
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิต 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   

สําหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ต้นทุนเพ่ิมขึ้น  เน่ืองจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการ 
สนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทํางานอย่างมืออาชีพ  พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสามารถพ่ึงตนเองได้  โดยการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมาย
กําหนด  เช่น การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย  ด้านการจัดเก็บรายได้  ด้านการศึกษา  ด้านบุคลากร  ด้านรายงาน
การเงิน เป็นต้น  ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มสีมรรถนะสูงในการให้บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคี
เครือข่าย  ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 281 และนโยบายของรัฐบาล  
ที่กําหนดให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ได้จัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
ดําเนินการอบรมบําบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด  ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) และหน่วยเฉพาะกิจ
ในระดับตําบล  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  จึงทําให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพ่ิมสูงขึ้น  ซึ่งค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมขึ้นน้ีคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคณุภาพและมาตรฐาน ตลอดจน
มีศักยภาพสูงในการให้บริการสาธารณะและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ไปสู่
เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  สามารถส่งมอบบริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างทันต่อ
เหตุการณ์  

ต้นทุนการดําเนินการบางรายการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถประหยัดงบประมาณได้ 
เน่ืองจากผู้บริหารหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด และเกิด
ประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ต้นทุนบางกิจกรรมลดลง  ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน่วยงานที่ทํา
หน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่งผลให้การ 
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด ซึ่งต้นทุนบางกิจกรรมลดลงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ มีประสทิธิภาพ และคุม้ค่าต่องบประมาณของ
ประเทศ 
 
 

-------------------------------------- 
 
 
 



 
ตารางที่  7  เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน (ต่อ) 
 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย  ดังน้ี 
 กิจกรรมย่อยที ่ 1  การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามนโยบายของรัฐบาล ซึง่เป็นกิจกรรมย่อย
ของสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.)  โดยมีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  จํานวน  
744,144.59  บาท  คิดเป็นร้อยละ 125.49  ซึ่งสาเหตุหน่ึงที่ทําให้ต้นทุนเพ่ิมขึ้นเกิดจากในปีงบประมาณที่ผ่านมา
รัฐบาลได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลให้ได้ตามเป้าหมาย และเป็นการนําเม็ดเงินให้ไหลเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศให้เจรญิเติบโต  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนราชการที่กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงมีหน้าที่โดยตรงในการติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินให้ได้ตามเป้าหมาย  ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีเพ่ิมสูงขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าโทรศัพท์หรือค่าใช้จ่ายในการประชุมเพ่ือดําเนินการ
ดังกล่าว  จึงทาํให้ต้นทนุต่อหน่วยของกจิกรรมย่อยน้ีเพ่ิมขึน้ แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถดําเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่าง
มีประสิทธิผลและเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล   
     กิจกรรมย่อยที ่ 2  การฝกึอบรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกิจกรรมย่อยของ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.)  ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่โดยตรงในการดําเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยมีต้นทุนรวมลดลง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  จํานวน  4,746,601.55  บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 64.97  ขณะเดียวกันปริมาณของ
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 8.56  แต่อย่างไรก็ตาม
ปริมาณผู้เข้าอบรมท่ีเพ่ิมขึ้นน้ีก็ทําให้ต้นทนุต่อหน่วยลดลงด้วย สาเหตุหลักที่ทําให้ต้นทุนของกิจกรรมน้ีลดลงคือ  
ในการจัดฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ จะต้องใช้วัสดุสํานักงานเป็นจํานวนมากเพ่ือผลิตเอกสารประกอบการเรียน
การสอน แต่ในปีที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นการใช้สื่อ 
การเรียนในระบบคอมพิวเตอร์แทนจึงสามารถประหยัดค่าวัสดุสํานักงานได้เป็นจํานวนมาก  แต่สามารถตอบสนอง
ความต้องการในการเรียนการสอนได้ครบถ้วน   
 กิจกรรมย่อยที ่ 3  งานผลิตสือ่ประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  สาํนักงานเลขานุการกรมฯ  ได้ขอรับเงินงบประมาณเพ่ือจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทาง
สถานีโทรทัศน์  สถานีวิทยุ  รปูแบบสารคดี  แผ่นพับและโปสเตอร์  ซึ่งเป็นการดําเนินการต่อเน่ืองจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  เพ่ือเผยแพร่ภารกิจ  อํานาจหน้าที่  การให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เผยแพร่ระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในการพัฒนาประเทศ  ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงทําให้ต้นทุนรวมของกิจกรรมน้ีเพ่ิมขึ้น  
38,296,591.77  บาท  คิดเป็นร้อยละ  461.98  แต่ต้นทุนที่เพ่ิมขึน้น้ีทําให้ประชาชนในท้องถิ่นมคีวามเข้าใจใน
บทบาทหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดีย่ิงขึ้น   
 
 
 
 



