รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การเปรี ย บเที ย บผลการคํ า นวณต้ น ทุ น ผลผลิ ต ระหว่ า งปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถแสดงผลจากการคํานวณได้ดังนี้
ผลการคํานวณในระดับภาพรวมตามแหล่งเงิน
ผลการคํานวณต้นทุนผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้ นทุ นผลผลิตทั้ งสิ้น 551.33 ล้ านบาท และในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
มีต้นทุนผลผลิตทั้งสิ้น 561.97 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 10.64 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.93 โดยมีต้นทุนแยกตามแหล่งเงิน ดังนี้
ตาราง ก ตารางเปรียบเทียบต้นทุนรวมแยกตามแหล่งเงิน
เงินในงบประมาณ
บาท
%
2561 521,216,416.71 92.75
2560 501,872,000.24 91.03
เพิ่ม/(ลด) บาท 19,344,416.47
เพิ่ม/(ลด) %
3.85
ปีงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ
บาท
%
17,068,990.48 3.04
20,622,654.22 3.74
-3,553,663.74
-17.23

งบกลาง
บาท
23,687,263.78
28,834,375.42
-5,147,111.64
-17.85

รวม
%
บาท
4.21 561,972,670.97
5.23 551,329,029.88
10,643,641.09
1.93

%
100
100

จากตาราง ก จะเห็ น ว่ าต้ น ทุ น ส่ วนใหญ่ ม าจากแหล่ งเงิน ในงบประมาณ โดยในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 92.75 ของต้นทุนรวมทั้งหมด และในปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 91.03
ของต้ น ทุ น รวมทั้ ง หมด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น รวมตามแหล่ ง เงิ น ระหว่ า งปี ง บประมาณ พ.ศ.2560
กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แหล่งเงินในงบประมาณ มีต้นทุนเพิ่ม ขึ้น
ร้อยละ 3.85 สําหรับแหล่งเงินนอกงบประมาณ และงบกลาง มีต้นทุนลดลง ร้อยละ 17.23 และ 17.85
ตามลําดับ
การวิเคราะห์ในระดับผลผลิตหลัก
ร้อยละ

แผนภาพ 1 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตแยกตามผลผลิตหลัก

-2ในระดับผลผลิต หลัก พบว่า ผลผลิตหลักที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต้น ทุน ต่อหน่วยอย่างมี
สาระสําคัญ มี 2 ผลผลิต (เพิ่มขึ้น 1 ลดลง 1) ประกอบด้วย ผลผลิตหลักที่ 5 โครงการพัฒนางานด้านค้นหา
และช่วยเหลืองานนิรภัยการบินและสอบสวนด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) คือ มีต้นทุ นต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.81 เนื่องจากมีปริมาณผลการดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น
จํานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86 และมีค่าใช้จ่ายลดลง 2.39 ล้านบาท โดยการดําเนินโครงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านการค้นหาและช่วยเหลือลดลงไม่เป็นไปตามแผน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มี
กิจกรรมในการดําเนินโครงการพัฒนาความรู้ด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุตามมาตรฐานองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และผลผลิตหลักที่ 2 โครงการการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการ
ป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในภาครั ฐ คื อ มี ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยลดลง ร้อ ยละ 25.18
เนื่องจากมีปริมาณผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น จํานวน 984 คนที่ได้รับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 84.75 โดยมี
การดํ า เนิ น โครงการเกี่ ย วกั บ ด้ า นป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมของบุ ค ลากร
ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจํานวนมาก อาทิเช่น โครงการยกระดับมาตรฐาน
ด้านต่อต้านการทุจริต โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการเรียนรู้ธรรมตามรอยพระยุคลบาท โครงการต่อต้านการทุจริต โครงการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 2561 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคะแนนการประเมิน
คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โครงการปรับฐานความคิดในการ
ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมความมีคุณ ธรรมจริยธรรม โครงการธรรมนําสุข โครงการสร้างการมีส่วนร่วม
เกี่ ยวกับ มาตรการสร้างความโปร่งใสภายใต้โครงการขับ เคลื่อ นแผนยุท ธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตของกระทรวงคมนาคม
สําหรับผลผลิตหลักที่ 3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อ
คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม และผลผลิตหลักที่ 4 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ ไม่มีผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากกิจกรรมการดําเนินงานด้านโครงสร้าง
พื้ น ฐานการขนส่ ง สาธารณะเพื่ อ คนพิ ก าร เด็ ก และผู้ สู ง อายุ ข องกระทรวงคมนาคม ถู ก นํ า เข้ า พ.ร.บ.
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.... และกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ไม่ได้กําหนดเป็นกิจกรรมหลัก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การวิเคราะห์ในระดับกิจกรรมหลัก

