รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต
ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
กรมบัญชีกลางไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดและรายงานผลการคํานวณตนทุนพรอมทั้งเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ระหวางป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 และปงบประมาณ พ.ศ. 2556 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร โดยให
วิเคราะหหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย
การคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ไดกําหนดใหมีกิจกรรมยอยของหนวยงานหลักจํานวน 12 กิจกรรม และกิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุนจํานวน
15 กิจกรรม ภายใตกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมติดตาม จัดทํา นําเสนอและทําความเขาใจในนโยบาย
และมาตรการดานการคลัง ระบบการเงิน และเศรษฐกิจมหภาคและระหวางประเทศ และกิจกรรมดําเนินภารกิจ
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังในตางประเทศ และประกอบดวยผลผลิตยอยจํานวน 11 ดาน ภายใตผลผลิตหลัก
1 ผลผลิต คือ นโยบาย มาตรการดานการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ
ขอมูลที่นํามาคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต จะใชขอมูลทางบัญชีจากระบบ GFMIS ตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 ซึ่งคาใชจายที่เกิดขึ้น หากระบุไดวาเปนคาใชจายของศูนยตนทุนหรือกิจกรรม
ยอยใด จะระบุเขาสูศูนยตนทุนหรือกิจกรรมยอยนั้น หากไมสามารถระบุได จะใชวิธีการบันทึกเปนคาใชจายสวนกลาง
และใชวิธีการปนสวนคาใชจายลงสูศูนยตนทุนหรือกิจกรรมยอยตามเกณฑการปนสวน ดังนี้
1. เกณฑการปนสวนคาใชจายทางออมเขาสูศูนยตนทุน ประกอบดวย
1.1 คาใชจายเกี่ยวกับคาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา คาโทรศัพท คาบริการโทรคมนาคม
เปนตน ปนสวนโดยใชเกณฑ จํานวนคน
1.2 คาใชจายบุคลากรเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล กรณีที่เปนการจายตรงจากกรมบัญชีกลาง
ปนสวนโดยใชเกณฑ จํานวนคน
1.3 คาใชจายทางออมประเภทอื่น เชน คาซอมแซมและบํารุงรักษาลิฟท คาทําความสะอาด
คาจางยามรักษาความปลอดภัย เปนตน ปนสวนโดยใชเกณฑ จํานวนคน
2. เกณฑการปนสวนคาใชจายจากศูนยตนทุนเขาสูกิจกรรมยอย
คาใชจายที่สามารถระบุเขาสูกิจกรรมยอยไดจะระบุเขาสูกิจกรรมยอยนั้น ๆ ตามรายการที่เกิดขึ้นจริง
และคาใชจายในสวนที่ระบุไมไดจะระบุเขาสูกิจกรรมยอยตามสัดสวนที่กําหนด
3. เกณฑการปนสวนตนทุนระหวางกิจกรรมยอยของสํานักงานเลขานุการกรม จะปนสวนโดยใชเกณฑ
จํานวนคน
4. เกณฑการปนสวนตนทุนของกิจกรรมยอยเขาสูผลผลิตยอย
กรณีที่สามารถระบุตนทุนกิจกรรมยอยเขาสูผลผลิตยอยไดจะระบุเขาสูผลผลิตยอยนั้นๆ และ
กิจกรรมยอยใดที่ไมสามาถรระบุได จะใชวิธีการปนสวนตนทุนโดยพิจารณาจากผลผลิตยอยที่เกี่ยวของ และเฉลี่ย
ใหแกผลผลิตยอยดังกลาว

ตนทุนผลผลิตรวม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีคาใชจายจากระบบ GFMIS เปนจํานวนทั้งสิ้น 2,019,095,104.54 บาท
โดยมีคาใชจายที่ไมเกี่ยวของกับการผลิตผลผลิต จํานวน 1,662,478,822.95 บาท ดังนั้น จึงมีตนทุนผลผลิตรวมทั้งสิ้น
จํานวน 356,616,281.59 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 82,948,600.31 บาท ดังนี้
ประเภทคาใชจาย
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดานการฝกอบรม
3. คาใชจายเดินทาง
4. คาตอบแทน ใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5. คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
6. ตนทุนในการผลิตผลผลิตอื่น
รวมตนทุนผลผลิต

ปงบประมาณ พ.ศ. ปงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
167,278,381.02
22,340,450.50
12,638,525.42
44,799,153.51
26,611,170.83
273,667,681.28

หนวย : บาท
ผลตาง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บาท
รอยละ

177,244,579.93
9,966,198.91
30,803,733.11
8,463,282.61
21,887,980.37
9,249,454.95
95,038,787.27 50,239,633.76
30,967,373.90
4,356,203.07
673,827.01
673,827.01
356,616,281.59 82,948,600.31

