1,217.17

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

419.02

กรมการขาว

175.54

กรมหม/อนไหม

236.53

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

632.29

กรมเจาท/า
กรมการขนส/งทางบก

150.07

กรมการบินพลเรือน

1,169.91

กรมทางหลวง

3,474.22

กรมทางหลวงชนบท

590.35

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส/งและจราจร

375.04

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

657.59

กรมควบคุมมลพิษ

152.94

กรมปGาไม

30.65

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIJง
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ตารางที่ 2.2 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานการเงินและบัญชี (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมทรัพยากรธรณี

515.63

กรมทรัพยากรน้ํา

3,855.38

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

123.19

กรมส/งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

148.08

กรมอุทยานแห/งชาติ สัตวปGาและพันธุพืช

305.92

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

177.40

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3,895.50

กรมอุตุนิยมวิทยา

998.30

สํานักงานสถิติแห/งชาติ

118.54

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

6,604.62

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

7,006.57

กรมธุรกิจพลังงาน

610.38

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

819.23

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

543.15

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

1,772.63

กรมการคาต/างประเทศ

1,043.98

กรมการคาภายใน

5,500.51

กรมเจรจาการคาระหว/างประเทศ

3,131.73

กรมทรัพยสินทางปIญญา

745.76

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

1,391.53

กรมส/งเสริมการคาระหว/างประเทศ

614.40

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

3,896.76

กรมการปกครอง

121.26

กรมการพัฒนาชุมชน

2,284.83

กรมที่ดิน

1,387.77

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

96.08

กรมโยธาธิการและผังเมือง

13,384.91

กรมส/งเสริมการปกครองทองถิ่น

819.59

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

963.14

กรมคุมประพฤติ

195,211.94

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

291.52
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ตารางที่ 2.2 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานการเงินและบัญชี (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมบังคับคดี

316.75

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

110.34

กรมราชทัณฑ

3,018.38

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม

2,679.38

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

939.75

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

1,434.31

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

422.56

กรมการจัดหางาน

186.18

กรมพัฒนาฝMมือแรงงาน

52.17

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

388.53

สํานักงานประกันสังคม

153.11

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

135.28

กรมการศาสนา

142.94

กรมศิลปากร

1,963.18

กรมส/งเสริมวัฒนธรรม

537.61

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร/วมสมัย

280.40

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

746.17

กรมวิทยาศาสตรบริการ

172.81

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

939.90

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

768.07

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,984.34

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

364.49

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

182.62

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

123.54

กรมการแพทย

10,573.78

กรมควบคุมโรค

3,020.91

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

238.71

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

491.47
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ตารางที่ 2.2 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานการเงินและบัญชี (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

443.47

กรมสุขภาพจิต

685.39

กรมอนามัย

1,025.40

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

194.85

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

107,183.98

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

560.12

กรมส/งเสริมอุตสาหกรรม

661.65

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร/
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

360.16

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

639.80

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

488.86

สํานักงานคณะกรรมการส/งเสริมการลงทุน

173.76

สํานักราชเลขาธิการ

3,205.64

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห/งชาติ

66.88

สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห/งชาติ

327.35
67.75

ราชบัณฑิตยสถาน

731.44

สํานักงานตํารวจแห/งชาติ

175.67

สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

715.61

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ

580.35

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

459.70

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไข
ขอมูล
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รายงานการจัดลําดับตนทุนรวมของกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
แผนภูมิที่ 2.3 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

กองทัพบก

3

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

486,186,550.44

500,000,000

4

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

320,169,598.51

400,000,000

5

กรมคุมประพฤติ

232,692,626.92

6

กรมควบคุมโรค

194,621,967.07

7

กองทัพเรือ

189,533,383.31

8

กองทัพอากาศ

186,450,167.10

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

155,209,381.89

กรมศุลกากร

128,259,901.44

200,000,000
กรมศุลกากร

กองทัพเรื อ

กองทัพอากาศ

กรมคุมประพฤติ

กรมควบคุมโรค

100,000,000

หน่ วยงาน

แผนภูมิที่ 2.4 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ

กรมการศาสนา

794,198.24

3

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

1,016,216.75

4

สํานักงานสถิติแหงชาติ

1,827,035.47

5

กรมพัฒนาการแพทย>แผนไทยและการแพทย>ทางเลือก

2,653,526.78

6

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2,661,539.79

7

สํานักงานคณะกรรมการคุBมครองผูBบริโภค

2,766,040.65

8

ราชบัณฑิตยสถาน

3,002,544.64

9

กรมควบคุมมลพิษ

3,037,714.77

10

สํานักงานกิจการยุติธรรม

3,204,533.27

3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
กรมควบคุมมลพิษ

2

จํานวนเงิน (บาท)

สํานักงานกิ จการยุติธรรม

200,000.00

ราชบัณฑิตยสถาน

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

1

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา

จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

หนวยงาน

300,000,000

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

อันดับ

600,000,000

กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจักร

ตารางที่ 2.4 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ

700,000,000

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข

9
10

>

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2,168,488,977.78

สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั=นพื=นฐาน

16,496,628,715.98

จํานวนเงิน (บาท)

1

กองทัพบก

จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

หนวยงาน

กรมการศาสนา

อันดับ

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ตารางที่ 2.3 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ

หน่ วยงาน

รายงานการจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยของกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
แผนภูมิที่ 2.5 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยสูงที่สุด 10 อันดับ

33,721.41

4

กรมโยธาธิการและผังเมือง

13,384.91

5

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,984.34

6

กรมการแพทย>

10,573.78

7

กรมราชองครักษ>

8,859.98

8

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

7,486.71

9

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

7,006.57

10

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

6,604.62

30.65

80

3

กรมสรรพสามิต

45.63

60

4

กรมพัฒนาฝGมือแรงงาน

52.17

40

5

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

65.00

20

6

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

66.88

-

7

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

67.75

8

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

74.02

9

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ>

77.70

10

กรมศุลกากร

79.32
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กรมศุลกากร

100

กรมปEาไมB

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จํานวนเงิน (บาท)

9.46

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2

หน่ วยงาน

แผนภูมิที่ 2.6 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยต่ําที่สุด 10 อันดับ
จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

กรมสรรพากร

-

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

1

10,000

กองอํานวยการรักษาความมันคงภายใน
ราชอาณาจักร

หนวยงาน

20,000

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

อันดับ

30,000

กรมสรรพสามิ ต

ตารางที่ 2.6 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยต่ําที่สุด 10 อันดับ

40,000

กรมเชื= อเพลิงธรรมชาติ

กองทัพบก

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

3

50,000

สํานักงานบริ หารหนี= สาธารณะ

107,183.98

กรมราชองครักษ์

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมการแพทย์

2

จํานวนเงิน (บาท)

สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั=นพื=นฐาน

195,211.94

กรมโยธาธิ การและผังเมื อง

กรมคุมประพฤติ

กองทัพบก

1

กรมคุมประพฤติ

จํานวนเงิน(บาท)

กรมป่ าไม้

หนวยงาน

กรมสรรพากร

อันดับ

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ตารางที่ 2.5 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยสูงที่สุด 10 อันดับ

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.7 รายงานสรุปขอมูลตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
หนวยนับ : บาท
23,177,962,979.69

ผลรวมตนทุนรวม

16,496,628,715.98 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

คาสูงที่สุด

200,000.00 (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)

คาต่ําที่สุด
คากลาง (มัธยฐาน)

12,509,936.90

คาเฉลี่ย (ตนทุนรวม/จํานวนสวนราชการ)
ชวงความถี่ตนทุนรวม :
ต่ํากวา 1,000,000
1,000,000 - 10,000,000
10,000,001 - 20,000,000
20,000,001 - 30,000,000
30,000,001 - 40,000,000
40,000,001 - 50,000,000
50,000,001 - 60,000,000
60,000,001 - 70,000,000
70,000,001 - 80,000,000
80,000,001 - 90,000,000
90,000,001 - 100,000,000
มากกวา 100,000,000
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ก )

176,931,015.11
2
49
31
11
7
7
3
4
1
2
14

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

ตารางที่ 2.8 รายงานสรุปขอมูลตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
หนวยนับ : บาท
195,211.94 (กรมคุมประพฤติ)

คาสูงที่สุด

9.46 (กรมสรรพากร)

คาต่ําที่สุด
คากลาง (มัธยฐาน)

608.00

คาเฉลี่ย (ผลรวมตนทุนตอหนวย/จํานวนสวนราชการ)
ชวงความถี่ตนทุนตอหนวย :
ต่ํากวา 1,000
1,000 - 2,000
2,001 - 3,000
3,001 - 4,000
4,001 - 5,000
5,001 - 6,000
6,001 - 7,000
7,001 - 8,000
8,001 - 9,000
9,001 - 10,000
มากกวา 10,000
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ก )

3,842.30
91
17
3
9
1
1
2
1
6

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
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การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน
กิจกรรมดานการพัสดุ

แผนภูมทิ ี 2.9
ต้ นทุนรวมของกิจกรรมด้ านการพัสดุ
จํานวนเงิน(บาท)

> 100,000,000

95,000,000
90,000,000
85,000,000
80,000,000
75,000,000
70,000,000
65,000,000
60,000,000
55,000,000
50,000,000
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
4 เพลิงธรรมชาติ
กรมเชือ
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
กรมอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา
- สาร
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล
้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง- แวดล ้อม
กรมทรัพยากรนํ4 าบาดาล
กรมทรัพยากรนํ4 า

สํานักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สํานักงานสภาทีป
- รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
- ประสานงานโครงการอันเนือ
- งมาจากพระราชดําริ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สํานักราชเลขาธิการ

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการอ ้อยและนํ4าตาลทราย

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมอนามัย

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมสุขภาพจิต

กรมควบคุมโรค

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กรมการขนส่งทางบก

กรมการบินพลเรือน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กรมทางหลวงชนบท

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง

กรมหม่อนไหม

ั ว์
กรมปศุสต

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมการค ้าต่างประเทศ

กรมการค ้าภายใน

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

ิ ทางปั ญญา
กรมทรัพย์สน

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมทีด
- น
ิ

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
-

สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

กรมคุมประพฤติ

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

กรมพินจิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมราชทัณฑ์

สํานักงานกิจการยุตธิ รรม

สถาบันนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน

สํานักงานประกันสังคม

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

กรมศิลปากร

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สํานักงานปรมาณูเพือ
- สันติ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
4 พืน
4 ฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

กรมการข ้าว
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สํานักงานการปฏิรูปทีด
- น
ิ เพือ
- เกษตรกรรม
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง

สํานักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมชลประทาน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช ิวิตคนพิการแห่งชาติ
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชนผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้สูงอายุ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน
- คงของมนุษย์
กรมการท่องเทีย
- ว
กรมพลศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานบริหารหนีส
4 าธารณะ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
กรมธนารักษ์
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมราชองครักษ์
กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ
กองทัพบก
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองอํ านวยการรักษาความมัน
- คงภายในราชอาณาจักร
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หน่ วยงาน

กรมทรัพยากรธรณี

95,000,000
90,000,000
85,000,000
80,000,000
75,000,000
70,000,000
65,000,000
60,000,000
55,000,000
50,000,000
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-

กรมป่ าไม ้

> 100,000,000

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

แผนภูมทิ ี 2.9 (ต่ อ)
ต้ นทุนรวมของกิจกรรมด้ านการพัสดุ

กรมควบคุมมลพิษ

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.9 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานการพัสดุ
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

2,766,040.65

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

34,307,735.51

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

17,387,493.10

สํานักข0าวกรองแห0งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห0งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

12,735,612.11

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

4,938,844.12

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ

6,872,434.64

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

5,695,262.59

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

100,000.00

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

1,323,479.41

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก

2,034,501,733.88

กองทัพเรือ

1,172,511,324.38

กองทัพอากาศ

571,271,108.67

กรมราชองครักษ

93,308,979.18

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

40,866,252.00

กรมธนารักษ

8,823,321.06

กรมบัญชีกลาง

7,520,139.21

กรมศุลกากร

29,605,924.52

กรมสรรพสามิต

41,821,895.65

กรมสรรพากร

25,855,802.55

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

3,217,195.18

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

9,649,829.60

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

14,756,248.31

สํานักงานปลัดกระทรวงการต0างประเทศ

36,789,733.53

สํานักงานปลัดกระทรวงการท0องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

7,906,551.91
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ตารางที่ 2.9 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานการพัสดุ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมการท0องเที่ยว

3,306,874.68

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

13,107,818.49

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

16,601,282.13

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

6,319,303.84

สํานักงานส0งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ
สํานักงานส0งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห0งชาติ

14,332,818.90
5,226,633.95

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

167,062,555.41

กรมชลประทาน

48,993,589.49

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

4,712,291.62

กรมประมง

31,159,602.60

กรมปศุสัตว

2,976,012.99

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

6,247,545.35

กรมส0งเสริมการเกษตร

6,521,342.02

กรมส0งเสริมสหกรณ

3,919,950.80

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

18,517,175.74

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห0งชาติ

886,165.02

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

24,381,469.43

กรมการขาว

7,656,511.40

กรมหม0อนไหม

5,597,816.53

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

6,795,662.20

กรมเจาท0า
กรมการขนส0งทางบก

15,616,179.65

กรมการบินพลเรือน

6,872,136.52

กรมทางหลวง

25,388,901.21

กรมทางหลวงชนบท

13,000,105.54

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส0งและจราจร

3,187,336.79

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

9,867,409.54

กรมควบคุมมลพิษ

2,768,552.25

กรมปGาไม

8,139,916.01

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIJง

- 43 -

ตารางที่ 2.9 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานการพัสดุ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมทรัพยากรธรณี

9,391,131.39

กรมทรัพยากรน้ํา

41,311,187.45

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

7,630,507.07

กรมส0งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

3,759,100.85

กรมอุทยานแห0งชาติ สัตวปGาและพันธุพืช

88,078,854.53

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3,987,097.16

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

74,905,904.89

กรมอุตุนิยมวิทยา

20,176,703.67

สํานักงานสถิติแห0งชาติ

17,773,153.81

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

39,905,099.60

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

4,059,915.36

กรมธุรกิจพลังงาน

11,426,040.50

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

34,045,629.33

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

1,032,920.70

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

7,636,470.37

กรมการคาต0างประเทศ

6,411,543.08

กรมการคาภายใน

16,553,069.43

กรมเจรจาการคาระหว0างประเทศ

12,211,498.83

กรมทรัพยสินทางปIญญา

14,602,953.18

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

15,105,028.15

กรมส0งเสริมการคาระหว0างประเทศ

39,579,189.60

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

319,009,162.56

กรมการปกครอง

103,809,183.41

กรมการพัฒนาชุมชน

29,957,550.90

กรมที่ดิน

58,834,132.05

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

10,401,196.61

กรมโยธาธิการและผังเมือง

65,628,625.57

กรมส0งเสริมการปกครองทองถิ่น

7,063,664.40

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

14,403,401.14

กรมคุมประพฤติ

116,346,313.46

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

4,594,884.67
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ตารางที่ 2.9 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานการพัสดุ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมบังคับคดี

11,440,544.96

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

11,818,021.86

กรมราชทัณฑ

7,066,157.31

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม

2,491,202.81

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

8,830,543.69

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

8,827,569.64

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

9,687,326.95

กรมการจัดหางาน

13,793,915.00

กรมพัฒนาฝMมือแรงงาน

10,017,666.48

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

5,100,222.40

สํานักงานประกันสังคม

3,543,007.66

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

14,734,968.84

กรมการศาสนา

258,022.59

กรมศิลปากร

36,121,076.34

กรมส0งเสริมวัฒนธรรม

6,422,905.05

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร0วมสมัย

3,223,889.34

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8,267,705.27

กรมวิทยาศาสตรบริการ

4,793,431.96

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

8,114,169.76

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

35,266,190.56

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,157,968,831.39

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8,456,494.03

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

6,394,110.54

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

22,262,455.86

กรมการแพทย

7,939,401.21

กรมควบคุมโรค

173,433,918.69

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

1,396,799.15

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

15,405,513.68
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ตารางที่ 2.9 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานการพัสดุ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2,860,342.16

กรมสุขภาพจิต

4,229,732.98

กรมอนามัย

5,698,661.48

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

6,040,413.26

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

323,737,234.54

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

3,097,513.44

กรมส0งเสริมอุตสาหกรรม

71,834,840.10

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร0
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

1,659,840.16

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

6,309,652.45

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1,633,446.10

สํานักงานคณะกรรมการส0งเสริมการลงทุน

3,391,657.34

สํานักราชเลขาธิการ

5,591,269.87

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห0งชาติ

4,699,042.57

สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2,545,262.34

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห0งชาติ

1,453,354.70

ราชบัณฑิตยสถาน

3,002,544.64

สํานักงานตํารวจแห0งชาติ

448,321,937.48

สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4,819,643.35

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ

2,296,231.11

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

30,126,298.83

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไข
ขอมูล
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แผนภูมทิ ี 2.10
ต้ นทุนต่ อหน่ วยของกิจกรรมด้ านการพัสดุ (หน่ วยนับ : จํานวนครั%งของการจัดซื%อจัดจ้ าง)
จํานวนเงิน(บาท)

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สํานักงานสภาทีป
- รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

-

สํานักราชเลขาธิการ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ั ว์
กรมปศุสต

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สํานักงานปรมาณูเพือ
- สันติ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
4 พืน
4 ฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กรมควบคุมโรค

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสุขภาพจิต

กรมอนามัย

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการอ ้อยและนํ4าตาลทราย

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

20,000

กรมส่งเสริมคุณภาพสิง- แวดล ้อม
กรมทรัพยากรนํ4าบาดาล
กรมทรัพยากรนํ4า
กรมทรัพยากรธรณี
กรมป่ าไม ้
กรมควบคุมมลพิษ
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวง
กรมการขนส่งทางบก

กรมการบินพลเรือน
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมหม่อนไหม
กรมการข ้าว
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สํานักงานการปฏิรูปทีด
- น
ิ เพือ
- เกษตรกรรม
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง

กรมศิลปากร

กรมการศาสนา

สํานักงานประกันสังคม

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรมการจัดหางาน

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สํานักงานกิจการยุตธิ รรม

สถาบันนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กรมราชทัณฑ์

กรมบังคับคดี

กรมพินจิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุมประพฤติ

กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
-

สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมการปกครอง

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมทีด
- น
ิ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ

ิ ทางปั ญญา
กรมทรัพย์สน

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

กรมการค ้าภายใน

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมการค ้าต่างประเทศ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หน่ วยงาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมชลประทาน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้สูงอายุ

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวต
ิ คนพิการแห่งชาติ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั-นคงของมนุษย์
กรมการท่องเทีย
- ว
กรมพลศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สํานักงานบริหารหนีส
4 าธารณะ

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
กรมธนารักษ์
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมราชองครักษ์
กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ
กองทัพบก
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองอํานวยการรักษาความมั-นคงภายในราชอาณาจักร
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค
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4 เพลิงธรรมชาติ
กรมเชือ

22,000

ราชบัณฑิตยสถาน

24,000

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

26,000

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

28,000

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
- ประสานงานโครงการอันเนือ
- งมาจากพระราชดําริ

จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

แผนภูมทิ ี 2.10 (ต่ อ)
ต้ นทุนต่ อหน่ วยของกิจกรรมด้ านการพัสดุ (หน่ วยนับ : จํานวนครั%งของการจัดซื%อจัดจ้ าง)

- สาร
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

หน่ วยงาน

กรมอุตุนย
ิ มวิทยา

30,000

>

32,000

>

30,000

28,000

26,000

24,000

22,000

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

-

ตารางที่ 2.10 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานการพัสดุ
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

1,258.44

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

28,589.78

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

8,577.94

สํานักข-าวกรองแห-งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห-งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

10,035.94

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

4,264.98

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ

6,737.68

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

7,101.32

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

218.82

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

245.09

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก

315,426.63

กองทัพเรือ

225,050.16

กองทัพอากาศ

178,522.22

กรมราชองครักษ

55,343.40

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

30,048.71

กรมธนารักษ

15,108.43

กรมบัญชีกลาง

13,357.26

กรมศุลกากร

12,030.04

กรมสรรพสามิต

6,298.48

กรมสรรพากร

1,936.33

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

22,341.63

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

61,463.88

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

27,894.61

สํานักงานปลัดกระทรวงการต-างประเทศ

8,873.55

สํานักงานปลัดกระทรวงการท-องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

2,134.60
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ตารางที่ 2.10 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานการพัสดุ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมการท-องเที่ยว

1,386.53

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

12,170.68

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

1,701.65

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

4,902.49

สํานักงานส-งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ

5,964.55

สํานักงานส-งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห-งชาติ

8,540.25

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

88,252.80

กรมชลประทาน

747.67

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

2,549.94

กรมประมง

508.56

กรมปศุสัตว

2,488.31

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

647.62

กรมส-งเสริมการเกษตร

5,059.23

กรมส-งเสริมสหกรณ

2,319.50

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

16,489.03

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห-งชาติ

1,644.09

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

7,234.86

กรมการขาว

610.71

กรมหม-อนไหม

756.97

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

27,737.40

กรมเจาท-า
กรมการขนส-งทางบก

11,332.50

กรมการบินพลเรือน

12,293.63

กรมทางหลวง

9,245.78

กรมทางหลวงชนบท

7,008.14

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส-งและจราจร

12,073.25

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1,181.44

กรมควบคุมมลพิษ

2,899.01

กรมปGาไม

21,087.87

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIJง
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ตารางที่ 2.10 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานการพัสดุ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมทรัพยากรธรณี

5,560.17

กรมทรัพยากรน้ํา

15,548.06

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

6,532.97

กรมส-งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

2,489.47

กรมอุทยานแห-งชาติ สัตวปGาและพันธุพืช

2,863.61

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3,624.63

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

54,161.90

กรมอุตุนิยมวิทยา

12,602.56

สํานักงานสถิติแห-งชาติ

56,965.24

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

53,925.81

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

29,852.32

กรมธุรกิจพลังงาน

19,802.50

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

23,128.82

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

3,549.56

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

2,760.84

กรมการคาต-างประเทศ

7,045.65

กรมการคาภายใน

14,004.29

กรมเจรจาการคาระหว-างประเทศ

18,758.06

กรมทรัพยสินทางปIญญา

10,651.32

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

13,367.28

กรมส-งเสริมการคาระหว-างประเทศ

38,426.40

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

24,961.59

กรมการปกครอง

1,571.70

กรมการพัฒนาชุมชน

13,894.97

กรมที่ดิน

42,357.19

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

537.50

กรมโยธาธิการและผังเมือง

18,184.71

กรมส-งเสริมการปกครองทองถิ่น

2,139.86

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

12,791.65

กรมคุมประพฤติ

253,477.81

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

10,279.38
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ตารางที่ 2.10 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานการพัสดุ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมบังคับคดี

7,457.98

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

56,009.58

กรมราชทัณฑ

8,159.53

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม

8,993.51

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

11,051.99

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

14,786.55

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

26,041.20

กรมการจัดหางาน

6,103.50

กรมพัฒนาฝMมือแรงงาน

12,113.26

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

2,152.90

สํานักงานประกันสังคม

117.55

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

4,856.61

กรมการศาสนา

952.11

กรมศิลปากร

7,525.22

กรมส-งเสริมวัฒนธรรม

9,881.39

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร-วมสมัย

12,165.62

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8,986.64

กรมวิทยาศาสตรบริการ

581.23

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

3,728.94

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

5,943.07

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,029.00

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

9,344.19

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

1,850.68

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7,687.31

กรมการแพทย

5,715.91

กรมควบคุมโรค

10,184.62

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

2,891.92

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

2,356.66
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ตารางที่ 2.10 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานการพัสดุ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1,112.11

กรมสุขภาพจิต

693.06

กรมอนามัย

2,812.76

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

909.56

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

552,452.62

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

1,468.71

กรมส-งเสริมอุตสาหกรรม

5,313.23

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

173.44

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

3,852.05

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2,330.17

สํานักงานคณะกรรมการส-งเสริมการลงทุน

2,084.61

สํานักราชเลขาธิการ

15,574.57

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห-งชาติ

8,849.42

สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห-งชาติ

4,775.35
363.34

ราชบัณฑิตยสถาน

6,541.49

สํานักงานตํารวจแห-งชาติ

1,737,681.93

สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

11,669.84

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ

6,598.37

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

7,145.71

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไข
ขอมูล
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รายงานการจัดลําดับตนทุนรวมของกิจกรรมดานการพัสดุ
แผนภูมิที่ 2.11 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ
จํานวนเงิน (บาท)

1

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,157,968,831.39

2

กองทัพบก

2,034,501,733.88

3

กองทัพเรือ

1,172,511,324.38

4

กองทัพอากาศ

571,271,108.67

1,000,000,000

5

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

448,321,937.48

500,000,000

6

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

323,737,234.54

-

7

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

319,009,162.56

8

กรมควบคุมโรค

173,433,918.69

9

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ>

167,062,555.41

10

กรมคุมประพฤติ

116,346,313.46

กรมคุมประพฤติ

กรมควบคุมโรค

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กองทัพอากาศ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั=นพื=นฐาน

หน่ วยงาน

แผนภูมิที่ 2.12 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ
จํานวนเงิน (บาท)

1

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

100,000.00

2,500,000

2

กรมการศาสนา

258,022.59

2,000,000

3

สํานักงานมาตรฐานสินคBาเกษตรและอาหารแหงชาติ

886,165.02

1,500,000

4

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

1,032,920.70

5

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

1,323,479.41

6

กรมพัฒนาการแพทย>แผนไทยและการแพทย>ทางเลือก

1,396,799.15

7

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

1,453,354.70

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

2,296,231.11

สํานักงานสภาที ปรึ กษาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ

10

สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ=าตาลทราย

1,633,446.10
1,659,840.16

สํานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการอBอยและน้ําตาลทราย

500,000
กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจักร

8
9

1,000,000

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

จํานวนเงิน(บาท)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หนวยงาน

1,500,000,000

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

อันดับ

2,000,000,000

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ตารางที่ 2.12 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ

2,500,000,000

กองทัพบก

จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หนวยงาน

กรมการศาสนา

อันดับ

กองทัพเรื อ

ตารางที่ 2.11 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ

หน่ วยงาน

รายงานการจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยของกิจกรรมดานการพัสดุ
ตารางที่ 2.13 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยสูงที่สุด 10 อันดับ

แผนภูมิที่ 2.13 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยสูงที่สุด 10 อันดับ
จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

2

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

552,452.62

3

กองทัพบก

315,426.63

400,000

4

กรมคุมประพฤติ

253,477.81

300,000

5

กองทัพเรือ

225,050.16

6

กองทัพอากาศ

178,522.22

กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน

หน่ วยงาน

แผนภูมิที่ 2.14 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยต่ําที่สุด 10 อันดับ

สํานักงานคณะกรรมการอBอยและน้ําตาลทราย

173.44

3

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

218.82

4

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

245.09

5

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

363.34

6

กรมประมง

508.56

7

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

537.50

8

กรมวิทยาศาสตร>บริการ

581.23

9

กรมการขBาว

610.71

10

กรมวิชาการเกษตร

647.62
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800
600
400
200
-

กรมวิชาการเกษตร

2

จํานวนเงิน (บาท)

กรมการข้าว

117.55

กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ

สํานักงานประกันสังคม

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1

กรมประมง

จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

หนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

อันดับ

กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจักร

ตารางที่ 2.14 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยต่ําที่สุด 10 อันดับ

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

56,009.58

สํานักงานบริ หารหนี= สาธารณะ

กรมพินิจและคุBมครองเด็กและเยาวชน

กองทัพอากาศ

56,965.24

10

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

61,463.88

สํานักงานสถิติแหงชาติ

กองทัพเรื อ

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

9

100,000
กรมคุมประพฤติ

8

200,000

กองทัพบก

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ>

88,252.80

500,000

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

7

> 600,000

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

1,737,681.93

จํานวนเงิน (บาท)

1

สํานักงานประกันสังคม

หนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ=าตาลทราย

อันดับ

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.15 รายงานสรุปขอมูลตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ
หนวยนับ : บาท
9,399,751,997.49

ผลรวมตนทุนรวม

2,157,968,831.39 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

คาสูงที่สุด

100,000.00 (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)

คาต่ําที่สุด
คากลาง (มัธยฐาน)

8,827,569.64

คาเฉลี่ย (ตนทุนรวม/จํานวนสวนราชการ)

71,753,832.04

ชวงความถี่ตนทุนรวม :
ต่ํากวา 1,000,000
1,000,000 - 10,000,000
10,000,001 - 20,000,000
20,000,001 - 30,000,000
30,000,001 - 40,000,000
40,000,001 - 50,000,000
50,000,001 - 60,000,000
60,000,001 - 70,000,000
70,000,001 - 80,000,000
80,000,001 - 90,000,000
90,000,001 - 100,000,000
มากกวา 100,000,000
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ก )

3
68
23
7
9
4
1
1
2
1
1
11

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

ตารางที่ 2.16 รายงานสรุปขอมูลตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานการพัสดุ
หนวยนับ : บาท
1,737,681.93 (สํานักงานตํารวจแหงชาติ)

คาสูงที่สุด

117.55 (สํานักงานประกันสังคม)

คาต่ําที่สุด
คากลาง (มัธยฐาน)

7,457.98

คาเฉลี่ย (ผลรวมตนทุนตอหนวย/จํานวนสวนราชการ)
ชวงความถี่ตนทุนตอหนวย :
ต่ํากวา 1,000
1,000 - 10,000
10,001 - 20,000
20,001 - 30,000
30,001 - 40,000
40,001 - 50,000
50,001 - 60,000
60,001 - 70,000
70,001 - 80,000
80,001 - 90,000
90,001 - 100,000
มากกวา 100,000
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ก )

36,057.89
15
63
28
9
2
1
5
1
1
6

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
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การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร

แผนภูมทิ ี 2.17
ต้ นทุนรวมของกิจกรรมด้ านบริหารบุคลากร
จํานวนเงิน(บาท)

> 40,000,000

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สํานักงานสภาทีป
- รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

ราชบัณฑิตยสถาน

4 เพลิงธรรมชาติ
กรมเชือ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สํานั กงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

สํานั กงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สํานักราชเลขาธิการ

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื

กรมทรั พยากรนํ4 า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการอ ้อยและนํ4าตาลทราย

สํานั กงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กรมอนามัย

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมทรั พยากรธรณี

กรมทางหลวงชนบท

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมสุขภาพจิต

กรมการขนส่งทางบก

กรมทางหลวง

กรมควบคุมโรค

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมปศุสัตว์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สํานักงานปรมาณูเพือ
- สันติ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
4 พืน
4 ฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

สํานั กงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กรมการบินพลเรือน

สํานั กงานปลัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

กรมควบคุมมลพิษ

กรมป่ าไม ้

กรมทรั พยากรนํ4 าบาดาล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิง- แวดล ้อม

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

42,500,000
40,000,000
37,500,000
35,000,000
32,500,000
30,000,000
27,500,000
25,000,000
22,500,000
20,000,000
17,500,000
15,000,000
12,500,000
10,000,000
7,500,000
5,000,000
2,500,000
-

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
- ประสานงานโครงการอันเนือ
- งมาจากพระราชดําริ

จํานวนเงิน(บาท)

- สาร
สํานั กงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

> 45,000,000

กรมอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

แผนภูมทิ ี 2.17 (ต่ อ)
ต้ นทุนรวมของกิจกรรมด้ านบริหารบุคลากร

สํานั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

หน่ วยงาน

กรมหม่อนไหม
กรมการข ้าว
สํานั กงานเศรษฐกิจการเกษตร

สํานั กงานการปฏิรูปทีด
- น
ิ เพือ
- เกษตรกรรม

สํานั กงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

กรมศิลปากร

กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สถาบันนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

สํานักงานกิจการยุตธิ รรม

กรมราชทัณฑ์

กรมพินจิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
-

สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

กรมคุมประพฤติ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมทีด
- น
ิ

กรมการพัฒนาชุมชน

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

ิ ทางปั ญญา
กรมทรัพย์สน

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมชลประทาน

สํานั กงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กรมส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

กรมการค ้าภายใน

กรมการค ้าต่างประเทศ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หน่ วยงาน

กรมประมง

สํานั กงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สํานั กงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครั ว

สํานั กงานส่งเสริมสวั สดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้สูงอายุ

สํานั กงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวต
ิ คนพิการแห่งชาติ

กรมพัฒนาสังคมและสวั สดิการ
สํานั กงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั-นคงของมนุษย์
กรมการท่องเทีย
- ว
กรมพลศึกษา
สํานั กงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

สํานั กงานบริหารหนีส
4 าธารณะ

สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

สํานั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจ

กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
กรมธนารั กษ์
สํานั กงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมราชองครั กษ์
กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ
กองทัพบก

กองอํานวยการรั กษาความมั-นคงภายในราชอาณาจั กร

สํานั กงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั กเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี

สํานั กเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี

สํานั กงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค

37,500,000
35,000,000
32,500,000
30,000,000
27,500,000
25,000,000
22,500,000
20,000,000
17,500,000
15,000,000
12,500,000
10,000,000
7,500,000
5,000,000
2,500,000
-

ตารางที่ 2.17 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

2,766,040.65

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

17,177,554.01

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

7,469,782.77

สํานักข/าวกรองแห/งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห/งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2,370,459.61

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

5,106,532.38

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ

7,766,239.57

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

3,944,016.10

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

200,000.00

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

3,416,642.13

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก

22,992,324.29

กองทัพเรือ

148,382,474.33

กองทัพอากาศ

239,865,717.78

กรมราชองครักษ

96,079,652.72

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

20,202,792.00

กรมธนารักษ

9,886,242.49

กรมบัญชีกลาง

14,127,549.64

กรมศุลกากร

43,619,301.36

กรมสรรพสามิต

35,791,761.78

กรมสรรพากร

84,018,645.89

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

3,217,195.17

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

8,363,185.67

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

6,699,488.96

สํานักงานปลัดกระทรวงการต/างประเทศ

8,211,868.83

สํานักงานปลัดกระทรวงการท/องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

9,460,987.20
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ตารางที่ 2.17 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานบริหารบุคลากร (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมการท/องเที่ยว

885,059.55

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

15,240,922.38

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

10,103,103.86

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

2,203,773.22

สํานักงานส/งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ

2,941,371.37

สํานักงานส/งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห/งชาติ

5,226,633.95

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

26,576,749.72

กรมชลประทาน

59,000,924.24

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

12,117,321.31

กรมประมง

15,317,213.48

กรมปศุสัตว

19,520,983.26

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

3,359,542.86

กรมส/งเสริมการเกษตร

25,281,989.07

กรมส/งเสริมสหกรณ

468,115.45

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

36,640,523.97

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห/งชาติ

2,774,894.07

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

10,929,624.23

กรมการขาว

7,656,511.40

กรมหม/อนไหม

1,934,940.50

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

13,461,531.99

กรมเจาท/า
กรมการขนส/งทางบก

10,662,035.45

กรมการบินพลเรือน

6,872,136.52

กรมทางหลวง

43,609,643.63

กรมทางหลวงชนบท

16,367,612.82

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส/งและจราจร

1,995,784.51

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

10,273,978.34

กรมควบคุมมลพิษ

3,370,930.09

กรมปGาไม

2,217,275,894.33

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIJง
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ตารางที่ 2.17 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานบริหารบุคลากร (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมทรัพยากรธรณี

7,881,155.99

กรมทรัพยากรน้ํา

37,926,030.13

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

4,434,704.52

กรมส/งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

2,880,354.78

กรมอุทยานแห/งชาติ สัตวปGาและพันธุพืช

1,236,748,723.89

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2,738,548.45

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

74,761,747.66

กรมอุตุนิยมวิทยา

6,345,530.96

สํานักงานสถิติแห/งชาติ

1,784,182.47

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

19,858,487.81

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

16,682,551.04

กรมธุรกิจพลังงาน

15,511,848.19

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

13,185,270.95

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

1,500,062.58

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

10,321,948.65

กรมการคาต/างประเทศ

7,330,983.52

กรมการคาภายใน

9,160,895.28

กรมเจรจาการคาระหว/างประเทศ

2,595,798.67

กรมทรัพยสินทางปIญญา

2,590,965.03

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

1,218,456.31

กรมส/งเสริมการคาระหว/างประเทศ

9,615,512.27

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

31,234,695.98

กรมการปกครอง

99,540,847.32

กรมการพัฒนาชุมชน

28,406,388.31

กรมที่ดิน

46,780,269.60

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

6,900,579.05

กรมโยธาธิการและผังเมือง

14,411,826.17

กรมส/งเสริมการปกครองทองถิ่น

16,188,094.50

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

26,163,477.43

กรมคุมประพฤติ

6,482,357.07

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

8,476,360.59
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ตารางที่ 2.17 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานบริหารบุคลากร (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมบังคับคดี

7,681,508.76

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

51,557,863.82

กรมราชทัณฑ

33,078,113.50

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม

1,951,822.48

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

9,566,422.33

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

11,264,833.51

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

18,296,280.18

กรมการจัดหางาน

3,657,152.14

กรมพัฒนาฝMมือแรงงาน

22,401,570.52

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

8,236,349.60

สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

17,460,605.87

กรมการศาสนา

378,826.30

กรมศิลปากร

5,626,657.00

กรมส/งเสริมวัฒนธรรม

5,393,448.57

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร/วมสมัย

2,686,574.44

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

15,846,435.10

กรมวิทยาศาสตรบริการ

3,846,624.45

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

4,270,615.66

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

25,644,964.74

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19,307,127,435.95

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

33,825,976.12

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

3,939,228.81

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

40,615,736.78

กรมการแพทย

20,367,938.47

กรมควบคุมโรค

135,958,248.93

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

2,218,771.98

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

15,405,513.68
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ตารางที่ 2.17 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานบริหารบุคลากร (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

8,295,210.84

กรมสุขภาพจิต

11,311,842.12

กรมอนามัย

12,989,588.87

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

4,473,419.50

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

13,103,745.84

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

7,380,317.50

กรมส/งเสริมอุตสาหกรรม

30,796,275.14

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร/
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

2,172,619.26

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

3,051,536.59

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3,351,663.21

สํานักงานคณะกรรมการส/งเสริมการลงทุน

3,382,128.80

สํานักราชเลขาธิการ

2,196,570.31

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห/งชาติ

5,221,158.41

สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห/งชาติ

5,621,849.36
145,410.07

ราชบัณฑิตยสถาน

3,002,544.64

สํานักงานตํารวจแห/งชาติ

101,187,554.37

สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

5,542,808.09

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ

660,220.80

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

15,861,696.16

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไข
ขอมูล
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แผนภูมทิ ี 3.18
ต้ นทุนต่ อหน่ วยของกิจกรรมด้ านบริหารบุคลากร (หน่ วยนับ : จํานวนบุคคลากร)
จํานวนเงิน(บาท)

40,000

>

37,500

35,000

32,500

30,000

27,500

25,000

22,500

20,000

17,500

15,000

12,500

10,000

7,500

5,000

2,500

-

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สํานักงานสภาทีป
- รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

25,000

22,500

20,000

17,500

15,000

12,500

10,000

7,500

5,000

2,500

-

สํานั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สํานักราชเลขาธิการ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื

สํานักงานคณะกรรมการอ ้อยและนํ4าตาลทราย

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สํานักงานปรมาณูเพือ
- สันติ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
4 พืน
4 ฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กรมควบคุมโรค

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสุขภาพจิต

กรมอนามัย

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมทรั พยากรนํ4 า

กรมทรั พยากรนํ4 าบาดาล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิง- แวดล ้อม

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

27,500

กรมทรั พยากรธรณี
กรมป่ าไม ้
กรมควบคุมมลพิษ
สํานั กงานปลัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม
สํานั กงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวง

สํานั กงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก

กรมการบินพลเรือน

กรมหม่อนไหม

สํานั กงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมการข ้าว

สํานั กงานการปฏิรูปทีด
- น
ิ เพือ
- เกษตรกรรม

สํานั กงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

กรมศิลปากร

กรมการจัดหางาน

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สํานักงานกิจการยุตธิ รรม

สถาบันนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กรมราชทัณฑ์

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

กรมพินจิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมคุมประพฤติ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
-

สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมการปกครอง

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมทีด
- น
ิ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ

ิ ทางปั ญญา
กรมทรัพย์สน

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

กรมการค ้าภายใน

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมการค ้าต่างประเทศ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หน่ วยงาน

กรมประมง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมชลประทาน
สํานั กงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สํานั กงานส่งเสริมสวั สดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้สูงอายุ

สํานั กงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวต
ิ คนพิการแห่งชาติ

สํานั กงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครั ว

สํานั กงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั-นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวั สดิการ

กรมการท่องเทีย
- ว
กรมพลศึกษา

สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานั กงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

สํานั กงานบริหารหนีส
4 าธารณะ
สํานั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจ

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง

สํานั กงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารั กษ์

กรมราชองครั กษ์
กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ

สํานั กงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

กองอํานวยการรั กษาความมั-นคงภายในราชอาณาจั กร
สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สํานั กงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั กงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค

สํานั กเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี

สํานั กเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี
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4 เพลิงธรรมชาติ
กรมเชือ

30,000

ราชบัณฑิตยสถาน

32,500

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

35,000

สํานั กงานปลัดกระทรวงพลังงาน

37,500

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
- ประสานงานโครงการอันเนือ
- งมาจากพระราชดําริ

> 40,000

- สาร
สํานั กงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

จํานวนเงิน(บาท)

สํานั กงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

แผนภูมทิ ี 3.18 (ต่ อ)
ต้ นทุนต่ อหน่ วยของกิจกรรมด้ านบริหารบุคลากร (หน่ วยนับ : จํานวนบุคคลากร)

กรมอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.18 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

12,131.76

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

29,313.23

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

18,263.53

สํานักข.าวกรองแห.งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห.งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

5,698.22

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

8,804.37

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ

12,172.79

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

13,506.90

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

144.72

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

389.76

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก

82.19

กองทัพเรือ

1,840.40

กองทัพอากาศ

2,718.83

กรมราชองครักษ

161,478.41

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

39,305.04

กรมธนารักษ

3,065.50

กรมบัญชีกลาง

5,484.30

กรมศุลกากร

7,539.20

กรมสรรพสามิต

5,484.49

กรมสรรพากร

3,630.57

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

15,617.45

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

35,740.11

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

13,644.58

สํานักงานปลัดกระทรวงการต.างประเทศ

4,136.96

สํานักงานปลัดกระทรวงการท.องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

36,956.98
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ตารางที่ 2.18 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานบริหารบุคลากร (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมการท.องเที่ยว

2,740.12

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

7,628.09

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

1,501.65

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

9,794.55

สํานักงานส.งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ

8,676.61

สํานักงานส.งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห.งชาติ

36,807.28

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

17,993.74

กรมชลประทาน

2,269.62

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

4,797.04

กรมประมง

1,963.75

กรมปศุสัตว

1,708.02

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

367.77

กรมส.งเสริมการเกษตร

2,133.14

กรมส.งเสริมสหกรณ

8,668.80

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

15,103.27

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห.งชาติ

11,562.06

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

10,330.46

กรมการขาว

2,577.08

กรมหม.อนไหม

1,823.70

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

39,593.91

กรมเจาท.า
กรมการขนส.งทางบก

1,660.49

กรมการบินพลเรือน

5,266.49

กรมทางหลวง

2,535.00

กรมทางหลวงชนบท

3,697.22

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส.งและจราจร

7,179.08

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5,334.36

กรมควบคุมมลพิษ

5,499.07

กรมปGาไม

215,394.98

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIJง
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ตารางที่ 2.18 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานบริหารบุคลากร (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมทรัพยากรธรณี

11,323.50

กรมทรัพยากรน้ํา

158,025.13

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

3,004.54

กรมส.งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

5,778.16

กรมอุทยานแห.งชาติ สัตวปGาและพันธุพืช

36,235.35

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6,745.19

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

169,913.06

กรมอุตุนิยมวิทยา

6,313.14

สํานักงานสถิติแห.งชาติ

708.57

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

43,076.98

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

71,292.95

กรมธุรกิจพลังงาน

39,072.67

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

12,665.97

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

8,982.41

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

11,231.72

กรมการคาต.างประเทศ

10,056.22

กรมการคาภายใน

9,653.21

กรมเจรจาการคาระหว.างประเทศ

12,724.50

กรมทรัพยสินทางปIญญา

6,304.05

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

268.86

กรมส.งเสริมการคาระหว.างประเทศ

16,052.61

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

7,903.52

กรมการปกครอง

6,545.73

กรมการพัฒนาชุมชน

4,327.60

กรมที่ดิน

6,172.35

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

1,652.83

กรมโยธาธิการและผังเมือง

4,115.31

กรมส.งเสริมการปกครองทองถิ่น

4,516.77

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

33,890.51

กรมคุมประพฤติ

1,444.38

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

30,823.13
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ตารางที่ 2.18 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานบริหารบุคลากร (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมบังคับคดี

2,916.29

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

13,514.51

กรมราชทัณฑ

2,684.48

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม

14,351.64

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

27,648.62

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

50,514.95

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

16,617.87

กรมการจัดหางาน

1,606.83

กรมพัฒนาฝMมือแรงงาน

8,882.46

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

3,827.30

สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

7,964.44

กรมการศาสนา

3,382.38

กรมศิลปากร

2,196.20

กรมส.งเสริมวัฒนธรรม

16,196.54

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร.วมสมัย

2,686,574.44

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

60,714.31

กรมวิทยาศาสตรบริการ

7,357.60

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

12,824.67

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

681.21

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21,642.36

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1,453.88

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

10,393.74

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

207.78

กรมการแพทย

294.75

กรมควบคุมโรค

18,372.74

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

11,093.86

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

7,096.04
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ตารางที่ 2.18 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานบริหารบุคลากร (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

7,453.02

กรมสุขภาพจิต

1,863.87

กรมอนามัย

3,671.45

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

6,788.19

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

10,696.94

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

11,789.64

กรมส.งเสริมอุตสาหกรรม

35,976.96

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร.
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

11,028.52

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

6,900.34

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

22,494.38

สํานักงานคณะกรรมการส.งเสริมการลงทุน

7,368.47

สํานักราชเลขาธิการ

3,589.17

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห.งชาติ

4,716.49

สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห.งชาติ

27,900.00
279.63

ราชบัณฑิตยสถาน

31,276.51

สํานักงานตํารวจแห.งชาติ

477.55

สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

17,996.13

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ

2,264.99

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

1,176.51

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไม
ถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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รายงานการจัดลําดับตนทุนรวมของกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

กองทัพอากาศ

239,865,717.78

200,000,000

5

กองทัพเรือ

148,382,474.33

100,000,000

6

กรมควบคุมโรค

135,958,248.93

-

7

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

101,187,554.37

8

กรมการปกครอง

99,540,847.32

9

กรมราชองครักษ>

96,079,652.72

10

กรมสรรพากร

84,018,645.89

หน่ วยงาน

แผนภูมิที่ 2.20 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

200,000.00

3

กรมการศาสนา

378,826.30

4

กรมสงเสริมสหกรณ>

468,115.45

5

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

660,220.80

6

กรมการทองเที่ยว

885,059.55

7

กรมพัฒนาธุรกิจการคBา

2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-

1,218,456.31

8

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

1,500,062.58

9

สํานักงานสถิติแหงชาติ

1,784,182.47

10

กรมหมอนไหม

1,934,940.50

กรมหม่อนไหม

2

จํานวนเงิน (บาท)

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

145,410.07

กรมพัฒนาธุรกิ จการค้า

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

1

กรมการท่องเที ยว

จํานวนเงิน(บาท)

กรมส่ งเสริ มสหกรณ์

หนวยงาน

สํานักงานสภาที ปรึ กษาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ

อันดับ

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

ตารางที่ 2.20 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ

กรมสรรพากร

300,000,000

4

กรมการปกครอง

1,236,748,723.89

กรมราชองครักษ์

400,000,000

กรมอุทยานแหงชาติ สัตว>ปEาและพันธุ>พืช

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

2,217,275,894.33

กองทัพเรื อ

กรมปEาไมB

3

สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั=นพื=นฐาน

2

กรมควบคุมโรค

> 500,000,000

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กองทัพอากาศ

จํานวนเงิน (บาท)

19,307,127,435.95

1

กรมป่ าไม้

แผนภูมิที่ 2.19 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ
จํานวนเงิน(บาท)

กรมการศาสนา

หนวยงาน

กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจักร

อันดับ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ตารางที่ 2.19 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ

หน่ วยงาน

รายงานการจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยของกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

จํานวนเงิน (บาท)

215,394.98

2

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

169,913.06

3

กรมราชองครักษ>

161,478.41

150,000

4

กรมทรัพยากรน้ํา

158,025.13

100,000

5

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

71,292.95

50,000

6

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี

60,714.31

-

7

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

50,514.95

8

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

43,076.98

9

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

39,593.91

10

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

39,305.04

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุ จริ ตในภาครั ฐ

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

กรมทรั พยากรนํ=า

กรมเชื=อเพลิงธรรมชาติ

กรมป่ าไม้

หน่ วยงาน

แผนภูมิที่ 2.22 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยต่ําที่สุด 10 อันดับ

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

144.72

3

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

207.78

4

กรมพัฒนาธุรกิจการคBา

268.86

5

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

279.63

6

กรมการแพทย>

294.75

7

กรมวิชาการเกษตร

367.77

8

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

389.76

9

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

477.55

10

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

681.21
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800
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สํานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิ การ

2

จํานวนเงิน (บาท)

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

82.19

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

กรมวิชาการเกษตร

1

กรมการแพทย์

จํานวนเงิน(บาท)

กรมพัฒนาธุรกิ จการค้า

หนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

อันดับ

200,000

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข

ตารางที่ 2.22 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยต่ําที่สุด 10 อันดับ

250,000

กรมราชองครั กษ์

จํานวนเงิน(บาท)

กรมปEาไมB

กองทัพบก

หนวยงาน

1

กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจักร

อันดับ

แผนภูมิที่ 2.21 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยสูงที่สุด 10 อันดับ

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสาร

ตารางที่ 2.21 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยสูงที่สุด 10 อันดับ

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.23 รายงานสรุปขอมูลตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
หนวยนับ : บาท
25,198,231,961.21

ผลรวมตนทุนรวม
คาสูงที่สุด

19,307,127,435.95 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

คาต่ําที่สุด

145,410.07 (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

คากลาง (มัธยฐาน)

9,460,987.20

คาเฉลี่ย (ตนทุนรวม/จํานวนสวนราชการ)
ชวงความถี่ตนทุนรวม :
ต่ํากวา 1,000,000
1,000,000 -10,000,000
10,000,001 - 20,000,000
20,000,001 - 30,000,000
30,000,001 - 40,000,000
40,000,001 - 50,000,000
50,000,001 - 60,000,000
60,000,001 - 70,000,000
70,000,001 - 80,000,000
80,000,001 - 90,000,000
90,000,001 - 100,000,000
มากกวา 100,000,000
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ก )

195,335,131.48
6
62
28
9
7
4
2
1
1
2
7

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

ตารางที่ 2.24 รายงานสรุปขอมูลตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
คาสูงที่สุด

หนวยนับ : บาท
215,394.98 (กรมป=าไม?)

คาต่ําที่สุด

82.19 (กองทัพบก)

คากลาง (มัธยฐาน)

7,368.47

คาเฉลี่ย(ผลรวมตนทุนตอหนวย/จํานวนสวนราชการ)
ชวงความถี่ตนทุนตอหนวย :
ต่ํากวา 1,000
1,000 - 10,000
10,001 - 20,000
20,001 - 30,000
30,001 - 40,000
40,001 - 50,000
50,001 - 60,000
60,001 - 70,000
70,001 - 80,000
80,001 - 90,000
มากกวา 100,000
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ก )

16,687.79
11
66
28
5
11
1
1
1
1
4

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
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การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน
กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนภูมทิ ี 2.25
ต้ นทุนรวมของกิจกรรมด้ านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
> 80,000,000

จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานสภาทีป
- รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สํานั กงานนโยบายและแผนพลังงาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สํานักราชเลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
- ประสานงานโครงการอันเนือ
- งมาจากพระราชดําริ

สํานั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

- สาร
สํานั กงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื

กรมทรั พยากรนํ4 าบาดาล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการอ ้อยและนํ4าตาลทราย

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมทรั พยากรนํ4 า

กรมควบคุมมลพิษ

กรมอนามัย

กรมสุขภาพจิต

สํานั กงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมปศุสัตว์

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สํานักงานปรมาณูเพือ
- สันติ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
4 พืน
4 ฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กรมควบคุมโรค

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมการขนส่งทางบก

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงชนบท

สํานั กงานปลัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

กรมป่ าไม ้

กรมทรั พยากรธรณี

กรมส่งเสริมคุณภาพสิง- แวดล ้อม

กรมอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

ราชบัณฑิตยสถาน

กรมธุรกิจพลังงาน

75,000,000
70,000,000
65,000,000
60,000,000
55,000,000
50,000,000
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

จํานวนเงิน(บาท)

สํานั กงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

> 80,000,000

สํานั กงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แผนภูมทิ ี 2.25 (ต่ อ)
ต้ นทุนรวมของกิจกรรมด้ านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4 เพลิงธรรมชาติ
กรมเชือ

หน่ วยงาน

กรมการบินพลเรือน

สํานั กงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมหม่อนไหม
กรมการข ้าว

สํานั กงานการปฏิรูปทีด
- น
ิ เพือ
- เกษตรกรรม

สํานั กงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สํานั กงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมศิลปากร

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สํานักงานประกันสังคม

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน

กรมการจัดหางาน

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สถาบันนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สํานักงานกิจการยุตธิ รรม

กรมราชทัณฑ์

กรมพินจิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมคุมประพฤติ

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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กรมวิชาการเกษตร

กรมชลประทาน

กรมสรรพากร

กรมบังคับคดี

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
-

สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมทีด
- น
ิ

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการปกครอง

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

ิ ทางปั ญญา
กรมทรัพย์สน

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมการค ้าภายใน

กรมการค ้าต่างประเทศ

หน่ วยงาน

กรมประมง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สํานั กงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครั ว

สํานั กงานส่งเสริมสวั สดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้สูงอายุ

สํานั กงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวต
ิ คนพิการแห่งชาติ

กรมการท่องเทีย
- ว

สํานั กงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั-นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวั สดิการ

กรมพลศึกษา
สํานั กงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานั กงานบริหารหนีส
4 าธารณะ
สํานั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจ

กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
กรมธนารั กษ์
สํานั กงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมราชองครั กษ์
กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ
กองทัพบก
สํานั กงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองอํานวยการรั กษาความมั-นคงภายในราชอาณาจั กร
สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานั กงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค

สํานั กเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี

สํานั กเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี

สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั กงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน

75,000,000
70,000,000
65,000,000
60,000,000
55,000,000
50,000,000
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-

ตารางที่ 2.25 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

2,766,040.65

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

17,095,624.01

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3,497,876.93

สํานักข0าวกรองแห0งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห0งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

8,893,401.97

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

7,748,427.24

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ

7,471,532.54

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2,899,798.71

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

9,051,507.00

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

41,003,910.75

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก

660,423,919.77

กองทัพเรือ

732,427,595.61

กองทัพอากาศ

344,985,536.83

กรมราชองครักษ

27,655,607.51

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

15,902,093.00

กรมธนารักษ

70,935,436.73

กรมบัญชีกลาง

14,628,601.52

กรมศุลกากร

75,813,427.67

กรมสรรพสามิต

70,290,909.75

กรมสรรพากร

12,878,770.54

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

2,144,796.79

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

4,503,253.83

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

13,898,560.61

สํานักงานปลัดกระทรวงการต0างประเทศ

29,938,408.80

สํานักงานปลัดกระทรวงการท0องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

3,485,460.41
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ตารางที่ 2.25 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมการท0องเที่ยว

590,039.70

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

50,501,001.43

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

13,337,887.67

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1,655,530.62

สํานักงานส0งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ

9,584,246.70

สํานักงานส0งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห0งชาติ

3,731,816.64

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน

21,458,538.79

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

19,114,568.45

กรมประมง

42,420,573.08

กรมปศุสัตว

8,286,844.19

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

30,235,885.71

กรมส0งเสริมการเกษตร

67,024,775.83

กรมส0งเสริมสหกรณ

2,325,229.18

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

17,626,371.61

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห0งชาติ

3,860,821.76

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4,203,701.63

กรมการขาว

1,914,127.86

กรมหม0อนไหม

301,610.81

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

17,637,237.49

กรมเจาท0า
กรมการขนส0งทางบก

15,993,053.17

กรมการบินพลเรือน

11,629,769.51

กรมทางหลวง

56,210,021.57

กรมทางหลวงชนบท

19,158,515.12

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส0งและจราจร

2,775,614.01

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

8,041,542.40

กรมควบคุมมลพิษ

995,942.68

กรมปGาไม

8,139,916.01

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIJง
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ตารางที่ 2.25 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมทรัพยากรธรณี

5,455,233.77

กรมทรัพยากรน้ํา

1,551,447.28

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

4,441,901.01

กรมส0งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

2,637,058.55

กรมอุทยานแห0งชาติ สัตวปGาและพันธุพืช

71,412,137.51

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

7,369,281.68

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

74,637,079.08

กรมอุตุนิยมวิทยา

3,459,421.91

สํานักงานสถิติแห0งชาติ

3,896,911.64

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

10,808,963.91

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

7,811,462.92

กรมธุรกิจพลังงาน

60,671,156.74

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

9,425,494.19

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

1,696,681.24

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

16,977,367.32

กรมการคาต0างประเทศ

7,330,983.52

กรมการคาภายใน

9,154,144.44

กรมเจรจาการคาระหว0างประเทศ

6,795,805.55

กรมทรัพยสินทางปIญญา

3,154,367.51

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

31,070,635.95

กรมส0งเสริมการคาระหว0างประเทศ

4,415,650.73

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

60,354,852.83

กรมการปกครอง

180,895,338.49

กรมการพัฒนาชุมชน

209,556,100.03

กรมที่ดิน

44,261,611.74

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

1,952,482.61

กรมโยธาธิการและผังเมือง

30,849,316.42

กรมส0งเสริมการปกครองทองถิ่น

10,792,063.00

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

41,741,220.94

กรมคุมประพฤติ

6,458,612.25

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

2,247,066.31
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ตารางที่ 2.25 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมบังคับคดี

12,126,256.31

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

8,450,457.26

กรมราชทัณฑ

26,664,222.75

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม

6,806,313.17

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

3,679,393.20

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

4,377,017.11
13,666,921.04

กรมการจัดหางาน

5,766,069.03

กรมพัฒนาฝMมือแรงงาน

9,600,673.08

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

74,637,079.08

สํานักงานประกันสังคม

3,260,675.76

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

2,892,975.49

กรมการศาสนา

474,623.40

กรมศิลปากร

7,032,049.90

กรมส0งเสริมวัฒนธรรม

6,466,043.68

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร0วมสมัย

2,686,574.44

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2,066,926.32

กรมวิทยาศาสตรบริการ

2,387,561.79

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

1,708,246.27

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

32,732,090.32

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

355,673,666.79

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

66,580,516.36

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

3,939,228.81

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

46,343,326.01

กรมการแพทย

13,578,625.65

กรมควบคุมโรค

198,410,367.54

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

4,491,745.66

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

31,628,416.63

- 75 -

ตารางที่ 2.25 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4,163,031.87

กรมสุขภาพจิต

26,356,629.82

กรมอนามัย

19,484,383.31

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

13,544,401.19

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

24,114,292.86

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

5,299,848.34

กรมส0งเสริมอุตสาหกรรม

19,187,390.66

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร0
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

409,361.00

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

5,991,743.43

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2,596,414.49

สํานักงานคณะกรรมการส0งเสริมการลงทุน

7,891,633.84

สํานักราชเลขาธิการ

5,125,330.71

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห0งชาติ

5,221,158.41

สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห0งชาติ

8,432,774.04
407,486.34

ราชบัณฑิตยสถาน

2,001,696.43

สํานักงานตํารวจแห0งชาติ

109,370,885.33

สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

15,206,845.03

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ

12,917,796.22

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

119,744,025.48

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไข
ขอมูล

- 76 -

แผนภูมทิ ี 2.26
ต้ นทุนต่ อหน่ วยของกิจกรรมด้ านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (หน่ วยนับ : คน-ชั*วโมง)
จํานวนเงิน(บาท)

2,000
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-

>

สํานั กงานนโยบายและแผนพลังงาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานสภาทีป
- รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
- ประสานงานโครงการอันเนือ
- งมาจากพระราชดําริ

กรมธุรกิจพลังงาน

สํานั กงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

4 เพลิงธรรมชาติ
กรมเชือ

กรมอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

สํานั กงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สํานักงานปรมาณูเพือ
- สันติ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
4 พืน
4 ฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กรมควบคุมโรค

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสุขภาพจิต

กรมอนามัย

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการอ ้อยและนํ4าตาลทราย

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิง- แวดล ้อม
กรมทรั พยากรนํ4 าบาดาล
กรมทรั พยากรนํ4 า
กรมทรั พยากรธรณี
กรมป่ าไม ้
กรมควบคุมมลพิษ
สํานั กงานปลัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม
สํานั กงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวง
กรมการบินพลเรือน
กรมการขนส่งทางบก
สํานั กงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมหม่อนไหม
กรมการข ้าว

สํานั กงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สํานั กงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

สํานั กงานการปฏิรูปทีด
- น
ิ เพือ
- เกษตรกรรม

กรมปศุสัตว์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

กรมศิลปากร

สํานักงานประกันสังคม

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สถาบันนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

สํานักงานกิจการยุตธิ รรม

กรมราชทัณฑ์

กรมพินจิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมคุมประพฤติ

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
-

สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมทีด
- น
ิ

กรมการพัฒนาชุมชน

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

กรมส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ

ิ ทางปั ญญา
กรมทรัพย์สน

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

กรมการค ้าภายใน

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมการค ้าต่างประเทศ
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กรมวิชาการเกษตร

กรมประมง

กรมชลประทาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สํานั กงานส่งเสริมสวั สดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้สูงอายุ

สํานั กงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวต
ิ คนพิการแห่งชาติ

กรมพัฒนาสังคมและสวั สดิการ

สํานั กงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครั ว

สํานั กงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั-นคงของมนุษย์
กรมการท่องเทีย
- ว
กรมพลศึกษา
สํานั กงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจ

สํานั กงานบริหารหนีส
4 าธารณะ

กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
กรมธนารั กษ์
สํานั กงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมราชองครั กษ์

กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

สํานั กงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

กองอํานวยการรั กษาความมั-นคงภายในราชอาณาจั กร
สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั กงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานั กเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี

สํานั กเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี

สํานั กงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค

หน่ วยงาน

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-

สํานักราชเลขาธิการ

> 2,000

- สาร
สํานั กงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

จํานวนเงิน(บาท)

สํานั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

แผนภูมทิ ี 2.26 (ต่ อ)
ต้ นทุนต่ อหน่ วยของกิจกรรมด้ านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (หน่ วยนับ : คน-ชั*วโมง)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.26 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

493.06

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

667.07

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

343.06

สํานักข+าวกรองแห+งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห+งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

67.23

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

356.59

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ

133,420.22

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

966.60

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

16.65

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

183.88

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก

7.50

กองทัพเรือ

374.45

กองทัพอากาศ

106.95

กรมราชองครักษ

824.61

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

273.00

กรมธนารักษ

335.38

กรมบัญชีกลาง

11,500.47

กรมศุลกากร

798.27

กรมสรรพสามิต

407.37

กรมสรรพากร

18.55

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

44.22

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

224.11

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

486.71

สํานักงานปลัดกระทรวงการต+างประเทศ

200.20

สํานักงานปลัดกระทรวงการท+องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

630.74
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ตารางที่ 2.26 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมการท+องเที่ยว

160.69

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

764.90

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

488.46

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

93.59

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ

345.53

สํานักงานส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห+งชาติ

458.29

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน

63.45

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

616.20

กรมประมง

1,088.04

กรมปศุสัตว

13.87

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

262.20

กรมส+งเสริมการเกษตร

305.87

กรมส+งเสริมสหกรณ

427.43

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

7,406.04

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห+งชาติ

494.66

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

136.13

กรมการขาว

80.28

กรมหม+อนไหม

718.12

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

212.55

กรมเจาท+า
กรมการขนส+งทางบก

305.37

กรมการบินพลเรือน

235.19

กรมทางหลวง

971.11

กรมทางหลวงชนบท

339.61

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส+งและจราจร

867.38

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

247.29

กรมควบคุมมลพิษ

233.02

กรมปGาไม

35,701.39

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIJง
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ตารางที่ 2.26 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมทรัพยากรธรณี

386.24

กรมทรัพยากรน้ํา

232.95

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

220.33

กรมส+งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

263.97

กรมอุทยานแห+งชาติ สัตวปGาและพันธุพืช

375.74

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

112.34

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1,108.59

กรมอุตุนิยมวิทยา

145.93

สํานักงานสถิติแห+งชาติ

76.22

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

3,261.61

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

2,747.61

กรมธุรกิจพลังงาน

5,076.23

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

10.98

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

985.87

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

241.29

กรมการคาต+างประเทศ

776.42

กรมการคาภายใน

665.18

กรมเจรจาการคาระหว+างประเทศ

4.39

กรมทรัพยสินทางปIญญา

369.23

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

1,041.59

กรมส+งเสริมการคาระหว+างประเทศ

249.33

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

253.89

กรมการปกครอง

823.74

กรมการพัฒนาชุมชน

1,228.36

กรมที่ดิน

657.92

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

0.34

กรมโยธาธิการและผังเมือง

24.94

กรมส+งเสริมการปกครองทองถิ่น

443.97

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

362.10

กรมคุมประพฤติ

335.69

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

110.30
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ตารางที่ 2.26 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมบังคับคดี

390.92

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

174.76

กรมราชทัณฑ

104.95

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม

2,835.96

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

91.96

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

385.50
7.01

กรมการจัดหางาน

2,609.08

กรมพัฒนาฝMมือแรงงาน

266.40

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

1,108.59

สํานักงานประกันสังคม

1,435.79

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

20.45

กรมการศาสนา

389.67

กรมศิลปากร

250.07

กรมส+งเสริมวัฒนธรรม

2,235.84

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร+วมสมัย

44,776.24

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

191.29

กรมวิทยาศาสตรบริการ

290.35

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

87.60

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

177.83

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

150.45

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5,488.01

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

205.17

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

50.57

กรมการแพทย

136.97

กรมควบคุมโรค

38,957.46

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

618.70

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

33,718.99
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ตารางที่ 2.26 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

286.22

กรมสุขภาพจิต

62.04

กรมอนามัย

1,089.55

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1,152.52

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

386.74

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

96.67

กรมส+งเสริมอุตสาหกรรม

1,056.46

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร+
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

28.50

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

468.95

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

492.21

สํานักงานคณะกรรมการส+งเสริมการลงทุน

9,394.80

สํานักราชเลขาธิการ

3.26

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห+งชาติ

244.50

สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห+งชาติ

344.50
6.63

ราชบัณฑิตยสถาน

332.29

สํานักงานตํารวจแห+งชาติ

28.50

สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

332.99

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ

886.36

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

10,885.82

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไข
ขอมูล
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รายงานการจัดลําดับตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนภูมิที่ 3.27 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ

3

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

355,673,666.79

4

กองทัพอากาศ

344,985,536.83

5

กรมการพัฒนาชุมชน

209,556,100.03

6

กรมควบคุมโรค

198,410,367.54

7

กรมการปกครอง

180,895,338.49

8

สํานักงานเลขาธิการสภาผูBแทนราษฎร

119,744,025.48

9

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

109,370,885.33

10

กรมศุลกากร

800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
กรมศุลกากร

660,423,919.77

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

กองทัพบก

สํานักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร

2

จํานวนเงิน (บาท)

กรมควบคุมโรค

732,427,595.61

กรมการปกครอง

กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

1

กรมการพัฒนาชุมชน

จํานวนเงิน(บาท)

กองทัพบก

หนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั=นพื=นฐาน

อันดับ

กองทัพเรื อ

ตารางที่ 3.27 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ

หน่ วยงาน

75,813,427.67

แผนภูมิที่ 3.28 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ

3

สํานักงานคณะกรรมการอBอยและน้ําตาลทราย

409,361.00

4

กรมการศาสนา

474,623.40

5

กรมการทองเที่ยว

590,039.70

6

กรมควบคุมมลพิษ

995,942.68

7

กรมทรัพยากรน้ํา

1,551,447.28

8

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1,655,530.62

9

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

1,696,681.24

10

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

1,708,246.27

2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
สํานักงานปรมาณู เพือสันติ

407,486.34

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

สํานักงานกิ จการสตรี และสถาบันครอบครัว

2

จํานวนเงิน (บาท)

กรมทรัพยากรนํ=า

301,610.81

กรมควบคุมมลพิษ

กรมหมอนไหม

กรมการศาสนา

1

กรมการท่องเที ยว

จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ=าตาลทราย

หนวยงาน

กรมหม่อนไหม

อันดับ

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

ตารางที่ 3.28 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ

หน่ วยงาน

รายงานการจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยของกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรมปEาไมB

35,701.39

5

กรมวิทยาศาสตร>การแพทย>

33,718.99

6

กรมบัญชีกลาง

11,500.47

7

สํานักงานเลขาธิการสภาผูBแทนราษฎร

10,885.82

8

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

9,394.80

9

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

7,406.04

10

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5,488.01

-

หน่ วยงาน

แผนภูมิที่ 2.30 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยต่ําที่สุด 10 อันดับ

สํานักราชเลขาธิการ

3.26

15

3

กรมเจรจาการคBาระหวางประเทศ

4.39

10

4

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

6.63

5

5

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

7.01

-

6

กองทัพบก

7.50

7

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ>พลังงาน

10.98

8

กรมปศุสัตว>

13.87

9

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

16.65

10

กรมสรรพากร

18.55

- 83 -

กรมสรรพากร

20

2

กรมปศุสัตว์

0.34

กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจักร

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

จํานวนเงิน (บาท)

1

กองทัพบก

จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หนวยงาน

10,000

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

อันดับ

20,000

สํานักราชเลขาธิ การ

ตารางที่ 2.30 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยต่ําที่สุด 10 อันดับ

30,000

สํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา

4

40,000

สํานักงานการปฏิรูปที ดินเพือเกษตรกรรม

38,957.46

สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน

กรมควบคุมโรค

กรมบัญชี กลาง

3

> 50,000

สํานักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร

44,776.24

กรมป่ าไม้

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์

2

จํานวนเงิน (บาท)

กรมควบคุมโรค

133,420.22

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ…

จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

หนวยงาน

1

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อันดับ

แผนภูมิที่ 2.29 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยสูงที่สุด 10 อันดับ

สํานักงานศิ ลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย

ตารางที่ 2.29 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยสูงที่สุด 10 อันดับ

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.31 รายงานสรุปขอมูลตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หนวยนับ : บาท
4,907,972,725.44

ผลรวมตนทุนรวม

732,427,595.61 (กองทัพเรือ)

คาสูงที่สุด

301,610.81 (กรมหมอนไหม)

คาต่ําที่สุด
คากลาง (มัธยฐาน)