ตารางที่  8  เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน (ต่อ) 
 กิจกรรมหลกัที ่ 10  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสวัสดิการสังคมกับกลุม่ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ต้นทุนเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  จาํนวน  
25,822,229.25 บาท  คิดเป็นร้อยละ 32.92  และส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมน้ีเพ่ิมขึ้นในอัตราที่เท่ากัน
เน่ืองจากหน่วยนับคือจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนเท่าเดิม  การเพ่ิมขึ้นของกิจกรรมน้ีซึ่งเกิดจาก
รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศและสร้าง
สมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจ  โดยจัดใหม้ีเบ้ียยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับ
ผู้สูงอายุ  พร้อมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพด้วย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือเตรียมการจ่ายเงินแบบขั้นบันไดและปรับปรุงระบบข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการจ่ายเงิน
เบ้ียยังชีพให้เป็นปัจจุบัน  รวมถึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชนและในท้องถิ่นต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นชุมชนที่ปลอดยาเสพติดและเป็นการคืนคนดีสู่สังคม  
จึงทําให้ต้นทุนในกิจกรรมน้ีเพ่ิมขึ้น  แต่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง นโยบายรัฐบาลดําเนินไปอย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์  และประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดในการดําเนินการดังกล่าว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่  9  เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน (ต่อ) 
 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย  ดังน้ี 
 ผลผลิตย่อยที่  1  สนับสนุนภารกิจสถานีสบูนํ้าไฟฟ้า  เป็นผลผลิตย่อยของสํานักพัฒนาระบบ รูปแบบ
และโครงสร้าง (สน.พร.)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มต้ีนทุนในการดําเนินการตามผลผลิตย่อยเพ่ิมขึ้น  จํานวน  
4,262,876.74  บาท  คิดเป็นร้อยละ 57.85  แต่หน่วยนับคือจํานวนสถานีสูบนํ้าที่มีจํานวนเท่าเดิม  ซึ่งหน่วยงาน
ดังกล่าวมีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางชุมชนให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคไว้ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีย่ิงขึ้น  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ได้มีการจัดสรร 
ค่ากระแสไฟฟ้าเพ่ือไปใช้ในสถานีสูบนํ้าเพ่ิมขึ้น  รวมถึงมีการปรับปรุงซ่อมแซม บํารุงรกัษาสถานีสูบนํ้าในกรณีที่
ชํารุดและให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพ  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรลุภารกิจหลัก
ในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนได้อย่างย่ังยืน 
 ผลผลิตย่อยที่  2  การสนับสนุนการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
ด้านการจัดการศึกษา  ซึ่งเป็นผลผลิตย่อยของสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.)  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มีต้นทุนลดลง 14,382,710.17 บาท  แต่หน่วยนับคือจํานวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจํานวนเท่าเดิม  ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมน้ีลดลง  คิดเป็นร้อยละ  41.18  สาเหตุที่ทําให้
ต้นทุนของกิจกรรมน้ีลดลงคอื  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  โครงการฝกึอบรมต่าง ๆ ที่ได้ดําเนินการต่อเน่ืองได้
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ประกอบกับได้มีการบูรณาการการจัดฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นหรือมอบให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้จัดฝึกอบรม  เน่ืองจากมีความใกล้ชิดกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า  และสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางที่  10  เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน (ต่อ)   
 ผลผลิตหลักที ่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  การดําเนินการในผลผลิตหลัก
ดังกล่าวมีต้นทุนเพ่ิมขึ้น  จํานวน  64,046,941.83  บาท  คิดเป็นร้อยละ  4.19  เน่ืองจากได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมขึ้นและได้มีการขอสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาดําเนินการในภารกิจของกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่นด้วย  ประกอบกับหน่วยนับคือจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปริมาณเท่าเดิม  
และกิจกรรมในการดําเนินงานเท่าเดิมด้วย  แต่รายละเอียดของการดําเนินการตามกิจกรรมน้ันมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 
จึงทําให้ต้องใช้งบประมาณที่จะไปดําเนินตามกิจกรรมเพ่ิมขึ้น  และถึงแม้ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการ
จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพโดยลดการใช้หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร  โดยให้แจ้งเวียนระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือ 
สั่งการผ่านเว็บไซด์  ซึ่งสามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลโดยไมต้่องพิมพ์  และการติดต่อ
สอบถามให้ใช้อีเมล์หรือ MSN  สามารถลดเงินงบประมาณที่ต้องนํามาจ่ายค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าสาธารณูปโภค
ได้บ้าง  แต่ในขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการโดยเร็วเพ่ือให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาลหากช้าจะเกิดผลเสียหายแก่องค์กรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้  จึงทําให้ค่าวัสดุสํานักงาน  
ค่าล่วงเวลา  เพ่ิมสูงขึ้น  ตลอดจนได้มีการจัดโครงการประชุม/ฝึกอบรมทําความเข้าใจในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่
