
รายงานสรุปผลการวิเคราะห�ต�นทุนต�อหน�วยผลผลิต 
ของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน   

สําหรับป งบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ป งบประมาณ พ.ศ. 2556 

  ป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได�ปรับกิจกรรมหลักในแต�ละผลผลิตเพ่ือให�สอดคล�องกับเป&าหมาย  
ยุทธศาสตร+กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  ยุทธศาสตร+กระทรวงมหาดไทย  และยุทธศาสตร+ของประเทศจากเดิม
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 10 กิจกรรม 2 ผลผลิต ปรับเปลี่ยนเป3น 8 กิจกรรม  2  ผลผลิต                  
ในป�งบประมาณ  พ.ศ. 2556  ดังนั้น  เพ่ือให�สามารถเปรียบเทียบได�  กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจึงได�
เชื่อมโยงกิจกรรมของป�งบประมาณ พ.ศ. 2555  และป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  เพ่ือคํานวณต�นทุนผลผลิตและ
เปรียบเทียบผลการคํานวณต�นทุนต�อหน�วยผลผลิต โดยแนวทางในการเชื่อมโยงกิจกรรม พิจารณาจากลักษณะงาน 
กิจกรรมย�อยท่ีอยู�ในกลุ�มประเภทเดียวกัน เชื่อมโยงตามกลุ�มภารกิจ หน�าท่ีและผลผลิตเดียวกัน  โดยใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555  ได�นําการดําเนินงานตามกิจกรรมที่ 3  พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารหน�วยงาน  
และกิจกรรมท่ี 4  พัฒนากฎหมาย และระเบียบท�องถ่ิน มาเปรียบเทียบกับกิจกรรมท่ี 3 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
การบริหารหน�วยงาน ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  และนํากิจกรรมที่ 6 การส�งเสริมและสนับสนุนการบริการ
สาธารณะ  กิจกรรมที่ 7 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององค+กรปกครองส�วนท�องถิ่น มาเปรียบเทียบกับ
กิจกรรมที่ 5 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององค+กรปกครองส�วนท�องถิ่น ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  
ส�งผลให�ต�นทุนหน�วยงานในภาพรวมของกิจกรรมและต�นทุนต�อหน�วยของแต�ละกิจกรรมลดลง  เนื่องจากกรมส�งเสริม
การปกครองท�องถ่ิน มีหน�าท่ีหลักในสนับสนุนส�งเสริมให�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ซ่ึงเป3นหน�วยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะและมีส�วนร�วมในการตัดสินใจแก�ไขปBญหาในพ้ืนท่ีให�เป3นไปตามหลักคุณธรรม  โดยการเพ่ิม
ขีดความสามารถของบุคลากรองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�ทํางานอย�างมืออาชีพ  พัฒนาระบบงบประมาณและ
การคลังขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�มีประสิทธิภาพสามารถพ่ึงตนเองได�  โดยการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�เอ้ือต�อการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน�าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด  เช�น ด�านการจัดเก็บรายได�  ด�านการศึกษา  ด�านบุคลากร  ด�านรายงานการเงิน 
เป3นต�น  ทําให�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป3นองค+กรท่ีมีสมรรถนะสูงในการให�บริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน  สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนภายใต�กระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนในพ้ืนท่ี
และเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมอาเซียน  ซ่ึงสอดคล�องกับรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 281 และนโยบายของรัฐบาลท่ีกําหนดให�รัฐจะต�องให�ความเป3นอิสระแก�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินตาม
หลักแห�งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ+ของประชาชนในท�องถ่ิน  ประกอบกับในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 
กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินได�ดําเนินการโครงการป&องกันและแก�ไขปBญหายาเสพติดให�แก�องค+กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินต�อเนื่องจากป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือเป3นค�าใช�จ�ายสําหรับดําเนินการอบรมบําบัดฟHIนฟูผู�ติด/ผู�เสพ
ยาเสพติด เพ่ือขจัดยาเสพติดให�หมดไปจากชุมชน  จึงทําให�ค�าใช�จ�ายในการดําเนินการเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงค�าใช�จ�ายท่ี
