
   
รายงานสรุปผลการวเิคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 

ส านักงานการปฏิรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 

1.  เหตุผลและความจ าเป็น 

                     ตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพื่อใหก้าร 
บริหารราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ มาตรา 21 วรรคแรก ก าหนดใหส่้วน 

ราชการจดัท าบญัชีตน้ทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกรมบญัชีกลาง 
ก าหนด วรรคสอง ใหส่้วนราชการค านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ 

ตามระยะเวลาท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด วรรคสาม ใหส่้วนราชการจดัท าแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงาน 

บริการสาธารณะดงักล่าว และเสนอรายงานใหส้ านกังบประมาณ  กรมบญัชีกลาง และส านกังานคณะกรรมการ 

พฒันาระบบราชการ ทราบ นั้น 

                      การจดัท าบญัชีตน้ทุนของส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ใชห้ลกัการ 

ของบญัชีตน้ทุนรายกิจกรรม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในการตดัสินใจ ในการท่ีจะเพิ่มหรือลดผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ 

การด าเนินงานและลดการด าเนินงานในกิจกรรมท่ีไม่เกิดประโยชน์ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการ 

ค านวณเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจริงตามเกณฑค์งคา้งในรอบระยะเวลาบญัชี  (1 ตุลาคม 2558   ถึง  

30  กนัยายน  2559) รวมทั้งค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ซ่ึงเป็นตน้ทุนของการใชสิ้นทรัพยถ์าวร 
2.  วตัถุประสงค์ 

               2.1  เพื่อใหมี้ขอ้มูลในการบริหารและการวางแผนในการด าเนินงานในกิจกรรมหลกัต่างๆ 

ของ ส.ป.ก. รวมทั้งส้ิน 16  กิจกรรม 

               2.2  เพื่อควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงาน การวดัผลการปฏิบติังานของกิจกรรม หรือ 

โครงการต่างๆ  

               2.3  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของส านกั กอง ศูนย ์กลุ่มงานต่างๆ รวมทั้งลดการด าเนินงาน 

ในกิจกรรมท่ีไม่เกิดประโยชน์ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 

               2.4  เพื่อใหมี้การประเมินผลความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
3.  การด าเนินงานของ ส.ป.ก. 

                ส.ป.ก.ไดด้ าเนินการปฏิรูปท่ีดินภายใตน้โยบายพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงได ้

ก าหนดนโยบายกระจายการถือครองท่ีดินอยา่งเป็นธรรม และด าเนินการใหเ้กษตรกรมีสิทธิในท่ีดินเพื่อ 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยา่งย ัง่ยนื และภายใตน้โยบายรัฐบาลในดา้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

ภาคเกษตร ภายใตน้โยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีใหย้ดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีการบูรณาการ 
ท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 
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                     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส.ป.ก.ไดข้บัเคล่ือนงานภายใตน้โยบายดงักล่าว โดยจดัท่ีดิน 

และบริหารจดัการท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกร พฒันาพื้นท่ีและส่งเสริม 

การใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน พร้อมทั้งสนบัสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ใหแ้ก่เกษตรกร 

พฒันาและส่งเสริมองคค์วามรู้ผา่นศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการ การท างานในรูปแบบนิคม 

การเกษตรและนิคมเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อใหเ้กษตรกรในเขตปฏิรูป 

ท่ีดิน มีการพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม โดยการก าหนดผลผลิตหลกั 2  ผลผลิต  โครงการ 5  โครงการ กิจกรรมหลกั 

16 กิจกรรม  และแผนงาน  6 แผน ประกอบดว้ย แผนงานท่ี 1  สร้างอาชีพและรายไดท่ี้มัน่คงและย ัง่ยนืแก่ 

แก่เกษตรกรและผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย  แผนงานท่ี 2  พฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั  แผนงานท่ี  3 การบริหารจดัการ 

ทรัพยากรน ้า  แผนงานท่ี  4  ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความ  

เขม้แขง็ใหแ้ก่เกษตรกรอยา่งเป็นระบบ   แผนงานท่ี  5  พฒันาเศรษฐกิจระดบัฐานราก  แผนงานท่ี  6  รักษาความ 

มัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแกปั้ญหาท่ีดินท ากิน 
  ส.ป.ก. ไดจ้ดัท าบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามหลกัเกณฑแ์ละ 
วธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และจดัท ารายงานผลการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตตามรูปแบบท่ี
กรมบญัชีกลางก าหนดเรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้งไดด้ าเนินการจดัท ารายงานการเปรียบเทียบตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ท่ีไดด้ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กบัตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตท่ีไดด้ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  1.  ส.ป.ก. มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 1,739,362,986.01 บาท 
แยกตามประเภทค่าใชจ่้ายดงัน้ี 
             ประเภทค่าใชจ่้าย                 รวม        คิดเป็นร้อยละ 
1.  ค่าใชจ่้ายบุคลากร    908,294,473.68    52.22   
2.  ค่าใชจ่้ายดา้นการฝึกอบรม   116,631,150.35      6.70 
3.  ค่าใชจ่้ายเดินทาง      73,890,810.29      4.25   
4.  ค่าตอบแทน ใชส้อยวสัดุ และสาธารณูปโภค 489,594,639.63    28.15 
5.  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  121,369,683.28                    6.98 
6.  ค่าใชจ่้ายจ าหน่ายจากการขายสินทรัพย ์    29,107,256.95      1.67 
8.  ค่าใชจ่้ายอ่ืน                         474,971.83      0.03 
  รวมตน้ทุนผลผลิต            1,739,362,986.01               100.00 
  ค่าใชจ่้ายของ ส.ป.ก. ท่ีมีวงเงินสูงสุด คือ ค่าใชจ่้ายบุคลากร จ านวน 908,294,473.68 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 52.22 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด ล าดบัรองลงมา คือ ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ และสาธารณูปโภค จ านวน 
489,594,639.63  บาท   คิดเป็นร้อยละ   28.15  ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด  ล าดบัท่ีสามคือ  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย จ านวน 121,369,683.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.98  
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เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แยก 

ตามประเภทค่าใชจ่้าย ปรากฏวา่มีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนและลดลง ดงัน้ี                                                       
                                                                                                                                              (หน่วย : บาท) 

ประเภทค่าใชจ่้าย ปีงบประมาณ                 เพิ่ม/(ลด) 

    2558 2559  

1  ค่าใชจ่้ายบุคลากร 
 

913,011,167.24 
 

908,294,473.68 
                   

(4,716,693.56)   

2  ค่าใชจ่้ายการฝึกอบรม 102,702,560.69 116,631,150.35 
                     

13,928,589.66  

3  ค่าใชจ่้ายเดินทาง 91,139,904.07 73,890,810.29 
                

(17,249,093.78)  

4 
 ค่าตอบแทน ใชส้อยวสัดุ และ
สาธารณูปโภค 524,611,908.65 489,594,639.63 (35,017,269.02) 

5  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 107,684,992.68 121,369,683.28 
                   

13,684,690.60 

6 ค่าจ าหน่ายจากการขายสินทรัพย ์ 11,754,677.25 29,107,256.95 17,352,579.70                                  

7 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,208,527.00 474,971.83 (3,733,555.17) 

  รวมตน้ทุนผลผลิต 1,755,113,737.58 1,739,362,986.01 
                 

(15,750,751.57) 

 
  จากตารางขา้งตน้ค่าใชจ่้ายประเภทต่างๆ จะพบวา่ค่าใชจ่้ายบุคลากร ค่าใชจ่้ายเดินทาง  ค่าตอบแทน 
ใชส้อยวสัดุและสาธารณูปโภค  และค่าใชจ่้ายอ่ืน มีวงเงินลดลงจากปีงบประมาณ  2558 เป็นจ านวนเงินเท่ากบั  
60,716,611.53 บาท และพบวา่ค่าใชจ่้ายการฝึกอบรม ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย และค่าจ าหน่ายจากการขาย
สินทรัพย ์เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ  2558 เป็นจ านวนเงินเท่ากบั  44,965,859.96  บาท จึงท าใหใ้นปีงบประมาณ  2559 
ตน้ทุนผลผลิตลดลงเท่ากบั 15,750,751.57  บาท  

 
 
 
 
 