แผนภาพ 2 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยแยกตามกิจกรรมหลัก

-3ในระดับ กิจกรรมหลัก พบว่า กิจกรรมหลักที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยอย่างมี
สาระสําคัญ มี 4 กิจกรรม (เพิ่ มขึ้น 2 ลดลง 2) โดยมีกิจกรรมที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ มขึ้น 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมหลักที่ 5 การค้นหา ช่วยเหลือ สอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ด้านการบินพลเรือน มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
มากที่สุด ร้อยละ 86.79 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 18.35 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้น
ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ เนื่องจากบรรจุข้าราชการแทนตําแหน่งที่ว่าง
และจ้างพนักงานราชการพิเศษซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนสูงเพิ่มขึ้นหลายอัตราในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
มีค่าจ้างจัดนิทรรศการการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (SAREX 2018) รวมถึงมีค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน/ห้องประชุม/ห้องน้ํา และจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานที่จําเป็นในการดําเนินกิจกรรม
ค้นหา ช่วยเหลือ สอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ด้านการบินพลเรือน รองลงมา คือ กิจกรรมหลักที่ 9 ดําเนินการ
ค้นหาและช่วยเหลือด้านนิรภัยการบินและสอบสวนด้านการบินพลเรือน มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.81
เนื่องจากมีปริมาณผลการดําเนินงานลดลง จํานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86 และค่าใช้จ่ายลดลง 2.39
ล้านบาท เนื่องจากมีการดําเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการค้นหาและช่วยเหลือลดลงไม่เป็นไปตามแผน
และไม่มีกิจกรรมในการดําเนินโครงการพัฒนาความรู้ด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุตามมาตรฐาน
องค์ การการบิ น พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 และมี กิ จกรรมที่ มี ต้ นทุ น
ต่อหน่วยลดลง 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลักที่ 2 กํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง
มากที่สุด ร้อยละ 26.07 เนื่องจากมีปริมาณผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น จํานวน 612 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 39.38
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงคมนาคมมีแผนงาน/โครงการที่จะพัฒนา ปรับปรุงจํานวนมาก ทําให้การ
ออกตรวจราชการในพื้นที่ของผู้บริหารมีจํานวนมากขึ้นอย่างชัดเจน รวมไปถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ส่งผลต่อข้อสั่งการในการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการเพิ่มขึ้น รายงานผลการ
ดํ าเนิ นงานจากหน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวงคมนาคมและจํ านวนเรื่องร้องเรียนที่ มากขึ้ นด้ วย รองลงมา คื อ
กิจกรรมหลักที่ 6 ดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ร้อยละ 25.18 เนื่องจากมีปริมาณผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น จํานวน 984 คนที่ได้รับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ
84.75 เนื่องจากมีการดําเนินโครงการเกี่ยวกับด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมของ
บุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจํานวนมาก เช่น โครงการยกระดับมาตรฐาน
ด้านต่อต้านการทุจริต โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โครงการ
เรียนรู้ธรรมตามรอยพระยุคลบาท โครงการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2561 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) โครงการปรับฐานความคิดในการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม
โครงการธรรมนําสุข โครงการสร้างการมีสว่ นร่วมเกี่ยวกับมาตรการสร้างความโปร่งใสภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงคมนาคม
สําหรับกิจกรรมหลักที่ 7 การดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะสําหรับคนพิการ
เด็ ก และผู้ สู งอายุ ไม่ มี ผลการดํ าเนิ นงาน เนื่ องจากถู ก นํ าเข้ า พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.... และ
กิจกรรมหลักที่ 8 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ไม่ได้กําหนดเป็นกิจกรรมหลัก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-4การวิเคราะห์ในระดับผลผลิตย่อย