8,972,454.49

คาเฉลี่ย (ตนทุนรวม/จํานวนสวนราชการ)
ชวงความถี่ตนทุนรวม :
ต่ํากวา 1,000,000
1,000,000 - 10,000,000
10,000,001 - 20,000,000
20,000,001 - 30,000,000
30,000,001 - 40,000,000
40,000,001 - 50,000,000
50,000,001 - 60,000,000
60,000,001 - 70,000,000
70,000,001 - 80,000,000
80,000,001 - 90,000,000
90,000,001 - 100,000,000
มากกวา 100,000,000
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ก )

37,753,636.35
6
64
23
6
5
5
2
4
6
9

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

ตารางที่ 2.32 รายงานสรุปขอมูลตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หนวยนับ : บาท
133,420.22 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)

คาสูงที่สุด

0.34 (กรมปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย)

คาต่ําที่สุด
คากลาง (มัธยฐาน)

341.34

คาเฉลี่ย (ผลรวมตนทุนตอหนวย/จํานวนสวนราชการ)
ชวงความถี่ตนทุนตอหนวย :
ต่ํากวา 100
100 - 1,000
1,001 - 2,000
2,001 - 3,000
3,001 - 4,000
4,001 - 5,000
5,001 - 6,000
6,001 - 7,000
7,001 - 8,000
8,001 - 9,000
9,001 - 10,000
มากกวา 10,000
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ก )

3,023.95
25
80
9
4
1
2
1
1
7

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
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การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

แผนภูมทิ ี 2.33
ต้ นทุนรวมของกิจกรรมด้ านตรวจสอบภายใน
> 10,000,000

จํานวนเงิน(บาท)

9,000,000

8,000,000

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

-

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน

สํานั กงานปลัดกระทรวงพลังงาน

4 เพลิงธรรมชาติ
กรมเชือ

5,000,000

สํานักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สํานักงานสภาทีป
- รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิง- แวดล ้อม

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สํานักราชเลขาธิการ

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สํานักงานปรมาณูเพือ
- สันติ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
4 พืน
4 ฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กรมควบคุมโรค

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสุขภาพจิต

กรมอนามัย

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการอ ้อยและนํ4าตาลทราย

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรมทรั พยากรนํ4 าบาดาล

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานั กงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

6,000,000

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

7,000,000

กรมอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

8,000,000

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

9,000,000

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
- ประสานงานโครงการอันเนือ
- งมาจากพระราชดําริ

จํานวนเงิน(บาท)

- สาร
สํานั กงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

> 10,000,000

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื

แผนภูมทิ ี 2.33 (ต่ อ)
ต้ นทุนรวมของกิจกรรมด้ านตรวจสอบภายใน

สํานั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

หน่ วยงาน

กรมทรั พยากรนํ4 า
กรมทรั พยากรธรณี
กรมป่ าไม ้
กรมควบคุมมลพิษ
สํานั กงานปลัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม
สํานั กงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวง
กรมการบินพลเรือน

กรมหม่อนไหม

สํานั กงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก

สํานั กงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมการข ้าว

สํานั กงานการปฏิรูปทีด
- น
ิ เพือ
- เกษตรกรรม

สํานั กงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง

กรมศิลปากร

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สํานักงานประกันสังคม

กรมการจัดหางาน

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
-

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สํานั กงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการศาสนา

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

สถาบันนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สํานักงานกิจการยุตธิ รรม

กรมราชทัณฑ์

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

กรมพินจิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมคุมประพฤติ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมทีด
- น
ิ

กรมการปกครอง

กรมส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า
ิ ทางปั ญญา
กรมทรัพย์สน

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

กรมการค ้าภายใน

กรมการค ้าต่างประเทศ

หน่ วยงาน

กรมชลประทาน

สํานั กงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวต
ิ คนพิการแห่งชาติ

สํานั กงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครั ว

สํานั กงานส่งเสริมสวั สดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้สูงอายุ

กรมพัฒนาสังคมและสวั สดิการ
สํานั กงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั-นคงของมนุษย์
กรมการท่องเทีย
- ว
กรมพลศึกษา
สํานั กงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานั กงานบริหารหนีส
4 าธารณะ
สํานั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจ
กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง

กรมราชองครั กษ์

สํานั กงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารั กษ์

กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ
กองทัพบก
สํานั กงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองอํานวยการรั กษาความมั-นคงภายในราชอาณาจั กร

สํานั กงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานั กเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี
สํานั กเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี
สํานั กงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค

-

ตารางที่ 2.33 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

8,109,195.06

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2,131,952.82

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1,339,757.57

สํานักข/าวกรองแห/งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห/งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

5,770,629.54

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

755,161.93

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ

1,948,070.03

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2,512,396.01

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

1,100,000.00

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7,519,711.40

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก

18,774,161.00

กองทัพเรือ

47,534,599.50

กองทัพอากาศ

91,174,639.27

กรมราชองครักษ

56,904,863.56

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

4,962,346.00

กรมธนารักษ

3,373,884.23

กรมบัญชีกลาง

2,873,013.15

กรมศุลกากร

11,831,934.28

กรมสรรพสามิต

47,736,167.39

กรมสรรพากร

8,418,682.77

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

1,184,874.87

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

1,615,072.60

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

1,300,491.24

สํานักงานปลัดกระทรวงการต/างประเทศ

6,488,535.84

สํานักงานปลัดกระทรวงการท/องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

1,235,305.11
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ตารางที่ 2.33 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมการท/องเที่ยว

511,906.66

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

3,844,012.98

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

5,387,964.50

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

2,360,714.49

สํานักงานส/งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ

1,953,995.32

สํานักงานส/งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห/งชาติ

1,462,001.72

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

9,284,749.77

กรมชลประทาน

11,765,825.15

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

2,178,668.33

กรมประมง

4,417,261.83

กรมปศุสัตว

2,991,615.84

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

3,703,254.18

กรมส/งเสริมการเกษตร

4,890,533.27

กรมส/งเสริมสหกรณ

3,804,879.15

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

4,251,244.80

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห/งชาติ

1,422,515.40

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5,044,441.95

กรมการขาว

2,066,080.41

กรมหม/อนไหม

147,213.51

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

1,462,841.64

กรมเจาท/า
กรมการขนส/งทางบก

6,969,190.76

กรมการบินพลเรือน

2,259,329.52

กรมทางหลวง

12,449,342.98

กรมทางหลวงชนบท

2,050,063.32

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส/งและจราจร

954,631.20

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3,326,440.70

กรมควบคุมมลพิษ

963,746.26

กรมปGาไม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIJง
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ตารางที่ 2.33 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมทรัพยากรธรณี

2,222,571.07

กรมทรัพยากรน้ํา

3,788,167.27

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

2,801,250.82

กรมส/งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

2,011,562.75

กรมอุทยานแห/งชาติ สัตวปGาและพันธุพืช

31,352,754.90

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

753,462.64

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1,143,484.20

กรมอุตุนิยมวิทยา

2,076,985.81

สํานักงานสถิติแห/งชาติ

2,031,818.47

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

10,707,957.76

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

1,070,387.69

กรมธุรกิจพลังงาน

1,479,860.38

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

1,496,333.87

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

1,282,344.67

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

1,662,705.09

กรมการคาต/างประเทศ

2,123,042.73

กรมการคาภายใน

1,550,367.72

กรมเจรจาการคาระหว/างประเทศ

569,313.16

กรมทรัพยสินทางปIญญา

1,891,658.67

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

4,681,647.15

กรมส/งเสริมการคาระหว/างประเทศ

1,835,661.16

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2,885,961.33

กรมการปกครอง

7,110,707.46

กรมการพัฒนาชุมชน

3,390,652.57

กรมที่ดิน

7,863,569.22

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

5,278,227.28

กรมโยธาธิการและผังเมือง

1,811,206.56

กรมส/งเสริมการปกครองทองถิ่น

3,185,231.78

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

4,955,900.60

กรมคุมประพฤติ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

1,566,987.93
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ตารางที่ 2.33 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมบังคับคดี

2,423,282.21

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

2,430,427.36

กรมราชทัณฑ

13,092,462.69

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม

1,100,119.77

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

1,169,916.45

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

2,806,264.40

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1,457,644.01

กรมการจัดหางาน

3,139,170.47

กรมพัฒนาฝMมือแรงงาน

6,107,971.84

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

3,426,132.98

สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

2,561,689.86

กรมการศาสนา

568,779.21

กรมศิลปากร

2,640,136.15

กรมส/งเสริมวัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร/วมสมัย

805,972.33

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1,018,456.72

กรมวิทยาศาสตรบริการ

2,013,114.70

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

1,599,447.24

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

12,664,342.35

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

23,305,012.68

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6,540,472.26

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

2,554,963.52

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

25,715,159.86

กรมการแพทย

5,217,682.30

กรมควบคุมโรค

64,234,337.88

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

1,840,525.55

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

3,020,644.02
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ตารางที่ 2.33 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4,038,450.72

กรมสุขภาพจิต

3,733,033.81

กรมอนามัย

8,589,969.03

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1,644,523.35

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

5,962,752.14

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

2,080,501.12

กรมส/งเสริมอุตสาหกรรม

2,405,194.91

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร/
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

1,465,948.66

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

1,816,997.17

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1,196,459.94

สํานักงานคณะกรรมการส/งเสริมการลงทุน

2,005,589.91

สํานักราชเลขาธิการ

1,996,882.10

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห/งชาติ

5,620,914.97

สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

570,789.94

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห/งชาติ

164,153.88

ราชบัณฑิตยสถาน

496,237.93

สํานักงานตํารวจแห/งชาติ

154,591,002.79

สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

726,506.42

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ

736,842.62

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

14,352,052.43

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไข
ขอมูล
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แผนภูมทิ ี 2.34
ต้ นทุนต่ อหน่ วยของกิจกรรมด้ านตรวจสอบภายใน (หน่ วยนับ : คน-วัน)
จํานวนเงิน(บาท)

15,000

>

14,000

13,000

12,000

11,000

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

-

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

4 เพลิงธรรมชาติ
กรมเชือ

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

-

สํานักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

สํานักงานสภาทีป
- รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กรมทรัพยากรนํ4า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการอ ้อยและนํ4าตาลทราย

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สํานักงานปรมาณูเพือ
- สันติ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
4 พืน
4 ฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กรมควบคุมโรค

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสุขภาพจิต

กรมอนามัย

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรนํ4าบาดาล

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

8,000

กรมป่ าไม ้
กรมควบคุมมลพิษ
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวง
กรมการบินพลเรือน
กรมการขนส่งทางบก
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมหม่อนไหม
กรมการข ้าว
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สํานักงานการปฏิรูปทีด
- น
ิ เพือ
- เกษตรกรรม
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
ั ว์
กรมปศุสต

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมศิลปากร

กรมการศาสนา

สํานักงานประกันสังคม

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมการค ้าต่างประเทศ

กรมการค ้าภายใน

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

ิ ทางปั ญญา
กรมทรัพย์สน

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมทีด
- น
ิ

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
-

สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

กรมคุมประพฤติ

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

กรมพินจิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมราชทัณฑ์

สํานักงานกิจการยุตธิ รรม

สถาบันนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หน่ วยงาน

กรมประมง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมชลประทาน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวต
ิ คนพิการแห่งชาติ
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้สูงอายุ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั-นคงของมนุษย์
กรมการท่องเทีย
- ว
กรมพลศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สํานักงานบริหารหนีส
4 าธารณะ

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
กรมธนารักษ์
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมราชองครักษ์
กองทัพอากาศ

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

กองทัพเรือ

กองอํานวยการรักษาความมั-นคงภายในราชอาณาจักร
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค
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สํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

9,000

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
- ประสานงานโครงการอันเนือ
- งมาจาก…

10,000

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

11,000

- สาร
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

12,000

กรมอุตุนย
ิ มวิทยา

13,000

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

14,000

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

> 15,000

สํานักราชเลขาธิการ

จํานวนเงิน(บาท)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื

แผนภูมทิ ี 2.34 (ต่ อ)
ต้ นทุนต่ อหน่ วยของกิจกรรมด้ านตรวจสอบภายใน (หน่ วยนับ : คน-วัน)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิง- แวดล ้อม

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.34 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

36,364.10

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

5,076.08

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

5,582.32

สํานักข/าวกรองแห/งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห/งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

27,479.19

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

3,432.55

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ

2,675.92

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

11,631.46

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

819.67

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

645.41

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก

861.99

กองทัพเรือ

2,843.83

กองทัพอากาศ

4,442.34

กรมราชองครักษ

1,900.63

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

6,241.94

กรมธนารักษ

4,439.32

กรมบัญชีกลาง

2,269.36

กรมศุลกากร

2,817.80

กรมสรรพสามิต

42,319.30

กรมสรรพากร

20,044.48

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

3,022.64

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

2,130.70

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

2,796.76

สํานักงานปลัดกระทรวงการต/างประเทศ

2,681.21

สํานักงานปลัดกระทรวงการท/องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

2,031.75
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ตารางที่ 2.34 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมการท/องเที่ยว

1,158.16

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

4,603.61

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

4,017.87

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

4,063.19

สํานักงานส/งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ

5,764.00

สํานักงานส/งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห/งชาติ

1,761.45

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

2,842.85

กรมชลประทาน

1,400.69

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

2,609.18

กรมประมง

13,305.01

กรมปศุสัตว

1,748.46

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

2,314.53

กรมส/งเสริมการเกษตร

3,349.68

กรมส/งเสริมสหกรณ

2,933.60

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

4,465.59

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห/งชาติ

3,232.99

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4,003.53

กรมการขาว

2,669.35

กรมหม/อนไหม

739.77

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

3,849.58

กรมเจาท/า
กรมการขนส/งทางบก

3,904.31

กรมการบินพลเรือน

3,586.24

กรมทางหลวง

3,412.65

กรมทางหลวงชนบท

715.55

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส/งและจราจร

2,651.75

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1,534.34

กรมควบคุมมลพิษ

823.71

กรมปGาไม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIJง
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ตารางที่ 2.34 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมทรัพยากรธรณี

4,375.14

กรมทรัพยากรน้ํา

3,443.79

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

2,640.20

กรมส/งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

1,972.12

กรมอุทยานแห/งชาติ สัตวปGาและพันธุพืช

19,906.51

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3,587.92

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5,550.89

กรมอุตุนิยมวิทยา

2,539.10

สํานักงานสถิติแห/งชาติ

1,602.38

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

30,163.26

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

4,955.50

กรมธุรกิจพลังงาน

2,503.99

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

798.04

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

1,818.93

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

5,278.43

กรมการคาต/างประเทศ

2,721.85

กรมการคาภายใน

7,751.84

กรมเจรจาการคาระหว/างประเทศ

3,348.90

กรมทรัพยสินทางปIญญา

3,152.76

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

4,217.70

กรมส/งเสริมการคาระหว/างประเทศ

4,589.15

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

3,607.45

กรมการปกครอง

2,697.54

กรมการพัฒนาชุมชน

2,536.02

กรมที่ดิน

2,148.52

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

1,451.26

กรมโยธาธิการและผังเมือง

1,724.96

กรมส/งเสริมการปกครองทองถิ่น

8,294.87

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

4,706.46

กรมคุมประพฤติ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

2,338.79
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ตารางที่ 2.34 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมบังคับคดี

2,450.23

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

9,136.94

กรมราชทัณฑ

2,717.41

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม

5,500.60

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

1,902.30

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

11,692.77
5,606.32

กรมการจัดหางาน

381.01

กรมพัฒนาฝMมือแรงงาน

13,664.37

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

2,831.51

สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

3,881.35

กรมการศาสนา

2,585.36

กรมศิลปากร

1,333.40

กรมส/งเสริมวัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร/วมสมัย

3,663.51

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4,737.01

กรมวิทยาศาสตรบริการ

4,329.28

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

3,635.11

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

4,690.50

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,201.02

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

699.52

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

2,322.69

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4,928.16

กรมการแพทย

1,962.27

กรมควบคุมโรค

95,872.15

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

1,514.84

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

2,517.20
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ตารางที่ 2.34 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2,670.93

กรมสุขภาพจิต

3,876.46

กรมอนามัย

5,082.82

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1,252.49

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

4,416.85

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

3,152.27

กรมส/งเสริมอุตสาหกรรม

1,871.75

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร/
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

3,186.84

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

3,187.71

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3,323.50

สํานักงานคณะกรรมการส/งเสริมการลงทุน

2,538.72

สํานักราชเลขาธิการ

7,861.74

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห/งชาติ

11,332.49

สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห/งชาติ

223.40
67.00

ราชบัณฑิตยสถาน

2,255.63

สํานักงานตํารวจแห/งชาติ

11,953.22

สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3,027.11

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ

798.23

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

5,626.05

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไม
ถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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รายงานการจัดลําดับตนทุนรวมของกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตารางที่ 2.35 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ

58,662,117.20

80,000,000

5

กรมราชองครักษ>

56,904,863.56

40,000,000

6

กรมสรรพสามิต

47,736,167.39

-

7

กองทัพเรือ

47,534,599.50

8

กรมอุทยานแหงชาติ สัตว>ปEาและพันธุ>พืช

31,352,754.90

9

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

25,715,159.86

10

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

23,305,012.68

800,000

กรมหมอนไหม

147,213.51

600,000

3
4

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน

164,153.88
496,237.93

400,000

5

กรมการทองเที่ยว

511,906.66

-

6

กรมการศาสนา

568,779.21

กรมเจรจาการคBาระหวางประเทศ

569,313.16

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

570,789.94

9

สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

726,506.42

10

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

736,842.62

สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น

7
8

200,000
สํานักงานสภาที ปรึ กษาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ

2

จํานวนเงิน (บาท)

45,594.00

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือประสานงานโครงการอัน…

กรมสงเสริมวัฒนธรรม

กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม

1

หน่ วยงาน

แผนภูมิที่ 2.36 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ
จํานวนเงิน(บาท)

กรมการศาสนา

หนวยงาน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

อันดับ

กรมการท่องเที ยว

ตารางที่ 2.36 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข

กรมคุมประพฤติ

สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั=นพื=นฐาน

4

กองทัพเรื อ

120,000,000

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

กรมควบคุมโรค

กรมสรรพสามิ ต

160,000,000

กรมคุมประพฤติ

91,174,639.27
64,234,337.88

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

กองทัพอากาศ

3

กรมราชองครักษ์

จํานวนเงิน (บาท)

ราชบัณฑิตยสถาน

2

154,591,002.79

กองทัพอากาศ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

กรมควบคุมโรค

1

แผนภูมิที่ 2.35 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ
จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

หนวยงาน

กรมหม่อนไหม

อันดับ

หน่ วยงาน

รายงานการจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยของกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

กรมสรรพสามิต

42,319.30

40,000

5

สํานักงานคณะกรรมการคุBมครองผูBบริโภค

36,364.10

20,000

6

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

30,163.26

-

7

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

27,479.19

8

กรมสรรพากร

20,044.48

9

กรมอุทยานแหงชาติ สัตว>ปEาและพันธุ>พืช

19,906.51

10

กรมพัฒนาฝGมือแรงงาน

13,664.37

ตารางที่ 2.38 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยต่ําที่สุด 10 อันดับ

หน่ วยงาน

แผนภูมิที่ 2.38 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยต่ําที่สุด 10 อันดับ
จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

2

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

223.40

3
4

กรมการจัดหางาน

381.01

600

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

645.41

400

5

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

699.52

200

6

กรมทางหลวงชนบท

715.55

7

กรมหมอนไหม

739.77

10

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

819.67
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กรมหม่อนไหม

กรมทางหลวงชนบท

กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจักร

798.04
798.23

-

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ>พลังงาน
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

800

สํานักงานสภาที ปรึ กษาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ

8
9

1,000

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

67.00

จํานวนเงิน (บาท)

1

สํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา

หนวยงาน

กรมการจัดหางาน

อันดับ

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

60,000

4

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

60,043.11

กรมสรรพากร

กรมคุมประพฤติ

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

80,000

3

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา

87,743.34

กรมสรรพสามิ ต

กรมปEาไมB

กรมควบคุมโรค

100,000

2

สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

จํานวนเงิน (บาท)

95,872.15

กรมคุมประพฤติ

จํานวนเงิน(บาท)

กรมควบคุมโรค

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

หนวยงาน

1

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือประสานงาน
โครงการอันเนื องมาจากพระราชดําริ

อันดับ

แผนภูมิที่ 2.37 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยสูงที่สุด 10 อันดับ

กรมป่ าไม้

ตารางที่ 2.37 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยสูงที่สุด 10 อันดับ

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.39 รายงานสรุปขอมูลตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
หนวยนับ : บาท
1,032,807,827.34

ผลรวมตนทุนรวม

154,591,002.79 (สํานักงานตํารวจแหงชาติ)

คาสูงที่สุด

45,594.00 (กรมสงเสริมวัฒนธรรม)

คาต่ําที่สุด
คากลาง (มัธยฐาน)

2,430,427.36

คาเฉลี่ย (ตนทุนรวม/จํานวนสวนราชการ)

7,884,029.22

ชวงความถี่ตนทุนรวม :
ต่ํากวา 1,000,000
1,000,000 - 2,000,000
2,000,001 - 3,000,000
3,000,001 - 4,000,000
4,000,001 - 5,000,000
5,000,001 - 6,000,000
6,000,001 - 7,000,000
7,000,001 - 8,000,000
8,000,001 - 9,000,000
9,000,001 - 10,000,000
มากกวา 10,000,000
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ก )

15
34
26
12
7
7
4
3
3
1
19

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

ตารางที่ 2.40 รายงานสรุปขอมูลตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
หนวยนับ : บาท
95,872.15 (กรมควบคุมโรค)

คาสูงที่สุด

67.00 (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

คาต่ําที่สุด
คากลาง (มัธยฐาน)

3,186.84

คาเฉลี่ย (ผลรวมตนทุนตอหนวย/จํานวนสวนราชการ)

6,559.10

ชวงความถี่ตนทุนตอหนวย :
ต่ํากวา 1,000
1,000 - 2,000
2,001 - 3,000
3,001 - 4,000
4,001 - 5,000
5,001 - 6,000
6,001 - 7,000
7,001 - 8,000
8,001 - 9,000
9,001 - 10,000
มากกวา 10,000
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ก )

12
18
31
23
17
10
1
2
1
1
15

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
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การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน&วยงาน

แผนภูมิที่ 2.41
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
จํานวนเงิน(บาท)

สํานั กงานปลัดกระทรวงพลังงาน

4 เพลิงธรรมชาติ
กรมเชือ

สํานั กงานปลัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

กรมปศุสัตว์

หน่ วยงาน

แผนภูมิที่ 2.41 (ตอ)
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
จํานวนเงิน(บาท)

45,000,000

40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

-

กรมธุรกิจพลังงาน

สํานั กงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

- สาร
สํานั กงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

กรมอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื

สํานั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิง- แวดล ้อม
กรมทรั พยากรนํ4 าบาดาล
กรมทรั พยากรนํ4 า
กรมทรั พยากรธรณี
กรมควบคุมมลพิษ

สํานั กงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวง
กรมการบินพลเรือน

สํานั กงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก

กรมหม่อนไหม

สํานั กงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมการข ้าว

สํานั กงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

สํานั กงานการปฏิรูปทีด
- น
ิ เพือ
- เกษตรกรรม

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร

กรมประมง

สํานั กงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สํานั กงานสภาทีป
- รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานั กงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานั กงานตํารวจแห่งชาติ

สํานั กงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สํานั กงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สํานั กงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
- ประสานงานโครงการอันเนือ
- งมาจากพระราชดําริ

สํานั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สํานั กงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สํานั กราชเลขาธิการ

สํานั กงานคณะกรรมการอ ้อยและนํ4 าตาลทราย

สํานั กงานมาตรฐานผลิตภั ณฑ์อต
ุ สาหกรรม

สํานั กงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สํานั กงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรมอนามัย

กรมสนั บสนุนบริการสุขภาพ

กรมสุขภาพจิต

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมควบคุมโรค

กรมการแพทย์

สํานั กงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สํานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
4 พืน
4 ฐาน

สํานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานั กงานปรมาณู เพือ
- สันติ

สํานั กงานศิลปวั ฒนธรรมร่วมสมัย

สํานั กงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมศิลปากร

กรมสวั สดิการและคุ ้มครองแรงงาน

สํานั กงานปลัดกระทรวงวั ฒนธรรม

กรมการศาสนา

กรมพินจ
ิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมทีด
- น
ิ

กรมการพัฒนาชุมชน
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กรมชลประทาน

กรมพัฒนาสังคมและสวั สดิการ

สํานั กงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมการจั ดหางาน

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

สถาบันนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

สํานั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครั ฐ

สํานั กงานกิจการยุตธิ รรม

กรมราชทัณฑ์

สํานั กงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
-

กรมโยธาธิการและผั งเมือง

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย

กรมส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ

สํานั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

ิ ทางปั ญญา
กรมทรั พย์สน

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

กรมการค ้าภายใน

สํานั กงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมการค ้าต่างประเทศ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สํานั กงานนโยบายและแผนพลังงาน

หน่ วยงาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สํานั กงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวต
ิ คนพิการแห่งชาติ
สํานั กงานส่งเสริมสวั สดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้สูงอายุ
สํานั กงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครั ว

สํานั กงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั-นคงของมนุษย์
กรมการท่องเทีย
- ว
กรมพลศึกษา

สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานั กงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

สํานั กงานบริหารหนีส
4 าธารณะ
สํานั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจ
กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร

กรมธนารั กษ์

กรมบัญชีกลาง

สํานั กงานปลัดกระทรวงการคลัง

กองทัพอากาศ

กรมราชองครั กษ์

กองทัพเรือ

สํานั กงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

กองอํานวยการรั กษาความมั-นคงภายในราชอาณาจั กร
สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สํานั กงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานั กเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี

สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั กงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค

สํานั กเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี
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ตารางที่ 2.41 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

3,316,585.78

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

24,109,598.42

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

10,884,193.42

สํานักข0าวกรองแห0งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห0งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

18,969,932.54

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

14,622,738.55

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ

6,646,977.06

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

7,416,060.87

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

1,500,000.00

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

45,669,197.72

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก

16,609,007.80

กองทัพเรือ

34,936,650.43

กองทัพอากาศ

25,147,769.98

กรมราชองครักษ

18,494,152.37

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

1,773,302.00

กรมธนารักษ

41,624,987.25

กรมบัญชีกลาง

101,518,123.96

กรมศุลกากร

294,283,124.06

กรมสรรพสามิต

76,562,307.62

กรมสรรพากร

120,645,997.99

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

9,031,928.61

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

20,168,793.25

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

16,870,556.04

สํานักงานปลัดกระทรวงการต0างประเทศ

20,308,098.31

สํานักงานปลัดกระทรวงการท0องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

7,310,683.17
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ตารางที่ 2.41 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมการท0องเที่ยว

3,214,539.63

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

25,969,167.14

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

9,893,584.08

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1,101,886.61

สํานักงานส0งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ

5,126,274.49

สํานักงานส0งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห0งชาติ

13,089,651.94

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

18,673,168.96

กรมชลประทาน

14,877,833.52

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

2,698,329.93

กรมประมง

23,143,598.47

กรมปศุสัตว

27,719,665.38

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

17,269,480.87

กรมส0งเสริมการเกษตร

5,896,324.40

กรมส0งเสริมสหกรณ

8,170,827.69

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

10,572,168.66

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห0งชาติ

1,421,437.71

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

7,260,665.93

กรมการขาว

1,786,683.00

กรมหม0อนไหม

6,383,549.27

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

9,463,338.41

กรมเจาท0า
กรมการขนส0งทางบก

111,155,324.84

กรมการบินพลเรือน

19,137,742.70

กรมทางหลวง

29,876,130.07

กรมทางหลวงชนบท

76,759,882.37

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส0งและจราจร

5,269,853.76

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

10,771,487.62

กรมควบคุมมลพิษ

2,603,646.04

กรมปGาไม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIJง
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ตารางที่ 2.41 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมทรัพยากรธรณี

3,391,039.94

กรมทรัพยากรน้ํา

24,180,729.68

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

1,447,818.33

กรมส0งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

4,791,689.27

กรมอุทยานแห0งชาติ สัตวปGาและพันธุพืช

40,791,559.71

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5,350,087.01

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

25,012,218.98

กรมอุตุนิยมวิทยา

20,184,429.04

สํานักงานสถิติแห0งชาติ

39,478,324.18

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

35,970,975.26

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

5,948,360.00

กรมธุรกิจพลังงาน

7,956,469.63

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

10,175,923.93

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

3,273,421.88

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

2,660,004.55

กรมการคาต0างประเทศ

4,329,303.03

กรมการคาภายใน

51,191,405.44

กรมเจรจาการคาระหว0างประเทศ

18,404,471.34

กรมทรัพยสินทางปIญญา

11,784,673.54

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

16,252,875.69

กรมส0งเสริมการคาระหว0างประเทศ

9,067,000.43

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

76,442,324.79

กรมการปกครอง

108,951,996.66

กรมการพัฒนาชุมชน

314,983,592.48

กรมที่ดิน

32,223,354.16

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

37,332,659.88

กรมโยธาธิการและผังเมือง

31,283,527.74

กรมส0งเสริมการปกครองทองถิ่น

1,173,260.68

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

63,980,019.55

กรมคุมประพฤติ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

9,044,925.24
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ตารางที่ 2.41 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมบังคับคดี

947,930.86

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

2,296,812.46

กรมราชทัณฑ

3,006,818.97

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม

8,243,085.21

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

2,207,635.92

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

7,657,306.33

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

8,809,918.67

กรมการจัดหางาน

2,707,924.74

กรมพัฒนาฝMมือแรงงาน

5,544,714.24

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

10,302,428.29

สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

23,716,242.47

กรมการศาสนา

135,688.10

กรมศิลปากร

24,086,145.09

กรมส0งเสริมวัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร0วมสมัย

2,686,574.46

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2,789,204.42

กรมวิทยาศาสตรบริการ

7,552,097.19

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

5,565,166.21

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

112,999,132.99

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

85,704,193.58

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

17,279,431.03

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

1,395,892.50

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

53,157,100.29

กรมการแพทย

10,327,254.88

กรมควบคุมโรค

99,586,680.89

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

4,706,650.38

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

9,912,289.44
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ตารางที่ 2.41 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

7,496,528.33

กรมสุขภาพจิต

8,234,935.82

กรมอนามัย

8,603,294.73

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

10,811,866.72

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

29,004,050.40

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

12,127,347.78

กรมส0งเสริมอุตสาหกรรม

9,413,286.03

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร0
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

1,391,241.00

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

2,793,094.72

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1,709,194.86

สํานักงานคณะกรรมการส0งเสริมการลงทุน

16,305,929.10

สํานักราชเลขาธิการ

2,329,695.78

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห0งชาติ

6,557,734.12

สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2,069,782.22

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห0งชาติ

3,061,656.81

ราชบัณฑิตยสถาน

900,763.40

สํานักงานตํารวจแห0งชาติ

165,451,971.92

สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3,498,455.46

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ

1,218,339.18

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

31,930,994.82

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไข
ขอมูล
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แผนภูมิที่ 2.42
ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน (หนวยนับ : จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร.)
จํานวนเงิน(บาท)

> 60,000

55,000

50,000

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

-

4 เพลิงธรรมชาติ
กรมเชือ

กรมธุรกิจพลังงาน

สํานั กงานสภาทีป
- รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานั กงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

กรมอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื

สํานั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

- สาร
สํานั กงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิง- แวดล ้อม
กรมทรั พยากรนํ4 าบาดาล
กรมทรั พยากรนํ4 า
กรมทรั พยากรธรณี

สํานั กงานปลัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

กรมควบคุมมลพิษ

สํานั กงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวง
กรมการบินพลเรือน
กรมการขนส่งทางบก
สํานั กงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมหม่อนไหม

สํานั กงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมการข ้าว

สํานั กงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สํานั กงานการปฏิรูปทีด
- น
ิ เพือ
- เกษตรกรรม

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

กรมวิชาการเกษตร

กรมประมง

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สํานั กงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สํานั กงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
- ประสานงานโครงการอันเนือ
- งมาจากพระราชดําริ

สํานั กงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานั กงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สํานั กราชเลขาธิการ

สํานั กงานคณะกรรมการอ ้อยและนํ4 าตาลทราย

สํานั กงานมาตรฐานผลิตภั ณฑ์อต
ุ สาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา

สํานั กงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมอนามัย

กรมสุขภาพจิต

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมสนั บสนุนบริการสุขภาพ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมควบคุมโรค

สํานั กงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

สํานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานั กงานปรมาณู เพือ
- สันติ

สํานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
4 พืน
4 ฐาน

สํานั กงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สํานั กงานศิลปวั ฒนธรรมร่วมสมัย

กรมศิลปากร

สํานั กงานปลัดกระทรวงวั ฒนธรรม

กรมการศาสนา

กรมสวั สดิการและคุ ้มครองแรงงาน

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

สํานั กงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมการจั ดหางาน

สถาบันนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

สํานั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครั ฐ

สํานั กงานกิจการยุตธิ รรม

กรมบังคับคดี

กรมพินจ
ิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมราชทัณฑ์

สํานั กงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
-

กรมโยธาธิการและผั งเมือง

กรมทีด
- น
ิ

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ

สํานั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

ิ ทางปั ญญา
กรมทรั พย์สน

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมการค ้าภายใน

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

สํานั กงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมการค ้าต่างประเทศ

สํานั กงานนโยบายและแผนพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หน่ วยงาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สํานั กงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สํานั กงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวต
ิ คนพิการแห่งชาติ
สํานั กงานส่งเสริมสวั สดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้สูงอายุ

กรมพัฒนาสังคมและสวั สดิการ

สํานั กงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครั ว

สํานั กงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั-นคงของมนุษย์
กรมการท่องเทีย
- ว
กรมพลศึกษา

สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานั กงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

สํานั กงานบริหารหนีส
4 าธารณะ

กรมสรรพากร

สํานั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจ

กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร

กรมธนารั กษ์

กรมบัญชีกลาง

สํานั กงานปลัดกระทรวงการคลัง

กองทัพอากาศ

กรมราชองครั กษ์

กองทัพเรือ

สํานั กงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

กองอํานวยการรั กษาความมั-นคงภายในราชอาณาจั กร

สํานั กงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั กเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี

สํานั กเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี

สํานั กงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค
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สํานั กงานตํารวจแห่งชาติ

50,000
48,000
46,000
44,000
42,000
40,000
38,000
36,000
34,000
32,000
30,000
28,000
26,000
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

>

สํานั กงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จํานวนเงิน(บาท)

สํานั กงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แผนภูมิที่ 2.42 (ตอ)
ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน (หนวยนับ : จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร.)

สํานั กงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.42 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

11,887.40

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

32,146.13

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

16,029.74

สํานักข/าวกรองแห/งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห/งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

30,449.33

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

21,039.91

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ

1,329,395.41

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

8,017.36

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

2,205.88

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

12,735.41

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก

7,584.02

กองทัพเรือ

3,643.41

กองทัพอากาศ

1,497.78

กรมราชองครักษ

53,762.07

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

2,955.50

กรมธนารักษ

9,438.77

กรมบัญชีกลาง

280,436.81

กรมศุลกากร

56,549.41

กรมสรรพสามิต

11,427.21

กรมสรรพากร

4,736.04

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

73,430.31

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

49,676.83

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

37,490.12

สํานักงานปลัดกระทรวงการต/างประเทศ

21,399.47

สํานักงานปลัดกระทรวงการท/องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

36,553.42
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ตารางที่ 2.42 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมการท/องเที่ยว

10,823.37

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

10,608.32

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

17,858.46

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

3,624.63

สํานักงานส/งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ
สํานักงานส/งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห/งชาติ

15,121.75
124,663.35

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

24,798.37

กรมชลประทาน

1,594.79

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

3,424.28

กรมประมง

22,168.20

กรมปศุสัตว

25,040.35

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

25,891.28

กรมส/งเสริมการเกษตร

10,010.74

กรมส/งเสริมสหกรณ

2,710.06

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

59,729.77

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห/งชาติ

4,108.20

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

16,134.81

กรมการขาว

3,339.59

กรมหม/อนไหม

38,924.08

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

10,132.05

กรมเจาท/า
กรมการขนส/งทางบก

28,552.61

กรมการบินพลเรือน

31,373.35

กรมทางหลวง

11,588.88

กรมทางหลวงชนบท

67,451.57

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส/งและจราจร

19,663.63

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6,396.37

กรมควบคุมมลพิษ

5,115.22

กรมปGาไม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIJง
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ตารางที่ 2.42 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมทรัพยากรธรณี

4,844.34

กรมทรัพยากรน้ํา

48,361.46

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

2,354.18

กรมส/งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

10,601.08

กรมอุทยานแห/งชาติ สัตวปGาและพันธุพืช

15,306.40

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

8,931.70

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

83,374.06

กรมอุตุนิยมวิทยา

28,072.92

สํานักงานสถิติแห/งชาติ

15,976.66

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

11,990,325.09

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

15,450.29

กรมธุรกิจพลังงาน

22,732.77

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

6,747.96

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

17,049.07

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

4,578.32

กรมการคาต/างประเทศ

5,069.44

กรมการคาภายใน

88,566.45

กรมเจรจาการคาระหว/างประเทศ

57,694.27

กรมทรัพยสินทางปIญญา

20,674.87

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

14,883.59

กรมส/งเสริมการคาระหว/างประเทศ

14,647.82

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

70,779.93

กรมการปกครอง

47,975.34

กรมการพัฒนาชุมชน

692,271.63

กรมที่ดิน

6,819.76

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

25,764.43

กรมโยธาธิการและผังเมือง

18,156.43

กรมส/งเสริมการปกครองทองถิ่น

827.99

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

135,838.68

กรมคุมประพฤติ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

16,385.73

- 110 -

ตารางที่ 2.42 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมบังคับคดี

366.99

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

6,600.04

กรมราชทัณฑ

6,480.21

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม

60,610.92

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

3,375.59

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

18,017.19
7,215.33

กรมการจัดหางาน

17,933.28

กรมพัฒนาฝMมือแรงงาน

924.12

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

11,667.53

สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

73,424.90

กรมการศาสนา

1,559.63

กรมศิลปากร

11,469.59

กรมส/งเสริมวัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร/วมสมัย

24,423.40

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8,503.67

กรมวิทยาศาสตรบริการ

11,288.64

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

14,645.17

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

39,154.24

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

104,517.31

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

32,358.49

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

1,936.05

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

31,361.12

กรมการแพทย

28,847.08

กรมควบคุมโรค

19,607.54

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

12,288.90

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

13,042.49
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ตารางที่ 2.42 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

10,848.81

กรมสุขภาพจิต

104,239.69

กรมอนามัย

9,382.00

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

16,017.58

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

11,809.47

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

22,375.18

กรมส/งเสริมอุตสาหกรรม

6,275.52

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร/
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

7,772.30

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

5,371.34

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

8,419.68

สํานักงานคณะกรรมการส/งเสริมการลงทุน

203,824.11

สํานักราชเลขาธิการ

4,197.65

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห/งชาติ

20,621.81

สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

9,717.29

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห/งชาติ

5,566.65

ราชบัณฑิตยสถาน

3,084.81

สํานักงานตํารวจแห/งชาติ

13,935.14

สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

7,273.30

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ

2,384.23

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

2,836.80

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไข
ขอมูล
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รายงานการจัดลําดับตนทุนรวมของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน#วยงาน
ตารางที่ 2.43 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ

แผนภูมิที่ 2.43 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ
จํานวนเงิน(บาท)
จํานวนเงิน (บาท)

1

กรมการพัฒนาชุมชน

314,983,592.48

2

กรมศุลกากร

294,283,124.06

3

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

165,451,971.92

250,000,000

4

กรมสรรพากร

120,645,997.99

150,000,000

5

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

112,999,132.99

6

กรมการขนสงทางบก

111,155,324.84

7

กรมการปกครอง

108,951,996.66
101,518,123.96
85,704,193.58

กรมควบคุมโรค

กรมบัญชี กลาง

กรมการปกครอง

กรมสรรพากร

กรมศุลกากร

หน่ วยงาน

แผนภูมิที่ 2.44 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ

ราชบัณฑิตยสถาน

900,763.40

3

กรมบังคับคดี

947,930.86

4

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1,101,886.61

5

กรมสงเสริมการปกครองทBองถิ่น

1,173,260.68

6

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

1,218,339.18

7

สํานักงานคณะกรรมการอBอยและน้ําตาลทราย

1,391,241.00

8

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

1,395,892.50

9

สํานักงานมาตรฐานสินคBาเกษตรและอาหารแหงชาติ

1,421,437.71

10

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

1,447,818.33

1,500,000
1,000,000
500,000
-

กรมทรัพยากรนํ=าบาดาล

2

จํานวนเงิน (บาท)

สํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

135,688.10

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึ กษา

กรมการศาสนา

สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ=าตาลทราย

1

สํานักงานสภาที ปรึ กษาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ

จํานวนเงิน(บาท)

กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน

หนวยงาน

สํานักงานกิ จการสตรี และสถาบันครอบครัว

อันดับ

กรมการศาสนา

ตารางที่ 2.44 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ

-

สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั=นพื=นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

50,000,000
กรมการขนส่ งทางบก

99,586,680.89

10

100,000,000

สํานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิ การ

กรมควบคุมโรค

200,000,000

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

กรมบัญชีกลาง

300,000,000

กรมการพัฒนาชุมชน

8
9

350,000,000

กรมบังคับคดี

หนวยงาน

ราชบัณฑิตยสถาน

อันดับ

หน่ วยงาน

รายงานการจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน#วยงาน

จํานวนเงิน (บาท)

2

สํานักงานประกันสังคม

5,404,337.76

3

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

1,329,395.41

1,000,000

4

กรมการพัฒนาชุมชน

692,271.63

750,000

5

กรมบัญชีกลาง

280,436.81

500,000

6

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

203,824.11

7

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

135,838.68

8

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแหงชาติ

124,663.35

ตารางที่ 2.46 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยต่ําที่สุด 10 อันดับ

กรมสุ ขภาพจิ ต

สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั=นพื=นฐาน

กรมบัญชี กลาง

กรมการพัฒนาชุมชน

หน่ วยงาน

แผนภูมิที่ 2.46 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยต่ําที่สุด 10 อันดับ
จํานวนเงิน(บาท)
จํานวนเงิน (บาท)

1

กรมบังคับคดี

366.99

2

กรมสงเสริมการปกครองทBองถิ่น

827.99

3

กรมพัฒนาฝGมือแรงงาน

924.12

4

กองทัพอากาศ

1,497.78

1,000

5

กรมการศาสนา

1,559.63

-

6

กรมชลประทาน

1,594.79

7

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

1,936.05
2,354.18

10

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

2,384.23
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1,500

กรมทรัพยากรนํ=าบาดาล

กรมชลประทาน

กรมการศาสนา

500
สํานักงานสภาที ปรึ กษาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ

2,205.88

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

2,000

กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจักร

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

2,500

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึ กษา

8
9

3,000

กองทัพอากาศ

หนวยงาน

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

อันดับ

-

สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชิ วติ คน
พิการแห่งชาติ

104,517.31
104,239.69

250,000
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมสุขภาพจิต

1,250,000

สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน

9
10

> 1,500,000

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

11,990,325.09

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ

จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กรมบังคับคดี

หนวยงาน

1

กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน

อันดับ

แผนภูมิที่ 2.45 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยสูงที่สุด 10 อันดับ

สํานักงานประกันสังคม

ตารางที่ 2.45 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยสูงที่สุด 10 อันดับ

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.47 รายงานสรุปขอมูลตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
หนวยนับ : บาท
3,263,019,935.53

ผลรวมตนทุนรวม
คาสูงที่สุด

314,983,592.48 (กรมการพัฒนาชุมชน)

คาต่ําที่สุด

135,688.10 (กรมการศาสนา)

คากลาง (มัธยฐาน)

9,912,289.44

คาเฉลี่ย (ตนทุนรวม/จํานวนสวนราชการ)
ชวงความถี่ตนทุนรวม :
ต่ํากวา 1,000,000
1,000,000 - 10,000,000
10,000,001 - 20,000,000
20,000,001 - 30,000,000
30,000,001 - 40,000,000
40,000,001 - 50,000,000
50,000,001 - 60,000,000
60,000,001 - 70,000,000
70,000,001 - 80,000,000
80,000,001 - 90,000,000
90,000,001 - 100,000,000
มากกวา 100,000,000
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ก )

25,693,070.36
3
62
22
14
7
3
2
1
3
1
1
8

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

ตารางที่ 2.48 รายงานสรุปขอมูลตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
คาสูงที่สุด

หนวยนับ : บาท
11,990,325.09 (สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน)

คาต่ําที่สุด

366.99 (กรมบังคับคดี)

คากลาง (มัธยฐาน)

14,647.82

คาเฉลี่ย (ผลรวมตนทุนตอหนวย/จํานวนสวนราชการ)
ชวงความถี่ตนทุนตอหนวย :
ต่ํากวา 1,000
1,000 - 10,000
10,001 - 20,000
20,001 - 30,000
30,001 - 40,000
40,001 - 50,000
50,001 - 60,000
60,001 - 70,000
70,001 - 80,000
80,001 - 90,000
90,001 - 100,000
มากกวา 100,000
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ก )

135,779.30
3
42
35
15
9
3
4
2
3
2
9

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
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การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน
กิจกรรมดานเครือข&ายอินเตอรเน็ตและเว็บไซต

แผนภูมิที่ 2.49
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานเครือขายอินเตอร.เน็ตและเว็บไซต.
จํานวนเงิน(บาท)

> 65,000,000

60,000,000

55,000,000

50,000,000

45,000,000

40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

-

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมอุตุนย
ิ มวิทยา
- สาร
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง- แวดล ้อม
กรมทรัพยากรนํ4าบาดาล
กรมทรัพยากรนํ4า
กรมทรัพยากรธรณี
กรมควบคุมมลพิษ

45,000,000

40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

-

สํานักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

สํานักงานสภาทีป
- รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
- ประสานงานโครงการอันเนือ
- งมาจาก…

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สํานักราชเลขาธิการ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สํานักงานปรมาณูเพือ
- สันติ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
4 พืน
4 ฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กรมควบคุมโรค

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสุขภาพจิต

กรมอนามัย

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมหม่อนไหม
กรมการข ้าว
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สํานักงานการปฏิรูปทีด
- น
ิ เพือ
- เกษตรกรรม
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
ั ว์
กรมปศุสต
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมประมง
กรมชลประทาน
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวต
ิ คนพิการแห่งชาติ

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สํานักงานกิจการยุตธิ รรม

กรมราชทัณฑ์

กรมพินจิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมบังคับคดี

กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
-

สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมทีด
- น
ิ

กรมการพัฒนาชุมชน

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

ิ ทางปั ญญา
กรมทรัพย์สน

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมการค ้าภายใน

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

4 เพลิงธรรมชาติ
กรมเชือ
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สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้สูงอายุ

กรมการท่องเทีย
- ว

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั-นคงของมนุษย์
กรมพลศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานบริหารหนีส
4 าธารณะ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
กรมธนารักษ์
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมราชองครักษ์
กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ
กองทัพบก
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองอํานวยการรักษาความมั-นคงภายในราชอาณาจักร
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค

หน่ วยงาน

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

50,000,000

สํานักงานคณะกรรมการอ ้อยและนํ4าตาลทราย

55,000,000

กรมทางหลวงชนบท

60,000,000

กรมทางหลวง

65,000,000

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

70,000,000

>

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

จํานวนเงิน(บาท)

กรมการบินพลเรือน

แผนภูมิที่ 2.49 (ตอ)
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานเครือขายอินเตอร.เน็ตและเว็บไซต.

กรมการขนส่งทางบก

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.49 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซต
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

3,316,585.78

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

33,801,922.17

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

6,334,017.56

สํานักข0าวกรองแห0งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห0งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

5,228,113.60

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

2,487,763.77

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ

5,596,326.76

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

4,967,037.12

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

9,870,000.00

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

301,416,704.92

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก

4,010,055.58

กองทัพเรือ

13,912,585.26

กองทัพอากาศ

30,078,705.27

กรมราชองครักษ

34,513,589.01

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

99,767,563.00

กรมธนารักษ

7,757,793.40

กรมบัญชีกลาง

64,719,220.83

กรมศุลกากร

98,914,914.21

กรมสรรพสามิต

75,068,837.88

กรมสรรพากร

517,054,277.10

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

7,741,653.09

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

8,643,768.53

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

5,077,679.00

สํานักงานปลัดกระทรวงการต0างประเทศ

2,409,600.00

สํานักงานปลัดกระทรวงการท0องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

27,107,764.78
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ตารางที่ 2.49 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซต (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมการท0องเที่ยว

12,858,158.52

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

10,866,367.64

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1,652,829.92

สํานักงานส0งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ

2,379,896.73

สํานักงานส0งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห0งชาติ

2,026,645.32

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

27,670,580.32

กรมชลประทาน

4,959,277.84

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

5,011,184.15

กรมประมง

1,800,000.00

กรมปศุสัตว

8,960,009.50

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

25,904,221.30

กรมส0งเสริมการเกษตร

58,963,244.06

กรมส0งเสริมสหกรณ

5,142,609.54

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

10,572,168.66

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห0งชาติ

5,021,813.16

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

8,165,618.49

กรมการขาว

990,927.00

กรมหม0อนไหม

107,444.21

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

59,818,913.53

กรมเจาท0า
กรมการขนส0งทางบก

11,980,346.44

กรมการบินพลเรือน

510,339.80

กรมทางหลวง

29,876,130.07

กรมทางหลวงชนบท

7,404,157.04

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส0งและจราจร

5,365,980.01

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ

5,858,203.60

กรมปGาไม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIJง
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ตารางที่ 2.49 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซต (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมทรัพยากรธรณี

10,208,178.77

กรมทรัพยากรน้ํา

24,180,729.68

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

1,423,207.09

กรมส0งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

15,167,998.25

กรมอุทยานแห0งชาติ สัตวปGาและพันธุพืช

19,919,532.82

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1,781,747.81

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28,389,017.98

กรมอุตุนิยมวิทยา

80,737,716.17

สํานักงานสถิติแห0งชาติ
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

6,054,685.33

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

6,960,764.58

กรมธุรกิจพลังงาน

5,967,352.22

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

548,268.00

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

14,209,744.31

กรมการคาต0างประเทศ
กรมการคาภายใน

6,828,969.70

กรมเจรจาการคาระหว0างประเทศ

3,384,676.42

กรมทรัพยสินทางปIญญา

7,838,680.74

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

8,126,437.84

กรมส0งเสริมการคาระหว0างประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

81,518,517.48

กรมการปกครอง

108,951,996.66

กรมการพัฒนาชุมชน

314,983,592.48

กรมที่ดิน

32,223,354.16

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4,712,349.62

กรมโยธาธิการและผังเมือง

8,480,975.95

กรมส0งเสริมการปกครองทองถิ่น

782,173.78

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

12,796,003.91

กรมคุมประพฤติ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

3,253,380.94
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ตารางที่ 2.49 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซต (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมบังคับคดี

4,282,032.55

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

2,296,812.46

กรมราชทัณฑ

2,002,680.00

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม

2,832,105.91

สถาบันนิติวิทยาศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

2,288,291.58

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1,355,372.10

กรมการจัดหางาน

4,230,845.46

กรมพัฒนาฝMมือแรงงาน

5,544,714.24

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

22,644,583.68

สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

18,411,362.54

กรมการศาสนา
กรมศิลปากร

32,085,519.35

กรมส0งเสริมวัฒนธรรม

4,636,407.74

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร0วมสมัย

2,686,574.46

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1,126,470.50

กรมวิทยาศาสตรบริการ

3,236,613.08

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

3,514,841.81

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

38,667,746.77

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

64,602,645.12

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

1,549,456.40

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

22,935,852.75

กรมการแพทย

4,425,966.38

กรมควบคุมโรค

13,484,976.12

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
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ตารางที่ 2.49 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซต (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

6,654,350.93

กรมสุขภาพจิต

1,830,900.73

กรมอนามัย

2,458,084.20

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3,076,955.26

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

19,053,791.47

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

24,585,376.68

กรมส0งเสริมอุตสาหกรรม

9,413,286.03

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร0
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

1,309,000.00

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

3,293,701.02

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1,598,776.27

สํานักงานคณะกรรมการส0งเสริมการลงทุน

38,047,167.93

สํานักราชเลขาธิการ

1,996,882.10

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห0งชาติ

6,557,734.12

สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2,409,886.58

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห0งชาติ

3,061,656.81

ราชบัณฑิตยสถาน

900,763.39

สํานักงานตํารวจแห0งชาติ

21,359,798.15

สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1,505,384.52

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ

1,097,546.88

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

31,940,257.84

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไข
ขอมูล
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รายงานการจัดลําดับตนทุนรวมของกิจกรรมดานเครือข#ายอินเตอร8เน็ตและเว็บไซต8
ตารางที่ 2.50 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ

แผนภูมิที่ 2.50 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ
จํานวนเงิน(บาท)
จํานวนเงิน (บาท)

1

กรมสรรพากร

517,054,277.10

2

กรมการพัฒนาชุมชน

314,983,592.48

3

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

301,416,704.92

400,000,000

4

กรมการปกครอง

108,951,996.66

300,000,000

5

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

99,767,563.00

6

กรมศุลกากร

98,914,914.21

7

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

81,518,517.48

กรมบัญชี กลาง

กรมสรรพสามิ ต

กรมศุลกากร

กรมสรรพากร

หน่ วยงาน

แผนภูมิที่ 2.51 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ
จํานวนเงิน (บาท)

1

กรมหมอนไหม

107,444.21

1,500,000

2

กรมการบินพลเรือน

510,339.80

1,250,000

3

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

548,268.00

4

กรมสงเสริมการปกครองทBองถิ่น

782,173.78

500,000

5

ราชบัณฑิตยสถาน

900,763.39

250,000

6

กรมการขBาว

990,927.00

7

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

1,097,546.88
1,309,000.00

10

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1,355,372.10

* หน#วยนับ = 1 ระบบ
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กรมการข้าว

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1,126,470.50

สํานักงานคณะกรรมการอBอยและน้ําตาลทราย

-

สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ=าตาลทราย

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี

750,000

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

8
9

1,000,000

สํานักงานสภาที ปรึ กษาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ

จํานวนเงิน(บาท)

ราชบัณฑิตยสถาน

หนวยงาน

กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน

อันดับ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ตารางที่ 2.51 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ

กรมอุตนุ ิ ยมวิทยา

64,719,220.83

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมบัญชีกลาง

-

กรมการปกครอง

10

100,000,000
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

80,737,716.17
75,068,837.88

200,000,000

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมสรรพสามิต

500,000,000

กรมการพัฒนาชุมชน

8
9

600,000,000

กรมหม่อนไหม

หนวยงาน

กรมการบิ นพลเรื อน

อันดับ

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.52 รายงานสรุปขอมูลตนทุนรวมกิจกรรมดานเครือขายอินเตอร@เน็ตและเว็บไซต@
หนวยนับ : บาท
2,934,086,770.09

ผลรวมตนทุนรวม
คาสูงที่สุด

517,054,277.10 (กรมสรรพากร)

คาต่ําที่สุด

107,444.21 (กรมหมอนไหม)

คากลาง (มัธยฐาน)

6,557,734.12

คาเฉลี่ย (ตนทุนรวม/จํานวนสวนราชการ)
ชวงความถี่ตนทุนรวม :
ต่ํากวา 1,000,000
1,000,000 - 2,000,000
2,000,001 - 3,000,000
3,000,001 - 4,000,000
4,000,001 - 5,000,000
5,000,001 - 6,000,000
6,000,001 - 7,000,000
7,000,001 - 8,000,000
8,000,001 - 9,000,000
9,000,001 - 10,000,000
มากกวา 10,000,000
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ก )

25,077,664.70
6
13
11
8
8
10
6
4
5
2
44

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
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การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน
กิจกรรมดานแผนงาน

แผนภูมิที่ 2.53
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานแผนงาน
จํานวนเงิน(บาท)

45,000,000
42,500,000
40,000,000

>

37,500,000

35,000,000

32,500,000

30,000,000
27,500,000

25,000,000

22,500,000
20,000,000
17,500,000
15,000,000

12,500,000

10,000,000
7,500,000

5,000,000
2,500,000

-

สํานั กงานสภาทีป
- รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานั กงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

20,000,000
17,500,000
15,000,000
12,500,000
10,000,000
7,500,000
5,000,000
2,500,000

-

สํานั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สํานั กราชเลขาธิการ

สํานั กงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สํานั กงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สํานั กงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
- ประสานงานโครงการอันเนือ
- งมาจากพระราชดําริ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื

สํานั กงานมาตรฐานผลิตภั ณฑ์อต
ุ สาหกรรม

สํานั กงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

- สาร
สํานั กงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิง- แวดล ้อม

สํานั กงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สํานั กงานปรมาณู เพือ
- สันติ

สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
4 พืน
4 ฐาน

สํานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานั กงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กรมควบคุมโรค

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมสนั บสนุนบริการสุขภาพ

กรมสุขภาพจิต

กรมอนามัย

สํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา

สํานั กงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สํานั กงานคณะกรรมการอ ้อยและนํ4 าตาลทราย

กรมทรั พยากรนํ4 าบาดาล

สํานั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

กรมอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

สํานั กงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

35,000,000
32,500,000
30,000,000
27,500,000
25,000,000
22,500,000

4 เพลิงธรรมชาติ
กรมเชือ

40,000,000
37,500,000

กรมทรั พยากรธรณี

กรมทางหลวงชนบท

สํานั กงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สํานั กงานปลัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

กรมทางหลวง
กรมการบินพลเรือน

สํานั กงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก

กรมหม่อนไหม

สํานั กงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมการข ้าว

สํานั กงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

สํานั กงานการปฏิรูปทีด
- น
ิ เพือ
- เกษตรกรรม

กรมวิชาการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สํานั กงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมศิลปากร

สํานั กงานปลัดกระทรวงวั ฒนธรรม

กรมการศาสนา

กรมสวั สดิการและคุ ้มครองแรงงาน

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

กรมการจั ดหางาน

สํานั กงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สถาบันนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

สํานั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครั ฐ

สํานั กงานกิจการยุตธิ รรม

กรมบังคับคดี

กรมพินจ
ิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมราชทัณฑ์

สํานั กงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
-

กรมโยธาธิการและผั งเมือง

กรมทีด
- น
ิ

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย

กรมการพัฒนาชุมชน

สํานั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

กรมส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ

ิ ทางปั ญญา
กรมทรั พย์สน

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

กรมการค ้าภายใน

สํานั กงานนโยบายและแผนพลังงาน

สํานั กงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมการค ้าต่างประเทศ
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กรมชลประทาน

สํานั กงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวต
ิ คนพิการแห่งชาติ
สํานั กงานส่งเสริมสวั สดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้สูงอายุ
สํานั กงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครั ว

สํานั กงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั-นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวั สดิการ

กรมการท่องเทีย
- ว
กรมพลศึกษา

สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานั กงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

สํานั กงานบริหารหนีส
4 าธารณะ

กรมสรรพากร

สํานั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจ

กรมสรรพสามิต

กรมธนารั กษ์

กรมบัญชีกลาง

กรมศุลกากร

สํานั กงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมราชองครั กษ์
กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ

สํานั กงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

กองอํานวยการรั กษาความมั-นคงภายในราชอาณาจั กร

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สํานั กงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน
สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั กงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค

สํานั กเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี

สํานั กเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี

>

หน่ วยงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

42,500,000

ราชบัณฑิตยสถาน

45,000,000

สํานั กงานตํารวจแห่งชาติ

จํานวนเงิน(บาท)

สํานั กงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

แผนภูมิที่ 2.53 (ตอ)
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานแผนงาน

สํานั กงานปลัดกระทรวงพลังงาน

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.53 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานแผนงาน
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

17,299,820.85

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

34,232,528.00

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

2,901,918.17

สํานักข/าวกรองแห/งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห/งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

1,717,356.41

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

2,685,507.04

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ

1,139,473.69

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2,478,201.86

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

2,572,300.00

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

3,420,847.36

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก

60,468,415.72

กองทัพเรือ

4,205,784.20

กองทัพอากาศ

42,329,244.31

กรมราชองครักษ

15,299,909.54

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

51,362,271.00

กรมธนารักษ

10,726,769.83

กรมบัญชีกลาง

6,631,262.51

กรมศุลกากร

6,733,701.30

กรมสรรพสามิต

37,532,684.05

กรมสรรพากร

3,543,729.90

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

34,171,011.99

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

3,859,931.85

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

1,250,075.35

สํานักงานปลัดกระทรวงการต/างประเทศ

6,006,235.57

สํานักงานปลัดกระทรวงการท/องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

4,397,809.79
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ตารางที่ 2.53 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานแผนงาน (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมการท/องเที่ยว

2,291,526.74

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

11,202,576.89

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2,387,972.32

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

2,834,716.53

สํานักงานส/งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ

10,697,460.95

สํานักงานส/งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห/งชาติ

18,589,079.76

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

15,341,340.01

กรมชลประทาน

47,757,757.41

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

6,686,062.36

กรมประมง

17,554,468.81

กรมปศุสัตว

14,541,307.55

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

51,017,313.67

กรมส/งเสริมการเกษตร

12,529,428.72

กรมส/งเสริมสหกรณ

1,233,128.79

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

28,898,115.27

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห/งชาติ

6,468,515.53

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5,044,441.95

กรมการขาว

22,912,851.29

กรมหม/อนไหม

1,437,111.80

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

2,234,525.27

กรมเจาท/า
กรมการขนส/งทางบก

13,331,757.00

กรมการบินพลเรือน

5,228,872.87

กรมทางหลวง

137,820,518.76

กรมทางหลวงชนบท

50,819,855.69

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส/งและจราจร

1,831,190.08

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2,234,781.96

กรมควบคุมมลพิษ
กรมปGาไม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIJง
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ตารางที่ 2.53 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานแผนงาน (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมทรัพยากรธรณี

10,580,646.07

กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

9,043,433.21

กรมส/งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

14,798,415.96

กรมอุทยานแห/งชาติ สัตวปGาและพันธุพืช

115,204,899.87

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2,614,206.82

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2,861,505.71

กรมอุตุนิยมวิทยา

3,459,421.91

สํานักงานสถิติแห/งชาติ

1,716,032.47

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

25,358,533.19

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

9,163,252.31

กรมธุรกิจพลังงาน

8,957,444.84

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

34,408,542.98

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

12,712,343.26

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

10,069,598.56

กรมการคาต/างประเทศ

6,227,594.76

กรมการคาภายใน

66,841,127.72

กรมเจรจาการคาระหว/างประเทศ

2,988,343.36

กรมทรัพยสินทางปIญญา

3,176,897.51

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

7,017,081.60

กรมส/งเสริมการคาระหว/างประเทศ

22,133,814.33

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

33,840,122.02

กรมการปกครอง

90,429,059.76

กรมการพัฒนาชุมชน

32,520,890.06

กรมที่ดิน

21,059,168.37

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

492,315.89

กรมโยธาธิการและผังเมือง

17,186,564.20

กรมส/งเสริมการปกครองทองถิ่น

2,152,238.72

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

29,891,692.84

กรมคุมประพฤติ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

2,975,715.75
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ตารางที่ 2.53 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานแผนงาน (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมบังคับคดี

424,934.53

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

4,194,456.41

กรมราชทัณฑ

12,027,275.89

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม

1,745,470.84

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

1,723,306.96

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

11,113,707.64
2,625,738.48

กรมการจัดหางาน

12,692,536.37

กรมพัฒนาฝMมือแรงงาน

16,634,142.73

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

2,021,130.32

สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

7,484,173.91

กรมการศาสนา

2,821,211.94

กรมศิลปากร

28,076,500.37

กรมส/งเสริมวัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร/วมสมัย
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

664,605.63

กรมวิทยาศาสตรบริการ

7,983,878.64

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

1,885,433.37

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11,358,029.37

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

40,100,839.84

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

10,724,844.46

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

96,564,400.88

กรมการแพทย

86,257,135.56

กรมควบคุมโรค

188,737,356.42

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

6,757,993.63

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

17,394,279.02
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ตารางที่ 2.53 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานแผนงาน (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

7,309,401.75

กรมสุขภาพจิต

10,979,914.43

กรมอนามัย

13,519,463.14

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

25,764,343.30

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

16,565,760.29

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

9,598,534.33

กรมส/งเสริมอุตสาหกรรม

32,576,417.54

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร/
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

7,396,878.19

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

2,427,787.52

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

894,242.58

สํานักงานคณะกรรมการส/งเสริมการลงทุน

43,618,015.16

สํานักราชเลขาธิการ

931,878.31

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห/งชาติ

7,309,621.78

สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห/งชาติ

8,589,183.28
328,825.30

ราชบัณฑิตยสถาน

1,801,526.78

สํานักงานตํารวจแห/งชาติ

91,985,441.63

สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

5,330,540.16

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ

2,191,509.15

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

23,814,603.85

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไข
ขอมูล
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รายงานการจัดลําดับตนทุนรวมของกิจกรรมดานแผนงาน
ตารางที่ 2.54 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ

แผนภูมิที่ 2.54 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ
จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

96,564,400.88

5

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

91,985,441.63

6

กรมการปกครอง

90,429,059.76

7

กรมการแพทย>

86,257,135.56

8

กรมการคBาภายใน

66,841,127.72

9

กองทัพบก

60,468,415.72

10

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

51,362,271.00

หน่ วยงาน

แผนภูมิที่ 2.55 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ
จํานวนเงิน (บาท)

1

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

328,825.30

2

กรมบังคับคดี

424,934.53

3

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

492,315.89

900,000

4

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี

664,605.63

600,000

5

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

894,242.58

6

สํานักราชเลขาธิการ

931,878.31

7

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

1,139,473.69
1,233,128.79

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

1,250,075.35

10

กรมหมอนไหม

1,437,111.80

* หน#วยนับ = 1 ดาน
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กรมหม่อนไหม

-

กรมส่ งเสริ มสหกรณ์

300,000
สํานักงานเศรษฐกิ จการคลัง

กรมสงเสริมสหกรณ>

1,200,000

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ

8
9

1,500,000

สํานักราชเลขาธิ การ

จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

หนวยงาน

-

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

อันดับ

50,000,000

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตารางที่ 2.55 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ

100,000,000

กองทัพบก

4

150,000,000

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

115,204,899.87

กรมการแพทย์

กรมอุทยานแหงชาติ สัตว>ปEาและพันธุ>พืช

กรมการค้าภายใน

3

200,000,000

กรมการปกครอง

137,820,518.76

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

กรมทางหลวง

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข

2

จํานวนเงิน (บาท)

กรมทางหลวง

188,737,356.42

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

1

กรมบังคับคดี

หนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

อันดับ

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.56 รายงานสรุปขอมูลตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน
หนวยนับ : บาท
2,334,721,644.00

ผลรวมตนทุนรวม

188,737,356.42 (กรมควบคุมโรค)

คาสูงที่สุด

328,825.30 (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

คาต่ําที่สุด
คากลาง (มัธยฐาน)

8,957,444.84

คาเฉลี่ย (ตนทุนรวม/จํานวนสวนราชการ)
ชวงความถี่ตนทุนรวม :
ต่ํากวา 1,000,000
1,000,000 - 10,000,000
10,000,001 - 20,000,000
20,000,001 - 30,000,000
30,000,001 - 40,000,000
40,000,001 - 50,000,000
50,000,001 - 60,000,000
60,000,001 - 70,000,000
70,000,001 - 80,000,000
80,000,001 - 90,000,000
90,000,001 - 100,000,000
มากกวา 100,000,000
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ก )

18,981,476.78
6
59
26
9
7
4
3
2
1
3
3

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
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การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน
กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ

แผนภูมิที่ 2.57
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
4 เพลิงธรรมชาติ
กรมเชือ
สํานั กงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

- สาร
สํานั กงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

กรมอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

สํานั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง- แวดล ้อม
กรมทรั พยากรนํ4 าบาดาล
กรมทรั พยากรนํ4 า
กรมทรั พยากรธรณี
กรมป่ าไม ้
กรมควบคุมมลพิษ
สํานั กงานปลัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม
สํานั กงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวง
กรมการบินพลเรือน
กรมการขนส่งทางบก

กรมหม่อนไหม

สํานั กงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กรมการข ้าว

สํานั กงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สํานั กงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

สํานั กงานการปฏิรูปทีด
- น
ิ เพือ
- เกษตรกรรม

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สํานักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สํานักงานสภาทีป
- รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สํานักราชเลขาธิการ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
- ประสานงานโครงการอันเนือ
- งมาจาก…

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการอ ้อยและนํ4าตาลทราย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรมอนามัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสุขภาพจิต

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมควบคุมโรค

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานักงานปรมาณูเพือ
- สันติ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
4 พืน
4 ฐาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมคุมประพฤติ
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กรมปศุสัตว์

กรมการศาสนา

กรมศิลปากร

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สํานักงานประกันสังคม

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

สํานักงานกิจการยุตธิ รรม

สถาบันนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กรมราชทัณฑ์

กรมพินจิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมบังคับคดี

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
-

สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมทีด
- น
ิ

กรมการปกครอง

กรมส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ิ ทางปั ญญา
กรมทรัพย์สน

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมการค ้าภายใน

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมการค ้าต่างประเทศ

หน่ วยงาน

กรมประมง

สํานั กงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สํานั กงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวต
ิ คนพิการแห่งชาติ

สํานั กงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครั ว

สํานั กงานส่งเสริมสวั สดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้สูงอายุ

สํานั กงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั-นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวั สดิการ

กรมการท่องเทีย
- ว
กรมพลศึกษา
สํานั กงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจ

สํานั กงานบริหารหนีส
4 าธารณะ

กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
กรมธนารั กษ์
สํานั กงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมราชองครั กษ์
กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ
กองทัพบก
สํานั กงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองอํานวยการรั กษาความมั-นคงภายในราชอาณาจั กร

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สํานั กงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน
สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานั กเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี
สํานั กเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี
สํานั กงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค

30,000,000

>

30,000,000

>

จํานวนเงิน(บาท)

28,000,000

26,000,000

24,000,000

22,000,000

20,000,000

18,000,000

16,000,000

14,000,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

-

หน่ วยงาน

แผนภูมิที่ 2.57 (ตอ)
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
จํานวนเงิน(บาท)

28,000,000

26,000,000

24,000,000

22,000,000

20,000,000

18,000,000

16,000,000

14,000,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

-

ตารางที่ 2.57 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

2,591,769.24

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

4,659,913.37

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1,356,257.05

สํานักข/าวกรองแห/งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห/งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

8,653,544.31

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

1,735,769.78

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ

433,060.52

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

4,006,320.21

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

422,950.00

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

4,592,394.25

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก

11,931,207.49

กองทัพเรือ

31,535,124.14

กองทัพอากาศ

18,926,817.90

กรมราชองครักษ

29,086,680.00

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

11,915,956.00

กรมธนารักษ

10,444,118.43

กรมบัญชีกลาง

3,321,687.40

กรมศุลกากร

12,701,720.32

กรมสรรพสามิต

14,071,014.97

กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

2,934,117.99

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

4,438,719.01

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

1,656,863.03

สํานักงานปลัดกระทรวงการต/างประเทศ

2,923,722.10

สํานักงานปลัดกระทรวงการท/องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

8,386,226.09
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ตารางที่ 2.57 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมการท/องเที่ยว

546,424.26

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

5,897,816.47

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

1,889,375.48

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

4,310,587.01

สํานักงานส/งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ

4,165,197.06

สํานักงานส/งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห/งชาติ

1,720,456.17

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

10,209,880.94

กรมชลประทาน

4,609,278.54

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

1,378,461.65

กรมประมง

3,005,518.46

กรมปศุสัตว

5,233,247.77

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

3,225,031.55

กรมส/งเสริมการเกษตร

3,371,874.39

กรมส/งเสริมสหกรณ

312,288.86

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

5,188,072.69

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห/งชาติ

2,421,281.79

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2,522,220.98

กรมการขาว

2,407,713.40

กรมหม/อนไหม

474,718.17

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

1,593,321.56

กรมเจาท/า
กรมการขนส/งทางบก

3,493,357.84

กรมการบินพลเรือน

2,702,979.97

กรมทางหลวง

5,677,821.10

กรมทางหลวงชนบท

5,384,357.26

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส/งและจราจร

2,396,463.76

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5,177,647.55

กรมควบคุมมลพิษ

2,248,228.95

กรมปGาไม

2,110,220.74

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIJง
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ตารางที่ 2.57 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมทรัพยากรธรณี

3,888,768.04

กรมทรัพยากรน้ํา

3,627,135.22

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

2,334,083.80

กรมส/งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

3,655,896.27

กรมอุทยานแห/งชาติ สัตวปGาและพันธุพืช

14,262,544.77

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1,304,505.73

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

787,130.35

กรมอุตุนิยมวิทยา

2,871,652.02

สํานักงานสถิติแห/งชาติ

1,801,147.47

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

3,334,311.85

กรมธุรกิจพลังงาน

5,971,629.89

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

4,557,151.77

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

1,906,479.16

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

6,174,217.15

กรมการคาต/างประเทศ

4,151,729.85

กรมการคาภายใน

4,475,044.55

กรมเจรจาการคาระหว/างประเทศ

2,941,515.31

กรมทรัพยสินทางปIญญา

1,903,513.72

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

7,017,081.60

กรมส/งเสริมการคาระหว/างประเทศ

2,318,971.78

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

4,853,167.79

กรมการปกครอง

3,348,229.60

กรมการพัฒนาชุมชน

5,682,330.83

กรมที่ดิน

11,642,948.36

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

3,427,581.68

กรมโยธาธิการและผังเมือง

3,815,809.84

กรมส/งเสริมการปกครองทองถิ่น

266,674.23

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

4,719,376.30

กรมคุมประพฤติ

13,144,227.20

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

1,808,574.61
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ตารางที่ 2.57 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมบังคับคดี

1,552,645.39

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

2,808,848.38

กรมราชทัณฑ

2,800,813.60

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม

2,403,269.87

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

1,639,200.21

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

7,303,084.72

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1,297,965.59

กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝMมือแรงงาน

3,941,172.30

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

3,427,493.11

สํานักงานประกันสังคม

5,414,903.44

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

3,646,640.85

กรมการศาสนา

935,309.06

กรมศิลปากร

4,951,699.38

กรมส/งเสริมวัฒนธรรม

4,874,549.20

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร/วมสมัย
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4,365,543.60

กรมวิทยาศาสตรบริการ

2,367,222.53

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

1,885,433.37

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,166,331.34

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3,073,773.92

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

777,717.49

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10,733,736.94

กรมการแพทย

6,129,759.28

กรมควบคุมโรค

116,349,988.00

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

4,142,886.45

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

2,925,867.16
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ตารางที่ 2.57 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

5,238,319.90

กรมสุขภาพจิต

5,404,091.62

กรมอนามัย

7,028,186.39

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1,887,405.37

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

11,855,596.38

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

4,279,825.29

กรมส/งเสริมอุตสาหกรรม

14,407,326.05

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร/
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

2,797,339.74

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

2,749,838.22

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3,889,031.68

สํานักงานคณะกรรมการส/งเสริมการลงทุน

3,359,752.77

สํานักราชเลขาธิการ

1,996,882.10

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห/งชาติ

7,494,553.27

สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห/งชาติ

4,662,253.39
315,778.28

ราชบัณฑิตยสถาน

1,801,526.78

สํานักงานตํารวจแห/งชาติ

79,462,032.01

สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1,640,310.38

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ

591,509.15

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

23,814,603.86

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไข
ขอมูล
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รายงานการจัดลําดับตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
แผนภูมิที่ 2.58 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ

กรมควบคุมโรค

2

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

79,462,032.01

3

กองทัพเรือ

31,535,124.14

4

กรมราชองครักษ>

29,086,680.00

5

สํานักงานเลขาธิการสภาผูBแทนราษฎร

23,814,603.86

30,000,000

6

กองทัพอากาศ

18,926,817.90

-

7

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,166,331.34

กรมสรรพสามิต

14,071,014.97

กรมสรรพสามิ ต

กองทัพอากาศ

กองทัพเรื อ

หน่ วยงาน

แผนภูมิที่ 2.59 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ

กรมสงเสริมสหกรณ>

312,288.86

3

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

315,778.28

4

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

422,950.00

5

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

433,060.52

6

กรมหมอนไหม

474,718.17

7

กรมการทองเที่ยว

546,424.26

8

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

591,509.15

9

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

777,717.49

10

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

787,130.35

* หน#วยนับ = 1 ดาน
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2,000,000
1,750,000
1,500,000
1,250,000
1,000,000
750,000
500,000
250,000
-

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

2

จํานวนเงิน (บาท)

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึ กษา

266,674.23

สํานักงานสภาที ปรึ กษาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ

กรมสงเสริมการปกครองทBองถิ่น

กรมการท่องเที ยว

1

กรมหม่อนไหม

จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ

หนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

อันดับ

กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจักร

ตารางที่ 2.59 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ

กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม

10

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

14,407,326.05
14,262,544.77

60,000,000

สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั=นพื=นฐาน

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตว>ปEาและพันธุ>พืช

90,000,000

สํานักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร

8
9

120,000,000

กรมควบคุมโรค

116,349,988.00

จํานวนเงิน (บาท)

1

กรมราชองครักษ์

จํานวนเงิน(บาท)

กรมส่ งเสริ มสหกรณ์

หนวยงาน

กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน

อันดับ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ตารางที่ 2.58 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.60 รายงานสรุปขอมูลตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
หนวยนับ : บาท
817,985,246.49

ผลรวมตนทุนรวม

116,349,988.00 (กรมควบคุมโรค)

คาสูงที่สุด

266,674.23 (กรมสงเสริมการปกครองท?องถิ่น)

คาต่ําที่สุด
คากลาง (มัธยฐาน)

3,560,246.53

คาเฉลี่ย (ตนทุนรวม/จํานวนสวนราชการ)

6,491,946.40

ชวงความถี่ตนทุนรวม :
ต่ํากวา 1,000,000
1,000,000 - 2,000,000
2,000,001 - 3,000,000
3,000,001 - 4,000,000
4,000,001 - 5,000,000
5,000,001 - 6,000,000
6,000,001 - 7,000,000
7,000,001 - 8,000,000
8,000,001 - 9,000,000
9,000,001 - 10,000,000
มากกวา 10,000,000
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ก )

11
20
21
18
18
11
2
4
2
19

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
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การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน
กิจกรรมดานงานสารบรรณ

แผนภูมิที่ 2.61
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานงานสารบรรณ
55,000,000

>

จํานวนเงิน(บาท)

50,000,000

45,000,000

40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

-

กรมธุรกิจพลังงาน

สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สํานักงานสภาทีป
- รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานั กงานปลัดกระทรวงพลังงาน

4 เพลิงธรรมชาติ
กรมเชือ

45,000,000

40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

-

กรมทรั พยากรนํ4 า

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
-

สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

กรมคุมประพฤติ

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

กรมพินจิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมราชทัณฑ์

สํานักงานกิจการยุตธิ รรม

สถาบันนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน

สํานักงานประกันสังคม

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

กรมศิลปากร

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สํานักงานปรมาณูเพือ
- สันติ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
4 พืน
4 ฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กรมควบคุมโรค

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสุขภาพจิต

กรมอนามัย

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการอ ้อยและนํ4าตาลทราย

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สํานักราชเลขาธิการ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ราชบัณฑิตยสถาน

50,000,000

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

55,000,000

- สาร
สํานั กงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

จํานวนเงิน(บาท)

กรมอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง- แวดล ้อม
กรมทรั พยากรนํ4 าบาดาล

กรมทรั พยากรธรณี
กรมป่ าไม ้
กรมควบคุมมลพิษ
สํานั กงานปลัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม
สํานั กงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวง
กรมการบินพลเรือน

กรมหม่อนไหม

สํานั กงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก

กรมการข ้าว

สํานั กงานการปฏิรูปทีด
- น
ิ เพือ
- เกษตรกรรม

สํานั กงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สํานั กงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

กรมวิชาการเกษตร

สํานั กงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมทีด
- น
ิ

กรมการปกครอง

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ

ิ ทางปั ญญา
กรมทรัพย์สน

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมการค ้าภายใน

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมการค ้าต่างประเทศ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หน่ วยงาน

กรมประมง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมชลประทาน
สํานั กงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สํานั กงานส่งเสริมสวั สดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้สูงอายุ

สํานั กงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวต
ิ คนพิการแห่งชาติ

สํานั กงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครั ว

สํานั กงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั-นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวั สดิการ

กรมการท่องเทีย
- ว
กรมพลศึกษา
สํานั กงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานั กงานบริหารหนีส
4 าธารณะ
สํานั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจ
กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
กรมธนารั กษ์

กรมราชองครั กษ์

กองทัพบก

กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

สํานั กงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองอํานวยการรั กษาความมั-นคงภายในราชอาณาจั กร

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สํานั กงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน
สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานั กเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี

สํานั กงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค

สํานั กเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี
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สํานั กงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

60,000,000

>

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
- ประสานงานโครงการอันเนือ
- งมาจาก…

แผนภูมิที่ 2.61 (ตอ)
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานงานสารบรรณ

สํานั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.61 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานงานสารบรรณ
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

1,383,020.32

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

17,130,824.01

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

7,596,020.77

สํานักข0าวกรองแห0งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห0งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

1,528,232.48

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

3,149,732.44

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ

1,398,459.36

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

9,475,961.58

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

20,000.00

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

34,166,421.26

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก

20,391,749.44

กองทัพเรือ

9,775,421.90

กองทัพอากาศ

57,194,069.57

กรมราชองครักษ

34,513,589.01

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

80,719,675.00

กรมธนารักษ

6,472,366.28

กรมบัญชีกลาง

9,808,877.23

กรมศุลกากร

27,632,995.54

กรมสรรพสามิต

178,651,609.97

กรมสรรพากร

12,112,341.75

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

6,970,589.56

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

5,146,575.80

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

4,307,006.91

สํานักงานปลัดกระทรวงการต0างประเทศ

4,602,668.28

สํานักงานปลัดกระทรวงการท0องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

8,784,741.45
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ตารางที่ 2.61 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานงานสารบรรณ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมการท0องเที่ยว

10,951,823.44

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

8,180,123.80

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

9,843,805.36

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

5,512,133.75

สํานักงานส0งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ

3,515,897.97

สํานักงานส0งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห0งชาติ

5,974,042.60

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

50,767,868.23

กรมชลประทาน

11,927,648.92

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

11,444,136.80

กรมประมง

10,438,234.21

กรมปศุสัตว

6,062,242.60

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

86,453,425.51

กรมส0งเสริมการเกษตร

9,819,396.21

กรมส0งเสริมสหกรณ

11,506,354.36

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

13,297,704.85

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห0งชาติ

5,119,323.24

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5,885,182.28

กรมการขาว

16,270,086.73

กรมหม0อนไหม

2,946,322.26

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

3,481,836.90

กรมเจาท0า
กรมการขนส0งทางบก

7,197,472.18

กรมการบินพลเรือน

5,286,258.87

กรมทางหลวง

40,903,338.02

กรมทางหลวงชนบท

5,068,998.07

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส0งและจราจร

4,928,093.82

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

10,032,562.75

กรมควบคุมมลพิษ

14,966,857.16

กรมปGาไม

8,139,916.01

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIJง

- 145 -

ตารางที่ 2.61 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานงานสารบรรณ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมทรัพยากรธรณี

2,903,693.50

กรมทรัพยากรน้ํา

35,110,609.15

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

3,219,684.28

กรมส0งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

13,840,091.84

กรมอุทยานแห0งชาติ สัตวปGาและพันธุพืช

126,781,640.85

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3,069,349.52

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

74,406,294.46

กรมอุตุนิยมวิทยา

10,958,093.50

สํานักงานสถิติแห0งชาติ

3,637,401.80

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

15,569,005.12

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

19,749,587.32

กรมธุรกิจพลังงาน

13,923,821.84

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

12,382,847.88

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

714,949.23

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

6,518,955.38

กรมการคาต0างประเทศ

7,330,983.53

กรมการคาภายใน

7,108,638.72

กรมเจรจาการคาระหว0างประเทศ

11,359,183.41

กรมทรัพยสินทางปIญญา

3,793,850.40

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

1,218,456.31

กรมส0งเสริมการคาระหว0างประเทศ

4,070,898.42

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

23,637,026.58

กรมการปกครอง

37,448,448.65

กรมการพัฒนาชุมชน

14,992,038.37

กรมที่ดิน

26,785,043.78

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

17,240,210.06

กรมโยธาธิการและผังเมือง

10,282,293.13

กรมส0งเสริมการปกครองทองถิ่น

21,671,442.99

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

11,791,592.70

กรมคุมประพฤติ

58,173,156.72

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

3,401,633.05

- 146 -

ตารางที่ 2.61 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานงานสารบรรณ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมบังคับคดี

4,102,973.89

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

11,470,295.88

กรมราชทัณฑ

6,363,822.81

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม

2,442,162.06

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

13,245,815.54

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

4,931,289.50
620,940.10

กรมการจัดหางาน

10,036,328.91

กรมพัฒนาฝMมือแรงงาน

9,216,303.07

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

4,045,921.32

สํานักงานประกันสังคม

7,496,136.41

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

12,739,090.95

กรมการศาสนา

1,134,247.76

กรมศิลปากร

632,939,022.88

กรมส0งเสริมวัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร0วมสมัย

3,223,889.34

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

16,535,410.54

กรมวิทยาศาสตรบริการ

4,569,628.22

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

12,384,785.43

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

85,405,651.67

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,583,460.86

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

25,369,482.09

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

7,878,457.62

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

80,441,749.33

กรมการแพทย

38,384,691.76

กรมควบคุมโรค

416,597,887.19

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

2,725,932.19

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

15,405,513.68
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ตารางที่ 2.61 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานงานสารบรรณ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4,637,520.54

กรมสุขภาพจิต

9,417,565.34

กรมอนามัย

2,582,759.53

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

4,100,891.64

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

20,111,490.43

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

2,750,627.10

กรมส0งเสริมอุตสาหกรรม

49,313,320.46

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร0
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

3,569,288.68

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

4,891,583.55

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3,612,831.57

สํานักงานคณะกรรมการส0งเสริมการลงทุน

4,418,367.36

สํานักราชเลขาธิการ

10,783,163.31

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห0งชาติ

9,398,085.14

สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห0งชาติ

11,373,318.98
726,677.35

ราชบัณฑิตยสถาน

1,801,526.78

สํานักงานตํารวจแห0งชาติ

3,076,258,894.90

สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3,707,096.42

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ

513,946.23

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

15,861,696.16

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไข
ขอมูล
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แผนภูมิที่ 2.62
ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานงานสารบรรณ (หนวยนับ : จํานวนหนังสือเขา-ออก)
จํานวนเงิน(บาท)

> 2,000

1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-

กรมธุรกิจพลังงาน

สํานั กงานสภาทีป
- รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานั กงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

สํานั กงานปรมาณู เพือ
- สันติ

สํานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
4 พืน
4 ฐาน

สํานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานั กงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กรมควบคุมโรค

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมสนั บสนุนบริการสุขภาพ

กรมสุขภาพจิต

กรมอนามัย

สํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา

สํานั กงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สํานั กงานคณะกรรมการอ ้อยและนํ4 าตาลทราย

สํานั กงานมาตรฐานผลิตภั ณฑ์อต
ุ สาหกรรม

สํานั กงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานั กงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สํานั กราชเลขาธิการ

สํานั กงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สํานั กงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
- ประสานงานโครงการอันเนือ
- งมาจากพระราชดําริ

สํานั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานั กงานตํารวจแห่งชาติ

สํานั กงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4 เพลิงธรรมชาติ
กรมเชือ

กรมอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

สํานั กงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

สํานั กงานปลัดกระทรวงพลังงาน

- สาร
สํานั กงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื

สํานั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิง- แวดล ้อม
กรมทรั พยากรนํ4 าบาดาล
กรมทรั พยากรนํ4 า
กรมทรั พยากรธรณี
กรมป่ าไม ้

สํานั กงานปลัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

กรมควบคุมมลพิษ

สํานั กงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวง
กรมการบินพลเรือน
กรมการขนส่งทางบก
สํานั กงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมหม่อนไหม
กรมการข ้าว
สํานั กงานเศรษฐกิจการเกษตร

สํานั กงานการปฏิรูปทีด
- น
ิ เพือ
- เกษตรกรรม

สํานั กงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

สํานั กงานศิลปวั ฒนธรรมร่วมสมัย

สํานั กงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมศิลปากร

กรมการศาสนา

กรมสวั สดิการและคุ ้มครองแรงงาน

สํานั กงานประกันสังคม

สํานั กงานปลัดกระทรวงวั ฒนธรรม

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

สํานั กงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมการจั ดหางาน

สถาบันนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

สํานั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครั ฐ

สํานั กงานกิจการยุตธิ รรม

กรมพินจ
ิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมราชทัณฑ์

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

สํานั กงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

กรมคุมประพฤติ

กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
-

กรมโยธาธิการและผั งเมือง

กรมทีด
- น
ิ

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย

กรมการพัฒนาชุมชน

สํานั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

ิ ทางปั ญญา
กรมทรั พย์สน

สํานั กงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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กรมปศุสัตว์

กรมชลประทาน

สํานั กงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กรมส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

กรมการค ้าภายใน

กรมการค ้าต่างประเทศ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สํานั กงานนโยบายและแผนพลังงาน

หน่ วยงาน

กรมประมง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สํานั กงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สํานั กงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครั ว

สํานั กงานส่งเสริมสวั สดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้สูงอายุ

สํานั กงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวต
ิ คนพิการแห่งชาติ

สํานั กงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั-นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวั สดิการ

สํานั กงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

กรมพลศึกษา

กรมการท่องเทีย
- ว

สํานั กงานบริหารหนีส
4 าธารณะ

สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

กรมสรรพากร

สํานั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจ

กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร

กรมธนารั กษ์

กรมบัญชีกลาง

สํานั กงานปลัดกระทรวงการคลัง

กองทัพอากาศ

กรมราชองครั กษ์

กองทัพเรือ
กองทัพบก

กองอํานวยการรั กษาความมั-นคงภายในราชอาณาจั กร

สํานั กงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สํานั กเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี

สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

1,500

>

สํานั กเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี
สํานั กงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค

หน่ วยงาน

แผนภูมิที่ 2.62 (ตอ)
ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานงานสารบรรณ (หนวยนับ : จํานวนหนังสือเขา-ออก)
จํานวนเงิน(บาท)

1,400

1,300

1,200

1,100

1,000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

-

ตารางที่ 2.62 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานงานสารบรรณ
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

21.41

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

327.98

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

68.91

สํานักข-าวกรองแห-งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห-งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

108.97

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

13.82

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ

19.07

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

291.40

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

1.25

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

1,580.39

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก

1,804.26

กองทัพเรือ

444.12

กองทัพอากาศ

502.07

กรมราชองครักษ

2,293.41

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

1,712.48

กรมธนารักษ

83.07

กรมบัญชีกลาง

19.92

กรมศุลกากร

553.24

กรมสรรพสามิต

2,012.32

กรมสรรพากร

42.00

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

969.48

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

373.21

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

208.19

สํานักงานปลัดกระทรวงการต-างประเทศ

63.71

สํานักงานปลัดกระทรวงการท-องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

727.58
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ตารางที่ 2.62 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานงานสารบรรณ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมการท-องเที่ยว

285.61

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

213.09

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

253.43

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

234.06

สํานักงานส-งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ

71.56

สํานักงานส-งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห-งชาติ

161.16

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

901.56

กรมชลประทาน

83.11

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

46.68

กรมประมง

44.51

กรมปศุสัตว

53.61

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

2,788.10

กรมส-งเสริมการเกษตร

91.08

กรมส-งเสริมสหกรณ

79.80

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

506.44

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห-งชาติ

196.37

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

111.07

กรมการขาว

240.18

กรมหม-อนไหม

69.10

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

54.83

กรมเจาท-า
กรมการขนส-งทางบก

22.46

กรมการบินพลเรือน

223.76

กรมทางหลวง

275.91

กรมทางหลวงชนบท

221.93

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส-งและจราจร

175.97

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

119.56

กรมควบคุมมลพิษ

362.41

กรมปGาไม

46.03

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIJง
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ตารางที่ 2.62 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานงานสารบรรณ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมทรัพยากรธรณี

30.25

กรมทรัพยากรน้ํา

308.24

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

17.13

กรมส-งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

561.58

กรมอุทยานแห-งชาติ สัตวปGาและพันธุพืช

113.38

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

249.99

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3,530.55

กรมอุตุนิยมวิทยา

467.91

สํานักงานสถิติแห-งชาติ

617.45

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

15,445.44

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

596.23

กรมธุรกิจพลังงาน

111.57

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

159.43

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

17.78

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

84.75

กรมการคาต-างประเทศ

126.09

กรมการคาภายใน

146.41

กรมเจรจาการคาระหว-างประเทศ

370.95

กรมทรัพยสินทางปIญญา

96.03

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

16.39

กรมส-งเสริมการคาระหว-างประเทศ

24.34

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

281.66

กรมการปกครอง

235.42

กรมการพัฒนาชุมชน

196.07

กรมที่ดิน

103.65

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

435.03

กรมโยธาธิการและผังเมือง

514.11

กรมส-งเสริมการปกครองทองถิ่น

209.15

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

475.26

กรมคุมประพฤติ

1,869.08

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

134.41
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ตารางที่ 2.62 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานงานสารบรรณ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมบังคับคดี

16.32

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

448.36

กรมราชทัณฑ

32.39

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม

133.43

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

675.05

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

89.92

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

16.45

กรมการจัดหางาน

250.32

กรมพัฒนาฝMมือแรงงาน

72.08

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

205.20

สํานักงานประกันสังคม

46.61

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

561.54

กรมการศาสนา

30.68

กรมศิลปากร

7,231.27

กรมส-งเสริมวัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร-วมสมัย

439.22

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

707.85

กรมวิทยาศาสตรบริการ

126.68

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

548.17

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

192.96

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10.02

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

600.09

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

76.13

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

316.64

กรมการแพทย

257.65

กรมควบคุมโรค

13,709.74

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

53.38

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

551.69
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ตารางที่ 2.62 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานงานสารบรรณ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

211.06

กรมสุขภาพจิต

232.66

กรมอนามัย

25.71

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

11.49

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

185.60

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

10.21

กรมส-งเสริมอุตสาหกรรม

356.98

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

68.16

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

268.43

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

132.25

สํานักงานคณะกรรมการส-งเสริมการลงทุน

55.52

สํานักราชเลขาธิการ

107.32

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห-งชาติ

263.31

สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห-งชาติ

894.41
3.22

ราชบัณฑิตยสถาน

286.32

สํานักงานตํารวจแห-งชาติ

41,719.34

สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

99.17

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ

98.27

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

343.29

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไข
ขอมูล
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รายงานการจัดลําดับตนทุนรวมของกิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตารางที่ 2.63 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ

แผนภูมิที่ 2.63 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ
จํานวนเงิน(บาท)

4

กรมสรรพสามิต

178,651,609.97

5

กรมอุทยานแหงชาติ สัตว>ปEาและพันธุ>พืช

126,781,640.85

6

กรมวิชาการเกษตร

86,453,425.51

7

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

85,405,651.67

8

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

80,719,675.00

9

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

80,441,749.33

10

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

74,406,294.46

หน่ วยงาน

แผนภูมิที่ 2.64 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ
จํานวนเงิน (บาท)

1

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

20,000.00

2

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

513,946.23

3

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

620,940.10

1,200,000

4

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

714,949.23

600,000

5

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

726,677.35

6

กรมการศาสนา

1,134,247.76

7

กรมพัฒนาธุรกิจการคBา

1,218,456.31

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

1,528,232.48

กรมการศาสนา

-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา

1,398,459.36

10

300,000
สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

1,383,020.32

900,000

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการคุBมครองผูBบริโภค
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

1,500,000

กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจักร

8
9

1,800,000

กรมพัฒนาธุรกิ จการค้า

จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

อันดับ

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ตารางที่ 2.64 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ

600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
-

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสาร

416,597,887.19

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมควบคุมโรค

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข

3

> 700,000,000

กรมวิชาการเกษตร

632,939,022.88

สํานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิ การ

กรมศิลปากร

กรมสรรพสามิ ต

2

จํานวนเงิน (บาท)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

3,076,258,894.90

กรมศิ ลปากร

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

กรมควบคุมโรค

1

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

หนวยงาน

สํานักงานสภาที ปรึ กษาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ

อันดับ

หน่ วยงาน

รายงานการจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยของกิจกรรมดานงานสารบรรณ

กรมศิลปากร

7,231.27

5

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3,530.55

6

กรมวิชาการเกษตร

2,788.10

7

กรมราชองครักษ>

2,293.41

8

กรมสรรพสามิต

2,012.32

9

กรมคุมประพฤติ

1,869.08

10

กองทัพบก

1,804.26

ตารางที่ 2.66 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยต่ําที่สุด 10 อันดับ

-

หน่ วยงาน

แผนภูมิที่ 2.66 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยต่ําที่สุด 10 อันดับ
จํานวนเงิน(บาท)
จํานวนเงิน (บาท)

1

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

1.25

2

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

3.22

20

3

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10.02

15

4

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

10.21

5

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

11.49

6

สํานักงานคณะกรรมการขBาราชการพลเรือน

13.82

7

กรมบังคับคดี

16.32
16.39

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

16.45

10

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

17.13
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กรมทรั พยากรนํ=าบาดาล

กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า

กรมบังคับคดี

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมพัฒนาธุรกิจการคBา

5
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน

8
9

10

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หนวยงาน

5,000

สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั=นพื=นฐาน

อันดับ

10,000

กองทัพบก

4

15,000

กรมสรรพสามิ ต

13,709.74

กรมคุมประพฤติ

กรมควบคุมโรค

กรมราชองครักษ์

3

> 20,000

กรมวิชาการเกษตร

15,445.44

กรมศิ ลปากร

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสาร

2

จํานวนเงิน (บาท)

กรมควบคุมโรค

41,719.34

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หนวยงาน

1

กองอํานวยการรั กษาความมันคงภายในราชอาณาจักร

อันดับ

แผนภูมิที่ 2.65 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยสูงที่สุด 10 อันดับ

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ตารางที่ 2.65 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยสูงที่สุด 10 อันดับ

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.67 รายงานสรุปขอมูลตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ
หนวยนับ : บาท
6,210,066,501.79

ผลรวมตนทุนรวม

3,076,258,894.90 (สํานักงานตํารวจแหงชาติ)

คาสูงที่สุด

20,000.00 (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)

คาต่ําที่สุด
คากลาง (มัธยฐาน)

9,407,825.24

คาเฉลี่ย (ตนทุนรวม/จํานวนสวนราชการ)
ชวงความถี่ตนทุนรวม :
ต่ํากวา 1,000,000
1,000,000 - 10,000,000
10,000,001 - 20,000,000
20,000,001 - 30,000,000
30,000,001 - 40,000,000
40,000,001 - 50,000,000
50,000,001 - 60,000,000
60,000,001 - 70,000,000
70,000,001 - 80,000,000
80,000,001 - 90,000,000
90,000,001 - 100,000,000
มากกวา 100,000,000
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ก )

47,769,742.32
5
66
32
7
5
2
3
1
4
5

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

ตารางที่ 2.68 รายงานสรุปขอมูลตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
หนวยนับ : บาท
41,719.34 (สํานักงานตํารวจแหงชาติ)

คาสูงที่สุด

1.25 (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)

คาต่ําที่สุด
คากลาง (มัธยฐาน)

200.78

คาเฉลี่ย (ผลรวมตนทุนตอหนวย/จํานวนสวนราชการ)

942.26

ชวงความถี่ตนทุนตอหนวย :
ต่ํากวา 100
100 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 700
701 - 800
801 - 900
901 - 1,000
มากกวา 1,000
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ก )

45
20
22
8
6
9
3
2
1
2
12

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
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การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน
กิจกรรมดานยานพาหนะ

แผนภูมิที่ 2.69
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานยานพาหนะ
> 80,000,000

จํานวนเงิน(บาท)

45,000,000

40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

50,000,000

กรมธุรกิจพลังงาน

สํานั กงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

สํานั กงานปลัดกระทรวงพลังงาน

4 เพลิงธรรมชาติ
กรมเชือ

- สาร
สํานั กงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

กรมอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

55,000,000

สํานั กงานสภาทีป
- รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานั กงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

สํานั กงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สํานั กงานตํารวจแห่งชาติ

สํานั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานั กงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สํานั กงานมาตรฐานผลิตภั ณฑ์อต
ุ สาหกรรม

สํานั กงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานั กงานปรมาณู เพือ
- สันติ

สํานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
4 พืน
4 ฐาน

สํานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานั กงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กรมควบคุมโรค

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมสนั บสนุนบริการสุขภาพ

กรมสุขภาพจิต

กรมอนามัย

สํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา

สํานั กงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สํานั กงานคณะกรรมการอ ้อยและนํ4 าตาลทราย

กรมทรั พยากรธรณี

กรมทรั พยากรนํ4 า

สํานั กงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
- ประสานงานโครงการอันเนือ
- งมาจากพระราชดําริ

60,000,000

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื

สํานั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

65,000,000

สํานั กราชเลขาธิการ

จํานวนเงิน(บาท)

สํานั กงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

> 70,000,000

กรมส่งเสริมคุณภาพสิง- แวดล ้อม

แผนภูมิที่ 2.69 (ตอ)
ตนทุนรวมของกิจกรรมดานยานพาหนะ

กรมทรั พยากรนํ4 าบาดาล

หน่ วยงาน

กรมป่ าไม ้

สํานั กงานปลัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

กรมควบคุมมลพิษ

สํานั กงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กรมการบินพลเรือน

กรมทางหลวงชนบท

กรมการขนส่งทางบก
สํานั กงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมหม่อนไหม

สํานั กงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมการข ้าว

สํานั กงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

สํานั กงานการปฏิรูปทีด
- น
ิ เพือ
- เกษตรกรรม

กรมปศุสัตว์

กรมวิชาการเกษตร

กรมประมง

สํานั กงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สํานั กงานศิลปวั ฒนธรรมร่วมสมัย

สถาบันนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

กรมพินจ
ิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมทีด
- น
ิ

สํานั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ

สํานั กงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สํานั กงานนโยบายและแผนพลังงาน
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมการศาสนา

กรมศิลปากร

กรมส่งเสริมวั ฒนธรรม

กรมสวั สดิการและคุ ้มครองแรงงาน

สํานั กงานประกันสังคม

สํานั กงานปลัดกระทรวงวั ฒนธรรม

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

กรมการจั ดหางาน

สํานั กงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สํานั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครั ฐ

สํานั กงานกิจการยุตธิ รรม

กรมราชทัณฑ์

สํานั กงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
-

กรมโยธาธิการและผั งเมือง

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการปกครอง

ิ ทางปั ญญา
กรมทรั พย์สน

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

กรมการค ้าภายใน

กรมการค ้าต่างประเทศ

หน่ วยงาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมชลประทาน
สํานั กงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สํานั กงานส่งเสริมสวั สดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้สูงอายุ

สํานั กงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวต
ิ คนพิการแห่งชาติ

กรมพัฒนาสังคมและสวั สดิการ

สํานั กงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครั ว

สํานั กงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั-นคงของมนุษย์

กรมพลศึกษา

กรมการท่องเทีย
- ว

สํานั กงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

สํานั กงานบริหารหนีส
4 าธารณะ

สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจ
กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง

สํานั กงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารั กษ์

กรมราชองครั กษ์

กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

กองทัพบก
สํานั กงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองอํานวยการรั กษาความมั-นคงภายในราชอาณาจั กร

สํานั กงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สํานั กงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค

สํานั กเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี

สํานั กเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี

สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

75,000,000
70,000,000
65,000,000
60,000,000
55,000,000
50,000,000
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-

ตารางที่ 2.69 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานยานพาหนะ
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

1,383,020.32

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

75,363,383.83

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

7,790,086.06

สํานักข/าวกรองแห/งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห/งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

5,839,545.32

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

3,362,581.53

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ

17,486,781.93

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

6,299,146.09

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

4,577,505.48

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

380,146,530.60

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก

523,833,350.46

กองทัพเรือ

169,142,082.14

กองทัพอากาศ

170,170,172.68

กรมราชองครักษ

93,308,979.18

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

21,543,239.00

กรมธนารักษ

11,254,337.30

กรมบัญชีกลาง

7,520,139.21

กรมศุลกากร

5,326,633.07

กรมสรรพสามิต

40,722,895.14

กรมสรรพากร

3,977,815.78

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

3,753,394.37

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

3,216,609.87

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

4,741,698.27

สํานักงานปลัดกระทรวงการต/างประเทศ

1,910,104.67

สํานักงานปลัดกระทรวงการท/องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

1,678,838.57
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ตารางที่ 2.69 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานยานพาหนะ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมการท/องเที่ยว

677,311.68

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

13,819,851.19

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

1,491,095.83

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1,262,386.61

สํานักงานส/งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ

303,832.19

สํานักงานส/งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห/งชาติ

352,560.02

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

2,413,096.70

กรมชลประทาน

358,186,542.39

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

11,444,136.80

กรมประมง

54,574,425.64

กรมปศุสัตว

4,026,370.51

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

2,563,435.68

กรมส/งเสริมการเกษตร

18,411,171.01

กรมส/งเสริมสหกรณ

3,316,881.45

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

12,517,261.37

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห/งชาติ

1,000,398.50

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4,203,701.63

กรมการขาว

1,914,127.86

กรมหม/อนไหม

14,613,231.11

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

9,881,369.33

กรมเจาท/า
กรมการขนส/งทางบก

10,796,208.27

กรมการบินพลเรือน

8,986,640.07

กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท

6,616,351.00

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส/งและจราจร

5,676,832.89

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3,329,268.35

กรมควบคุมมลพิษ

7,483,428.58

กรมปGาไม

8,139,916.01

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIJง
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ตารางที่ 2.69 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานยานพาหนะ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมทรัพยากรธรณี

3,058,096.27

กรมทรัพยากรน้ํา

43,688,049.00

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

7,237,840.62

กรมส/งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

6,773,292.46

กรมอุทยานแห/งชาติ สัตวปGาและพันธุพืช

26,964,496.80

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1,122,960.83

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7,619,428.50

กรมอุตุนิยมวิทยา

5,095,625.63

สํานักงานสถิติแห/งชาติ

1,749,710.97

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

16,382,115.00

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

22,476,584.30

กรมธุรกิจพลังงาน

4,900,781.37

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

6,604,203.26

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2,896,830.31

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

11,454,705.56

กรมการคาต/างประเทศ

4,579,673.62

กรมการคาภายใน

2,099,512.48

กรมเจรจาการคาระหว/างประเทศ

8,366,348.99

กรมทรัพยสินทางปIญญา

8,211,011.69

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

5,035,009.38

กรมส/งเสริมการคาระหว/างประเทศ

11,739,073.03

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

23,603,087.34

กรมการปกครอง

88,979,300.07

กรมการพัฒนาชุมชน

29,957,550.90

กรมที่ดิน

39,222,754.70

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

22,189,219.43

กรมโยธาธิการและผังเมือง

18,751,035.88

กรมส/งเสริมการปกครองทองถิ่น

1,009,094.91

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

3,693,179.78

กรมคุมประพฤติ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

2,496,553.00
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ตารางที่ 2.69 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานยานพาหนะ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมบังคับคดี

12,666,317.64

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

9,454,417.49

กรมราชทัณฑ

2,476,116.83

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม

768,297.21

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

2,943,514.56

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

2,063,955.85

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

2,980,715.98

กรมการจัดหางาน

8,780,580.35

กรมพัฒนาฝMมือแรงงาน

9,629,951.70

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

25,023,645.12

สํานักงานประกันสังคม

7,496,136.41

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

5,976,976.77

กรมการศาสนา

1,564,877.24

กรมศิลปากร

5,060,144.32

กรมส/งเสริมวัฒนธรรม

3,217,295.36

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร/วมสมัย

1,343,287.22

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

7,578,729.83

กรมวิทยาศาสตรบริการ

7,713,856.02

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

8,114,169.76

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

41,790,644.85

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20,615,809.87

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

13,992,393.31

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

570,771.69

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

6,787,257.53

กรมการแพทย

25,589,794.51

กรมควบคุมโรค

159,242,394.99

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

15,405,513.68
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ตารางที่ 2.69 รายงานตนทุนรวมของกิจกรรมดานยานพาหนะ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนรวม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2,364,833.41

กรมสุขภาพจิต

9,417,565.34

กรมอนามัย

5,165,519.07

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3,580,456.27

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

4,629,537.19

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

962,350.71

กรมส/งเสริมอุตสาหกรรม

18,960,809.32

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร/
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

5,092,178.54

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

3,051,095.35

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3,577,529.22

สํานักงานคณะกรรมการส/งเสริมการลงทุน

6,627,551.04

สํานักราชเลขาธิการ

7,188,775.55

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห/งชาติ

1,566,347.53

สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห/งชาติ

7,582,212.65
726,677.35

ราชบัณฑิตยสถาน

1,801,526.78

สํานักงานตํารวจแห/งชาติ

11,294,781.84

สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4,919,646.79

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ

3,241,369.72

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

30,135,018.42

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไข
ขอมูล
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แผนภูมิที่ 2.70 (ตอ)
ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานยานพาหนะ (หนวยนับ : กิโลเมตร)
จํานวนเงิน(บาท)

150

>

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

-

จํานวนเงิน(บาท)

> 150

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมปศุสัตว์

แผนภูมิที่ 2.70
ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานยานพาหนะ (หนวยนับ : กิโลเมตร)

กรมธุรกิจพลังงาน

สํานั กงานปลัดกระทรวงพลังงาน

4 เพลิงธรรมชาติ
กรมเชือ

สํานั กงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

- สาร
สํานั กงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

กรมอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา

สํานั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง- แวดล ้อม
กรมทรั พยากรนํ4 าบาดาล
กรมทรั พยากรนํ4 า
กรมทรั พยากรธรณี
กรมป่ าไม ้
กรมควบคุมมลพิษ

สํานั กงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สํานั กงานปลัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิง- แวดล ้อม

กรมทางหลวงชนบท

กรมการขนส่งทางบก

กรมการบินพลเรือน

สํานั กงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมหม่อนไหม

สํานั กงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สํานั กงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมการข ้าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

สํานั กงานการปฏิรูปทีด
- น
ิ เพือ
- เกษตรกรรม

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร

สํานั กงานสภาทีป
- รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานั กงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานั กงานตํารวจแห่งชาติ

สํานั กงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สํานั กงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สํานั กงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
- ประสานงานโครงการอันเนือ
- งมาจากพระราชดําริ

สํานั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สํานั กราชเลขาธิการ

สํานั กงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานั กงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สํานั กงานคณะกรรมการอ ้อยและนํ4 าตาลทราย

สํานั กงานมาตรฐานผลิตภั ณฑ์อต
ุ สาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สํานั กงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมสุขภาพจิต

กรมอนามัย

สํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรมสนั บสนุนบริการสุขภาพ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมควบคุมโรค

กรมการแพทย์

สํานั กงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สํานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
4 พืน
4 ฐาน

สํานั กงานปรมาณู เพือ
- สันติ

สํานั กงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สํานั กงานประกันสังคม

กรมสวั สดิการและคุ ้มครองแรงงาน

สํานั กงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สํานั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ิ ทางปั ญญา
กรมทรั พย์สน

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมชลประทาน

กรมศิลปากร

กรมส่งเสริมวั ฒนธรรม

สํานั กงานศิลปวั ฒนธรรมร่วมสมัย

กรมการศาสนา

สํานั กงานปลัดกระทรวงวั ฒนธรรม

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

กรมการจั ดหางาน

สํานั กงานกิจการยุตธิ รรม

สถาบันนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์

สํานั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครั ฐ

กรมพินจ
ิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมราชทัณฑ์

สํานั กงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม

กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
-

กรมโยธาธิการและผั งเมือง

กรมทีด
- น
ิ

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการปกครอง

กรมส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

หน่ วยงาน

กรมประมง

สํานั กงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สํานั กงานส่งเสริมสวั สดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้สูงอายุ

สํานั กงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวต
ิ คนพิการแห่งชาติ

สํานั กงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครั ว

สํานั กงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั-นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวั สดิการ

กรมการท่องเทีย
- ว

สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานั กงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

กรมพลศึกษา

สํานั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจ

สํานั กงานบริหารหนีส
4 าธารณะ

กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง

กรมราชองครั กษ์

สํานั กงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารั กษ์

กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ

สํานั กงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

กองอํานวยการรั กษาความมั-นคงภายในราชอาณาจั กร
สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สํานั กงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั กงานนโยบายและแผนพลังงาน

สํานั กงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมการค ้าต่างประเทศ

กรมการค ้าภายใน

140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-

สํานั กเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี
สํานั กเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี
สํานั กงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.70 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานยานพาหนะ
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

4.93

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

215.32

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

46.13

สํานักข,าวกรองแห,งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห,งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

28.35

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

25.63

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ

49.60

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

48.04

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

3.21

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

1,186.47

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก

9.83

กองทัพเรือ

44.04

กองทัพอากาศ

34.87

กรมราชองครักษ

36.39

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

180.94

กรมธนารักษ

53.75

กรมบัญชีกลาง

65.82

กรมศุลกากร

27.44

กรมสรรพสามิต

2.63

กรมสรรพากร

9.42

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

54.05

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

101.02

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

52.08

สํานักงานปลัดกระทรวงการต,างประเทศ

4.86

สํานักงานปลัดกระทรวงการท,องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

10.28
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ตารางที่ 2.70 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานยานพาหนะ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมการท,องเที่ยว

21.76

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

74.55

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

17.58

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

24.18

สํานักงานส,งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ

6.78

สํานักงานส,งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแห,งชาติ

4.13

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

11.35

กรมชลประทาน

183.25

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

39.80

กรมประมง

23.93

กรมปศุสัตว

37.25

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

3.00

กรมส,งเสริมการเกษตร

12.88

กรมส,งเสริมสหกรณ

1.45

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

27.89

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห,งชาติ

1.76

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

21.46

กรมการขาว

6.86

กรมหม,อนไหม

59.60

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

89.89

กรมเจาท,า
กรมการขนส,งทางบก

27.01

กรมการบินพลเรือน

19.67

กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท

65.58

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส,งและจราจร

46.83

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

9.56

กรมควบคุมมลพิษ

26.57

กรมปGาไม

2.26

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIJง
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ตารางที่ 2.70 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานยานพาหนะ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมทรัพยากรธรณี

7.58

กรมทรัพยากรน้ํา

79.43

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

20.49

กรมส,งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

10.30

กรมอุทยานแห,งชาติ สัตวปGาและพันธุพืช

1.13

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

9.17

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27.12

กรมอุตุนิยมวิทยา

18.42

สํานักงานสถิติแห,งชาติ

20.61

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

130.60

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

93.10

กรมธุรกิจพลังงาน

7.11

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

25.61

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

23.70

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

47.71

กรมการคาต,างประเทศ

170.93

กรมการคาภายใน

5.03

กรมเจรจาการคาระหว,างประเทศ

35.63

กรมทรัพยสินทางปIญญา

36.51

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

21.57

กรมส,งเสริมการคาระหว,างประเทศ

41.80

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

160.72

กรมการปกครอง

28.27

กรมการพัฒนาชุมชน

128.00

กรมที่ดิน

32.52

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

300.13

กรมโยธาธิการและผังเมือง

12.85

กรมส,งเสริมการปกครองทองถิ่น

0.23

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

10.96

กรมคุมประพฤติ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

15.75
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ตารางที่ 2.70 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานยานพาหนะ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมบังคับคดี

11.79

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

44.11

กรมราชทัณฑ

3.80

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม

6.11

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

13.34

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

12.05
0.85

กรมการจัดหางาน

120.31

กรมพัฒนาฝMมือแรงงาน

31.32

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

15.57

สํานักงานประกันสังคม

5.98

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

52.75

กรมการศาสนา

8.23

กรมศิลปากร

54.09

กรมส,งเสริมวัฒนธรรม

4.98

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร,วมสมัย

16.33

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

41.34

กรมวิทยาศาสตรบริการ

68.75

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

43.82

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

33.36

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19.98

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

84.53

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

5.22

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

40.90

กรมการแพทย

198.30

กรมควบคุมโรค

6.68

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

99.72
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ตารางที่ 2.70 รายงานตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานยานพาหนะ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน

ตนทุนตอหนวย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

18.41

กรมสุขภาพจิต

29.91

กรมอนามัย

25.86

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

6.55

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

27.81

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

1.74

กรมส,งเสริมอุตสาหกรรม

7.56

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร,
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

11.43

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

49.58

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

74.08

สํานักงานคณะกรรมการส,งเสริมการลงทุน

63.94

สํานักราชเลขาธิการ

17.85

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห,งชาติ

3.47

สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

23.29

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห,งชาติ

10.69

ราชบัณฑิตยสถาน

113.30

สํานักงานตํารวจแห,งชาติ

290.88

สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

16.16

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ

12.77

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

35.25

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไข
ขอมูล
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รายงานการจัดลําดับตนทุนรวมของกิจกรรมดานยานพาหนะ
ตารางที่ 2.71 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ

169,142,082.14

6

กรมควบคุมโรค

159,242,394.99

7

กรมราชองครักษ>

93,308,979.18

8

กรมการปกครอง

88,979,300.07

9

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

75,363,383.83

10

กรมประมง

54,574,425.64

200,000,000
100,000,000
-

ตารางที่ 2.72 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ

หน่ วยงาน

แผนภูมิที่ 2.72 การจัดลําดับตนทุนรวมต่ําที่สุด 10 อันดับ
จํานวนเงิน (บาท)

1

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ>เด็ก เยาวชนผูBดBอยโอกาสและผูBสูงอายุ

303,832.19

2

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแหงชาติ

352,560.02

1,000,000

3

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

570,771.69

800,000

4

กรมการทองเที่ยว

677,311.68

400,000

5

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

726,677.35

-

6

สํานักงานกิจการยุติธรรม

768,297.21

7

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

962,350.71
1,009,094.91

10

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอม

1,122,960.83

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน

1,000,398.50

กรมสงเสริมการปกครองทBองถิ่น

200,000
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม

สํานักงานมาตรฐานสินคBาเกษตรและอาหารแหงชาติ

600,000

สํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

8
9

1,200,000

สํานักงานกิ จการยุติธรรม

จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

หนวยงาน

กรมการท่องเที ยว

อันดับ

กรมประมง

กองทัพเรือ

300,000,000

กรมการปกครอง

5

400,000,000

สํานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี

170,170,172.68

กรมราชองครักษ์

กองทัพอากาศ

กองทัพเรื อ

4

500,000,000

กรมควบคุมโรค

กรมชลประทาน

600,000,000

กองทัพอากาศ

380,146,530.60
358,186,542.39

กรมชลประทาน

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

3

จํานวนเงิน (บาท)

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึ กษา

2

523,833,350.46

กองทัพบก

กองทัพบก

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

1

แผนภูมิที่ 2.71 การจัดลําดับตนทุนรวมสูงที่สุด 10 อันดับ
จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน
ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ ู งอายุ

หนวยงาน

สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชิ วิตคนพิการแห่งชาติ

อันดับ

หน่ วยงาน

รายงานการจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยของกิจกรรมดานยานพาหนะ

จํานวนเงิน (บาท)

2

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

300.13

3

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

290.88

300

>

400

4

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

215.32

200

5

กรมการแพทย>

198.30

100

6

กรมชลประทาน

183.25

7

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

180.94

8

กรมการคBาตางประเทศ

170.93

ตารางที่ 2.74 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยต่ําที่สุด 10 อันดับ

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมชลประทาน

กรมการแพทย์

หน่ วยงาน

แผนภูมิที่ 2.74 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยต่ําที่สุด 10 อันดับ
จํานวนเงิน(บาท)

3

กรมอุทยานแหงชาติ สัตว>ปEาและพันธุ>พืช

1.13

4

กรมสงเสริมสหกรณ>

1.45

5

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

1.74

6

สํานักงานมาตรฐานสินคBาเกษตรและอาหารแหงชาติ

1.76

7

กรมปEาไมB

2.26

8

กรมสรรพสามิต

2.63

9

กรมวิชาการเกษตร

3.00

10

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

3.21
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4.00
3.00
2.00
1.00
-

กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจักร

0.85

กรมวิชาการเกษตร

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมป่ าไม้

2

จํานวนเงิน (บาท)

กรมสรรพสามิ ต

0.23

สํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมสงเสริมการปกครองทBองถิ่น

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

1

กรมส่ งเสริ มสหกรณ์

หนวยงาน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

อันดับ

กรมการค้าต่างประเทศ

160.72
130.60

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

9
10

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

1,186.47

สํานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี

จํานวนเงิน(บาท)

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หนวยงาน

1

กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน

อันดับ

แผนภูมิที่ 2.73 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยสูงที่สุด 10 อันดับ

กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตารางที่ 2.73 การจัดลําดับตนทุนต#อหน#วยสูงที่สุด 10 อันดับ

หน่ วยงาน

ตารางที่ 2.75 รายงานสรุปขอมูลตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ
หนวยนับ : บาท
3,111,041,177.79

ผลรวมตนทุนรวม

523,833,350.46 (กองทัพบก)

คาสูงที่สุด

303,832.19 (สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษEเด็ก เยาวชนผู?ด?อยโอกาสและผู?สูงอา

คาต่ําที่สุด
คากลาง (มัธยฐาน)

6,621,951.02

คาเฉลี่ย (ตนทุนรวม/จํานวนสวนราชการ)
ชวงความถี่ตนทุนรวม :
ต่ํากวา 1,000,000
1,000,000 - 2,000,000
2,000,001 - 3,000,000
3,000,001 - 4,000,000
4,000,001 - 5,000,000
5,000,001 - 6,000,000
6,000,001 - 7,000,000
7,000,001 - 8,000,000
8,000,001 - 9,000,000
9,000,001 - 10,000,000
10,000,001 - 100,000,000
มากกวา 100,000,000
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ก )

24,305,009.20
7
14
10
13
8
9
6
10
6
4
35
6

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

ตารางที่ 2.76 รายงานสรุปขอมูลตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานยานพาหนะ
คาสูงที่สุด

หนวยนับ : บาท
1,186.47 (สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)

คาต่ําที่สุด

0.23 (กรมสงเสริมการปกครองท?องถิ่น)

คากลาง (มัธยฐาน)

25.62

คาเฉลี่ย (ผลรวมตนทุนตอหนวย/จํานวนสวนราชการ)

51.33

ชวงความถี่ตนทุนตอหนวย :
ต่ํากวา 10
10 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
มากกวา 100
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ก )

32
22
21
10
12
6
4
3
2
2
14

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
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บทที่ 3
ตนทุนของกิจกรรมสนับสนุนของสวนราชการในระดับกระทรวง
สรุปผลการเปรียบเทียบตนทุนของกิจกรรมสนับสนุนของสวนราชการในระดับกระทรวง
กรมบั ญ ชี ก ลางไดรั บ รายงานขอมู ล ผลการคํา นวณตนทุ น ประจํา ป$ ง บประมาณ พ.ศ. 2555
ที่ ส+ ว นราชการจั ด ทํา ตามคํา รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํา ป$ ง บประมาณ พ.ศ.2556 จํา นวน 21
กระทรวง ไดแก+
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต+างประเทศ
กระทรวงการท+องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย:
กระทรวงเกษตรและสหกรณ:
กระทรวงการคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย:
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
ส+วนราชการไม+สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

โดยขอมูลที่แสดงไวเปAนการเปรียบเทียบเพื่อประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของส+วนราชการ
ในกิจกรรมสนับสนุนภายใตกระทรวงเดียวกัน ปรากฏผลการวิเคราะห:เปรียบเทียบ ดังนี้
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แผนภูมิที่ 3.1 ตนทุนของสํานักนายกรัฐมนตรี
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
8.39%

กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
0.26%

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห4งชาติ
11.47%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
3.45%
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
5.80%

สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
3.60%
สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
44.53%

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
15.33%
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
3.47%

สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
17.52%

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห4งชาติ
21.58%

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
5.87%

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
20.25%

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
12.94%

สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
17.56%

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
7.98%

ตนทุนต(อหน(วยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
2,500

2,189.40
1,899.03

2,000

1,246.87

1,500
1,000
500

651.83
457.94

374.44

176.74

65.00

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
6.72%

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห4งชาติ
8.10%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการพัสดุ

กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
0.12%
สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
3.26%

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
5.82%

สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
40.46%

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
15.02%

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
7.92%

กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
4.51%

สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
21.70%

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห4งชาติ
10.07%

สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
11.84%

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
11.43%
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
12.53%

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
20.50%

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
20.01%

ตนทุนต(อหน(วยกิจกรรมดานการพัสดุ
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

28,589.78

8,577.94

10,035.94
4,264.98

6,737.68

7,101.32

1,258.44

218.82
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
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แผนภูมิที่ 3.1 ตนทุนของสํานักนายกรัฐมนตรี (ต(อ)
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
8.43%

กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
0.43%

ปริมาณงานกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
5.91%

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห4งชาติ
16.59%

สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
36.70%

สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
5.03%

กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
30.50%

สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
12.93%

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
9.03%
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
6.44%

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
10.91%
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
5.07%

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
9.18%
สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
12.80%

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห4งชาติ
14.08%

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
15.96%

ตนทุนต(อหน(วยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

29,313.23
18,263.53
12,131.76

12,172.79
5,698.22

13,506.90

8,804.37
144.72
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
15.23%

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
4.88%

สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
4.65%

ปริมาณงานกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
28.77%

สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
0.76%
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห4งชาติ
0.01%

สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
3.45%

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
1.37%
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
17.83%

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห4งชาติ
12.57%

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
5.89%

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
13.04%

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
14.97%

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
2.93%
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
0.40%

กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
73.25%

ตนทุนต(อหน(วยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
133,420.22

16.65
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
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966.60
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

356.59
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ

67.23

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

343.06

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

667.07

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

493.06

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-

แผนภูมิที่ 3.1 ตนทุนของสํานักนายกรัฐมนตรี (ต(อ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

ปริมาณงานกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
4.65%

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
10.62%
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห4งชาติ
8.23%

สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
34.26%

สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
6.20%

กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
37.29%

สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
11.67%
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
6.67%
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
5.83%

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
3.19%

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
24.38%

สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
9.01%

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
5.66%

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
6.11%

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
6.00%

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห4งชาติ
20.23%

ตนทุนต(อหน(วยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

36,364.10
27,479.19

11,631.46
5,076.08

5,582.32

3,432.55

2,675.92

819.67
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน(วยงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน(วยงาน
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
8.48%
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห4งชาติ
7.60%

กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
1.71%

ปริมาณงานกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน(วยงาน
กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
14.67%

สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
3.79%
สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
27.56%

สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
6.02%
สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
16.18%

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
19.95%

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
16.72%
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห4งชาติ
0.11% สํานักงานคณะกรรมการ

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
12.44%

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
21.69%

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
14.65%

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
13.44%

ขาราชการพลเรือน
14.99%

ตนทุนต(อหน(วยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน(วยงาน
1,329,395.41

32,146.13

16,029.74

30,449.33

21,039.91
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
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8,017.36

2,205.88
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

11,887.40

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-

แผนภูมิที่ 3.1 ตนทุนของสํานักนายกรัฐมนตรี (ต(อ)
กิจกรรมดานเครือข(ายอินเตอรAเน็ตและเว็บไซตA
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเครือข(ายอินเตอรAเน็ตและเว็บไซตA
กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
13.78%

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
6.94%

สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
4.63%

* หน4วยนับ = 1 ระบบ

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห4งชาติ
7.82%
สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
3.47%
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
7.30%

สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
47.21%

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
8.85%

กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห4งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการ
1.75%
ขาราชการพลเรือน
4.13%

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
3.81%

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
2.64%

กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
3.96%
สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
26.60%

* หน4วยนับ = 1 ดาน

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
4.46%

สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
52.64%

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
16.79%

กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
1.77%

* หน4วยนับ = 1 ดาน

สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
10.86%

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห4งชาติ
1.82%

สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
19.53%

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
7.27%

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
5.68%
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
36.27%
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แผนภูมิที่ 3.1 ตนทุนของสํานักนายกรัฐมนตรี (ต(อ)
กิจกรรมดานดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
22.73%

กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
0.05%

ปริมาณงานกิจกรรมดานงานสารบรรณ

สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
3.32%

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห4งชาติ
3.36%

กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
2.71%

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
5.50%
สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
41.10%

สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
10.93%
สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
8.84%

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห4งชาติ
12.41%

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
18.65%

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
7.56%
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
3.67%

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
2.37%

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
38.57%

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
18.22%

ตนทุนต(อหน(วยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
327.98

350
300
250
200
150
100
50
-

291.40

108.97
68.91
13.82

21.41

19.07

1.25
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการ
5.16%
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห4งชาติ
14.32%

กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
3.75%

ปริมาณงานกิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
9.21%

สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
1.13%

สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
11.49%

กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
46.81%

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
2.75%

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
6.76%

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
4.78%
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
4.30%

สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
61.72%

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
6.38%

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห4งชาติ
11.57%

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
4.31%

ตนทุนต(อหน(วยกิจกรรมดานยานพาหนะ
250

215.32

200
150
100
50

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
5.54%

46.13

28.35

25.63

49.60

48.04

4.93

3.21

-

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
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ตารางที่ 3.1 ตนทุนของสํานักนายกรัฐมนตรี
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตนทุนรวม

2,766,040.65
34,180,968.00
9,935,710.35

ปริมาณ

15,650.00
15,612.00
5,232.00

ตนทุนตอหนวย

ตนทุนรวม

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
176.74
คาเฉลี่ย
2,189.40 ตนทุนตอหนวย
1,899.03
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

2,661,539.79
11,766,810.50
8,806,133.63
6,441,327.29
200,000.00
ตนทุนรวม

7,108.00
18,052.00
19,230.00
5,166.00
3,077.00
ปริมาณ

2,766,040.65
34,307,735.51
17,387,493.10

2,198.00
1,200.00
2,027.00

12,735,612.11
4,938,844.12
6,872,434.64
5,695,262.59
100,000.00
ตนทุนรวม

1,269.00
1,158.00
1,020.00
802.00
457.00
ปริมาณ

2,189.40
65.00
882.66

374.44
651.83
457.94
1,246.87
65.00
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
1,258.44
คาเฉลี่ย :
28,589.78 ตนทุนตอหนวย
8,577.94
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

34,307,735.51
100,000.00
10,600,427.84
28,589.78
218.82
8,348.11

10,035.94
4,264.98
6,737.68
7,101.32
218.82
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

2,766,040.65
17,177,554.01
7,469,782.77

228.00
586.00
409.00

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
12,131.76
คาเฉลี่ย :
29,313.23 ตนทุนตอหนวย
18,263.53
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

2,370,459.61
5,106,532.38
7,766,239.57
3,944,016.10

416.00
580.00
638.00
292.00

5,698.22
8,804.37
12,172.79
13,506.90
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34,180,968.00
200,000.00
9,594,816.28

17,177,554.01
200,000.00
5,850,078.14
29,313.23
144.72
12,504.44

ตารางที่ 3.1 ตนทุนของสํานักนายกรัฐมนตรี (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

200,000.00
ตนทุนรวม

1,382.00
ปริมาณ

144.72
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

2,766,040.65
17,095,624.01
3,497,876.93

5,610.00
25,628.00
10,196.00

8,893,401.97
7,748,427.24
7,471,532.54
2,899,798.71
9,051,507.00
ตนทุนรวม

132,289.00
21,729.00
56.00
3,000.00
543,504.00
ปริมาณ

8,109,195.06
2,131,952.82
1,339,757.57

223.00
420.00
240.00

5,770,629.54
755,161.93
1,948,070.03
2,512,396.01
1,100,000.00
ตนทุนรวม

210.00
220.00
728.00
216.00
1,342.00
ปริมาณ

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
493.06
คาเฉลี่ย :
667.07 ตนทุนตอหนวย
343.06
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

133,420.22
16.65
17,041.31

67.23
356.59
133,420.22
966.60
16.65
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
36,364.10
คาเฉลี่ย :
5,076.08 ตนทุนตอหนวย
5,582.32
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

8,109,195.06
755,161.93
2,958,395.37
36,364.10
819.67
11,632.66

27,479.19
3,432.55
2,675.92
11,631.46
819.67
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

3,316,585.78
24,109,598.42
10,884,193.42

279.00
750.00
679.00

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
11,887.40
คาเฉลี่ย :
32,146.13 ตนทุนตอหนวย
16,029.74
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

18,969,932.54
14,622,738.55

623.00
695.00

30,449.33
21,039.91
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17,095,624.01
2,766,040.65
7,428,026.13

24,109,598.42
1,500,000.00
10,933,260.83
1,329,395.41
2,205.88
181,396.40

ตารางที่ 3.1 ตนทุนของสํานักนายกรัฐมนตรี (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

6,646,977.06
7,416,060.87
1,500,000.00
ตนทุนรวม

5.00
925.00
680.00
ปริมาณ

1,329,395.41
8,017.36
2,205.88
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

3,316,585.78
33,801,922.17
6,334,017.56

1.00
1.00
1.00

5,228,113.60
2,487,763.77
5,596,326.76
4,967,037.12
9,870,000.00
ตนทุนรวม

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
ปริมาณ

17,299,820.85
34,232,528.00
2,901,918.17

1.00
1.00
1.00

1,717,356.41
2,685,507.04
1,139,473.69
2,478,201.86
2,572,300.00
ตนทุนรวม

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2,591,769.24
4,659,913.37
1,356,257.05
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ปริมาณ

1.00
1.00
1.00

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
3,316,585.78
คาเฉลี่ย :
33,801,922.17 ตนทุนตอหนวย
6,334,017.56
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

33,801,922.17
2,487,763.77
8,950,220.84
33,801,922.17
2,487,763.77
8,950,220.84

5,228,113.60
2,487,763.77
5,596,326.76
4,967,037.12
9,870,000.00
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
17,299,820.85
คาเฉลี่ย :
34,232,528.00 ตนทุนตอหนวย
2,901,918.17
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

34,232,528.00
1,139,473.69
8,128,388.25
34,232,528.00
1,139,473.69
8,128,388.25

1,717,356.41
2,685,507.04
1,139,473.69
2,478,201.86
2,572,300.00
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
2,591,769.24
คาเฉลี่ย :
4,659,913.37 ตนทุนตอหนวย
1,356,257.05
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

8,653,544.31
422,950.00
2,982,448.06
8,653,544.31
422,950.00
2,982,448.06

ตารางที่ 3.1 ตนทุนของสํานักนายกรัฐมนตรี (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ตนทุนรวม
8,653,544.31
1,735,769.78
433,060.52
4,006,320.21
422,950.00
ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ปริมาณ

1,383,020.32
17,130,824.01
7,596,020.77

64,605.00
52,231.00
110,229.00

1,528,232.48
3,149,732.44
1,398,459.36
9,475,961.58
20,000.00
ตนทุนรวม

14,024.00
227,916.00
73,320.00
32,519.00
16,040.00
ปริมาณ

1,383,020.32
75,363,383.83
7,790,086.06

280,495.00
350,000.00
168,876.00

5,839,545.32
3,362,581.53
17,486,781.93
6,299,146.09
4,577,505.48

205,948.00
131,221.00
352,540.00
131,110.00
1,425,600.00

8,653,544.31
1,735,769.78
433,060.52
4,006,320.21
422,950.00
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
21.41
คาเฉลี่ย :
327.98 ตนทุนตอหนวย
68.91
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

327.98
1.25
106.60

108.97
13.82
19.07
291.40
1.25
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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17,130,824.01
20,000.00
5,210,281.37

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
4.93
คาเฉลี่ย :
215.32 ตนทุนตอหนวย
46.13
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
28.35
25.63
49.60
48.04
3.21

75,363,383.83
1,383,020.32
15,262,756.32
215.32
3.21
52.65

แผนภูมิที่ 3.2 ตนทุนของกระทรวงกลาโหม
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

ปริมาณงานกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

กรมราชองครักษ%
3.32%

กองทัพอากาศ
7.05%

กรมราชองครักษ%
1.67%

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม…
กองทัพอากาศ
46.91%

กองทัพเรือ
7.17%

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
20.54%

กองทัพบก
10.84%

กองทัพเรือ
20.05%

กองทัพบก
82.05%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

33,721.41

8,859.98
1,592.56

88.32

669.74
กรมราชองครักษ9

กองทัพอากาศ

กองทัพเรือ

กองทัพบก

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ

กองทัพอากาศ
14.75%

กรมราชองครักษ%
2.41%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการพัสดุ

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
0.03%

กรมราชองครักษ%
7.68%
กองทัพอากาศ
14.58%

กองทัพเรือ
23.74%

กองทัพบก
52.53%

กองทัพเรือ
30.27%

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
24.61%

กองทัพบก
29.39%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานการพัสดุ
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-

315,426.63
225,050.16
178,522.22
55,343.40
245.09
กรมราชองครักษ%

กองทัพอากาศ

กองทัพเรือ

กองทัพบก

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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แผนภูมิที่ 3.2 ตนทุนของกระทรวงกลาโหม (ตอ)
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

กรมราชองครักษ%
18.81%

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
0.67%

ปริมาณงานกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

กองทัพบก
4.50%

กรมราชองครักษ%
0.13%

กองทัพอากาศ
19.26%

กองทัพเรือ
29.05%

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
1.91%

กองทัพเรือ
17.60%
กองทัพบก
61.09%

กองทัพอากาศ
46.96%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-

161,478.41

389.76

82.19

2,718.83

1,840.40

กรมราชองครักษ%

กองทัพอากาศ

กองทัพเรือ

กองทัพบก

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมราชองครักษ%
1.53%

ปริมาณงานกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
2.27%

กองทัพอากาศ
19.10%

กองทัพเรือ
2.09%

กองทัพบก
36.56%

กองทัพอากาศ
3.45%

กรมราชองครักษ%
0.04%
สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
0.24%

กองทัพเรือ
40.54%
กองทัพบก
94.19%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-

824.61

374.45
183.88

106.95
7.50
กรมราชองครักษ%

กองทัพอากาศ

กองทัพเรือ

กองทัพบก

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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แผนภูมิที่ 3.2 ตนทุนของกระทรวงกลาโหม (ตอ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
3.39%

กรมราชองครักษ%
25.64%

ปริมาณงานกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

กองทัพบก
8.46%

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
11.58%

กรมราชองครักษ%
29.76%

กองทัพบก
21.65%

กองทัพเรือ
21.42%

กองทัพอากาศ
20.40%

กองทัพเรือ
16.61%

กองทัพอากาศ
41.09%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
4,442.34

5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

2,843.83
1,900.63
861.99
645.41

กรมราชองครักษ%

กองทัพอากาศ

กองทัพเรือ

กองทัพบก

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน

ปริมาณงานกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
กรมราชองครักษ%
1.06%

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
32.42%

กรมราชองครักษ%
13.13%
กองทัพอากาศ
17.85%

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
11.03%
กองทัพบก
6.74%

กองทัพอากาศ
51.66%

กองทัพเรือ
29.51%

กองทัพบก
11.79%

กองทัพเรือ
24.80%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
53,762.07

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000

12,735.41

7,584.02

10,000

3,643.41

1,497.78

กรมราชองครักษ%

กองทัพอากาศ

กองทัพเรือ

กองทัพบก

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
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แผนภูมิที่ 3.2 ตนทุนของกระทรวงกลาโหม (ตอ)
กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร9เน็ตและเว็บไซต9
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเครือขายอินเตอร9เน็ตและเว็บไซต9
กรมราชองครักษ%
8.99%

* หน-วยนับ = 1 ระบบ

กองทัพอากาศ
7.83%
กองทัพเรือ
3.62%
กองทัพบก
1.04%

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
78.51%

กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน
* หน-วยนับ = 1 ด0าน

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
2.72%

กรมราชองครักษ%
12.17%

กองทัพบก
48.10%

กองทัพอากาศ
33.67%

กองทัพเรือ
3.35%

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ

กรมราชองครักษ%
30.28%

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
4.78%

* หน-วยนับ = 1 ด0าน
กองทัพบก
12.42%

กองทัพเรือ
32.82%

กองทัพอากาศ
19.70%
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แผนภูมิที่ 3.2 ตนทุนของกระทรวงกลาโหม (ตอ)
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ

ปริมาณงานกิจกรรมดานงานสารบรรณ

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
21.90%

กรมราชองครักษ%
22.12%

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
11.76%

กรมราชองครักษ%
8.18%

กองทัพบก
6.15%

กองทัพเรือ
11.97%

กองทัพบก
13.07%

กองทัพอากาศ
36.65%

กองทัพเ…

กองทัพอากาศ
61.95%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
2,293.41

2,500
1,804.26

2,000

1,580.39

1,500
1,000
502.07

444.12

500
-

กรมราชองครักษ%

กองทัพอากาศ

กองทัพเรือ

กองทัพบก

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม

กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ

กองทัพอากาศ
12.73%

ปริมาณงานกิจกรรมดานยานพาหนะ

กรมราชองครักษ%
6.98%

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
28.44%

กองทัพอากาศ
7.52%

กรมราชองครักษ%
3.95%

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
0.49%

กองทัพเรือ
5.92%

กองทัพเรือ
12.65%

กองทัพบก
82.11%

กองทัพบก
39.19%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานงานยานพาหนะ
1,400

1,186.47

1,200
1,000
800
600
400
9.83

44.04

34.87

36.39

กองทัพบก

กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

กรมราชองครักษ%

200
สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
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ตารางที่ 3.2 ตนทุนของกระทรวงกลาโหม
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กรมราชองครักษ
กิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กรมราชองครักษ
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กรมราชองครักษ
กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กรมราชองครักษ
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กรมราชองครักษ

