
รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
สําหรับปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 

ตนทุนรวมป 2562

ตนทุนรวมป 2563

แผนภูมิแสดงตนทุนรวมของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

 958,635,256.33 บาท

1,002,910,225.35  บาท

ตนทุนรวมป 2563 ตนทุนรวมป 2562

 
 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตนทุนรวมของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนเงินจํานวน 958,635,256.33 บาท   
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตนทุนรวมของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนเงินจํานวน 1,002,910,225.35 บาท 

 
 



1  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 กิจกรรมท่ี 1  ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 

 

ตนทุนรวมป 2562

ตนทุนรวมป 2563

แผนภูมิแสดงตนทุนรวม

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมท่ี 1  ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

220,416,271.63 บาท

230,526,000.00 

ตนทุนรวมป 2563 ตนทุนรวมป 2562

 
 
 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ในการดําเนินการตามภารกิจ คือ กองกฎหมาย  ซ่ึงในปงบประมาณ 2562 มีตนทุนรวมจํานวน 220,416,271.63 บาท   
และในปงบประมาณ 2563 มีตนทุนรวมจํานวน 230,526,000.00 บาท  ตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 4.58 
 
 



2.  แผนงานพ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ตนทุนรวมป 2562

ตนทุนรวมป 2563

แผนภูมิแสดงตนทุนรวม

2. แผนงานพ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

539,371,516.05  บาท

ตนทุนรวมป 2562ตนทุนรวมป 2563

462,592,419.33  บาท

 
 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ในการดําเนินการตามภารกิจคือ  กองกลาง, กองบริหารการคลัง, กองบริหารทรัพยากรบุคคล, กองออกแบบและกอสราง,  กองการตางประเทศ, สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุตธิรรม,    ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กองยุทธศาสตรและแผนงาน, สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม, กลุมตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง, กลุมพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม, สํานักงานรัฐมนตร ีและกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม  ซ่ึงในปงบประมาณ 2562  มีตนทุนรวมจํานวน      
462,592,419.33 บาท และในปงบประมาณ 2563  มีตนทุนรวม จํานวน 539,371,516.05 บาท ตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน  คิดเปนรอยละ 16.59 
 



กิจกรรมท่ี 1  อํานวยการดานการบริหารจัดการใหแกหนวยงานในสังกัด 
 

ตนทุนรวมป 2562

ตนทุนรวมป 2563

แผนภูมิแสดงตนทุนรวม

2. แผนงานพ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กิจกรรมท่ี 1 อํานวยการดานการบริหารจัดการใหแกหนวยงานในสังกัด                                   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

385,060,042.87 บาท

ตนทุนรวมป 2562ตนทุนรวมป 2563

337,942,838.16 บาท

 
 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ในการดําเนินการตามภารกิจคือ  กองกลาง, กองบริหารการคลงั, กองบริหารทรัพยากรบุคคล, กองออกแบบและกอสราง, สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม,    
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กองยุทธศาสตรและแผนงาน, สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม, กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง,  
กลุมพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม, สํานักงานรัฐมนตรี และกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ซ่ึงในปงบประมาณ 2562 มีตนทุนรวมจํานวน 337,942,838.16 
บาทและในปงบประมาณ 2563  มีตนทุนรวม จํานวน 385,060,042.87 บาท ตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน  คิดเปนรอยละ 13.94 
 



กิจกรรมท่ี 2  การเสริมสรางความรวมมือกับประชาคมระหวางประเทศดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

ตนทุนรวมป 2562

ตนทุนรวมป 2563

แผนภูมิแสดงตนทุนรวม

2. แผนงานพ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                          
กิจกรรมท่ี 2 การเสริมสรางความรวมมือกับประชาคมระหวางประเทศดานกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม                                   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

19,724,813.96  บาท

ตนทุนรวมป 2562ตนทุนรวมป 2563

28,229,374.18  บาท

 
 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ในการดําเนินการตามภารกิจคือ  กองการตางประเทศ ซ่ึงในปงบประมาณ 2562  มีตนทุนรวมจํานวน 28,229,374.18 บาท และในปงบประมาณ 2563   
มีตนทุนรวม จํานวน 19,724,813.96 บาท ตนทุนรวมลดลง คิดเปนรอยละ 30.12 
 
 
 
 



กิจกรรมท่ี 3  การใหความชวยเหลือประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม 
 

ตนทุนรวมป 2562

ตนทุนรวมป 2563

แผนภูมิแสดงตนทุนรวม

2. แผนงานพ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                          
กิจกรรมท่ี 3 การใหความชวยเหลือประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม                                        

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

16,601,759.22  บาท

ตนทุนรวมป 2562
ตนทุนรวมป 2563

25,500,006.99  บาท

 

 
 
 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ในการดําเนินการตามภารกิจคือ  ศูนยบริการรวมกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงในปงบประมาณ 2562  มีตนทุนรวมจํานวน 25,500,006.99 บาท  
และในปงบประมาณ 2563  มีตนทุนรวม จํานวน 16,601,759.22 บาท ตนทุนรวมลดลง คิดเปนรอยละ 34.89 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมท่ี 4  ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และท่ีปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน 
 
 
 

ตนทุนรวมป 2562

ตนทุนรวมป 2563

แผนภูมิแสดงตนทุนรวม
2. แผนงานพ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                          

กิจกรรมท่ี 4 ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และท่ีปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน                                                                                                          
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