แผนภาพ 3 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยแยกตามผลผลิตย่อย

ในระดั บ ผลผลิ ต ย่ อ ย พบว่ า ผลผลิ ต ย่ อ ยที่ มี อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยอย่ า งมี
สาระสําคัญมี 8 ผลผลิตย่อย (เพิ่มขึ้น 5 ลดลง 3) โดยผลผลิตย่อยที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วย
เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ผลผลิตย่อยที่ 12 การค้นหาและช่วยเหลือ สอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ด้านการขนส่ง
ทางอากาศ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 62.61 เนื่องจากมีปริมาณผลการดําเนินงานลดลง จํานวน 29 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 19.46 และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 3.82 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้น ได้แก่
เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ฯลฯ เนื่องจากมีการบรรจุข้าราชการแทนตําแหน่งที่ว่าง และมีการ
จ้างพนักงานราชการพิเศษซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนสูงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีค่าจ้างจัดนิทรรศการ
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (SAREX 2018) รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
ศูนย์ปฏิบัติการและห้องน้ําของสํานักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย รองลงมา
คือ ผลผลิตย่อยที่ 18 จัดหาอุปกรณ์สอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรงตามมาตรฐาน
ขององค์การการบิ นพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) มีต้นทุ นต่อหน่ วยเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 53.36 เนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 1.07 ล้านบาท เนื่องจากมีการจัดซื้ออุปกรณ์สอบสวน เครื่องมือช่าง และชุดปฏิบัติงานในการ
ดํ าเนิ น กิ จ กรรมสอบสวนอากาศยานประสบอุ บั ติเหตุ แ ละอุบั ติ การณ์ รุน แรงฯ เพื่ อให้ เพี ยงพอกั บ บุ คลากรที่
ปฏิบั ติงานในกิ จกรรมที่ เพิ่ มขึ้น และผลผลิ ตย่อยที่ มี อัตราการเปลี่ ยนแปลงต้ นทุ นต่ อหน่ วยลดลงมากที่ สุด คื อ
ผลผลิตย่อยที่ 14 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและด้านส่งเสริมจริยธรรม มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ
44.71 เนื่ องจากมีปริมาณผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น จํานวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 150 โดยได้รับ
งบประมาณในการดําเนินโครงการเกี่ยวกับด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรมของ
บุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการยกระดับมาตรฐานด้านต่อต้านการทุจริต โครงการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โครงการเรียนรู้ธรรมตามรอยพระยุคลบาท
โครงการต่อต้านการทุจริต โครงการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2561 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่ ว ยงานภาครัฐ (ITA) โครงการปรั บ ฐานความคิ ด ในการต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต และส่ งเสริม ความมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม โครงการธรรมนําสุข โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรการสร้างความโปร่งใสภายใต้โครงการ
ขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของกระทรวงคมนาคม

-5รองลงมา คือ ผลผลิตย่อยที่ 5 งานดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งงานประสานงานการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัด มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ
39.65 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายลดลง 0.75 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาอาคารและครุภัณฑ์ รวมถึงค่าวัสดุที่ใช้ในการดําเนินงานตามสัดส่วนบุคลากรที่ดําเนินกิจกรรมลดลง
สําหรับผลผลิตย่อยที่ 15 ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะสําหรับคนพิการ เด็ก และ
ผู้สูงอายุ และผลิตย่อยที่ 16 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ไม่มีผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจาก
กิจกรรมการดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวง
คมนาคม ถูกนําเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.... และกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์
ไม่ได้กําหนดเป็นกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การวิเคราะห์ผลการคํานวณในระดับกิจกรรมย่อย
สํ านั ก งานปลั ด กระทรวงคมนาคมกํ าหนดกิ จ กรรมย่ อ ยของทั้ งองค์ ก ร โดยแสดงความสั ม พั น ธ์ข อง
กิจกรรมย่อยและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
ตาราง ข ตารางแสดงความสัมพันธ์ของกิจกรรมย่อยและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่
รายชื่อกิจกรรมย่อย
หน่วยงาน
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก
1
งานด้านเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แผน มาตรการ และการจัดทํางบประมาณ
กยผ.
ในส่วนของกระทรวงคมนาคม
สบร.
2
งานด้านพัฒนาระบบบริหาร
กพบ.
3
งานด้านพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ (ด้านการวิเทศสัมพันธ์)
กตท.
4
งานด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง
กม.
คมนาคม
5
งานด้านพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
กอ.
6
งานคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
7
งานดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องรวมทั้ง
งานประสานการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
8
งานตรวจสอบภาคสนาม และตรวจสอบวิเคราะห์ สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
กตส.
ภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม
9
งานตรวจราชการ ติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการ และดําเนินการเรื่องราว
กต.
ร้องเรียนร้องทุกข์
10 งานด้านบริการข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติการข่าวสาร (IO) และห้องสมุด
กก.
11 งานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริหารภาพลักษณ์องค์กร
กป.
(ด้านการประชาสัมพันธ์)
12 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศทส.
13 งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล
14 งานให้บริการด้านระบบสารสนเทศ