เพ่ิมข้ึนนี้คิดเป3นสัดส�วนท่ีน�อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ินในการส�งเสริมและสนับสนุนองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�มีคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนมี
ศักยภาพสูงในการให�บริการสาธารณะ  สามารถส�งมอบบริการสาธารณะให�ประชาชนได�อย�างทันต�อเหตุการณ+  

ต�นทุนการดําเนินการบางรายการกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินสามารถประหยัดงบประมาณได� 
เนื่องจากผู�บริหารหน�วยงานส�งเสริมและสนับสนุนให�มีการใช�จ�ายงบประมาณให�เกิดความคุ�มค�า ประหยัด และเกิด
ประสิทธิภาพ จึงส�งผลให�ต�นทุนบางกิจกรรมลดลง  ประกอบกับกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินมีหน�วยงานท่ีทํา
หน�าท่ีในการตรวจสอบการใช�จ�ายงบประมาณของหน�วยเบิกจ�ายและองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ส�งผลให�การใช�
จ�ายงบประมาณเป3นไปตามวัตถุประสงค+ท่ีกําหนด ซ่ึงต�นทุนบางกิจกรรมลดลงเป3นการส�งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินให�เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ และคุ�มค�าต�องบประมาณ
ของประเทศ 

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



ตารางท่ี  7  เปรียบเทียบผลการคํานวณต�นทุนกิจกรรมย�อยแยกตามแหล�งของเงิน (ต�อ) 
 การวิเคราะห+สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต�นทุนต�อหน�วยกิจกรรมย�อย  ดังนี้ 
 กิจกรรมย�อยท่ี  1,2 และ 3  โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก�อนแต�งต้ังให�เลื่อนวิทย
ฐานะฯ, โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนสู�วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําผลงานทางวิชาการ  เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ส�วนท�องถ่ิน (สน.บถ.)  ซ่ึงเป3นหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีโดยตรงในการดําเนินการฝSกอบรมตามกิจกรรมนี้ โดยมีต�นทุน
เพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 98.47, 30.96 และ 97.22 ตามลําดับ  ขณะเดียวกันปริมาณของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินเข�าร�วมการฝSกอบรมตามโครงการดังกล�าวลดลง ส�งผลให�ต�นทุนต�อหน�วย
เพ่ิมข้ึน  สาเหตุหลักท่ีทําให�ต�นทุนของท้ัง 3 กิจกรรมนี้เพ่ิมข้ึนคือ  มีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือไปจัดฝSกอบรมตามโครงการ 
ให�ความรู�ทําความเข�าใจกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดอย�างใกล�ชิดแทนการให�เข�ามาฝSกอบรมใน
กรุงเทพมหานคร  จึงทําให�เกิดต�นทุนในการดําเนินการตามโครงการเพ่ิมข้ึน รวมถึงเพ่ิมจํานวนชั่วโมงการฝSกอบรม
ให�มากข้ึนกว�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือให�การฝSกอบรมมีความเข�มข�น ผู�เข�ารับการฝSกอบรมได�รับความรู�และ
ความเข�าใจในการทํางานมากข้ึน  ถึงแม�ต�นทุนต�อกิจกรรมนี้จะเพ่ิมข้ึนแต�สามารถตอบสนองความต�องการของครู
และบุคลากรทางการศึกษาขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�อย�างเต็มท่ี  และบรรลุวัตถุประสงค+ของโครงการ     
 กิจกรรมย�อยท่ี  4  ขออนุมัติ/เบิกจ�ายค�าตอบแทนให� คกก. คณะต�าง ๆ เป3นกิจกรรมย�อยของสํานัก
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน (สน.บถ.)  ซ่ึงเป3นหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีโดยตรงในการดําเนินการฝSกอบรม
ตามกิจกรรมนี้  โดยมีต�นทุนรวมและต�นทุนต�อหน�วยเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 86.61  ในขณะท่ีหน�วยนับของกิจกรรม
เท�าเดิม  ซ่ึงสาเหตุหนึ่งท่ีทําให�ต�นทุนเพ่ิมข้ึนเกิดจากข้ันตอนการดําเนินการของกิจกรรมท่ีมีหลายข้ันตอนและ
ความยุ�งยากซับซ�อน  รวมถึงได�มีการจัดการประชุมของ คกก. คณะต�าง ๆ เช�น กทจ., ก.อบต. และ ก.เทศบาล 
เป3นต�น  เป3นประจําทุกเดือน  ส�งผลให�ค�าใช�จ�ายในการประชุมเพ่ิมข้ึน  แต�สามารถตอบสนองการดําเนินงานของ
องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินในด�านการบริหารงานบุคคลได�อย�างต�อเนื่อง   
 กิจกรรมย�อยท่ี  5  จัดพิมพ+หนังสือรายงานประจําป�  เป3นกิจกรรมย�อยของของสํานักพัฒนาและส�งเสริม
การบริหารงานท�องถ่ิน (นโยบายและแผน) (สน.พส.)  มีต�นทุนเพ่ิมข้ึน 3,378,509.34  บาท  และต�นทุนต�อหน�วย
เพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 109.76  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  จากการพิมพ+หนังสือรายงานประจําป� 2556 พบว�า
ปริมาณหน�าของหนังสือท่ีจัดพิมพ+ได�เพ่ิม เนื้อหามากข้ึนจากป�งบประมาณ พ.ศ. 2555  จึงทําให�ต�นทุนในการจัดพิมพ+
เพ่ิมข้ึน สิ่งสําคัญท่ีทําให�ต�นทุนเพ่ิมข้ึนคือต�นทุนในการพิมพ+หนังสือแต�ละเล�มของผู�ประกอบการสูงข้ึน ไม�ว�าจะเป3น   
ค�ากระดาษ  ค�าหมึกพิมพ+ เป3นต�น  แต�กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินได�รับหนังสือรายงานประจําป�ท่ีมีความ
ครบถ�วนของข�อมูล หนังสือแข็งแรงทนทาน  สามารถตอบสนองความต�องการของผู�ใช�งานได�อย�างครบถ�วน 
 กิจกรรมย�อยท่ี  6  การจัดซ้ือหนังสือของห�องสมุด  เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักพัฒนาและส�งเสริมการ
บริหารงานท�องถ่ิน (นโยบายและแผน) (สน.พส.)  มีต�นทุนลดลง  1,851,936.21  บาท  แต�มีต�นทุนต�อหน�วยเพ่ิมข้ึน
คิดเป3นร�อยละ 2,461.86 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  เนื่องจากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินมีการส�งเสริมให�
บุคลากรของหน�วยงานรักการอ�านหนังสืออย�างต�อเนื่อง  ดังนั้น หน�วยงานนี้จึงมีหน�าท่ีในการจัดซ้ือหนังสือมาไว�ใน
ห�องสมุด เพ่ือให�บุคลากรได�ศึกษา ได�อ�าน ไม�ว�าจะเป3นในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องน�ารู�ด�านข�อมูลข�าวสาร
ซ่ึงบางเล�มมีราคาแพงแต�มีเนื้อหาสาระครบถ�วน ในป� 2556 ปริมาณการจัดซ้ือหนังสือลดลงอย�างเห็นได�ชัด       
แต�ต�นทุนรวมลดลงไม�มาก  ส�งผลให�ต�นทุนต�อหน�วยของหนังสือสูงข้ึน  แต�ต�นทุนของหนังสือแต�ล�ะเล�มท่ีจัดซ้ือ
สามารถตอบสนองความต�องการของบุคลากรของหน�วยงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนให�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีการบริหาร
จัดการอย�างมีประสิทธิภาพและเป3นกลไกในการพัฒนาประเทศได�อย�างยั่งยืน 
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 กิจกรรมย�อยท่ี  7  ค�าใช�จ�ายตรวจติดตามการดําเนินงานขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (สํานักงาน
ส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัด)  เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักพัฒนาและส�งเสริมการบริหารงานท�องถ่ิน (นโยบาย
และแผน) (สน.พส.)  มีต�นทุนรวมลดลง  925,968.09  บาท  คิดเป3นร�อยละ 30.08 ซ่ึงลดลงเท�ากับต�นทุนต�อหน�วย  
เนื่องจากในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  หน�วยงานให�สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดออกตรวจติดตาม
การดําเนินงานขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินน�อยครั้งกว�าป�ท่ีผ�านมา  ประกอบกับการออกตรวจติดตามในแต�ละครั้ง
ของทุกหน�วยงานในสํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดให�ออกตรวจพร�อมกัน ส�งผลให�ค�าใช�จ�ายในการ
เดินทางออกตรวจติดตามลดลง แต�สามารถตรวจติดตามได�ทุกงานในครั้งเดียวและมีประสิทธิภาพ 
 กิจกรรมย�อยท่ี  8 และ 9  ประสาน ติดตาม ส�งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติราชการขององค+กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน และการประเมินการปฏิบัติราชการขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (Core Team)  เป3นกิจกรรมย�อย
ของสํานักมาตรฐานการบริหารงานองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (สน.มท.)  โดยมีต�นทุนเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 21.74  
และ 46.09 ตามลําดับ  ซ่ึงกิจกรรมย�อยท้ัง 2 นี้ เป3นการดําเนินงานท่ีสอดคล�องกันซ่ึงเป3นการประสานงาน ติดตาม
การดําเนินงานและประเมินการปฏิบัติราชการขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินโดยหน�วยงานในส�วนกลาง ท่ีจะต�อง
เดินทางไปราชการเพ่ือตรวจติดตามในองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินทุกแห�ง ส�งผลให�ค�าใช�จ�ายในการเดินทางเพ่ิมสูงข้ึน  
ประกอบกับได�มีการส�งเสริมให�ใช�มาตรการทางเดียวกัน  ออกตรวจติดตามเหมือนกันให�ไปด�วยกัน ทําให�สามารถ
ประหยัดงบประมาณได�อีกทางหนึ่ง แต�สามารถทําหน�าท่ีในการกํากับดูแล ให�คําแนะนํากับองค+กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินได�อย�างมีประสิทธิภาพ  