5.96
37.88
73.18
112.14
16.37
100.00
30.31

จากตารางคาใชจายขางตน พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 คาตอบแทน ใชสอยวัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค มีจํานวนเพิ่มขึ้น รอยละ 112.14 สวนหนึ่งเปนผลเนื่องมาจากมีคาใชจายซึ่งเกิดจากการจัดประชุม
ระหวางประเทศ และ คาซอมแซมและบํารุงรักษาอาคารสํานักงานเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงเปนผลให
ตนทุนผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากปกอน คิดเปนรอยละ 30.31
ตนทุนตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจาย
เมื่อพิจารณาตนทุนตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจาย ซึ่งประกอบดวยศูนยตนทุนหลัก จํานวน
11 ศูนยตนทุน และศูนยตนทุนสนับสนุน จํานวน 5 ศูนยตนทุน พบวา ตนทุนของศูนยตนทุนหลักที่มีตนทุนสูงสุด
ไดแก ตนทุนของสํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ซึ่งมีตนทุนรวมทั้งสิ้น 38,299,232.55 บาท ทั้งนี้
เนื่องมาจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีคาใชจายซึ่งเกิดจากการจัดประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซม
ครั้งที่ 10 จึงทําใหตนทุนรวมของ สศร. สูงสุด และเมื่อพิจารณาตนทุนของศูนยตนทุนสนับสนุน พบวา ตนทุนของ
สํานักงานเลขานุการกรมมีตนทุนสูงสุด จํานวน 61,068,926.82 บาท
ตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงเงิน
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังมีกิจกรรมยอย รวม 27 กิจกรรม โดยแยกเปนกิจกรรมยอยของหนวยงานหลัก
จํานวน 12 กิจกรรม และกิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุน จํานวน 15 กิจกรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาตนทุนกิจกรรมยอย
แยกตามแหลงเงินพบวา มีตนทุนรวมจากเงินในงบประมาณ จํานวน 259,289,671.57 บาท เงินนอกงบประมาณ
จํานวน 48,586,471.50 บาท งบกลาง จํานวน 17,772,764.62 บาท และคาเสื่อมราคา จํานวน 30,967,373.90 บาท
รวมเปนตนทุนรวมทั้งสิ้น 356,616,281.59 บาท

ตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงเงิน
กิจกรรมหลักของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประกอบดวย 2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมหลักที่ 1 ติดตาม
จัดทํา นําเสนอและทําความเขาใจในนโยบายและมาตรการดานการคลัง ระบบการเงิน และเศรษฐกิจมหภาคและ
ระหวางประเทศ และกิจกรรมหลักที่ 2 ดําเนินภารกิจที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังในตางประเทศ
ในปงบประมาณพ.ศ. 2556 กิจกรรมหลักที่ 1 มีตนทุนรวมทั้งสิ้น 312,570,094.74 บาท และมีปริมาณงาน
จํานวน 44 เรื่อง ดังนั้น จึงมีตนทุนตอหนวย จํานวน 7,103,865.79 บาท ตอเรื่อง และ กิจกรรมหลักที่ 2 มีตนทุนรวม
ทั้งสิ้น 44,046,186.85 บาท มีปริมาณงานจํานวน 3 เรื่อง คิดเปนตนทุนตอหนวย จํานวน 14,682,062.28 บาท
ตอเรื่อง
ตนทุนผลผลิตยอยตามแหลงเงิน
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังมีผลผลิตยอย จํานวน 11 ดาน ประกอบดวย
1. การเสนอแนะนโยบายดานการคลัง
2. การเสนอแนะนโยบายดานภาษี
3. การเสนอแนะนโยบายดานการเงิน
4. การเสนอแนะนโยบายดานการคุมครองผลประโยชนทางการเงิน
5. การเสนอแนะนโยบายดานการออมและการลงทุน
6. การเสนอแนะนโยบายดานเศรษฐกิจมหภาค
7. การเสนอแนะนโยบายดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ
8. งานดานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังในตางประเทศ
9. งานดานกฎหมาย
10. การเสนอแนะนโยบายดานการเงินภาคประชาชน
11. การเสนอแนะนโยบายดานการเงินการคลังอาเซียน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลผลิตยอยที่มีตนทุนสูงสุด ไดแก ตนทุนของผลผลิตยอยที่ 7 การเสนอแนะ
นโยบายดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ จํานวน 47,030,382.01 บาท ซึ่งสวนใหญเปนผลเนื่องมาจากมีคาใชจายที่
เกิดขึ้นจากการจัดประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซม ครั้งที่ 10
ตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงเงิน
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังมีผลผลิตหลัก จํานวน 1 ผลผลิต ไดแก นโยบาย มาตรการดานการคลังการเงิน
และเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีตนทุนผลผลิตหลักรวมจํานวน 356,616,281.59 บาท
ซึ่งประกอบดวยตนทุนจากเงินในงบประมาณ จํานวน 259,289,671.57 บาท เงินนอกงบประมาณ จํานวน
48,586,471.50 บาท งบกลาง จํานวน 17,772,764.62 บาท และคาเสื่อมราคา จํานวน 30,967,373.90 บาท
และมีตนทุนตอหนวย จํานวน 356,616,281.59 บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาตนทุนผลผลิตหลักแลวพบวา มีตนทุนรวม
เพิ่มสูงขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เปนผลเนื่องมาจากมีคาใชจายเพิ่มขึ้นจากการเปนเจาภาพจัดประชุมระหวาง
ประเทศ ประกอบกับคาใชจายที่เกิดจากการปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารสํานักงาน คาใชจายบุคลากร คาใชจายฝกอบรม
คาใชจายเดินทาง และคาซอมแซมและบํารุงรักษาเพิ่มสูงขึ้นจากปกอน รวมถึงคาใชจายในการดําเนินโครงการตางๆ