-6กิจกรรมที่
รายชื่อกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก
15 ด้านการติดตามและประเมินผล
16 งานบริหารนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17 งานด้านป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
18 ประสานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย
19 สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ด้านการบินพลเรือน
20 ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะสําหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ
21 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์
22 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการค้นหาและช่วยเหลือ
23 การจัดหาอุปกรณ์สอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรงตาม
มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
24 การพัฒนาความรู้ด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุตามมาตรฐาน
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน
1
ด้านประสานงานในภารกิจราชการทางการเมือง
2
ด้านบริหารบุคลากร
3
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4
ด้านการเงินและบัญชี
5
ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)
6
ด้านยานพาหนะ
7
งานด้านตรวจสอบภายใน
8
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน
9
ด้านแผนงาน
10 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ
11 ด้านงานสารบรรณ
12 ด้านบริหารงานทั่วไป ช่วยอํานวยการ ประสานแผนและมาตรการ และงาน
สนับสนุนผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ด้านงานช่วยอํานวยการ)
13 ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
14 ด้านบริหาร
15 ด้านงบประมาณ
16 ด้านอาคารและสถานที่
17 ด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด

หน่วยงาน
กยผ.
ศทส.
ศปท.
สคอ.
สสอ.
กก.
กบท.
สคอ.
สสอ.
สสอ.

สรค.
กบท.
กบค.
กตส.
ศทส.
กยผ.
กพบ.
กก.
กก.
ศทส.
ผส.
กบค.
กบท.
กม.

-7จากตารางแสดงผลการคํานวณต้นทุน ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนกิจกรรมย่อย เมื่อทําการ
เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังปรากฏตามแผนภาพ 4 และ แผนภาพ 5

แผนภาพ 4 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยแยกตามกิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก

ในระดับกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก พบว่า กิจกรรมย่อยที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุน
ต่อหน่วยอย่างมีสาระสําคัญมี 11 กิจกรรม (เพิ่มขึ้น 7 ลดลง 4) โดยกิจกรรมย่อยที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กิจกรรมย่อยที่ 22 สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ด้านการบินพลเรือน
มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 143.21 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 8.94 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากรเพิ่มขึ้น ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ เนื่องจากมีการกําหนด
สัดส่วนการปฏิบัติงานของบุคลากรและมีการจ้างพนักงานราชการพิเศษซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนสูงมาดําเนินกิจกรรม
เพิ่มขึ้นหลายอัตราในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมห้องทํางานและห้องประชุมของ
สํานักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ และอุบัติการณ์ของอากาศยาน รวมถึงมีการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
ใช้ในการปฏิ บัติงานตามภารกิจ รองลงมาคือ กิจกรรมย่อยที่ 10 ด้านบริการข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติการ
ข่าวสาร (IO) และห้องสมุด มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 83.69 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 4.22 ล้านบาท
โดยมี ค่ าใช้ จ่ายในการจ้างพิ ม พ์ ห นั งสือที่ ระลึกและจดหมายเหตุ งานพระราชพิ ธีถวายพระเพลิ งพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "หนังสือ พระบรมราชาวิถี 7ทศวรรษพิพัฒน์
คมนาคม" และค่าไปรษณีย์จัดส่งแจกจ่ายให้ห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมย่อย
ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยลดลงมากที่สุด คือ กิจกรรมย่อยที่ 1 งานด้านเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
นโยบาย แผน มาตรการ และการจัดทํางบประมาณในส่วนของกระทรวงคมนาคม ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ
58.66 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายลดลง 10.87 ล้านบาท โดยเกิดจาการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
ความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน รวมถึงโครงการที่เริ่มดําเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเสร็จสิ้น