กิจกรรมย�อยท่ี  10,11 และ 12  จัดสรรค�าไฟฟ&า จัดสรรค�าจ�างลูกจ�างชั่วคราวฯและจัดสรรค�าปรับปรุง
ซ�อมแซมสถานีสูบน้ําโดยไฟฟ&า  เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร�าง (สน.พร.) มีต�นทุน
ลดลงคิดเป3นร�อยละ  60.52, 23.43 และ 29.09 ตามลําดับ  กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินได�มีการสนับสนุน
ส�งเสริมให�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงเป3นหน�วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมีส�วนร�วมในการ
ตัดสินใจแก�ไขปBญหาในพ้ืนท่ี ให�เป3นไปตามหลักคุณธรรม โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรองค+กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินให�ทํางานอย�างมืออาชีพ ซ่ึงหน�วยงานนี้มีหน�าท่ีพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร�างของ
องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�มีคุณภาพและมาตรฐาน ซ่ึงต�นทุนของป� 2556 ลดลงจากป� 2555 แต�โดยจํานวน
สถานีสูบน้ําได�รับการปรับปรุงซ�อมแซม ค�าไฟฟ&า ท่ีได�รับการถ�ายโอนสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ&าขององค+กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินมีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน การลดลงของต�นทุนไม�ทําให�ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการขององค+กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินลดลงตามไปด�วย แต�ในทางกลับกันเป3นการประหยัดต�นทุนแต�เป&าหมายเพ่ิมสูงข้ึน  สามารถ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได�อย�างมีประสิทธิภาพท่ัวถึงให�ไปสู�เป&าหมายของหลักการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี   

กิจกรรมย�อยท่ี  13  การตรวจสอบเรื่องร�องเรียนขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีได�พิจารณาดําเนินการ  
เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักกฎหมายและระเบียบท�องถ่ิน (สน.กม.)  มีต�นทุนรวมลดลง 580,516.07 บาท  คิดเป3น
ร�อยละ 10.16 ในขณะเดียวกันก็มีปริมาณลดลงด�วย ในการท่ีมีปริมาณของจํานวนเรื่องลดลงนี้ส�งผลให�มีต�นทุน      
ต�อหน�วยเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 21.77  เป&าหมายในการตรวจสอบเรื่องร�องเรียนขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ต�องดําเนินการอย�างรอบคอบ ตรวจสอบอย�างละเอียดให�ถูกต�องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ รวมท้ัง
รายงานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องตามเวลาท่ีกําหนด เนื่องจากบางเรื่องเข�าสู�กระบวนและอยู�ระหว�างการพิจารณา    
ของศาล การจัดทํา แก�ไข ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ ตลอดจนให�คําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ความยุ�งยากของการดําเนินการแต�ละเรื่องทําให�ปริมาณลดลง  ส�งผลให�
ต�นทุนต�อเรื่องท่ีดําเนินการเพ่ิมข้ึน แต�การเพ่ิมข้ึนของต�นทุนเป3นการส�งเสริมภาคประชาชนให�มีส�วนร�วมในการ
บริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
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 กิจกรรมย�อยท่ี  14  การดําเนินคดีอาญา แพ�ง (ละเมิด) และคดีปกครองของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน
และองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักกฎหมายและระเบียบท�องถ่ิน (สน.กม.)  มีต�นทุนรวม
ลดลง 1,131,015.31 บาท  คิดเป3นร�อยละ 19.79  ในขณะเดียวกันก็มีปริมาณลดลงด�วย ในการท่ีมีปริมาณของ
จํานวนเรื่องลดลงนี้ส�งผลให�มีต�นทุนต�อหน�วยเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 30.42  การดําเนินการทางคดีไม�ว�าจะทางแพ�ง 
หรืออาญาต�องดําเนินการอย�างรอบคอบ ละเอียด ถ่ีถ�วน และต�องไม�มีข�อผิดพลาดในการดําเนินการ ซ่ึงข�อผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนจะส�งผลในทางท่ีไม�ดีต�อหน�วยงาน  ซ่ึงความยุ�งยากของการดําเนินคดีส�งผลให�ปริมาณของเรื่องท่ีจะดําเนินการ
ลดลง  แต�มีค�าใช�จ�ายต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการไม�ได�ลดลงตามจํานวนเรื่องด�วย จึงสรุปได�ว�าจํานวนเรื่องท่ี
ลดลงนี้ไม�ได�ทําให�ค�าใช�จ�ายลดลงไปด�วย    