117,984,900  บาท

ตนทุนรวมป 2563 ตนทุนรวมป 2562

70,920,200  บาท

 
 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ในการดําเนินการตามภารกิจคือ  กองยุทธศาสตรและแผนงาน  ซ่ึงในปงบประมาณ 2562  มีตนทุนรวมจํานวน 70,920,200 บาท  
และในปงบประมาณ 2563  มีตนทุนรวมจํานวน 117,984,900 บาท ตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 66.36 
 
 



3.  แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต   
กิจกรรมท่ี 1  เสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพ่ือการสรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต  
 

ตนทุนรวมป 2562

ตนทุนรวมป 2563

แผนภูมิแสดงตนทุนรวม
3.  แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต                                                               

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตนทุนรวมป 2563 ตนทุนรวมป 2562

25,952,340.85  บาท

19,709,465.58  บาท

 
 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ในการดําเนินการตามภารกิจคือ  กองยุทธศาสตรและแผนงาน (ศูนยประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต)  ซ่ึงในปงบประมาณ 2562  มีตนทุนรวมจํานวน 
25,952,340.85 บาท และในปงบประมาณ 2563  มีตนทุนรวม จํานวน 19,709,465.58 บาท ตนทุนรวมลดลง คิดเปนรอยละ 24.05 
 
 
 



4.  แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาระบบบริหารเพ่ือตอตานการทุจริตและสงเสริมคุมครองจริยธรรม 
  

ตนทุนรวมป 2562

ตนทุนรวมป 2563

แผนภูมิแสดงตนทุนรวม

4. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

7,042,919.50  บาท

ตนทุนรวมป 2562ตนทุนรวมป 2563

7,965,949.76  บาท

 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ในการดําเนินการตามภารกิจคือ  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  ในปงบประมาณ 2562  มีตนทุนรวม จํานวน 7,965,949.76 บาท   
และในปงบประมาณ 2563  มีตนทุนรวม จํานวน 7,042,919.50 บาท ตนทุนรวมลดลง คิดเปนรอยละ 11.58 
 
 
 



5. แผนงานบรูณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 

ตนทุนรวมป 2562

ตนทุนรวมป 2563

แผนภูมิแสดงตนทุนรวม

5. แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

206,260,324.22  บาท

ตนทุนรวมป 2562ตนทุนรวมป 2563

241,708,274.76  บาท

 
 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ในการดําเนินการตามภารกิจคือ  กองยุทธศาสตรและแผนงาน  และสํานักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ  ซ่ึงในปงบประมาณ 2562   
มีตนทุนรวมจํานวน 241,708,274.76 บาท และในปงบประมาณ 2563  มีตนทุนรวม จํานวน 206,260,324.22 บาท ตนทุนรวมลดลง คิดเปนรอยละ 14.66 
 
 
 



กิจกรรมท่ี 1  การขับเคล่ือนยุติธรรมชุมชน  
 

ตนทุนรวมป 2562

ตนทุนรวมป 2563

แผนภูมิแสดงตนทุนรวม

5. แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
กิจกรรมท่ี 1 การขับเคล่ือนยุติธรรมชุมชน                                                                    

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

204,703,235.47  บาท

ตนทุนรวมป 2562ตนทุนรวมป 2563

239,657,275.21  บาท

 
 
 
 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ในการดําเนินการตามภารกิจคือ  กองยุทธศาสตรและแผนงาน  ซ่ึงในปงบประมาณ 2562  มีตนทุนรวมจํานวน 239,657,275.21 บาท  
และในปงบประมาณ 2563  มีตนทุนรวม จํานวน 204,703,235.47 บาท ตนทุนรวมลดลง คิดเปนรอยละ 14.58 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมท่ี 2  การเสริมสรางความสมานฉันทและสันติวัฒนธรรม 
 

ตนทุนรวมป 2562

ตนทุนรวมป 2563

แผนภูมิแสดงตนทุนรวม

5. แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
กิจกรรมท่ี 2 การเสริมสรางความสมานฉันทและสันติวัฒนธรรม                                                                    

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1,557,088.75  บาท

ตนทุนรวมป 2562ตนทุนรวมป 2563

2,050,999.55  บาท

 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ในการดําเนินการตามภารกิจคือ  สํานักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ  ซ่ึงในปงบประมาณ 2562  มีตนทุนรวมจํานวน 2,050,999.55 บาท  
และในปงบประมาณ 2563  มีตนทุนรวม จํานวน 1,557,088.75 บาท ตนทุนรวมลดลง คิดเปนรอยละ 24.08 
 
 
 
 



สาเหตุของการเปล่ียนแปลง 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ในปงบประมาณ 2563 มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน จากปงบประมาณ 2562  คิดเปนรอยละ 4.62  เปนเงินจํานวน   44,274,969.02 บาท 

เนื่องจาก   
 

ปงบประมาณ 2563 
- สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีตนทุนรวมของการใชเงินในงบประมาณ เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2562 จํานวน 32,360,706.36 บาท  
     คิดเปนรอยละ 5.94 
- สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีตนทุนคาใชจายเก่ียวกับคาใชจายบุคลากร เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2562 จํานวน 18,499,051.87 บาท  
     คิดเปนรอยละ 5.58 
- สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีตนทุนคาใชจายเก่ียวกับคาใชจายเดินทางไปราชการ ลดลงจากปงบประมาณ 2562 จํานวน 9,054,753.58 บาท       
     คิดเปนรอยละ 35.80 
- สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีตนทุนคาใชจายเก่ียวกับคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย ลดลงจากปงบประมาณ 2562 จํานวน 39,068,472.15 บาท  

คิดเปนรอยละ 20.46 
 
ดังนั้น  ปงบประมาณ 2563 ตนทุนคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2562  

……………………………………………. 
 