-8ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ แ ก่ ค่ าจ้ า งที่ ป รึ ก ษาโครงการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนยุทธศาสตร์ สปค. พ.ศ. 2560-2564 โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจและรับฟัง
ความคิดเห็นองประชาชนต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดรางมาตรฐาน รองลงมา คือ กิจกรรมย่อยที่ 9
งานตรวจราชการ ติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการ และดําเนินการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ มีต้นทุน
ต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 26.28 เนื่องจากมีปริมาณผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น จํานวน 619 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
60.75 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงคมนาคมมีแผนงาน/โครงการที่จะพัฒนา ปรับปรุงจํานวนมาก
ทําให้การออกตรวจราชการในพื้นที่ของผู้บริหารมีจํานวนมากขึ้นอย่างชัดเจน รวมไปถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี
นอกสถานที่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ส่งผลต่อข้อสั่งการในการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่มากขึ้น
รายงานผลการดําเนินงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและจํานวนเรื่องร้องเรียนที่มากขึ้นด้วย
สําหรับกิจกรรมย่อยของหน่ วยงานหลัก กิจกรรมย่อยที่ 18 ด้านโครงสร้างพื้ นฐานการขนส่ง
สาธารณะสําหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ไม่มีผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจาก
ถูกนําเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.... และกิจกรรมย่อยที่ 19 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และ
กิจกรรมย่อยที่ 24 การพัฒนาความรู้ด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุตามมาตรฐานองค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ไม่ได้กําหนดเป็นกิจกรรมย่อยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนภาพ 5 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยแยกตามกิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน

ในระดั บ กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับ สนุน พบว่า กิจกรรมย่อยที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ต้นทุนต่อหน่วยอย่างมีสาระสําคัญมี 4 กิจกรรม (เพิ่มขึ้น 3 ลดลง 1) โดยกิจกรรมย่อยที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กิจกรรมย่อยที่ 16 ด้านอาคารและสถานที่ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ
73.96 เนื่ องจากมี ปริมาณผลการดําเนินงานลดลง จํานวน 92 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.77 และมีค่าใช้จ่าย
เพิ่ ม ขึ้ น 2.16 ล้ า นบาท โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ บุ ค คลากรเพิ่ ม ขึ้ น ได้ แ ก่ เงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง ค่ า ล่ ว งเวลา
ค่ารักษาพยาบาล เกิดจากมีการแบ่งส่วนราชการภายในของการปฏิบัติงานด้านอาคารและสถานที่และมีบุคลากรที่
ดําเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บํารุงรักษา ระบบกล้องวงจรปิด ลิฟท์
ระบบแจ้ งเตื อ นภั ย ฝ้ าเพดาน ห้ องน้ํ า ท่ อประปา ทาสี ข องอาคารและรั้ วที่ เสื่ อ มสภาพให้ ใช้ งานได้ ดี ดั งเดิ ม
รองลงมา คือ กิจกรรมย่อยที่ 8 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60.10

-9เนื่ อ งจากมี ค่ าใช้ จ่ ายเพิ่ ม ขึ้ น 2.50 ล้ านบาท โดยมี ค่ า ใช้ จ่ ายในการบํ ารุ งรั ก ษาและซ่ อ มแซมแก้ ไขระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ระบบเครือข่าย ค่าจ้างให้บริการจัดทําข้อมูลข่าวออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีการจ้างบริการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกิจกรรมย่อยที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยลดลง คือ กิจกรรมย่อยที่ 15
ด้านงบประมาณ มีต้นทุ นต่ อหน่วยลดลง ร้อยละ 22.22 เนื่องจากมีค่ าใช้จ่ายลดลง 0.47 ล้านบาท โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีบุคลากรที่ดําเนินกิจกรรมด้านงบประมาณลดลง 1 อัตรา ทําให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากรลดลง ได้แก่ เงินเดือน ค่ารักษาพยาบาล
การวิเคราะห์ต้นทุนทางตรงแยกตามหน่วยงาน
จากตารางแสดงผลการคํานวณต้นทุนผล ตารางที่ 11 เปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน
แยกประเภทค่ า ใช้ จ่ า ยและลั ก ษณะของต้ น ทุ น (คงที่ / ผั น แปร) ระหว่ า งปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 กั บ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถแสดงผลการเปรียบได้ตามแผนภาพ 6 และแผนภาพ 7

แผนภาพ 6 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนทางตรงแยกตามหน่วยงานหลัก