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

10,764,455.95

121,878.00

88.32

2,168,488,977.78
189,533,383.31
186,450,167.10
87,802,378.59

64,306.00
119,012.00
278,393.00
9,910.00

33,721.41
1,592.56
669.74
8,859.98

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

1,323,479.41

5,400.00

245.09

2,034,501,733.88
1,172,511,324.38
571,271,108.67
93,308,979.18

6,450.00
5,210.00
3,200.00
1,686.00

315,426.63
225,050.16
178,522.22
55,343.40

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

3,416,642.13

8,766.00

389.76

22,992,324.29
148,382,474.33
239,865,717.78
96,079,652.72

279,760.00
80,625.00
88,224.00
595.00

82.19
1,840.40
2,718.83
161,478.41

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

41,003,910.75

222,987.00

183.88

660,423,919.77
732,427,595.61
344,985,536.83
27,655,607.51

88,086,500.00
1,956,015.00
3,225,679.20
33,538.00

7.50
374.45
106.95
824.61

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

7,519,711.40

11,651.00

645.41

18,774,161.00
47,534,599.50
91,174,639.27
56,904,863.56

21,780.00
16,715.00
20,524.00
29,940.00

861.99
2,843.83
4,442.34
1,900.63
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ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

2,168,488,977.78
10,764,455.95
528,607,872.55

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

2,034,501,733.88
1,323,479.41
774,583,325.10

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

239,865,717.78
3,416,642.13
102,147,362.25

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

732,427,595.61
27,655,607.51
361,299,314.09

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

91,174,639.27
7,519,711.40
44,381,594.95

33,721.41
88.32
8,986.40

315,426.63
245.09
154,917.50

161,478.41
82.19
33,301.92

824.61
7.50
299.48

4,442.34
645.41
2,138.84

ตารางที่ 3.2 ตนทุนของกระทรวงกลาโหม (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน

ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กรมราชองครักษ

45,669,197.72

3,586.00

12,735.41

16,609,007.80
34,936,650.43
25,147,769.98
18,494,152.37

2,190.00
9,589.00
16,790.00
344.00

7,584.02
3,643.41
1,497.78
53,762.07

กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กรมราชองครักษ
กิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กรมราชองครักษ
กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กรมราชองครักษ
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กรมราชองครักษ

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

301,416,704.92

1.00

301,416,704.92

4,010,055.58
13,912,585.26
30,078,705.27
34,513,589.01

1.00
1.00
1.00
1.00

4,010,055.58
13,912,585.26
30,078,705.27
34,513,589.01

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

3,420,847.36

1.00

3,420,847.36

60,468,415.72
4,205,784.20
42,329,244.31
15,299,909.54

1.00
1.00
1.00
1.00

60,468,415.72
4,205,784.20
42,329,244.31
15,299,909.54

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

4,592,394.25

1.00

4,592,394.25

11,931,207.49
31,535,124.14
18,926,817.90
29,086,680.00

1.00
1.00
1.00
1.00

11,931,207.49
31,535,124.14
18,926,817.90
29,086,680.00

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

34,166,421.26

21,619.00

1,580.39

20,391,749.44
9,775,421.90
57,194,069.57
34,513,589.01

11,302.00
22,011.00
113,917.00
15,049.00

1,804.26
444.12
502.07
2,293.41
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ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

45,669,197.72
16,609,007.80
28,171,355.66

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

301,416,704.92
4,010,055.58
76,786,328.01

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

53,762.07
1,497.78
15,844.54

301,416,704.92
4,010,055.58
76,786,328.01
60,468,415.72
3,420,847.36
25,144,840.23
60,468,415.72
3,420,847.36
25,144,840.23
31,535,124.14
4,592,394.25
19,214,444.75
31,535,124.14
4,592,394.25
19,214,444.75
57,194,069.57
9,775,421.90
31,208,250.24
2,293.41
444.12
1,324.85

ตารางที่ 3.2 ตนทุนของกระทรวงกลาโหม (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กรมราชองครักษ

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

380,146,530.60

320,400.00

1,186.47

523,833,350.46
169,142,082.14
170,170,172.68
93,308,979.18

53,279,380.00
3,840,515.00
4,879,882.00
2,564,210.00

9.83
44.04
34.87
36.39

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

523,833,350.46
93,308,979.18
267,320,223.01
1,186.47
9.83
262.32

แผนภูมิที่ 3.3 ตนทุนของกระทรวงการคลัง
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
2.71%

สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
1.29%

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง
2.45%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
13.01%

สํานักงานเศรษฐกิจการ
สํานักงานบริหารหนี้
คลัง
สาธารณะ
0.09%
0.01%
สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
0.08%

กรมธนารักษ
6.35%

กรมสรรพากร
18.11%

กรมบัญชีกลาง
0.27%

กรมธนารักษ
0.30%

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
0.16%
กรมศุลกากร
18.00%

กรมบัญชีกลาง
4.73%

กรมสรรพสามิต
10.31%

กรมสรรพสามิต
12.72%
กรมสรรพากร
70.78%

กรมศุลกากร
38.62%

ตนทุนต"อหน"วยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
7,486.71

8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

3,014.20

1,039.74

579.60

9.46

45.63

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

กรมสรรพากร

กรมสรรพสามิต

กรมบัญชีกลาง

79.32
กรมศุลกากร

635.29

กรมธนารักษ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

779.61

กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ

สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
1.77%

สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
5.30%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการพัสดุ

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง
8.10%

สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
0.61%

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
22.44%

สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
0.56%

กรมธนารักษ
4.84%

กรมสรรพากร
14.20%

กรมบัญชีกลาง
4.13%
กรมสรรพสามิต
22.96%

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
2.05%
5.27%

กรมธนารักษ
2.26%
กรมบัญชีกลาง
2.18%
กรมศุลกากร
9.54%

กรมสรรพากร
51.77%

กรมสรรพสามิต
25.75%

กรมศุลกากร
16.26%

ตนทุนต"อหน"วยกิจกรรมการดานการพัสดุ
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

61,463.88

30,048.71

27,894.61

22,341.63
15,108.43

13,357.26

12,030.04

6,298.48

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

กรมสรรพากร

กรมสรรพสามิต

กรมศุลกากร

กรมบัญชีกลาง

กรมธนารักษ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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1,936.33

แผนภูมิที่ 3.3 ตนทุนของกระทรวงการคลัง (ต"อ)
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
1.42%

สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
3.70%

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง
2.97%

ปริมาณงานกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
8.94%

สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
0.55%
สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
0.48%

กรมธนารักษ
4.38%
กรมบัญชีกลาง
6.25%

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง
1.15%

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
1.20%

กรมธนารักษ
7.55%
กรมบัญชีกลาง
6.03%
กรมศุลกากร
13.55%

กรมศุลกากร
19.31%

กรมสรรพากร
37.19%

กรมสรรพากร
54.20%

กรมสรรพสามิต
15.84%

กรมสรรพสามิต
15.28%

ตนทุนต"อหน"วยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

39,305.04
35,740.11

15,617.45
3,065.50

5,484.30

7,539.20

13,644.58

3,630.57

5,484.49

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

กรมสรรพากร

กรมสรรพสามิต

กรมศุลกากร

กรมบัญชีกลาง

กรมธนารักษ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
0.76%

สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
1.60%

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง
4.95%

ปริมาณงานกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
1.514%

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
5.66%

กรมสรรพากร
4.58%

กรมธนารักษ
25.24%

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง
2.152%

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
4.178%

กรมธนารักษ
15.937%

สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
3.655%

กรมบัญชีกลาง
0.096%
กรมศุลกากร
7.156%

กรมสรรพสามิต
25.01%

กรมบัญชีกลาง
5.21%
กรมสรรพากร
52.311%

กรมสรรพสามิต
13.001%

กรมศุลกากร
26.98%

ตนทุนต"อหน"วยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
14,000

11,500.47

12,000
10,000
8,000
6,000
798.27

407.37

18.55

44.22

224.11

486.71
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

335.38

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

273.00

กรมสรรพสามิต

2,000

กรมศุลกากร

4,000
-

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

กรมสรรพากร

กรมบัญชีกลาง

กรมธนารักษ:

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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แผนภูมิที่ 3.3 ตนทุนของกระทรวงการคลัง (ต"อ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
1.42%

สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
1.94%

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง
1.56%

ปริมาณงานกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
5.96%

สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
3.85%

กรมธนารักษ
4.05%
กรมบัญชีกลาง
3.45%

กรมสรรพากร
10.11%

สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
7.44%

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง
สํานักงานปลัด
4.57%
กระทรวงการคลัง
7.81%

กรมธนารักษ
7.46%

กรมสรรพากร
4.12%

กรมศุลกากร
14.20%

กรมบัญชีกลาง
12.43%

กรมสรรพสามิต
11.08%
กรมสรรพสามิต
57.31%

กรมศุลกากร
41.24%

ตนทุนต"อหน"วยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
42,319.30

20,044.48

4,439.32

2,269.36

2,817.80

3,022.64
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

กรมสรรพากร

กรมสรรพสามิต

กรมศุลกากร

กรมบัญชีกลาง

กรมธนารักษ:

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

2,130.70

2,796.76
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

6,241.94

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน"วยงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน"วยงาน
สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
1.32%

สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการ
2.96%
คลัง
2.47%

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
0.26%

ปริมาณงานกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน"วยงาน
สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
0.93%
สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
0.28%

กรมธนารักษ
6.10%
กรมบัญชีกลาง
14.87%

กรมสรรพากร
17.68%

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง
1.03%

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
1.37%

กรมธนารักษ
10.08%
กรมบัญชีกลาง
0.83%
กรมศุลกากร
11.90%

กรมสรรพสามิต
11.22%

กรมสรรพสามิต
15.32%

กรมสรรพากร
58.25%

กรมศุลกากร
43.12%

ตนทุนต"อหน"วยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน"วยงาน
280,436.81

300,000
250,000
200,000
150,000

50,000

73,430.31

56,549.41

100,000
2,955.50

11,427.21

9,438.77

49,676.83

4,736.04

37,490.12

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

กรมสรรพากร

กรมสรรพสามิต

กรมศุลกากร

กรมบัญชีกลาง

กรมธนารักษ:

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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แผนภูมิที่ 3.3 ตนทุนของกระทรวงการคลัง (ต"อ)
กิจกรรมดานเครือข"ายอินเตอร:เน็ตและเว็บไซต:
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเครือข"ายอินเตอร:เน็ตและเว็บไซต:
สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
0.88%

สํานักงานบริหารหนี้
สํานักงานเศรษฐกิจการ
สาธารณะ
คลัง
0.98%
0.57%

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ
11.28%
0.88%

* หน5วยนับ = 1 ระบบ

กรมบัญชีกลาง
7.32%

กรมศุลกากร
11.18%

กรมสรรพากร
58.44%

กรมสรรพสามิต
8.48%

กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
21.93%

สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
2.48%

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง
0.80%

* หน5วยนับ = 1 ด7าน
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
32.96%

กรมสรรพากร
2.27%

กรมธนารักษ
6.88%

กรมสรรพสามิต
24.09%
กรมศุลกากร
4.32%

กรมบัญชีกลาง
4.26%

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
4.77%

สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
7.22%

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง
2.69%

* หน5วยนับ = 1 ด7าน

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
19.38%

กรมสรรพสามิต
22.89%
กรมธนารักษ
16.99%

กรมบัญชีกลาง
5.40%
กรมศุลกากร
20.66%
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แผนภูมิที่ 3.3 ตนทุนของกระทรวงการคลัง (ต"อ)
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
2.10%

สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
1.55%

ปริมาณงานกิจกรรมดานงานสารบรรณ

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง
1.30%

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
24.33%

กรมสรรพากร
3.65%

สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
0.66%

กรมธนารักษ
1.95%

สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
1.27%

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง
1.90%

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
4.34%
กรมธนารักษ
7.17%

กรมสรรพากร
26.55%

กรมบัญชีกลาง
2.96%

กรมสรรพสามิต
8.17%

กรมศุลกากร
8.33%

กรมสรรพสามิต
53.84%

กรมบัญชีกลาง
45.34%

กรมศุลกากร
4.60%

ตนทุนต"อหน"วยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
2,500
2,000

2,012.32

1,712.48

1,500

969.48

1,000

553.24

500

83.07

373.21

208.19

42.00

19.92

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

กรมสรรพากร

กรมสรรพสามิต

กรมศุลกากร

กรมบัญชีกลาง

กรมธนารักษ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
3.68%

สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
3.15%

ปริมาณงานกิจกรรมดานยานพาหนะ

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง
4.65%

สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
สํานักงาน
0.19%
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
0.41%
กรมสรรพากร

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
21.11%

กรมสรรพากร
3.90%

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง
0.54%

2.52%

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
0.71%
กรมธนารักษ
1.25%
กรมบัญชีกลาง
0.68%
กรมศุลกากร
1.16%

กรมธนารักษ
11.03%

กรมบัญชีกลาง
7.37%
กรมสรรพสามิต
39.90%

กรมศุลกากร
5.22%

กรมสรรพสามิต
92.53%

ตนทุนต"อหน"วยกิจกรรมดานยานพาหนะ
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
-

180.94

101.02
53.75

65.82

54.05
27.44

52.08

9.42

2.63

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

กรมสรรพากร

กรมสรรพสามิต

กรมศุลกากร

กรมบัญชีกลาง

กรมธนารักษ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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ตารางที่ 3.3 ตนทุนของกระทรวงการคลัง
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กิจกรรมดานการพัสดุ

43,211,638.00
21,093,025.50
15,694,203.58
128,259,901.44
42,263,693.80
60,164,463.62
4,289,593.57
9,006,507.65
8,150,552.58
ตนทุนรวม

14,336.00
27,056.00
24,704.00
1,617,091.00
926,322.00
6,359,672.00
7,401.00
1,203.00
7,839.00
ปริมาณ

3,014.20
คาสูงสุด :
779.61
คาต่ําสุด :
635.29
คาเฉลี่ย :
79.32 ตนทุนตอหนวย
45.63
คาสูงสุด :
9.46
คาต่ําสุด :
579.60
คาเฉลี่ย :
7,486.71
1,039.74
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

128,259,901.44
4,289,593.57
36,903,731.08

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร

40,866,252.00
8,823,321.06
7,520,139.21
29,605,924.52
41,821,895.65
25,855,802.55
3,217,195.18
9,649,829.60
14,756,248.31
ตนทุนรวม

1,360.00
584.00
563.00
2,461.00
6,640.00
13,353.00
144.00
157.00
529.00
ปริมาณ

30,048.71
คาสูงสุด :
15,108.43
คาต่ําสุด :
13,357.26
คาเฉลี่ย :
12,030.04 ตนทุนตอหนวย
6,298.48
คาสูงสุด :
1,936.33
คาต่ําสุด :
22,341.63
คาเฉลี่ย :
61,463.88
27,894.61
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

41,821,895.65
3,217,195.18
20,235,178.68

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

20,202,792.00
9,886,242.49
14,127,549.64
43,619,301.36
35,791,761.78
84,018,645.89
3,217,195.17
8,363,185.67
6,699,488.96
ตนทุนรวม

514.00
3,225.00
2,576.00
5,785.67
6,526.00
23,142.00
206.00
234.00
491.00
ปริมาณ

39,305.04
คาสูงสุด :
3,065.50
คาต่ําสุด :
5,484.30
คาเฉลี่ย :
7,539.20 ตนทุนตอหนวย
5,484.49
คาสูงสุด :
3,630.57
คาต่ําสุด :
15,617.45
คาเฉลี่ย :
35,740.11
13,644.58
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

84,018,645.89
3,217,195.17
25,102,907.00

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

15,902,093.00
70,935,436.73
14,628,601.52
75,813,427.67
70,290,909.75
12,878,770.54
2,144,796.79
4,503,253.83
13,898,560.61

55,451.00
211,508.00
1,272.00
94,972.00
172,550.00
694,260.00
48,508.00
20,094.00
28,556.00

273.00
คาสูงสุด :
335.38
คาต่ําสุด :
11,500.47
คาเฉลี่ย :
798.27 ตนทุนตอหนวย
407.37
คาสูงสุด :
18.55
คาต่ําสุด :
44.22
คาเฉลี่ย :
224.11
486.71

75,813,427.67
2,144,796.79
31,221,761.16
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ตนทุนรวม

7,486.71
9.46
1,518.84

61,463.88
1,936.33
21,164.38

39,305.04
3,065.50
14,390.14

11,500.47
18.55
1,565.34

ตารางที่ 3.3 ตนทุนของกระทรวงการคลัง (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน

4,962,346.00
3,373,884.23
2,873,013.15
11,831,934.28
47,736,167.39
8,418,682.77
1,184,874.87
1,615,072.60
1,300,491.24
ตนทุนรวม

795.00
760.00
1,266.00
4,199.00
1,128.00
420.00
392.00
758.00
465.00
ปริมาณ

6,241.94
คาสูงสุด :
4,439.32
คาต่ําสุด :
2,269.36
คาเฉลี่ย :
2,817.80 ตนทุนตอหนวย
42,319.30
คาสูงสุด :
20,044.48
คาต่ําสุด :
3,022.64
คาเฉลี่ย :
2,130.70
2,796.76
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

47,736,167.39
1,184,874.87
9,255,162.95

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=

1,773,302.00
41,624,987.25
101,518,123.96
294,283,124.06
76,562,307.62
120,645,997.99
9,031,928.61
20,168,793.25
16,870,556.04
ตนทุนรวม

600.00
4,410.00
362.00
5,204.00
6,700.00
25,474.00
123.00
406.00
450.00
ปริมาณ

2,955.50
คาสูงสุด :
9,438.77
คาต่ําสุด :
280,436.81
คาเฉลี่ย :
56,549.41 ตนทุนตอหนวย
11,427.21
คาสูงสุด :
4,736.04
คาต่ําสุด :
73,430.31
คาเฉลี่ย :
49,676.83
37,490.12
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

294,283,124.06
1,773,302.00
75,831,013.42

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กิจกรรมดานแผนงาน

99,767,563.00
7,757,793.40
64,719,220.83
98,914,914.21
75,068,837.88
517,054,277.10
7,741,653.09
8,643,768.53
5,077,679.00
ตนทุนรวม

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

99,767,563.00
คาสูงสุด :
7,757,793.40
คาต่ําสุด :
64,719,220.83
คาเฉลี่ย :
98,914,914.21 ตนทุนตอหนวย
75,068,837.88
คาสูงสุด :
517,054,277.10
คาต่ําสุด :
7,741,653.09
คาเฉลี่ย :
8,643,768.53
5,077,679.00
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

517,054,277.10
5,077,679.00
98,305,078.56

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

51,362,271.00
10,726,769.83
6,631,262.51
6,733,701.30
37,532,684.05
3,543,729.90
34,171,011.99
3,859,931.85
1,250,075.35

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

51,362,271.00
คาสูงสุด :
10,726,769.83
คาต่ําสุด :
6,631,262.51
คาเฉลี่ย :
6,733,701.30 ตนทุนตอหนวย
37,532,684.05
คาสูงสุด :
3,543,729.90
คาต่ําสุด :
34,171,011.99
คาเฉลี่ย :
3,859,931.85
1,250,075.35

51,362,271.00
1,250,075.35
17,312,381.98

- 196 -

ปริมาณ

ตนทุนรวม

42,319.30
2,130.70
9,564.70

280,436.81
2,955.50
58,460.11

517,054,277.10
5,077,679.00
98,305,078.56

51,362,271.00
1,250,075.35
17,312,381.98

ตารางที่ 3.3 ตนทุนของกระทรวงการคลัง (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กิจกรรมดานงานสารบรรณ

11,915,956.00
10,444,118.43
3,321,687.40
12,701,720.32
14,071,014.97

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2,934,117.99
4,438,719.01
1,656,863.03
ตนทุนรวม

1.00
1.00
1.00

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ตนทุนรวม
14,071,014.97
1,656,863.03
7,685,524.64

ปริมาณ

11,915,956.00
คาสูงสุด :
10,444,118.43
คาต่ําสุด :
3,321,687.40
คาเฉลี่ย :
12,701,720.32 ตนทุนตอหนวย
14,071,014.97
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
2,934,117.99
คาเฉลี่ย :
4,438,719.01
1,656,863.03
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

80,719,675.00
6,472,366.28
9,808,877.23
27,632,995.54
178,651,609.97
12,112,341.75
6,970,589.56
5,146,575.80
4,307,006.91
ตนทุนรวม

47,136.00
77,918.00
492,500.00
49,948.00
88,779.00
288,378.00
7,190.00
13,790.00
20,688.00
ปริมาณ

1,712.48
คาสูงสุด :
83.07
คาต่ําสุด :
19.92
คาเฉลี่ย :
553.24 ตนทุนตอหนวย
2,012.32
คาสูงสุด :
42.00
คาต่ําสุด :
969.48
คาเฉลี่ย :
373.21
208.19
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

178,651,609.97
4,307,006.91
36,869,115.34

21,543,239.00
11,254,337.30
7,520,139.21
5,326,633.07
40,722,895.14
3,977,815.78
3,753,394.37
3,216,609.87
4,741,698.27

119,063.00
209,381.00
114,247.00
194,088.00
15,500,000.00
422,317.00
69,446.00
31,842.00
91,040.00

180.94
คาสูงสุด :
53.75
คาต่ําสุด :
65.82
คาเฉลี่ย :
27.44 ตนทุนตอหนวย
2.63
คาสูงสุด :
9.42
คาต่ําสุด :
54.05
คาเฉลี่ย :
101.02
52.08

40,722,895.14
3,216,609.87
11,339,640.22

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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14,071,014.97
1,656,863.03
7,685,524.64

2,012.32
19.92
663.77

180.94
2.63
60.79

แผนภูมิที่ 3.4 ตนทุนของกระทรวงการตางประเทศ
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

ปริมาณงานกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ, 100%

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ, 100%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
1,200
1,024.69

1,000
800
600
400
200
สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ

กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ

ปริมาณงานกิจกรรมดานการพัสดุ

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ, 100%

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ, 100%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานการพัสดุ
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

8,873.55

สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ

- 198 -

แผนภูมิที่ 3.4 ตนทุนของกระทรวงการตางประเทศ (ตอ)
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

ปริมาณงานกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ, 100%

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ, 100%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

4,136.96

สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปริมาณงานกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ, 100%

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ, 100%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
250
200

200.20

150
100
50
สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
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แผนภูมิที่ 3.4 ตนทุนของกระทรวงการตางประเทศ (ตอ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

ปริมาณงานกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ, 100%

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ, 100%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
3,000
2,681.21

2,500
2,000
1,500
1,000
500
สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน

ปริมาณงานกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ, 100%

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ, 100%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
25,000
21,399.47

20,000
15,000
10,000
5,000
สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
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แผนภูมิที่ 3.4 ตนทุนของกระทรวงการตางประเทศ (ตอ)
กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร1เน็ตและเว็บไซต1
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเครือขายอินเตอร1เน็ตและเว็บไซต1
* หนวยนับ = 1 ระบบ

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ, 100%

กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน
* หนวยนับ = 1 ด'าน

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ, 100%

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
* หนวยนับ = 1 ด'าน

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ, 100%
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แผนภูมิที่ 3.4 ตนทุนของกระทรวงการตางประเทศ (ตอ)
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ

ปริมาณงานกิจกรรมดานงานสารบรรณ

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ, 100%

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ, 100%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
70
60
50
40
30
20
10
-

63.71

สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ

กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ

ปริมาณงานกิจกรรมดานยานพาหนะ

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ, 100%

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ, 100%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานยานพาหนะ
6
5

4.86

4
3
2
1
สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
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ตารางที่ 3.4 ตนทุนของกระทรวงการตางประเทศ
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
กิจกรรมดานการพัสดุ

52,506,362.12
ตนทุนรวม

51,241.00
ปริมาณ

1,024.69
ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร

36,789,733.53
ตนทุนรวม

4,146.00
ปริมาณ

8,873.55
ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

8,211,868.83
ตนทุนรวม

1,985.00
ปริมาณ

4,136.96
ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

29,938,408.80
ตนทุนรวม

149,543.00
ปริมาณ

200.20
ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน

6,488,535.84
ตนทุนรวม

2,420.00
ปริมาณ

2,681.21
ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=

20,308,098.31
ตนทุนรวม

949.00
ปริมาณ

21,399.47
ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
กิจกรรมดานแผนงาน

2,409,600.00
ตนทุนรวม

1.00

2,409,600.00
ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ

6,006,235.57
ตนทุนรวม

1.00

6,006,235.57
ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
กิจกรรมดานงานสารบรรณ

2,923,722.10
ตนทุนรวม

1.00
ปริมาณ

2,923,722.10
ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
กิจกรรมดานยานพาหนะ

4,602,668.28
ตนทุนรวม

72,241.00
ปริมาณ

63.71
ตนทุนตอหนวย

1,910,104.67

392,867.00

4.86

สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ

ปริมาณ
ปริมาณ

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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แผนภูมิที่ 3.5 ตนทุนของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

ปริมาณงานกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

กรมพลศึกษา, 100%

กรมพลศึกษา
100%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
370.15

400
350
300
250
200
150
100
50
-

กรมพลศึกษา

กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ

ปริมาณงานกิจกรรมดานการพัสดุ

กรมพลศึกษา
100%

กรมพลศึกษา
100%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานการพัสดุ
2,500

2,134.60

2,000
1,500
1,000
500
กรมพลศึกษา
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แผนภูมิที่ 3.5 ตนทุนของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ตอ)
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

ปริมาณงานกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

กรมพลศึกษา, 100%

กรมพลศึกษา, 100%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
36,956.98

40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

กรมพลศึกษา

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปริมาณงานกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรมพลศึกษา
100.00%

กรมพลศึกษา
100%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
700
600
500
400
300
200
100
-

630.74

กรมพลศึกษา
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แผนภูมิที่ 3.5 ตนทุนของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ตอ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

ปริมาณงานกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

กรมพลศึกษา
100.00%

กรมพลศึกษา
100%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
2,031.75

2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

กรมพลศึกษา

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน

ปริมาณงานกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน

กรมพลศึกษา
100.00%

กรมพลศึกษา
100%

กรมพลศึกษา
100.00%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

36,553.42

กรมพลศึกษา
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แผนภูมิที่ 3.5 ตนทุนของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ตอ)
กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร2เน็ตและเว็บไซต2
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเครือขายอินเตอร2เน็ตและเว็บไซต2
* หนวยนับ = 1 ระบบ

กรมพลศึกษา
100%

กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน
* หนวยนับ = 1 ด$าน

กรมพลศึกษา, 100%

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
* หนวยนับ = 1 ด$าน

กรมพลศึกษา, 100.00%

- 207 -

แผนภูมิที่ 3.5 ตนทุนของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ตอ)
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ

ปริมาณงานกิจกรรมดานงานสารบรรณ

กรมพลศึกษา
100.00%

กรมพลศึกษา
100%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
727.58
800
700
600
500
400
300
200
100
กรมพลศึกษา

กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ

ปริมาณงานกิจกรรมดานยานพาหนะ

กรมพลศึกษา
100.00%

กรมพลศึกษา
100.00%

กรมพลศึกษา
100%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานยานพาหนะ
12
10
8
6
4
2
-

10.28

กรมพลศึกษา
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ตารางที่ 3.5 ตนทุนของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
กรมการทองเที่ยว

กิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
กรมการทองเที่ยว

กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
กรมการทองเที่ยว

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
กรมการทองเที่ยว

กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
กรมการทองเที่ยว

ตนทุนรวม
7,314,105.44

ตนทุนรวม
7,906,551.91

ตนทุนรวม
9,460,987.20

ตนทุนรวม
3,485,460.41

ตนทุนรวม
1,235,305.11
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ปริมาณ
19,760.00

ปริมาณ
3,704.00

ปริมาณ
256.00

ปริมาณ
5,526.00

ปริมาณ
608.00

ตนทุนตอหนวย

ตนทุนรวม

คาสูงสุด :
370.15
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

7,314,105.44
7,314,105.44
7,314,105.44

คาสูงสุด :
2,134.60
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

7,906,551.91
7,906,551.91
7,906,551.91

คาสูงสุด :
36,956.98
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

9,460,987.20
9,460,987.20
9,460,987.20

คาสูงสุด :
630.74
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

3,485,460.41
3,485,460.41
3,485,460.41

คาสูงสุด :
2,031.75
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

1,235,305.11
1,235,305.11
1,235,305.11

370.15
370.15
370.15

2,134.60
2,134.60
2,134.60

36,956.98
36,956.98
36,956.98

630.74
630.74
630.74

2,031.75
2,031.75
2,031.75

ตารางที่ 3.5 ตนทุนของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
กรมการทองเที่ยว

กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
กรมการทองเที่ยว

กิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
กรมการทองเที่ยว

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
กรมการทองเที่ยว

กิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
กรมการทองเที่ยว

ตนทุนรวม
7,310,683.17

ตนทุนรวม

ปริมาณ

7,310,683.17
7,310,683.17
7,310,683.17

ปริมาณ

27,107,764.78
27,107,764.78
27,107,764.78

ปริมาณ

คาสูงสุด :
27,107,764.78
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

ปริมาณ

คาสูงสุด :
4,397,809.79
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

ปริมาณ

คาสูงสุด :
8,386,226.09
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

200.00

1.00

4,397,809.79

ตนทุนรวม

1.00

8,386,226.09

ตนทุนรวม
8,784,741.45
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ตนทุนรวม

คาสูงสุด :
36,553.42
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

27,107,764.78

ตนทุนรวม

ตนทุนตอหนวย

1.00

12,074.00

คาสูงสุด :
727.58
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

36,553.42
36,553.42
36,553.42

27,107,764.78
27,107,764.78
27,107,764.78
4,397,809.79
4,397,809.79
4,397,809.79
4,397,809.79
4,397,809.79
4,397,809.79
8,386,226.09
8,386,226.09
8,386,226.09
8,386,226.09
8,386,226.09
8,386,226.09
8,784,741.45
8,784,741.45
8,784,741.45
727.58
727.58
727.58

ตารางที่ 3.5 ตนทุนของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
กรมการทองเที่ยว

ตนทุนรวม
1,678,838.57

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

163,385.00

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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ตนทุนรวม

คาสูงสุด :
10.28
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

1,678,838.57
1,678,838.57
1,678,838.57
10.28
10.28
10.28

แผนภูมิที่ 3.6 ตนทุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย"
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชนผู3ด3อยโอกาสและ
ผู3สูงอายุ
15.31%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

สํานักงานส+งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชิวิตคน
พิการแห+งชาติ
9.28%

สํานักงานส+งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชิวิตคน
พิการแห+งชาติ
2.49%

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชนผู3ด3อยโอกาสและ
ผู3สูงอายุ
5.52%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
21.36%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
3.32%

สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
2.28%

สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
6.85%
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
47.21%

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
86.40%

ตนทุนต+อหน+วยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-

872.10

406.70

505.59
375.94

74.02
สํานักงานส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิต
คนพิการแห+งชาติ

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ
เด็ก เยาวชนผู3ด3อยโอกาสและผู3สูงอายุ

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชนผู3ด3อยโอกาสและ
ผู3สูงอายุ
25.78%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการพัสดุ

สํานักงานส+งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชิวิตคน
พิการแห+งชาติ
9.40%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
23.58%

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชนผู3ด3อยโอกาสและ
ผู3สูงอายุ
15.88%
สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
8.52%

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
29.86%

สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
11.37%

สํานักงานส+งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชิวิตคน
พิการแห+งชาติ
4.04%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
7.12%

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
64.45%

ตนทุนต+อหน+วยกิจกรรมดานการพัสดุ
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

12,170.68
8,540.25
4,902.49

5,964.55

1,701.65

สํานักงานส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิต
คนพิการแห+งชาติ

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ
เด็ก เยาวชนผู3ด3อยโอกาสและผู3สูงอายุ

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
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แผนภูมิที่ 3.6 ตนทุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย" (ต+อ)
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

ปริมาณงานกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

สํานักงานส+งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชิวิตคน
พิการแห+งชาติ
14.63%

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชนผู3ด3อยโอกาสและ
ผู3สูงอายุ
8.24%

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชนผู3ด3อยโอกาสและ
ผู3สูงอายุ
3.59%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
42.67%

สํานักงานส+งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชิวิตคน
พิการแห+งชาติ
1.51%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
21.18%

สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
2.39%

สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
6.17%

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
28.29%

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
71.33%

ตนทุนต+อหน+วยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

36,807.28

8,676.61

9,794.55

7,628.09
1,501.65

สํานักงานส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชิวิตคนพิการแห+งชาติ

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ"
เด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย"

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
2.10%

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชนผู3ด3อยโอกาสและ
ผู3สูงอายุ
12.16%

ปริมาณงานกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักงานส+งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชิวิตคน
พิการแห+งชาติ
4.74%

สํานักงานส+งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชิวิตคน
พิการแห+งชาติ
5.54%

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชนผู3ด3อยโอกาสและ
ผู3สูงอายุ
18.88%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
44.94%

สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
12.04%

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
16.92%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
64.08%

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
18.59%

ตนทุนต+อหน+วยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-

764.90
488.46
345.53

458.29

93.59

สํานักงานส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชิวิตคนพิการแห+งชาติ

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ"
เด็ก เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย"
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แผนภูมิที่ 3.6 ตนทุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย" (ต+อ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

ปริมาณงานกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

สํานักงานส+งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชิวิตคน
พิการแห+งชาติ
11.20%
สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
18.08%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
23.28%

สํานักงานส+งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชิวิตคน
พิการแห+งชาติ
23.14%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
29.45%

สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
16.20%
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
37.39%

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
41.27%

ตนทุนต+อหน+วยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
4,603.61

5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

4,017.87
4,063.19

1,761.45

สํานักงานส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชิวิตคนพิการแห+งชาติ

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย"

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน+วยงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน+วยงาน
สํานักงานส+งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชิวิตคน
พิการแห+งชาติ
23.72%

ปริมาณงานกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน+วยงาน
สํานักงานส+งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชนผู3ด3อยโอกาสและ
ผู3สูงอายุ
9.04%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
47.06%

สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
8.11%

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชนผู3ด3อยโอกาสและ
ผู3สูงอายุ
9.29%
สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
2.00%

สํานักงานส+งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชิวิตคน
พิการแห+งชาติ
2.80%

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
14.77%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
65.28%

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
17.93%

ตนทุนต+อหน+วยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน+วยงาน
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-

124,663.35

17,858.46
10,608.32

3,624.63

สํานักงานส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชิวิตคนพิการแห+งชาติ

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ
เด็ก เยาวชนผู3ด3อยโอกาสและผู3สูงอายุ

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
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15,121.75

แผนภูมิที่ 3.6 ตนทุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย" (ต+อ)
กิจกรรมดานเครือข+ายอินเตอร"เน็ตและเว็บไซต"
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเครือข+ายอินเตอร"เน็ตและเว็บไซต"
สํานักงานส+งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชิวิตคน
พิการแห+งชาติ
11.97%

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชนผู3ด3อยโอกาสและ
ผู3สูงอายุ
14.06%

* หน+วยนับ = 1 ระบบ

สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
9.77%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
64.20%

กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
24.51%

สํานักงานส+งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชิวิตคน
พิการแห+งชาติ
40.67%

* หน+วยนับ = 1 ด3าน

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
5.22%

สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
6.20%
สํานักงานส+งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษเด็ก เยาวชน
ผู3ด3อยโอกาสและผู3สูงอายุ
23.40%

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานส+งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชิวิตคน
พิการแห+งชาติ
9.57%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
32.80%

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชนผู3ด3อยโอกาสและ
ผู3สูงอายุ
23.16%

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
10.51%

สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
23.97%
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* หน+วยนับ = 1 ด3าน

แผนภูมิที่ 3.6 ตนทุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย" (ต+อ)
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชนผู3ด3อยโอกาสและ
ผู3สูงอายุ
10.65%

ปริมาณงานกิจกรรมดานงานสารบรรณ

สํานักงานส+งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชิวิตคน
พิการแห+งชาติ
18.09%

สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
16.69%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
20.53%

สํานักงานส+งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชิวิตคน
พิการแห+งชาติ
19.82%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
24.77%

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
20.77%

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชนผู3ด3อยโอกาสและ
ผู3สูงอายุ
26.28%

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
29.81%

สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
12.59%

ตนทุนต+อหน+วยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
253.43

300
250

234.06

213.09

161.16

200
150
71.56

100
50
-

สํานักงานส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิต
คนพิการแห+งชาติ

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ
เด็ก เยาวชนผู3ด3อยโอกาสและผู3สูงอายุ

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ

สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
7.33%

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชนผู3ด3อยโอกาสและ
ผู3สูงอายุ
1.76%

ปริมาณงานกิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานส+งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชิวิตคน
พิการแห+งชาติ
18.87%

สํานักงานส+งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชิวิตคน
พิการแห+งชาติ
2.05%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
40.95%

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชนผู3ด3อยโอกาสและ
ผู3สูงอายุ
9.90%

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
8.65%

สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
11.53%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
80.21%

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
18.74%

ตนทุนต+อหน+วยกิจกรรมดานยานพาหนะ
80
70
60
50
40
30
20
10
-

74.55

24.18

17.58

6.78

สํานักงานส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชิวิตคนพิการแห+งชาติ

สํานักงานส+งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ
เด็ก เยาวชนผู3ด3อยโอกาสและผู3สูงอายุ

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
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4.13

ตารางที่ 3.6 ตนทุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย=
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแหงชาติ

กิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแหงชาติ

กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแหงชาติ

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแหงชาติ

กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ตนทุนรวม
13,759,093.04
30,405,770.02
4,410,247.14
9,860,104.37
5,974,042.60

ตนทุนรวม
13,107,818.49
16,601,282.13
6,319,303.84
14,332,818.90
5,226,633.95

ตนทุนรวม
15,240,922.38
10,103,103.86
2,203,773.22
2,941,371.37
5,226,633.95

ตนทุนรวม
50,501,001.43
13,337,887.67
1,655,530.62
9,584,246.70
3,731,816.64

ตนทุนรวม
3,844,012.98
5,387,964.50
2,360,714.49
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ปริมาณ
15,777.00
410,765.00
10,844.00
26,228.00
11,816.00

ปริมาณ
1,077.00
9,756.00
1,289.00
2,403.00
612.00

ปริมาณ
1,998.00
6,728.00
225.00
339.00
142.00

ปริมาณ
66,023.00
27,306.00
17,689.00
27,738.00
8,143.00

ปริมาณ
835.00
1,341.00
581.00

ตนทุนตอหนวย
872.10
74.02
406.70
375.94

ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

ตนทุนตอหนวย
505.59
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
12,170.68
1,701.65
4,902.49
5,964.55

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

ตนทุนตอหนวย
8,540.25
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
7,628.09
1,501.65
9,794.55
8,676.61

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

ตนทุนตอหนวย
36,807.28
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
764.90
488.46
93.59
345.53

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

ตนทุนตอหนวย
458.29
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
4,603.61
4,017.87
4,063.19

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

30,405,770.02
4,410,247.14
12,881,851.43

872.10
74.02
446.87
16,601,282.13
5,226,633.95
11,117,571.46

12,170.68
1,701.65
6,655.92
15,240,922.38
2,203,773.22
7,143,160.96

36,807.28
1,501.65
12,881.64
50,501,001.43
1,655,530.62
15,762,096.61

764.90
93.59
430.15
5,387,964.50
1,462,001.72
3,001,737.80

ตารางที่ 3.6 ตนทุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย= (ตอ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแหงชาติ

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน

ตนทุนรวม
1,953,995.32
1,462,001.72

ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุ

25,969,167.14
9,893,584.08
1,101,886.61
5,126,274.49

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแหงชาติ

13,089,651.94

กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=
สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแหงชาติ

กิจกรรมดานแผนงาน

ตนทุนรวม

830.00

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย
5,764.00
1,761.45

ตนทุนตอหนวย

2,448.00
554.00
304.00
339.00
105.00

ปริมาณ

10,608.32
17,858.46
3,624.63
15,121.75

1.00

10,866,367.64

1,652,829.92
2,379,896.73

1.00
1.00

1,652,829.92
2,379,896.73

2,026,645.32

ตนทุนรวม
11,202,576.89
2,387,972.32
2,834,716.53
10,697,460.95

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแหงชาติ

18,589,079.76

ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุ

5,897,816.47
1,889,375.48
4,310,587.01
4,165,197.06

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแหงชาติ

1,720,456.17
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1.00

ปริมาณ
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ปริมาณ
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

ตนทุนตอหนวย
2,026,645.32
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
11,202,576.89
2,387,972.32
2,834,716.53
10,697,460.95

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

ตนทุนตอหนวย
18,589,079.76
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
5,897,816.47
1,889,375.48
4,310,587.01
4,165,197.06

5,764.00
1,761.45
4,042.02

ตนทุนรวม

ตนทุนตอหนวย
124,663.35
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

10,866,367.64

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุ

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ

ปริมาณ
339.00

หนวยนับ : บาท
ตนทุนตอหนวย

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

ตนทุนตอหนวย
1,720,456.17
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

25,969,167.14
1,101,886.61
11,036,112.85

124,663.35
3,624.63
34,375.30
10,866,367.64
1,652,829.92
4,231,434.90

10,866,367.64
1,652,829.92
4,231,434.90
18,589,079.76
2,387,972.32
9,142,361.29

18,589,079.76
2,387,972.32
9,142,361.29
5,897,816.47
1,720,456.17
3,596,686.44

5,897,816.47
1,720,456.17
3,596,686.44

ตารางที่ 3.6 ตนทุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย= (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานงานสารบรรณ

ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุ

8,180,123.80
9,843,805.36
5,512,133.75
3,515,897.97

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแหงชาติ

5,974,042.60

กิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการแหงชาติ

ตนทุนรวม
13,819,851.19
1,491,095.83
1,262,386.61
303,832.19
352,560.02

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

38,389.00
38,842.00
23,550.00
49,134.00
37,069.00

ปริมาณ

213.09
253.43
234.06
71.56

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

ตนทุนตอหนวย
161.16
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

185,376.00
84,827.00
52,207.00
44,832.00
85,423.00

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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ตนทุนรวม

74.55
17.58
24.18
6.78

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

ตนทุนตอหนวย
4.13
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

9,843,805.36
3,515,897.97
6,605,200.70

253.43
71.56
186.66
13,819,851.19
303,832.19
3,445,945.17

74.55
4.13
25.44

แผนภูมิที่ 3.7 ตนทุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ*
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานมาตรฐาน สํานักงานเศรษฐกิจ
สินค4าเกษตรและอาหาร การเกษตร
8.38%
แห+งชาติ
1.52%

กรมการข4าว
5.65%

กรมหม+อนไหม
3.53%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานเศรษฐกิจ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม สํานักงานมาตรฐาน การเกษตร
1.20%
สินค4าเกษตรและอาหาร 4.51% กรมการข4าว
แห+งชาติ
7.26%
กรมส+งเสริมสหกรณ
0.28%
2.58%

สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
4.55%
กรมชลประทาน
27.71%

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
5.64%

กรมหม+อนไหม
3.37%
สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
13.22%

กรมส+งเสริมการเกษตร
2.33%

กรมส+งเสริมสหกรณ
1.93%

กรมวิชาการเกษตร
4.70%

กรมปศุสัตว
10.34%

กรมวิชาการเกษตร
12.68%

กรมปศุสัตว
2.17%

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
4.22%
กรมประมง
5.97%

กรมส+งเสริมการเกษตร
7.89%

กรมประมง
4.93%

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
1.27%

กรมชลประทาน
52.18%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
-

1,217.17

1,072.83
1,062.69
764.20

751.62
608.00

419.02

273.38

236.53

175.54

168.85

119.82

77.70

กรมหมอนไหม

กรมการขาว

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ

สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม

กรมสงเสริมสหกรณ*

กรมสงเสริมการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมปศุสัตว*

กรมประมง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ*

กรมชลประทาน

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ*

กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานมาตรฐาน สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน สินค4าเกษตรและอาหาร
กรมการข4าว
7.42%
แห+งชาติ
เพื่อเกษตรกรรม
2.33%
0.27%
5.63%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
สํานักงานมาตรฐาน
เพื่อเกษตรกรรม
สินค4าเกษตรและอาหาร
0.66%
แห+งชาติ
0.32%
กรมส+งเสริมสหกรณ
1.00%

กรมหม+อนไหม
1.70%

กรมส+งเสริมสหกรณ
1.19%
กรมส+งเสริมการเกษตร
1.98%
กรมวิชาการเกษตร
1.90%

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
1.99%

กรมหม+อนไหม
4.37%

กรมการข4าว
7.40%

สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
1.12%
กรมชลประทาน
38.70%

กรมส+งเสริมการเกษตร
0.76%
กรมวิชาการเกษตร
5.70%

กรมปศุสัตว
0.91%
กรมประมง
9.48%

กรมปศุสัตว
0.71%
สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
50.84%

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมชลประทาน
1.43%
14.91%

กรมประมง
36.18%

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
1.09%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานการพัสดุ
88,252.80

16,489.03
2,549.94

508.56

2,488.31

1,644.09

2,319.50

7,234.86
610.71

756.97
กรมหมอนไหม

กรมการขาว

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ
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สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม

5,059.23

กรมสงเสริมสหกรณ*

กรมปศุสัตว*

กรมประมง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ*

กรมชลประทาน

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ*

647.62

กรมสงเสริมการเกษตร

747.67

กรมวิชาการเกษตร

100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

แผนภูมิที่ 3.7 ตนทุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ* (ตอ)
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานมาตรฐาน
สินค4าเกษตรและอาหาร
แห+งชาติ
1.25%

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
4.93%

กรมการข4าว
3.46%

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
16.54%

ปริมาณงานกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานมาตรฐาน
สินค4าเกษตรและอาหาร
แห+งชาติ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
0.31%
เพื่อเกษตรกรรม
3.11%

กรมหม+อนไหม
0.87%
สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
11.99%

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
1.36%

กรมการข4าว
3.81%

กรมหม+อนไหม
1.36%
สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
1.89%

กรมส+งเสริมสหกรณ
0.07%
กรมส+งเสริมการเกษตร
15.19%

กรมส+งเสริมสหกรณ
0.21%
กรมชลประทาน
26.63%

กรมส+งเสริมการเกษตร
11.41%

กรมวิชาการเกษตร
1.52%

กรมวิชาการเกษตร
11.71%

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
5.47%

กรมประมง
6.91%

กรมปศุสัตว
8.81%

กรมชลประทาน
33.32%

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
3.24%

กรมประมง
10.00%

กรมปศุสัตว
14.65%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

17,993.74
15,103.27
11,562.06

10,330.46

8,668.80
2,269.62

4,797.04
1,963.75 1,708.02

2,577.08

2,133.14

367.77

1,823.70

กรมหมอนไหม

กรมการขาว

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ

สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม

กรมสงเสริมสหกรณ*

กรมสงเสริมการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมปศุสัตว*

กรมประมง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ*

กรมชลประทาน

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ*

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานมาตรฐาน
สินค4าเกษตรและอาหาร
แห+งชาติ
1.76%
สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
8.06%

สํานักงานเศรษฐกิจ
กรมการข4าว
การเกษตร
0.87%
1.92%

ปริมาณงานกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
0.17%

กรมหม+อนไหม
0.14%
กรมชลประทาน
9.81%
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
8.74%

กรมส+งเสริมสหกรณ
1.06%

กรมส+งเสริมสหกรณ
0.39%

สํานักงานมาตรฐาน
สินค4าเกษตรและอาหาร
แห+งชาติ
0.55%

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
2.19%

กรมการข4าว
1.69%
สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
2.19%
กรมชลประทาน
23.97%

กรมส+งเสริมการเกษตร
15.53%

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
2.20%

กรมวิชาการเกษตร
8.17%
กรมประมง
19.39%

กรมประมง
2.76%

กรมส+งเสริมการเกษตร
30.64%
กรมปศุสัตว
3.79%

กรมวิชาการเกษตร
13.82%

กรมปศุสัตว
42.35%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7,406.04

1,088.04

427.43

136.13

80.28

718.12

กรมหมอนไหม

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ

สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม
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494.66

กรมการขาว

305.87

กรมสงเสริมสหกรณ*

262.20

กรมสงเสริมการเกษตร

กรมประมง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ*

กรมชลประทาน

13.87

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

616.20

กรมวิชาการเกษตร

63.45

กรมปศุสัตว*

8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

แผนภูมิที่ 3.7 ตนทุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ* (ตอ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานมาตรฐาน
สินค4าเกษตรและอาหาร
แห+งชาติ
2.54%

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
กรมการข4าว
9.01%
3.69%

กรมหม+อนไหม
0.26%

ปริมาณงานกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
16.59%

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
7.60%

สํานักงานมาตรฐาน
สินค4าเกษตรและอาหาร
แห+งชาติ
1.95%

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
4.23%

กรมชลประทาน
21.02%

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
5.59%

กรมการข4าว
3.44%

กรมหม+อนไหม
0.88%
สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
14.50%

กรมส+งเสริมสหกรณ
5.76%
กรมส+งเสริมการเกษตร
6.48%

กรมส+งเสริมสหกรณ
6.80%
กรมส+งเสริมการเกษตร
8.74%

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
3.89%

กรมวิชาการเกษตร
6.62%

กรมปศุสัตว
5.35%

กรมวิชาการเกษตร
7.10%

กรมชลประทาน
37.29%

กรมปศุสัตว
7.60%

กรมประมง
7.89%

กรมประมง
1.47%

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
3.71%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

13,305.01

2,842.85

2,314.53

2,609.18
1,748.46

1,400.69

4,003.53

4,465.59
3,349.68

3,232.99

2,933.60

2,669.35
739.77
กรมหมอนไหม

กรมการขาว

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ

สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม

กรมสงเสริมสหกรณ*

กรมสงเสริมการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมปศุสัตว*

กรมประมง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ*

กรมชลประทาน

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ*

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
สํานักงานมาตรฐาน
สินค4าเกษตรและอาหาร
แห+งชาติ
0.97%

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
กรมการข4าว
4.98%
1.22%

กรมหม+อนไหม
4.38%

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
7.25%

ปริมาณงานกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
สํานักงานมาตรฐาน
สินค4าเกษตรและอาหาร
สํานักงานเศรษฐกิจ
แห+งชาติ
การเกษตร
1.82%
สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
2.37%
เพื่อเกษตรกรรม
0.93%

สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
12.80%
กรมชลประทาน
10.20%

กรมส+งเสริมสหกรณ
5.60%

กรมหม+อนไหม
0.86%
สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
3.97%

กรมส+งเสริมสหกรณ
15.90%

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ
1.85%

กรมส+งเสริม
การเกษตร
4.04%

กรมการข4าว
2.82%

กรมส+งเสริมการเกษตร
3.11%
กรมวิชาการเกษตร
3.52%

กรมวิชาการเกษตร
11.84%

กรมประมง
15.87%

กรมปศุสัตว
5.84%

กรมปศุสัตว
19.00%

กรมชลประทาน
49.19%
กรมประมง
5.51%

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
4.16%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

59,729.77
38,924.08
24,798.37

22,168.20
1,594.79

25,040.35

25,891.28
16,134.81
10,010.74

3,424.28

3,339.59

2,710.06

กรมหมอนไหม

กรมการขาว

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ

สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม

กรมสงเสริมสหกรณ*

กรมสงเสริมการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมปศุสัตว*

กรมประมง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ*

กรมชลประทาน

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ*
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4,108.20

แผนภูมิที่ 3.7 ตนทุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ* (ตอ)
กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร*เน็ตและเว็บไซต*
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเครือขายอินเตอร*เน็ตและเว็บไซต*
สํานักงานมาตรฐานสินค4า
เกษตรและอาหาร
สํานักงานเศรษฐกิจ
แห+งชาติ
กรมการข4าว
การเกษตร
3.08%
0.61%
5.00%

* หน+วยนับ = 1 ระบบ
กรมหม+อนไหม
0.07%

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
6.48%

สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
16.95%
กรมชลประทาน
3.04%
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
3.07%

กรมส+งเสริมสหกรณ
3.15%

กรมประมง
1.10%
กรมปศุสัตว
5.49%

กรมส+งเสริมการเกษตร
36.11%

กรมวิชาการเกษตร
15.87%

กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน

สํานักงานมาตรฐานสินค4า
เกษตรและอาหาร
แห+งชาติ
2.80%

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
กรมการข4าว
2.18%
9.90%

กรมหม+อนไหม
0.62%

* หน+วยนับ = 1 ด4าน

สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
6.63%
กรมชลประทาน
20.64%

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
12.49%

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
2.89%

กรมส+งเสริมการเกษตร
5.41%
กรมประมง
7.59%

กรมส+งเสริมสหกรณ
0.53%
กรมปศุสัตว
6.28%

กรมวิชาการเกษตร
22.05%

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานมาตรฐานสินค4า
เกษตรและอาหาร
แห+งชาติ
5.46%

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
5.69%

กรมการข4าว
5.43%

กรมหม+อนไหม
1.07%

* หน+วยนับ = 1 ด4าน
สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
23.02%

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
11.70%

กรมชลประทาน
10.39%

กรมส+งเสริมสหกรณ
0.70%
กรมส+งเสริมการเกษตร
7.60%
กรมวิชาการเกษตร
7.27%

กรมปศุสัตว
11.80%
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กรมประมง
6.78%

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
3.11%

แผนภูมิที่ 3.7 ตนทุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ* (ตอ)
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานมาตรฐาน
สินค4าเกษตรและอาหาร
แห+งชาติ
2.12%
สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
5.50%
กรมส+งเสริมสหกรณ
4.76%

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
กรมการข4าว
2.43%
6.72%

กรมหม+อนไหม
1.22%

ปริมาณงานกิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานมาตรฐานสินค4า
เกษตรและอาหารแห+งชาติ
2.02%

สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
20.98%

กรมวิชาการเกษตร
35.73%

กรมหม+อนไหม
3.30%

สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
4.36%
กรมชลประทาน
11.12%

กรมส+งเสริมสหกรณ
11.17%

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ
4.73%

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
18.99%

กรมส+งเสริมการเกษตร
8.35%

กรมประมง
4.31%

กรมปศุสัตว
2.51%

กรมการข4าว
5.25%

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
2.03%

กรมชลประทาน
4.93%

กรมส+งเสริมการเกษตร
4.06%

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
4.10%

กรมวิชาการเกษตร
2.40%

กรมประมง
18.16%

กรมปศุสัตว
8.76%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
2,788.10

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000

901.56
506.44
46.68

44.51

53.61

กรมประมง

กรมปศุสัตว*

83.11

กรมตรวจบัญชีสหกรณ*

500

196.37

79.80

91.08

240.18

111.07

69.10

กรมหมอนไหม

กรมการขาว

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ

สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม

กรมสงเสริมสหกรณ*

กรมสงเสริมการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมชลประทาน

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ*

กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ

ปริมาณงานกิจกรรมดานยานพาหนะ

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจ
2.56%
สํานักงานมาตรฐานสินค4า
การเกษตร
เกษตรและอาหาร
กรมการข4าว
0.86%
กรมส+งเสริมสหกรณ
แห+งชาติ
0.39%
กรมส+งเสริมการเกษตร
0.68%
กรมหม+อนไหม
0.20%
3.76%
2.99%
กรมวิชาการเกษตร
สํานักงานปลัดกระทรวง
0.52%
กรมปศุสัตว
เกษตรและสหกรณ
0.82%
0.49%
กรมประมง
11.16%

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
สํานักงานมาตรฐาน
กรมการข4าว
1.76%
สินค4าเกษตรและอาหาร
2.50%
แห+งชาติ
5.10%

กรมหม+อนไหม
2.20%

สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
1.91%
กรมชลประทาน
17.53%

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
4.03%

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
2.34%

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
2.58%

กรมส+งเสริมสหกรณ
20.48%

กรมประมง
20.46%

กรมส+งเสริมการเกษตร
12.82%

กรมชลประทาน
73.22%

กรมวิชาการเกษตร
7.67%

กรมปศุสัตว
0.97%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานยานพาหนะ
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
-

183.25

39.80
11.35

59.60
23.93

37.25

27.89

12.88

1.45

3.00

1.76

6.86
กรมหมอนไหม

กรมการขาว

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ

สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม

กรมสงเสริมสหกรณ*

กรมสงเสริมการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมปศุสัตว*

กรมประมง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ*

กรมชลประทาน

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ*
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21.46

ตารางที่ 3.7 ตนทุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ=
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมประมง
กรมปศุสัตว
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการขาว
กรมหมอนไหม
กิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมประมง
กรมปศุสัตว
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการขาว
กรมหมอนไหม
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมประมง
กรมปศุสัตว
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตนทุนรวม
12,331,468.38
75,089,901.41
11,444,136.80
16,172,799.30
28,009,534.01

ปริมาณ
158,712.00
626,706.00
15,226.00
59,158.00
26,108.00

34,354,247.01 56,504
21,371,480.99
27,966.00
5,226,601.07
30,955.00
15,269,726.28
14,369.00
4,117,679.61
3,383.00
22,699,988.78
54,174.00
15,313,022.79
87,235.00
9,573,252.13
40,473.00
ตนทุนรวม
ปริมาณ
167,062,555.41
48,993,589.49
4,712,291.62
31,159,602.60
2,976,012.99

1,893.00
65,528.00
1,848.00
61,270.00
1,196.00

6,247,545.35 9,647
6,521,342.02
1,289.00
3,919,950.80
1,690.00
18,517,175.74
1,123.00
886,165.02
539.00
24,381,469.43
3,370.00
7,656,511.40
12,537.00
5,597,816.53
7,395.00
ตนทุนรวม
ปริมาณ
26,576,749.72
59,000,924.24
12,117,321.31
15,317,213.48
19,520,983.26

1,477.00
25,996.00
2,526.00
7,800.00
11,429.00

3,359,542.86 9,135
25,281,989.07
11,852.00
468,115.45
54.00
36,640,523.97
2,426.00
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ตนทุนตอหนวย

ตนทุนรวม

77.70
คาสูงสุด :
119.82
คาต่ําสุด :
751.62
คาเฉลี่ย :
273.38 ตนทุนตอหนวย
1,072.83
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
608.00
คาเฉลี่ย :
764.20
168.85
1,062.69
1,217.17
419.02
175.54
236.53
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

75,089,901.41
4,117,679.61
20,844,141.43

88,252.80
คาสูงสุด :
747.67
คาต่ําสุด :
2,549.94
คาเฉลี่ย :
508.56 ตนทุนตอหนวย
2,488.31
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
647.62
คาเฉลี่ย :
5,059.23
2,319.50
16,489.03
1,644.09
7,234.86
610.71
756.97
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

167,062,555.41
886,165.02
25,279,386.80

17,993.74
คาสูงสุด :
2,269.62
คาต่ําสุด :
4,797.04
คาเฉลี่ย :
1,963.75 ตนทุนตอหนวย
1,708.02
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
367.77
คาเฉลี่ย :
2,133.14
8,668.80
15,103.27

59,000,924.24
468,115.45
17,044,564.12

1,217.17
77.70
534.41

88,252.80
508.56
9,946.87

17,993.74
367.77
6,253.73

ตารางที่ 3.7 ตนทุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ= (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการขาว
กรมหมอนไหม
กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมประมง
กรมปศุสัตว
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการขาว
กรมหมอนไหม
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

2,774,894.07
10,929,624.23
7,656,511.40
1,934,940.50
ตนทุนรวม

240.00
1,058.00
2,971.00
1,061.00
ปริมาณ

11,562.06
10,330.46
2,577.08
1,823.70
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
67,024,775.83
301,610.81
18,231,087.41

30,235,885.71 115,314
67,024,775.83
219,131.50
2,325,229.18
5,440.00
17,626,371.61
2,380.00
3,860,821.76
7,805.00
4,203,701.63
30,879.00
1,914,127.86
23,843.00
301,610.81
420.00
ตนทุนรวม
ปริมาณ

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

262.20
305.87
427.43
7,406.04
494.66
136.13
80.28
718.12
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

9,284,749.77
11,765,825.15
2,178,668.33
4,417,261.83
2,991,615.84

2,842.85
คาสูงสุด :
1,400.69
คาต่ําสุด :
2,609.18
คาเฉลี่ย :
13,305.01 ตนทุนตอหนวย
1,748.46
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
2,314.53
คาเฉลี่ย :
3,349.68
2,933.60
4,465.59
3,232.99
4,003.53
2,669.35
739.77
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

11,765,825.15
147,213.51
4,305,252.58

24,798.37
คาสูงสุด :
1,594.79
คาต่ําสุด :
3,424.28
คาเฉลี่ย :
22,168.20 ตนทุนตอหนวย
25,040.35
คาสูงสุด :

27,719,665.38
1,421,437.71
11,221,056.45

21,458,538.79
19,114,568.45
42,420,573.08
8,286,844.19

338,199.00
31,020.00
38,988.00
597,597.00

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมประมง
กรมปศุสัตว
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการขาว
กรมหมอนไหม
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน

3,703,254.18 1,600
4,890,533.27
1,460.00
3,804,879.15
1,297.00
4,251,244.80
952.00
1,422,515.40
440.00
5,044,441.95
1,260.00
2,066,080.41
774.00
147,213.51
199.00
ตนทุนรวม
ปริมาณ

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมประมง
กรมปศุสัตว

18,673,168.96
14,877,833.52
2,698,329.93
23,143,598.47
27,719,665.38
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3,266.00
8,400.00
835.00
332.00
1,711.00

753.00
9,329.00
788.00
1,044.00
1,107.00

63.45
616.20
1,088.04
13.87

7,406.04
13.87
967.69

13,305.01
739.77
3,508.86

59,729.77

ตารางที่ 3.7 ตนทุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ= (ตอ)
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการขาว
กรมหมอนไหม
กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมประมง
กรมปศุสัตว
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการขาว
กรมหมอนไหม
กิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมประมง
กรมปศุสัตว
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการขาว
กรมหมอนไหม

ตนทุนรวม

ปริมาณ

17,269,480.87 667
5,896,324.40
589.00
8,170,827.69
3,015.00
10,572,168.66
177.00
1,421,437.71
346.00
7,260,665.93
450.00
1,786,683.00
535.00
6,383,549.27
164.00
ตนทุนรวม
ปริมาณ
27,670,580.32
4,959,277.84
5,011,184.15
1,800,000.00
8,960,009.50

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

25,904,221.30 1
58,963,244.06
5,142,609.54
10,572,168.66
5,021,813.16
8,165,618.49
990,927.00
107,444.21
ตนทุนรวม

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
ปริมาณ

15,341,340.01
47,757,757.41
6,686,062.36
17,554,468.81
14,541,307.55

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

51,017,313.67
12,529,428.72
1,233,128.79
28,898,115.27
6,468,515.53
5,044,441.95
22,912,851.29
1,437,111.80

1
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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หนวยนับ : บาท
ตนทุนตอหนวย ตนทุนตอหนวย
คาต่ําสุด :
1,594.79
25,891.28
คาเฉลี่ย :
18,298.04
10,010.74
2,710.06
59,729.77
4,108.20
16,134.81
3,339.59
38,924.08
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
27,670,580.32
คาสูงสุด :
4,959,277.84
คาต่ําสุด :
5,011,184.15
คาเฉลี่ย :
1,800,000.00 ตนทุนตอหนวย
8,960,009.50
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
25,904,221.30
คาเฉลี่ย :
58,963,244.06
5,142,609.54
10,572,168.66
5,021,813.16
8,165,618.49
990,927.00
107,444.21
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

58,963,244.06
107,444.21
12,559,161.40

15,341,340.01
คาสูงสุด :
47,757,757.41
คาต่ําสุด :
6,686,062.36
คาเฉลี่ย :
17,554,468.81 ตนทุนตอหนวย
14,541,307.55
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
51,017,313.67
คาเฉลี่ย :
12,529,428.72
1,233,128.79
28,898,115.27
6,468,515.53
5,044,441.95
22,912,851.29
1,437,111.80

51,017,313.67
1,233,128.79
17,801,680.24

58,963,244.06
107,444.21
12,559,161.40

51,017,313.67
1,233,128.79
17,801,680.24

ตารางที่ 3.7 ตนทุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ= (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมประมง
กรมปศุสัตว
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการขาว
กรมหมอนไหม
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมประมง
กรมปศุสัตว
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการขาว
กรมหมอนไหม
กิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมประมง
กรมปศุสัตว
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

10,209,880.94
4,609,278.54
1,378,461.65
3,005,518.46
5,233,247.77

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

3,225,031.55 1
3,371,874.39
312,288.86
5,188,072.69
2,421,281.79
2,522,220.98
2,407,713.40
474,718.17
ตนทุนรวม

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

50,767,868.23
11,927,648.92
11,444,136.80
10,438,234.21
6,062,242.60

ปริมาณ
56,311.00
143,523.00
245,146.00
234,493.00
113,078.00

86,453,425.51 31,008
9,819,396.21
107,806.00
11,506,354.36
144,197.00
13,297,704.85
26,257.00
5,119,323.24
26,070.00
5,885,182.28
52,988.00
16,270,086.73
67,740.00
2,946,322.26
42,636.00
ตนทุนรวม
ปริมาณ
2,413,096.70
358,186,542.39
11,444,136.80
54,574,425.64
4,026,370.51

212,660.00
1,954,623.00
287,515.00
2,280,752.00
108,089.00

2,563,435.68 854,661
18,411,171.01
1,429,318.00
3,316,881.45
2,282,554.00
12,517,261.37
448,814.00
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ตนทุนรวม

10,209,880.94
คาสูงสุด :
4,609,278.54
คาต่ําสุด :
1,378,461.65
คาเฉลี่ย :
3,005,518.46 ตนทุนตอหนวย
5,233,247.77
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
3,225,031.55
คาเฉลี่ย :
3,371,874.39
312,288.86
5,188,072.69
2,421,281.79
2,522,220.98
2,407,713.40
474,718.17
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

10,209,880.94
312,288.86
3,412,276.09

901.56
คาสูงสุด :
83.11
คาต่ําสุด :
46.68
คาเฉลี่ย :
44.51 ตนทุนตอหนวย
53.61
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
2,788.10
คาเฉลี่ย :
91.08
79.80
506.44
196.37
111.07
240.18
69.10
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

86,453,425.51
2,946,322.26
18,610,609.71

11.35
คาสูงสุด :
183.25
คาต่ําสุด :
39.80
คาเฉลี่ย :
23.93 ตนทุนตอหนวย
37.25
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
3.00
คาเฉลี่ย :
12.88
1.45
27.89

358,186,542.39
1,000,398.50
37,629,598.51

10,209,880.94
312,288.86
3,412,276.09

2,788.10
44.51
400.89

183.25
1.45
33.11

ตารางที่ 3.7 ตนทุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ= (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการขาว
กรมหมอนไหม

ตนทุนรวม
1,000,398.50
4,203,701.63
1,914,127.86
14,613,231.11

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

568,779.00
195,870.00
278,853.00
245,174.00

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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1.76
21.46
6.86
59.60

แผนภูมิที่ 3.8 ตนทุนของกระทรวงคมนาคม
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

กรมทางหลวงชนบท
9.70%

สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและ
จราจร
2.09%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
กรมทางหลวงชนบท
6.08%

สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
5.43%

สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและ
จราจร
2.06%

กรมทางหลวง
4.66%
กรมการขนสงทางบก
33.36%

สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
3.18%

กรมการบินพลเรือน
1.79%

กรมทางหลวง
43.77%

กรมการบินพลเรือน
5.65%

กรมการขนสงทางบก
82.24%

ตนทุนต%อหน%วยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

3,474.22

1,169.91
632.29

590.35
150.07

375.04
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส%ง
และจราจร

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวง

กรมการบินพลเรือน

กรมการขนส%งทางบก

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร
4.50%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการพัสดุ

สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
9.59%

กรมทางหลวงชนบท
18.35%

กรมทางหลวงชนบท
26.32%

สํานักงานนโยบายและ สํานักงานปลัดกระทรวง
แผนการขนสงและ
คมนาคม
จราจร
3.48%
3.75%

กรมการขนสงทางบก
19.55%

กรมการขนสงทางบก
22.04%

กรมการบินพลเรือน
7.93%

กรมทางหลวง
35.83%

กรมการบินพลเรือน
9.70%

กรมทางหลวง
38.97%

ตนทุนต%อหน%วยกิจกรรมดานการพัสดุ
30,000

27,737.40

25,000
20,000
11,332.50

15,000

12,073.25

12,293.63
9,245.78

10,000

7,008.14

5,000
สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส%งและจราจร

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวง

กรมการบินพลเรือน

กรมการขนส%งทางบก

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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แผนภูมิที่ 3.8 ตนทุนของกระทรวงคมนาคม (ต%อ)
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและ
จราจร
2.15%
กรมทางหลวงชนบท
17.61%

ปริมาณงานกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
14.48%

สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและ
จราจร
0.93%

กรมทางหลวงชนบท
14.77%

สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
1.13%

กรมการขนสงทางบก
11.47%

กรมการขนสงทางบก
21.42%

กรมการบินพลเรือน
4.35%

กรมการบินพลเรือน
7.39%
กรมทางหลวง
57.39%

กรมทางหลวง
46.91%

ตนทุนต%อหน%วยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

39,593.91

1,660.49

5,266.49

3,697.22

2,535.00

7,179.08

สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส%งและจราจร

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวง

กรมการบินพลเรือน

กรมการขนส%งทางบก

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรมทางหลวงชนบท
15.53%

สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร
2.25%

ปริมาณงานกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
14.29%

สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและ
จราจร
1.06%

กรมทางหลวงชนบท
18.66%
กรมการขนสงทางบก
12.96%

กรมทางหลวง
19.15%

กรมการขนสงทางบก
17.32%

กรมการบินพลเรือน
9.42%

กรมทางหลวง
45.55%

กรมการบินพลเรือน
16.36%

ตนทุนต%อหน%วยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1,200

971.11

867.38

1,000
800
600
400

339.61
212.55

305.37

235.19

200
สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส%งและจราจร

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวง

กรมการบินพลเรือน

กรมการขนส%งทางบก

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
27.45%

แผนภูมิที่ 3.8 ตนทุนของกระทรวงคมนาคม (ต%อ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร
3.65%

ปริมาณงานกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
5.60%

กรมทางหลวงชนบท
7.84%

สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและ
จราจร
3.72%

กรมการขนสงทางบก
26.66%

สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
3.93%
กรมการขนสงทางบก
18.46%

กรมทางหลวงชนบท
29.63%

กรมการบินพลเรือน
6.52%

กรมการบินพลเรือน
8.64%

กรมทางหลวง
47.62%

กรมทางหลวง
37.73%

ตนทุนต%อหน%วยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

3,849.58

3,904.31

3,586.24

3,412.65
2,651.75

715.55

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส%ง
และจราจร

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวง

กรมการบินพลเรือน

กรมการขนส%งทางบก

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน%วยงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน%วยงาน
สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร
2.09%

ปริมาณงานกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน%วยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
3.76%

สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและ
จราจร
2.84%

กรมทางหลวงชนบท
12.08%

กรมทางหลวงชนบท
30.50%

สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
9.91%

กรมการขนสงทางบก
44.17%

กรมทางหลวง
27.36%
กรมทางหลวง
11.87%
กรมการบินพลเรือน
7.60%

กรมการขนสงทางบก
41.32%

กรมการบินพลเรือน
6.47%

ตนทุนต%อหน%วยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน%วยงาน
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

67,451.57

31,373.35
28,552.61

19,663.63
11,588.88

10,132.05

สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส%งและจราจร

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวง

กรมการบินพลเรือน

กรมการขนส%งทางบก

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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แผนภูมิที่ 3.8 ตนทุนของกระทรวงคมนาคม (ต%อ)
กิจกรรมดานเครือข%ายอินเตอร<เน็ตและเว็บไซต<
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเครือข%ายอินเตอร<เน็ตและเว็บไซต<
สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร
4.67%

กรมทางหลวงชนบท
6.44%

* หนวยนับ = 1 ระบบ

กรมทางหลวง
25.99%

กรมการบินพลเรือน
0.44%

สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
52.04%

กรมการขนสงทางบก
10.42%

กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร
0.87%

สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
1.06%

* หนวยนับ = 1 ด0าน

กรมการขนสงทางบก
6.31%

กรมทางหลวงชนบท
24.05%

กรมการบินพลเรือน
2.48%

กรมทางหลวง
65.24%

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
7.50%

สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร
11.28%

* หนวยนับ = 1 ด0าน
กรมการขนสงทางบก
16.44%

กรมทางหลวงชนบท
25.34%

กรมการบินพลเรือน
12.72%

กรมทางหลวง
26.72%
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แผนภูมิที่ 3.8 ตนทุนของกระทรวงคมนาคม (ต%อ)
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและ
จราจร
7.37%

สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
5.21%

กรมทางหลวงชนบท
7.58%

ปริมาณงานกิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร
4.62%

กรมทางหลวงชนบท
3.76%

กรมการขนสงทางบก
10.76%

สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
10.47%

กรมทางหลวง
24.44%

กรมการบินพลเรือน
7.91%

กรมการบินพลเรือน
3.89%

กรมการขนสงทางบก
52.82%

กรมทางหลวง
61.17%

ตนทุนต%อหน%วยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
275.91

300

221.93

223.76

250

175.97

200
150
100

54.83

22.46

50
-

สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส%งและจราจร

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวง

กรมการบินพลเรือน

กรมการขนส%งทางบก

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ

ปริมาณงานกิจกรรมดานยานพาหนะ

สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร
13.53%

สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร
10%

สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
23.55%

สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
9%

กรมทางหลวงชนบท
9%

กรมทางหลวงชนบท
15.77%

กรมการขนสงทางบก
34%

กรมการบินพลเรือน
38%

กรมการขนสงทางบก
25.73%

กรมการบินพลเรือน
21.42%

ตนทุนต%อหน%วยกิจกรรมดานยานพาหนะ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-

89.89
65.58
46.83
27.01

19.67

สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส%งและจราจร

กรมทางหลวงชนบท

กรมการบินพลเรือน

กรมการขนส%งทางบก

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ตารางที่ 3.8 ตนทุนของกระทรวงการคมนาคม
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมเจาทา
กรมการขนสงทางบก
กรมการบินพลเรือน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
กิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมเจาทา
กรมการขนสงทางบก
กรมการบินพลเรือน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมเจาทา
กรมการขนสงทางบก
กรมการบินพลเรือน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมเจาทา
กรมการขนสงทางบก
กรมการบินพลเรือน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมเจาทา
กรมการขนสงทางบก
กรมการบินพลเรือน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

10,160,861.53

16,070.00

632.29

62,464,718.58
10,572,517.74
81,956,741.02
18,159,133.77
3,915,838.64
ตนทุนรวม

416,234.00
9,037.00
23,590.00
30,760.00
10,441.00
ปริมาณ

150.07
1,169.91
3,474.22
590.35
375.04
ตนทุนตอหนวย

6,795,662.20

245.00

27,737.40

15,616,179.65
6,872,136.52
25,388,901.21
13,000,105.54
3,187,336.79
ตนทุนรวม

1,378.00
559.00
2,746.00
1,855.00
264.00
ปริมาณ

11,332.50
12,293.63
9,245.78
7,008.14
12,073.25
ตนทุนตอหนวย

13,461,531.99

339.99

39,593.91

10,662,035.45
6,872,136.52
43,609,643.63
16,367,612.82
1,995,784.51
ตนทุนรวม

6,421.00
1,304.88
17,203.00
4,427.00
278.00
ปริมาณ

1,660.49
5,266.49
2,535.00
3,697.22
7,179.08
ตนทุนตอหนวย

17,637,237.49

82,981.00

212.55

15,993,053.17
11,629,769.51
56,210,021.57
19,158,515.12
2,775,614.01
ตนทุนรวม

52,373.00
49,448.00
57,882.00
56,413.40
3,200.00
ปริมาณ

305.37
235.19
971.11
339.61
867.38
ตนทุนตอหนวย

1,462,841.64

380.00

3,849.58

6,969,190.76
2,259,329.52
12,449,342.98
2,050,063.32
954,631.20

1,785.00
630.00
3,648.00
2,865.00
360.00

3,904.31
3,586.24
3,412.65
715.55
2,651.75
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ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

81,956,741.02
3,915,838.64
31,204,968.55

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

25,388,901.21
3,187,336.79
11,810,053.65

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

43,609,643.63
1,995,784.51
15,494,790.82

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

56,210,021.57
2,775,614.01
20,567,368.48

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

12,449,342.98
954,631.20
4,357,566.57

3,474.22
150.07
1,065.31

27,737.40
7,008.14
13,281.78

39,593.91
1,660.49
9,988.70

971.11
212.55
488.53

3,904.31
715.55
3,020.01

ตารางที่ 3.8 ตนทุนของกระทรวงการคมนาคม (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมเจาทา
กรมการขนสงทางบก
กรมการบินพลเรือน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมเจาทา
กรมการขนสงทางบก
กรมการบินพลเรือน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
กิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมเจาทา
กรมการขนสงทางบก
กรมการบินพลเรือน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมเจาทา
กรมการขนสงทางบก
กรมการบินพลเรือน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมเจาทา
กรมการขนสงทางบก
กรมการบินพลเรือน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

9,463,338.41

934.00

10,132.05

111,155,324.84
19,137,742.70
29,876,130.07
76,759,882.37
5,269,853.76
ตนทุนรวม

3,893.00
610.00
2,578.00
1,138.00
268.00
ปริมาณ

28,552.61
31,373.35
11,588.88
67,451.57
19,663.63
ตนทุนตอหนวย

59,818,913.53

1.00

59,818,913.53

11,980,346.44
510,339.80
29,876,130.07
7,404,157.04
5,365,980.01
ตนทุนรวม

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

11,980,346.44
510,339.80
29,876,130.07
7,404,157.04
5,365,980.01
ตนทุนตอหนวย

2,234,525.27

1.00

2,234,525.27

13,331,757.00
5,228,872.87
137,820,518.76
50,819,855.69
1,831,190.08
ตนทุนรวม

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

13,331,757.00
5,228,872.87
137,820,518.76
50,819,855.69
1,831,190.08
ตนทุนตอหนวย

1,593,321.56

1.00

1,593,321.56

3,493,357.84
2,702,979.97
5,677,821.10
5,384,357.26
2,396,463.76
ตนทุนรวม

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

3,493,357.84
2,702,979.97
5,677,821.10
5,384,357.26
2,396,463.76
ตนทุนตอหนวย

3,481,836.90

63,505.00

54.83

7,197,472.18
5,286,258.87
40,903,338.02
5,068,998.07
4,928,093.82

320,450.00
23,625.00
148,249.00
22,841.00
28,005.00

22.46
223.76
275.91
221.93
175.97
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ปริมาณ

ปริมาณ

ปริมาณ

ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

111,155,324.84
5,269,853.76
41,943,712.03

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

59,818,913.53
510,339.80
19,159,311.15

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

137,820,518.76
1,831,190.08
35,211,119.94

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

5,677,821.10
1,593,321.56
3,541,383.58

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

40,903,338.02
3,481,836.90
11,144,332.98

67,451.57
10,132.05
28,127.02

59,818,913.53
510,339.80
19,159,311.15

137,820,518.76
1,831,190.08
35,211,119.94

5,677,821.10
1,593,321.56
3,541,383.58

275.91
22.46
162.48

ตารางที่ 3.8 ตนทุนของกระทรวงการคมนาคม (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมเจาทา
กรมการขนสงทางบก
กรมการบินพลเรือน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

9,881,369.33

109,924.00

89.89

10,796,208.27
8,986,640.07

399,728.00
456,796.00

27.01
19.67

6,616,351.00
5,676,832.89

100,890.00
121,227.00

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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65.58
46.83

ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

10,796,208.27
5,676,832.89
8,391,480.31
89.89
19.67
49.80

แผนภูมิที่ 3.9 ตนทุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3.56%

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2.28%

กรมควบคุมมลพิษ
1.33%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
1.45%

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3.44%

กรมป$าไม
3.56%
กรมทรัพยากรธรณี
4.42%

กรมควบคุมมลพิษ
2.32%
กรมป$าไม
31.03%

กรมทรัพยากรน้ํา
26.60%

กรมอุทยานแห.งชาติ
สัตว3ป$าและพันธุ3พืช
52.56%

กรมทรัพยากรธรณี
2.29%
กรมอุทยานแห.งชาติ
สัตว3ป$าและพันธุ3พืช
45.93%

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
3.87%

กรมส.งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
1.82%

กรมส.งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม…

กรมทรัพยากรน้ํา
1.84%
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
8.39%

ตนทุนต(อหน(วยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

3,855.38

657.59

515.63

152.94

148.08

123.19

30.65

305.92

177.40
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรมอุทยานแห(งชาติ สัตว:ป7าและพันธุ:
พืช

กรมส(งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

กรมทรัพยากรน้ํา

กรมทรัพยากรธรณี

กรมป7าไม

กรมควบคุมมลพิษ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5.64%

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2.28%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการพัสดุ

กรมควบคุมมลพิษ
1.58%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ
17.19%
1.97%

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2.26%

กรมป$าไม
4.65%
กรมทรัพยากรธรณี
5.37%

กรมป$าไม
0.79%
กรมทรัพยากรธรณี
3.48%

กรมทรัพยากรน้ํา
5.47%
กรมทรัพยากรน้ํา
23.62%
กรมอุทยานแห.งชาติ
สัตว3ป$าและพันธุ3พืช
50.35%

กรมส.งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
2.15%

กรมส.งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
3.11%

กรมอุทยานแห.งชาติ
สัตว3ป$าและพันธุ3พืช
63.32%

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
4.36%

ตนทุนต(อหน(วยกิจกรรมดานการพัสดุ
25,000

21,087.87

20,000

15,548.06

15,000
10,000
5,000

5,560.17
1,181.44

6,532.97

2,899.01

2,489.47

2,863.61

3,624.63

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรมอุทยานแห(งชาติ สัตว:ป7าและ
พันธุ:พืช

กรมส(งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

กรมทรัพยากรน้ํา

กรมทรัพยากรธรณี

กรมป7าไม

กรมควบคุมมลพิษ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
2.40%

แผนภูมิที่ 3.9 ตนทุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ต(อ)
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
0.29%

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
0.08%

กรมอุทยานแห.งชาติ
สัตว3ป$าและพันธุ3พืช
35.10%

ปริมาณงานกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3.83%

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
0.81%

กรมควบคุมมลพิษ
0.10%

กรมควบคุมมลพิษ
1.22%
กรมป$าไม
20.47%
กรมทรัพยากรน้ํา
0.48%
กรมทรัพยากรธรณี
1.38%

กรมส.งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
0.08%
กรมป$าไม
62.93%

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
0.13%
กรมทรัพยากรน้ํา
1.08%

กรมส.งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
0.99%

กรมอุทยานแห.งชาติ
สัตว3ป$าและพันธุ3พืช
67.88%

กรมทรัพยากรธรณี
0.22%

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
2.94%

ตนทุนต(อหน(วยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
250,000

215,394.98

200,000

158,025.13

150,000
100,000
50,000

5,334.36

36,235.35

11,323.50

5,499.07

6,745.19

5,778.16

3,004.54

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรมอุทยานแห(งชาติ สัตว:ป7าและ
พันธุ:พืช

กรมส(งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

กรมทรัพยากรน้ํา

กรมทรัพยากรธรณี

กรมป7าไม

กรมควบคุมมลพิษ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
6.70%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
7.31%

กรมควบคุมมลพิษ
0.91%
กรมป$าไม
7.40%

ปริมาณงานกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
19.09%

กรมทรัพยากรธรณี
4.96%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
9.46%

กรมควบคุมมลพิษ
1.24%

กรมป$าไม
0.07%

กรมทรัพยากรน้ํา
1.94%

กรมทรัพยากรน้ํา
1.41%

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
5.87%

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
4.04%

กรมส.งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
2.91%

กรมส.งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
2.40%

กรมอุทยานแห.งชาติ
สัตว3ป$าและพันธุ3พืช
64.89%

กรมอุทยานแห.งชาติ
สัตว3ป$าและพันธุ3พืช
55.31%

ตนทุนต(อหน(วยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
35,701.39

220.33
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263.97
กรมส(งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

กรมทรัพยากรธรณี

กรมป7าไม

กรมควบคุมมลพิษ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

232.95

375.74

112.34
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

386.24

กรมอุทยานแห(งชาติ สัตว:ป7าและ
พันธุ:พืช

233.02

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

247.29

กรมทรัพยากรน้ํา

40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

กรมทรัพยากรธรณี
4.11%

แผนภูมิที่ 3.9 ตนทุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ต(อ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
1.56%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
6.89%

ปริมาณงานกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กรมอุทยานแห.งชาติ 2.38%

กรมควบคุมมลพิษ
2.00%
กรมป$าไม
2.18%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
24.57%

สัตว3ป$าและพันธุ3พืช
17.85%

กรมทรัพยากรธรณี
4.60%
กรมทรัพยากรน้ํา
7.85%
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
5.80%
กรมส.งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
4.17%

กรมอุทยานแห.งชาติ
สัตว3ป$าและพันธุ3พืช
64.95%

กรมควบคุมมลพิษ
13.26%

กรมส.งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
11.56%
กรมป$าไม
กรมทรัพยากรธรณี
0.14%
5.76%
กรมทรัพยากรน้ํา
12.47%

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
12.02%

ตนทุนต(อหน(วยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
87,743.34

19,906.51
3,587.92

1,972.12

2,640.20

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรมอุทยานแห(งชาติ สัตว:ป7าและพันธุ:
พืช

กรมส(งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

3,443.79
กรมทรัพยากรน้ํา

กรมควบคุมมลพิษ

4,375.14
กรมทรัพยากรธรณี

823.71
กรมป7าไม

1,534.34
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน(วยงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน(วยงาน
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
5.73%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
11.54%

ปริมาณงานกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน(วยงาน
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
7.76%

กรมควบคุมมลพิษ
2.79%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
21.80%

กรมอุทยานแห.งชาติ
สัตว3ป$าและพันธุ3พืช
34.50%

กรมทรัพยากรธรณี
3.63%

กรมควบคุมมลพิษ
6.59%

กรมทรัพยากรน้ํา
25.91%
กรมอุทยานแห.งชาติ
สัตว3ป$าและพันธุ3พืช
43.71%

กรมส.งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
5.13%

กรมทรัพยากรธรณี
9.06%
กรมส.งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
5.85%

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
1.55%

กรมทรัพยากรน้ํา
6.47%

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
7.96%

ตนทุนต(อหน(วยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน(วยงาน
60,000

48,361.46

50,000
40,000
30,000
20,000

6,396.37

5,115.22

10,000

10,601.08
4,844.34

15,306.40
8,931.70

2,354.18

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรมอุทยานแห(งชาติ สัตว:ป7าและพันธุ:
พืช

กรมส(งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

กรมทรัพยากรน้ํา

กรมทรัพยากรธรณี

กรมควบคุมมลพิษ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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แผนภูมิที่ 3.9 ตนทุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ต(อ)
กิจกรรมดานเครือข(ายอินเตอร:เน็ตและเว็บไซต:
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเครือข(ายอินเตอร:เน็ตและเว็บไซต:
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3.28%

* หน.วยนับ = 1 ระบบ

กรมควบคุมมลพิษ
10.78%

กรมอุทยานแห.งชาติ สัตว3
ป$าและพันธุ3พืช
36.64%

กรมทรัพยากรธรณี
18.78%

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
2.62%

กรมส.งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
27.90%

กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
1.45%

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
1.69%

* หน.วยนับ = 1 ดาน

กรมทรัพยากรธรณี
6.85%
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
5.85%
กรมส.งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
9.58%

กรมอุทยานแห.งชาติ สัตว3
ป$าและพันธุ3พืช
74.58%

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3.38%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
13.41%

กรมอุทยานแห.งชาติ สัตว3
ป$าและพันธุ3พืช
36.94%

* หน.วยนับ = 1 ดาน
กรมควบคุมมลพิษ
5.82%
กรมป$าไม
5.47%

กรมทรัพยากรธรณี
10.07%

กรมส.งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
9.47%

กรมทรัพยากรน้ํา
9.39%
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
6.05%
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แผนภูมิที่ 3.9 ตนทุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ต(อ)
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
1.41%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
4.60%

ปริมาณงานกิจกรรมดานงานสารบรรณ

กรมควบคุมมลพิษ
6.86%

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
0.66%

กรมป$าไม
3.73%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
4.52%

กรมควบคุมมลพิษ
2.23%
กรมป$าไม
9.53%

กรมทรัพยากรธรณี
1.33%

กรมทรัพยากรธรณี
5.17%

กรมทรัพยากรน้ํา
16.10%

กรมทรัพยากรน้ํา
6.14%

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
1.48%

กรมอุทยานแห.งชาติ
สัตว3ป$าและพันธุ3พืช
58.14%

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
10.13%

กรมอุทยานแห.งชาติ
สัตว3ป$าและพันธุ3พืช
60.28%

กรมส.งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
6.35%

กรมส.งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
1.33%

ตนทุนต(อหน(วยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
561.58

600
500
362.41

400

308.24

300
200

249.99

119.56

113.38

100

30.25

46.03

17.13

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรมอุทยานแห(งชาติ สัตว:ป7าและ
พันธุ:พืช

กรมส(งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

กรมทรัพยากรน้ํา

กรมทรัพยากรธรณี

กรมป7าไม

กรมควบคุมมลพิษ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
1.04%

กรมอุทยานแห.งชาติ
สัตว3ป$าและพันธุ3พืช
25.01%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3.09%

ปริมาณงานกิจกรรมดานยานพาหนะ

กรมควบคุมมลพิษ
6.94%

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
0.40%

กรมป$าไม
7.55%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
1.15%

กรมควบคุมมลพิษ
0.93%

กรมป$าไม
11.92%

กรมทรัพยากรธรณี
1.33%
กรมทรัพยากรน้ํา
1.82%

กรมทรัพยากรธรณี
2.84%

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
1.17%

กรมส.งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
6.28%

กรมส.งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
2.17%

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
6.71%

กรมทรัพยากรน้ํา
40.53%

กรมอุทยานแห.งชาติ
สัตว3ป$าและพันธุ3พืช
79.10%

ตนทุนต(อหน(วยกิจกรรมดานยานพาหนะ
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-

79.43

26.57
9.56

20.49
2.26

7.58

10.30
1.13

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรมอุทยานแห(งชาติ สัตว:ป7าและพันธุ:
พืช

กรมส(งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

กรมทรัพยากรน้ํา

กรมทรัพยากรธรณี

กรมป7าไม

กรมควบคุมมลพิษ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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9.17

ตารางที่ 3.9 ตนทุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมปHาไม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJKง
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปHาและพันธุพืช
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมปHาไม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJKง
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปHาและพันธุพืช
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมปHาไม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJKง
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปHาและพันธุพืช
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมปHาไม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJKง
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

ตนทุนรวม

ปริมาณ

8,146,868.79
3,037,714.77
8,139,916.01

12,389.00
19,862.00
265,594.00

10,117,129.81
60,853,341.08
8,846,325.69
4,174,866.15
120,264,778.98
5,227,225.61
ตนทุนรวม

19,621
15,784.00
71,811.00
28,194.00
393,126.00
29,465.00
ปริมาณ

9,867,409.54
2,768,552.25
8,139,916.01

8,352.00
955.00
386.00

9,391,131.39
41,311,187.45
7,630,507.07
3,759,100.85
88,078,854.53
3,987,097.16
ตนทุนรวม

1,689
2,657.00
1,168.00
1,510.00
30,758.00
1,100.00
ปริมาณ

10,273,978.34
3,370,930.09
2,217,275,894.33

1,926.00
613.00
10,294.00

7,881,155.99
37,926,030.13
4,434,704.52
2,880,354.78
1,236,748,723.89
2,738,548.45
ตนทุนรวม

696
240.00
1,476.00
498.49
34,131.00
406.00
ปริมาณ

8,041,542.40
995,942.68
8,139,916.01

32,519.00
4,274.00
228.00

5,455,233.77
1,551,447.28
4,441,901.01

14,124
6,660.00
20,160.00
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ตนทุนตอหนวย

ตนทุนรวม

657.59
152.94
30.65

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
515.63
คาสูงสุด :
3,855.38
คาต่ําสุด :
123.19
คาเฉลี่ย :
148.08
305.92
177.40
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
1,181.44
2,899.01
21,087.87

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
5,560.17
คาสูงสุด :
15,548.06
คาต่ําสุด :
6,532.97
คาเฉลี่ย :
2,489.47
2,863.61
3,624.63
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
5,334.36
5,499.07
215,394.98

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
11,323.50
คาสูงสุด :
158,025.13
คาต่ําสุด :
3,004.54
คาเฉลี่ย :
5,778.16
36,235.35
6,745.19
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
247.29
233.02
35,701.39

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
386.24
คาสูงสุด :
232.95
คาต่ําสุด :
220.33
คาเฉลี่ย :

120,264,778.98
3,037,714.77
25,423,129.65
3,855.38
30.65
662.98

88,078,854.53
2,768,552.25
19,437,084.03
21,087.87
1,181.44
6,865.25

2,217,275,894.33
2,738,548.45
391,503,368.95
215,394.98
3,004.54
49,704.48

71,412,137.51
995,942.68
12,227,162.32
35,701.39
112.34
4,197.03

ตารางที่ 3.9 ตนทุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปHาและพันธุพืช
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

2,637,058.55
71,412,137.51
7,369,281.68
ตนทุนรวม

9,990.00
190,056.00
65,600.00
ปริมาณ

263.97
375.74
112.34
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมปHาไม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJKง
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปHาและพันธุพืช
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน

3,326,440.70
963,746.26
1,052,920.12

2,168.00
1,170.00
12.00

2,222,571.07
3,788,167.27
2,801,250.82
2,011,562.75
31,352,754.90
753,462.64
ตนทุนรวม

508
1,100.00
1,061.00
1,020.00
1,575.00
210.00
ปริมาณ

10,771,487.62
2,603,646.04

1,684.00
509.00

3,391,039.94
24,180,729.68
1,447,818.33
4,791,689.27
40,791,559.71
5,350,087.01
ตนทุนรวม

700
500.00
615.00
452.00
2,665.00
599.00
ปริมาณ

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมปHาไม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJKง
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปHาและพันธุพืช
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมปHาไม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJKง
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปHาและพันธุพืช
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมปHาไม

5,858,203.60

1.00

10,208,178.77

1

1,423,207.09
15,167,998.25
19,919,532.82
1,781,747.81
ตนทุนรวม

1.00
1.00
1.00
1.00

2,234,781.96
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ปริมาณ
1.00

1,534.34
823.71
87,743.34

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
4,375.14
คาสูงสุด :
3,443.79
คาต่ําสุด :
2,640.20
คาเฉลี่ย :
1,972.12
19,906.51
3,587.92
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
6,396.37
5,115.22

31,352,754.90
753,462.64
5,363,652.95
87,743.34
823.71
14,003.01

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
4,844.34
คาสูงสุด :
48,361.46
คาต่ําสุด :
2,354.18
คาเฉลี่ย :
10,601.08
15,306.40
8,931.70
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

40,791,559.71
1,447,818.33
11,666,007.20

คาสูงสุด :
5,858,203.60
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
10,208,178.77
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
1,423,207.09
คาเฉลี่ย :
15,167,998.25
19,919,532.82
1,781,747.81
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

19,919,532.82
1,423,207.09
9,059,811.39

2,234,781.96

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

48,361.46
2,354.18
12,738.84

19,919,532.82
1,423,207.09
9,059,811.39

115,204,899.87
2,234,781.96
25,746,063.98

ตารางที่ 3.9 ตนทุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ตอ)
กิจกรรมดานแผนงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJKง
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปHาและพันธุพืช
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมปHาไม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJKง
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปHาและพันธุพืช
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมปHาไม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJKง
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปHาและพันธุพืช
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กิจกรรมดานยานพาหนะ

ตนทุนรวม

ปริมาณ

10,580,646.07

1

9,043,433.21
14,798,415.96
115,204,899.87
2,614,206.82
ตนทุนรวม

1.00
1.00
1.00
1.00
ปริมาณ

5,177,647.55
2,248,228.95
2,110,220.74

1.00
1.00
1.00

3,888,768.04
3,627,135.22
2,334,083.80
3,655,896.27
14,262,544.77
1,304,505.73
ตนทุนรวม

1
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
ปริมาณ

10,032,562.75
14,966,857.16
8,139,916.01

83,914.00
41,298.00
176,849.00

2,903,693.50
35,110,609.15
3,219,684.28
13,840,091.84
126,781,640.85
3,069,349.52
ตนทุนรวม

95,990
113,908.00
187,992.00
24,645.00
1,118,191.00
12,278.00
ปริมาณ

หนวยนับ : บาท
ตนทุนตอหนวย ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
115,204,899.87
10,580,646.07
คาต่ําสุด :
2,234,781.96
คาเฉลี่ย :
25,746,063.98
9,043,433.21
14,798,415.96
115,204,899.87
2,614,206.82
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
5,177,647.55
2,248,228.95
2,110,220.74

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
3,888,768.04
คาสูงสุด :
3,627,135.22
คาต่ําสุด :
2,334,083.80
คาเฉลี่ย :
3,655,896.27
14,262,544.77
1,304,505.73
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
30.25
คาสูงสุด :
308.24
คาต่ําสุด :
17.13
คาเฉลี่ย :
561.58
113.38
249.99
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3,329,268.35
348,217.00
กรมควบคุมมลพิษ
7,483,428.58
281,678.00
กรมปHาไม
8,139,916.01
3,608,448.00
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJKง
กรมทรัพยากรธรณี
3,058,096.27
403,392
กรมทรัพยากรน้ํา
43,688,049.00
550,000.00
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
7,237,840.62
353,277.00
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
6,773,292.46
657,573.00
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปHาและพันธุพืช
26,964,496.80
23,940,182.00
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1,122,960.83
122,421.00
หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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119.56
362.41
46.03

9.56
26.57
2.26

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
7.58
คาสูงสุด :
79.43
คาต่ําสุด :
20.49
คาเฉลี่ย :
10.30
1.13
9.17

14,262,544.77
1,304,505.73
4,289,892.34
14,262,544.77
1,304,505.73
4,289,892.34

126,781,640.85
2,903,693.50
24,229,378.34
561.58
17.13
200.95

43,688,049.00
1,122,960.83
11,977,483.21
79.43
1.13
18.50

แผนภูมิที่ 3.10 ตนทุนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

ปริมาณงานกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

สํานักงานสถิติแห(งชาติ
1.50%

กรมอุตุนิยมวิทยา
7.08%

สํานักงานสถิติแห(งชาติ
29.23%

สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
54.35%

สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
91.42%

กรมอุตุนิยมวิทยา
16.42%

ตนทุนต,อหน,วยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

3,895.50

998.30
118.54
สํานักงานสถิติแห,งชาติ

กรมอุตุนิยมวิทยา

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ

ปริมาณงานกิจกรรมดานการพัสดุ

สํานักงานสถิติแห(งชาติ
15.75%

สํานักงานสถิติแห(งชาติ
9.47%
สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
41.96%

กรมอุตุนิยมวิทยา
17.88%

สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
66.37%

กรมอุตุนิยมวิทยา
48.57%

ตนทุนต,อหน,วยกิจกรรมดานการพัสดุ
60,000

56,965.24

54,161.90

50,000
40,000
30,000
12,602.56

20,000
10,000
-

สํานักงานสถิติแห,งชาติ

กรมอุตุนิยมวิทยา

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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แผนภูมิที่ 3.10 ตนทุนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต,อ)
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

กรมอุตุนิยมวิทยา
7.66%

ปริมาณงานกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
11.10%

สํานักงานสถิติแห(งชาติ
2.15%

กรมอุตุนิยมวิทยา
25.36%

สํานักงานสถิติแห(งชาติ
63.54%

สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
90.19%

ตนทุนต,อหน,วยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
169,913.06

180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-

6,313.14
708.57
สํานักงานสถิติแห,งชาติ

กรมอุตุนิยมวิทยา

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมอุตุนิยมวิทยา
4.22%

ปริมาณงานกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักงานสถิติแห(งชาติ
4.75%

สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
47.36%

สํานักงานสถิติแห(งชาติ
35.97%

สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
91.03%

กรมอุตุนิยมวิทยา
16.68%

ตนทุนต,อหน,วยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1,200

1,108.59

1,000
800
600
400

145.93

200

76.22

สํานักงานสถิติแห,งชาติ

กรมอุตุนิยมวิทยา

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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แผนภูมิที่ 3.10 ตนทุนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต,อ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

ปริมาณงานกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
21.77%

สํานักงานสถิติแห(งชาติ
38.68%

สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
47.36%

สํานักงานสถิติแห(งชาติ
35.97%

กรมอุตุนิยมวิทยา
16.68%

กรมอุตุนิยมวิทยา
39.54%

ตนทุนต,อหน,วยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
6,000

5,550.89

5,000
4,000

2,539.10

3,000

1,602.38

2,000
1,000
-

สํานักงานสถิติแห,งชาติ

กรมอุตุนิยมวิทยา

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน,วยงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน,วยงาน

ปริมาณงานกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน,วยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
29.54%

สํานักงานสถิติแห(งชาติ
46.62%

สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
8.60%

กรมอุตุนิยมวิทยา
20.60%

สํานักงานสถิติแห(งชาติ
70.80%

กรมอุตุนิยมวิทยา
23.84%

ตนทุนต,อหน,วยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน,วยงาน
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

83,374.06

28,072.92
15,976.66

สํานักงานสถิติแห,งชาติ

กรมอุตุนิยมวิทยา

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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แผนภูมิที่ 3.10 ตนทุนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต,อ)
กิจกรรมดานเครือข,ายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเครือข,ายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=
สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
26.01%

* หน(วยนับ = 1 ระบบ

กรมอุตุนิยมวิทยา
73.99%

กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
35.60%

สํานักงานสถิติแห(งชาติ
21.35%

* หน(วยนับ = 1 ด2าน

กรมอุตุนิยมวิทยา
43.04%

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
14.42%

สํานักงานสถิติแห(งชาติ
32.99%

กรมอุตุนิยมวิทยา
52.60%
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* หน(วยนับ = 1 ด2าน

แผนภูมิที่ 3.10 ตนทุนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต,อ)
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ

ปริมาณงานกิจกรรมดานงานสารบรรณ

สํานักงานสถิติแห(งชาติ
4.09%
สํานักงานสถิติแห(งชาติ
11.69%

กรมอุตุนิยมวิทยา
12.31%

สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
41.83%

กรมอุตุนิยมวิทยา
46.48%

สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
83.60%

ตนทุนต,อหน,วยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

3,530.55

617.45

467.91

สํานักงานสถิติแห,งชาติ

กรมอุตุนิยมวิทยา

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ

ปริมาณงานกิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานสถิติแห(งชาติ
13.21%

สํานักงานสถิติแห(งชาติ
12.10%

กรมอุตุนิยมวิทยา
35.23%

สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
43.73%

กรมอุตุนิยมวิทยา
43.06%

สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
52.68%

ตนทุนต,อหน,วยกิจกรรมดานยานพาหนะ
30

27.12

25

20.61

18.42

20
15
10
5
-

สํานักงานสถิติแห,งชาติ

กรมอุตุนิยมวิทยา

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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ตารางที่ 3.10 ตนทุนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมอุตุนิยมวิทยา
สํานักงานสถิติแหงชาติ

กิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมอุตุนิยมวิทยา
สํานักงานสถิติแหงชาติ

กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมอุตุนิยมวิทยา
สํานักงานสถิติแหงชาติ

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมอุตุนิยมวิทยา
สํานักงานสถิติแหงชาติ

กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมอุตุนิยมวิทยา
สํานักงานสถิติแหงชาติ

ตนทุนรวม
111,645,126.85
8,645,297.31
1,827,035.47

ตนทุนรวม
74,905,904.89
20,176,703.67
17,773,153.81

ตนทุนรวม
74,761,747.66
6,345,530.96
1,784,182.47

ตนทุนรวม
74,637,079.08
3,459,421.91
3,896,911.64

ตนทุนรวม
1,143,484.20
2,076,985.81
2,031,818.47
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ปริมาณ
28,660.00
8,660.00
15,413.00

ปริมาณ
1,383.00
1,601.00
312.00

ปริมาณ
440.00
1,005.13
2,518.00

ปริมาณ
67,326.00
23,706.00
51,129.00

ปริมาณ
206.00
818.00
1,268.00

ตนทุนตอหนวย
3,895.50
998.30
118.54

ตนทุนตอหนวย
54,161.90
12,602.56
56,965.24

ตนทุนตอหนวย
169,913.06
6,313.14
708.57

ตนทุนตอหนวย
1,108.59
145.93
76.22

ตนทุนตอหนวย
5,550.89
2,539.10
1,602.38

ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

111,645,126.85
1,827,035.47
40,705,819.88

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

74,905,904.89
17,773,153.81
37,618,587.45

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

74,761,747.66
1,784,182.47
27,630,487.03

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

74,637,079.08
3,459,421.91
27,331,137.54

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

2,076,985.81
1,143,484.20
1,750,762.83

3,895.50
118.54
1,670.78

56,965.24
12,602.56
41,243.23

169,913.06
708.57
58,978.26

1,108.59
76.22
443.58

5,550.89
1,602.38
3,230.79

ตารางที่ 3.10 ตนทุนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมอุตุนิยมวิทยา
สํานักงานสถิติแหงชาติ

กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมอุตุนิยมวิทยา
สํานักงานสถิติแหงชาติ

กิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมอุตุนิยมวิทยา
สํานักงานสถิติแหงชาติ

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมอุตุนิยมวิทยา
สํานักงานสถิติแหงชาติ

กิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมอุตุนิยมวิทยา
สํานักงานสถิติแหงชาติ

ตนทุนรวม
25,012,218.98
20,184,429.04
39,478,324.18

ตนทุนรวม

ปริมาณ
300.00
719.00
2,471.00

ปริมาณ

28,389,017.98
80,737,716.17

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนรวม
74,406,294.46
10,958,093.50
3,637,401.80

- 252 -

28,389,017.98
80,737,716.17

ตนทุนตอหนวย
1.00
1.00
1.00

ปริมาณ

787,130.35
2,871,652.02
1,801,147.47

83,374.06
28,072.92
15,976.66

ตนทุนตอหนวย
1.00
1.00

2,861,505.71
3,459,421.91
1,716,032.47

ตนทุนรวม

ตนทุนตอหนวย

2,861,505.71
3,459,421.91
1,716,032.47

ตนทุนตอหนวย
1.00
1.00
1.00

ปริมาณ
21,075.00
23,419.00
5,891.00

787,130.35
2,871,652.02
1,801,147.47

ตนทุนตอหนวย
3,530.55
467.91
617.45

ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

39,478,324.18
20,184,429.04
28,224,990.73

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

80,737,716.17
28,389,017.98
54,563,367.08

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

3,459,421.91
1,716,032.47
2,678,986.70

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

2,871,652.02
787,130.35
1,819,976.61

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

74,406,294.46
3,637,401.80
29,667,263.25

83,374.06
15,976.66
42,474.55

80,737,716.17
28,389,017.98
54,563,367.08

3,459,421.91
1,716,032.47
2,678,986.70

2,871,652.02
787,130.35
1,819,976.61

3,530.55
467.91
1,538.64

ตารางที่ 3.10 ตนทุนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมอุตุนิยมวิทยา
สํานักงานสถิติแหงชาติ

ตนทุนรวม
7,619,428.50
5,095,625.63
1,749,710.97

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

280,915.00
276,623.00
84,887.00

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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27.12
18.42
20.61

ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

7,619,428.50
1,749,710.97
4,821,588.37
27.12
18.42
22.05

แผนภูมิที่ 3.11 ตนทุนของกระทรวงพลังงาน
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

ปริมาณงานกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
2.94%

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ'
พลังงาน
22.98%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
11.36%

สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
8.62%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
47.16%

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
3.32%

กรมธุรกิจพลังงาน
12.30%

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ'
พลังงาน
44.64%

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
14.62%

กรมธุรกิจพลังงาน
32.06%

ตนทุนต#อหน#วยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

7,006.57

6,604.62

610.38

819.23

543.15
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ9พลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ'
พลังงาน
37.63%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการพัสดุ

สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
1.14%

สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
9.05%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
44.11%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
23.01%
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
4.23%

กรมธุรกิจพลังงาน
17.94%

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ'
พลังงาน
45.77%

กรมธุรกิจพลังงาน
12.63%
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
4.49%

ตนทุนต#อหน#วยกิจกรรมดานการพัสดุ
60,000

53,925.81

50,000
40,000

29,852.32

30,000

19,802.50

23,128.82

20,000
3,549.56

10,000
-

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ9พลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
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แผนภูมิที่ 3.11 ตนทุนของกระทรวงพลังงาน (ต#อ)
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

ปริมาณงานกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
2.25%

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ'
พลังงาน
19.76%

สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
7.26%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
29.76%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
20.04%
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
10.17%

กรมธุรกิจพลังงาน
23.24%

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ'
พลังงาน
45.26%

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
25.00%

กรมธุรกิจพลังงาน
17.26%

ตนทุนต#อหน#วยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
71,292.95

80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

43,076.98

39,072.67

12,665.97

8,982.41

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ9พลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ'
พลังงาน
10.42%

สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
1.88%

ปริมาณงานกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
11.95%

สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
0.20%
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
8.64%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
0.38%

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
0.32%
กรมธุรกิจพลังงาน
1.36%

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ'
พลังงาน
97.74%

กรมธุรกิจพลังงาน
67.10%

ตนทุนต#อหน#วยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

5,076.23
3,261.61

2,747.61
985.87
10.98
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ9
พลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
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แผนภูมิที่ 3.11 ตนทุนของกระทรวงพลังงาน (ต#อ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ'
พลังงาน
9.33%

ปริมาณงานกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
18.84%

สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
8.00%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
9.49%

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
5.77%
กรมธุรกิจพลังงาน
15.79%

กรมธุรกิจพลังงาน
9.23%

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
6.67%

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ'
พลังงาน
50.11%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
66.77%

ตนทุนต#อหน#วยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
35,000

30,163.26

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000

4,955.50

5,000

2,503.99

1,818.93

798.04

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ9พลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน#วยงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน#วยงาน

ปริมาณงานกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน#วยงาน

สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
5.17%

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ'
พลังงาน
16.07%

สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
7.88%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
0.12%

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
15.79%

กรมธุรกิจพลังงาน
14.36%
กรมธุรกิจพลังงาน
12.56%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
56.80%

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
9.39%

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ'
พลังงาน
61.85%

ตนทุนต#อหน#วยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน#วยงาน
14,000,000

11,990,325.09

12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000

15,450.29

22,732.77

6,747.96

17,049.07

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ9พลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
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แผนภูมิที่ 3.11 ตนทุนของกระทรวงพลังงาน (ต#อ)
กิจกรรมดานเครือข#ายอินเตอร9เน็ตและเว็บไซต9
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเครือข#ายอินเตอร9เน็ตและเว็บไซต9
สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
2.81%

* หน3วยนับ = 1 ด5าน
สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
31.00%

กรมธุรกิจพลังงาน
30.55%

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
35.64%

กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน
* หน3วยนับ = 1 ด5าน
สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
14.03%

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ'
พลังงาน
37.98%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
27.99%

กรมธุรกิจพลังงาน
9.89%

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
10.11%

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ'
พลังงาน
12.03%

สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
5.03%

* หน3วยนับ = 1 ด5าน

กรมธุรกิจพลังงาน
15.76%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
58.38%

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
8.80%
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แผนภูมิที่ 3.11 ตนทุนของกระทรวงพลังงาน (ต#อ)
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ'
พลังงาน
19.86%

ปริมาณงานกิจกรรมดานงานสารบรรณ

สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
1.15%

สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
14.53%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
24.97%

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
31.68%

กรมธุรกิจพลังงาน
22.34%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
0.36%

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
11.97%

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ'
พลังงาน
28.06%

กรมธุรกิจพลังงาน
45.08%

ตนทุนต#อหน#วยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

15,445.44

17.78
สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน

159.43
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ9พลังงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน

111.57
กรมธุรกิจพลังงาน

596.23

กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ'
พลังงาน
12.40%

ปริมาณงานกิจกรรมดานยานพาหนะ

สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
5.44%

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ'
พลังงาน
17.95%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
30.76%

สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
8.51%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
8.73%
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
16.81%

กรมธุรกิจพลังงาน
9.20%

กรมธุรกิจพลังงาน
47.99%

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
42.20%

ตนทุนต#อหน#วยกิจกรรมดานยานพาหนะ
140

130.60

120

93.10

100
80
60

25.61

40

23.70

7.11

20
-

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ9พลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
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ตารางที่ 3.11 ตนทุนของกระทรวงพลังงาน
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ตนทุนรวม

ปริมาณ

53,206,799.47
8,056.00
16,493,469.49
2,354.00
13,876,431.19
22,734.00
25,930,965.01
31,653.00
3,320,807.28 6114

ตนทุนรวม
39,905,099.60
4,059,915.36
11,426,040.50
34,045,629.33
1,032,920.70 291

ตนทุนรวม
19,858,487.81
16,682,551.04
15,511,848.19
13,185,270.95
1,500,062.58 167

ตนทุนรวม

ปริมาณ
740.00
136.00
577.00
1,472.00

ปริมาณ
461.00
234.00
397.00
1,041.00

ปริมาณ

10,808,963.91
3,314.00
7,811,462.92
2,843.00
60,671,156.74
11,952.00
9,425,494.19
858,676.00
1,696,681.24 1721

ตนทุนรวม
10,707,957.76
1,070,387.69
1,479,860.38
1,496,333.87
1,282,344.67 705
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ปริมาณ
355.00
216.00
591.00
1,875.00

ตนทุนตอหนวย

ตนทุนรวม

6,604.62
คาสูงสุด :
7,006.57
คาต่ําสุด :
610.38
คาเฉลี่ย :
819.23 ตนทุนตอหนวย
543.15
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

53,206,799.47
3,320,807.28
22,565,694.49

53,925.81
คาสูงสุด :
29,852.32
คาต่ําสุด :
19,802.50
คาเฉลี่ย :
23,128.82 ตนทุนตอหนวย
3,549.56
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

39,905,099.60
1,032,920.70
18,093,921.10

43,076.98
คาสูงสุด :
71,292.95
คาต่ําสุด :
39,072.67
คาเฉลี่ย :
12,665.97 ตนทุนตอหนวย
8,982.41
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

19,858,487.81
1,500,062.58
13,347,644.11

3,261.61
คาสูงสุด :
2,747.61
คาต่ําสุด :
5,076.23
คาเฉลี่ย :
10.98 ตนทุนตอหนวย
985.87
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

60,671,156.74
1,696,681.24
18,082,751.80

30,163.26
คาสูงสุด :
4,955.50
คาต่ําสุด :
2,503.99
คาเฉลี่ย :
798.04 ตนทุนตอหนวย
1,818.93
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

10,707,957.76
1,070,387.69
3,207,376.88

7,006.57
543.15
3,116.79

53,925.81
3,549.56
26,051.80

71,292.95
8,982.41
35,018.20

5,076.23
10.98
2,416.46

30,163.26
798.04
8,047.95

ตารางที่ 3.11 ตนทุนของกระทรวงพลังงาน (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ตนทุนรวม
35,970,975.26
5,948,360.00
7,956,469.63
10,175,923.93
3,273,421.88 192

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

3.00
385.00
350.00
1,508.00

ปริมาณ

6,054,685.33
6,960,764.58
5,967,352.22

1.00
1.00
1.00

548,268.00

1.00

ตนทุนรวม

11,990,325.09
คาสูงสุด :
15,450.29
คาต่ําสุด :
22,732.77
คาเฉลี่ย :
6,747.96 ตนทุนตอหนวย
17,049.07
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
6,054,685.33
6,960,764.58
5,967,352.22

35,970,975.26
3,273,421.88
12,665,030.14
11,990,325.09
6,747.96
2,410,461.03

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
548,268.00
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

6,960,764.58
548,268.00
4,882,767.53

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

25,358,533.19
คาสูงสุด :
9,163,252.31
คาต่ําสุด :
8,957,444.84
คาเฉลี่ย :
34,408,542.98 ตนทุนตอหนวย
12,712,343.26
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

34,408,542.98
8,957,444.84
18,120,023.32

6.00
1.00
1.00
1.00
1.00

3,686,094.89
คาสูงสุด :
3,334,311.85
คาต่ําสุด :
5,971,629.89
คาเฉลี่ย :
4,557,151.77 ตนทุนตอหนวย
1,906,479.16
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

22,116,569.33
1,906,479.16
7,577,228.40

15,569,005.12
1,008.00
19,749,587.32
33,124.00
13,923,821.84
124,798.00
12,382,847.88
77,671.00
714,949.23 40212

15,445.44
คาสูงสุด :
596.23
คาต่ําสุด :
111.57
คาเฉลี่ย :
159.43 ตนทุนตอหนวย
17.78
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

19,749,587.32
714,949.23
12,468,042.28

ตนทุนรวม

ปริมาณ

25,358,533.19
9,163,252.31
8,957,444.84
34,408,542.98
12,712,343.26

ตนทุนรวม

ปริมาณ

22,116,569.33
3,334,311.85
5,971,629.89
4,557,151.77
1,906,479.16

ตนทุนรวม
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ปริมาณ

6,960,764.58
548,268.00
4,882,767.53

34,408,542.98
8,957,444.84
18,120,023.32

5,971,629.89
1,906,479.16
3,891,133.51

15,445.44
17.78
3,266.09

ตารางที่ 3.11 ตนทุนของกระทรวงพลังงาน (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

16,382,115.00
125,434.00
22,476,584.30
241,428.00
4,900,781.37
689,287.00
6,604,203.26
257,859.00
2,896,830.31 122250

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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ตนทุนรวม

130.60
คาสูงสุด :
93.10
คาต่ําสุด :
7.11
คาเฉลี่ย :
25.61 ตนทุนตอหนวย
23.70
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

22,476,584.30
2,896,830.31
10,652,102.85
130.60
7.11
56.02

แผนภูมิที่ 3.12 ตนทุนของกระทรวงพาณิชย
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

ปริมาณงานกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย
14.61%

กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
14.10%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย
10.30%

กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
28.70%
กรมการคาตางประเทศ
18.22%

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
23.11%

กรมทรัพยสินทางป,ญญา
7.46%

กรมการคาภายใน
17.93%

กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ
4.57%

กรมการคาตางประเทศ
21.82%

กรมการคาภายใน
4.07%

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
20.77%

กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ
1.83%

กรมทรัพยสินทางป,ญญา
12.51%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
5,500.51

6,000
5,000
4,000
3,000

3,131.73
1,772.63

2,000

1,391.53

1,043.98

745.76

1,000

614.40

กรมส)งเสริมการคาระหว)าง
ประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมทรัพยสินทางป8ญญา

กรมเจรจาการคาระหว)าง
ประเทศ

กรมการคาภายใน

กรมการคาต)างประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย

กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย
6.81%

กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
35.31%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการพัสดุ
กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
11.39%

กรมการคาตางประเทศ
5.72%
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
12.50%

กรมการคาภายใน
14.77%

กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ
10.89%

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
13.47%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย
30.60%

กรมทรัพยสินทางป,ญญา
15.17%

กรมการคาตางประเทศ
10.07%
กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ
7.20%

กรมทรัพยสินทางป,ญญา
13.03%

กรมการคาภายใน
13.08%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานการพัสดุ
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

38,426.40

14,004.29

18,758.06

13,367.28
10,651.32

7,045.65
2,760.84

กรมส)งเสริมการคาระหว)าง
ประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมทรัพยสินทางป8ญญา

กรมเจรจาการคาระหว)างประเทศ

กรมการคาภายใน

กรมการคาต)างประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
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แผนภูมิที่ 3.12 ตนทุนของกระทรวงพาณิชย (ต)อ)
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
22.45%

ปริมาณงานกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
7.18%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย
24.10%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย
11.02%
กรมการคาตางประเทศ
8.74%

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
2.84%

กรมการคาภายใน
11.37%

กรมทรัพยสินทางป,ญญา
6.05%

กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ
2.45%

กรมการคาตางประเทศ
17.11%

กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ
6.06%

กรมการคาภายใน
21.39%

กรมทรัพยสินทางป,ญญา
4.93%

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
54.32%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

16,052.61
11,231.72

12,724.50
10,056.22

9,653.21
6,304.05

268.86
กรมส)งเสริมการคาระหว)าง
ประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมทรัพยสินทางป8ญญา

กรมเจรจาการคาระหว)าง
ประเทศ

กรมการคาภายใน

กรมการคาต)างประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
5.60%

ปริมาณงานกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
1.76%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย
21.52%

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
39.38%

กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ
8.61%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย
4.14%

กรมทรัพยสินทางป,ญญา
0.50%

กรมการคาตางประเทศ
9.29%

กรมทรัพยสินทางป,ญญา
4.00%

กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
1.04%

กรมการคาภายใน
0.81%

กรมการคาภายใน
11.60%
กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ
91.19%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1,200

1,041.59

1,000

776.42

800

665.18

600
400

369.23
249.33

241.29

200

กรมการคาตางประเทศ
0.56%

4.39

กรมส)งเสริมการคาระหว)าง
ประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมทรัพยสินทางป8ญญา

กรมเจรจาการคาระหว)าง
ประเทศ

กรมการคาภายใน

กรมการคาต)างประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย
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แผนภูมิที่ 3.12 ตนทุนของกระทรวงพาณิชย (ต)อ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
12.82%

ปริมาณงานกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย
8.81%

กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
11.19%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย
11.62%

กรมการคาตางประเทศ
21.82%

กรมการคาตางประเทศ
14.83%

กรมการคาภายใน
10.83%
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
32.71%
กรมทรัพยสินทางป,ญญา
13.22%

กรมการคาภายใน
5.59%

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
31.05%

กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ
3.98%

กรมทรัพยสินทางป,ญญา
16.78%

กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ
4.76%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
7,751.84

9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

5,278.43

4,589.15

4,217.70
3,348.90

2,721.85

3,152.76

กรมส)งเสริมการคาระหว)าง
ประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมทรัพยสินทางป8ญญา

กรมเจรจาการคาระหว)าง
ประเทศ

กรมการคาภายใน

กรมการคาต)างประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน)วยงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน)วยงาน
กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
7.98%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย
2.34%

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
14.30%

กรมทรัพยสินทางป,ญญา
10.37%

ปริมาณงานกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน)วยงาน
กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
13.42%

กรมการคาตางประเทศ
3.81%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย
12.59%

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
23.67%

กรมการคาภายใน
45.03%

กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ
16.19%

กรมการคาตางประเทศ
18.51%

กรมการคาภายใน
12.53%

กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ
6.92%

กรมทรัพยสินทางป,ญญา
12.36%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน)วยงาน
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

88,566.45

57,694.27

20,674.87
4,578.32

14,883.59

14,647.82

5,069.44
กรมส)งเสริมการคาระหว)าง
ประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมทรัพยสินทางป8ญญา

กรมเจรจาการคาระหว)าง
ประเทศ

กรมการคาภายใน

กรมการคาต)างประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย
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แผนภูมิที่ 3.12 ตนทุนของกระทรวงพาณิชย (ต)อ)
กิจกรรมดานเครือข)ายอินเตอรเน็ตและเว็บไซต
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเครือข)ายอินเตอรเน็ตและเว็บไซต
* หนวยนับ = 1 ระบบ
สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย
35.18%

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
20.12%

กรมทรัพยสินทางป,ญญา
19.41%
กรมการคาภายใน
16.91%

กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ
8.38%

กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย
8.50%

กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
18.69%
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
5.92%

* หนวยนับ = 1 ดาน
กรมการคาตางประเทศ
5.26%

กรมทรัพยสินทางป,ญญา
2.68%

กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ
2.52%
กรมการคาภายใน
56.43%

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
8.00%

* หนวยนับ = 1 ดาน
สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย
21.30%

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
24.21%

กรมทรัพยสินทางป,ญญา
6.57%

กรมการคาตางประเทศ
14.33%
กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ
10.15%

กรมการคาภายใน
15.44%
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แผนภูมิที่ 3.12 ตนทุนของกระทรวงพาณิชย (ต)อ)
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ
กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
9.83%

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
2.94%

ปริมาณงานกิจกรรมดานงานสารบรรณ

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย
15.75%
กรมการคาตางประเทศ
17.71%

กรมทรัพยสินทางป,ญญา
9.16%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย
15.53%

กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
33.76%

กรมการคาตางประเทศ
11.74%

กรมการคาภายใน
9.80%

กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ
27.44%

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
15.01%

กรมการคาภายใน
17.17%

กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ
6.18%

กรมทรัพยสินทางป,ญญา
7.98%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
400
350
300
250
200
150
100
50
-

370.95

146.41
84.75

126.09

96.03
16.39

24.34
กรมส)งเสริมการคาระหว)าง
ประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมทรัพยสินทางป8ญญา

กรมเจรจาการคาระหว)าง
ประเทศ

กรมการคาภายใน

กรมการคาต)างประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย

กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ

ปริมาณงานกิจกรรมดานยานพาหนะ

กรมทรัพยสินทางป,ญญา
15.95%

กรมการคาตางประเทศ
1.62%

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
14.08%

กรมการคาตางประเทศ
8.90%

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
9.78%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย
14.48%

กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
16.94%

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย
22.25%

กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ
22.80%

กรมการคาภายใน
4.08%

กรมทรัพยสินทางป,ญญา
13.56%

กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ
16.25%

กรมการคาภายใน
25.16%
กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ
14.16%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานยานพาหนะ

กรมการคาภายใน

กรมการคาต)างประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย
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21.57

41.80

กรมส)งเสริมการคาระหว)าง
ประเทศ

36.51

5.03

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

35.63

กรมทรัพยสินทางป8ญญา

47.71

กรมเจรจาการคาระหว)าง
ประเทศ

180
160
140
120
100
80
60
40
20
-

170.93

ตารางที่ 3.12 ตนทุนของกระทรวงพาณิชย=
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กรมการคาตางประเทศ
กรมการคาภายใน
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กรมทรัพยสินทางปJญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
กิจกรรมดานการพัสดุ

19,091,175.93
23,814,302.82
23,432,179.45
5,975,338.67
9,753,033.66
30,210,056.29
18,435,050.69
ตนทุนรวม

10,770.00
22,811.00
4,260.00
1,908.00
13,078.00
21,710.00
30,005.00
ปริมาณ

1,772.63
คาสูงสุด :
1,043.98
คาต่ําสุด :
5,500.51
คาเฉลี่ย :
3,131.73 ตนทุนตอหนวย
745.76
คาสูงสุด :
1,391.53
คาต่ําสุด :
614.40
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

30,210,056.29
5,975,338.67
18,673,019.64

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กรมการคาตางประเทศ
กรมการคาภายใน
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กรมทรัพยสินทางปJญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร

7,636,470.37
6,411,543.08
16,553,069.43
12,211,498.83
14,602,953.18
15,105,028.15
39,579,189.60
ตนทุนรวม

2,766.00
910.00
1,182.00
651.00
1,371.00
1,130.00
1,030.00
ปริมาณ

2,760.84
คาสูงสุด :
7,045.65
คาต่ําสุด :
14,004.29
คาเฉลี่ย :
18,758.06 ตนทุนตอหนวย
10,651.32
คาสูงสุด :
13,367.28
คาต่ําสุด :
38,426.40
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

39,579,189.60
6,411,543.08
16,014,250.38

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กรมการคาตางประเทศ
กรมการคาภายใน
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กรมทรัพยสินทางปJญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

10,321,948.65
7,330,983.52
9,160,895.28
2,595,798.67
2,590,965.03
1,218,456.31
9,615,512.27
ตนทุนรวม

919.00
729.00
949.00
204.00
411.00
4,532.00
599.00
ปริมาณ

11,231.72
คาสูงสุด :
10,056.22
คาต่ําสุด :
9,653.21
คาเฉลี่ย :
12,724.50 ตนทุนตอหนวย
6,304.05
คาสูงสุด :
268.86
คาต่ําสุด :
16,052.61
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

10,321,948.65
1,218,456.31
6,119,222.82

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กรมการคาตางประเทศ
กรมการคาภายใน
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กรมทรัพยสินทางปJญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

16,977,367.32
7,330,983.52
9,154,144.44
6,795,805.55
3,154,367.51
31,070,635.95
4,415,650.73
ตนทุนรวม

70,361.00
9,442.00
13,762.00
1,548,084.00
8,543.00
29,830.00
17,710.00
ปริมาณ

241.29
คาสูงสุด :
776.42
คาต่ําสุด :
665.18
คาเฉลี่ย :
4.39 ตนทุนตอหนวย
369.23
คาสูงสุด :
1,041.59
คาต่ําสุด :
249.33
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

31,070,635.95
3,154,367.51
11,271,279.29

1,662,705.09
2,123,042.73
1,550,367.72
569,313.16
1,891,658.67
4,681,647.15
1,835,661.16

315.00
780.00
200.00
170.00
600.00
1,110.00
400.00

5,278.43
คาสูงสุด :
2,721.85
คาต่ําสุด :
7,751.84
คาเฉลี่ย :
3,348.90 ตนทุนตอหนวย
3,152.76
คาสูงสุด :
4,217.70
คาต่ําสุด :
4,589.15
คาเฉลี่ย :

4,681,647.15
569,313.16
2,044,913.67

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กรมการคาตางประเทศ
กรมการคาภายใน
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กรมทรัพยสินทางปJญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
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ตนทุนรวม

5,500.51
614.40
2,028.65

38,426.40
2,760.84
15,001.98

16,052.61
268.86
9,470.17

1,041.59
4.39
478.20

7,751.84
2,721.85
4,437.23

ตารางที่ 3.12 ตนทุนของกระทรวงพาณิชย= (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กรมการคาตางประเทศ
กรมการคาภายใน
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กรมทรัพยสินทางปJญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=

2,660,004.55
4,329,303.03
51,191,405.44
18,404,471.34
11,784,673.54
16,252,875.69
9,067,000.43
ตนทุนรวม

581.00
854.00
578.00
319.00
570.00
1,092.00
619.00
ปริมาณ

4,578.32
คาสูงสุด :
5,069.44
คาต่ําสุด :
88,566.45
คาเฉลี่ย :
57,694.27 ตนทุนตอหนวย
20,674.87
คาสูงสุด :
14,883.59
คาต่ําสุด :
14,647.82
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กรมการคาตางประเทศ
กรมการคาภายใน
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กรมทรัพยสินทางปJญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
กิจกรรมดานแผนงาน

14,209,744.31

1.00

14,209,744.31

6,828,969.70
3,384,676.42
7,838,680.74
8,126,437.84

1.00
1.00
1.00
1.00

6,828,969.70
3,384,676.42
7,838,680.74
8,126,437.84

ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กรมการคาตางประเทศ
กรมการคาภายใน
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กรมทรัพยสินทางปJญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ

10,069,598.56
6,227,594.76
66,841,127.72
2,988,343.36
3,176,897.51
7,017,081.60
22,133,814.33
ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กรมการคาตางประเทศ
กรมการคาภายใน
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กรมทรัพยสินทางปJญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
กิจกรรมดานงานสารบรรณ

6,174,217.15
4,151,729.85
4,475,044.55
2,941,515.31
1,903,513.72
7,017,081.60
2,318,971.78
ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กรมการคาตางประเทศ
กรมการคาภายใน
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กรมทรัพยสินทางปJญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

6,518,955.38
7,330,983.53
7,108,638.72
11,359,183.41
3,793,850.40
1,218,456.31
4,070,898.42

- 268 -

ตนทุนรวม
51,191,405.44
2,660,004.55
16,241,390.57
88,566.45
4,578.32
29,444.96

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

14,209,744.31
3,384,676.42
8,077,701.80

1.00
1
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

10,069,598.56
คาสูงสุด :
6,227,594.76
คาต่ําสุด :
66,841,127.72
คาเฉลี่ย :
2,988,343.36 ตนทุนตอหนวย
3,176,897.51
คาสูงสุด :
7,017,081.60
คาต่ําสุด :
22,133,814.33
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

66,841,127.72
2,988,343.36
16,922,065.40

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

6,174,217.15
คาสูงสุด :
4,151,729.85
คาต่ําสุด :
4,475,044.55
คาเฉลี่ย :
2,941,515.31 ตนทุนตอหนวย
1,903,513.72
คาสูงสุด :
7,017,081.60
คาต่ําสุด :
2,318,971.78
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

7,017,081.60
1,903,513.72
4,140,296.28

76,921.00
58,139.00
48,552.00
30,622.00
39,505.00
74,329.00
167,231.00

84.75
คาสูงสุด :
126.09
คาต่ําสุด :
146.41
คาเฉลี่ย :
370.95 ตนทุนตอหนวย
96.03
คาสูงสุด :
16.39
คาต่ําสุด :
24.34
คาเฉลี่ย :

11,359,183.41
1,218,456.31
5,914,423.74

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

ปริมาณ

ปริมาณ

14,209,744.31
3,384,676.42
8,077,701.80

66,841,127.72
2,988,343.36
16,922,065.40

7,017,081.60
1,903,513.72
4,140,296.28

370.95
16.39
123.57

ตารางที่ 3.12 ตนทุนของกระทรวงพาณิชย= (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กรมการคาตางประเทศ
กรมการคาภายใน
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กรมทรัพยสินทางปJญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

ตนทุนรวม
11,454,705.56
4,579,673.62
2,099,512.48
8,366,348.99
8,211,011.69
5,035,009.38
11,739,073.03

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

240,104.00
26,792.00
417,179.00
234,799.00
224,889.00
233,478.00
280,810.00

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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ตนทุนรวม

47.71
คาสูงสุด :
170.93
คาต่ําสุด :
5.03
คาเฉลี่ย :
35.63 ตนทุนตอหนวย
36.51
คาสูงสุด :
21.57
คาต่ําสุด :
41.80
คาเฉลี่ย :

11,739,073.03
2,099,512.48
7,355,047.82
170.93
5.03
51.31

แผนภูมิที่ 3.13 ตนทุนของกระทรวงมหาดไทย
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
16.00%

กรมป&องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
3.76%

กรมส1งเสริมการปกครอง
ท2องถิ่น
1.41%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
49.67%

กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
0.61%

กรมป&องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
20.06%

กรมส1งเสริมการปกครอง
ท2องถิ่น
0.88%

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
6.53%

กรมที่ดิน
2.53%

กรมที่ดิน
6.86%

กรมการพัฒนาชุมชน
1.39%
กรมการพัฒนาชุมชน
6.20%
กรมการปกครอง
16.10%

กรมการปกครอง
68.00%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

13,384.91

3,896.76

2,284.83

1,387.77

121.26

819.59

96.08

กรมส)งเสริมการปกครองทองถิ่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมที่ดิน

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการปกครอง

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
11.04%

กรมป&องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
1.75%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการพัสดุ
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
กรมป&องกันและบรรเทา
3.32%
สาธารณภัย
17.81%

กรมส1งเสริมการปกครอง
ท2องถิ่น
1.19%

กรมที่ดิน
9.89%

กรมส1งเสริมการปกครอง
ท2องถิ่น
3.04%

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
11.76%

กรมที่ดิน
1.28%

กรมการพัฒนาชุมชน
1.98%

กรมการพัฒนาชุมชน
5.04%

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
53.64%

กรมการปกครอง
17.46%

กรมการปกครอง
60.80%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานการพัสดุ
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

42,357.19

24,961.59
18,184.71
13,894.97
1,571.70

2,139.86

537.50

กรมส)งเสริมการปกครองทองถิ่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมที่ดิน

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการปกครอง

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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แผนภูมิที่ 3.13 ตนทุนของกระทรวงมหาดไทย (ต)อ)
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
5.92%

กรมส1งเสริมการปกครอง
ท2องถิ่น
6.65%

กรมป&องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
2.83%

ปริมาณงานกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
12.83%

กรมส1งเสริมการปกครอง
ท2องถิ่น
8.04%

กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
7.86%

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
8.87%

กรมป&องกันและ
บรรเทาสาธารณ…

กรมที่ดิน
19.21%

กรมที่ดิน
17.01%

กรมการปกครอง
34.12%

กรมการปกครอง
40.89%

กรมการพัฒนาชุมชน
11.67%

กรมการพัฒนาชุมชน
14.73%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
7,903.52

9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

6,545.73

6,172.35
4,327.60

4,516.77

4,115.31
1,652.83

กรมส)งเสริมการปกครองทองถิ่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมป7องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

กรมที่ดิน

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการปกครอง

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
5.73%

กรมป&องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
0.36%

กรมส1งเสริมการปกครอง
ท2องถิ่น
2.00%

ปริมาณงานกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
11.20%

กรมที่ดิน
8.22%

กรมส1งเสริมการปกครอง
ท2องถิ่น
0.31%
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
15.95%

กรมการปกครอง
33.58%

กรมการพัฒนาชุมชน
38.90%

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
3.07%

กรมการปกครอง
2.83%
กรมการพัฒนาชุมชน
2.20%
กรมที่ดิน
0.87%

กรมป&องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
74.77%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1,400

1,228.36

1,200

823.74

1,000

657.92

800
600
400

443.97

253.89

200

0.34

24.94

กรมส)งเสริมการปกครองทองถิ่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมป7องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

กรมที่ดิน

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการปกครอง

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
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แผนภูมิที่ 3.13 ตนทุนของกระทรวงมหาดไทย (ต)อ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
กรมส1งเสริมการปกครอง
ท2องถิ่น
10.10%

กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
5.75%

ปริมาณงานกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
9.15%
กรมการปกครอง
22.56%

กรมป&องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
16.74%

กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
7.78%

กรมส1งเสริมการปกครอง
ท2องถิ่น
2.84%

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
5.92%
กรมการปกครอง
19.52%

กรมป&องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
26.93%

กรมการพัฒนาชุมชน
9.90%
กรมการพัฒนาชุมชน
10.76%

กรมที่ดิน
24.94%

กรมที่ดิน
27.10%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

8,294.87

3,607.45

2,697.54

2,536.02

2,148.52

1,451.26

1,724.96

กรมส)งเสริมการปกครองทองถิ่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมที่ดิน

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการปกครอง

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน)วยงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน)วยงาน

กรมป&องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
6.20%

กรมโยธาธิการและผัง
กรมส1งเสริมการปกครอง
เมือง
ท2องถิ่น
5.19%
0.19%

ปริมาณงานกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน)วยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
12.69%

กรมการปกครอง
17.31%

กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
13.13%

กรมการปกครอง
18.09%

กรมที่ดิน
5.35%

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
8.23%

กรมส1งเสริมการปกครอง
ท2องถิ่น
10.80%

กรมการพัฒนาชุมชน
3.47%

กรมป&องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
11.04%

กรมที่ดิน
36.01%

กรมการพัฒนาชุมชน
52.29%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน)วยงาน
692,271.63

6,819.76
กรมที่ดิน

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการปกครอง

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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25,764.43

18,156.43

827.99
กรมส)งเสริมการปกครองทองถิ่น

47,975.34

กรมโยธาธิการและผังเมือง

70,779.93

กรมป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย

800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-

แผนภูมิที่ 3.13 ตนทุนของกระทรวงมหาดไทย (ต)อ)
กิจกรรมดานเครือข)ายอินเตอร@เน็ตและเว็บไซต@
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเครือข)ายอินเตอร@เน็ตและเว็บไซต@
กรมส1งเสริมการปกครอง
ท2องถิ่น
กรมโยธาธิการและผัง
0.14%
สํานักงานปลัดกระทรวง
เมือง
มหาดไทย
1.54%
14.78%

กรมป&องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
0.85%
กรมที่ดิน
5.84%

* หน1วยนับ = 1 ระบบ

กรมการปกครอง
19.75%

กรมการพัฒนาชุมชน
57.10%

กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน

กรมป&องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
0.25%

กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
8.69%

กรมส1งเสริมการปกครอง
ท2องถิ่น
1.09%

* หน1วยนับ = 1 ระบบ

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
17.12%

กรมที่ดิน
10.65%

กรมการพัฒนาชุมชน
16.45%
กรมการปกครอง
45.75%

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
11.55%
กรมป&องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
10.38%

กรมส1งเสริมการปกครอง
ท2องถิ่น
0.81%

* หน1วยนับ = 1 ระบบ

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
14.69%
กรมการปกครอง
10.13%

กรมการพัฒนาชุมชน
17.20%

กรมที่ดิน
35.24%
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แผนภูมิที่ 3.13 ตนทุนของกระทรวงมหาดไทย (ต)อ)
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ

กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
6.76%

กรมส1งเสริมการปกครอง
ท2องถิ่น
14.25%

ปริมาณงานกิจกรรมดานงานสารบรรณ

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
15.54%

กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
2.70%

กรมส1งเสริมการปกครอง
ท2องถิ่น
13.98%

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
11.32%
กรมการปกครอง
21.46%

กรมป&องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
5.35%

กรมป&องกันและ
บรรเทาสาธารณ…

กรมการปกครอง
24.63%

กรมการพัฒนาชุมชน
9.86%

กรมที่ดิน
17.62%

กรมการพัฒนาชุมชน
10.32%

กรมที่ดิน
34.87%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
600
500
400
300
200
100
-

514.11
435.03
281.66

235.42

209.15

196.07

103.65

กรมส)งเสริมการปกครองทองถิ่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมป7องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

กรมที่ดิน

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการปกครอง

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
8.38%

กรมส1งเสริมการปกครอง
ท2องถิ่น
0.45%

กรมป&องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
9.92%

ปริมาณงานกิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
10.55%

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
1.39%
กรมส1งเสริมการปกครอง
ท2องถิ่น
40.74%

กรมการปกครอง
29.76%

กรมที่ดิน
17.53%
กรมการพัฒนาชุมชน
2.21%
กรมที่ดิน
11.40%

กรมการปกครอง
39.77%

กรมการพัฒนาชุมชน
13.39%

กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
13.80%

กรมป&องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
0.70%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานยานพาหนะ
350
300
250
200
150
100
50
-

300.13

160.72

128.00
28.27

32.52

0.23
กรมส)งเสริมการปกครองทองถิ่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมที่ดิน

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการปกครอง

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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12.85

ตารางที่ 3.13 ตนทุนของกระทรวงมหาดไทย
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กิจกรรมดานการพัสดุ

320,169,598.51
103,809,183.41
39,943,401.20
44,229,661.21
24,269,458.75
103,130,697.33
9,081,854.24
ตนทุนรวม