4 
 
ตารางที ่7  เปรียบเทยีบผลการค านวณต้นทุนกจิกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน  เป็นการวเิคราะห์เปรียบเทยีบกจิกรรม
ย่อยของหน่วยงานหลกั   จ  านวน  29   กิจกรรมยอ่ย ดงัน้ี 

1. กิจกรรมการจดัท่ีดินท ากิน 
2. กิจกรรมการจดัท่ีดินชุมชน 
3. กิจกรรมตรวจสอบการถือครองท่ีดิน 
4. กิจกรรมวชิาการและพฒันาการส ารวจแผนท่ี 
5. กิจกรรมจดัท าสารบบท่ีดินและแผนท่ี 
6. กิจกรรมแผนงานและพฒันาเงินทุน 
7. กิจกรรมบริหารการเงินและบญัชีกองทุน 
8. กิจกรรมระบบลูกหน้ีและสินทรัพยก์องทุน 
9. กิจกรรมวชิาการวศิวกรรมวางแผนพฒันาพื้นท่ี 
10. กิจกรรมส ารวจออกแบบถนนและสะพาน 
11. กิจกรรมส ารวจออกแบบแหล่งน ้า 
12. กิจกรรมบริการสถาปัตยกรรม 
13. กิจกรรมก่อสร้างถนน 
14. กิจกรรมก่อสร้างแหล่งน ้า 
15. กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน ้า 
16. กิจกรรมก่อสร้างอาคาร 
17. กิจกรรมพฒันาเกษตรกร 
18. กิจกรรมพฒันาสถาบนัและธุรกิจชุมชน 
19. กิจกรรมพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
20. กิจกรรมพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 
21. กิจกรรมศูนยเ์รียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
22. กิจกรรมอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม 
23. กิจกรรมโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
24. กิจกรรมพฒันารายพื้นท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
25. กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษศิ์ลปหตัถกรรมพื้นบา้นของไทย 
26. กิจกรรมพฒันาหตัถกรรมและแปรรูปเพื่อวสิาหกิจชุมชน 
27. กิจกรรมพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีดินแปลงรวม 
28. กิจกรรมจดัท่ีดินแปลงรวมในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
29. กิจกรรมจดัหาท่ีดินแปลงรวมในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
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การวเิคราะห์เปรียบเทยีบกจิกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน  จ  านวน  20  กิจกรรมยอ่ย ดงัน้ี 

1. กิจกรรมดา้นก ากบัดูแลและบริหารราชการ 
2. กิจกรรมดา้นตรวจสอบภายใน 
3. กิจกรรมดา้นพฒันาระบบบริหาร 
4. กิจกรรมดา้นสารบรรณ 
5. กิจกรรมดา้นการเงินและบญัชี 
6. กิจกรรมดา้นพสัดุ 
7. กิจกรรมดา้นยานพาหนะ 
8. กิจกรรมดา้นประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ 
9. กิจกรรมดา้นสถานท่ีและส่ือสาร 
10. กิจกรรมดา้นบริหารบุคลากร 
11. กิจกรรมดา้นพฒันาทรัพยากรบุคคล 
12. กิจกรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
13. กิจกรรมดา้นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเวบ็ไซต ์
14. กิจกรรมดา้นแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม 
15. กิจกรรมดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
16. กิจกรรมดา้นแผนท่ีเชิงเลข (Digtal Map) 
17. กิจกรรมดา้นคดี 
18. กิจกรรมดา้นเจรจาและงบัขอ้พิพาท 
19. กิจกรรมดา้นอนุญาตและยนิยอมใหใ้ชป้ระโยชนใ์นท่ีดิน 
20. กิจกรรมดา้นแผนงาน 
จากขอ้มูลตารางท่ี 7 เปรียบเทียบผลการค านวณตน้ทุนกิจกรรมยอ่ย จากกิจกรรมหลกั และ

