
ตารางที ่7 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทนุกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน  
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
ย่อยท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ) 
 
กิจกรรมย่อยที่ 1 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.81 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 และมีการปิดสถานท่ีท าการของส่วนราชการหลายแห่ง
รวมท้ังกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจต่าง ๆ โดยหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ส้ินสุดลง กระทรวงฯ ได้เร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ท้ังน้ี กระทรวงฯ ไดด้ าเนิน
ยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่าง ๆ ภายหลัง 
การจัดต้ังรัฐบาลแล้ว เพื่อมุ่งสร้างความเชือ่มั่นและชี้แจงท าความเข้าใจกับนานาชาติเกี่ยวกับพฒันาการของ
สถานการณ์การเมืองในไทย โดยกระทรวงฯ ได้เตรียมการเยือนในระดับทวิภาคีต้ังแต่ช่วงปลายปีงบประมาณ 2557 
รวมท้ังเตรียมการส าหรับการเยือนของระดับสูงในช่วงต้นปีงบประมาณ 2558 ซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ 
 
กิจกรรมย่อยที่ 2 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 120.93 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจต่าง ๆ  
เป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด โดยหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบส้ินสุดลง กระทรวงฯ จึงได้เร่งรัดการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนท่ีก าหนดไว้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ โดยกระทรวงฯ จัด/ร่วมกิจกรรม 
รวมท้ังการหารือ/การเข้าร่วมประชุมในกรอบพหุภาคีต่าง ๆ เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกจิและโอกาสการค้า
การลงทุน อาทิ การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งท่ี 15 ของเวทีความร่วมมือระหวา่งเอเชียตะวันออกกบั
ลาตินอเมริกา (FEALAC) และการประชุมระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ไทย-อินเดีย (Foreign Office 
Consultation) เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 
กิจกรรมย่อยที่ 3 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 42.77 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการโดยเฉพาะโครงการ 
การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการด าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือและขยายความร่วมมอืกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นต้องชะลอการด าเนินงานไปในปีงบประมาณถัดไป เป็นต้น  
ซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
 
กิจกรรมย่อยที่ 4 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100  เน่ืองจากเป็นกิจกรรมใหม่ท่ีเพิ่งจะเร่ิมต้นในปีน้ี 



กิจกรรมย่อยที่ 5 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 772.51 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจต่าง ๆ  
โดยเฉพาะการเสริมสร้างความร่วมมือกบัประชาคมระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ อย่างไรก็ดี หลังจากท่ีเหตุการณ์
ความไม่สงบส้ินสุดลง กระทรวงฯ ได้เร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มท่ีเพื่อให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  
โดยกระทรวงฯ ไดมุ้่งเน้นการกระชับความสัมพันธ์กับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
เน่ืองจากมีการเปล่ียนผ่านของรัฐบาลและเพื่อสร้างความเชื่อมั่น รวมท้ังชี้แจงท าความเข้าใจกับนานาชาติเกี่ยวกับ
สถานการณ์และพัฒนาการทางการเมืองของไทย โดยกระทรวงฯ ไดเ้ตรียมการประชุมพหุภาคีในกรอบการประชุม
ต่าง ๆ ต้ังแต่ช่วงปลายปีงบประมาณ 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมท่ีเกี่ยวข้องในช่วงต้นปี 
งบประมาณ 2558 รวมถึงการเร่งเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GMS Summit  
ในไตรมาสแรกของงบประมาณปี 2558 ซึ่งการเร่งด าเนินภารกิจภายในช่วงระยะเวลาที่จ ากัดเป็นสาเหตุให้ต้นทุน 
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 
กิจกรรมย่อยที่ 6 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 47.54 ซึ่งแม้วา่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 ไดม้ีการปิดสถานท่ีท าการของส่วนราชการหลาย
แห่งรวมท้ังกระทรวงการต่างประเทศ แต่กระทรวงฯ ไดพ้ยายามด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริการประชาชน 
ในงานด้านกงสุลได้อย่างต่อเน่ืองให้ไดม้ากท่ีสุดเช่นเดียวกับในช่วงสถานการณ์ปกติ นอกจากน้ี ในช่วงปลายปี
งบประมาณ 2557 กระทรวงฯ ยังด าเนินการช่วยเหลืออพยพคนไทย/แรงงานไทยออกจากลิเบียกลับประเทศไทย 
กว่า 1,000 คน ซึ่งเป็นการสะท้อนการด าเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชนท่ีกระทรวงฯ ไดด้ าเนินการมาอย่าง
ต่อเน่ืองโดยตลอด และเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
 