82,163.00
856,062.00
17,482.00
31,871.00
252,605.00
7,705.00
11,081.00
ปริมาณ

3,896.76
คาสูงสุด :
121.26
คาต่ําสุด :
2,284.83
คาเฉลี่ย :
1,387.77 ตนทุนตอหนวย
96.08
คาสูงสุด :
13,384.91
คาต่ําสุด :
819.59
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

320,169,598.51
9,081,854.24
92,090,550.66

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร

319,009,162.56
12,780.00
103,809,183.41
66,049.00
29,957,550.90
2,156.00
58,834,132.05
1,389.00
10,401,196.61
19,351.00
65,628,625.57
3,609.00
7,063,664.40 3301
ตนทุนรวม
ปริมาณ

24,961.59
คาสูงสุด :
1,571.70
คาต่ําสุด :
13,894.97
คาเฉลี่ย :
42,357.19 ตนทุนตอหนวย
537.50
คาสูงสุด :
18,184.71
คาต่ําสุด :
2,139.86
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

319,009,162.56
7,063,664.40
84,957,645.07

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

31,234,695.98
3,952.00
99,540,847.32
15,207.00
28,406,388.31
6,564.00
46,780,269.60
7,579.00
6,900,579.05
4,175.00
14,411,826.17
3,502.00
16,188,094.50 3584
ตนทุนรวม
ปริมาณ

7,903.52
คาสูงสุด :
6,545.73
คาต่ําสุด :
4,327.60
คาเฉลี่ย :
6,172.35 ตนทุนตอหนวย
1,652.83
คาสูงสุด :
4,115.31
คาต่ําสุด :
4,516.77
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

99,540,847.32
6,900,579.05
34,780,385.85

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

60,354,852.83
237,722.00
180,895,338.49
219,603.00
209,556,100.03
170,598.00
44,261,611.74
67,275.00
1,952,482.61
5,797,978.00
30,849,316.42
1,236,806.00
10,792,063.00 24308
ตนทุนรวม
ปริมาณ

253.89
คาสูงสุด :
823.74
คาต่ําสุด :
1,228.36
คาเฉลี่ย :
657.92 ตนทุนตอหนวย
0.34
คาสูงสุด :
24.94
คาต่ําสุด :
443.97
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

209,556,100.03
1,952,482.61
76,951,680.73

3,607.45
คาสูงสุด :
2,697.54
คาต่ําสุด :
2,536.02
คาเฉลี่ย :
2,148.52 ตนทุนตอหนวย
1,451.26
คาสูงสุด :
1,724.96
คาต่ําสุด :
8,294.87
คาเฉลี่ย :

7,863,569.22
1,811,206.56
4,503,650.89

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

2,885,961.33
7,110,707.46
3,390,652.57
7,863,569.22
5,278,227.28
1,811,206.56
3,185,231.78 384
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800.00
2,636.00
1,337.00
3,660.00
3,637.00
1,050.00

ตนทุนรวม

13,384.91
96.08
3,141.60

42,357.19
537.50
14,806.79

7,903.52
1,652.83
5,033.44

1,228.36
0.34
490.45

8,294.87
1,451.26
3,208.66

ตารางที่ 3.13 ตนทุนของกระทรวงมหาดไทย (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=

76,442,324.79
1,080.00
108,951,996.66
2,271.00
314,983,592.48
455.00
32,223,354.16
4,725.00
37,332,659.88
1,449.00
31,283,527.74
1,723.00
1,173,260.68 1417
ตนทุนรวม
ปริมาณ

70,779.93
คาสูงสุด :
47,975.34
คาต่ําสุด :
692,271.63
คาเฉลี่ย :
6,819.76 ตนทุนตอหนวย
25,764.43
คาสูงสุด :
18,156.43
คาต่ําสุด :
827.99
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

314,983,592.48
1,173,260.68
86,055,816.63

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กิจกรรมดานแผนงาน

81,518,517.48
108,951,996.66
314,983,592.48
32,223,354.16
4,712,349.62
8,480,975.95
782,173.78 1
ตนทุนรวม

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

81,518,517.48
คาสูงสุด :
108,951,996.66
คาต่ําสุด :
314,983,592.48
คาเฉลี่ย :
32,223,354.16 ตนทุนตอหนวย
4,712,349.62
คาสูงสุด :
8,480,975.95
คาต่ําสุด :
782,173.78
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

314,983,592.48
782,173.78
78,807,565.73

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ

33,840,122.02
90,429,059.76
32,520,890.06
21,059,168.37
492,315.89 1
17,186,564.20
2,152,238.72 1
ตนทุนรวม

1.00
1.00
1.00
1.00

33,840,122.02
คาสูงสุด :
90,429,059.76
คาต่ําสุด :
32,520,890.06
คาเฉลี่ย :
21,059,168.37 ตนทุนตอหนวย
492,315.89
คาสูงสุด :
17,186,564.20
คาต่ําสุด :
2,152,238.72
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

90,429,059.76
492,315.89
28,240,051.29

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กิจกรรมดานงานสารบรรณ

4,853,167.79
3,348,229.60
5,682,330.83
11,642,948.36
3,427,581.68
3,815,809.84
266,674.23
ตนทุนรวม

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1

4,853,167.79
คาสูงสุด :
3,348,229.60
คาต่ําสุด :
5,682,330.83
คาเฉลี่ย :
11,642,948.36 ตนทุนตอหนวย
3,427,581.68
คาสูงสุด :
3,815,809.84
คาต่ําสุด :
266,674.23
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

11,642,948.36
266,674.23
4,719,534.62

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

23,637,026.58
83,919.00
37,448,448.65
159,069.00
14,992,038.37
76,464.00
26,785,043.78
258,415.00
17,240,210.06
39,630.00
10,282,293.13
20,000.00
21,671,442.99 103617

281.66
คาสูงสุด :
235.42
คาต่ําสุด :
196.07
คาเฉลี่ย :
103.65 ตนทุนตอหนวย
435.03
คาสูงสุด :
514.11
คาต่ําสุด :
209.15
คาเฉลี่ย :

37,448,448.65
10,282,293.13
21,722,357.65
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ปริมาณ

1.00
ปริมาณ

ปริมาณ

692,271.63
827.99
123,227.93

314,983,592.48
782,173.78
78,807,565.73

90,429,059.76
492,315.89
28,240,051.29

11,642,948.36
266,674.23
4,719,534.62

514.11
103.65
282.16

ตารางที่ 3.13 ตนทุนของกระทรวงมหาดไทย (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ตนทุนรวม

ปริมาณ

23,603,087.34
88,979,300.07
29,957,550.90
39,222,754.70
22,189,219.43
18,751,035.88
1,009,094.91

146,861.00
3,147,788.00
234,036.00
1,205,941.00
73,931.00
1,459,260.00
4,308,150.00

ตนทุนตอหนวย

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล

- 277 -

ตนทุนรวม

160.72
คาสูงสุด :
28.27
คาต่ําสุด :
128.00
คาเฉลี่ย :
32.52 ตนทุนตอหนวย
300.13
คาสูงสุด :
12.85
คาต่ําสุด :
0.23
คาเฉลี่ย :

88,979,300.07
1,009,094.91
31,958,863.32
300.13
0.23
94.68

แผนภูมิที่ 3.14 ตนทุนของกระทรวงยุติธรรม
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานกิจการยุติธรรม
0.94%
สถาบันนิติวิทยาศาสตร3.65%

กรมราชทัณฑ3.16%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

สํานักงานคณะกรรมการ
ป2องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
3.44%
สํานักงานปลัดกระทรวง

สถาบันนิติวิทยาศาสตร3.76%
สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม
0.34%

ยุติธรรม
5.50%

กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน
6.90%

สํานักงานคณะกรรมการ
ป2องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
2.32%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
5.53%
0.34%
กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
4.28%

กรมราชทัณฑ1.01%

กรมบังคับคดี
21.88%

กรมบังคับคดี
7.16%
กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
1.29%

กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน
60.54%

กรมคุมประพฤติ
67.95%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
250,000

195,211.94

200,000
150,000
100,000
50,000

963.14

291.52

-

110.34

316.75

3,018.38

2,679.38

939.75

1,434.31
สํานักงานคณะกรรมการป<องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร9

สํานักงานกิจการยุติธรรม

กรมราชทัณฑ9

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

กรมบังคับคดี

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุมประพฤติ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ

ปริมาณงานกิจกรรมดานการพัสดุ

สํานักงานคณะกรรมการ
ป2องกันและปราบปราม
สํานักงานกิจการยุติธรรม
การทุจริตในภาครัฐ
1.34%
สถาบันนิติวิทยาศาสตร4.75%
4.75%
กรมราชทัณฑ-

สถาบันนิติวิทยาศาสตร12.65%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
7.75%

3.80%

สํานักงานคณะกรรมการ
ป2องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
9.45%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
17.83%
กรมคุมประพฤติ
7.27%

สํานักงานกิจการยุติธรรม
4.39%

กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน
6.36%
กรมบังคับคดี
6.16%

กรมราชทัณฑ13.71%

กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
2.47%

กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
7.08%

กรมคุมประพฤติ
62.61%

กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน
1.35%

กรมบังคับคดี
24.29%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานการพัสดุ
253,477.81

300,000
250,000
200,000
150,000

56,009.58

100,000
10,279.38

7,457.98

8,159.53

8,993.51
สํานักงานกิจการยุติธรรม

12,791.65

กรมราชทัณฑ9

50,000

11,051.99

14,786.55

สํานักงานคณะกรรมการป<องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร9

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

กรมบังคับคดี

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุมประพฤติ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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แผนภูมิที่ 3.14 ตนทุนของกระทรวงยุติธรรม (ต)อ)
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สถาบันนิติวิทยาศาสตร6.12%

สํานักงานคณะกรรมการ
ป2องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
7.21%

ปริมาณงานกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
16.75%
กรมคุมประพฤติ
4.15%

สํานักงานกิจการยุติธรรม
1.25%

สํานักงานคณะกรรมการ
ป2องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
0.89%

สถาบันนิติวิทยาศาสตร1.38%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
3.09%
กรมคุมประพฤติ
17.94%

สํานักงานกิจการยุติธรรม
0.54%

กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
1.10%

กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
5.43%

กรมราชทัณฑ21.17%
กรมบังคับคดี
4.92%

กรมบังคับคดี
10.53%

กรมราชทัณฑ49.27%

กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน
33.00%

กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน
15.25%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
60,000

50,514.95

50,000
33,890.51

40,000

30,823.13

30,000
10,000

2,916.29

1,444.38

27,648.62

14,351.64

13,514.51

20,000

2,684.48

สํานักงานคณะกรรมการป<องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร9

สํานักงานกิจการยุติธรรม

กรมราชทัณฑ9

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

กรมบังคับคดี

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุมประพฤติ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถาบันนิติวิทยาศาสตร3.27%
สํานักงานกิจการยุติธรรม
6.05%

สํานักงานคณะกรรมการ
ป2องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
3.89%

ปริมาณงานกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
37.09%

กรมราชทัณฑ23.69%

สถาบันนิติวิทยาศาสตร7.38%

สํานักงานคณะกรรมการ
ป2องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
2.09%

สํานักงานกิจการยุติธรรม
0.44%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
21.27%

กรมคุมประพฤติ
3.55%

กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
3.76%
กรมบังคับคดี
5.72%

กรมคุมประพฤติ
5.74%
กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน
7.51%

กรมบังคับคดี
10.77%

กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน
8.92%

กรมราชทัณฑ46.87%

กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
2.00%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2,835.96

3,000
2,500
2,000
1,500
362.10

335.69

110.30
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

500

กรมคุมประพฤติ

1,000

390.92
174.76

385.50

91.96

104.95

สํานักงานคณะกรรมการป<องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร9

สํานักงานกิจการยุติธรรม

กรมราชทัณฑ9

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

กรมบังคับคดี

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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แผนภูมิที่ 3.14 ตนทุนของกระทรวงยุติธรรม (ต)อ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานคณะกรรมการ
ป2องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
9.50%

สถาบันนิติวิทยาศาสตร3.96%

ปริมาณงานกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
16.77%
กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
5.30%

สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม
3.72%

สํานักงานคณะกรรมการ
ป2องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
2.71%
สถาบันนิติวิทยาศาสตร6.95%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
11.90%

กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
7.57%

สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม
2.26%

กรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ
2.48%

กรมบังคับคดี
8.20%

กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน
3.01%

กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน
8.23%

กรมราชทัณฑ44.31%

กรมราชทัณฑ54.43%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

11,692.77
9,136.94
5,500.60

4,706.46
2,338.79

2,450.23

2,717.41

1,902.30

สํานักงานคณะกรรมการป<องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร9

สํานักงานกิจการยุติธรรม

กรมราชทัณฑ9

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

กรมบังคับคดี

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน)วยงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน)วยงาน

สํานักงานกิจการยุติธรรม
8.46%

สถาบันนิติวิทยาศาสตร2.27%

ปริมาณงานกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน)วยงาน

สํานักงานคณะกรรมการ
ป2องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
7.86%

สํานักงานคณะกรรมการ
ป2องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
7.54%

สถาบันนิติวิทยาศาสตร11.61%
สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม
2.41%

กรมราชทัณฑ3.09%
กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน
2.36%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
กรมคุมครองสิทธิและ
8.36%
เสรีภาพ
9.80%

กรมราชทัณฑ8.24%

กรมบังคับคดี
0.97%

กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน
6.18%

กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
9.29%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
65.70%

กรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ
2.48%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน)วยงาน
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-

135,838.68

60,610.92

16,385.73

366.99

6,600.04

18,017.19

6,480.21

สํานักงานคณะกรรมการป<องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร9

สํานักงานกิจการยุติธรรม

กรมราชทัณฑ9

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

กรมบังคับคดี

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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3,375.59

แผนภูมิที่ 3.14 ตนทุนของกระทรวงยุติธรรม (ต)อ)
กิจกรรมดานเครือข)ายอินเตอร9เน็ตและเว็บไซต9
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเครือข)ายอินเตอร9เน็ตและเว็บไซต9
กรมป2องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
0.85%

กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
1.54%

กรมส:งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
0.14%

กรมที่ดิน
5.84%

* หน:วยนับ = 1 ระบบ
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
14.78%
กรมการปกครอง
19.75%

กรมการพัฒนาชุมชน
57.10%

กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน

สถาบันนิติวิทยาศาสตร2.69%

สํานักงานคณะกรรมการ
ป2องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
17.34%

* หน:วยนับ = 1 ดาน
สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
46.64%

สํานักงานกิจการยุติธรรม
2.72%

กรมราชทัณฑ18.76%
กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน
6.54%

กรมบังคับคดี
0.66%

กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
4.64%

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานคณะกรรมการ
ป2องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
19.13%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
12.36%

* หน:วยนับ = 1 ดาน

สถาบันนิติวิทยาศาสตร4.29%
สํานักงานกิจการยุติธรรม
6.29%

กรมราชทัณฑ7.34%
กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน
7.36%

กรมคุมประพฤติ
34.43%
กรมบังคับคดี
4.07%

กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
4.74%
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แผนภูมิที่ 3.14 ตนทุนของกระทรวงยุติธรรม (ต)อ)
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร11.43%

สํานักงานคณะกรรมการ
ป2องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
4.25%

ปริมาณงานกิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานคณะกรรมการ
ป2องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
8.47%

สถาบันนิติวิทยาศาสตร3.03%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
10.17%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
3.83%

สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม
2.83%

สํานักงานกิจการยุติธรรม
2.11%

กรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ
2.48%

กรมราชทัณฑ5.49%
กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน
9.89%
กรมบังคับคดี
3.54%

กรมราชทัณฑ30.34%
กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
2.93%

กรมคุมประพฤติ
4.81%

กรมบังคับคดี
38.83%

กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน
3.95%

กรมคุมประพฤติ
50.18%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
-

1,869.08

675.05

475.26

448.36
134.41

32.39

16.32

89.92

133.43

สํานักงานคณะกรรมการป<องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร9

สํานักงานกิจการยุติธรรม

กรมราชทัณฑ9

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

กรมบังคับคดี

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุมประพฤติ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร8.05%

สํานักงานคณะกรรมการ
ป2องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
5.65%

สํานักงานกิจการยุติธรรม
2.10%

ปริมาณงานกิจกรรมดานยานพาหนะ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
10.10%

สถาบันนิติวิทยาศาสตร7.47%
กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
6.83%

สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม
4.26%

สํานักงานคณะกรรมการ
ป2องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
5.80%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
11.41%
กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
5.36%

กรมราชทัณฑ6.77%

กรมราชทัณฑ22.07%

กรมบังคับคดี
34.64%

กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน
25.86%

กรมบังคับคดี
36.38%

กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน
7.26%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานยานพาหนะ
44.11

15.75

11.79
3.80

13.34

12.05

สํานักงานคณะกรรมการป<องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กรมราชทัณฑ9

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

กรมบังคับคดี

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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6.11

สถาบันนิติวิทยาศาสตร9

10.96

สํานักงานกิจการยุติธรรม

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
-

ตารางที่ 3.14 ตนทุนของกระทรวงยุติธรรม
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี

ตนทุนรวม

ปริมาณ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กิจกรรมดานการพัสดุ

18,835,216.87
232,692,626.92
4,411,261.28
24,515,453.50
23,636,043.72
10,820,908.59

19,556.00
1,192.00
15,132.00
77,396.00
214,203.00
3,585.00

3,204,533.27
12,509,936.90

1,196.00
13,312.00

11,795,760.68
ตนทุนรวม

8,224.00
ปริมาณ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร

14,403,401.14
116,346,313.46
4,594,884.67
11,440,544.96
11,818,021.86
7,066,157.31

1,126.00
459.00
447.00
1,534.00
211.00
866.00

2,491,202.81
8,830,543.69

277.00
799.00

8,827,569.64
ตนทุนรวม

597.00
ปริมาณ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

26,163,477.43
6,482,357.07
8,476,360.59
7,681,508.76
51,557,863.82
33,078,113.50

772.00
4,488.00
275.00
2,634.00
3,815.00
12,322.00

1,951,822.48
9,566,422.33

136.00
346.00

11,264,833.51
ตนทุนรวม

223.00
ปริมาณ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี

41,741,220.94
6,458,612.25
2,247,066.31
12,126,256.31

115,274.00
19,240.00
20,373.00
31,020.00
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ตนทุนตอหนวย

ตนทุนรวม

963.14
คาสูงสุด :
195,211.94
คาต่ําสุด :
291.52
คาเฉลี่ย :
316.75 ตนทุนตอหนวย
110.34
คาสูงสุด :
3,018.38
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
2,679.38
939.75

232,692,626.92
3,204,533.27
38,046,860.19
195,211.94
110.34
22,773.95

1,434.31
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
12,791.65
คาสูงสุด :
253,477.81
คาต่ําสุด :
10,279.38
คาเฉลี่ย :
7,457.98 ตนทุนตอหนวย
56,009.58
คาสูงสุด :
8,159.53
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
8,993.51
11,051.99

116,346,313.46
2,491,202.81
20,646,515.50
253,477.81
7,457.98
42,556.44

14,786.55
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
33,890.51
คาสูงสุด :
1,444.38
คาต่ําสุด :
30,823.13
คาเฉลี่ย :
2,916.29 ตนทุนตอหนวย
13,514.51
คาสูงสุด :
2,684.48
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
14,351.64
27,648.62

51,557,863.82
1,951,822.48
17,358,084.39
50,514.95
1,444.38
19,754.28

50,514.95
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
362.10
335.69
110.30
390.92

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

41,741,220.94
2,247,066.31
12,505,617.70

ตารางที่ 3.14 ตนทุนของกระทรวงยุติธรรม (ตอ)
กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม

ตนทุนรวม

ปริมาณ

หนวยนับ : บาท
ตนทุนตอหนวย ตนทุนตอหนวย
174.76
คาสูงสุด :
2,835.96
104.95
คาต่ําสุด :
91.96
คาเฉลี่ย :
532.46
2,835.96
91.96

8,450,457.26
26,664,222.75

48,355.00
254,058.00

6,806,313.17
3,679,393.20

2,400.00
40,009.00

4,377,017.11
ตนทุนรวม

11,354.00
ปริมาณ

4,955,900.60

1,053.00

4,706.46

1,566,987.93
2,423,282.21
2,430,427.36
13,092,462.69

670.00
989.00
266.00
4,818.00

2,338.79
2,450.23
9,136.94
2,717.41

1,100,119.77
1,169,916.45

200.00
615.00

5,500.60
1,902.30

2,806,264.40
ตนทุนรวม

240.00
ปริมาณ

63,980,019.55

471.00

135,838.68

9,044,925.24
947,930.86
2,296,812.46
3,006,818.97

552.00
2,583.00
348.00
464.00

16,385.73
366.99
6,600.04
6,480.21

8,243,085.21
2,207,635.92

136.00
654.00

60,610.92
3,375.59

7,657,306.33
ตนทุนรวม

425.00
ปริมาณ

12,796,003.91

1.00

12,796,003.91

3,253,380.94
4,282,032.55
2,296,812.46
2,002,680.00

1.00
1.00
1.00
1.00

3,253,380.94
4,282,032.55
2,296,812.46
2,002,680.00

2,832,105.91

1.00

2,832,105.91
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385.50
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

13,092,462.69
1,100,119.77
3,693,170.18
11,692.77
1,902.30
5,055.69

11,692.77
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

63,980,019.55
947,930.86
12,173,066.82
135,838.68
366.99
30,959.42

18,017.19
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

12,796,003.91
2,002,680.00
4,131,222.07
12,796,003.91
1,649,234.59
3,925,067.74

ตารางที่ 3.14 ตนทุนของกระทรวงยุติธรรม (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=
สถาบันนิติวิทยาศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

3,298,469.18

2.00

2,288,291.58
ตนทุนรวม

1.00
ปริมาณ

1,649,234.59
2,288,291.58
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

29,891,692.84

1.00

29,891,692.84

2,975,715.75
424,934.53
4,194,456.41
12,027,275.89

1.00
1.00
1.00
1.00

2,975,715.75
424,934.53
4,194,456.41
12,027,275.89

1,745,470.84
1,723,306.96

1.00
1.00

1,745,470.84
1,723,306.96

11,113,707.64
ตนทุนรวม

1.00
ปริมาณ

4,719,376.30
13,144,227.20
1,808,574.61
1,552,645.39
2,808,848.38
2,800,813.60

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2,403,269.87
1,639,200.21

1.00
1.00

7,303,084.72
ตนทุนรวม

1.00
ปริมาณ

11,791,592.70
58,173,156.72
3,401,633.05
4,102,973.89
11,470,295.88
6,363,822.81

24,811.00
31,124.00
25,307.00
251,378.00
25,583.00
196,456.00

2,442,162.06
13,245,815.54

18,303.00
19,622.00

4,931,289.50

54,843.00
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คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

29,891,692.84
424,934.53
8,012,070.11
29,891,692.84
424,934.53
8,012,070.11

11,113,707.64
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
4,719,376.30
คาสูงสุด :
13,144,227.20
คาต่ําสุด :
1,808,574.61
คาเฉลี่ย :
1,552,645.39 ตนทุนตอหนวย
2,808,848.38
คาสูงสุด :
2,800,813.60
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
2,403,269.87
1,639,200.21

13,144,227.20
1,552,645.39
4,242,226.70
13,144,227.20
1,552,645.39
4,242,226.70

7,303,084.72
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
475.26
คาสูงสุด :
1,869.08
คาต่ําสุด :
134.41
คาเฉลี่ย :
16.32 ตนทุนตอหนวย
448.36
คาสูงสุด :
32.39
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
133.43
675.05
89.92

58,173,156.72
2,442,162.06
12,880,304.68
1,869.08
16.32
430.47

ตารางที่ 3.14 ตนทุนของกระทรวงยุติธรรม (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

3,693,179.78

337,073.00

10.96

2,496,553.00
12,666,317.64
9,454,417.49
2,476,116.83

158,482.00
1,074,744.00
214,354.00
651,911.00

15.75
11.79
44.11
3.80

768,297.21
2,943,514.56

125,836.00
220,720.00

6.11
13.34

2,063,955.85

171,314.00

12.05

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

12,666,317.64
768,297.21
4,570,294.04
44.11
3.80
14.74

แผนภูมิที่ 3.15 ตนทุนของกระทรวงแรงงาน
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
กรมสวัสดิการและ
คุ$มครองแรงงาน
7.29%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

สํานักงานประกันสังคม
2.90%

สํานักงานประกันสังคม
3.83%

กรมสวัสดิการและ
คุ$มครองแรงงาน
3.79%

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
24.19%

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
9.29%

กรมการจัดหางาน
29.82%

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
50.70%

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
35.90%

กรมการจัดหางาน
32.30%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
450
400
350
300
250
200
150
100
50
-

422.56

388.53

186.18

153.11
52.17
สํานักงานประกันสังคม

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

กรมพัฒนาฝ4มือแรงงาน

กรมการจัดหางาน

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ

กรมสวัสดิการและ
คุ$มครองแรงงาน
12.10%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการพัสดุ

สํานักงานประกันสังคม
8.41%

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
1.03%

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
22.99%

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
23.77%

กรมการจัดหางาน
6.28%

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2.30%
กรมสวัสดิการและ
คุ$มครองแรงงาน
9.19%

สํานักงานประกันสังคม
83.80%

กรมการจัดหางาน
32.73%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานการพัสดุ
30,000

26,041.20

25,000
20,000
15,000

12,113.26

10,000

6,103.50
2,152.90

5,000

117.55

สํานักงานประกันสังคม

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

กรมพัฒนาฝ4มือแรงงาน

กรมการจัดหางาน

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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แผนภูมิที่ 3.15 ตนทุนของกระทรวงแรงงาน (ต'อ)
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

ปริมาณงานกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

กรมสวัสดิการและ
คุ$มครองแรงงาน
15.66%

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
13.68%

กรมสวัสดิการและ
คุ$มครองแรงงาน
26.73%

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
34.79%

กรมการจัดหางาน
28.27%
กรมการจัดหางาน
6.95%

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
42.60%

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
31.33%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
16,617.87

18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

8,882.46
3,827.30

1,606.83

กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน

กรมพัฒนาฝ4มือแรงงาน

กรมการจัดหางาน

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานประกันสังคม
3.05%

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
12.78%

ปริมาณงานกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
1.75%

กรมการจัดหางาน
5.39%

กรมสวัสดิการและ
คุ$มครองแรงงาน
3.27%

สํานักงานประกันสังคม
0.11%

กรมการจัดหางาน
0.11%

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
8.98%

กรมสวัสดิการและ
คุ$มครองแรงงาน
69.80%

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
94.76%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2,609.08

3,000
2,500
2,000
1,500

1,435.79

1,108.59

1,000
500

266.40

7.01

สํานักงานประกันสังคม

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

กรมพัฒนาฝ4มือแรงงาน

กรมการจัดหางาน

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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แผนภูมิที่ 3.15 ตนทุนของกระทรวงแรงงาน (ต'อ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

ปริมาณงานกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
5.97%
กรมการจัดหางาน
12.85%

สํานักงานประกันสังคม
42.15%

กรมสวัสดิการและ
คุ$มครองแรงงาน
7.71%

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
25.00%

กรมสวัสดิการและ
คุ$มครองแรงงาน
14.03%

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
1.66%

สํานักงานประกันสังคม
35.31%

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2.85%

กรมการจัดหางาน
52.48%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

13,664.37

5,606.32
2,831.51
1,857.25

381.01

สํานักงานประกันสังคม

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

กรมพัฒนาฝ4มือแรงงาน

กรมการจัดหางาน

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน'วยงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน'วยงาน

ปริมาณงานกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน'วยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
32.19%

กรมสวัสดิการและ
คุ$มครองแรงงาน
37.65%

กรมสวัสดิการและ
คุ$มครองแรงงาน
10.70%

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
14.79%
กรมการจัดหางาน
1.83%

กรมการจัดหางาน
9.90%
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
20.26%

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
72.68%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน'วยงาน
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

17,933.28
11,667.53
7,215.33
924.12
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

กรมพัฒนาฝ4มือแรงงาน

กรมการจัดหางาน

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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แผนภูมิที่ 3.15 ตนทุนของกระทรวงแรงงาน (ต'อ)
กิจกรรมดานเครือข'ายอินเตอร>เน็ตและเว็บไซต>
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเครือข'ายอินเตอร>เน็ตและเว็บไซต>

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
19.67%

* หน,วยนับ = 1 ระบบ

กรมสวัสดิการและ
คุ$มครองแรงงาน
80.33%

กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน
กรมสวัสดิการและ
คุ$มครองแรงงาน
5.95%

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
7.73%

* หน,วยนับ = 1 ด$าน
กรมการจัดหางาน
37.36%

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
48.96%

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
9.22%
สํานักงานประกันสังคม
38.45%

* หน,วยนับ = 1 ด$าน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
27.99%

กรมสวัสดิการและ
คุ$มครองแรงงาน
24.34%

- 290 -

แผนภูมิที่ 3.15 ตนทุนของกระทรวงแรงงาน (ต'อ)
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ

ปริมาณงานกิจกรรมดานงานสารบรรณ

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
1.98%

สํานักงานประกันสังคม
23.86%

กรมการจัดหางาน
31.95%

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
9.77%
สํานักงานประกันสังคม
41.64%

กรมการจัดหางาน
10.38%

กรมสวัสดิการและ
คุ$มครองแรงงาน
12.88%
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
33.10%

กรมสวัสดิการและ
คุ$มครองแรงงาน
5.10%

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
29.34%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
300

250.32

250

205.20

200
150
72.08

100
16.45

50

46.61

สํานักงานประกันสังคม

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

กรมพัฒนาฝ4มือแรงงาน

กรมการจัดหางาน

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ

ปริมาณงานกิจกรรมดานยานพาหนะ

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
5.53%

สํานักงานประกันสังคม
13.90%

สํานักงานประกันสังคม
18.52%

กรมการจัดหางาน
16.29%

กรมสวัสดิการและ
คุ$มครองแรงงาน
23.75%

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
4.54%

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
17.86%

กรมสวัสดิการและ
คุ$มครองแรงงาน
46.42%

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
52.10%

กรมการจัดหางาน
1.08%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานยานพาหนะ
140
120
100
80
60
40
20
-

120.31

31.32
0.85

15.57
5.98
สํานักงานประกันสังคม

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

กรมพัฒนาฝ4มือแรงงาน

กรมการจัดหางาน

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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ตารางที่ 3.15 ตนทุนของกระทรวงแรงงาน
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝNมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม

กิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝNมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม

กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝNมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝNมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม

กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝNมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม

ตนทุนรวม
61,849,856.66
36,378,069.95
11,329,470.99
8,898,986.22
3,543,007.66

ตนทุนรวม
9,687,326.95
13,793,915.00
10,017,666.48
5,100,222.40
3,543,007.66

ตนทุนรวม
18,296,280.18
3,657,152.14
22,401,570.52
8,236,349.60

ปริมาณ
146,368.00
195,393.00
217,159.00
22,904.00
23,141.00

ปริมาณ
372.00
2,260.00
827.00
2,369.00
30,140.00

ปริมาณ
1,101.00
2,276.00
2,522.00
2,152.00

ตนทุนรวม

ปริมาณ

13,666,921.04
5,766,069.03
9,600,673.08
74,637,079.08
3,260,675.76

1,950,780.00
2,210.00
36,038.00
67,326.00
2,271.00

ตนทุนรวม

ปริมาณ

1,457,644.01
3,139,170.47
6,107,971.84
3,426,132.98
10,296,569.86
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260.00
8,239.00
447.00
1,210.00
5,544.00

ตนทุนตอหนวย

ตนทุนรวม

422.56
คาสูงสุด :
186.18
คาต่ําสุด :
52.17
คาเฉลี่ย :
388.53 ตนทุนตอหนวย
153.11
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

61,849,856.66
3,543,007.66
24,399,878.30

26,041.20
คาสูงสุด :
6,103.50
คาต่ําสุด :
12,113.26
คาเฉลี่ย :
2,152.90 ตนทุนตอหนวย
117.55
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

13,793,915.00
3,543,007.66
8,428,427.70

16,617.87
คาสูงสุด :
1,606.83
คาต่ําสุด :
8,882.46
คาเฉลี่ย :
3,827.30 ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

22,401,570.52
3,657,152.14
13,147,838.11

7.01
คาสูงสุด :
2,609.08
คาต่ําสุด :
266.40
คาเฉลี่ย :
1,108.59 ตนทุนตอหนวย
1,435.79
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

74,637,079.08
3,260,675.76
21,386,283.60

5,606.32
คาสูงสุด :
381.01
คาต่ําสุด :
13,664.37
คาเฉลี่ย :
2,831.51 ตนทุนตอหนวย
1,857.25
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

10,296,569.86
1,457,644.01
4,885,497.83

422.56
52.17
240.51

26,041.20
117.55
9,305.68

16,617.87
1,606.83
7,733.62

2,609.08
7.01
1,085.37

13,664.37
381.01
4,868.09

ตารางที่ 3.15 ตนทุนของกระทรวงแรงงาน (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝNมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม

กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝNมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม

กิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝNมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝNมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม

กิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝNมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม

ตนทุนรวม
8,809,918.67
2,707,924.74
5,544,714.24
10,302,428.29

ตนทุนรวม

ปริมาณ
1,221.00
151.00
6,000.00
883.00

10,302,428.29
2,707,924.74
6,841,246.49

ปริมาณ

22,644,583.68
5,544,714.24
14,094,648.96

ปริมาณ

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
5,544,714.24
คาเฉลี่ย :
22,644,583.68 ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
2,625,738.48
คาสูงสุด :
12,692,536.37
คาต่ําสุด :
16,634,142.73
คาเฉลี่ย :
2,021,130.32 ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

16,634,142.73
2,021,130.32
8,493,386.97

1.00
1.00

2,625,738.48
12,692,536.37
16,634,142.73
2,021,130.32

ตนทุนรวม

1.00
1.00
1.00
1.00

ปริมาณ

1,297,965.59

1.00

3,941,172.30
3,427,493.11
5,414,903.44

1.00
1.00
1.00

ตนทุนรวม
620,940.10
10,036,328.91
9,216,303.07
4,045,921.32
7,496,136.41
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ตนทุนรวม

7,215.33
คาสูงสุด :
17,933.28
คาต่ําสุด :
924.12
คาเฉลี่ย :
11,667.53 ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

5,544,714.24
22,644,583.68

ตนทุนรวม

ตนทุนตอหนวย

ปริมาณ
37,752.00
40,094.00
127,870.00
19,717.00
160,841.00

1,297,965.59

17,933.28
924.12
9,435.06

22,644,583.68
5,544,714.24
14,094,648.96

16,634,142.73
2,021,130.32
8,493,386.97

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
3,941,172.30
คาเฉลี่ย :
3,427,493.11 ตนทุนตอหนวย
5,414,903.44
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

5,414,903.44
1,297,965.59
3,520,383.61

16.45
คาสูงสุด :
250.32
คาต่ําสุด :
72.08
คาเฉลี่ย :
205.20 ตนทุนตอหนวย
46.61
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

10,036,328.91
620,940.10
6,283,125.96

5,414,903.44
1,297,965.59
3,520,383.61

250.32
16.45
118.13

ตารางที่ 3.15 ตนทุนของกระทรวงแรงงาน (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝNมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม

ตนทุนรวม

ปริมาณ

2,980,715.98
8,780,580.35
9,629,951.70
25,023,645.12
7,496,136.41

3,525,323.00
72,985.00
307,464.00
1,606,948.26
1,253,140.00

ตนทุนตอหนวย

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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ตนทุนรวม

0.85
คาสูงสุด :
120.31
คาต่ําสุด :
31.32
คาเฉลี่ย :
15.57 ตนทุนตอหนวย
5.98
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

25,023,645.12
2,980,715.98
10,782,205.91
120.31
0.85
34.81

แผนภูมิที่ 3.16 ตนทุนของกระทรวงวัฒนธรรม
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

กรมสงเสริมวัฒนธรรม
5.71%

สํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
6.27%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
21.44%

สํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
9.63%

กรมสงเสริมวัฒนธรรม
4.57%
กรมศิลปากร
14.39%

กรมการศาสนา
1.03%
กรมการศาสนา
3.10%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
68.30%

กรมศิลปากร
65.55%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
2,500

1,963.18

2,000
1,500
1,000
500

537.61
135.28

142.94

280.40

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร'วมสมัย

กรมส'งเสริมวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

กรมการศาสนา

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ

กรมสงเสริมวัฒนธรรม
10.57%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการพัสดุ

สํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
5.31%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
24.25%

สํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
2.94%

กรมสงเสริมวัฒนธรรม
7.21%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
33.64%

กรมการศาสนา
0.42%

กรมการศาสนา
3.00%

กรมศิลปากร
53.22%

กรมศิลปากร
59.45%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานการพัสดุ
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

12,165.62
9,881.39
7,525.22
4,856.61
952.11

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร'วมสมัย

กรมส'งเสริมวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

กรมการศาสนา

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
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แผนภูมิที่ 3.16 ตนทุนของกระทรวงวัฒนธรรม (ต'อ)
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

ปริมาณงานกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
6.40%

กรมสงเสริมวัฒนธรรม
18.69%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
42.17%

กรมศิลปากร
49.28%

กรมศิลปากร
19.50%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
60.50%

กรมการศาสนา
1.31%

กรมการศาสนา
2.15%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
16,196.54

18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

7,964.44

กรมศิลปากร

กรมส'งเสริมวัฒนธรรม

2,196.20

กรมการศาสนา

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

3,382.38

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
13.74%

ปริมาณงานกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
14.80%

กรมศิลปากร
16.18%
กรมการศาสนา
2.43%

กรมสงเสริมวัฒนธรรม
33.07%

กรมสงเสริมวัฒนธรรม
1.66%

สํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
0.03%

กรมการศาสนา
0.70%

กรมศิลปากร
35.97%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
81.42%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
44,776.24
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2,235.84
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร'วมสมัย

250.07

กรมส'งเสริมวัฒนธรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

389.67

กรมศิลปากร

20.45

กรมการศาสนา

50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

แผนภูมิที่ 3.16 ตนทุนของกระทรวงวัฒนธรรม (ต'อ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

กรมสงเสริมวัฒนธรรม
0.69%

ปริมาณงานกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

สํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
12.17%

สํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
7.12%
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
0.26%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
38.68%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
21.37%

กรมการศาสนา
7.12%

กรมศิลปากร
39.87%
กรมศิลปากร
64.12%

กรมการศาสนา
8.59%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

5,699.25
3,663.51

3,881.35
2,585.36
1,333.40

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร'วมสมัย

กรมส'งเสริมวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

กรมการศาสนา

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน'วยงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน'วยงาน
สํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
5.31%

ปริมาณงานกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน'วยงาน
สํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
4.20%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
46.85%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
12.33%
กรมการศาสนา
3.32%

กรมศิลปากร
47.58%

กรมการศาสนา
0.27%

กรมศิลปากร
80.15%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน'วยงาน
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

73,424.90

24,423.40
11,469.59

1,559.63

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร'วมสมัย

กรมศิลปากร

กรมการศาสนา

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
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แผนภูมิที่ 3.16 ตนทุนของกระทรวงวัฒนธรรม (ต'อ)
กิจกรรมดานเครือข'ายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=
ตนทุนรวมกิจกรรมดานดานเครือข'ายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=

กรมสงเสริมวัฒนธรรม
8.02%

สํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
4.65%

* หนวยนับ = 1 ระบบ
สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
31.84%

กรมศิลปากร
55.49%

กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
19.50%

* หนวยนับ = 1 ด)าน

กรมการศาสนา
7.35%

กรมศิลปากร
73.15%

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
38.25%

กรมศิลปากร
51.94%

กรมการศาสนา
9.81%

- 298 -

* หนวยนับ = 1 ด)าน

แผนภูมิที่ 3.16 ตนทุนของกระทรวงวัฒนธรรม (ต'อ)
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
0.50%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
1.96%

ปริมาณงานกิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
4.75%

กรมการศาสนา
0.17%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
14.68%

กรมการศาสนา
23.92%

กรมศิลปากร
56.64%

กรมศิลปากร
97.37%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

7,231.27

561.54

439.22

30.68

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร'วมสมัย

กรมศิลปากร

กรมการศาสนา

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ

ปริมาณงานกิจกรรมดานยานพาหนะ

สํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
7.83%

สํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
7.31%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
10.07%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
34.83%

กรมสงเสริมวัฒนธรรม
18.75%

กรมการศาสนา
16.90%

กรมศิลปากร
8.31%

กรมการศาสนา
9.12%

กรมศิลปากร
29.48%

กรมสงเสริมวัฒนธรรม
57.41%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานยานพาหนะ
60
50
40
30
20
10
-

54.09

52.75

16.33
8.23

4.98
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร'วมสมัย

กรมส'งเสริมวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

กรมการศาสนา

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
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ตารางที่ 3.16 ตนทุนของกระทรวงวัฒนธรรม
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

กิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

ตนทุนรวม
16,539,706.42
794,198.24
50,569,506.88
4,402,500.95
4,835,834.00

ตนทุนรวม
14,734,968.84
258,022.59
36,121,076.34
6,422,905.05
3,223,889.34

ตนทุนรวม
17,460,605.87
378,826.30
5,626,657.00
5,393,448.57
2,686,574.44

ตนทุนรวม
2,892,975.49
474,623.40
7,032,049.90
6,466,043.68
2,686,574.44

ตนทุนรวม
2,561,689.86
568,779.21
2,640,136.15
45,594.00
805,972.33
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ปริมาณ
122,265.00
5,556.00
25,759.00
8,189.00
17,246.00

ปริมาณ
3,034.00
271.00
4,800.00
650.00
265.00

ปริมาณ
2,192.32
112.00
2,562.00
333.00
1.00

ปริมาณ
141,488.00
1,218.00
28,120.00
2,892.00
60.00

ปริมาณ
660.00
220.00
1,980.00
8.00
220.00

ตนทุนตอหนวย

ตนทุนรวม

135.28
คาสูงสุด :
142.94
คาต่ําสุด :
1,963.18
คาเฉลี่ย :
537.61 ตนทุนตอหนวย
280.40
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

50,569,506.88
794,198.24
15,428,349.30

4,856.61
คาสูงสุด :
952.11
คาต่ําสุด :
7,525.22
คาเฉลี่ย :
9,881.39 ตนทุนตอหนวย
12,165.62
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

36,121,076.34
258,022.59
12,152,172.43

7,964.44
คาสูงสุด :
3,382.38
คาต่ําสุด :
2,196.20
คาเฉลี่ย :
16,196.54 ตนทุนตอหนวย
2,686,574.44
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

17,460,605.87
378,826.30
6,309,222.44

20.45
คาสูงสุด :
389.67
คาต่ําสุด :
250.07
คาเฉลี่ย :
2,235.84 ตนทุนตอหนวย
44,776.24
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

7,032,049.90
474,623.40
3,910,453.38

3,881.35
คาสูงสุด :
2,585.36
คาต่ําสุด :
1,333.40
คาเฉลี่ย :
5,699.25 ตนทุนตอหนวย
3,663.51
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

2,640,136.15
45,594.00
1,324,434.31

1,963.18
135.28
611.88

12,165.62
952.11
7,076.19

2,686,574.44
2,196.20
543,262.80

44,776.24
20.45
9,534.45

5,699.25
1,333.40
3,432.57

ตารางที่ 3.16 ตนทุนของกระทรวงวัฒนธรรม (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

กิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

กิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

23,716,242.47
135,688.10
24,086,145.09

323.00
87.00
2,100.00

2,686,574.46

110.00

ตนทุนรวม

ปริมาณ

18,411,362.54

1.00

32,085,519.35
4,636,407.74
2,686,574.46

1.00
1.00
1.00

ตนทุนรวม

ปริมาณ

7,484,173.91
2,821,211.94
28,076,500.37

ตนทุนรวม

1.00
1.00
1.00

ปริมาณ

3,646,640.85
935,309.06
4,951,699.38

ตนทุนรวม

ปริมาณ

12,739,090.95
1,134,247.76
632,939,022.88

22,686.00
36,968.00
87,528.00

3,223,889.34

7,340.00
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73,424.90
1,559.63
11,469.59

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
24,423.40
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
18,411,362.54

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
32,085,519.35
คาเฉลี่ย :
4,636,407.74 ตนทุนตอหนวย
2,686,574.46
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
7,484,173.91
2,821,211.94
28,076,500.37

ตนทุนตอหนวย
1.00
1.00
1.00

ตนทุนรวม

3,646,640.85
935,309.06
4,951,699.38

ตนทุนตอหนวย
561.54
30.68
7,231.27

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
439.22
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

24,086,145.09
135,688.10
12,656,162.53
73,424.90
1,559.63
27,719.38
32,085,519.35
2,686,574.46
14,454,966.02
32,085,519.35
2,686,574.46
14,454,966.02
28,076,500.37
2,821,211.94
12,793,962.07
28,076,500.37
2,821,211.94
12,793,962.07
4,951,699.38
935,309.06
3,177,883.10
4,951,699.38
935,309.06
3,177,883.10
632,939,022.88
1,134,247.76
162,509,062.73
7,231.27
30.68
2,065.68

ตารางที่ 3.16 ตนทุนของกระทรวงวัฒนธรรม (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

ตนทุนรวม
5,976,976.77
1,564,877.24
5,060,144.32
3,217,295.36
1,343,287.22

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

113,308.00
190,126.00
93,547.00
646,089.00
82,264.00

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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ตนทุนรวม

52.75
คาสูงสุด :
8.23
คาต่ําสุด :
54.09
คาเฉลี่ย :
4.98 ตนทุนตอหนวย
16.33
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

5,976,976.77
1,343,287.22
3,432,516.18
54.09
4.98
27.28

แผนภูมิที่ 3.17 ตนทุนของกระทรวงวิทยาศาตร&และเทคโนโลยี
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

ปริมาณงานกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
16.35%

สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
32.79%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
29.73%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
47.33%

กรมวิทยาศาสตรบริการ
53.93%

กรมวิทยาศาสตรบริการ
19.88%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-

939.90
746.17

172.81

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กรมวิทยาศาสตร&บริการ

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร&
และเทคโนโลยี

กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ

ปริมาณงานกิจกรรมดานการพัสดุ

สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
39.04%

สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
38.32%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8.11%

สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
19.18%

กรมวิทยาศาสตรบริการ
72.71%

กรมวิทยาศาสตรบริการ
22.64%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานการพัสดุ
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

8,986.64

3,728.94
581.23
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กรมวิทยาศาสตร&บริการ

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร&
และเทคโนโลยี
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แผนภูมิที่ 3.17 ตนทุนของกระทรวงวิทยาศาตร&และเทคโนโลยี (ตอ)
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

ปริมาณงานกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
17.82%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
23.37%

สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
29.82%

กรมวิทยาศาสตรบริการ
16.05%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
66.13%

กรมวิทยาศาสตรบริการ
46.81%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

60,714.31

7,357.60

12,824.67

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กรมวิทยาศาสตร&บริการ

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร&
และเทคโนโลยี

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปริมาณงานกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
33.54%

สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
27.72%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
28.04%

สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
50.61%

กรมวิทยาศาสตรบริการ
21.34%

กรมวิทยาศาสตรบริการ
38.74%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
350
300
250
200
150
100
50
-

290.35
191.29
87.60

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กรมวิทยาศาสตร&บริการ

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร&
และเทคโนโลยี
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แผนภูมิที่ 3.17 ตนทุนของกระทรวงวิทยาศาตร&และเทคโนโลยี (ตอ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

ปริมาณงานกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
21.99%

สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
34.54%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
19.20%

สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
39.29%

กรมวิทยาศาสตรบริการ
41.52%

กรมวิทยาศาสตรบริการ
43.47%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

4,737.01

4,329.28

3,635.11

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กรมวิทยาศาสตรบริการ

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน

ปริมาณงานกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
17.54%

สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
34.99%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
23.82%

สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
27.60%

กรมวิทยาศาสตรบริการ
48.58%

กรมวิทยาศาสตรบริการ
47.48%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

14,645.17
11,288.64
8,503.67

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กรมวิทยาศาสตรบริการ

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
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แผนภูมิที่ 3.17 ตนทุนของกระทรวงวิทยาศาตร&และเทคโนโลยี (ตอ)
กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร&เน็ตและเว็บไซต&
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเครือขายอินเตอร&เน็ตและเว็บไซต&
สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
14.30%

สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
44.62%

* หน2วยนับ = 1 ระบบ

กรมวิทยาศาสตรบริการ
41.08%

กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
17.90%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
6.31%

* หน2วยนับ = 1 ด4าน

กรมวิทยาศาสตรบริการ
75.79%

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
21.88%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
50.65%

กรมวิทยาศาสตรบริการ
27.47%
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* หน2วยนับ = 1 ด4าน

แผนภูมิที่ 3.17 ตนทุนของกระทรวงวิทยาศาตร&และเทคโนโลยี (ตอ)
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ

ปริมาณงานกิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
49.37%

สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
36.98%

สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
27.54%

กรมวิทยาศาสตรบริการ
13.64%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
28.48%

กรมวิทยาศาสตรบริการ
43.98%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
707.85

800
700
600
500
400
300
200
100
-

548.17

126.68

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กรมวิทยาศาสตรบริการ

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
34.67%

ปริมาณงานกิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
38.52%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
32.38%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
38.14%

กรมวิทยาศาสตรบริการ
23.34%

กรมวิทยาศาสตรบริการ
32.96%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานยานพาหนะ
80
70
60
50
40
30
20
10
-

68.75
43.82

41.34

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กรมวิทยาศาสตรบริการ

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
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ตารางที่ 3.17 ตนทุนของกระทรวงวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรบริการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรบริการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรบริการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรบริการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรบริการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ตนทุนรวม
11,712,582.46
4,920,945.05
8,114,169.76

ตนทุนรวม
8,267,705.27
4,793,431.96
8,114,169.76

ตนทุนรวม
15,846,435.10
3,846,624.45
4,270,615.66

ตนทุนรวม
2,066,926.32
2,387,561.79
1,708,246.27

ตนทุนรวม
1,018,456.72
2,013,114.70
1,599,447.24
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ปริมาณ
15,697.00
28,476.00
8,633.00

ปริมาณ
920.00
8,247.00
2,176.00

ปริมาณ
261.00
522.81
333.00

ปริมาณ
10,805.00
8,223.00
19,500.00

ปริมาณ
215.00
465.00
440.00

ตนทุนตอหนวย
746.17
172.81
939.90

ตนทุนตอหนวย
8,986.64
581.23
3,728.94

ตนทุนตอหนวย
60,714.31
7,357.60
12,824.67

ตนทุนตอหนวย
191.29
290.35
87.60

ตนทุนตอหนวย
4,737.01
4,329.28
3,635.11

ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

11,712,582.46
4,920,945.05
8,249,232.42

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

8,267,705.27
4,793,431.96
7,058,435.66

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

15,846,435.10
3,846,624.45
7,987,891.74

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

2,387,561.79
1,708,246.27
2,054,244.79

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

2,013,114.70
1,018,456.72
1,543,672.89

939.90
172.81
619.63

8,986.64
581.23
4,432.27

60,714.31
7,357.60
26,965.53

290.35
87.60
189.75

4,737.01
3,635.11
4,233.80

ตารางที่ 3.17 ตนทุนของกระทรวงวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรบริการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรบริการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรบริการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรบริการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรบริการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ตนทุนรวม
2,789,204.42
7,552,097.19
5,565,166.21

ตนทุนรวม

ปริมาณ
328.00
669.00
380.00

ปริมาณ

1,126,470.50
3,236,613.08
3,514,841.81

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนรวม
16,535,410.54
4,569,628.22
12,384,785.43
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1,126,470.50
3,236,613.08
3,514,841.81

ตนทุนตอหนวย
1.00
1.00
1.00

ปริมาณ

4,365,543.60
2,367,222.53
1,885,433.37

8,503.67
11,288.64
14,645.17

ตนทุนตอหนวย
1.00
1.00
1.00

664,605.63
7,983,878.64
1,885,433.37

ตนทุนรวม

ตนทุนตอหนวย

664,605.63
7,983,878.64
1,885,433.37

ตนทุนตอหนวย
1.00
1.00
1.00

ปริมาณ
23,360.00
36,073.00
22,593.00

4,365,543.60
2,367,222.53
1,885,433.37

ตนทุนตอหนวย
707.85
126.68
548.17

ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

7,552,097.19
2,789,204.42
5,302,155.94

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

3,514,841.81
1,126,470.50
2,625,975.13

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

7,983,878.64
664,605.63
3,511,305.88

14,645.17
8,503.67
11,479.16

3,514,841.81
1,126,470.50
2,625,975.13

7,983,878.64
664,605.63
3,511,305.88

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนรวม

4,365,543.60
1,885,433.37
2,872,733.17

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

16,535,410.54
4,569,628.22
11,163,274.73

4,365,543.60
1,885,433.37
2,872,733.17

707.85
126.68
460.90

ตารางที่ 3.17 ตนทุนของกระทรวงวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรบริการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ตนทุนรวม
7,578,729.83
7,713,856.02
8,114,169.76

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

183,343.00
112,207.00
185,188.00

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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41.34
68.75
43.82

ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

8,114,169.76
7,578,729.83
7,802,251.87
68.75
41.34
51.30

แผนภูมิที่ 3.18 ตนทุนของกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
0.30%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
0.10%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
3.92%

สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
5.49%

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
99.60%

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
90.59%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
10,984.34

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

768.07

182.62

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
0.29%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
2.40%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
1.60%

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
98.11%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
4.12%

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
93.48%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานการพัสดุ
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

16,029.00

5,943.07
1,850.68
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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แผนภูมิที่ 3.18 ตนทุนของกระทรวงศึกษาธิการ (ต)อ)
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
0.13%

ปริมาณงานกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
0.04%

สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
0.02%

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
99.85%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
4.05%

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
95.91%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
25,000

21,642.36

20,000
15,000

10,393.74

10,000
5,000

681.21

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
1.00%

ปริมาณงานกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
0.75%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
8.34%

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
90.65%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
7.17%

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
92.082%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
250
200

205.17
177.83

150.45

150
100
50
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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แผนภูมิที่ 3.18 ตนทุนของกระทรวงศึกษาธิการ (ต)อ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
6.63%

ปริมาณงานกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
24.37%

สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
9.93%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
32.87%

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
60.49%

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
65.71%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
4,690.50

5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

3,201.02
2,322.69

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน)วยงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน)วยงาน

ปริมาณงานกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน)วยงาน

สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
0.70%

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
42.83%

สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
16.29%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
56.47%

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
18.52%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
65.19%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน)วยงาน
120,000

104,517.31

100,000
80,000
60,000
40,000

39,154.24

20,000

1,936.05

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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แผนภูมิที่ 3.18 ตนทุนของกระทรวงศึกษาธิการ (ต)อ)
กิจกรรมดานเครือข)ายอินเตอรAเน็ตและเว็บไซตA
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเครือข)ายอินเตอรAเน็ตและเว็บไซตA
สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
3.85%

* หน.วยนับ = 1 ระบบ

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
96.15%

กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
48.57%

* หน.วยนับ = 1 ด2าน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
51.43%

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
4.88%

* หน.วยนับ = 1 ด2าน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
95.12%
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แผนภูมิที่ 3.18 ตนทุนของกระทรวงศึกษาธิการ (ต)อ)
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ

ปริมาณงานกิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
31.56%

สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
7.38%

สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร4และ
เทคโนโลยี
49.37%

สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
36.98%

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
61.06%

กรมวิทยาศาสตร4บริการ
13.64%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
250
200

192.96

150
76.13

100
50

10.02

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ

ปริมาณงานกิจกรรมดานยานพาหนะ

สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
0.91%

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
32.74%

สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
4.56%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
66.36%

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
52.33%

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
43.11%

ตนทุนต)อหน)วยกิจกรรมดานยานพาหนะ
40
35
30
25
20
15
10
5
-

33.36

19.98

5.22

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ตารางที่ 3.18 ตนทุนของกระทรวงศึกษาธิการ
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

กิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ตนทุนรวม

ปริมาณ

49,930,919.11

65,008.00

16,496,628,715.98

1,501,831.00

16,632,299.43

91,074.00

ตนทุนรวม

ปริมาณ

35,266,190.56

5,934.00

2,157,968,831.39

134,629.00

6,394,110.54

3,455.00

ตนทุนรวม

ปริมาณ

25,644,964.74

37,646.00

19,307,127,435.95

892,099.00

3,939,228.81

379.00

ตนทุนรวม

ปริมาณ

32,732,090.32

184,069.00

355,673,666.79

2,364,028.00

3,939,228.81

19,200.00

ตนทุนรวม

ปริมาณ

12,664,342.35

2,700.00

23,305,012.68

7,280.50

2,554,963.52

1,100.00
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ตนทุนตอหนวย

ตนทุนรวม

768.07

คาสูงสุด : 16,496,628,715.98
คาต่ําสุด :
16,632,299.43
10,984.34
คาเฉลี่ย :
5,521,063,978.17
ตนทุนตอหนวย
182.62
คาสูงสุด :
10,984.34
คาต่ําสุด :
182.62
คาเฉลี่ย :
3,978.35
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
5,943.07

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
16,029.00
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
1,850.68
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

2,157,968,831.39
6,394,110.54
733,209,710.83
16,029.00
1,850.68
7,940.92

681.21

คาสูงสุด : 19,307,127,435.95
คาต่ําสุด :
3,939,228.81
21,642.36
คาเฉลี่ย :
6,445,570,543.17
ตนทุนตอหนวย
10,393.74
คาสูงสุด :
21,642.36
คาต่ําสุด :
681.21
คาเฉลี่ย :
10,905.77
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
177.83

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
150.45
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
205.17
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
4,690.50

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
3,201.02
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
2,322.69
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

355,673,666.79
3,939,228.81
130,781,661.97
205.17
150.45
177.82
23,305,012.68
2,554,963.52
12,841,439.51
4,690.50
2,322.69
3,404.74

ตารางที่ 3.18 ตนทุนของกระทรวงศึกษาธิการ (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

กิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

กิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

112,999,132.99

2,886.00

85,704,193.58

820.00

1,395,892.50

721.00

ตนทุนรวม

112,999,132.99
1,395,892.50
66,699,739.69

ปริมาณ

38,667,746.77
1,549,456.40
20,108,601.58

ปริมาณ

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
38,667,746.77
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
1,549,456.40
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

11,358,029.37
10,724,844.46
11,041,436.91

ปริมาณ

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
11,358,029.37
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
10,724,844.46
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

15,166,331.34
777,717.49
7,972,024.41

ปริมาณ

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
15,166,331.34
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
777,717.49
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

1.00

1,549,456.40

1.00

11,358,029.37

1.00

10,724,844.46

1.00

ตนทุนรวม

15,166,331.34

1.00

777,717.49

1.00

ตนทุนรวม
85,405,651.67

442,617.00

8,583,460.86

856,381.00

7,878,457.62

103,491.00
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39,154.24

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
104,517.31
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
1,936.05
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

38,667,746.77

ตนทุนรวม

ตนทุนรวม

192.96

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
10.02
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
76.13
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

104,517.31
1,936.05
48,535.87

38,667,746.77
1,549,456.40
20,108,601.58

11,358,029.37
10,724,844.46
11,041,436.91

15,166,331.34
777,717.49
7,972,024.41
85,405,651.67
7,878,457.62
33,955,856.72
192.96
10.02
93.04

ตารางที่ 3.18 ตนทุนของกระทรวงศึกษาธิการ (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ตนทุนรวม

ปริมาณ

41,790,644.85

1,252,890.00

20,615,809.87

1,032,036.00

570,771.69

109,247.00

ตนทุนตอหนวย

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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33.36

ตนทุนรวม

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
19.98
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
5.22
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

41,790,644.85
570,771.69
20,992,408.80
33.36
5.22
19.52

แผนภูมิที่ 3.19 ตนทุนของกระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
2.44%
2.46%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

กรมอนามัย
5.15% สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
2.57%

กรมวิทยาศาสตรการแพทย
3.48%

กรมวิทยาศาสตรการแพทย
2.11%
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
35.10%

กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก
0.75%

กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก
0.60%

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
1.64%

กรมสุขภาพจิต
1.07%

กรมอนามัย
1.50%
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
3.93%

กรมควบคุมโรค
4.34%
กรมการแพทย
0.12%

กรมการแพทย
4.19%

กรมควบคุมโรค
44.01%

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
84.56%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
10,573.78

12,000
10,000
8,000
6,000

3,020.91

4,000

491.47

238.71

123.54

2,000

443.47

685.39

1,025.40

194.85

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรมอนามัย

กรมสุขภาพจิต

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมวิทยาศาสตร5การแพทย5

กรมพัฒนาการแพทย5แผนไทยและ
การแพทย5ทางเลือก

กรมควบคุมโรค

กรมการแพทย5

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
1.20%
1.77%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการพัสดุ

สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
กรมอนามัย
และยา
2.38%
2.52%

กรมวิทยาศาสตรการแพทย
6.44%

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
14.54%

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
9.30%

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
6.34%

กรมอนามัย
4.44%

กรมการแพทย
3.04%

กรมการแพทย
3.32%

กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและ
การแพทยทางเลือก
0.58%

กรมสุขภาพจิต
13.36%

กรมควบคุมโรค
72.49%

กรมควบคุมโรค
37.28%

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
5.63%

กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก
1.06%

กรมวิทยาศาสตรการแพ
ทย
14.31%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานการพัสดุ
12,000
10,000

10,184.62
7,687.31

8,000

5,715.91

6,000
2,891.92

4,000

2,356.66

2,812.76
1,112.11

2,000

909.56

693.06

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรมอนามัย

กรมสุขภาพจิต

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมวิทยาศาสตร5การแพทย5

กรมพัฒนาการแพทย5แผนไทยและ
การแพทย5ทางเลือก

กรมควบคุมโรค

กรมการแพทย5

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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แผนภูมิที่ 3.19 ตนทุนของกระทรวงสาธารณสุข (ต'อ)
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
3.30%

กรมสุขภาพจิต
4.50%

กรมอนามัย
5.16%

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
1.78%

ปริมาณงานกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก
0.07%

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
16.14%

กรมวิทยาศาสตรการแพทย
6.12%

กรมวิทยาศาสตรการแพ
ทย
0.76%

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
0.39%

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
0.23%

กรมควบคุมโรค
2.59%

กรมการแพทย
8.09%

กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
2.12%
1.24%

กรมการแพทย
24.18%

กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก
0.88%

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
68.41%

กรมควบคุมโรค
54.03%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

18,372.74
11,093.86
7,453.02

7,096.04

6,788.19
3,671.45

294.75

207.78

1,863.87
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรมอนามัย

กรมสุขภาพจิต

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมวิทยาศาสตร5การแพทย5

กรมพัฒนาการแพทย5แผนไทยและ
การแพทย5ทางเลือก

กรมควบคุมโรค

กรมการแพทย5

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมอนามัย
5.44%
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
1.16%

กรมสุขภาพจิต
7.36%

แผนภูมิที่ 3.1 : ปริมาณงานกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักงานคณะกรรมการ
สํานักงานปลัดกระทรวง
อาหารและยา
สาธารณสุข
3.78%
12.95%

กรมสุขภาพจิต
28.36%
กรมการแพทย
3.79%

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
0.78%

กรมอนามัย
1.19%

กรมวิทยาศาสตรการแพทย
0.06%

กรมวิทยาศาสตรการแพ
ทย
8.83%

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
0.97%

กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก
1.25%

กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก
0.48%

กรมควบคุมโรค
55.42%

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
61.18%

กรมการแพทย
กรมควบคุมโรค 6.62%
0.34%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
38,957.46
33,718.99

62.04

1,089.55

1,152.52
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรมวิทยาศาสตร5การแพทย5

กรมพัฒนาการแพทย5แผนไทยและ
การแพทย5ทางเลือก

กรมควบคุมโรค

กรมการแพทย5

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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286.22

กรมอนามัย

618.70

136.97

กรมสุขภาพจิต

50.57

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

แผนภูมิที่ 3.19 ตนทุนของกระทรวงสาธารณสุข (ต'อ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
3.42%

กรมสุขภาพจิต
3.16%

กรมอนามัย
7.28%

ปริมาณงานกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
สํานักงานปลัดกระทรวง
1.39%
สาธารณสุข
21.79%

กรมวิทยาศาสตรการแพ
ทย
2.56%

กรมการแพทย
4.42%

กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก
1.56%

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
7.99%

กรมอนามัย
10.28%

กรมสุขภาพจิต
5.86%

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
31.74%

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
9.20%

กรมวิทยาศาสตรการแพ
ทย
7.30%
กรมควบคุมโรค
54.42%

กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก
7.39%

กรมการแพทย
16.17%
กรมควบคุมโรค
4.08%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-

95,872.15

4,928.16

1,962.27

1,514.84

2,670.93

2,517.20

3,876.46

5,082.82
1,252.49
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรมอนามัย

กรมสุขภาพจิต

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมวิทยาศาสตร5การแพทย5

กรมพัฒนาการแพทย5แผนไทยและ
การแพทย5ทางเลือก

กรมควบคุมโรค

กรมการแพทย5

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน'วยงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน'วยงาน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3.52%

กรมสุขภาพจิต
3.87%

ปริมาณงานกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน'วยงาน

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
5.08%
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
24.98%

กรมอนามัย
4.04%

กรมวิทยาศาสตรการแพ
ทย
4.66%

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
6.35%

กรมอนามัย
8.62%

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
15.93%
กรมการแพทย
3.37%

กรมสุขภาพจิต
0.74%
กรมวิทยาศาสตรก
ารแพทย
7.14%

กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก
2.21%
กรมการแพทย
4.85%

กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก
3.60%

กรมควบคุมโรค
47.75%

กรมควบคุมโรค
46.79%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน'วยงาน
104,239.69

28,847.08

13,042.49

9,382.00

10,848.81

16,017.58

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรมอนามัย

กรมสุขภาพจิต
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

12,288.90

กรมวิทยาศาสตร5การแพทย5

กรมการแพทย5

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

19,607.54

กรมพัฒนาการแพทย5แผนไทยและ
การแพทย5ทางเลือก

31,361.12

กรมควบคุมโรค

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-

แผนภูมิที่ 3.19 ตนทุนของกระทรวงสาธารณสุข (ต'อ)
กิจกรรมดานเครือข'ายอินเตอร5เน็ตและเว็บไซต5
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเครือข'ายอินเตอร5เน็ตและเว็บไซต5
กรมอนามัย
4.48%
กรมสุขภาพจิต
3.34%

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
5.61%
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
41.80%

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
12.13%

กรมควบคุมโรค
24.58%

* หน6วยนับ = 1 ระบบ

กรมการแพทย
8.07%

กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
1.99%

กรมสุขภาพจิต
2.99%

กรมอนามัย
3.68%

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
7.02%

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
26.31%

* หน6วยนับ = 1 ด8าน

กรมวิทยาศาสตรก
ารแพทย
4.74%
กรมพัฒนาการแพทยแผน
ไทยและการแพทย
ทางเลือก
1.84%

กรมควบคุมโรค
51.42%

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
3.28%
3.38%
กรมวิทยาศาสตรการ
แพทย…

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
1.18%
กรมอนามัย
4.40%

กรมพัฒนาการแพทยแผน
ไทยและการแพทย
ทางเลือก
2.59%

กรมควบคุมโรค
72.79%
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สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
6.72%
กรมการแพทย
3.83%

* หน6วยนับ = 1 ด8าน

แผนภูมิที่ 3.19 ตนทุนของกระทรวงสาธารณสุข (ต'อ)
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
0.81%
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
2.68%

กรมสุขภาพจิต
1.64%
กรมอนามัย
0.45%

ปริมาณงานกิจกรรมดานงานสารบรรณ

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
0.71%
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
14.01%

กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก
0.47%

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
24.61%

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
34.58%

กรมการแพทย
6.68%

กรมการแพทย
14.43%

กรมอนามัย
9.73%
กรมสุขภาพจิต
3.92%
กรมควบคุมโรค
72.54%

กรมควบคุมโรค
2.94%
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
2.13%

กรมวิทยาศาสตรการแพ
ทย
2.71%

กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก
4.95%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานงานสารบรรณ

53.38

257.65

25.71

232.66

11.49
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรมอนามัย

211.06

กรมสุขภาพจิต

กรมพัฒนาการแพทย5แผนไทยและ
การแพทย5ทางเลือก

กรมควบคุมโรค

กรมการแพทย5

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

551.69

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

316.64

กรมวิทยาศาสตร5การแพทย5

16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

13,709.74

กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
1.04%

กรมสุขภาพจิต
4.14%

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
1.57%
กรมอนามัย
2.27%

กรมวิทยาศาสตรการแพ
ทย
6.77%

ปริมาณงานกิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
2.98%
กรมการแพทย
11.25%

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
0.50%

กรมสุขภาพจิต
1.24%

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
2.15%
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
0.65%

กรมอนามัย
0.78%

กรมวิทยาศาสตรการแพ
ทย
0.61%

กรมการแพทย
0.51%

กรมควบคุมโรค
93.57%

กรมควบคุมโรค
69.98%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานยานพาหนะ
250

198.30

200
150
100

99.72
40.90

50

18.41

6.68

29.91

25.86

6.55

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรมอนามัย

กรมสุขภาพจิต

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมวิทยาศาสตร5การแพทย5

กรมควบคุมโรค

กรมการแพทย5

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ตารางที่ 3.19 ตนทุนของกระทรวงสาธารณสุข
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย
กรมควบคุมโรค
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กิจกรรมดานการพัสดุ

155,209,381.89
18,525,269.49
194,621,967.07
2,653,526.78
15,405,513.68
10,779,979.91
10,876,456.24
22,794,645.95
11,367,196.90
ตนทุนรวม

1,256,353.00
1,752.00
64,425.00
11,116.00
31,346.00
24,308.00
15,869.00
22,230.00
58,337.00
ปริมาณ

123.54
คาสูงสุด :
10,573.78
คาต่ําสุด :
3,020.91
คาเฉลี่ย :
238.71 ตนทุนตอหนวย
491.47
คาสูงสุด :
443.47
คาต่ําสุด :
685.39
คาเฉลี่ย :
1,025.40
194.85
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

194,621,967.07
2,653,526.78
49,137,104.21

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย
กรมควบคุมโรค
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร

22,262,455.86
7,939,401.21
173,433,918.69
1,396,799.15
15,405,513.68
2,860,342.16
4,229,732.98
5,698,661.48
6,040,413.26
ตนทุนรวม

2,896.00
1,389.00
17,029.00
483.00
6,537.00
2,572.00
6,103.00
2,026.00
6,641.00
ปริมาณ

7,687.31
คาสูงสุด :
5,715.91
คาต่ําสุด :
10,184.62
คาเฉลี่ย :
2,891.92 ตนทุนตอหนวย
2,356.66
คาสูงสุด :
1,112.11
คาต่ําสุด :
693.06
คาเฉลี่ย :
2,812.76
909.56
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

173,433,918.69
1,396,799.15
26,585,248.72

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย
กรมควบคุมโรค
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

40,615,736.78
20,367,938.47
135,958,248.93
2,218,771.98
15,405,513.68
8,295,210.84
11,311,842.12
12,989,588.87
4,473,419.50
ตนทุนรวม