กิจกรรมสนบัสนุน จ านวน 49 กิจกรรม  พบวา่ตน้ทุนต่อหน่วยลดลง รวม 26 กิจกรรม  สาเหตุเน่ืองจาก ส.ป.ก. ได้
ปรับกลยทุธ์หลายดา้นดว้ยกนั เช่น  การปรับกระบวนงาน การปรับลดขนาดอตัราก าลงัลง  การน าทรัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดัไปใชง้านอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ  การจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบติังาน (OUTSOURCING)  การน าเทคโนโลยเีขา้มา
ใชป้ฏิบติังาน การใชบุ้คลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาปฏิบติังาน และพบวา่ตน้ทุนต่อหน่วยเพิ่มข้ึน 
จ านวน  23 กิจกรรม  สาเหตุเน่ืองจาก ส.ป.ก. ไดเ้พิ่มกิจกรรมข้ึนมาใหม่ จ  านวน   3  กิจกรรม  ไดแ้ก่ 1.)   กิจกรรม
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีดินแปลงรวม  2.) กิจกรรมจดัท่ีดินแปลงรวมในเขตปฏิรูปท่ีดิน  3.) กิจกรรมจดัหาท่ีดิน
แปลงรวมในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม    ส.ป.ก. เร่งรัดด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแกไ้ขปัญหาการ
ครอบครองท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ใหแ้ก่เกษตรกรไดมี้ท่ีดินท ากิน ตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติท่ี  36/2559 จึงท าใหต้น้ทุนคงท่ี ตน้ทุนผนัแปร และตน้ทุนรวมเพิ่มข้ึน 
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  ตารางที ่ 8  เปรียบเทยีบผลการค านวณต้นทุนผลผลติย่อยแยกตามแหล่งเงิน 
   การวเิคราะห์สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนต่อหน่วยในกิจกรรมหลกัซ่ึงประกอบดว้ย  17  
กิจกรรม ดงัน้ี 

1. กิจกรรมการจดัท่ีดิน 
2. กิจกรรมจดัท าสารบบท่ีดินและแผนท่ี 
3. กิจกรรมแผนงานและพฒันาเงินทุน 
4. กิจกรรมวศิวกรรมและวางแผนพฒันาพื้นท่ี 
5. กิจกรรมการจดัการแหล่งน ้าในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
6. กิจกรรมการพฒันาผูแ้ทนเกษตรกร 
7. กิจกรรมการพฒันาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
8. กิจกรรมการสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
9. กิจกรรมการพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 
10. กิจกรรมศูนยเ์รียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
11. กิจกรรมการปลูกไมเ้ศรษฐกิจเพื่อฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม 
12. กิจกรรมโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
13. กิจกรรมการพฒันารายพื้นท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
14. กิจกรรมการพฒันาและส่งเสริมศิลปหตัถกรรม 
15. กิจกรรมจดัท่ีดินแปลงรวมในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
16. กิจกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
17. กิจกรรมการบริหารจดัการ 
จากขอ้มูลตารางท่ี 8  เปรียบเทียบผลการค านวณตน้ทุนผลผลิตยอ่ย พบวา่ จ  านวน  17  กิจกรรม  

ตน้ทุนต่อหน่วยลดลง จ านวน  6 กิจกรรม  สาเหตุเน่ืองจากค่าใชจ่้ายบุคลากร ค่าใชจ่้ายการฝึกอบรม และค่าใชจ่้าย
เดินทาง ค่าตอบแทน ใชส้อยวสัดุและค่าสาธารณูปโภคลดลง  และพบวา่จ านวน 11 กิจกรรมตน้ทุนต่อหน่วยเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจาก สภาพพื้นท่ีในการปฏิบติังานบางกิจกรรมมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี เช่น การ
ปฏิบติังานภาคสนามมีบุคลากรไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีขา้ราชการจ านวนหน่ึงเกษียณอายรุาชการ และยงัไม่บรรจุ
ขา้ราชการมาทดแทน จึงท าใหข้าดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน รวมทั้งเคร่ืองมือส ารวจ
รังวดัมีไม่เพียงพอ  
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ตารางที ่ 9  เปรียบเทยีบผลการค านวณต้นทุนกจิกรรมหลกัแยกตามแหล่งเงิน 
  การวเิคราะห์สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตยอ่ย จ านวน  19  กิจกรรม 
ดงัน้ี 

1. กิจกรรมการจดัท่ีดิน 
2. กิจกรรมการบริหารจดัการ 
3. กิจกรรมการปลูกไมเ้ศรษฐกิจในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
4. กิจกรรมการพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 
5. กิจกรรมการพฒันาเกษตรกร 
6. โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
7. กิจกรรมการพฒันารายพื้นท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
8. กิจกรรมการสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
9. กิจกรรมการพฒันาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
10. กิจกรรมศูนยเ์รียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
11. กิจกรรมการจดัการแหล่งน ้าในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
12. กิจกรรมการพฒันาและส่งเสริมศิลปหตัถกรรม 
13. กิจกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
14. กิจกรรมการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีดินแปลงรวม 
15. กิจกรรมจดัท่ีดินแปลงรวมในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
16. กิจกรรมจดัหาท่ีดินแปลงรวมในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
17. กิจกรรมการจดัท าแผนท่ี 
18. กิจกรรมการพฒันาแหล่งเงินทุน 
19. กิจกรรมการวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 
จากขอ้มูลตารางท่ี 9  เปรียบเทียบผลการค านวณตน้ทุนกิจกรรมหลกั พบวา่ จากกิจกรรม จ านวน 

19  กิจกรรม มีตน้ทุนรวมลดลง  จ านวน  8  กิจกรรม เน่ืองจากค่าใชจ่้ายงบบุคลากรลดลงจากการเกษียณอายุ
ราชการ ประกอบกบัหน่วยงานมีมาตรการประหยดัค่าใชจ่้ายเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน โดยน าระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชแ้ทนระบบเอกสารท่ีเป็นกระดาษ รวมทั้งมาตรการควบคุมค่าใชจ่้ายดา้น
สาธารณูปโภค เช่น การปิดไฟ ปิดเคร่ืองปรับอากาศในช่วงเวลากลางวนั เป็นตน้ และพบวา่กิจกรรมท่ีมีตน้ทุน
เพิ่มข้ึน จ านวน 11 กิจกรรม  สาเหตุเน่ืองจากการปรับเพิ่มกิจกรรมหลกัเพิ่มข้ึน เพื่อใหส้อดคลอ้งแผนงบประมาณ
ของ ส.ป.ก ประกอบกบัส.ป.ก.ด าเนินการเร่งรัดแกไ้ขปัญหาการครอบครองท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน  จึงท าให้
ตน้ทุนต่อหน่วยสูงข้ึน 
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ตารางที ่ 10  เปรียบเทยีบผลการค านวณต้นทุนผลผลติหลกัแยกตามแหล่งเงิน 
  การวเิคราะห์สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตหลกั จ านวน 7   ผลผลิตหลกั 
ดงัน้ี 

1. เกษตรกรไดรั้บการจดัท่ีดินและคุม้ครองพื้นท่ีเกษตรกรรม 
2. เกษตรกรไดรั้บการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพและสร้างมูลค่าท่ีท ากิน 
3. โครงการส่งเสริมและอนุรักษศิ์ลปหตัถกรรมพื้นบา้นของไทย 
4. โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 
5. โครงการเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 
6. โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
7. โครงการจดัท่ีดินเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 

                                จากขอ้มูลจากตารางท่ี  10  เปรียบเทียบผลการค านวณตน้ทุนผลผลิตหลกั พบว่า ตน้ทุนของ 
เกษตรกรไดรั้บการจดัท่ีดินและคุม้ครองพื้นท่ีเกษตรกรรม  เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.17  ตน้ทุนของเกษตรกรไดรั้บการ
ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพและสร้างมูลค่าท่ีดินท ากินเพิ่มข้ึนร้อยละ 35.57  และตน้ทุนของการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพิ่มข้ึนร้อยละ 23.73 เน่ืองจากการจดัท่ีดินชุมชนมีขนาดเล็กลงและมีการกระจายตวั
หลายต าบลท าใหค้่าใชจ่้ายในการเดินทางเพิ่มข้ึน และส.ป.ก. จ  าเป็นตอ้งซ้ือแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศจากกรมแผนท่ี
ทหาร จึงท าให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน   และพบว่าตน้ทุนของโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบา้นของ
ไทย ลดลงร้อยละ 21.32  ตน้ทุนของโครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง ลดลงร้อยละ 51.51 และตน้ทุนโครงการ
เพิ่มพื้ น ท่ีชลประทาน ลดลงร้อยละ8.61  เ น่ืองจาก  การจ้าง เหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานแทน 
(OUTSOURCING)  การน าเทคโนโลยมีาใชป้ฏิบติังาน และการจา้งบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมา
ปฏิบติังาน จึงท าใหต้น้ทุนต่อหน่วยลดลง  
ตารางที ่ 11  รายงานเปรียบเทยีบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน
คงที/่ผนัแปร 
  การวเิคราะห์สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนทางตรงตามศูนยต์น้ทุน แยกตามประเภท 
ค่าใชจ่้ายและลกัษณะของตน้ทุนคงท่ี/ผนัแปร ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์ศูนยต์น้ทุนหลกั และศูนยต์น้ทุนสนบัสนุน 
ศูนย์ต้นทุนหลกั ประกอบด้วย  7  ศูนย์ ดังนี ้

1. ศูนยต์น้ทุนส านกัจดัการปฏิรูปท่ีดิน 
2. ศูนยต์น้ทุนส านกับริหารกองทุน 
3. ศูนยต์น้ทุนส านกัพฒันาพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดิน 
4. ศูนยต์น้ทุนส านกัจดัการแผนท่ีและสารบบท่ีดิน 
5. ศูนยต์น้ทุนส านกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
6. ศูนยต์น้ทุนศูนยพ์ฒันาและส่งเสริมศิลปาชีพ 
7. ศูนยต์น้ทุนกองประสานงานโครงการพระราชด าริ 
8. ศูนยต์น้ทุนส านกังานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดั จ านวน 71 จงัหวดั 
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ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน ประกอบด้วย 8  ศูนย์ต้นทุน 

1. ศูนยต์น้ทุนราชการบริหารส่วนกลาง 
2. ศูนยต์น้ทุนกลุ่มตรวจสอบภายใน 
3. ศูนยต์น้ทุนกลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
4. ศูนยต์น้ทุนกองการเจา้หนา้ท่ี 
5. ศูนยต์น้ทุนส านกับริหารกลาง 
6. ศูนยต์น้ทุนศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
7. ศูนยต์น้ทุนส านกักฎหมาย 
8. ศูนยต์น้ทุนส านกัวชิาการและแผนงาน 
จากขอ้มูลจากตารางท่ี  11  รายงานเปรียบเทียบตน้ทุนทางตรงตามศูนยต์น้ทุน       พบวา่ ตน้ทุน

ทางตรงคงท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.00  ตน้ทุนผนัแปรเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.00  และตน้ทุนรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.01 ตามล าดบั 
สาเหตุเน่ือง ส.ป.ก. เร่งรัดด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแกไ้ขปัญหาการครอบครองท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม ใหแ้ก่เกษตรกรไดมี้ท่ีดินท ากิน ตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี  36/2559 จึงท าให้
ตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนผนัแปร และตน้ทุนรวมเพิ่มข้ึน 
 
ตารางที ่12 การเปรียบเทยีบต้นทุนทางอ้อมตามลกัษณะของต้นทุนคงที/่ผนัแปร 
  การวเิคราะห์สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนทางออ้มตามลกัษณะของตน้ทุนคงท่ี/ 
ผนัแปรประกอบดว้ยค่าใชจ่้าย  2  ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 
2. ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ และสาธารณูปโภค 
3. ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
จากขอ้มูลตามตารางท่ี  12  รายงานเปรียบเทียบตน้ทุนทางออ้ม ระหวา่งปีงบประมาณ  2558 กบั 

ปีงบประมาณ  2559 พบวา่ตน้ทุนผนัแปรเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.92  สาเหตุมาจากค่าใชจ่้ายบุคลากรเพิ่มข้ึนร้อยละ  1.10 
และค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุ และค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขน้ร้อยละ  0.82   สาเหตุเน่ืองมาจากขา้ราชการ และ
ลูกจา้งประจ าเกษียณอายรุาชการเป็นจ านวนมาก และมีการยบุบางต าแหน่งลง จึงจ าเป็นจา้งบุคคลภายนอกมาและค่า
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาปฏิบติังาน ท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายทางออ้มตน้ทุนผนัแปรเพิ่มข้ึน  
 
       
 
 
       