กิจกรรมย่อยที่ 7 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.59 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 และมีการปิดสถานท่ีท าการของส่วนราชการหลายแห่ง
รวมท้ังกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงฯ ท่ีต้องด าเนินการผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน จึงต้องเร่งปรับปรุงและสร้างความพร้อมของระบบเพือ่ให้ข้าราชการสามารถ
ปฏิบัติงานจากภายนอกกระทรวงฯ ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ รวมถึงการเปิดสถานท่ีท าการชั่วคราวเพื่อรองรับงาน
บริหารจัดการ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 
 
 



กิจกรรมย่อยที่ 8 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 152.80 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจต่าง ๆ  
และเมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบส้ินสุดลงในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2557 กระทรวงฯ จงึได้เร่งด าเนิน
ภารกิจต่าง ๆ โดยกระทรวงฯ ได้ใช้โอกาสการพบหารือกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกับประเทศมุสลิม ในการชี้แจง/
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การด าเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการพัฒนาฟื้นฟพูื้นท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และการศึกษา รวมท้ังการจัดโครงการต่างๆ ในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของนักเรียน/นักศึกษาไทยมุสลิม 
ในต่างประเทศท่ีมีต่อรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งการเร่งด าเนินภารกิจภายในช่วงระยะเวลาที่จ ากัดเป็นสาเหตุให้ต้นทุน 
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 
กิจกรรมย่อยที่ 9 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 59.82 แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมือง 
ในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 และมีการเปล่ียนผ่านของรัฐบาลท่ีเข้ามาบริหารประเทศ
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2557 กระทรวงฯ ยังคงด าเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอยา่งเต็มท่ีและต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีรัฐบาลชุดปัจจบุันเข้ามาบรหิารประเทศแล้ว 
กระทรวงฯ ได้เร่งด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กจิกรรม ASEAN Day และการสัมมนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
นิทรรศการ ASEAN Community Roadshow เป็นต้น ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรมที่เตรียมการและจัดท ามาอยา่ง
ต่อเน่ืองติดต่อกันหลายปีแล้วจึงเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
 
กิจกรรมย่อยที่ 10 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100  เน่ืองจากเป็นกิจกรรมใหม่ท่ีเพิ่งจะเร่ิมต้นในปีน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทนุผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน  
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ) 
 