 กิจกรรมย�อยท่ี  15  การวินิจฉัยและให�ความเห็นทางกฎหมาย  เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักกฎหมายและ
ระเบียบท�องถ่ิน (สน.กม.)  มีต�นทุนรวมเพ่ิมข้ึน 1,131,015.31 บาท  คิดเป3นร�อยละ 19.79 ในขณะเดียวกันก็มี
ปริมาณของการวินิจฉัยเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 78.57 ส�งผลให�ต�นทุนต�อหน�วยลดลงคิดเป3นร�อยละ 32.92  แต�การ
ลดลงของต�นทุนต�อหน�วยของแต�ละเรื่องท่ีดําเนินการนี้ไม�ได�ทําประสิทธิภาพหรือความชัดเจนของการวินิจฉัยในเรื่อง
ของกฎหมายลดลงไปด�วย  สามารถตอบสนองความต�องการขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง
ในการใช�กฎหมายต�าง ๆ ได�อย�างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และลดข�อผิดพลาดในการดําเนินงานต�าง ๆ ไปด�วย   
 กิจกรรมย�อยท่ี  16 และ 17  การจัดทําร�างประมวลกฎหมายองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และการพิจารณา
ให�ความเห็นเก่ียวกับการจัดทําร�างกฎหมายต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  เป3นกิจกรรมย�อยของ
สํานักกฎหมายและระเบียบท�องถ่ิน (สน.กม.)  มีต�นทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 79.68 และ 19.79 โดยมีต�นทุน
ต�อหน�วยเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 99.65 และ 43.59  ในขณะเดียวกันก็มีปริมาณลดลง  แต�การลดลงของปริมาณนี้ไม�ได�
ทําให�ประสิทธิภาพในการดําเนินการลดลงไปด�วย ซ่ึงต�องดําเนินการอย�างรอบคอบ ตรวจสอบอย�างละเอียดให�
ถูกต�องตามกฎหมาย ระเบียบ  สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�เป3นไปอย�าง
ถูกต�อง ครอบคลุม  ลดการทักท�วงของสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน 
 กิจกรรมย�อยท่ี  18  การกํากับดูแลและวางนโยบายการปฏิบัติงานให�แก�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   
เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักบริหารการคลังท�องถ่ิน (สน.คท.)  โดยมีต�นทุนรวมเพ่ิมข้ึน  129,320.97  คิดเป3นร�อย
ละ 4.84 แต�มีปริมาณของจํานวนเรื่องลดลง ส�งผลให�ต�นทุนต�อหน�วยเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 26.84  ซ่ึงเป3นกิจกรรม
ท่ีมีการดําเนินการต�อเนื่อง  เป3นการดําเนินการท่ีประสบความสําเร็จทําให�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีแนวทางใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ถูกต�องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ลดข�อผิดพลาด และสามารถตอบสนองความ
ต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได�อย�างมีประสิทธิภาพ   
 กิจกรรมย�อยท่ี  19  ศูนย+ข�อมูลด�านการคลัง (รับ-จ�าย) ขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ซ่ึงเป3นกิจกรรม
ย�อยของสํานักบริหารการคลังท�องถ่ิน (สน.คท.)  โดยมีต�นทุนรวมและต�นทุนต�อหน�วยเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 
151.60  ซ่ึงศูนย+นี้เป3นการรวบรวมการเงิน การคลัง ท้ังหมดขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ัวประเทศ ซ่ึงต�องใช�
ความละเอียดรอบคอบ และใช�ทรัพยากรในการดําเนินการในปริมาณมากไม�ว�าจะเป3นบุคลากรหรือเครื่องมือในการ
ในการช�วยดําเนินงาน จึงส�งผลให�ต�นทุนสูงข้ึนกว�าในป� 2555  แต�สามารถจัดเก็บข�อมูลได�อย�างมีประสิทธิภาพและ
สามารถนําไปใช�งานหรือช�วยผู�บริหารในการดูแลฐานะเศรษฐกิจการคลังขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   

กิจกรรมย�อยท่ี  20 และ 21  การจัดสรรเงินภาษีอากรและรายได�อ่ืนให�แก�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนให�แก�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักบริหารการคลังท�องถ่ิน  
(สน.คท.)  มีต�นทุนเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 42.10 และลดลง  26.67 ตามลําดับ  นโยบายของรัฐบาลต�องการให�องค+กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถพ่ึงพารายได�ท่ีจัดเก็บเอง กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจึงได�จัดทําโครงการพิมพ+
หนังสือคู�มือการจัดเก็บรายได�ขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือให�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินใช�เป3นแนวทาง 