195,478.00
69,103.00
7,400.00
200.00
2,171.00
1,113.00
6,069.00
3,538.00
659.00
ปริมาณ

207.78
คาสูงสุด :
294.75
คาต่ําสุด :
18,372.74
คาเฉลี่ย :
11,093.86 ตนทุนตอหนวย
7,096.04
คาสูงสุด :
7,453.02
คาต่ําสุด :
1,863.87
คาเฉลี่ย :
3,671.45
6,788.19
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

135,958,248.93
2,218,771.98
27,959,585.69

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย
กรมควบคุมโรค
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

46,343,326.01
13,578,625.65
198,410,367.54
4,491,745.66
31,628,416.63
4,163,031.87
26,356,629.82
19,484,383.31
13,544,401.19

916,500.00
99,135.00
5,093.00
7,260.00
938.00
14,545.00
424,830.00
17,883.00
11,752.00

50.57
คาสูงสุด :
136.97
คาต่ําสุด :
38,957.46
คาเฉลี่ย :
618.70 ตนทุนตอหนวย
33,718.99
คาสูงสุด :
286.22
คาต่ําสุด :
62.04
คาเฉลี่ย :
1,089.55
1,152.52

198,410,367.54
4,163,031.87
39,777,880.85
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ตนทุนรวม

10,573.78
123.54
1,866.39

10,184.62
693.06
3,818.21

18,372.74
207.78
6,315.74

38,957.46
50.57
8,452.56

ตารางที่ 3.19 ตนทุนของกระทรวงสาธารณสุข (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย
กรมควบคุมโรค
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน

25,715,159.86
5,217,682.30
64,234,337.88
1,840,525.55
3,020,644.02
4,038,450.72
3,733,033.81
8,589,969.03
1,644,523.35
ตนทุนรวม

5,218.00
2,659.00
670.00
1,215.00
1,200.00
1,512.00
963.00
1,690.00
1,313.00
ปริมาณ

4,928.16
คาสูงสุด :
1,962.27
คาต่ําสุด :
95,872.15
คาเฉลี่ย :
1,514.84 ตนทุนตอหนวย
2,517.20
คาสูงสุด :
2,670.93
คาต่ําสุด :
3,876.46
คาเฉลี่ย :
5,082.82
1,252.49
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

64,234,337.88
1,644,523.35
13,114,925.17

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย
กรมควบคุมโรค
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=

53,157,100.29
10,327,254.88
99,586,680.89
4,706,650.38
9,912,289.44
7,496,528.33
8,234,935.82
8,603,294.73
10,811,866.72
ตนทุนรวม

1,695.00
358.00
5,079.00
383.00
760.00
691.00
79.00
917.00
675.00
ปริมาณ

31,361.12
คาสูงสุด :
28,847.08
คาต่ําสุด :
19,607.54
คาเฉลี่ย :
12,288.90 ตนทุนตอหนวย
13,042.49
คาสูงสุด :
10,848.81
คาต่ําสุด :
104,239.69
คาเฉลี่ย :
9,382.00
16,017.58
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

99,586,680.89
4,706,650.38
23,648,511.28

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย
กรมควบคุมโรค
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กิจกรรมดานแผนงาน

22,935,852.75
4,425,966.38
13,484,976.12

1.00
1.00
1.00

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย
กรมควบคุมโรค
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

6,654,350.93
1,830,900.73
2,458,084.20
3,076,955.26
ตนทุนรวม

1.00
1.00
1.00
1.00
ปริมาณ

22,935,852.75
4,425,966.38
13,484,976.12

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
6,654,350.93
คาต่ําสุด :
1,830,900.73
คาเฉลี่ย :
2,458,084.20
3,076,955.26
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

96,564,400.88

1.00

96,564,400.88

188,737,356.42
6,757,993.63
17,394,279.02
7,309,401.75
10,979,914.43
13,519,463.14
25,764,343.30

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

188,737,356.42
6,757,993.63
17,394,279.02
7,309,401.75
10,979,914.43
13,519,463.14
25,764,343.30
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ตนทุนรวม

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

95,872.15
1,252.49
13,297.48

104,239.69
9,382.00
27,292.80

22,935,852.75
1,830,900.73
7,838,155.20
22,935,852.75
1,830,900.73
7,838,155.20

188,737,356.42
6,757,993.63
45,878,394.07
188,737,356.42
6,757,993.63
45,878,394.07

ตารางที่ 3.19 ตนทุนของกระทรวงสาธารณสุข (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย
กรมควบคุมโรค
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กิจกรรมดานงานสารบรรณ

10,733,736.94
6,129,759.28
116,349,988.00
4,142,886.45
2,925,867.16
5,238,319.90
5,404,091.62
7,028,186.39
1,887,405.37
ตนทุนรวม

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

116,349,988.00
1,887,405.37
17,760,026.79

ปริมาณ

10,733,736.94
คาสูงสุด :
6,129,759.28
คาต่ําสุด :
116,349,988.00
คาเฉลี่ย :
4,142,886.45 ตนทุนตอหนวย
2,925,867.16
คาสูงสุด :
5,238,319.90
คาต่ําสุด :
5,404,091.62
คาเฉลี่ย :
7,028,186.39
1,887,405.37
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย
กรมควบคุมโรค
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กิจกรรมดานยานพาหนะ

80,441,749.33
38,384,691.76
416,597,887.19
2,725,932.19
15,405,513.68
4,637,520.54
9,417,565.34
2,582,759.53
4,100,891.64
ตนทุนรวม

254,051.00
148,980.00
30,387.00
51,065.00
27,924.00
21,973.00
40,478.00
100,468.00
356,920.00
ปริมาณ

316.64
คาสูงสุด :
257.65
คาต่ําสุด :
13,709.74
คาเฉลี่ย :
53.38 ตนทุนตอหนวย
551.69
คาสูงสุด :
211.06
คาต่ําสุด :
232.66
คาเฉลี่ย :
25.71
11.49
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

416,597,887.19
2,582,759.53
63,810,501.24

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย
กรมควบคุมโรค
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

6,787,257.53
25,589,794.51
159,242,394.99

165,962.00
129,048.00
23,850,459.00

15,405,513.68
2,364,833.41
9,417,565.34
5,165,519.07
3,580,456.27

154,489.00
128,433.00
314,838.00
199,728.00
546,875.00

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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40.90
198.30
6.68

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
99.72
คาสูงสุด :
18.41
คาต่ําสุด :
29.91
คาเฉลี่ย :
25.86
6.55

116,349,988.00
1,887,405.37
17,760,026.79

13,709.74
11.49
1,707.78

159,242,394.99
2,364,833.41
28,444,166.85
198.30
6.55
53.29

แผนภูมิที่ 3.20 ตนทุนของกระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานคณะกรรมการ
อ%อยและน้ําตาลทราย
0.62%
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
7.53%

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม
1.56%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
0.67%
สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
0.60%

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
3.03%

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
13.04%

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
20.12%

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
5.14%
สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม
9.21%

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2.99%

สํานักงานคณะกรรมการ
อ%อยและน้ําตาลทราย
6.47%
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
42.98%

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
86.04%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
107,183.98

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000

560.12

360.16

661.65

639.80

488.86

173.76

สํานักงานคณะกรรมการส'งเสริมการ
ลงทุน

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย

กรมส'งเสริมอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานคณะกรรมการ
อ%อยและน้ําตาลทราย
0.40%

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม
1.53%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
0.40%

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
2.36%

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
0.82%

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
17.45%
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม…

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
78.64%

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
5.47%

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม
5.51%

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
1.97%
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
7.09%

สํานักงานคณะกรรมการ
อ%อยและน้ําตาลทราย
32.17%

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
45.44%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานการพัสดุ
600,000

552,452.62

500,000
400,000
300,000
200,000

173.44

3,852.05

2,330.17

2,084.61

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการส'งเสริมการ
ลงทุน

5,313.23

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรม

1,468.71

สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย

100,000
-

กรมส'งเสริมอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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แผนภูมิที่ 3.20 ตนทุนของกระทรวงอุตสาหกรรม (ต'อ)
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานเศรษฐกิจ
สํานักงานมาตรฐาน อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม 5.30%

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
5.35%

ปริมาณงานกิจกรรมดานบริหารบุคลากร

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
20.72%

4.83%
สํานักงานคณะกรรมการ
อ%อยและน้ําตาลทราย
3.44%

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
สํานักงานมาตรฐาน
3.77%
ผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม
11.18%

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
11.61%

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
30.98%

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
11.67%
สํานักงานคณะกรรมการ
อ%อยและน้ําตาลทราย
4.98%

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
48.70%

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
21.65%

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
15.83%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

35,976.96
22,494.38
10,696.94

11,028.52

11,789.64

6,900.34

7,368.47

สํานักงานคณะกรรมการส'งเสริมการ
ลงทุน

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย

กรมส'งเสริมอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
12.05%

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
3.96%
สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม
9.15%

ปริมาณงานกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
36.82%

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม
7.58%
สํานักงานคณะกรรมการ
อ%อยและน้ําตาลทราย
8.52%

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
3.13%

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
0.50%
สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
36.98%

สํานักงานคณะกรรมการ
อ%อยและน้ําตาลทราย
0.63%

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
10.77%
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
29.30%

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
8.09%

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
32.52%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9,394.80

96.67

1,056.46
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492.21
สํานักงานคณะกรรมการส'งเสริมการ
ลงทุน

468.95

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กรมส'งเสริมอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

28.50

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรม

386.74

สํานักงานคณะกรรมการออยและน้าํ ตาล
ทราย

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

แผนภูมิที่ 3.20 ตนทุนของกระทรวงอุตสาหกรรม (ต'อ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
3.42%
กรมวิทยาศาสตรการแพทย-…

กรมอนามัย
กรมสุขภาพจิต 7.28%
3.16%

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
1.39%

ปริมาณงานกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
14.43%

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
21.79%

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
1.56%

กรมการแพทย4.42%

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
24.66%

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
6.58%
สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม
10.41%

สํานักงานคณะกรรมการ
อ%อยและน้ําตาลทราย
8.40%

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
12.05%
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
23.47%

กรมควบคุมโรค
54.42%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
4,416.85

5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

3,187.71

3,186.84

3,152.27

3,323.50

2,538.72

1,871.75

สํานักงานคณะกรรมการส'งเสริมการ
ลงทุน

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย

กรมส'งเสริมอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน'วยงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน'วยงาน
สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
22.42%

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
2.35%

ปริมาณงานกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน'วยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
39.87%

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม
9.49%

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
3.70%

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
1.46%

สํานักงานคณะกรรมการ
อ%อยและน้ําตาลทราย
3.27%

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม
3.84%
สํานักงานคณะกรรมการ
อ%อยและน้ําตาลทราย
1.91%

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
27.37%

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
12.94%

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
44.82%

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
16.67%
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
9.89%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน'วยงาน
203,824.11

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000

11,809.47

22,375.18

6,275.52

7,772.30

5,371.34

8,419.68

สํานักงานคณะกรรมการส'งเสริมการ
ลงทุน

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย

กรมส'งเสริมอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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แผนภูมิที่ 3.20 ตนทุนของกระทรวงอุตสาหกรรม (ต'อ)
กิจกรรมดานเครือข'ายอินเตอร9เน็ตและเว็บไซต9
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเครือข'ายอินเตอร9เน็ตและเว็บไซต9
สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
19.58%

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
39.10%

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
1.64%
สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม
3.39%

สํานักงานคณะกรรมการ
อ%อยและน้ําตาลทราย
1.35%

* หนวยนับ = 1 ระบบ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
25.27%

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
9.67%

กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
14.65%

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
38.57%

* หนวยนับ = 1 ด%าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
8.49%

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
0.79%

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม
2.15%

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
28.81%

สํานักงานคณะกรรมการ
อ%อยและน้ําตาลทราย
6.54%

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
8.97%

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
7.75%

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม
6.34%

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
27.36%

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อ%อยและน้ําตาล
ทราย
6.45%
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
9.88%

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
33.24%
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* หนวยนับ = 1 ด%าน

แผนภูมิที่ 3.20 ตนทุนของกระทรวงอุตสาหกรรม (ต'อ)
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม
5.52%

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
4.07%

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
4.98%

สํานักงานคณะกรรมการ
อ%อยและน้ําตาลทราย
4.03%

ปริมาณงานกิจกรรมดานงานสารบรรณ

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
22.68%

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
3.10%

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
11.47%

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
3.94%

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
15.63%

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม
2.63%
สํานักงานคณะกรรมการ
อ%อยและน้ําตาลทราย
7.55%

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
38.86%

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
19.92%

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
55.62%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
400
350
300
250
200
150
100
50
-

356.98
268.43
185.60
132.25
55.52

68.16

10.21

สํานักงานคณะกรรมการส'งเสริมการ
ลงทุน

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย

กรมส'งเสริมอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ

ปริมาณงานกิจกรรมดานยานพาหนะ

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
10.79%

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
15.45%

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2.24%

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
8.34%

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม
7.11%

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม
1.58%

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
1.24%

สํานักงานคณะกรรมการ
อ%อยและน้ําตาลทราย
11.47%

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
44.20%

สํานักงานคณะกรรมการ
อ%อยและน้ําตาลทราย
11.87%

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
2.67%

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
4.28%
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
14.20%

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
64.56%

ตนทุนต'อหน'วยกิจกรรมดานยานพาหนะ
80
70
60
50
40
30
20
10
-

74.08

63.94

49.58
27.81
7.56

1.74

11.43

สํานักงานคณะกรรมการส'งเสริมการ
ลงทุน

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย

กรมส'งเสริมอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 3.20 ตนทุนของกระทรวงอุตสาหกรรม
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี

ตนทุนรวม

ปริมาณ

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กิจกรรมดานการพัสดุ

486,186,550.44
16,867,321.57
42,553,791.21

4,536.00
30,114.00
64,315.00

3,485,262.67
8,815,141.60
3,762,299.24
3,391,657.35
ตนทุนรวม

9,677.00
13,778.00
7,696.00
19,519.00
ปริมาณ

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร

323,737,234.54 586
3,097,513.44
71,834,840.10

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

2,109.00
13,520.00

1,659,840.16
6,309,652.45
1,633,446.10
3,391,657.34
ตนทุนรวม

9,570.00
1,638.00
701.00
1,627.00
ปริมาณ

13,103,745.84
7,380,317.50
30,796,275.14

1,225.00
626.00
856.00

2,172,619.26
3,051,536.59
3,351,663.21
3,382,128.80
ตนทุนรวม

197.00
442.23
149.00
459.00
ปริมาณ

24,114,292.86
5,299,848.34
19,187,390.66

62,352.00
54,825.00
18,162.00

409,361.00
5,991,743.43
2,596,414.49
7,891,633.84
ตนทุนรวม

14,364.00
12,777.00
5,275.00
840.00
ปริมาณ

5,962,752.14
2,080,501.12
2,405,194.91

1,350.00
660.00
1,285.00
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ตนทุนตอหนวย

ตนทุนรวม

107,183.98
560.12
661.65

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
360.16
คาสูงสุด :
639.80
คาต่ําสุด :
488.86
คาเฉลี่ย :
173.76
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
552,452.62
1,468.71
5,313.23

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
173.44
คาสูงสุด :
3,852.05
คาต่ําสุด :
2,330.17
คาเฉลี่ย :
2,084.61
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
10,696.94
11,789.64
35,976.96

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
11,028.52
คาสูงสุด :
6,900.34
คาต่ําสุด :
22,494.38
คาเฉลี่ย :
7,368.47
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
386.74
96.67
1,056.46

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
28.50
คาสูงสุด :
468.95
คาต่ําสุด :
492.21
คาเฉลี่ย :
9,394.80
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
4,416.85
3,152.27
1,871.75

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

486,186,550.44
3,391,657.35
80,723,146.30
107,183.98
173.76
15,724.05

323,737,234.54
1,633,446.10
58,809,169.16
552,452.62
173.44
81,096.40

30,796,275.14
2,172,619.26
9,034,040.91
35,976.96
6,900.34
15,179.32

24,114,292.86
409,361.00
9,355,812.09
9,394.80
28.50
1,703.48

5,962,752.14
1,196,459.94
2,419,063.41

ตารางที่ 3.20 ตนทุนของกระทรวงอุตสาหกรรม (ตอ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ตนทุนรวม

ปริมาณ

1,465,948.66
1,816,997.17
1,196,459.94
2,005,589.91
ตนทุนรวม

460.00
570.00
360.00
790.00
ปริมาณ

29,004,050.40 2,456
12,127,347.78
542.00
9,413,286.03
1,500.00
1,391,241.00
2,793,094.72
1,709,194.86
16,305,929.10
ตนทุนรวม

179.00
520.00
203.00
80.00
ปริมาณ

19,053,791.47
24,585,376.68
9,413,286.03

1
1.00
1.00

1,309,000.00
3,293,701.02
1,598,776.27
38,047,167.93
ตนทุนรวม

1.00
1.00
1.00
1.00
ปริมาณ

16,565,760.29
9,598,534.33
32,576,417.54

1
1.00
1.00

7,396,878.19
2,427,787.52
894,242.58
43,618,015.16
ตนทุนรวม

1.00
1.00
1.00
1.00
ปริมาณ

11,855,596.38
4,279,825.29
14,407,326.05

1
1.00
1.00

2,797,339.74
2,749,838.22

1.00
1.00

- 333 -

หนวยนับ : บาท
ตนทุนตอหนวย ตนทุนตอหนวย
คาสูงสุด :
4,416.85
3,186.84
คาต่ําสุด :
1,871.75
3,187.71
คาเฉลี่ย :
3,096.81
3,323.50
2,538.72
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
11,809.47
22,375.18
6,275.52

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
7,772.30
คาสูงสุด :
5,371.34
คาต่ําสุด :
8,419.68
คาเฉลี่ย :
203,824.11
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
19,053,791.47
24,585,376.68
9,413,286.03

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
1,309,000.00
คาสูงสุด :
3,293,701.02
คาต่ําสุด :
1,598,776.27
คาเฉลี่ย :
38,047,167.93
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
16,565,760.29
9,598,534.33
32,576,417.54

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
7,396,878.19
คาสูงสุด :
2,427,787.52
คาต่ําสุด :
894,242.58
คาเฉลี่ย :
43,618,015.16
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
11,855,596.38
4,279,825.29
14,407,326.05

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
2,797,339.74
คาสูงสุด :
2,749,838.22
คาต่ําสุด :

29,004,050.40
1,391,241.00
10,392,020.56
203,824.11
5,371.34
37,978.23

38,047,167.93
1,309,000.00
13,900,157.06
38,047,167.93
1,309,000.00
13,900,157.06

43,618,015.16
894,242.58
16,153,947.94
43,618,015.16
894,242.58
16,153,947.94

14,407,326.05
2,749,838.22
6,191,244.30
14,407,326.05
2,749,838.22

ตารางที่ 3.20 ตนทุนของกระทรวงอุตสาหกรรม (ตอ)
กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ

ตนทุนรวม

ปริมาณ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กิจกรรมดานงานสารบรรณ

3,889,031.68
3,359,752.77
ตนทุนรวม

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กิจกรรมดานยานพาหนะ

20,111,490.43
2,750,627.10
49,313,320.46

108,360.00
269,506.00
138,141.00

3,569,288.68
4,891,583.55
3,612,831.57
4,418,367.36
ตนทุนรวม

52,364.00
18,223.00
27,319.00
79,578.00
ปริมาณ

4,629,537.19
962,350.71
18,960,809.32

166,453.00
551,549.00
2,508,345.00

5,092,178.54
3,051,095.35
3,577,529.22
6,627,551.04

445,520.00
61,541.00
48,292.00
103,647.00

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

1.00
1.00
ปริมาณ

หนวยนับ : บาท
ตนทุนตอหนวย ตนทุนตอหนวย
3,889,031.68
คาเฉลี่ย :
6,191,244.30
3,359,752.77
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
68.16
คาสูงสุด :
268.43
คาต่ําสุด :
132.25
คาเฉลี่ย :
55.52
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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185.60
10.21
356.98

27.81
1.74
7.56

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :
ตนทุนตอหนวย
11.43
คาสูงสุด :
49.58
คาต่ําสุด :
74.08
คาเฉลี่ย :
63.94

49,313,320.46
2,750,627.10
12,666,787.02
356.98
10.21
153.88

18,960,809.32
962,350.71
6,128,721.62
74.08
1.74
33.74

แผนภูมิที่ 3.21 ตนทุนของสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
4.75%

สํานักราชเลขาธิการ
8.48%

สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู;แทนราษฎร
27.40%

ปริมาณงานกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
3.70%

สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม สํานักงานเลขาธิการสภา
แหงชาติ
ผู;แทนราษฎร
1.42%
13.96%

สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
16.63%

สํานักงานป3องกัน
และปราบปราม
การฟอกเงิน
1.31%

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
0.92%

สํานักงานสภา
ที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
3.51%

สํานักราชเลขาธิการ
0.62%

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
3.20%

ราชบัณฑิตยสถาน
2.73%

สํานักงานป3องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
4.00%

สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
2.65%

ราชบัณฑิตยสถาน
0.87%

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
44.51%

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
59.35%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

3,205.64

715.61

731.44

327.35
66.88

580.35
459.70

175.67

67.75

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

สํานักงานป>องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

สํานักราชเลขาธิการ

กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานการพัสดุ

ปริมาณงานกิจกรรมดานการพัสดุ

สํานักงานเลขาธิการสภา
สํานักงาน
ผู;แทนราษฎร
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักงานสภาที่ปรึกษา
5.99%
0.93%
สํานักราชเลขาธิการ
เศรษฐกิจและสังคม
1.11%
แหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
0.51%

0.46%

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
0.29%

สํานักงานป3องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
0.96%

สํานักราชเลขาธิการ
3.23%

สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู;แทนราษฎร
37.92%

สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
4.78%

สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
4.79%

ราชบัณฑิตยสถาน
0.60%

สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
3.13%
สํานักงานป3องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
3.72%

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
89.16%

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
35.98%
ราชบัณฑิตยสถาน
4.13%
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
2.32%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานการพัสดุ
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-

1,737,681.93

15,574.57

8,849.42

4,775.35

363.34

6,541.49

6,598.37

7,145.71
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

สํานักงานป>องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

สํานักราชเลขาธิการ
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11,669.84

แผนภูมิที่ 3.21 ตนทุนของสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง (ตอ)
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวมกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักงานสภาที่ปรึกษา สํานักงานเลขาธิการสภา
3.74%
ผู;แทนราษฎร
เศรษฐกิจและสังคม
สํานักราชเลขาธิการ
11.38%
แหงชาติ
1.58%
0.47%

ปริมาณงานกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
4.03%

สํานักงานป3องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
3.98%

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
0.10%
ราชบัณฑิตยสถาน
2.15%

สํานักราชเลขาธิการ
0.27%
สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู;แทนราษฎร
5.90%

สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
0.48%

สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
0.09%
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
0.23%

สํานักงานป3องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
0.13%

ราชบัณฑิตยสถาน
0.04%

สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
0.13%

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
92.73%

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
72.57%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

31,276.51
27,900.00
17,996.13

3,589.17

4,716.49
279.63

2,264.99

477.55

1,176.51
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

สํานักงานป>องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

สํานักราชเลขาธิการ

กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
1.88%

สํานักราชเลขาธิการ
1.84%

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
3.03%

สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู;แทนราษฎร
43.01%

ปริมาณงานกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
0.15%

สํานักงานสภาที่ปรึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภา
เศรษฐกิจและสังคม
ผู;แทนราษฎร
แหงชาติ
0.20%
0.26%

สํานักงานป3องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
0.82%

สํานักราชเลขาธิการ
28.09%

ราชบัณฑิตยสถาน
0.72%

ราชบัณฑิตยสถาน
0.11%
สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
แหงชาติ
0.38%

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
39.28%
สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
4.64%

สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
68.61%

สํานักงานป3องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
5.46%

สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
0.44%

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
1.10%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10,885.82

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
244.50

344.50

6.63

332.29
28.50

332.99

886.36
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

3.26

สํานักงานป>องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน

2,000
-

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

สํานักราชเลขาธิการ
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แผนภูมิที่ 3.21 ตนทุนของสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง (ตอ)
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู;แทนราษฎร
8.01%
สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
0.41%
สํานักงานป3องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
0.41%

ปริมาณงานกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู;แทนราษฎร
11.28% สํานักราชเลขาธิการ
สํานักงานสภาที่ปรึกษา
1.12%
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
4.08%

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
3.14%
0.32%
ราชบัณฑิตยสถาน
สํานักราชเลขาธิการ
0.28%
1.11%
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
0.09%

สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
2.19%

สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
11.29%
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
10.83%

สํานักงานป3องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
1.06%

ราชบัณฑิตยสถาน
0.97%

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
57.17%

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
86.24%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

11,332.49

11,953.22

7,861.74
5,626.05
3,027.11

2,255.63
67.00

223.40

798.23
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

สํานักงานป>องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

สํานักราชเลขาธิการ

กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
สํานักงานเลขาธิการสภา
สํานักงาน
ผู;แทนราษฎร
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
14.71%
3.02%
สํานักราชเลขาธิการ
สํานักงานสภาที่ปรึกษา
1.07%
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
0.56%

ปริมาณงานกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
0.95%
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
1.41%

สํานักงานป3องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
1.61%

สํานักราชเลขาธิการ
2.13%

สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
1.22%

สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู;แทนราษฎร
43.21%

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
0.82%
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
2.11%
ราชบัณฑิตยสถาน
1.12%

ราชบัณฑิตยสถาน
0.42%

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
45.58%
สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
1.96%

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
76.24%

สํานักงานป3องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
1.85%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
25,000

20,621.81

20,000

13,935.14

15,000
10,000

9,717.29
5,566.65

4,197.65

5,000

7,273.30
3,084.81
2,384.23

2,836.80

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

สํานักงานป>องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

สํานักราชเลขาธิการ
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แผนภูมิที่ 3.21 ตนทุนของสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง (ตอ)
กิจกรรมดานเครือขายอินเตอรFเน็ตและเว็บไซตF
ตนทุนรวมกิจกรรมดานเครือขายอินเตอรFเน็ตและเว็บไซตF
สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู;แทนราษฎร
45.09%

สํานักราชเลขาธิการ
2.82%

สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
9.26%

สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
3.40%

* หนวยนับ = 1 ระบบ

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
4.32%
ราชบัณฑิตยสถาน
1.27%

สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
1.55%

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
30.16%

สํานักงานป3องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
2.13%

กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวมกิจกรรมดานแผนงาน
สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู;แทนราษฎร
16.74%

สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักราชเลขาธิการ
5.14%
0.65%

สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
1.54%

สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
6.04%
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
0.23%

* หนวยนับ = 1 ด;าน

ราชบัณฑิตยสถาน
1.27%

สํานักงานป3องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
3.75%

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
64.65%

กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
0.49%

สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู;แทนราษฎร
19.56%

สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
6.15%
สํานักราชเลขาธิการ
1.64%

สํานักงานป3องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
1.35%

สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
3.83%
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
0.26%
ราชบัณฑิตยสถาน
1.48%

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
65.25%
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* หนวยนับ = 1 ด;าน

แผนภูมิที่ 3.21 ตนทุนของสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง (ตอ)
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานงานสารบรรณ

ปริมาณงานกิจกรรมดานงานสารบรรณ

สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
0.30%

สํานักราชเลขาธิการ
0.34%
สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู;แทนราษฎร
0.51%
สํานักงานป3องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
0.12%

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
0.02%

สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู;แทนราษฎร
8.58%

สํานักงานป3องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
6.95%

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
0.36%

สํานักราชเลขาธิการ
18.67%
สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
6.63%

สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
13.70%

ราชบัณฑิตยสถาน
0.06%

ราชบัณฑิตยสถาน
1.17%

สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
2.36%

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
41.94%

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
98.29%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
41,719.34

99.17

343.29
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

สํานักงานป>องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน

286.32
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

3.22

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

894.41

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

263.31

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

107.32
สํานักราชเลขาธิการ

45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวมกิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักราชเลขาธิการ
10.50%

สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู;แทนราษฎร
44.02%

ปริมาณงานกิจกรรมดานยานพาหนะ

สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
2.29%

สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
11.08%
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
1.06%
ราชบัณฑิตยสถาน
2.63%

สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
4.73%

สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
16.50%

สํานักงานป3องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
7.19%

สํานักราชเลขาธิการ
14.83%

สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู;แทนราษฎร
31.48%

สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
สํานักงานป3องกันและ
9.34%
ปราบปรามการฟอกเงิน
11.21%

สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
16.63%

สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการ
11.99%
สํานักงานตํารวจ
วิจัยแหงชาติ
แหงชาติ
2.50%
1.43%
ราชบัณฑิตยสถาน
0.59%

ตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานยานพาหนะ
350
300
250
200
150
100
50
-

290.88

113.30
17.85

3.47

23.29

16.16

10.69

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

สํานักงานป>องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ราชบัณฑิตยสถาน

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

สํานักราชเลขาธิการ
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35.25
12.77

ตารางที่ 3.21 ตนทุนของสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
สํานักราชเลขาธิการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานปLองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
กิจกรรมดานการพัสดุ
สํานักราชเลขาธิการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานปLองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักราชเลขาธิการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานปLองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

9,318,783.11
5,221,158.41

2,907.00
78,071.00

3,205.64
66.88

4,066,689.72

12,423.00

327.35

1,016,216.75
15,000.00
3,002,544.64
4,105.00
48,944,238.33
278,608.00
4,402,428.82 6,152
3,856,416.74
6,645.00

65,534.00
ปริมาณ

5,591,269.87
4,699,042.57

359.00
531.00

15,574.57
8,849.42

2,545,262.34

533.00

4,775.35

4,000.00
459.00
258.00
348.00

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

ตนทุนตอหนวย
363.34
คาสูงสุด :
6,541.49
คาต่ําสุด :
1,737,681.93
คาเฉลี่ย :
11,669.84
6,598.37

4,216.00
ปริมาณ

2,196,570.31
5,221,158.41

612.00
1,107.00

3,589.17
4,716.49

5,621,849.36

201.50

27,900.00
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48,944,238.33
1,016,216.75
12,217,197.26

3,205.64
66.88
703.38

459.70
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

30,126,298.83
ตนทุนรวม

145,410.07
520.00
3,002,544.64
96.00
101,187,554.37
211,891.00
5,542,808.09 308
660,220.80
291.49

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

ตนทุนตอหนวย
67.75
คาสูงสุด :
731.44
คาต่ําสุด :
175.67
คาเฉลี่ย :
715.61
580.35

30,126,298.83
ตนทุนรวม

1,453,354.70
3,002,544.64
448,321,937.48
4,819,643.35 413
2,296,231.11

ตนทุนรวม

448,321,937.48
1,453,354.70
55,872,842.77

1,737,681.93
363.34
199,911.11

7,145.71
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

ตนทุนตอหนวย
279.63
คาสูงสุด :
31,276.51
คาต่ําสุด :
477.55
คาเฉลี่ย :
17,996.13
2,264.99

101,187,554.37
145,410.07
15,493,312.47

31,276.51
279.63
9,964.11

ตารางที่ 3.21 ตนทุนของสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักราชเลขาธิการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานปLองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
สํานักราชเลขาธิการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานปLองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
สํานักราชเลขาธิการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

15,861,696.16
ตนทุนรวม

13,482.00
ปริมาณ

1,176.51
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

5,125,330.71
5,221,158.41

1,571,202.00
21,354.00

3.26
244.50

8,432,774.04

24,478.00

344.50

407,486.34
61,460.00
2,001,696.43
6,024.00
109,370,885.33
3,836,928.00
15,206,845.03 45,667
12,917,796.22
14,574.00

ตนทุนตอหนวย
6.63
คาสูงสุด :
332.29
คาต่ําสุด :
28.50
คาเฉลี่ย :
332.99
886.36

119,744,025.48
ตนทุนรวม

11,000.00
ปริมาณ

1,996,882.10
5,620,914.97

254.00
496.00

7,861.74
11,332.49

570,789.94

2,555.00

223.40

14,352,052.43
ตนทุนรวม

2,551.00
ปริมาณ

2,329,695.78
6,557,734.12

555.00
318.00

4,197.65
20,621.81

2,069,782.22

213.00

9,717.29
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คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

ตนทุนตอหนวย
67.00
คาสูงสุด :
2,255.63
คาต่ําสุด :
11,953.22
คาเฉลี่ย :
3,027.11
798.23

2,450.00
220.00
12,933.00
240.00
923.10

550.00
292.00
11,873.00

119,744,025.48
407,486.34
30,936,444.22

10,885.82
3.26
1,451.65

10,885.82
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

164,153.88
496,237.93
154,591,002.79
726,506.42
736,842.62

3,061,656.81
900,763.40
165,451,971.92

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

154,591,002.79
164,153.88
19,917,264.79

11,953.22
67.00
4,793.87

5,626.05
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

ตนทุนตอหนวย
5,566.65
คาสูงสุด :
3,084.81
คาต่ําสุด :
13,935.14
คาเฉลี่ย :

165,451,971.92
900,763.40
24,113,265.97

20,621.81
2,384.23
7,735.30

ตารางที่ 3.21 ตนทุนของสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง (ตอ)
หนวยนับ : บาท
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
สํานักงานปLองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
กิจกรรมดานเครือขายอินเตอร=เน็ตและเว็บไซต=
สํานักราชเลขาธิการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานปLองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
กิจกรรมดานแผนงาน
สํานักราชเลขาธิการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานปLองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักราชเลขาธิการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

ตนทุนรวม

ปริมาณ

ตนทุนตอหนวย

3,498,455.46
1,218,339.18

481
511.00

31,930,994.82
ตนทุนรวม

11,256.00
ปริมาณ

1,996,882.10
6,557,734.12

1.00
1.00

1,996,882.10
6,557,734.12

2,409,886.58

1.00

2,409,886.58

3,061,656.81
900,763.39
21,359,798.15
1,505,384.52
1,097,546.88

1.00
1.00
1.00
1
1.00

ตนทุนตอหนวย
3,061,656.81
คาสูงสุด :
900,763.39
คาต่ําสุด :
21,359,798.15
คาเฉลี่ย :
1,505,384.52
1,097,546.88

31,940,257.84
ตนทุนรวม

1.00
ปริมาณ

7,273.30
2,384.23

2,836.80
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม
คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

1.00
1.00

931,878.31
7,309,621.78

8,589,183.28

1.00

8,589,183.28

328,825.30
1,801,526.78
91,985,441.63
5,330,540.16
2,191,509.15

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ตนทุนตอหนวย
328,825.30
คาสูงสุด :
1,801,526.78
คาต่ําสุด :
91,985,441.63
คาเฉลี่ย :
5,330,540.16
2,191,509.15

23,814,603.85
ตนทุนรวม

1.00

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

91,985,441.63
328,825.30
15,809,236.69

91,985,441.63
328,825.30
15,809,236.69

23,814,603.85
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

1,996,882.10
7,494,553.27

1.00
1.00

1,996,882.10
7,494,553.27

4,662,253.39

1.00

4,662,253.39
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31,940,257.84
900,763.39
7,869,990.04

31,940,257.84
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

931,878.31
7,309,621.78

ปริมาณ

31,940,257.84
900,763.39
7,869,990.04

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

79,462,032.01
315,778.28
13,531,049.91

ตารางที่ 3.21 ตนทุนของสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง (ตอ)
กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานปLองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
สํานักราชเลขาธิการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานปLองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
กิจกรรมดานยานพาหนะ
สํานักราชเลขาธิการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักพระราชวัง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานปLองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

ตนทุนรวม

ปริมาณ

315,778.28
1,801,526.78
79,462,032.01
1,640,310.38
591,509.15

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

23,814,603.86
ตนทุนรวม

1.00
ปริมาณ

หนวยนับ : บาท
ตนทุนตอหนวย ตนทุนตอหนวย
315,778.28
คาสูงสุด :
79,462,032.01
1,801,526.78
คาต่ําสุด :
315,778.28
79,462,032.01
คาเฉลี่ย :
13,531,049.91
1,640,310.38
591,509.15

23,814,603.86
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

10,783,163.31
9,398,085.14

100,481.00
35,692.00

107.32
263.31

11,373,318.98

12,716.00

894.41

726,677.35
225,719.00
1,801,526.78
6,292.00
3,076,258,894.90
73,737.00
3,707,096.42 37,383

ตนทุนตอหนวย
3.22
คาสูงสุด :
286.32
คาต่ําสุด :
41,719.34
คาเฉลี่ย :
99.17

15,861,696.16
ตนทุนรวม

46,205.00
ปริมาณ

7,188,775.55
1,566,347.53

402,753.00
451,742.00

17.85
3.47

7,582,212.65

325,558.00

23.29

726,677.35
1,801,526.78
11,294,781.84
4,919,646.79
3,241,369.72

68,000.00
15,901.00
38,830.00
304,374
253,771.00

30,135,018.42

855,000.00

3,076,258,894.90
726,677.35
391,238,807.38

41,719.34
3.22
5,464.55

343.29
ตนทุนตอหนวย ตนทุนรวม

หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ขอมูลที่สวนราชการสงมาที่กรมบัญชีกลางยังไมถูกตองและอยูระหวางการแกไขขอมูล
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คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

คาสูงสุด :
คาต่ําสุด :
คาเฉลี่ย :

ตนทุนตอหนวย
10.69
คาสูงสุด :
113.30
คาต่ําสุด :
290.88
คาเฉลี่ย :
16.16
12.77

35.25

30,135,018.42
726,677.35
7,606,261.85

290.88
3.47
58.18

บทที่ 4
เปรียบเทียบตนทุนตอหนวยกิจกรรมสนับสนุนของสวนราชการ
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
สรุปผลการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยกิจกรรมสนับสนุนของทุกสวนราชการ
ผลการเปรี ย บเที ย บตนทุ น ตอหนวยกิ จ กรรมสนั บ สนุ น ของสวนราชการระหวาง
ป! งบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ป! 2556 ที่ ส วนราชการจั ด ทํ า ตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจํา ป! ง บประมาณ พ.ศ. 2556 โดยขอมู ล ที่ แ สดงไวเป2 น การเปรี ย บเที ย บผลการปฏิ บั ติ ง าน
ที ่ เปลี่ ยนแปลงจากป! กอน เพื่ อประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานของสวนราชการในกิ จ กรรม
สนับสนุน ปรากฏผลการวิเคราะห7เปรียบเทียบดังนี้
4.1 การวิเคราะห+เปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
(หนวยนับ : จํานวนเอกสารรายการ)
ขอมูลตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานการเงินและบัญชีในภาพรวมของทุกสวนราชการ
โดยมีสวนราชการที่นําขอมูลมาเปรียบเทียบจํานวน 129 แหง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตนทุนตอหนวย
แจกแจงชวงความถี่ ดังนี้
ตนทุนตอหนวยลดลง 0 – 25%
จํานวน 27 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยลดลง 26 – 50%
จํานวน 7 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 0 – 25%
จํานวน 48 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 26 – 50%
จํานวน 10 สวนราชการ
สวนราชการที่มีผลการเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงเกิน 50% จํานวน 37 สวนราชการ
ผลการเปลี่ย นแปลงของตนทุ น ตอหนวยสูงที่ สุด คื อ สํานักงานประกัน สังคม เพิ่มขึ้น 1,010.79%
(รายละเอีย ดปรากฏใน ตารางที่ 4.1) โดยมีส วนราชการที่มีก ารเปลี่ย นแปลงตนทุน ตอหนวย
เพิ่มมากขึ้นสูงสุด 5 อันดับ ไดแก
1. สํานักงานประกันสังคม
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 1,010.79%
2. กรมวิทยาศาสตร7การแพทย7
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 878.18%
3. กรมบัญชีกลาง
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 550.23%
4. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 450.43%
5. สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย7
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 272.36%
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และสวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยลดลงมากที่สุด 5 อันดับ ไดแก
1. กรมปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตนทุนตอหนวยลดลง
2. กรมพินิจและคุมครองเด็กเยาวชน ตนทุนตอหนวยลดลง
3. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ตนทุนตอหนวยลดลง
4. กรมปLาไม
ตนทุนตอหนวยลดลง
5. กรมการพัฒนาชุมชน
ตนทุนตอหนวยลดลง

99.45%
98.75%
96.02%
95.32%
94.95%

4.2 การวิเคราะห+เปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของกิจกรรมดานการพัสดุ
(หนวยนับ : จํานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจาง)
ขอมูลตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานการพัสดุในภาพรวมของทุกสวนราชการ โดยมี
สวนราชการที่นําขอมูลมาเปรียบเทียบจํานวน 129 แหง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตนทุนตอหนวยแจกแจง
ชวงความถี่ ดังนี้
ตนทุนตอหนวยลดลง 0 – 25%
จํานวน 33 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยลดลง 26 – 50%
จํานวน 9 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 0 – 25%
จํานวน 28 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 26 – 50%
จํานวน 13 สวนราชการ
สวนราชการที่มีผลการเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงเกิน 50% จํานวน 46 สวนราชการ
ผลการเปลี่ ย นแปลงของตนทุ น ตอหนวยสู งที่ สุ ด คื อ สํ า นั กงานประกั น สั งคม เพิ่ ม ขึ้ น 845.84%
(รายละเอี ย ดปรากฏใน ตารางที่ 4.2) โดยมี ส วนราชการที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตนทุ น ตอหนวย
เพิ่มมากขึ้นสูงสุด 5 อันดับ ไดแก
1. สํานักงานประกันสังคม
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 845.84%
2. สํานักราชเลขาธิการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 464.15%
3. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 453.00%
4. กรมคุมประพฤติ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 425.01%
5. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 297.64%
และสวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยลดลงมากที่สุด 5 อันดับ ไดแก
1. กรมปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตนทุนตอหนวยลดลง
96.67%
2. กรมปLาไม
ตนทุนตอหนวยลดลง
96.08%
3. กรมพัฒนาชุมชน
ตนทุนตอหนวยลดลง
95.98%
4. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตนทุนตอหนวยลดลง
90.20%
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5. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตนทุนตอหนวยลดลง

88.25%

4.3 การวิเ คราะห+เ ปรีย บเทีย บตนทุน ตอหนวยกิจ กรรมดานบริห ารบุค ลากร
(หนวยนับ : จํานวนบุคลากร)
ขอมู ลตนทุ นตอหนวยกิ จกรรมดานบริหารบุ คลากรในภาพรวมของทุ กสวนราชการ
โดยมีสวนราชการที่นําขอมูลมาเปรียบเทียบจํานวน 129 แหง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตนทุนตอหนวย
แจกแจงชวงความถี่ ดังนี้
ตนทุนตอหนวยลดลง 0 – 25%
จํานวน 42 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยลดลง 26 – 50%
จํานวน 12 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 0 – 25%
จํานวน 36 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 26 – 50%
จํานวน 14 สวนราชการ
สวนราชการที่มีผลการเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงเกิน 50% จํานวน 25 สวนราชการ
ผลการเปลี่ ยนแปลงของตนทุ น ตอหนวยสู งที่ สุ ด คื อ กรมสวั สดิ การและคุ มครองแรงงาน เพิ่ มขึ้ น
736,126.75% (รายละเอี ย ดปรากฏใน ตารางที ่ 4.3) โดยมีส วนราชการที ่มีก ารเปลี ่ย นแปลง
ตนทุนตอหนวยเพิ่มมากขึ้นสูงสุด 5 อันดับ ไดแก
1. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 736,126.75%
2. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 3,250.45%
3. กรมทรัพยากรธรณี
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 440.17%
4. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 194.47%
5. สํานักงานกิจการยุติธรรม
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 139.75%
และสวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยลดลงมากที่สุด 5 อันดับ ไดแก
1. กรมศิลปากร
ตนทุนตอหนวยลดลง
97.34%
2. กรมพัฒนาการแพทย7แผนไทยและการแพทย7ทางเลือก
ตนทุนตอหนวยลดลง
96.22%
3. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตนทุนตอหนวยลดลง
93.85%
4. ราชบัณฑิตยสถาน
ตนทุนตอหนวยลดลง
77.89%
5. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตนทุนตอหนวยลดลง
73.56%
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4.4 การวิเคราะห+เปรียบเทียบตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(หนวยนับ : คน – ชั่วโมง)
ขอมู ล ตนทุ น ตอหนวยกิ จ กรรมดานพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลในภาพรวมของ
ทุ ก สวนราชการ โดยมีสวนราชการที่นําขอมูลมาเปรียบเทียบจํานวน 129 แหง ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ตนทุนตอหนวยแจกแจงชวงความถี่ ดังนี้
ตนทุนตอหนวยลดลง 0 – 25%
จํานวน 31 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยลดลง 26 – 50%
จํานวน 15 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 0 – 25%
จํานวน 24 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 26 – 50%
จํานวน 10 สวนราชการ
สวนราชการที่มีผลการเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงเกิน 50% จํานวน 49 สวนราชการ
ผลการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยสูงที่สุด คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพิ่มขึ้น 5,776.88% (รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 4.4) โดยมีสวนราชการที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตนทุนตอหนวยเพิ่มมากขึ้นสูงสุด 5 อันดับ ไดแก
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 5,776.88%
2. สํานักงานประกันสังคม
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 5,212.89%
3. กรมบัญชีกลาง
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 4,756.51%
4. กรมคุมประพฤติ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 3,300.21%
5. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 1,961.27%
และสวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยลดลงมากที่สุด 5 อันดับ ไดแก
1. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ7
ตนทุนตอหนวยลดลง
100.00%
2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ7พลังงาน
ตนทุนตอหนวยลดลง
99.93%
3. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ตนทุนตอหนวยลดลง
98.15%
4. กรมปLาไม
ตนทุนตอหนวยลดลง
96.73%
5. กรมปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตนทุนตอหนวยลดลง
96.22%
4.5 การวิเคราะห+เปรียบเทียบตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
(หนวยนับ : คน - วัน)
ขอมูลตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานตรวจสอบภายในในภาพรวมของทุกสวนราชการ
โดยมีสวนราชการที่นําขอมูลมาเปรียบเทียบจํานวน 128 แหง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตนทุนตอหนวย
แจกแจงชวงความถี่ ดังนี้
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ตนทุนตอหนวยลดลง 0 – 25%
จํานวน 42 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยลดลง 26 – 50%
จํานวน 10 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 0 – 25%
จํานวน 31 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 26 – 50%
จํานวน 16 สวนราชการ
สวนราชการที่มีผลการเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงเกิน 50% จํานวน 29 สวนราชการ
ผลการเปลี่ ย นแปลงของตนทุ น ตอหนวยสู ง ที่ สุ ด คื อ กรมสรรพสามิต เพิ่ ม ขึ้ น 25,343.19%
(รายละเอี ย ดปรากฏใน ตารางที่ 4.5) โดยมี ส วนราชการที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตนทุ น ตอหนวย
เพิ่ มมากขึ้นสูงสุด 5 อันดับ ไดแก
1. กรมสรรพสามิต
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 25,343.19%
2. กรมสงเสริมวัฒนธรรม
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 1,601.27%
3. กรมอุทยานแหงชาติ สัตว7ปLาและพันธ7พืชตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 332.80%
4. กรมปLาไม
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 257.93%
5. สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 130.34%
และสวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยลดลงมากที่สุด 5 อันดับ ไดแก
1. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตนทุนตอหนวยลดลง
84.64%
2. กรมหมอนไหม
ตนทุนตอหนวยลดลง
82.35%
3. กรมทรัพยากรน้ํา
ตนทุนตอหนวยลดลง
81.26%
4. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตนทุนตอหนวยลดลง
77.20%
5. กรมทางหลวงชนบท
ตนทุนตอหนวยลดลง
71.46%
4.6 การวิเคราะห+ เปรียบเทียบตนทุน ตอหนวยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในหนวยงาน (หนวยนับ : จํานวนคอมพิวเตอร+)
ขอมูลตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงานในภาพรวม
ของทุกสวนราชการ โดยมีสวนราชการที่นําขอมูลมาเปรียบเทียบจํานวน 126 แหง ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ตนทุนตอหนวยแจกแจงชวงความถี่ ดังนี้
ตนทุนตอหนวยลดลง 0 – 25%
จํานวน 30 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยลดลง 26 – 50%
จํานวน 16 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 0 – 25%
จํานวน 28 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 26 – 50%
จํานวน 7 สวนราชการ
สวนราชการที่มีผลการเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงเกิน 50% จํานวน 45 สวนราชการ
ผลการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยสูงที่สุด คือ สํานักงานประกันสังคม เพิ่มขึ้น 573,021.15%
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(รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 4.6) โดยมีสวนราชการที่มีการเปลี่ยนแปลงตนทุนตอหนวยเพิ่มมากขึ้น
สูงสุด 5 อันดับ ไดแก
1. สํา นั กงานประกั น สั ง คม
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 573,021.15%
2. สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 1,759.55%
3. สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 638.59%
4. กรมการคาภายใน
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 455.57%
5. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 447.91%
และสวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยลดลงมากที่สุด 5 อันดับ ไดแก
1. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
ตนทุนตอหนวยลดลง
99.63%
2. กรมการจัดหางาน
ตนทุนตอหนวยลดลง
99.39%
3. กองทัพอากาศ
ตนทุนตอหนวยลดลง
83.29%
4. สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ตนทุนตอหนวยลดลง
83.21%
5. กรมวิทยาศาสตร7การแพทย7
ตนทุนตอหนวยลดลง
77.90%
4.7 การวิเคราะห+เปรียบเทียบตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานเครือขายอินเตอร+เน็ต
และเว็บไซต+ (หนวยนับ : 1 ระบบ)
ขอมูลตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานเครือขายอินเตอร7เน็ตและเว็บไซต7ในภาพรวมของ
ทุ กสวนราชการ โดยมี ส วนราชการที่ นํ าขอมู ลมาเปรียบเที ยบจํานวน 110 แหง ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลง
ตนทุนตอหนวยแจกแจงชวงความถี่ ดังนี้
ตนทุนตอหนวยลดลง 0 – 25%
จํานวน 27 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยลดลง 26 – 50%
จํานวน 13 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 0 – 25%
จํานวน 28 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 26 – 50%
จํานวน 13 สวนราชการ
สวนราชการที่มีผลการเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงเกิน 50% จํานวน 29 สวนราชการ
ผลการเปลี่ ย นแปลงของตนทุ น ตอหนวยสู ง ที่ สุ ด กรมสงเสริ ม การเกษตร เพิ่ ม ขึ้ น 522.20%
(รายละเอีย ดปรากฏใน ตารางที่ 4.7) โดยมีส วนราชการที่มีก ารเปลี่ย นแปลงตนทุน ตอหนวย
เพิ่มมากขึ้นสูงสุด 5 อันดับ ไดแก
1. กรมสงเสริมการเกษตร
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 522.20%
2. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 373.38%
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3. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
4. สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
5. กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
และสวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยลดลงมากที่สุด 5 อันดับ ไดแก
1. กรมหมอนไหม
ตนทุนตอหนวยลดลง
2. กรมชลประทาน
ตนทุนตอหนวยลดลง
3. กองทัพอากาศ
ตนทุนตอหนวยลดลง
4. กรมปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตนทุนตอหนวยลดลง
5. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ตนทุนตอหนวยลดลง

342.86%
335.88%
333.92%
96.10%
85.14%
78.77%
74.51%
51.66%

4.8 การวิเคราะห+เปรียบเทียบตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานแผนงาน (หนวยนับ :1 ดาน)
ขอมูลตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานแผนงานในภาพรวมของทุกสวนราชการ โดยมี
สวนราชการที่ นํา ขอมู ล มาเปรี ย บเที ย บจํา นวน 120 แหง ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงตนทุ น ตอหนวย
แจกแจงชวงความถี่ ดังนี้
ตนทุนตอหนวยลดลง 0 – 25%
จํานวน 26 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยลดลง 26 – 50%
จํานวน 9 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 0 – 25%
จํานวน 37 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 26 – 50%
จํานวน 20 สวนราชการ
สวนราชการที่มีผลการเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงเกิน 50% จํานวน 28 สวนราชการ
ผลการเปลี่ยนแปลงของตนทุ นตอหนวยสูงที่สุด คือ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิ จ
เพิ่ มขึ้น 1,176.72% (รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 4.8) โดยมีสวนราชการที่ มีการเปลี่ยนแปลง
ตนทุนตอหนวยเพิ่มมากขึ้นสูงสุด 5 อันดับ ไดแก
1. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 1,176.72%
2. กรมวิทยาศาสตร7การแพทย7
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 606.31%
3. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 312.88%
4. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 255.73%
5. กองทัพเรือ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 226.15%
และสวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยลดลงมากที่สุด 5 อันดับ ไดแก
1. กรมปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตนทุนตอหนวยลดลง
99.93%
2. สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ ตนทุนตอหนวยลดลง
95.13%
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3. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี
ตนทุนตอหนวยลดลง
4. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตนทุนตอหนวยลดลง
5. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตนทุนตอหนวยลดลง

94.12%
86.08%
80.46%

4.9 การวิเคราะห+เปรียบเทียบตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
(หนวยนับ : 1 ดาน)
ขอมูล ตนทุน ตอหนวยกิจ กรรมดานพัฒ นาระบบบริห ารราชการในภาพรวมของ
ทุก สวนราชการ โดยมีสวนราชการที่นําขอมูลมาเปรียบเทียบจํานวน 123 แหง ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ตนทุนตอหนวยแจกแจงชวงความถี่ ดังนี้
ตนทุนตอหนวยลดลง 0 – 25%
จํานวน 44 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยลดลง 26 – 50%
จํานวน 14 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 0 – 25%
จํานวน 33 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 26 – 50%
จํานวน 6 สวนราชการ
สวนราชการที่มีผลการเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงเกิน 50% จํานวน 26 สวนราชการ
ผลการเปลี่ ย นแปลงของตนทุ น ตอหนวยสูงที่ สุ ด คื อ สํ านักงานประกั น สั งคม เพิ่ มขึ้น 1,962.28%
(รายละเอีย ดปรากฏใน ตารางที่ 4.9) โดยมีส วนราชการที่มีก ารเปลี่ย นแปลงตนทุน ตอหนวย
เพิ่มมากขึ้นสู งสุด 5 อันดับ ไดแก
1. สํานักงานประกันสังคม
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 1,962.28%
2. สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 594.38%
3. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 582.64%
4. กรมการคาภายใน
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 230.22%
5. กรมคุมประพฤติ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 161.52%
และสวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยลดลงมากที่สุด 5 อันดับ ไดแก
1. กรมวิทยาศาสตร7การแพทย7
ตนทุนตอหนวยลดลง
97.40%
2. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตนทุนตอหนวยลดลง
85.08%
3. กรมหมอนไหม
ตนทุนตอหนวยลดลง
74.54%
4. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี
ตนทุนตอหนวยลดลง
54.69%
5. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ตนทุนตอหนวยลดลง
54.00%
- 351 -

4.10 การวิเคราะห+เปรียบเทียบตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานงานสารบรรณ
(หนวยนับ : จํานวนหนังสือเขา-ออก)
ขอมูลตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานดานงานสารบรรณในภาพรวมของทุกสวนราชการ
โดยมีสวนราชการที่นําขอมูลมาเปรียบเทียบจํานวน 127 แหง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตนทุนตอหนวย
แจกแจงชวงความถี่ ดังนี้
ตนทุนตอหนวยลดลง 0 – 25%
จํานวน 35 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยลดลง 26 – 50%
จํานวน 18 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 0 – 25%
จํานวน 26 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 26 – 50%
จํานวน 10 สวนราชการ
สวนราชการที่มีผลการเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงเกิน 50% จํานวน 38 สวนราชการ
ผลการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยสูงที่สุด คือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพิ่มขึ้น 5,022.62%
(รายละเอีย ดปรากฏใน ตารางที่ 4.10) โดยมีส วนราชการที่มีการเปลี่ย นแปลงตนทุน ตอหนวย
เพิ่มมากขึ้นสูงสุด 5 อันดับ ไดแก
1. สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 5,022.62%
2. สํานักงานประกันสังคม
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 1,006.42%
3. กรมศิลปากร
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 582.16%
4. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 417.30%
5. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 350.26%
และสวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยลดลงมากที่สุด 5 อันดับ ไดแก
1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ตนทุนตอหนวยลดลง
99.92%
2. กรมปLาไม
ตนทุนตอหนวยลดลง
96.38%
3. กรมสรรพสามิต
ตนทุนตอหนวยลดลง
93.10%
4. กรมหมอนไหม
ตนทุนตอหนวยลดลง
88.80%
5. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ตนทุนตอหนวยลดลง
80.74%
4.11 การวิเคราะห+เปรียบเทียบตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานยานพาหนะ
(หนวยนับ : กิโลเมตร)
ขอมูลตนทุ นตอหนวยกิจกรรมดานดานยานพาหนะในภาพรวมของทุกสวนราชการ
โดยมีสวนราชการที่นําขอมูลมาเปรียบเทียบจํานวน 126 แหง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตนทุนตอหนวย
แจกแจงชวงความถี่ ดังนี้
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ตนทุนตอหนวยลดลง 0 – 25%
จํานวน 36 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยลดลง 26 – 50%
จํานวน 16 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 0 – 25%
จํานวน 30 สวนราชการ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 26 – 50%
จํานวน 13 สวนราชการ
สวนราชการที่มีผลการเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงเกิน 50% จํานวน 31 สวนราชการ
ผลการเปลี่ยนแปลงของตนทุน ตอหนวยสูงที่สุด คือ กรมการคาตางประเทศ เพิ่ มขึ้น 1,190.04%
(รายละเอีย ดปรากฏใน ตารางที่ 4.11) โดยมีส วนราชการที่มีการเปลี่ย นแปลงตนทุน ตอหนวย
เพิ่มมากขึ้นสู งสุด 5 อันดับ ไดแก
1. กรมการคาตางประเทศ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 1,190.04%
2. สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 815.51%
3. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 621.62%
4. กรมทรัพยากรน้ํา
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 355.89%
5. สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น 336.15%
และสวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยลดลงมากที่สุด 5 อันดับ ไดแก
1. กรมปLาไม
ตนทุนตอหนวยลดลง
95.21%
2. กรมการพัฒนาชุมชน
ตนทุนตอหนวยลดลง
81.83%
3. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ตนทุนตอหนวยลดลง
74.81%
4. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ตนทุนตอหนวยลดลง
69.94%
5. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ตนทุนตอหนวยลดลง
62.10%
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ตารางที่ 4.1 รายงานสรุปผลการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยระหวางป 2555 และ ป 2556
ของกิจกรรมดานการเงินและบัญชี (หนวยนับ : จํานวนเอกสารรายการ)
หนวย : %
1,010.79

ตนทุนตอหนวยที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด
ตนทุนตอหนวยที่ลดลงต่ําที่สุด

-99.45

คาเฉลี่ย (ตนทุนตอหนวย/จํานวนสวนราชการ)

35.13

ชวงความถี่การเปลี่ยนแปลงตนทุนตอหนวย :
ลดลงมากกวา 100 %
ลดลง 76 - 100 %
ลดลง 51 - 75 %

7
5

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

ลดลง 26 - 50 %
ลดลง 0 - 25 %
เพิ่มขึ้น 0 - 25 %
เพิ่มขึ้น 26 - 50 %

7
27
48
10

สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

เพิ่มขึ้น 51 - 75 %

9

สวนราชการ

เพิ่มขึ้น 76 - 100 %
เพิ่มขึ้นมากกวา 100 %

2
14

สวนราชการ
สวนราชการ

(สํานักงานประกันสังคม)
(กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)

(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ข )
ตารางที่ 4.2 รายงานสรุปผลการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยระหวางป 2555 และ ป 2556
ของกิจกรรมดานการพัสดุ (หนวยนับ : จํานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจาง)
ตนทุนตอหนวยที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด

หนวย : %
845.84

(สํานักงานประกันสังคม)

ตนทุนตอหนวยที่ลดลงต่ําที่สุด

-96.67

(กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)

คาเฉลี่ย (ตนทุนตอหนวย/จํานวนสวนราชการ)

43.52

ชวงความถี่การเปลี่ยนแปลงตนทุนตอหนวย :

จํานวน

ลดลงมากกวา 100 %
ลดลง 76 - 100 %

5

สวนราชการ
สวนราชการ

ลดลง 51 - 75 %
ลดลง 26 - 50 %
ลดลง 0 - 25 %

4
9
33

สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

เพิ่มขึ้น 0 - 25 %
เพิ่มขึ้น 26 - 50 %
เพิ่มขึ้น 51 - 75 %

28
13
8

สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

เพิ่มขึ้น 76 - 100 %
เพิ่มขึ้นมากกวา 100 %

7
22

สวนราชการ
สวนราชการ

(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ข )
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ตารางที่ 4.3 รายงานสรุปผลการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยระหวางป 2555 และ ป 2556
ของกิจกรรมดานบริหารบุคลากร (หนวยนับ : จํานวนบุคลากร)
ตนทุนตอหนวยที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด

หนวย : %
736,126.75

ตนทุนตอหนวยที่ลดลงต่ําที่สุด

-97.34

คาเฉลี่ย (ตนทุนตอหนวย/จํานวนสวนราชการ)

5,739.47

ชวงความถี่การเปลี่ยนแปลงตนทุนตอหนวย :
ลดลงมากกวา 100 %
ลดลง 76 - 100 %
ลดลง 51 - 75 %

4
5

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

ลดลง 26 - 50 %
ลดลง 0 - 25 %
เพิ่มขึ้น 0 - 25 %
เพิ่มขึ้น 26 - 50 %

12
42
36
14

สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

เพิ่มขึ้น 51 - 75 %

3

สวนราชการ

เพิ่มขึ้น 76 - 100 %
เพิ่มขึ้นมากกวา 100 %

3
10

สวนราชการ
สวนราชการ

(กรมสวัสดิการและคุ8มครองแรงงาน)
(กรมศิลปากร)

(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ข )
ตารางที่ 4.4 รายงานสรุปผลการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยระหวางป 2555 และ ป 2556
ของกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (หนวยนับ : คน - ชั่วโมง)
ตนทุนตอหนวยที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด

หนวย : %
5,776.88

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ตนทุนตอหนวยที่ลดลงต่ําที่สุด

-100.00

(สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ>)

คาเฉลี่ย (ตนทุนตอหนวย/จํานวนสวนราชการ)

170.35

ชวงความถี่การเปลี่ยนแปลงตนทุนตอหนวย :

จํานวน

ลดลงมากกวา 100 %
ลดลง 76 - 100 %

13

สวนราชการ
สวนราชการ

ลดลง 51 - 75 %
ลดลง 26 - 50 %
ลดลง 0 - 25 %

9
15
31

สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

เพิ่มขึ้น 0 - 25 %
เพิ่มขึ้น 26 - 50 %
เพิ่มขึ้น 51 - 75 %

24
10
3

สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

เพิ่มขึ้น 76 - 100 %
เพิ่มขึ้นมากกวา 100 %

8
16

สวนราชการ
สวนราชการ

(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ข )
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ตารางที่ 4.5 รายงานสรุปผลการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยระหวางป 2555 และ ป 2556
ของกิจกรรมดานตรวจสอบภายใน (หนวยนับ : คน - วัน)
ตนทุนตอหนวยที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด

หนวย : %
25,343.19

ตนทุนตอหนวยที่ลดลงต่ําที่สุด

-84.64

คาเฉลี่ย (ตนทุนตอหนวย/จํานวนสวนราชการ)

217.55

ชวงความถี่การเปลี่ยนแปลงตนทุนตอหนวย :
ลดลงมากกวา 100 %
ลดลง 76 - 100 %
ลดลง 51 - 75 %

4
8

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

ลดลง 26 - 50 %
ลดลง 0 - 25 %
เพิ่มขึ้น 0 - 25 %
เพิ่มขึ้น 26 - 50 %

10
42
31
16

สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

เพิ่มขึ้น 51 - 75 %

5

สวนราชการ

เพิ่มขึ้น 76 - 100 %
เพิ่มขึ้นมากกวา 100 %

5
7

สวนราชการ
สวนราชการ

(กรมสรรพสามิต)
(สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)

(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ข )
ตารางที่ 4.6 รายงานสรุปผลการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยระหวางป 2555 และ ป 2556
ของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน (หนวยนับ : จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรC)
ตนทุนตอหนวยที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด

หนวย : %
573,021.15

ตนทุนตอหนวยที่ลดลงต่ําที่สุด

-99.63

คาเฉลี่ย (ตนทุนตอหนวย/จํานวนสวนราชการ)

4,590.09

ชวงความถี่การเปลี่ยนแปลงตนทุนตอหนวย :

จํานวน

ลดลงมากกวา 100 %
ลดลง 76 - 100 %
ลดลง 51 - 75 %

6
8

สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

ลดลง 26 - 50 %
ลดลง 0 - 25 %
เพิ่มขึ้น 0 - 25 %
เพิ่มขึ้น 26 - 50 %
เพิ่มขึ้น 51 - 75 %

16
30
28
7
11

สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

เพิ่มขึ้น 76 - 100 %
เพิ่มขึ้นมากกวา 100 %

3
17

สวนราชการ
สวนราชการ

(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ข )
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(สํานักงานประกันสังคม)
(สํานักงานมาตรฐานสินค8าเกษตรและอาหารแหงชาติ)

ตารางที่ 4.7 รายงานสรุปผลการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยระหวางป 2555 และ ป 2556
ของกิจกรรมดานเครือขายอินเตอรCเน็ตและเว็บไซตC (หนวยนับ : 1 ระบบ)
ตนทุนตอหนวยที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด

หนวย : %
522.20

(กรมสงเสริมการเกษตร)

ตนทุนตอหนวยที่ลดลงต่ําที่สุด

-96.10

(กรมหมอนไหม)

คาเฉลี่ย (ตนทุนตอหนวย/จํานวนสวนราชการ)

31.94

ชวงความถี่การเปลี่ยนแปลงตนทุนตอหนวย :
ลดลงมากกวา 100 %
ลดลง 76 - 100 %
ลดลง 51 - 75 %

3
2

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

ลดลง 26 - 50 %
ลดลง 0 - 25 %
เพิ่มขึ้น 0 - 25 %
เพิ่มขึ้น 26 - 50 %

13
27
28
13

สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

เพิ่มขึ้น 51 - 75 %

8

สวนราชการ

เพิ่มขึ้น 76 - 100 %
เพิ่มขึ้นมากกวา 100 %

2
14

สวนราชการ
สวนราชการ

(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ข )
ตารางที่ 4.8 รายงานสรุปผลการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยระหวางป 2555 และ ป 2556
ของกิจกรรมดานแผนงาน (หนวยนับ : 1 ดาน)
หนวย : %
1,176.72

ตนทุนตอหนวยที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด
ตนทุนตอหนวยที่ลดลงต่ําที่สุด

-99.93

คาเฉลี่ย (ตนทุนตอหนวย/จํานวนสวนราชการ)

27.58

ชวงความถี่การเปลี่ยนแปลงตนทุนตอหนวย :
ลดลงมากกวา 100 %
ลดลง 76 - 100 %

5

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ

ลดลง 51 - 75 %
ลดลง 26 - 50 %

7
9

สวนราชการ
สวนราชการ

ลดลง 0 - 25 %
เพิ่มขึ้น 0 - 25 %
เพิ่มขึ้น 26 - 50 %
เพิ่มขึ้น 51 - 75 %
เพิ่มขึ้น 76 - 100 %

26
37
20
6
-

สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

เพิ่มขึ้นมากกวา 100 %

10

สวนราชการ

(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ข )
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(สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)

(กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ตารางที่ 4.9 รายงานสรุปผลการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยระหวางป 2555 และ ป 2556
ของกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารระบบราชการ (หนวยนับ : 1 ดาน)
หนวย : %
1,962.28

ตนทุนตอหนวยที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด
ตนทุนตอหนวยที่ลดลงต่ําที่สุด

-97.40

คาเฉลี่ย (ตนทุนตอหนวย/จํานวนสวนราชการ)

33.70

ชวงความถี่การเปลี่ยนแปลงตนทุนตอหนวย :
ลดลงมากกวา 100 %
ลดลง 76 - 100 %
ลดลง 51 - 75 %

2
3

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

ลดลง 26 - 50 %
ลดลง 0 - 25 %
เพิ่มขึ้น 0 - 25 %
เพิ่มขึ้น 26 - 50 %

14
44
33
6

สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

เพิ่มขึ้น 51 - 75 %

10

สวนราชการ

เพิ่มขึ้น 76 - 100 %
เพิ่มขึ้นมากกวา 100 %

2
9

สวนราชการ
สวนราชการ

(สํานักงานประกันสังคม)
(กรมวิทยาศาสตร>การแพทย>)

(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ข )
ตารางที่ 4.10 รายงานสรุปผลการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยระหวางป 2555 และ ป 2556
ของกิจกรรมดานงานสารบรรณ (หนวยนับ : จํานวนหนังสือเขา-ออก)
หนวย : %
5,022.62

ตนทุนตอหนวยที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด
ตนทุนตอหนวยที่ลดลงต่ําที่สุด

-99.92

คาเฉลี่ย (ตนทุนตอหนวย/จํานวนสวนราชการ)

62.74

ชวงความถี่การเปลี่ยนแปลงตนทุนตอหนวย :
ลดลงมากกวา 100 %
ลดลง 76 - 100 %

6

จํานวน
สวนราชการ
สวนราชการ

ลดลง 51 - 75 %
ลดลง 26 - 50 %
ลดลง 0 - 25 %

9
18
35

สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

เพิ่มขึ้น 0 - 25 %
เพิ่มขึ้น 26 - 50 %
เพิ่มขึ้น 51 - 75 %

26
10
4

สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

เพิ่มขึ้น 76 - 100 %
เพิ่มขึ้นมากกวา 100 %

3
16

สวนราชการ
สวนราชการ

(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ข )
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(สํานักงานตํารวจแหงชาติ)
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

ตารางที่ 4.11 รายงานสรุปผลการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยระหวางป 2555 และ ป 2556
ของกิจกรรมดานยานพาหนะ (หนวยนับ : กิโลเมตร)
หนวย : %
1,190.04

ตนทุนตอหนวยที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด
ตนทุนตอหนวยที่ลดลงต่ําที่สุด

-95.21

คาเฉลี่ย (ตนทุนตอหนวย/จํานวนสวนราชการ)

32.76

ชวงความถี่การเปลี่ยนแปลงตนทุนตอหนวย :
ลดลงมากกวา 100 %
ลดลง 76 - 100 %
ลดลง 51 - 75 %

จํานวน
2
7

สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

ลดลง 26 - 50 %
ลดลง 0 - 25 %
เพิ่มขึ้น 0 - 25 %
เพิ่มขึ้น 26 - 50 %

16
36
30
13

สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

เพิ่มขึ้น 51 - 75 %
เพิ่มขึ้น 76 - 100 %
เพิ่มขึ้นมากกวา 100 %

8
14

สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ

(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ข )