รัฐบาลกําหนด   
 ผลผลิตหลักที ่ 2  จัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
มีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้น  จํานวน  32,455,245.74  บาท  คิดเป็นร้อยละ  11.69  ซึ่งต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นน้ีทําให้ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรเงินอุดหนุนประเภทต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  มีประสทิธิภาพ   
และประสิทธิผลตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  รวมถึงตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  สนับสนุนและประสาน
การจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดความคุ้มค่าในการบริหารจัดการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่  11  รายงานเปรียบเทียบต้นทนุทางตรงตามศนูย์ต้นทนุแยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย 
และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผนัแปร) (ต่อ)  
 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย
และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)   
 ศูนย์ต้นทุนหลกัที่  1  สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง (สน.พร.)  มีต้นทุนคงที่เพ่ิมขึ้น  จํานวน  
3,843,659.80  บาท  คิดเป็นร้อยละ 43.78  เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ได้มีการโยก (ย้าย) มาดํารง
ตําแหน่งจํานวนหลายอัตรา จงึทําให้งบบุคลากร ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ รวมถึงค่าเช่าบ้าน  ค่าสาธารณูปโภคเพ่ิมขึน้ด้วย 
ประกอบกับได้มีการจ้างพนักงานบันทึกข้อมูลเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในช่วงที่สํานักฯ มีภารกิจเร่งด่วน 
หากล่าช้าจะเกิดความเสียหายขึ้นกับหน่วยงาน  และได้รับครุภัณฑ์เพ่ือมาใช้ในสํานักงานเพ่ิมขึ้นทําใหค้่าเสื่อม
ราคาเพ่ิมขึ้นด้วย และสาเหตุหลักที่ทําให้ต้นทุนคงที่เพ่ิมขึน้คือในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 ได้มีการจ้างที่ปรึกษา
เข้ามาจัดทําโครงการของหน่วยงานเพ่ิมขึ้น จึงต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ต้นทุน
ผันแปรเพ่ิมขึ้น  จํานวน  2,175,832.47  บาท  คิดเป็นร้อยละ  61.38  ส่งผลใหม้ีต้นทนุรวมเพ่ิมขึ้น 
6,019,492.27 บาท   คิดเป็นร้อยละ 48.84  เน่ืองจากสาํนักฯ  ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2555  ให้จัดพิมพ์
หนังสือคําพิพากษาของศาลและความเห็นของ คกก. กฤษฎีกาเก่ียวกับการเลือกต้ังท้องถิ่น รวมถึงมีการยกร่าง
กฎหมายและประชุมคณะกรรมาธิการปกครอง สส./สว. ในเรื่องดังกล่าว  ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ผล
ของการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นจากการที่ต้นทุนเพ่ิม คือการทํางานที่มุ่งประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชน สอดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์  ตลอดจนระบบบริหารจัดการขององค์กร  ดังน้ัน เมื่อเปรียบเทียบ
ต้นทุนที่เพ่ิมขึน้กับประสิทธิภาพของงานถือได้ว่าเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารจัดการ   
 ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 1  สํานักงานเลขานุการกรมฯ  (สล.สถ.)  มีต้นทนุคงที่เพ่ิมขึ้น  จํานวน   
5,281,049.42 บาท  คิดเป็นร้อยละ  33.58  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มีข้าราชการโยกย้ายเข้ามาหลายอัตรา
จึงทําให้งบบุคลากรเพ่ิมขึ้นจาํนวนมาก  ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ รวมถึงค่าเช่าบ้าน  ค่าสาธารณูปโภคเพ่ิมขึ้นด้วย  
สําหรับต้นทุนผันแปรลดลง  จํานวน 2,491,161.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.92  ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้น  
จํานวน   2,789,887.70  บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.52  ซึ่งต้นทุนผันแปรทีล่ดลงอย่างเห็นได้ชัดคือค่าซ่อมแซม  ค่า
วัสดุและค่าจ้างเหมาบริการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่  12  รายงานเปรียบเทียบต้นทนุทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผนัแปร) (ต่อ)  
 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)   
 ค่าใช้จ่ายประเภทที่  1  ค่าวัสดุ  เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรมีต้นทุนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
จํานวน  4,031,402.86 บาท  คิดเป็นร้อยละ  62.23  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการจัดทําแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพเพ่ือลดค่าวัสดุสํานักงานต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕  โดยให้แจ้งเวียนระเบียบ  
กฎหมาย หนังสือสั่งการผ่านเว็ปไซด์ ซึ่งสามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลโดยไม่ต้องพิมพ์  
สามารถลดเงินงบประมาณที่ต้องนํามาจ่ายค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร  ค่ากระดาษ  รวมถึงได้มีการจัดซื้อหมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องปริน้เตอร์ในปริมาณมากเพ่ือลดราคาให้ตํ่าลง  จงึทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในสว่นน้ีได้มาก   
 ค่าใช้จ่ายประเภทที ่2  ค่าใช่จ่ายสวัสดิการของข้าราชการ ประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล  คา่เล่าเรียนบุตร  
เงิน ก.บ.ข. และเงิน กสจ.  ซึง่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่มีต้นทุนเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  จํานวน  
51,976,839.73 บาท  คิดเป็นร้อยละ 128.92  ซึ่งต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือค่ารักษาพยาบาลของ
ข้าราชการและบุคคลในครอบครัว  ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่สามารถควบคุมค่าใช่จ่ายดังกล่าวได้   
แต่ในปีงบประมาณต่อไปจะรณรงค์ให้ข้าราชการและบุคคลในครอบครัวหันมาออกกําลังกายเพ่ือทําให้ร่างกาย
แข็งแรงย่ิงขึ้น  
 
 