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ในการปฏิบัติงาน  และมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได�ขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�สามารถนํารายได�ท่ี
จัดเก็บเองมาพัฒนาท�องถ่ิน โดยไม�ต�องพ่ึงพารายได�หลักจากการจัดสรรของรัฐบาล ประกอบกับในป�นี้รัฐบาลเร�งรัด
ให�มีการเบิกจ�ายเงินโดยต�องรายงานผลความก�าวหน�าของการเบิกจ�ายเงินทุกไตรมาสขององค+กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน ส�งผลให�ต�นทุนการดําเนินการเพ่ิมข้ึนแต�จํานวนองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีเร�งรัดติดตามมีจํานวนเท�า
เดิม แต�การเพ่ิมข้ึนของจํานวนครั้งในการจัดสรรก็ไม�ทําให�ต�นทุนลดลง  แต�อย�างไรก็ทําให�การเบิกจ�ายงบประมาณ
เป3นไปตามเป&าหมายท่ีรัฐบาลกําหนด แสดงให�เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน�วยงานนี้ 

กิจกรรมย�อยท่ี  22  พัฒนาระบบและรูปแบบงบประมาณและพัสดุและระเบียบท่ีเก่ียวข�อง  เป3นกิจกรรม
ย�อยของสํานักบริหารการคลังท�องถ่ิน  (สน.คท.)  มีต�นทุนเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 151.64 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 
มีการพัฒนางบประมาณ พัสดุ และระเบียบต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�มีความทันสมัย 
สอดคล�องกับสถานการณ+ในปBจจุบัน แต�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถปฏิบัติงานได�อย�างถูกต�อง ชัดเจน ลดการ
ทักท�วงจากสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน และเป3นไปตามภารกิจของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินท่ีมีหน�าหน�าท่ี
ในการกํากับดูแลองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

กิจกรรมย�อยท่ี  23  การประมวลผลทางการเงินโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร+ขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักบริหารการคลังท�องถ่ิน  (สน.คท.)  มีต�นทุนเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 14,983.91  เนื่องจากใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน�วยงานได�มีการปรับเปลี่ยนการประมวลผลบัญชี เป3นเดือนละ 1 ครั้ง ส�งผลให�ปริมาณ
ของจํานวนครั้งลดลงจํานวนมากคิดเป3นร�อยละ 99.13 จึงทําให�ต�นทุนต�อหน�วยของกิจกรรมนี้เพ่ิมข้ึนในปริมาณท่ีสูง  
แต�ประสิทธิภาพในการทํางานเป3นระบบ ระเบียบมากข้ึน มีหลักเกณฑ+ในการประมวลผลท่ีแน�นอน ทําให�ข�อมูลมีความ
ถูกต�อง ครบถ�วน ลดภาระในการดําเนินการตามจํานวนเรื่อง 
 กิจกรรมย�อยท่ี  24  การส�งเสริมและพัฒนาระบบจัดเก็บรายได�ขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และจัดทํา
คู�มือการจัดเก็บรายได�  เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักบริหารการคลังท�องถ่ิน  (สน.คท.)  มีต�นทุนเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 
91.79  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  การจัดทําคู�มือการจัดเก็บรายได�มีการเพ่ิมปริมาณเนื้อหา เน�นกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการท่ีมีการประกาศใช�ใหม�จํานวนมาก ทําให�มีการเพ่ิมจํานวนหน�าในการจัดพิมพ+ส�งผลให�หนังสือเล�มนี้
สามารถตอบปBญหาเก่ียวกับการจัดเก็บรายได�ครอบคลุมการปฏิบัติงานมากท่ีสุด จึงทําให�ค�าใช�จ�ายในการจัดพิมพ+เพ่ิม
สูงข้ึน ประกอบกับมีการจัดพิมพ+จํานวนน�อยเล�มลง ยิ่งทําให�ต�นทุนในการจัดพิมพ+เพ่ิมสูงข้ึนไปด�วย แต�สามารถ
ตอบสนองความต�องการขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีใช�คู�มือเล�มนี้ได�อย�างมีประสิทธิภาพ   
 กิจกรรมย�อยท่ี  25  การเบิกจ�ายเงินต�าง ๆ ของสํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัด เป3นกิจกรรม
ย�อยของสํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัด (สถจ.)  มีต�นทุนรวมเพ่ิมข้ึน  15,646,742.07 บาท  คิดเป3น
ร�อยละ 37.48  แต�ในขณะเดียวกันมีจํานวนรายการของการเบิกจ�ายลดลงคิดเป3นร�อยละ 1.81  ทําให�ต�นทุนต�อหน�วย
เพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 40.01  ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของต�นทุนทําให�การเบิกจ�ายเงินเป3นไปอย�างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
