
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ของส านักงานประกันสังคม 

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   ส ำนักงำนประกันสังคม มีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งสิ้นในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 

41,591,794,363.28 บำท ซึ่งหำกเปรียบเทียบรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในภำพรวมระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559     
และปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จะเห็นว่ำ กำรใช้จ่ำยเงินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 13,189,077,437.75 บำท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 46.44 ซึ่งรำยละเอียดแสดงตำมตำรำงที่ 1 
ดังนี้ 

ตารางที่ 1 : แสดงผลการเปรียบเทียบค่าใชจ้่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

  

ประเภทค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 985,250,343.91 990,161,294.56 4,910,950.65 0.50 

2.  ค่าใช้จ่าย 
ด้านการฝึกอบรม 

225,052.50 10,135,400.00 9,910,347.50 4,403.57 

3.  ค่าตอบแทน ใช้สอย 
และสาธารณูปโภค 

40,008.00 463,689.00 423,681.00 1,058.99 

4.  ค่าเสื่อมราคา        
และค่าตัดจ าหน่าย 

5,831,821.12 5,918,579.72 86,758.60 1.49 

5.  ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
     - อุดหนุน (เงนิสมทบ) 
     - อุดหนุน (มำตรำ 40) 
     - อุดหนุน (ค่ำรักษำ) 

27,411,369,700.00 
22,820,000,000. 00 

691,369,700.00 
3,900,000,000.00 

40,585,115,400.00 
25,783,546,100.00 

458,680,800.00 
14,342,888,500.00 

13,173,745,700.00 
2,963,546,100.00 
(232,688,900.00) 

10,442,888,500.00 

48.06 
12.99 

(33.66) 
267.77 

รวมต้นทุนผลผลิต 28,402,716,925.53 41,591,794,363.28 13,189,077,437.75 46.44 
 

จำกตำรำงที่ 1 แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
สรุปได ้ดังนี้ 
  1. ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
จ ำนวน 4,910,950.65 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.50 ซึ่งปรับเพ่ิมตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2558 
เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

2. ค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริหำรงำนภำยในส ำนักงำนประกันสังคม รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เปลี่ยนแปลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมล ำดับ ดังนี้ 

    2.1 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 จ ำนวน 9,910,347.50 บำท คิดเป็นร้อยละ 4,403.57  

หน่วย : บาท 
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    2.2 ค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพ่ิมข้ึนจำกปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 จ ำนวน 423,681.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 1,058.99 

    สำเหตุเนื่องจำก ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักงำนประกันสังคมได้รับอนุมัติเงินกันไว้เบิกจ่ำย
เหลื่อมปีจำกกระทรวงกำรคลังเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกร รวมถึงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ส ำนักงำนประกันสังคมได้น ำเงินรำยได้จำกกำรสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรมำใช้จ่ำย       
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขันฯ ตำมประกำศส ำนักงำนประกันสังคม เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งต่ำงๆ สังกัดส ำนักงำนประกันสังคม ลงวันที่ 1 มิถุนำยน 
2560 ส่งผลให้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มข้ึนจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

3. ค่ำเสื่อมรำคำและตัดจ ำหน่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 จ ำนวน 86,758.60 บำท คิดเป็นร้อยละ 1.49 สำเหตุเนื่องจำก บัญชีอำคำรส ำนักงำนที่ส ำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดตำกปรับปรุงเพ่ิมในระบบ GFMIS ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 นั้น ระบบได้ค ำนวณ  
ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ดังกล่ำวในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เต็มรอบระยะเวลำบัญชี (1 ปี) ส่งผลให้ค่ำเสื่อมรำคำ
และตัดจ ำหน่ำยในภำพรวมเพ่ิมข้ึนตำมล ำดับ 

4. ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน คือ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของรัฐบำล ตำมมำตรำ 33 
มำตรำ 39 และมำตรำ 40 ตำมล ำดับ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักงำนประกันสังคมได้รับเงินจัดสรร  
ในภำพรวมเพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส่งผลให้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีกำรใช้จ่ำยเงินในภำพรวม
เพ่ิมขึ้น จ ำนวน 13,173,745,700.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 48.06 ทั้งนี้  กำรเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของค่ำใช้จ่ำย      
เงินอุดหนุนนั้น ขึ้นอยู่กับกำรจัดสรรเงินของรัฐบำลในแต่ละปีงบประมำณ 


