
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมย่อยตามแหล่งเงิน 
 

 ศูนย์ต้นทุนหลัก 
 
 1. กิจกรรมที่ 2 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการแถลงผลงาน 
 ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม ลดลง จากปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 9,349,873.40 ล้านบาท (13,787,320.00- 23,137,193.40) เท่ากับ 40.41% เนื่องจาก 
ลดการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ลงแต่มีการจัดเวทีเพ่ือแสดงผลการด าเนินงานและแผนงานประจ าปี ร่วมกับ
หน่วยงานที่อยู่ในแผนบูรณาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกไปในวงกว้าง  
ซึ่งเป็นเหตุให้ลดการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์น้องลง  

 2. กิจกรรมท่ี 8 ประเมินผลสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 1,007,084.39 ล้านบาท (1,887,500 - 880,415.61) เท่ากับ 114.39% เนื่องจากได้เพ่ิมขั้นตอนการ
วิจัยประเมิน (evaluation research) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 3. กิจกรรมท่ี 11  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม 
  ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม ลดลง จากปีงบประมาณ 2561 
จ านวน  631,794,905.33 ล้านบาท (420,832,952.67 - 1,052,627,858) เท่ากับ 60.02% เนื่องจาก
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรปภ.พ้ืนที่ ท าให้หมู่บ้าน/ต าบล มีความปลอดภัยและมีการผนึกก าลังประจ าท้องถิ่น 
และก าลังประชาชน จัดระบบป้องกันหมู่บ้าน ต าบลของตนเองให้สามารถป้องกันการก่อเหตุซึ่งเป็นเหตุ  
ให้ความรุนแรงลดน้อยลง 

 4. กิจกรรมท่ี 16 เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และขับเคลื่อนนโยบาย 
 ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 598,363,993.11 ล้านบาท (688,187,692.74 - 89,823,699.63) เท่ากับ 666.15% เนื่องจากปี 2562
ได้มีการติดตามประสานงานกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือติดตามความก้าวหน้า 
ของแผนงาน/โครงการ ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาอุปสรรคแผนงาน/โครงการ ทั้งด้านการพัฒนาและด้านความ
มั่นคงตามแผนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในระดับพ้ืนที่
และมีการสัมมนาส่วนราชการส่วนกลาง 14 กระทรวง 50 หน่วยงานและหน่วยงานระดับพ้ืนที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพ่ือบูรณาการแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนแผนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในระดับพ้ืนที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 5. กิจกรรมท่ี 34 เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม ลดลง จากปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 25,706,586.96  ล้านบาท (6 ,470,850 - 32,177,436.96) เท่ากับ 79.89% เนื่องจากเยาวชน 
เข้าใจการเข้ามามีส่วนร่วม ได้รับการกระตุ้นและปลูกจิตส านึกในการปกป้องรักษาป่าและเข้าใจพ้ืนฐานในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ จึงท าให้เยาวชนและสมาชิกในเครือข่ายมีความร่วมมือกับภาคประชาชน
อ่ืนในการร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 



 6. กิจกรรมที่ 42 ข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความม่ันคง 
 ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 17,991,555.72 ล้านบาท (46,209,805.00  -  28,218,249.28) เท่ากับ 63.76% เนื่องจากมีการ
พัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่ายข่าวประชาชน โดยให้ความรู้ผ่านการอบรมจัดตั้งเครือข่าย
ข่าวประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือให้สามมารถสนับสนุน ข้อมูลข่าวสาร เบาะแส  
และการแจ้งเตือนเหตุร้ายรวมถึงให้ด ารงความสัมพันธ์กับข่ายข่าวประชาชนเพ่ิมข้ึน  

 7. กิจกรรมท่ี 50 ก าลังพลและทรงชีพ กอ.รมน.ภาค /ส่วนแยก และจังหวัด 
 ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 88,903,162.20  ล้านบาท (160,948,718.17  -  72,045,555.97) เท่ากับ 123.40% เนื่องจากภารกิจ
ด้านความมั่นคงที่เพ่ิมขึ้น จึงมีการเพ่ิมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ท าให้ค่าใช้จ่าย
บุคลากร ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทางไปราชการ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพ่ิมข้ึน 

 8. กิจกรรมที่ 105 เสริมสร้างความรัก/สามัคคีระดับต าบล 
 ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม ลดลง จากปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 21,131,152.21 ล้านบาท (12,352,700 - 33,483,852.21) เท่ากับ 63.11% เนื่องจากตัวแทน
ประชาชนในหมู่บ้านในต าบลเป้าหมายจ านวน 19 กลุ่มจังหวัดจาก 77 จังหวัดได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ 
ในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตเพ่ิมมากข้ึน 
 

 ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 
  

 9. กิจกรรมที่ 123 พัฒนาทรัพยากรบุคคลมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมกิจกรรมลดลง 
จากปีงบประมาณ 2561 จ านวน 1,405,338.16 บาท (2,289,937.16 - 884,599) เท่ากับ 158.87% เนื่องจาก
มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบการปฏิบัติงานของ นขต.กอ.รมน. ในการบูรณาการ 
และการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเพ่ิมขึ้นและต้นทุนต่อหน่วย
ลดลง เท่ากับ 158.87% 

 10. กิจกรรมท่ี 130 อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมกิจกรรมลดลง จาก
ปีงบประมาณ 2561 จ านวน  6,500,000 บาท (2,000,000 - 8,500,000) เท่ากับ 76.47% เนื่องจาก 
กอ.รมน.  ใช้สัญญาณอินเตอร์ เน็ตโดยเข้ าศูนย์ข้อมูล ของหน่วยงานและมีนโยบายลดความเร็ ว 
ในการใช้อินเตอร์เน็ตลงจึงช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น และต้นทุนต่อหน่วยลดลง เท่ากับ 76.47%  
 
 
 
 
 
 
 
 