เป3นไปตามท่ีระเบียบกําหนด ผู�รับจ�าง/ผู�มีสิทธิรับเงินได�รับเงินตรงเวลา ลดภาระการทวงถาม 

กิจกรรมย�อยท่ี  26  การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน       
(Core Team)  เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัด (สถจ.)  มีต�นทุนรวมเพ่ิมข้ึน     
คิดเป3นร�อยละ 37.48  แต�จํานวนครั้งของการตรวจสอบเพ่ิมข้ึนส�งผลทําให�ต�นทุนต�อหน�วยลดลงคิดเป3นร�อยละ  
24.57  เนื่องจากนโยบายการติดตามและประเมินผลฯ ให�ตรวจสอบอย�างละเอียด เพ่ือให�เกิดความโปร�งใส 
ตรวจสอบได�ขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยเน�นประสิทธิภาพการติดตามไม�ใช�ปริมาณครั้งของการติดตาม   
แต�การลดลงของต�นทุนไม�ทําให�ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีให�บริการประชาชน
ไม�ได�ลดลงด�วย ในทางกลับกันสามารถประหยัดงบประมาณได�อย�างมีประสิทธิภาพ   
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กิจกรรมย�อยท่ี  27  ให�คําปรึกษาแนะนําตอบข�อหารือด�านระเบียบกฎหมายท�องถ่ิน เป3นกิจกรรมย�อยของ

สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัด (สถจ.)  มีต�นทุนเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 112.92  ให�คําปรึกษาแนะนํา
ตอบข�อหารือด�านระเบียบกฎหมายท�องถ่ิน ต�องดําเนินการอย�างรอบคอบ ตรวจสอบอย�างละเอียด ให�ถูกต�องตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ รวมท้ังรายงานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องตามเวลาท่ีกําหนด ตลอดจนการให�
คําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ทําให�ต�นทุนต�อเรื่องท่ีดําเนินการ
เพ่ิมข้ึน แต�การเพ่ิมข้ึนของต�นทุนเป3นการส�งเสริมภาคประชาชนให�มีส�วนร�วมในการบริหารงานและตรวจสอบการ
ดําเนินงานขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   
 กิจกรรมย�อยท่ี  28, 29 และ 30  จัดให�มีการส�งข�อมูล รายงานติดตามผลระหว�างกรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ิน (สถ.) สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัด (สถจ.) และองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(อปท.)  ด�วยระบบสารสนเทศ, การประสานงานส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจถ�ายโอนและ
นโยบายรัฐบาล  และการประสานส�งเสริมและสนับสนุนให�ความช�วยเหลือสวัสดิการสังคมกับกลุ�มผู�สูงอายุและ
ผู�ด�อยโอกาสในสังคม  เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัด (สถจ.)  มีต�นทุนเพ่ิมข้ึน/
ลดลงคิดเป3นร�อยละ 35.43, 153.39 และ 42.39 ตามลําดับ  การจัดให�มีการส�งข�อมูลรายงานติดตามผลระหว�าง สถ. 
สถจ. และ อปท. ด�วยระบบสารสนเทศ  รวมถึงการประสานส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการในด�านต�าง ๆ 
เก่ียวสวัสดิการสังคม  เนื่องจากมีการบูรณาการในการรายงาน ลดจํานวนครั้งของการรายงานแต�เพ่ิมประสิทธิภาพ
การรายงานให�ทันเหตุการณ+ ทําให�ต�นทุนสูงข้ึน แต�การเพ่ิมข้ึนของต�นทุนทําให�การรายงานข�อมูลเป3นไปตาม
เป&าหมายท่ีกําหนด แสดงให�เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสามารถประหยัดค�าใช�จ�าย
อ่ืนๆ ได�เพ่ิมข้ึน เช�น ค�าไปรษณีย+ ค�ากระดาษ ค�าหมึก เป3นต�น 
 กิจกรรมย�อยท่ี  31, 32 และ 33  การส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดซ้ือจัดจ�างและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน, การส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถ่ินและนําไปใช�  และการส�งเสริมให�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินบริหารงานให�สอดคล�องกับภารกิจ
และยุทธศาสตร+ขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัด 
(สถจ.)  มีต�นทุนเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 40.07, 156.81 และ 45.45  จํานวนเรื่องลดลง  เนื่องจากผู�ปฏิบัติงานเกิด
ความเข�าใจข้ันตอน รูปแบบ รายละเอียดของการดําเนินการจึงทําให�จํานวนเรื่องของการปฏิบัติงานลดลง  ส�งผล
ให�ต�นทุนสูงข้ึน แต�การเพ่ิมข้ึนของต�นทุนประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการบริหารงานขององค+กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินในด�านการจัดซ้ือจัดจ�างเพ่ิมข้ึน แผนพัฒนาท�องถ่ินสอดคล�องกันแผนยุทธศาสตร+ระดับชาติ ระดับจังหวัด