- 359 -

(กรมการค8าตางประเทศ)
(กรมปBาไม8)

บทที่ 5
การเปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมแยกตามขนาดของสวนราชการ
สรุปผลการเปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมแยกตามขนาดของสวนราชการ
กรมบัญ ชีกลางไดรับ รายงานขอมูล ผลการคํา นวณตนทุน ประจํา ป$งบประมาณ พ.ศ.
2556 ที่ส,ว นราชการจัด ทํา ตามคํา รับ รองการปฏิบัติร าชการ ประจํา ป$ง บประมาณ พ.ศ. 2557
จํา นวน 148 แห,ง โดยแสดงขอมูล ตามขนาดของส,ว นราชการ ซึ่งแบ,งตามจํา นวนหน,ว ยเบิกจ,า ย
ดังนี้
ส,วนราชการขนาดเล็ก คือ
- ส,วนราชการที่มีจํานวนหน,วยเบิกจ,ายจํานวน 1 หน,วยเบิกจ,าย
- ประกอบดวย 64 ส,วนราชการ
ส,วนราชการขนาดกลาง คือ
- ส,วนราชการที่มีจํานวนหน,วยเบิกจ,ายตั้งแต, 2 - 50 หน,วยเบิกจ,าย
- ประกอบดวย 28 ส,วนราชการ
ส,วนราชการขนาดใหญ, คือ
- ส,วนราชการที่มีจํานวนหน,วยเบิกจ,ายตั้งแต, 50 หน,วยเบิกจ,ายขึ้นไป
- ประกอบดวย 56 ส,วนราชการ
เป=นการเปรียบเทียบเพื่อประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของส,วนราชการในกิจกรรมสนับสนุน
ปรากฏผลการวิเคราะห@เปรียบเทียบดังนี้
5.1 การวิเคราะห$เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานการเงินและบัญชีในภาพรวมของส,วนราชการ
ที่ มี ขนาดเล็ ก มี ค,า กลาง(มั ธยฐาน) เท, ากั บ 621.33 บาทต, อ เอกสารรายการ และค, า เฉลี่ ย เท, ากั บ
1,271.99 บาทต,อเอกสารรายการ (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. กรมราชองครักษ@
8,859.98
2. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
7,486.71
3. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
7,006.57
4. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3,895.50
5. สํานักงานเลขาธิการ
3,205.64
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ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานการเงินและบัญชีในภาพรวมของส,วนราชการ
ที่มีขนาดกลาง มีค,ากลาง(มั ธยฐาน) เท, ากับ 552.93 บาทต,อเอกสารรายการ และค,าเฉลี่ยเท, ากั บ
1,266.07 บาทต,อเอกสารรายการ (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. กรมการแพทย@
10,573.78
2. กรมทรัพยากรน้ํา
3,855.38
3. กรมควบคุมโรค
3,020.91
4. กรมศิลปากร
1,963.18
5. กองทัพเรือ
1,592.56
ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานการเงินและบัญชีในภาพรวมของส,วนราชการ
ที ่มีขนาดใหญ, มี ค,ากลาง(มั ธยฐาน) เท, า กั บ 590.35 บาทต, อเอกสารรายการ และค, า เฉลี่ ย เท, ากั บ
7,627.70 บาทต,อเอกสารรายการ (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. กรมคุมประพฤติ
195,211.94
2. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
107,183.98
3. กองทัพบก
33,721.41
4. กรมโยธาธิการและผังเมือง
13,384.91
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10,984.34
5.2 การวิเคราะห$เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานการพัสดุ
ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานการพัสดุในภาพรวมของส,วนราชการที่มีขนาดเล็ก
มี ค, า กลาง(มั ธ ยฐาน) เท, า กั บ 8,559.10 บาทต, อ ครั้ ง ของการจั ด ซื้ อ จั ด จาง และค, า เฉลี่ ย เท, า กั บ
12,276.39 บาทต,อครั้งของการจัดซื้อจัดจาง (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
61,463.88
2. กรมราชองครักษ@
55,343.40
3. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
54,161.90
4. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
30,048.71
5. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
29,852.32
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ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานการพัสดุในภาพรวมของส,วนราชการที่มีขนาดกลาง
มี ค, า กลาง(มั ธ ยฐาน) เท, า กั บ 6,124.44 บาทต, อ ครั้ ง ของการจั ด ซื้ อ จั ด จาง และค, า เฉลี่ ย เท, า กั บ
23,425.73 บาทต,อครั้งของการจัดซื้อจัดจาง (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. กองทัพเรือ
225,050.16
2. กองทัพอากาศ
178,522.22
3. กรมส,งเสริมการคาระหว,างประเทศ
38,426.40
4. กรมปIาไม
21,087.87
5. กรมทรัพยากรน้ํา
15,548.06
ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานการพัสดุในภาพรวมของส,วนราชการที่มีขนาดใหญ,
มี ค, า กลาง(มั ธ ยฐาน) เท, า กั บ 8,849.42 บาทต, อ ครั้ ง ของการจั ด ซื้ อ จั ด จาง และค, า เฉลี่ ย เท, า กั บ
66,008.31 บาทต,อครั้งของการจัดซื้อจัดจาง (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. สํานักงานตํารวจแห,งชาติ
1,737,681.93
2. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
552,452.62
3. กองทัพบก
315,426.63
4. กรมคุมประพฤติ
253,477.81
5. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ@
88,252.80
5.3 การวิเคราะห$เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานบริหารบุคลากรในภาพรวมของ ส,วนราชการ
ที่มีขนาดเล็ก มีค,ากลาง(มัธยฐาน) เท,ากับ 12,695.23 บาทต,อคน และค,าเฉลี่ยเท,ากับ 72,583.19 บาท
ต,อคน (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร,วมสมัย
2,686,574.44
2. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 169,913.06
3. กรมราชองครักษ@
161,478.41
4. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
71,292.95
5. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี
60,714.31
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ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานบริหารบุคลากรในภาพรวมของ ส,วนราชการ
ที่มีขนาดกลาง มีค,ากลาง(มัธยฐาน) เท,ากับ 8,754.62 บาทต,อคน และค,าเฉลี่ยเท,ากับ 25,358.98 บาท
ต,อคน (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. กรมปIาไม
215,394.98
2. กรมทรัพยากรน้ํา
158,025.13
3. กรมพลศึกษา
36,956.98
4. กรมอุทยานแห,งชาติ สัตว@ปIาและพันธุ@พืช
36,235.35
5. กรมส,งเสริมอุตสาหกรรม
35,976.96
ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานบริหารบุคลากรในภาพรวมของ ส,วนราชการ
ที่มีขนาดใหญ, มีค,ากลาง(มัธยฐาน) เท,ากับ 3,697.22 บาทต,อคน และค,าเฉลี่ยเท,ากับ 147,859.04 บาท
ต,อคน (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. สํานักงานประกันสังคม
6,952,259.64
2. สํานักงานปลัดกระพลังงาน
43,076.98
3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21,642.36
4. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ@
17,993.74
5. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
16,617.87
5.4 การวิเคราะห$เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขอมูล ตนทุน ต,อหน,ว ยของกิจ กรรมดานการพัฒ นาทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของ
ส,วนราชการที่มีขนาดเล็ก มีค,ากลาง(มัธยฐาน) เท,ากับ 359.35 บาทต,อชั่วโมงต,อคน และค,าเฉลี่ย
เท,ากับ 1,771.30 บาทต,อชั่วโมงต,อคน (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร,วมสมัย
44,776.24
2. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
10,885.82
3. สํานักงานคณะกรรมการส,งเสริมการลงทุน
9,394.80
4. กรมธุรกิจพลังงาน
5,076.23
5. สํานักงานกิจการยุติธรรม
2,835.96
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ขอมูล ตนทุน ต,อหน,ว ยของกิจ กรรมดานการพัฒ นาทรัพ ยากรบุคคลในภาพรวมของ
ส,ว นราชการที่ มีขนาดกลาง มี ค,ากลาง(มั ธยฐาน) เท, ากั บ 268.15 บาทต, อชั่ วโมงต, อคน และค, าเฉลี่ ย
เท,ากับ 10,381.39 บาทต,อชั่วโมงต,อคน (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
133,420.22
แห,งชาติ
2. กรมควบคุมโรค
38,957.46
3. กรมปIาไม
35,701.39
4. กรมวิทยาศาสตร@การแพทย@
33,718.99
5. กรมอนามัย
1,089.55
ขอมูล ตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล ในภาพรวมของ
ส,วนราชการที่มีขนาดใหญ, มีค,ากลาง(มัธยฐาน) เท,ากับ 320.62 บาทต,อชั่วโมงต,อคน และค,าเฉลี่ย
เท,ากับ 929.03 บาทต,อชั่วโมงต,อคน (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. กรมบัญชีกลาง
11,500.47
2. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
7,406.04
3. สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
5,488.01
4. สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
3,261.61
5. กรมการจัดหางาน
2,609.08
5.5 การวิเคราะห$เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานการตรวจสอบภายใน
ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานการตรวจสอบภายในในภาพรวมของส,วนราชการ
ที่มีขนาดเล็ก มีค,ากลาง(มัธยฐาน) เท,ากับ 3,210.35 บาทต,องานตรวจสอบต,อคนต,อวัน และค,าเฉลี่ย
เท,ากับ 4,617.18 บาทต,องานตรวจสอบต,อคนต,อวัน (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
36,364.10
2. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
27,479.19
3. สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามการทุจริตใน
11,692.77
ภาครัฐ
4. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
11,631.46
5. สํานักราชเลขาธิการ
7,861.74
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ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานการตรวจสอบภายในในภาพรวมของส,วนราชการ
ที่ มีข นาดกลาง มี ค, า กลาง(มั ธ ยฐาน) เท, า กั บ 2,782.84 บาท ต, องานตรวจสอบต, อคนต, อวั น และ
ค,าเฉลี่ ยเท, ากับ 10,946.26 บาทต, องานตรวจสอบต, อคนต,อวัน (รายละเอี ยดประกอบ ปรากฏใน
ภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. กรมควบคุมโรค
95,872.15
2. กรมปIาไม
87,743.34
3. กรมอุทยานแห,งชาติ สัตว@ปIาและพันธุ@พืช
19,906.51
4. กรมอนามัย
5,082.82
5. กรมส,งเสริมการคาระหว,างประเทศ
4,589.15
ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานการตรวจสอบภายในในภาพรวมของส,วนราชการ
ที่มีขนาดใหญ, มีค,ากลาง(มัธยฐาน) เท,ากับ 3,201.02 บาทต,องานตรวจสอบต,อคนต,อวัน และค,าเฉลี่ย
เท,ากับ 6,551.02 บาทต,องานตรวจสอบต,อคนต,อวัน (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. กรมคุมประพฤติ
60,043.11
2. กรมสรรพสามิต
42,319.30
3. สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
30,163.26
4. กรมสรรพากร
20,044.48
5. กรมพัฒนาฝ$มือแรงงาน
13,664.37
5.6 การวิเคราะห$เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน,วยงานในภาพรวม
ของส,วนราชการที่มีขนาดเล็ก มีค,ากลาง(มัธยฐาน) เท,ากับ 14,645.17 บาทต,อจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร@
และค,า เฉลี ่ย เท,า กับ 51,144.39 บาทต,อ จํ า นวนเครื ่อ งคอมพิว เตอร@ (รายละเอีย ดประกอบ
ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ 1,329,395.41
2. สํานักงานคณะกรรมการส,งเสริมการลงทุน
203,824.11
3. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
135,838.68
4. สํานักงานส,งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห,งชาติ
124,663.35
5. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
83,374.06
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ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน,วยงานในภาพรวม
ของส,วนราชการที่มีขนาดกลาง มีค,ากลาง(มัธยฐาน) เท,ากับ 12,888.95 บาท ต,อจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร@
และค,าเฉลี่ยเท,ากับ 20,001.03 บาทต,อจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร@ (รายละเอียดประกอบ ปรากฏ
ในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. กรมสุขภาพจิต
104,239.69
2. กรมทรัพยากรน้ํา
48,361.46
3. กรมหม,อนไหม
38,924.08
4. กรมพลศึกษา
36,553.42
5. กรมการบินพลเรือน
31,373.35
ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน,วยงานในภาพรวม
ของส,วนราชการที่มีขนาดใหญ, มีค,ากลาง(มัธยฐาน) เท,ากับ 16,385.73 บาทต,อจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร@
และค,า เฉลี่ย เท,า กับ 367,879.88 บาทต,อ จํา นวนเครื่อ งคอมพิว เตอร@ (รายละเอีย ดประกอบ
ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
11,990,325.09
2. สํานักงานประกันสังคม
5,404,337.76
3. กรมการพัฒนาชุมชน
692,271.63
4. กรมบัญชีกลาง
280,436.81
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
104,517.31
5.7 การวิเคราะห$เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานเครือขายอินเตอร$เน็ตและเว็บไซต$
ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานเครือข,ายอินเตอร@เน็ตและเว็บไซต@ในภาพรวม
ของส,วนราชการที่มีขนาดเล็ก มีค,ากลาง(มัธยฐาน) เท,ากับ 4,075,624.78 บาทต,อระบบ และค,าเฉลี่ย
เท,ากับ 10,788,069.27 บาทต,อระบบ (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
99,767,563.00
2. สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
59,818,913.53
3. สํานักงานคณะกรรมการส,งเสริมการลงทุน
38,047,167.93
4. กรมราชองครักษ@
34,513,589.01
5. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
33,801,922.17
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ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานเครือข,ายอินเตอร@เน็ตและเว็บไซต@ในภาพรวม
ของส, ว นราชการที่ มีขนาดกลาง มี ค,ากลาง(มั ธ ยฐาน) เท, ากั บ 7,409,984.71 บาทต, อระบบ และ
ค,าเฉลี่ยเท,ากับ 25,281,524.96 บาทต,อระบบ (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
301,416,704.92
2. กรมศิลปากร
32,085,519.35
3. กองทัพอากาศ
30,078,705.27
4. กรมพลศึกษา
27,107,764.78
5. กรมทรัพยากรน้ํา
24,180,729.68
ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานเครือข,ายอินเตอร@เน็ตและเว็บไซต@ในภาพรวม
ของส, ว นราชการที่ มีขนาดใหญ, มี ค,ากลาง(มั ธ ยฐาน) เท, ากั บ 10,572,168.66 บาทต, อระบบ และ
ค,าเฉลี่ยเท,ากับ 40,192,612.92 บาทต,อระบบ (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. กรมสรรพากร
517,054,277.10
2. กรมการพัฒนาชุมชน
314,983,592.48
3. กรมการปกครอง
108,951,996.66
4. กรมศุลกากร
98,914,914.21
5. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
81,518,517.48
5.8 การวิเคราะห$เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานแผนงาน
ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานแผนงานในภาพรวมของส,วนราชการที่มีขนาดเล็ก
มีค,ากลาง(มัธยฐาน) เท,ากับ 3,859,931.85 บาทต,อดาน และค,าเฉลี่ยเท,ากับ 10,065,242.91 บาทต,อดาน
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
51,362,271.00
2. สํานักงานคณะกรรมการส,งเสริมการลงทุน
43,618,015.16
3. กรมพัฒนาพลังงานทนแทนและอนุรักษ@พลังงาน
34,408,542.98
4. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
34,232,528.00
5. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
34,171,011.99
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ขอมูล ตนทุน ต,อ หน,ว ยของกิจ กรรมดานแผนงานในภาพรวมของส,ว นราชการที ่มี
ขนาดกลาง มีค ,า กลาง(มัธ ยฐาน) เท,า กับ 9,884,138.84 บาทต,อ ดาน และค,า เฉลี ่ย เท,า กับ
28,308,432.68 บาทต,อดาน (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. กรมควบคุมโรค
188,737,356.42
2. กรมอุทยานแห,งชาติ สัตว@ปIาและพันธุ@พืช
115,204,899.87
3. กรมการแพทย@
86,257,135.56
4. กองทัพอากาศ
42,329,244.31
5. กรมส,งเสริมอุตสาหกรรม
32,576,417.54
ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานแผนงานในภาพรวมของส,วนราชการที่มีขนาดใหญ,
มีค,ากลาง(มัธยฐาน) เท,ากับ 12,610,982.54 บาทต,อดาน และค,าเฉลี่ยเท,ากับ 23,972,174.73 บาท
ต,อดาน (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. กรมทางหลวง
137,820,518.76
2. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
96,564,400.88
3. สํานักงานตํารวจแห,งชาติ
91,985,441.63
4. กรมการปกครอง
90,429,059.76
5. กรมการคาภายใน
66,841,127.72
5.9 การวิเคราะห$เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ขอมูลตนทุน ต,อหน,ว ยของกิจกรรมดานการพัฒ นาระบบบริห ารราชการในภาพรวม
ของส,วนราชการที่มีขนาดเล็ก มีค,ากลาง(มัธยฐาน) เท,ากับ 2,749,838.22 บาทต,อจํานวนชั่วโมง
คนฝN กอบรม และค, าเฉลี่ ย เท, ากั บ 4,019,729.47 บาทต, อจํานวนชั่ว โมงคนฝNกอบรม (รายละเอี ย ด
ประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. กรมราชองครักษ@
29,086,680.00
2. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
23,814,603.86
3. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
11,915,956.00
4. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
8,653,544.31
5. สํานักงานคณะกรรมการการปLองกันและปราบปรามการทุจริต 7,303,084.72
ในภาครัฐ
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ขอมูล ตนทุน ต,อหน,วยของกิจ กรรมดานพัฒ นาระบบบริห ารราชการในภาพรวมของ
ส,ว นราชการที ่ม ีข นาดกลาง มีค ,า กลาง(มัธ ยฐาน) เท,า กับ 4,372,062.05 บาทต,อ จํ า นวน
ชั ่ว โมงคนฝN กอบรม และค,า เฉลี ่ย เท,า กับ 11,016,188.47 บาทต,อ จํ า นวนชั ่ว โมงคนฝNก อบรม
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. กรมควบคุมโรค
116,349,988.00
2. กองทัพเรือ
31,535,124.14
3. กองทัพอากาศ
18,926,817.90
4. กรมส,งเสริมอุตสาหกรรม
14,407,326.05
5. กรมอุทยานแห,งชาติ สัตว@ปIาและพันธุ@พืช
14,262,544.77
ขอมูล ตนทุน ต,อหน,วยของกิจ กรรมดานพัฒ นาระบบบริห ารราชการในภาพรวมของ
ส,วนราชการที่มีขนาดใหญ, มีค,ากลาง(มัธยฐาน) เท,ากับ 4,475,044.55 บาทต,อจํานวนชั่วโมงคนฝNกอบรม
และค,าเฉลี่ยเท,ากับ 6,950,021.66 บาทต,อจํานวนชั่วโมงคนฝNกอบรม (รายละเอียดประกอบ ปรากฏ
ในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. สํานักงานตํารวจแห,งชาติ
79,462,032.01
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15,166,331.34
3. กรมสรรพสามิต
14,071,014.97
4. กรมคุมประพฤติ
13,144,227.20
5. กรมศุลกากร
12,701,720.32
5.10 การวิเคราะห$เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานงานสารบรรณ
ขอมูล ตนทุน ต,อหน,ว ยของกิจ กรรมดานงานสารบรรณในภาพรวมของส,ว นราชการ
ที่ มีขนาดเล็ ก มี ค,ากลาง(มั ธยฐาน) เท, ากั บ 161.16 บาทต, อจํ านวนหนั งสื อเขา-ออก และค, าเฉลี่ ย
เท,ากับ 366.85 บาทต,อจํานวนหนังสือเขา-ออก (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรกไดแก
1. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3,530.55
2. กรมราชองครักษ@
2,293.41
3. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1,712.48
4. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
969.48
5. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
894.41
เนื่องมาจากพระราชดําริ
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ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานสารบรรณในภาพรวมของส,วนราชการที่มีขนาดกลาง
มีค,ากลาง(มัธยฐาน) เท,ากับ 271.41 บาทต,อจํานวนหนังสือเขา-ออก และค,าเฉลี่ยเท,ากับ 1,126.39 บาท
ต,อจํานวนหนังสือเขา-ออก (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. กรมควบคุมโรค
13,709.74
2. กรมศิลปากร
7,231.27
3. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1,580.39
4. กรมพลศึกษา
727.58
5. กรมวิทยาศาสตร@การแพทย@
551.69
ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานสารบรรณในภาพรวมของส,วนราชการที่มีขนาดใหญ,
มีค,ากลาง(มัธยฐาน) เท,ากับ 209.15 บาทต,อจํานวนหนังสือเขา-ออก และค,าเฉลี่ยเท,ากับ 1,434.29 บาท
ต,อจํานวนหนังสือเขา-ออก (รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. สํานักงานตํารวจแห,งชาติ
41,719.34
2. สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
15,445.44
3. กรมวิชาการเกษตร
2,788.10
4. กรมสรรพสามิต
2,012.32
5. กรมคุมประพฤติ
1,869.08
5.11 การวิเคราะห$เปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมดานยานพาหนะ
ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานยานพาหนะในภาพรวมของส,วนราชการที่มีขนาดเล็ก
มีค,ากลาง(มัธยฐาน) เท,ากับ 23.94 บาทต,อกิโลเมตร และค,าเฉลี่ยเท,ากับ 36.74 บาทต,อกิโลเมตร
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
215.32
2. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
180.94
3. ราชบัณฑิตยสถาน
113.30
4. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
101.02
5. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
93.10
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ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานยานพาหนะในภาพรวมของส,วนราชการที่มีขนาดกลาง
มีค,ากลาง(มัธยฐาน) เท,ากับ 29.91 บาทต,อกิโลเมตร และค,าเฉลี่ยเท,ากับ 94.69 บาทต,อกิโลเมตร
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1,186.47
2. กรมการแพทย@
198.30
3. กรมการคาต,างประเทศ
170.93
4. กรมวิทยาศาสตร@การแพทย@
99.72
5. กรมทรัพยากรน้ํา
79.43
ขอมูลตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานยานพาหนะในภาพรวมของส,วนราชการที่มีขนาดใหญ,
มีค,ากลาง(มัธยฐาน) เท,ากับ 27.01 บาทต,อกิโลเมตร และค,าเฉลี่ยเท,ากับ 47.22 บาทต,อกิโลเมตร
(รายละเอียดประกอบ ปรากฏในภาคผนวก ค)
สวนราชการที่มีตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. กรมปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย
300.13
2. สํานักงานตํารวจแห,งชาติ
290.88
3. กรมชลประทาน
183.25
4. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
160.72
5. สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
130.60
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บทที่ 6
การวิเคราะห$แนวโนมหนวยงานที่มีตนทุนสูงสุด 10 อันดับ
สรุปผลการวิเคราะห$แนวโนมหนวยงานที่มีตนทุนสูงสุด 10 อันดับ
กรมบั ญ ชี ก ลางไดนํา ผลการคํา นวณตนทุ น ต, อ หน, ว ยประจํา ป$ ง บประมาณ พ.ศ. 2556
มาประมวลเปรีย บเทีย บตนทุน ต,อหน,ว ยกิจ กรรมใน 11 กิจ กรรมสนับ สนุน โดยนํา ส,ว นราชการที่ต นทุน
ต,อหน,ว ยสูงที่สุด 10 อัน ดับ มาเปรีย บเทีย บกับ ค,า เฉลี่ย ของประเทศ ประจํา ป$งบประมาณ พ.ศ. 2556
และเปรี ย บเที ย บกั บ หน, ว ยงานตนเองยอนหลั ง 2 ป$ เพื่ อ ทราบแนวโนมตนทุ น ต, อ หน, ว ยกิ จ กรรม
ในอนาคต ดั ง นี้
กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
กิจกรรมดานการพัสดุ
กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน,วยงาน
กิจกรรมดานเครือข,ายอินเตอร@เน็ตและเว็บไซต@
กิจกรรมดานแผนงาน
กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
กิจกรรมดานงานสารบรรณ
กิจกรรมดานยานพาหนะ
เป=น การเปรีย บเทีย บเพื ่อ วิเ คราะห@แ นวโนมประสิท ธิภ าพการดํา เนิน งานของส,ว นราชการในกิจ กรรม
สนับสนุน ปรากฏผลการวิเคราะห@เปรียบเทียบดังนี้
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วิเคราะห$แนวโนมหนวยงานที่มีตนทุนสูงสุด 10 อันดับในป;งบประมาณ พ.ศ. 2556 ยอนหลัง 3 ป;
(เรียงอันดับจากป;งบประมาณ พ.ศ. 2556)
ตารางที่ 6.1 หน,วยงานที่มีตนทุนต,อหน,วยสูงสุด 10 อันดับแรก ของกิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ป;งบประมาณ
อันดับ
หนวยงาน
2556
2555
1 กรมคุมประพฤติ
195,211.94
55,752.05
2 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
107,183.98
53,014.65
3 กองทัพบก
33,721.41
28,543.03
4 กรมโยธาธิการและผังเมือง
13,384.91
9,900.78
5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10,984.34
762.01
6 กรมการแพทย@
10,573.78
2,906.80
7 กรมราชองครักษ@
8,859.98
5,636.16
8 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
7,486.71
6,689.10
9 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
7,006.57
3,591.55
10 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
6,604.62
**หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ไมสงขอมูล หรือขอมูลไมถูกตอง ไมนํามาเปรียบเทียบ

2554
49,562.18
25,948.80
18,536.07
672.33
1,861.88
5,734.22
2,982.47
3,704.54
-

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นว,า ในป$งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน,วยงานที่มีตนทุนต,อหน,วยกิจกรรม
ย,อ ยสูงสุด 10 อันดับแรก เมื่อเปรียบเทียบกับค,าเฉลี่ยพบว,า หน,วยงานที่ มีตนทุนสูงเป=นอับดับแรกสูงกว,า
ค,าเฉลี่ ยถึ ง 4,980.60% (ค, าเฉลี่ย เท,า กับ 3,842.30 บาทต,อ 1 เอกสารรายการ) และเมื ่อ เปรีย บเทีย บ
ตนทุนของหน,วยงานตนเองกับป$ก,อน 2 ป$ยอนหลัง จะพบว,า มีเพียงบางหน,วยงานที่ตนทุนสูงอย,างต,อเนื่อง
เช, น สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม คื อ ในป$ง บประมาณ พ.ศ. 2556 ตนทุน สูงเป=น อัน ดับ ที่ 2
ป$งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตนทุนสูงเป=นอันดับที่ 2 และป$งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตนทุน สูงเป=นอันดับที่ 1
เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมทั้งประเทศ
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ตารางที่ 6.2 หน,วยงานที่มีตนทุนต,อหน,วยสูงสุด 10 อันดับแรก ของกิจกรรมดานการพัสดุ
ป;งบประมาณ
อันดับ
หนวยงาน
2556
2555
1 สํานักงานตํารวจแห,งชาติ
1,737,681.93
870,914.50
2 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
552,452.62
280,613.91
3 กองทัพบก
315,426.63
280,417.98
4 กรมคุมประพฤติ
253,477.81
48,280.12
5 กองทัพเรือ
225,050.16
221,188.73
6 กองทัพอากาศ
178,522.22
34,984.37
7 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ@
88,252.80
7,218.55
8 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
61,463.88
34,102.46
9 สํานักงานสถิติแห,งชาติ
56,965.24
76,245.29
10 กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
56,009.58
20,425.49

2554
2,967,584.00
265,465.41
269,303.96
63,687.66
242,661.15
74,771.25
16,280.08
14,411.44
99,356.79
6,513.60

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นว,า ในป$งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน,วยงานที่มีตนทุนต,อหน,วยกิจกรรม
ย,อ ยสูงสุด 10 อันดับแรก เมื่อเปรียบเทียบกับค,าเฉลี่ยพบว,า หน,วยงานที่ มีตนทุนสูงเป=นอับดับแรกสูงกว,า
ค,าเฉลี่ยถึง 4,719.15% (ค,าเฉลี่ยเท,ากับ 36,057.89 บาทต,อการจัดซื้อจัดจาง 1 ครั้ง) และเมื่อเปรียบเทียบ
ตนทุนของหน,วยงานตนเองกับป$ก,อน 2 ป$ยอนหลัง จะพบว,า มีเพียงบางหน,วยงานที่ตนทุนสูงอย,างต,อเนื่อง
เช, น สํา นั ก งานตํา รวจแห, ง ชาติ ตนทุ น สู ง เป= น อั น ดั บ ที่ 1 ตั้ ง แต, ป$ ง บประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556
เมื่ อเปรี ย บเที ย บในภาพรวมทั้ ง ประเทศ
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ตารางที่ 6.3 หน,วยงานที่มีตนทุนต,อหน,วยสูงสุด 10 อันดับแรก ของกิจกรรมดานการบริหารบุคลากร
ป;งบประมาณ
อันดับ
หนวยงาน
2556
2555
2554
1 กรมปIาไม
215,394.98
229,491.80
192,442.14
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
169,913.06
211,998.85
23,479.62
2 และการสื่อสาร
3 กรมราชองครักษ@
161,478.41
111,664.65
116,792.06
4 กรมทรัพยากรน้ํา
158,025.13
29,254.70
17,146.71
5 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
71,292.95
39,921.92
51,630.19
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร@และ
60,714.31
75,928.27
56,743.86
6 เทคโนโลยี
สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและ
50,514.95
31,448.34
23,396.55
7 ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
8 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
43,076.98
9 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
39,593.91
38,911.46
33,800.89
10 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
39,305.04
11,187.71
1,927.50
**หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ไมสงขอมูล หรือขอมูลไมถูกตอง ไมนํามาเปรียบเทียบ

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นว,า ในป$งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน,วยงานที่มีตนทุนต,อหน,วยกิจกรรม
ย,อยสูงสุด 10 อันดับแรก เมื่อเปรียบเทียบกับค,าเฉลี่ยพบว,า หน,วยงานที่มีตนทุนสูงเป=นอับดับแรกสูงกว,าค,าเฉลี่ย
ถึง 1,190.73% (ค,าเฉลี่ยเท,ากับ 16,687.79 บาทต,อบุคลากร 1 คน) และเมื่อเปรียบเทียบตนทุนของหน,วยงาน
ตนเองกับป$ก,อน 2 ป$ยอนหลัง จะพบว,า มีเพีย งบางหน,ว ยงานที่ต นทุน สูงอย,า งต,อเนื่อง เช,น กรมปIาไม คือ
ในป$งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตนทุน สูงเป=น อันดับที่ 1 ป$งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตนทุนสูงเป=นอันดับที่ 1
และป$งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตนทุนสูงเป=นอันดับที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมทั้งประเทศ
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ตารางที่ 6.4 หน,วยงานที่มีตนทุนต,อหน,วยสูงสุด 10 อันดับแรก ของกิจกรรมดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ป;งบประมาณ
อันดับ
หนวยงาน
2556
2555
2554
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการ
1
133,420.22
13.42
14.45
เศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ
2 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร,วมสมัย
44,776.24
17,190.37
12,375.76
3 กรมควบคุมโรค
38,957.46
35,542.07
42,530.01
4 กรมปIาไม
35,701.39
6,849.61
452.60
5 กรมวิทยาศาสตร@การแพทย@
33,718.99
42.91
6 กรมบัญชีกลาง
11,500.47
236.81
752.50
7 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
10,885.82
6,975.26
7,117.72
8 สํานักงานคณะกรรมการส,งเสริมการลงทุน
9,394.80
455.78
816.73
9 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
7,406.04
5,759.61
3,099.01
10 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5,488.01
**หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ไมสงขอมูล หรือขอมูลไมถูกตอง ไมนํามาเปรียบเทียบ

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นว,า ในป$งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน,วยงานที่มีตนทุนต,อหน,วยกิจกรรม
ย,อ ยสูงสุด 10 อันดับแรก เมื่อเปรียบเทียบกับค,าเฉลี่ยพบว,า หน,วยงานที่ มีตนทุนสูงเป=นอับดับแรกสูงกว,า
ค,าเฉลี่ยถึง 4,312.12% (ค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3,023.95 บาทต,อการฝNกอบรม 1 คน 1 ชม.) และเมื่อเปรียบเทียบ
ตนทุนของหน,วยงานตนเองกับป$ก,อน 2 ป$ยอนหลัง จะพบว,า มีเพียงบางหน,วยงานที่ตนทุนสูงอย,างต,อเนื่อง
เช,น กรมควบคุมโรค คือ ในป$งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตนทุ น สู งเป= น อั น ดั บ ที่ 3 ป$ ง บประมาณ พ.ศ. 2555
ตนทุ น สู ง เป= น อั น ดั บ ที่ 1 และป$ ง บประมาณ พ.ศ. 2554 ตนทุ น สู ง เป= น อั น ดั บ ที่ 1 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ในภาพรวมทั้งประเทศ
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ตารางที่ 6.5 หน,วยงานที่มีตนทุนต,อหน,วยสูงสุด 10 อันดับแรก ของกิจกรรมดานการตรวจสอบภายใน
ป;งบประมาณ
อันดับ
หนวยงาน
2556
2555
2554
1 กรมควบคุมโรค
95,872.15
97,116.45
105,402.76
2 กรมปIาไม
87,743.34
377.83
369.80
3 กรมคุมประพฤติ
60,043.11
4 กรมสรรพสามิต
42,319.30
166.33
2,040.31
5 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
36,364.10
39,444.42
59,608.57
6 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
30,163.26
7 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
27,479.19
14,499.75
8,793.34
8 กรมสรรพากร
20,044.48
24,493.79
25,485.56
9 กรมอุทยานแห,งชาติ สัตว@ปIาและพันธุ@พืช
19,906.51
4,599.52
2,531.41
10 กรมพัฒนาฝ$มือแรงงาน
13,664.37
14,409.93
10,486.00
**หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ไมสงขอมูล หรือขอมูลไมถูกตอง ไมนํามาเปรียบเทียบ

จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นว,า ในป$งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน,วยงานที่มีตนทุนต,อหน,วยกิจกรรม
ย,อ ยสูงสุด 10 อันดับแรก เมื่อเปรียบเทียบกับค,าเฉลี่ยพบว,า หน,วยงานที่ มีตนทุนสูงเป=นอับดับแรกสูงกว,า
ค, า เฉลี่ ย ถึ ง 1,361.67% (ค, า เฉลี่ ย เท, า กั บ 6,559.10 บาทต, อ การออกตรวจสอบ 1 ชม. 1 คน) และ
เมื่ อ เปรียบเทียบตนทุนของหน,วยงานตนเองกับป$ก,อน 2 ป$ยอนหลัง จะพบว,า มีเพียงบางหน,วยงานที่ตนทุนสูง
อย, า งต, อ เนื ่ อ ง เช, น กรมควบคุ ม โรค คื อ ในป$ ง บประมาณ พ.ศ. 2556 ตนทุ น สู ง เป= น อั น ดั บ ที ่ 1
ป$งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตนทุนสูงเป=นอันดับที่ 1 และป$งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตนทุนสูงเป=นอันดับที่ 5
เมื่อเปรียบเทีย บในภาพรวมทั้ งประเทศ
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ตารางที่ 6.6 หน,วยงานที่มีตนทุนต,อหน,วยสูงสุด 10 อันดับแรก ของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน,วยงาน
ป;งบประมาณ
อันดับ
หนวยงาน
2556
2555
2554
1 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
11,990,325.09
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการ
2
1,329,395.41
11,039.63
11,575.29
เศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ
3 กรมการพัฒนาชุมชน
692,271.63
452,550.19
386,849.04
4 กรมบัญชีกลาง
280,436.81
79,862.21
59,009.51
5 สํานักงานคณะกรรมการส,งเสริมการลงทุน
203,824.11
78,017.71
84,528.11
6 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
135,838.68
125,548.70
152,961.23
สํานักงานส,งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
124,663.35
7
16,878.54
24,937.61
พิการแห,งชาติ
8 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
104,517.31
31,380.23
14,533.87
9 กรมสุขภาพจิต
104,239.69
106,734.39
134,233.54
10 กรมการคาภายใน
88,566.45
15,941.44
6,472.22
**หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ไมสงขอมูล หรือขอมูลไมถูกตอง ไมนํามาเปรียบเทียบ

จากตารางที ่ 6 แสดงใหเห็น ว,า ในป$ง บประมาณ พ.ศ. 2556 หน,ว ยงานที ่มีต นทุน ต,อ หน,ว ย
กิจกรรมย,อยสูงสุด 10 อันดับแรก เมื่อเปรียบเทียบกับค,าเฉลี่ยพบว,า หน,วยงานที่มีตนทุนสูงเป=นอับดับแรก
สูง กว,า ค,า เฉลี ่ย ถึง 8,730.75% (ค,า เฉลี ่ย เท,า กับ 135,779.30 บาทต,อ เครื่อ งคอมพิว เตอร@ 1 เครื่อ ง)
และเมื่อเปรีย บเทีย บตนทุน ของหน,ว ยงานตนเองกับป$ก,อน 2 ป$ยอนหลัง จะพบว,า มีเพีย งบางหน,ว ยงาน
ที่ต นทุน สูงอย,างต,อเนื่อง เช,น กรมการพัฒนาชุมชน คือ ในป$งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตนทุน สูงเป=น อัน ดับ ที่ 3
ป$งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตนทุนสูงเป=นอันดับที่ 1 และป$งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตนทุนสูงเป=นอันดับที่ 6
เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมทั้งประเทศ
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ตารางที่ 6.7 หน,วยงานที่มีตนทุนต,อหน,วยสูงสุด 10 อันดับแรก ของกิจกรรมดานเครือข,ายอินเตอร@เน็ตและเว็บไซต@
ป;งบประมาณ
อันดับ
หนวยงาน
2556
2555
2554
1 กรมสรรพากร
517,054,277.10 561,735,759.06 605,695,012.27
2 กรมการพัฒนาชุมชน
314,983,592.48 257,387,923.25 226,306,687.01
3 สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
301,416,704.92 235,594,196.55 358,519,701.01
4 กรมการปกครอง
108,957,996.66 68,676,890.13 50,855,439.30
5 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
99,767,563.00 101,471,878.00 98,326,006.00
6 กรมศุลกากร
98,914,914.21 81,291,436.46 61,679,435.71
7 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
81,518,517.48 116,343,776.88 168,938,334.21
8 กรมอุตุนิยมวิทยา
80,737,716.17 62,239,886.60 72,683,296.54
9 กรมสรรพสามิต
75,068,837.88 61,598,242.82 25,523,313.74
10 กรมบัญชีกลาง
64,719,220.83 75,223,954.75 68,249,049.36

จากตารางที ่ 7 แสดงใหเห็น ว,า ในป$ง บประมาณ พ.ศ. 2556 หน,ว ยงานที ่มีต นทุน ต,อ หน,ว ย
กิจกรรมย,อยสูงสุด 10 อันดับแรก เมื่อเปรียบเทียบกับค,าเฉลี่ยพบว,า หน,วยงานที่มีตนทุนสูงเป=นอับดับแรกสูง
กว,าค,าเฉลี่ยถึง 1,961.81% (ค,าเฉลี่ยเท,ากับ 25,077,664.70 บาทต,อ 1 ระบบ) และเมื่อเปรียบเทียบตนทุน
ของหน, ว ยงานตนเองกั บ ป$ ก, อ น 2 ป$ ย อนหลั ง จะพบว, า มี เ พี ย งบางหน, ว ยงานที่ ต นทุ น สู ง อย, า งต, อ เนื่ อ ง
เช, น กรมสรรพากร ตนทุ น สู งเป= น อั น ดั บ ที่ 1 ตั้ ง แต, ป$ ง บประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ในภาพรวมทั้งประเทศ
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ตารางที่ 6.8 หน,วยงานที่มีตนทุนต,อหน,วยสูงสุด 10 อันดับแรก ของกิจกรรมดานแผนงาน
ป;งบประมาณ
อันดับ
หนวยงาน
2556
2555
1 กรมควบคุมโรค
188,737,356.42 209,485,887.87
2 กรมทางหลวง
137,820,518.76 130,163,633.49
3 กรมอุทยานแห,งชาติ สัตว@ปIาและพันธุ@พืช
115,204,899.87 87,958,060.01
4 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
96,564,400.88 125,454,969.82
5 สํานักงานตํารวจแห,งชาติ
91,985,441.63 78,540,196.96
6 กรมการปกครอง
90,429,059.76 96,794,964.50
7 กรมการแพทย@
86,257,135.56 72,797,223.35
8 กรมการคาภายใน
66,841,127.72 42,873,239.57
9 กองทัพบก
60,468,415.72 55,129,432.42
10 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
51,362,271.00 35,025,260.00

2554
203,795,359.63
109,214,856.30
77,000,188.43
121,002,922.56
77,100,246.50
161,517,565.74
100,316,181.15
38,710,009.61
40,421,876.96
7,192,536.00

จากตารางที ่ 8 แสดงใหเห็น ว,า ในป$ง บประมาณ พ.ศ. 2556 หน,ว ยงานที ่มีต นทุน ต,อ หน,ว ย
กิจ กรรมย,อยสูงสุด 10 อัน ดับ แรก เมื่อเปรีย บเทีย บกับ ค,า เฉลี่ย พบว,า หน,ว ยงานที่มีต นทุน สูงเป=น อับ ดับ
แรกสูงกว,า ค,า เฉลี่ย ถึง 894.32% (ค,าเฉลี่ยเท,ากับ 18,981,476.78 บาทต,อ 1 ดาน) และเมื่อเปรียบเทียบ
ตนทุนของหน,วยงานตนเองกับป$ก,อน 2 ป$ยอนหลัง จะพบว,า มีเพียงบางหน,วยงานที่ตนทุนสูงอย,างต,อเนื่อง
เช,น กรมควบคุมโรค คือ ในป$งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตนทุนสูงเป=นอันดับที่ 1 ป$งบประมาณ พ.ศ. 2555
ตนทุ น สู ง เป= น อั น ดั บ ที่ 4 และป$ ง บประมาณ พ.ศ. 2554 ตนทุ น สู ง เป= น อั น ดั บ ที่ 5 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ในภาพรวมทั้ งประเทศ
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ตารางที่ 6.9 หน,วยงานที่มีตนทุนต,อหน,วยสูงสุด 10 อันดับแรก ของกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
ป$งบประมาณ
อันดับ
หน,วยงาน
2556
2555
2554
1 กรมควบคุมโรค
116,349,988.00 124,280,487.89 121,006,902.64
2 สํานักงานตํารวจแห,งชาติ
79,462,032.01 11,443,632.14 13,100,068.13
3 กองทัพเรือ
31,535,124.14 31,594,624.10 37,024,878.78
4 กรมราชองครักษ@
29,086,680.00 26,012,909.79 25,883,727.42
5 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
23,814,603.86 20,060,786.63 13,105,230.03
6 กองทัพอากาศ
18,926,817.90 26,891,181.74 17,688,452.45
7 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15,166,331.34 15,021,056.25 16,612,419.33
8 กรมส,งเสริมอุตสาหกรรม
14,407,326.05 2,110,516.00 2,344,601.13
9 กรมอุทยานแห,งชาติ สัตว@ปIาและพันธุ@พืช
14,262,544.77 11,578,578.22 44,233,334.72
10 กรมสรรพสามิต
14,071,014.97 6,317,640.84 3,977,941.50

จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็ น ว, า ในป$ ง บประมาณ พ.ศ. 2556 หน, ว ยงานที่ มี ต นทุ น ต, อ หน, ว ย
กิจกรรมย,อยสูงสุด 10 อันดับแรก เมื่อเปรียบเทียบกับค,าเฉลี่ยพบว,า หน,วยงานที่มีตนทุนสูงเป=นอับดับแรก
สูง กว,า ค,า เฉลี่ย ถึง 1,692.22% (ค,า เฉลี่ย เท,า กับ 6,491,946.40 บาทต,อ 1 ดาน) และเมื่อ เปรีย บเทีย บ
ตนทุนของหน,วยงานตนเองกับป$ก,อน 2 ป$ยอนหลัง จะพบว,า มีเพียงบางหน,วยงานที่ตนทุนสูงอย,างต,อเนื่อง
เช,น กรมควบคุมโรค คือ ในป$งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตนทุนสูงเป=นอันดับที่ 1 ป$งบประมาณ พ.ศ. 2555
ตนทุ น สู ง เป= น อั น ดั บ ที่ 1 และป$ ง บประมาณ พ.ศ. 2554 ตนทุ น สู ง เป= น อั น ดั บ ที่ 2 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ในภาพรวมทั้ ง ประเทศ
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ตารางที่ 6.10 หน,วยงานที่มีตนทุนต,อหน,วยสูงสุด 10 อันดับแรก ของกิจกรรมงานสารบรรณ
ป$งบประมาณ
อันดับ
หน,วยงาน
2556
2555
2554
1 สํานักงานตํารวจแห,งชาติ
41,719.34
814.41
582.14
2 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
15,445.44
3 กรมควบคุมโรค
13,709.74
13,701.31
13,629.85
4 กรมศิลปากร
7,231.27
1,055.59
3,783.79
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
4,313.38
721.71
3,530.55
และการสื่อสาร
6 กรมวิชาการเกษตร
2,788.10
2,958.90
3,306.28
7 กรมราชองครักษ@
2,293.41
2,875.21
3,034.60
8 กรมสรรพสามิต
2,012.32
29,147.99
1,307.84
9 กรมคุมประพฤติ
1,869.08
923.48
530.93
10 กองทัพบก
1,804.26
1,375.18
1,449.96
**หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ไมสงขอมูล หรือขอมูลไมถูกตอง ไมนํามาเปรียบเทียบ

จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็น ว,า ในป$ง บประมาณ พ.ศ. 2556 หน,ว ยงานที ่มีต นทุน ต,อ หน,ว ย
กิจกรรมย,อยสูงสุด 10 อันดับแรก เมื่อเปรียบเทียบกับค,าเฉลี่ยพบว,า หน,วยงานที่มีตนทุนสูงเป=นอับดับแรก
สู ง กว, า ค, า เฉลี่ ย ถึ ง 4,327.58% (ค, า เฉลี่ ย เท, า กั บ 942.26 บาทต, อ หนั ง สื อ ที่ รั บ -ส, ง 1 ฉบั บ ) และ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บตนทุ น ของหน, ว ยงานตนเองกั บ ป$ ก, อ น 2 ป$ ย อนหลั ง จะพบว, า มี เ พี ย งบางหน, ว ยงาน
ที่ ต นทุ น สูงอย,างต, อเนื่ อง เช,น กรมควบคุมโรค คือ ในป$ งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตนทุน สูง เป=น อัน ดับ ที่ 3
ป$งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตนทุนสูงเป=นอันดับที่ 2 และป$งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตนทุนสูงเป=นอันดับที่ 1
เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมทั้งประเทศ
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ตารางที่ 6.11 หน,วยงานที่มีตนทุนต,อหน,วยสูงสุด 10 อันดับแรก ของกิจกรรมดานยานพาหนะ
ป$งบประมาณ
อันดับ
หน,วยงาน
2556
2555
1 สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1,186.47
1,031.64
2 กรมปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย
300.13
144.30
3 สํานักงานตํารวจแห,งชาติ
290.88
66.69
4 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
215.32
200.65
5 กรมการแพทย@
198.30
1,477.13
6 กรมชลประทาน
183.25
159.41
7 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
180.94
142.42
8 กรมการคาต,างประเทศ
170.93
13.25
9 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
160.72
233.72
10 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
130.60
**หมายเหตุ : หนวยงานที่ไมมีขอมูล คือ ไมสงขอมูล หรือขอมูลไมถูกตอง ไมนํามาเปรียบเทียบ

2554
107.02
55.94
17.00
189.35
1,827.69
43.19
230.50
10.05
246.92
-

จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็น ว,า ในป$ง บประมาณ พ.ศ. 2556 หน,ว ยงานที ่มีต นทุน ต,อ หน,ว ย
กิจกรรมย,อยสูงสุด 10 อันดับแรก เมื่อเปรียบเทียบกับค,าเฉลี่ยพบว,า หน,วยงานที่มีตนทุนสูงเป=นอับดับแรก
ต่ํ า กว, า ค, า เฉลี่ ย ถึ ง 2,211.66% (ค, า เฉลี ่ ย เท, า กั บ 51.33 บาทต, อ หนั ง สื อ ที ่ ร ั บ -ส, ง 1 ฉบั บ ) และเมื ่ อ
เปรีย บเทีย บตนทุนของหน,ว ยงานตนเองกับ ป$ก,อน 2 ป$ย อนหลัง จะพบว,า มีเพีย งบางหน,วยงานที่ต นทุน
สูง อย,า งต,อ เนื ่อ ง เช,น กรมการแพทย@ คือ ในป$ง บประมาณ พ.ศ. 2556 ตนทุน สูง เป=น อัน ดับ ที ่ 5
ป$งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตนทุนสูงเป=นอันดับที่ 1 และป$งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตนทุนสูงเป=นอันดับที่ 2
เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมทั้งประเทศ
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บทที่ 7
บทสรุปและขอเสนอแนะในการวางแผนการลดรายจายภาครัฐ
บทสรุป
1. การคํานวณตนทุนกิจกรรมและผลผลิตของส,วนราชการ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดทําใหไดฐานขอมูลการดําเนินงานภาครัฐในระดับภาพรวมและระดับภาพย,อยของหน, ว ยงาน
ภาครั ฐ ทํา ใหหน, ว ยงานสามารถนํา ขอมู ล ไปใชประโยชน@ ด านต, า ง ๆ เช, น ส, ว นราชการใช
ขอมูลในการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภ าพการดําเนินงาน เป=นตน เพื่อใหเกิดขอมูล
ที่ เ ป= น ประโยชน@ ต, อ ผู บริ ห ารและนํา ไปปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการดํา เนิ น งานในระดับ สํา นัก ฯ
กอง ศูนย@ ได โดยกําหนดและจัดประเภทศูนย@ตนทุนภายใตส,วนราชการออกเป=นศูนย@ตนทุนหลัก
และศูนย@ตนทุนสนั บสนุ น
2. กรมบั ญ ชี ก ลางไดนํา ขอมู ล กิ จ กรรมในส, ว นของการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
ที่ เ หมื อ นกั น มารวบรวมวิ เ คราะห@ โ ดยสามารถสรุ ป ไดว, า มี ต นทุ น รวมของทุ ก ส, ว นราชการ
ในกิจกรรมสนับสนุน 11 ดาน ดังนี้
• กิจกรรมดานการเงินและบัญชี
ตนทุนรวม 23,177,962,979.69 บาท
• กิจกรรมดานการพัสดุ
ตนทุนรวม 9,399,751,997.49 บาท
• กิจกรรมดานบริหารบุคลากร
ตนทุนรวม 25,198,231,961.21 บาท
• กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตนทุนรวม 4,907,972,725.44 บาท
• กิจกรรมดานตรวจสอบภายใน
ตนทุนรวม 1,032,807,827.34 บาท
• กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน,วยงาน
ตนทุนรวม 3,263,019,935.53 บาท
• กิจกรรมดานเครือข,ายอินเตอร@เน็ตและเว็บไซต@
ตนทุนรวม 2,934,086,770.09 บาท
• กิจกรรมดานแผนงาน
ตนทุนรวม 2,334,721,644.00 บาท
• กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ ตนทุนรวม 817,985,246.49 บาท
• กิจกรรมดานงานสารบรรณ
ตนทุนรวม 6,210,066,501.79 บาท
• กิจกรรมดานยานพาหนะ
ตนทุนรวม 3,111,041,177.79 บาท
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โดยมีตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานการเงินและบัญชีเฉลี่ยเท,ากับ 3,842.30 บาท
ต,อเอกสารรายการ ตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานการพัสดุเฉลี่ยเท,ากับ 36,057.89 บาทต,อครั้ง
ของการจัดซื้อจัดจาง ตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานบริหารบุคลากรเฉลี่ยเท,ากับ 16,687.79 บาท
ต,อบุคลากรหนึ่งคน ตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเฉลี่ยเท,ากับ 3,023.95 บาท
ต, อ ชั่ ว โมง-คน ตนทุ น ต, อ หน, ว ยของกิ จ กรรมดานตรวจสอบภายในเฉลี่ ย เท, า กั บ 6,559.10บาท
ต,องานตรวจสอบต,อคน-วัน ตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน,วยงาน
เฉลี่ ย เท, า กั บ 135,779.30 บาทต, อ จํ า นวนเครื่ องคอมพิ ว เตอร@ ตนทุ น ต, อ หน, ว ยของกิ จ กรรมดาน
เครือข,ายอินเตอร@เน็ตและเว็บไซต@เฉลี่ยเท,ากับ 25,077,664.70 บาทต,อ 1 ระบบ ตนทุนต,อหน,ว ย
ของกิจ กรรมดานแผนงานเฉลี ่ย เท,า กับ 18,981,476.78 บาทต,อ 1 ดาน ตนทุน ต,อ หน,ว ยของ
กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการเฉลี่ยเท,ากับ 6,491,946.40 บาทต,อ 1 ดาน ตนทุนต,อหน,วย
ของกิจกรรมดานงานสารบรรณเฉลี่ยเท,ากับ 942.26 บาทต,อจํานวนหนังสือเขา-ออก ตนทุนต,อหน,วย
ของกิจกรรมดานยานพาหนะเฉลี่ยเท,ากับ 51.33 บาทต,อกิโลเมตร
3. การเปลี่ยนแปลงตนทุนของกิจกรรมสนับสนุน 11 ดานระหว,างป$ 2555 และป$ 2556
ดังนี้
• กิ จ กรรมดานการเงิ น และบั ญ ชี ตนทุ น ต, อ หน, ว ยเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง)
ระหว,าง 0% - 50% จํานวน 92 ส,วนราชการ และเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง) 50% ขึ้นไป จํานวน
37 ส,วนราชการ
• กิ จ กรรมดานพั ส ดุ ตนทุ น ต, อ หน, ว ยเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง)ระหว, า ง
0% - 50% จํา นวน 83 ส, ว นราชการ และเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง) 50% ขึ้นไป จํา นวน 46
ส, ว นราชการ
• กิจ กรรมดานบริห ารบุค ลากร ตนทุน ต,อ หน,ว ยเปลี่ย นแปลงเพิ ่ม ขึ้น (ลดลง)
ระหว,า ง 0% - 50% จํานวน 104 ส,วนราชการ และเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง) 50% ขึ้นไป จํานวน
25 ส,วนราชการ
• กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตนทุนต,อหน,วยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ระหว,าง 0% - 50% จํานวน 80 ส,วนราชการ และเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง) 50% ขึ้นไป จํานวน
49 ส,วนราชการ
• กิ จ กรรมดานตรวจสอบภายใน ตนทุ น ต, อ หน, ว ยเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง)
ระหว,าง 0% - 50% จํานวน 99 ส,วนราชการ และเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง) 50% ขึ้นไป จํานวน
29 ส,วนราชการ
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• กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน,วยงาน ตนทุนต,อหน,วยเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว,าง 0% - 50% จํานวน 81 ส,วนราชการ และเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง) 50%
ขึ้นไป จํานวน 45 ส,วนราชการ
• กิ จ กรรมดานเครื อข, ายอิ น เตอร@เน็ ต และเว็ บไซต@ ตนทุ น ต, อ หน, วยเปลี่ ย นแปลง
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว,าง 0% - 50% จํานวน 81 ส,วนราชการ และเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง) 50%
ขึ้นไป จํานวน 29 ส,วนราชการ
• กิจ กรรมดานแผนงาน ตนทุน ต,อ หน,ว ยเปลี่ย นแปลงเพิ่ม ขึ้น (ลดลง)ระหว,า ง
0% - 50% จํา นวน 92 ส,ว นราชการ และเปลี่ย นแปลงเพิ่ม ขึ้น (ลดลง) 50% ขึ้น ไป จํา นวน 28
ส,วนราชการ
• กิจกรรมดานพั ฒ นาระบบบริห ารราชการ ตนทุน ต,อหน, วยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้ น
(ลดลง)ระหว,าง 0% - 50% จํานวน 97 ส,วนราชการ และเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง) 50% ขึ้นไป
จํานวน 26 ส,วนราชการ
• กิจกรรมดานงานสารบรรณ ตนทุนต,อหน,วยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว,าง
0% - 50% จํา นวน 89 ส,ว นราชการ และเปลี่ย นแปลงเพิ่ม ขึ้น (ลดลง) 50% ขึ้น ไป จํา นวน 38
ส,วนราชการ
• กิจกรรมดานยานพาหนะ ตนทุนต,อหน,วยเปลี่ย นแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)ระหว,า ง
0% - 50% จํา นวน 95 ส,ว นราชการ และเปลี่ย นแปลงเพิ่ม ขึ้น (ลดลง) 50% ขึ้น ไป จํา นวน 31
ส,วนราชการ
ขอสังเกต
1. หากวิเคราะห@ขอมูลตนทุนต,อหน,วยที่ส,วนราชการคํานวณขึ้นในป$ 2556 ในกิจกรรม
สนับสนุน 11 ดาน พบว,าอาจมีความแตกต,างของผลการคํานวณต,อหน,วยที่เกิดจากส,วนราชการระบุ
ค,าใชจ,ายไม,ถูกตองตามศูนย@ตนทุน การใชเกณฑ@การปTนส,วนตนทุนรวมเขาสู,กิจกรรมที่ไม,เหมาะสม
หรือ อาจเกิด ขึ ้น จากการปTน ส,ว นที ่ไ ม,ไ ดแจกแจงตนทุน ไปสู ,ก ิจ กรรมสนับ สนุน ดานอื ่น ๆ
นอกเหนือจากกิจกรรมสนับสนุน 11 ดานที่กรมบัญชีกลางกําหนด
2. การวิเคราะห@ตนทุนต,อหน,วย ควรพิจารณาถึงคุณภาพและเวลาในการส,งมอบสินคา
และบริการสาธารณะดวย หรือระดั บความสําเร็จในเกณฑ@ การใหคะแนนตามคํารับ รองการปฏิ บั ติ
ราชการที่ เกี่ ย วของ โดยพิ จ ารณาเชื่ อ มโยงตนทุ น ของหน, ว ยงานกั บ ขอมู ล ผลการปฏิ บั ติ งานของ
หน,วยงานในกิจกรรมนั้นดวย
3. การนําเสนอขอมูลตนทุนกิจกรรมและตนทุนผลผลิต ตองมีการรายงานอย,างสม่ําเสมอ
เพื่อการตัดสินใจในการบริหารภายในหน,วยงาน ในปTจจุบันส,วนราชการส,งรายงานใหสํานักงบประมาณ
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกรมบัญชีกลาง ป$ละ 1 ครั้ง แต,มิไดใชในการบริหาร
ทรัพยากรหรือบริหารการใชจ,ายเงินในกิจกรรมต,าง ๆ อย,างสม่ําเสมอ
4. ผลการเปรี ย บเที ย บตนทุ น ต, อ หน, ว ยระหว, า งป$ 2555 และ ป$ 2556 ในกิ จ กรรม
สนับ สนุน 11 ดาน พบว,าอาจมีความแตกต,างของผลการคํานวณต,อหน,วยผลผลิตที่เกิดจากการใช
เกณฑ@การปTนส,วนตนทุนรวมเขาสู,กิจกรรมที่ไม,สม่ําเสมอ 2 ป$งบประมาณ เกณฑ@การปTนส,วนป$ก,อน
อาจไม,ถูกตองเหมาะสมจึงทําการแกไขในป$ปTจจุบันและไม,ไดกลับไปแกไขป$ก,อน
ขอเสนอแนะ
ในการเปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมนั้นตองเป=นกิจกรรมที่เหมือนกันโดยมีระดับคุณภาพ
เดียวกัน ซึ่งการวิเคราะห@เปรียบเทียบตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมระหว,างส,วนราชการ ทําใหเกิดการ
Benchmark การดําเนินงานระหว,างกัน เพื่อใหเกิดกระบวนการปรับปรุง กระบวนการทํางานมุ,งสู,
ผลสั ม ฤทธิ์ โดยเที ย บเคี ย งหน, ว ยงานที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด (Best Practice) และหน, ว ยงาน
ที่ มี ผ ลการดํา เนิ น งานดอยกว, า สามารถปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาโดยการเที ย บเคี ย งดั ง กล, า วไดเช, น กั น
ซึ่ ง เป=น การวิเคราะห@เปรีย บเทีย บเชิงปริมาณ ทั้งนี้ การวิเคราะห@เปรีย บเทียบเพื่อนําไปพิจ ารณา
ประกอบการตัดสินใจ จะตองอาศัยขอมูลเชิงคุณภาพประกอบดวย
การวางแผนลดรายจ,า ยของภาครัฐ ในส,ว นที ่เ กี ่ย วของกับ การคํ า นวณตนทุน ของ
กิจ กรรมสนับ สนุน ของหน,ว ยงานภาครัฐ คือ การจัด ทํา แผนเพิ่ม ประสิท ธิภ าพของส,ว นราชการ
โดยใชผลการคํานวณตนทุนของกิจกรรมสนับสนุนของตนเองเปรียบเทียบกับส,วนราชการอื่นที่มีขนาด
ขององค@กร และมีภารกิจคลายคลึงกัน จะเห็นว,าหากผูบริหารของส,วนราชการตระหนักถึงความสําคัญ
และมี ส, ว นร, ว มในการผลั ก ดั น ใหมี ก ารดํา เนิ น งานตามแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพที่ ไ ดกํา หนดไว
ก็ จ ะส, ง ผลใหตนทุ น ในกิ จ กรรมสนั บ สนุ น ของส, ว นราชการลดลงได
ส,วนราชการที่ มีตนทุนต,อหน,วยของกิจกรรมสนับสนุนแต,ละกิจกรรมสูงสุด 10 อัน ดับ
ตองทําการลดรายจ,ายต,อหน,วย หรือนําไปจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ไดแก,
1. กิจกรรมดานการเงินและบัญชีตนทุนต,อหน,วยสูงที่สุด 10 อันดับ
อันดับ
1
2
3
4
5

หน,วยงาน
กรมคุมประพฤติ
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กองทัพบก
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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จํานวนเงิน(บาท)
195,211.94
107,183.98
33,721.41
13,384.91
10,984.34

อันดับ
6
7
8
9
10

หน,วยงาน
กรมการแพทย@
กรมราชองครักษ@
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

2. กิจกรรมดานการพัสดุตนทุนต,อหน,วยสูงที่สุด 10 อันดับ
อันดับ
หน,วยงาน
1 สํานักงานตํารวจแห,งชาติ
2 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
3 กองทัพบก
4 กรมคุมประพฤติ
5 กองทัพเรือ
6 กองทัพอากาศ
7 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ@
8 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
9 สํานักงานสถิติแห,งชาติ
10 กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จํานวนเงิน(บาท)
10,573.78
8,859.98
7,486.71
7,006.57
6,604.62

จํานวนเงิน(บาท)
1,737,681.93
552,452.62
315,426.63
253,477.81
225,050.16
178,522.22
88,252.80
61,463.88
56,965.24
56,009.58

3. กิจกรรมดานการบริหารบุคลากรตนทุนต,อหน,วยสูงที่สุด 10 อันดับ
อันดับ
หน,วยงาน
จํานวนเงิน(บาท)
1 กรมปIาไม
215,394.98
2 สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
169,913.06
3 กรมราชองครักษ@
161,478.41
4 กรมทรัพยากรน้ํา
158,025.13
5 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
71,292.95
6 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี
60,714.31
7 สํานักงานคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
50,514.95
8 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
43,076.98
9 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
39,593.91
10 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
39,305.04
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4. กิจกรรมดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตนทุนต,อหน,วยสูงที่สุด 10 อันดับ
อันดับ
หน,วยงาน
จํานวนเงิน(บาท)
1 สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ
133,420.22
2 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร,วมสมัย
44,776.24
3 กรมควบคุมโรค
38,957.46
4 กรมปIาไม
35,701.39
5 กรมวิทยาศาสตร@การแพทย@
33,718.99
6 กรมบัญชีกลาง
11,500.47
7 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
10,885.82
8 สํานักงานคณะกรรมการส,งเสริมการลงทุน
9,394.80
9 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
7,406.04
10 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5,488.01
5. กิจกรรมดานการตรวจสอบภายในตนทุนต,อหน,วยสูงที่สุด 10 อันดับ
อันดับ
หน,วยงาน
จํานวนเงิน(บาท)
1 กรมควบคุมโรค
95,872.15
2 กรมปIาไม
87,743.34
3 กรมคุมประพฤติ
60,043.11
4 กรมสรรพสามิต
42,319.30
5 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
36,364.10
6 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
30,163.26
7 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
27,479.19
8 กรมสรรพากร
20,044.48
9 กรมอุทยานแห,งชาติ สัตว@ปIาและพันธ@พืช
19,906.51
10 กรมพัฒนาฝ$มือแรงงาน
13,664.37
6. กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน,วยงานตนทุนต,อหน,วยสูงที่สุด 10 อันดับ
อันดับ
หน,วยงาน
จํานวนเงิน(บาท)
1 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
11,990,325.09
2 สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ
1,329,395.41
3 กรมการพัฒนาชุมชน
692,271.63
4 กรมบัญชีกลาง
280,436.81
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อันดับ
5
6
7
8
9
10

หน,วยงาน
สํานักงานคณะกรรมการส,งเสริมการลงทุน
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สํานักงานส,งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห,งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมสุขภาพจิต
กรมการคาภายใน

จํานวนเงิน(บาท)
203,824.11
135,838.68
124,663.35
104,517.31
104,239.69
88,566.45

7. กิ จกรรมดานเครือข, ายอิ น เตอร@เน็ ต และเว็ บไซต@ ต นทุ น ต, อหน, ว ยสู งที่ สุ ด 10 อัน ดั บ
(หน,วยนับ : 1 ระบบ)
อันดับ
หน,วยงาน
จํานวนเงิน(บาท)
1 กรมสรรพากร
517,054,277.10
2 กรมการพัฒนาชุมชน
314,983,592.48
3 สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
301,416,704.92
4 กรมการปกครอง
108,957,996.66
5 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
99,767,563.00
6 กรมศุลกากร
98,914,914.21
7 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
81,518,517.48
8 กรมอุตุนิยมวิทยา
80,737,716.17
9 กรมสรรพสามิต
75,068,837.88
10 กรมบัญชีกลาง
64,719,220.83
8. กิจกรรมดานแผนงานตนทุนต,อหน,วยสูงที่สุด 10 อันดับ (หน,วยนับ : 1 ดาน)
อันดับ
หน,วยงาน
จํานวนเงิน(บาท)
1 กรมควบคุมโรค
188,737,356.42
2 กรมทางหลวง
137,820,518.76
3 กรมอุทยานแห,งชาติ สัตว@ปIาและพันธุ@พืช
115,204,899.87
4 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
96,564,400.88
5 สํานักงานตํารวจแห,งชาติ
91,985,441.63
6 กรมการปกครอง
90,429,059.76
7 กรมการแพทย@
86,257,135.56
8 กรมการคาภายใน
66,841,127.72
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อันดับ
หน,วยงาน
9 กองทัพบก
10 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

จํานวนเงิน(บาท)
60,468,415.72
51,362,271.00

9. กิ จ กรรมดานพั ฒ นาระบบบริ ห ารราชการตนทุ น ต, อ หน, ว ยสู ง ที่ สุ ด 10 อั น ดั บ
(หน,วยนับ : 1 ดาน)
อันดับ
หน,วยงาน
จํานวนเงิน(บาท)
1 กรมควบคุมโรค
116,349,988.00
2 สํานักงานตํารวจแห,งชาติ
79,462,032.01
3 กองทัพเรือ
31,535,124.14
4 กรมราชองครักษ@
29,086,680.00
5 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
23,814,603.86
6 กองทัพอากาศ
18,926,817.90
7 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15,166,331.34
8 กรมส,งเสริมอุตสาหกรรม
14,407,326.05
9 กรมอุทยานแห,งชาติ สัตว@ปIาและพันธุ@พืช
14,262,544.77
10 กรมสรรพสามิต
14,071,014.97
10. กิจกรรมงานสารบรรณตนทุนต,อหน,วยสูงที่สุด 10 อันดับ
อันดับ
หน,วยงาน
1 สํานักงานตํารวจแห,งชาติ
2 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
3 กรมควบคุมโรค
4 กรมศิลปากร
5 สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6 กรมวิชาการเกษตร
7 กรมราชองครักษ@
8 กรมสรรพสามิต
9 กรมคุมประพฤติ
10 กองทัพบก
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จํานวนเงิน(บาท)
41,719.34
15,445.44
13,709.74
7,231.27
3,530.55
2,788.10
2,293.41
2,012.32
1,869.08
1,804.26

11 กิจกรรมดานยานพาหนะตนทุนต,อหน,วยสูงที่สุด 10 อันดับ
อันดับ
หน,วยงาน
1 สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2 กรมปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3 สํานักงานตํารวจแห,งชาติ
4 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5 กรมการแพทย@
6 กรมชลประทาน
7 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8 กรมการคาต,างประเทศ
9 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
10 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จํานวนเงิน(บาท)
1,186.47
300.13
290.88
215.32
198.30
183.25
180.94
170.93
160.72
130.60

ส,วนราชการที่มีตนทุน ของกิจกรรมสนับ สนุ นเพิ่ มขึ้นอย,างมีสาระสําคัญ ตองสอบทาน
ความถู ก ตองและเหมาะสมของการคํา นวณตนทุ น กิ จ กรรมที่ ไ ดดํา เนิ น งานของส, ว นราชการ
โดยส, ว นราชการที่ มี การเปลี่ ย นแปลงของตนทุ น กิ จ กรรมที่ ม ากกว, าอั ต ราภาวะเงิน เฟL อ หรื อ การ
เปลี่ ย นแปลงของอั ต ราเงิน เดื อน แสดงถึ งประสิ ท ธิภ าพในการดํ า เนิ น กิ จกรรมลดลง ส, วนราชการ
สามารถจั ด ทํา แผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํา เนิ น งานโดย อาจจะพิ จ ารณาการจั ด สรรทรั พ ยากร
ในกิจกรรมใหม, เช,น มีการสับเปลี่ยนบุคลากรจากกิจกรรมหนึ่งไปทํางานในกิจกรรมอื่นที่บุคลากร
ไม,เพียงพอต,อปริมาณงาน หรือเพิ่มจํานวนปริมาณงาน เช,น ลดขั้นตอนการทํางาน ลดระยะเวลาการ
ดําเนินงาน เป=นตน อีกทั้ง ส,วนราชการจําเป=นตองพิจารณาวางแผนลดรายจ,ายต,อหน,วย จากพฤติกรรม
ของตนทุนที่เกิดขึ้น ว,าเป=นตนทุนคงที่หรือตนทุนผันแปร ถาการที่ตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นแต,ปริมาณงาน
เท,าเดิมหรือลดลง แสดงถึงการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเกินความจําเป=นในกิจกรรมนั้น ซึ่งหน,วยงานตองกระจาย
หรือเกลี่ยตนทุนคงที่ไปไวในกิจกรรมอื่นที่มีความจําเป=นมากกว,า สําหรับตนทุนผันแปรใหดูว,าตนทุน
ผันแปรต,อหน,วยกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือไม, ถาตนทุนผันแปรต,อหน,วยกิจกรรมเพิ่มมากกว,าอัตราเงินเฟLอ
แสดงถึงความไม,มีประสิทธิภาพในการใชตนทุนผันแปรในกิจกรรมนั้นเมื่อเทียบกับป$ก,อน ส,วนราชการ
ตองมีการลดความฟุIมเฟeอยในการใชตนทุนผันแปรดังกล,าว
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