หน่วยงานหลักที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนคงที่อย่างมีสาระสําคัญมี 4 หน่วยงาน
(เพิ่มขึ้น 4) โดยหน่วยงานหลักที่มีอัตราเปลี่ยนแปลงของต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ สสอ. ต้นทุนคงที่
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 182.73 รองลงมา คื อ สคอ. มี ต้ น ทุ น คงที่ เพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 62.05 ส่ ว นมากเป็ น
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบ เงินชดเชยสมาชิก กบข. เนื่องจาก
ในปีงบประมาณ 2561 มีการบรรจุข้าราชการแทนตําแหน่งที่ว่าง และมีการจ้างพนักงานราชการพิเศษซึ่งมีอัตรา
ค่าตอบแทนสูงจํานวนหลายอัตรามาปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน่วยงานหลักที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผันแปรอย่างมีสาระสําคัญมี 7 หน่วยงาน
(เพิ่มขึ้น 2 ลดลง 5) โดยหน่วยงานหลักที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กต.
มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60.79 ส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อการตรวจติดตาม
แผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคมที่พัฒนาและปรับปรุงจํานวนมาก และตรวจติดตามฯ ตามข้อสั่งการ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือ
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมจัดทําข้อมูลแผ่นซีดี รองลงมา คือ กตท. มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น

- 10 ร้อยละ 48.66 ส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมประชุมตามภารกิจ และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ได้แก่ เจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งของ
อาเซี ย น ครั้งที่ 45 (ASEAN Senior Transport Officials Meeting : STOM) ประชุ ม คณะทํ างานด้ านการ
ขนส่งทางบกของอาเซียน ครั้งที่ 27 และหน่วยงานหลักที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผันแปรลดลง
มากที่สุด คือ สบร. มีต้นทุนผันแปรลดลง ร้อยละ 97.16 เกิดจากการลดลงในส่วนของค่าใช้จ่ายโครงการสร้าง
การรับรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดรางมาตรฐาน
ซึ่งเริ่มดําเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีนลดลง รองลงมา คือ สสอ. มีต้นทุนผันแปรลดลง
ร้อยละ 75.03 เกิดจากการลดลงในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีกิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
ตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

แผนภาพ 7 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนทางตรงแยกตามหน่วยงานสนับสนุน

หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ที่ มี อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของต้ น ทุ น ผั น แปรอย่ า งมี ส าระสํ า คั ญ
มี 4 หน่ วยงาน (เพิ่ ม ขึ้น 2 ลดลง 2) โดยหน่ วยงานที่ มี อัต ราการเปลี่ยนแปลงของต้ น ทุ น ผั น แปรเพิ่ ม ขึ้ น
มากที่สุด คือ กตส. มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 68.90 ส่วนมากเป็นค่าวัสดุท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
มีการกําหนดสัดส่วนการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น รองลงมา คือ กยผ. มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น ร้อยละ
46.40 ส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ และจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามประเมินผลและรายงานการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
และงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผันแปร
ลดลงมากที่สุด คือ ผส. มีต้นทุนผันแปรลดลง ร้อยละ 48.42 เกิดจากการลดลงในส่วนของค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดสําหรับ บริการประชาชนบริเวณกระทรวงคมนาคมและบริเวณสนามหลวงที่เดินทาง
มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต และค่าใช้จ่าย
ในการจัดนิทรรศการและตลาดนัดชุมชนคลองผดุงกรุงเกษม "คลองผดุงสุขใจ คมนาคมเชื่อมไทยเชื่อมโลก"
ซึ่งเป็นภารกิจพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รองลงมา คือ กบค. มีต้นทุนผันแปรลดลง ร้อยละ 37.91
เกิดจากการลดลงในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ และค่าใช้จ่ายฝึกอบรมโครงการอบรมการจัดซื้อ

- 11 จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ดังกล่าวที่เริ่มประกาศใช้ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" จัดทําป้ายไวนิล
พระบรมฉายาลั ก ษณ์ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ เพื่ อ เป็ น การเฉลิ ม พระเกี ย รติ ซึ่ ง ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่พ บหน่ วยงานสนั บ สนุ น ที่ มี อัต ราการ
เปลี่ยนแปลงของต้นทุนคงที่อย่างมีสาระสําคัญ
การวิเคราะห์ต้นทุนทางอ้อม

แผนภาพ 8 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่พบต้นทุนทางอ้อมที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนอย่างมี
สาระสําคัญ