ผลผลิตย่อยที่ 1 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.31 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 และมีการปิดสถานท่ีท าการของส่วนราชการหลายแห่ง
รวมท้ังกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจต่าง ๆ โดยหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ส้ินสุดลง กระทรวงฯ ได้เร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ท้ังน้ี กระทรวงฯ ไดด้ าเนิน
ยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่าง ๆ ภายหลัง 
การจัดต้ังรัฐบาลแล้ว เพื่อมุ่งสร้างความเชือ่มั่นและชี้แจงท าความเข้าใจกับนานาชาติเกี่ยวกับพฒันาการของ
สถานการณ์การเมืองในไทย โดยกระทรวงฯ ได้เตรียมการเยือนในระดับทวิภาคีต้ังแต่ช่วงปลายปีงบประมาณ 2557 
รวมท้ังเตรียมการส าหรับการเยือนของระดับสูงในช่วงต้นปีงบประมาณ 2558  ซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วย
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ผลผลิตย่อยที่ 2 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 772.51 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจต่าง ๆ  
โดยเฉพาะการเสริมสร้างความร่วมมือกบัประชาคมระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ อย่างไรก็ดี หลังจากท่ีเหตุการณ์
ความไม่สงบส้ินสุดลง กระทรวงฯ ได้เร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มท่ีเพื่อให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  
โดยกระทรวงฯ ไดมุ้่งเน้นการกระชับความสัมพันธ์กับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
เน่ืองจากมีการเปล่ียนผ่านของรัฐบาลและเพื่อสร้างความเชื่อมั่น รวมท้ังชี้แจงท าความเข้าใจกับนานาชาติเกี่ยวกับ
สถานการณ์และพัฒนาการทางการเมืองของไทย โดยกระทรวงฯ ไดเ้ตรียมการประชุมพหุภาคีในกรอบการประชุม
ต่าง ๆ ต้ังแต่ช่วงปลายปีงบประมาณ 2557  เพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมท่ีเกี่ยวข้องในช่วงต้นป ี
งบประมาณ 2558 รวมถึงการเร่งเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GMS Summit  
ในไตรมาสแรกของงบประมาณปี 2558 ซึ่งการเร่งด าเนินภารกิจภายในช่วงระยะเวลาที่จ ากัดเป็นสาเหตุให้ต้นทุน 
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ผลผลิตย่อยที่ 3 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 31.80 ซึ่งแม้วา่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 ได้มีการปิดสถานท่ีท าการของส่วนราชการหลาย
แห่งรวมท้ังกระทรวงการตา่งประเทศ แต่กระทรวงฯ ได้พยายามด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริการประชาชน 



ในงานด้านกงสุลได้อย่างต่อเน่ืองให้ได้มากท่ีสุดเช่นเดียวกับในช่วงสถานการณ์ปกติ นอกจากน้ี ในช่วงปลายปี
งบประมาณ 2557 กระทรวงฯ ยังด าเนินการช่วยเหลืออพยพคนไทย/แรงงานไทยออกจากลิเบียกลับประเทศไทย 
กว่า 1,000 คน ซึ่งเป็นการสะท้อนการด าเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชนท่ีกระทรวงฯ ได้ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเน่ือง และเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ผลผลิตย่อยที่ 4 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 152.80 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจต่าง ๆ  
และเมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบส้ินสุดลงในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2557 กระทรวงฯ จงึได้เร่งด าเนิน
ภารกิจต่าง ๆ โดยกระทรวงฯ ได้ใช้โอกาสการพบหารือกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกับประเทศมุสลิม ในการชี้แจง/
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การด าเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการพัฒนาฟื้นฟพูื้นท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และการศึกษา รวมท้ังการจัดโครงการต่างๆ ในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของนักเรียน/นักศึกษาไทยมุสลิม 
ในต่างประเทศท่ีมีต่อรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งการเร่งด าเนินภารกิจภายในช่วงระยะเวลาที่จ ากัดเป็นสาเหตุให้ต้นทุน 
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ผลผลิตย่อยที่ 5 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 58.43 แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมือง 
ในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 และมีการเปล่ียนผ่านของรัฐบาลท่ีเข้ามาบริหารประเทศ
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2557 กระทรวงฯ ยังคงด าเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอยา่งเต็มท่ีและต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีรัฐบาลชุดปัจจบุันเข้ามาบรหิารประเทศแล้ว 
กระทรวงฯ ได้เร่งด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กจิกรรม ASEAN Day และการสัมมนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
นิทรรศการ ASEAN Community Roadshow เป็นต้น ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรมที่เตรียมการและจัดท ามาอยา่ง
ต่อเน่ืองติดต่อกันหลายปีแล้วจึงเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทนุกิจกรรมหลักแยกตามแหลง่เงนิ  
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
หลักท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ) 
 