หลายโครงการ ไดแก โครงการสรางความรูความเขาใจเรื่องการคุมครองเงินฝากและการกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ใหผูฝากเงินและสถาบันการเงิน โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดําเนินนโยบายและมาตรการของรัฐ
โดยใชแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคอยางบูรณาการ และโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ เปนตน
จึงเปนผลใหตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยผลผลิตหลักเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คิดเปน 30.31 %
ตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจายและลักษณะของตนทุน (คงที/่ ผันแปร)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศูนยตนทุนที่มีตนทุนทางตรงคงที่เพิ่มขึ้นสูงสุด ไดแก สํานักนโยบายพัฒนา
ระบบการเงินภาคประชาชน เปนผลเนื่องมาจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดมีการโอน/ยาย ขาราชการ เพื่อไป
ปฏิบัติงานในสํานักดังกลาว และมีการจางขาราชการและลูกจางเพิ่มขึ้นหลายอัตรา ดังนั้น จึงทําใหมีคาใชจาย
บุคลากรเพิ่มสูงขึ้น และเปนผลใหมีตนทุนทางตรงคงที่สูงสุด คิดเปน 92.20 %
ศูนยตนทุนที่มีตนทุนทางตรงผันแปรเพิ่มขึ้นสูงสุด ไดแก สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
เปนผลเนื่องมาจากสํานักดังกลาวไดยายไปปฏิบัติงาน ณ อาคารธุรกิจบัณฑิตย ซึ่งเปนอาคารเชา ดังนั้น จึงทําใหมี
คาใชจายสํานักงานเพิ่มขึ้น ไดแก คาเชาอาคาร คาโทรศัพท คาไฟฟา คาทําความสะอาด เปนตน ซึ่งในปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ศูนยตนทุนดังกลาวมีตนทุนทางตรงผันแปรสูงสุด คิดเปน 396.98 %
ตนทุนทางออมตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจายและลักษณะของตนทุน (คงที/่ ผันแปร)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานเศรษฐกิจการคลังมีตนทุนทางออมคงที่เพิ่มสูงสุด ไดแก คาจําหนาย
จากการขายสินทรัพย คิดเปน 100 % ซึ่งตนทุนดังกลาวเกิดจากการตัดโอนสินทรัพยใหกองทุนการออมแหงชาติ
และการบริจาคครุภัณฑใหแกโรงเรียนหลายรายการ ไดแก โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย โรงเรียนชุมชนบานโพธิ์สองหอง
วิทยา โรงเรียนบานทํานบเทวดา โรงเรียนบงใตโนนรังพัฒนา และโรงเรียนสุลักขณะ เปนตน ดังนั้น จึงเปนผลให
ตนทุนทางออมคงที่เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตนทุนทางออมผันแปรที่เพิ่มสูงสุด ไดแก คาตอบแทน ใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค คิดเปน 167.29 %
เปนผลเนื่องมาจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีคาใชจายซึ่งเกิดจากการปรับปรุงระบบไฟฟาภายในอาคารสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ทั้งในสวนของคาซอมแซมและคาครุภัณฑต่ํากวาเกณฑหลายรายการ ดังนั้นจึงเปนผลใหตนทุน
ทางออมผันแปรเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบจากปกอน

