
ตารางที่ 11  รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของ
ต้นทุน(คงท่ี/ผันแปร) 

 

 ศูนย์ต้นทุนหลัก 
 

 1. กอ.รมน.จว.จันทบุรี  ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่ เป็นต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น              
จากปีงบประมาณ 2561 จ านวน 1,126,956.66 ล้านบาท (5,662,055.70 - 4,535,099.04) เท่ากับ 24.85% 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ เป็นต้นทุนทางตรงคงที่ลดลง จากปีงบประมาณ 2561 จ านวน 28.18 บาท                  
(9 ,246.80 - 9,274.98)  เท่ากับ 0 .30% ต้นทุนทางตรงผันแปร เพิ่มขึ้นจากปี งบประมาณ 2561                  
จ านวน 1,126,984.84 ล้านบาท (5,652,808.90 - 4,525,824.06) เท่ากับ 24.90%  

 2.  กอ. รมน .จว .ราชบุ รี  ปี งบประมาณ 2562  มีค่ า ใช้ จ่ ายที่ เป็ นต้นทุน เพิ่ มขึ้ น                                 
จากปีงบประมาณ 2561 จ านวน 1,078,849.93 ล้านบาท (4,532,545.97 – 3,453,696.04) เท่ากับ 31.24% 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ เป็นต้นทุนทางตรงคงที่เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561จ านวน 11,820.93 บาท              
(395,674.97 - 383,854.04 ) เท่ากับ 3.08% ต้นทุนทางตรงผันแปรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561                    
จ านวน 1,126,984.84 ล้านบาท (4,136,871 - 3,069,842) เท่ากับ 34.76%  

 3.  กอ. รมน.จว . เพชรบุ รี  ปี งบประมาณ 2562  มี ค่ า ใช้ จ่ ายที่ เ ป็นต้นทุน ลดลง                            
จากปีงบประมาณ 2561 จ านวน 2,530,324.19 ล้านบาท (5,840,729.97 - 8,371,054.16) เท่ากับ 30.23% 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ เป็นต้นทุนทางตรงคงที่ลดลง จากปีงบประมาณ 2561จ านวน 24,837.52 บาท                   
(57,759.12 – 82,596.64) เท่ากับ 30.07% ต้นทุนทางตรงผันแปรลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จ านวน 
2,505,486.67 ล้านบาท (5,782,970.85 - 8,288,457.52) เท่ากับ 30.23%  

 4. กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน เพิ่มขึ้น      
จากปีงบประมาณ 2561 จ านวน 1,381,624.53 ล้านบาท (4,931,189.29 – 3,549,564.76) เท่ากับ 38.92% 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ เป็นต้นทุนทางตรงคงที่เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561จ านวน 355,495.48 บาท 
(358,195.44 – 2,699.96) เท่ากับ 13,166.69 % ต้นทุนทางตรงผันแปรลดลงจากปีงบประมาณ 2561         
จ านวน 1,026,129.05 ล้านบาท (4,572,993.85 - 3,546,864.80) เท่ากับ 28.93%  

 5.  กอ. รมน .จว .อยุ ธยา  ปี งบประมาณ 2562  มีค่ า ใช้ จ่ ายที่ เป็ นต้นทุน เพิ่ มขึ้ น                       
จากปีงบประมาณ 2561 จ านวน 966,523.59 ล้านบาท (4,084,770.73 – 3,118,247.14) เท่ากับ 31%    
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ เป็นต้นทุนทางตรงคงที่เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561จ านวน 337,522.20 บาท 
(350,086.88 – 12,564.68) เท่ากับ 2,686.28 % ต้นทุนทางตรงผันแปรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561      
จ านวน 1,026,129.05 ล้านบาท (3,734,683.85– 3,105,682.46) เท่ากับ 20.25%  

 6.  กอ.รมน.จว. อ่างทอง  ปี งบประมาณ 2562 มีค่ า ใช้ จ่ ายที่ เป็นต้นทุน เพิ่มขึ้ น                          
จากปีงบประมาณ 2561 จ านวน 884,189.08 ล้านบาท (3,812,755.20 – 2,928,566.12) เท่ากับ 30.19%    
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ เป็นต้นทุนทางตรงคงที่เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561จ านวน 164,402.98 บาท 
(202,109.58 – 37,706.60) เท่ากับ 436.01% ต้นทุนทางตรงผันแปรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561จ านวน 
1,026,129.05 ล้านบาท (3,610,645.62– 2,890,859.52) เท่ากับ 24.90%  

 

 

 



 7. กอ.รมน.จว.นครสวรรค์  ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่ เป็นต้นทุน เพิ่มขึ้น                    
จากปีงบประมาณ 2561 จ านวน 1,231,041.67 ล้านบาท (4,223,481.28 – 2,992,439.61) เท่ากับ 41.14%    
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ เป็นต้นทุนทางตรงคงที่เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561จ านวน 164,402.98 บาท 
(339,532.59 – 260,944.11) เท่ากับ 30.12% ต้นทุนทางตรงผันแปร เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561                   
จ านวน 1,152,453.19 ล้านบาท (3,883,948.69 – 2,731,495.50) เท่ากับ 42.19%  

 8.  กอ.รมน.จว. ร้ อยเ อ็ด   ปี งบประมาณ 2562 มีค่ า ใช้ จ่ ายที่ เป็นต้นทุน ลดลง                          
จากปีงบประมาณ 2561 จ านวน 1,428,438.50 ล้านบาท (4,726,047.62 – 6,154,486.12) เท่ากับ 23.21%    
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ เป็นต้นทุนทางตรงคงที่เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561จ านวน 138,527.48 บาท 
(159,566.62 – 21,039.14 ) เท่ากับ 658.43% ต้นทุนทางตรงผันแปรลดลงจากปีงบประมาณ 2561                    
จ านวน 1,566,965.98 ล้านบาท (4,566,481 – 6,133,446.98) เท่ากับ 25.55%  

 9. กอ.รมน.จว.หนองบัวล าภู  ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน เพิ่มขึ้น         
จากปีงบประมาณ 2561 จ านวน 1,501,911.31 ล้านบาท (4,436,261.27 – 2,934,349.96) เท่ากับ 51.18%    
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ เป็นต้นทุนทางตรงคงที่เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561จ านวน 186,164.73 บาท 
(303,060.35 – 116,895.62) เท่ากับ 159.26% ต้นทุนทางตรงผันแปรเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561                  
จ านวน 1,315,746.58 ล้านบาท (4,133,200.92 – 2,817,454.34) เท่ากับ 46.70%  

 10. กอ.รมน.จว.ตรัง ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนเพิ่มข้ึน  
จากปีงบประมาณ 2561 จ านวน 1,839,776.97 ล้านบาท (4,985,587.31 – 3,145,810.34) เท่ากับ 58.48%    
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ เป็นต้นทุนทางตรงคงที่เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561จ านวน 3,302.90 บาท            
(8,536.24 – 5,233.34) เท่ากับ 63.11% ต้นทุนทางตรงผันแปร เพิ่มขึ้น  จากปีงบประมาณ 2561                              
จ านวน 1,836,474.07 ล้านบาท (4,977,051.07 – 3,140,577) เท่ากับ 58.48%  
 
 ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 
 

  11. ส านักการข่าว กอ.รมน. ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น                          
จากปีงบประมาณ 2561 จ านวน 6,805,829.96 บาท (18,063,962.23 – 11,258,132.27) เท่ากับ 60.45% 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนทางตรงคงที่เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561 จ านวน 3,653,205.16 บาท 
(5,609,713.43 – 1,956,508.27) เท่ากับ 186.72% ต้นทุนทางตรงผันแปรเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 2,818,080 ล้านบาท (12,454,248.80 - 9,301,624) เท่ากับ 33.89% 

  12. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม
เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561 จ านวน 10,687,150.09 บาท (44,781,950.05 – 34,094,799.96)                    
เท่ากับ 31.35% เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนทางตรงคงที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จ านวน 
2,340,310.09 บาท (3,990,815.05 – 1,650,504.96) เท่ากับ 141.79% ต้นทุนทางตรงผันแปรเพิ่มขึ้น                 
จากปีงบประมาณ 2561 จ านวน 8,346,840 ล้านบาท (40,791,135 - 32,444,295) เท่ากับ 25.73% 
 
 
 

  