กิจกรรมหลักที่ 1 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.81 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 และมีการปิดสถานท่ีท าการของส่วนราชการหลายแห่ง
รวมท้ังกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจต่าง ๆ โดยหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ส้ินสุดลง กระทรวงฯ ได้เร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ท้ังน้ี กระทรวงฯ ไดด้ าเนิน
ยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่าง ๆ ภายหลัง 
การจัดต้ังรัฐบาลแล้ว เพื่อมุ่งสร้างความเชือ่มั่นและชี้แจงท าความเข้าใจกับนานาชาติเกี่ยวกับพฒันาการของ
สถานการณ์การเมืองในไทย โดยกระทรวงฯ ได้เตรียมการเยือนในระดับทวิภาคีต้ังแต่ช่วงปลายปีงบประมาณ 2557 
รวมท้ังเตรียมการส าหรับการเยือนของระดับสูงในช่วงต้นปีงบประมาณ 2558  ซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วย
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 
กิจกรรมหลักที่ 2 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 120.93 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจต่าง ๆ  
เป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด โดยหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบส้ินสุดลง กระทรวงฯ จึงได้เร่งรัดการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนท่ีก าหนดไว้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ โดยกระทรวงฯ จัด/ร่วมกิจกรรม 
รวมท้ังการหารือ/การเข้าร่วมประชุมในกรอบพหุภาคีต่าง ๆ เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกจิและโอกาสการค้า
การลงทุน อาทิ การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งท่ี 15 ของเวทีความร่วมมือระหวา่งเอเชียตะวันออกกบั
ลาตินอเมริกา (FEALAC) และการประชุมระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ไทย-อินเดีย (Foreign Office 
Consultation) เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 
กิจกรรมหลักที่ 3 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 42.77 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 
ในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการโดยเฉพาะโครงการ 
การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการด าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือและขยายความร่วมมอืกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นต้องชะลอการด าเนินงานไปในปีงบประมาณถัดไป เป็นต้น  
ซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
 
กิจกรรมหลักที่ 4 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100  เน่ืองจากเป็นกิจกรรมใหม่ท่ีเพิ่งจะเร่ิมต้นในปีน้ี 



 
กิจกรรมหลักที่ 5 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 772.51 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการเสริมสร้างความร่วมมือกบัประชาคมระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ อย่างไรก็ดี หลังจากท่ีเหตุการณ์
ความไม่สงบส้ินสุดลง กระทรวงฯ ได้เร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มท่ีเพื่อให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  
โดยกระทรวงฯ ไดมุ้่งเน้นการกระชับความสัมพันธ์กับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
เน่ืองจากมีการเปล่ียนผ่านของรัฐบาลและเพื่อสร้างความเชื่อมั่น รวมท้ังชี้แจงท าความเข้าใจกับนานาชาติเกี่ยวกับ
สถานการณ์และพัฒนาการทางการเมืองของไทย โดยกระทรวงฯ ไดเ้ตรียมการประชุมพหุภาคีในกรอบการประชุม
ต่าง ๆ ต้ังแต่ช่วงปลายปีงบประมาณ 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมท่ีเกี่ยวข้องในช่วงต้น
ปีงบประมาณ 2558 รวมถึงการเร่งเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GMS Summit 
ในไตรมาสแรกของงบประมาณปี 2558  ซึ่งการเร่งด าเนินภารกิจภายในช่วงระยะเวลาที่จ ากัดเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อ
หน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 
กิจกรรมหลักที่ 6 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 47.54 ซึ่งแม้วา่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 ได้มีการปิดสถานท่ีท าการของส่วนราชการหลาย
แห่งรวมท้ังกระทรวงการต่างประเทศ แต่กระทรวงฯ ได้พยายามด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริการประชาชน 
ในงานด้านกงสุลได้อย่างต่อเน่ืองให้ได้มากท่ีสุดเช่นเดียวกับในช่วงสถานการณ์ปกติ นอกจากน้ี ในช่วงปลายปี
งบประมาณ 2557 กระทรวงฯ ยังด าเนินการช่วยเหลืออพยพคนไทย/แรงงานไทยออกจากลิเบียกลับประเทศไทย 
กว่า 1,000 คน ซึ่งเป็นการสะท้อนการด าเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชนท่ีกระทรวงฯ ได้ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเน่ืองโดยตลอด และเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
 
กิจกรรมหลักที่ 7 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 91.40 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 และมีการปิดสถานท่ีท าการของส่วนราชการหลายแห่ง
รวมท้ังกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงฯ ท่ีต้องด าเนินการผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน จึงต้องเร่งปรับปรุงและสร้างความพร้อมของระบบเพือ่ให้ข้าราชการสามารถ
ปฏิบัติงานจากภายนอกกระทรวงฯ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รวมถึงการเปิดสถานท่ีท าการชั่วคราวเพื่อรองรับงาน
บริหารจัดการ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 
 
 



กิจกรรมหลักที่ 8 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 152.80 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจต่าง ๆ  
และเมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบส้ินสุดลงในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2557 กระทรวงฯ จงึได้เร่งด าเนิน
ภารกิจต่าง ๆ โดยกระทรวงฯ ได้ใช้โอกาสการพบหารือกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกับประเทศมุสลิม ในการชี้แจง/
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การด าเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการพัฒนาฟื้นฟพูื้นท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และการศึกษา รวมท้ังการจัดโครงการต่างๆ ในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของนักเรียน/นักศึกษาไทยมุสลิมใน
ต่างประเทศท่ีมีต่อรัฐบาลชุดปัจจบุัน ซึ่งการเร่งด าเนินภารกิจภายในช่วงระยะเวลาที่จ ากัดเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อ
หน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 
กิจกรรมหลักที่ 9 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 59.82 แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมือง 
ในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 และมีการเปล่ียนผ่านของรัฐบาลท่ีเข้ามาบริหารประเทศ
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2557 กระทรวงฯ ยังคงด าเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอยา่งเต็มท่ีและต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีรัฐบาลชุดปัจจบุันเข้ามาบรหิารประเทศแล้ว 
กระทรวงฯ ได้เร่งด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กจิกรรม ASEAN Day และการสัมมนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
นิทรรศการ ASEAN Community Roadshow เป็นต้น ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรมที่เตรียมการและจัดท ามาอยา่ง
ต่อเน่ืองติดต่อกันหลายปีแล้วจึงเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
 

กิจกรรมหลักที่ 10 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100  เน่ืองจากเป็นกิจกรรมใหม่ท่ีเพิ่งจะเร่ิมต้นในปีน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลติหลักแยกตามแหล่งเงิน  
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก
ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ) 
 
ผลผลิตหลักที่ 1 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.31 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 และมีการปิดสถานท่ีท าการของส่วนราชการหลายแห่ง
รวมท้ังกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจต่าง ๆ โดยหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ส้ินสุดลง กระทรวงฯ ได้เร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ท้ังน้ี กระทรวงฯ ไดด้ าเนิน
ยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่าง ๆ ภายหลัง 
การจัดต้ังรัฐบาลแล้ว เพื่อมุ่งสร้างความเชือ่มั่นและชี้แจงท าความเข้าใจกับนานาชาติเกี่ยวกับพฒันาการของ
สถานการณ์การเมืองในไทย โดยกระทรวงฯ ได้เตรียมการเยือนในระดบัทวิภาคีต้ังแต่ช่วงปลายปีงบประมาณ 2557 
รวมท้ังเตรียมการส าหรับการเยือนของระดับสูงในช่วงต้นปีงบประมาณ 2558  ซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วย
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ผลผลิตหลักที่ 2 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 772.51 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
การเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ อย่างไรก็ดี หลังจากท่ีเหตุการณ์ความไม่สงบ
ส้ินสุดลง กระทรวงฯ ได้เร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งเต็มท่ีเพื่อให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด โดยกระทรวงฯ  
ไดมุ้่งเน้นการกระชับความสัมพันธ์กับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ เน่ืองจากม ี
การเปล่ียนผ่านของรัฐบาลและเพื่อสร้างความเชือ่มั่น รวมท้ังชี้แจงท าความเข้าใจกบันานาชาติเกีย่วกับสถานการณ์
และพัฒนาการทางการเมืองของไทย โดยกระทรวงฯ ไดเ้ตรียมการประชุมพหุภาคีในกรอบการประชุมต่าง ๆ ต้ังแต่
ช่วงปลายปีงบประมาณ 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมท่ีเกี่ยวข้องในช่วงตน้ปีงบประมาณ 2558 
รวมถึงการเร่งเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GMS Summit ในไตรมาสแรกของ
งบประมาณปี 2558  ซึ่งการเร่งด าเนินภารกิจภายในช่วงระยะเวลาที่จ ากัดเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่าง 
มีนัยส าคัญ 
 
ผลผลิตหลักที่ 3 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 31.80 ซึ่งแม้วา่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 ได้มีการปิดสถานท่ีท าการของส่วนราชการหลาย
แห่งรวมท้ังกระทรวงการต่างประเทศ แต่กระทรวงฯ ได้พยายามด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริการประชาชน 



ในงานด้านกงสุลได้อย่างต่อเน่ืองให้ได้มากท่ีสุดเช่นเดียวกับในช่วงสถานการณ์ปกติ นอกจากน้ี ในช่วงปลายปี
งบประมาณ 2557 กระทรวงฯ ยังด าเนินการช่วยเหลืออพยพคนไทย/แรงงานไทยออกจากลิเบียกลับประเทศไทย 
กว่า 1,000 คน ซึ่งเป็นการสะท้อนการด าเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชนท่ีกระทรวงฯ ได้ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเน่ือง และเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ผลผลิตหลักที่ 4 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 152.80 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจต่าง ๆ และเมื่อ
เหตุการณ์ความไม่สงบส้ินสุดลงในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2557 กระทรวงฯ จึงได้เร่งด าเนินภารกิจต่าง ๆ 
โดยกระทรวงฯ ได้ใช้โอกาสการพบหารือกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกับประเทศมุสลิม ในการชี้แจง/สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การด าเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และการพัฒนาฟื้นฟพูื้นท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา 
รวมท้ังการจัดโครงการต่างๆ ในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของนักเรียน/นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศท่ีมีต่อ
รัฐบาลชุดปัจจุบัน  ซึ่งการเร่งด าเนินภารกิจภายในช่วงระยะเวลาที่จ ากัดเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่าง 
มีนัยส าคัญ 
 
ผลผลิตหลักที่ 5 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 58.43 แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมือง 
ในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 และมีการเปล่ียนผ่านของรัฐบาลท่ีเข้ามาบริหารประเทศ
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2557 กระทรวงฯ ยังคงด าเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอยา่งเต็มท่ีและต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีรัฐบาลชุดปัจจบุันเข้ามาบรหิารประเทศแล้ว 
กระทรวงฯ ได้เร่งด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กจิกรรม ASEAN Day และการสัมมนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
นิทรรศการ ASEAN Community Roadshow เป็นต้น ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรมที่เตรียมการและจัดท ามาอยา่ง
ต่อเน่ืองติดต่อกันหลายปีแล้วจึงเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทนุทางตรงตามศนูย์ต้นทนุแยกตามประเภทค่าใช้จา่ยและลักษณะของ
ต้นทุน (คงที่/ผันแปร)  
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะ
ของต้นทุน (คงท่ี/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ) 
 
ศูนย์ต้นทนุหลักที่ 1 เหตุผล : ต้นทุนคงท่ีลดลงร้อยละ 80.86 และต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ 20.91 เน่ืองจาก 
เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 และมีการปิด
สถานท่ีท าการของส่วนราชการหลายแห่งรวมท้ังกระทรวงการตา่งประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจ
ประจ าต่าง ๆ ของส านักงานปลัดกระทรวงในภาพรวม และเป็นเหตุให้ต้นทุน (คงท่ี/ผันแปร) ลดลง 
 
ศูนย์ต้นทนุหลักที่ 2 เหตุผล : ต้นทุนคงท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.29 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ในไทยและมีการเปล่ียนผ่านรัฐบาล โดยต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2557 สอท./ สกญ./ คผถ. ต้องชีแ้จงเกี่ยวกับ
สถานการณ์และพัฒนาการของเหตุการณ์ทางการเมืองในไทยต่อภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศเจ้าภาพและกรอบ 
การประชุมระหว่างประเทศอย่างเต็มท่ีและต่อเน่ือง เพื่อท าความเข้าใจกับนานาชาติ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปีงบประมาณ 2557 จึงเป็นเหตุให้ต้นทุนคงท่ีเพิ่มขึ้น 
 
ศูนย์ต้นทนุหลักที่ 3 เหตุผล : ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.23 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 และมีการปิดสถานท่ีท าการของส่วนราชการ
หลายแห่งรวมท้ังกระทรวงการต่างประเทศและกรมการกงสุล ส่งผลให้กระทรวงฯ (กรมการกงสุล) ต้องขยายเวลา 
ท าการในสถานท่ีท าการอื่น ๆ เพื่อให้บริการประชาชนในด้านงานกงสุลได้อย่างเต็มท่ีและต่อเน่ือง จึงเป็นเหตุให้
ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น 
 
ศูนย์ต้นทนุหลักที่ 6 เหตุผล : ต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ 49.58  เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 และมีการปิดสถานท่ีท าการของส่วนราชการหลายแห่ง
รวมท้ังกระทรวงการต่างประเทศ จึงส่งผลให้การด าเนินงานของส านักงานความร่วมมือเพือ่การพฒันาระหว่าง
ประเทศซึ่งต้ังอยู่ท่ีศูนย์ราชการ (ถนนแจ้งวัฒนะ) ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าว และเป็นเหตุให้ต้นทุนผันแปร
ลดลง 
 



ศูนย์ต้นทนุหลักที่ 7 เหตุผล : ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.55 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองในไทย ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 และมีการปิดสถานท่ีท าการของส่วนราชการ
หลายแห่งรวมท้ังกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจต่าง ๆ โดยหลังจากเหตุการณ์ 
ความไม่สงบส้ินสุดลง กระทรวงฯ ได้เร่งด าเนินภารกิจเพื่อฟื้นฟูความเชือ่มั่น รวมท้ังท าความเข้าใจกับนานาชาต ิ
ในการประชุมต่าง ๆ โดยเฉพาะในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ท้ังน้ี เพื่อช่วยรักษาและส่งเสริมโอกาสทางการค้า
การลงทุนในไทยอย่างต่อเน่ืองต่อไป จึงเป็นเหตุให้ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น 
 
ศูนย์ต้นทนุหลักที่ 14 เหตุผล : ต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ 35.07 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ในไทย โดยหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบส้ินสุดลงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 กระทรวงฯ ได้เพิ่มความส าคัญและ
มุ่งเน้นการชี้แจงท าความเข้าใจกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบเวทีระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและ
ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย ซึ่งเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองไทยได้ส่งผลกระทบต่อ 
การด าเนินภารกิจความร่วมมือในกรอบทวิภาคีในภูมิภาคต่าง ๆ รวมท้ังภูมิภาคเอเชียใต้ จึงเป็นเหตุให้ต้นทุนผันแปร
ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทนุทางอ้อมตามลักษณะของต้นทนุ (คงที่/ผนัแปร)  
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงท่ี/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายทางออ้มท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ) 
 
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 1 เหตุผล : เงินงบประมาณค่าใช้จ่ายอุดหนุนมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ 78.21 เน่ืองจาก
เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในไทย และมีการปิดสถานท่ีท าการของส่วนราชการหลายแห่งรวมท้ัง
กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกรอบระยะเวลาในการด าเนินภารกิจต่าง ๆ รวมท้ังการใช้งบเงินอุดหนุน 
จึงเป็นเหตุให้ต้นทุนผันแปรลดลง 
 
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 3 เหตุผล : เงินงบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค มีต้นทุน
ผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.03 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืงในไทย และมีการปิดสถานท่ีท าการ
ของส่วนราชการหลายแห่งรวมท้ังกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้กระทรวงฯ ต้องไปด าเนินการหาเช่าพื้นท่ีหรือ
สถานท่ีท าการอื่น ๆ เพื่อให้สามารถด าเนินภารกิจต่าง ๆ ให้ลุล่วงเป็นผลส าเร็จ รวมถึงสามารถให้บริการประชาชน 
ในงานด้านกงสุลได้อย่างเต็มท่ีและต่อเน่ือง จึงเป็นเหตุให้ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 

 