และตอบสนองความต�องการของประชาชนภายใต�กระบวนการมีส�วนร�วมจากภาคีเครือข�ายภาคประชาชนมีส�วน
ร�วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
 กิจกรรมย�อยท่ี  34  การจัดให�มีการเผยแพร�ผลการดําเนินงานต�าง ๆ ขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินผ�าน
เว็บไซต+  เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัด (สถจ.)  มีต�นทุนเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 
59.30 เนื่องจากในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการส�งเสริมให�มีการเผยแพร�การดําเนินงานในด�านต�าง ๆ ขององค+กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินในเว็บไซต+เพ่ิมมากข้ึน ส�งให�จํานวนเรื่องในการดําเนินการกิจกรรมเพ่ิมข้ึน  แต�ในขณะเดียวกันก็มี
ค�าใช�จ�ายเพ่ิมสูงข้ึนด�วย  แต�ในการท่ีค�าใช�จ�ายเพ่ิมสูงข้ึนนี้ก็ทําให�ประชาชน/บุคคลท่ัวไปมีความเข�าใจในภารกิจ 
อํานาจหน�าท่ี การดําเนินงานขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ิมข้ึน   
 กิจกรรมย�อยท่ี  35  การจัดการศึกษาภาษาอังกฤษแก�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเตรียมเข�าสู� AEC   
เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัด (สถจ.)  มีต�นทุนเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 43.65  
เนื่องประเทศไทยกําลังเตรียมตัวเข�าสู�ประชาคมอาเซียนในป� 2558 จึงมีการส�งเสริมและสนับสนุนด�านการศึกษา
ภาษาอังกฤษให�กับนักเรียน/นักศึกษา ประชาชนในท�องถ่ินให�สามารถสื่อสาร อ�าน เขียนภาษาอังกฤษได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ  
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 กิจกรรมย�อยท่ี  36  การส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา  กิจกรรมย�อยของสํานักงานส�งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ินจังหวัด (สถจ.)  มีต�นทุนลดลงคิดเป3นร�อยละ 49.70  เนื่องจากในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได�มีการ
ส�งเสริมและสนับสนุนด�านคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาอย�างต�อเนื่อง เข�มข�น ส�งผลให�มีจํานวนเรื่องด�านนี้เพ่ิมข้ึน
คิดเป3นร�อยละ 104.98  และทําให�ต�นทุนต�อหน�วยลดลงไปด�วย แต�สามารถดําเนินการในเรื่องนี้อย�างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  นักเรียน/นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  รวมถึงส�งผลให�
สภาพแวดล�อมในท�องถ่ินมีความน�าอยู�   
 กิจกรรมย�อยท่ี  37 และ 38  เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัด (สถจ.)  
การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัด (สถจ.) และองค+กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน (อปท.)  มีต�นทุนเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 55.79 และการศึกษาอบรมหลักสูตรเพ่ิมสมรรถนะของฝaาย
การเมืองและพนักงานส�วนท�องถ่ิน  มีต�นทุนลดลงข้ึนคิดเป3นร�อยละ 24.26  แต�อย�างไรก็ตามปริมาณผู�เข�าอบรมมีผล
ทําให�ต�นทุนเพ่ิมข้ึน/ลดลงด�วย  สาเหตุหลักท่ีทําให�ต�นทุนของกิจกรรมนี้ลดลงคือ ในการจัดฝSกอบรมในโครงการ
ต�าง ๆ จะต�องใช�วัสดุสํานักงานเป3นจํานวนมากเพ่ือผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน แต�ในป�ท่ีผ�านมาได�มี
การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป3นการใช�สื่อการเรียนในระบบคอมพิวเตอร+แทนจึงสามารถประหยัดค�าวัสดุ
สํานักงานได�เป3นจํานวนมาก  แต�สามารถตอบสนองความต�องการในการเรียนการสอนได�ครบถ�วน   
 กิจกรรมย�อยท่ี  39 และ 40  เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัด (สถจ.)  
การจัดทําทะเบียนประวัติพนักงานและข�าราชการการเมืองขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีต�นทุนลดลงคิดเป3น  
ร�อยละ  37.79  และการจัดทําระบบฐานข�อมูลการบริหารงานบุคคลขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีต�นทุนเพ่ิมข้ึน
คิดเป3นร�อยละ 87.38  จํานวนเรื่องของการดําเนินงานตามกิจกรรมส�งผลให�ต�นทุนต�อหน�วยมีการเพ่ิมข้ึนและลดลง
อย�างชัดเจน  ซ่ึงในป�ท่ีผ�านมาการจัดทําทะเบียนประวัติของบุคลากรขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินประสบ
ความสําเร็จเป3นอย�างดี สามารถจัดทําทะเบียนประวัติได�ในปริมาณมาก จึงส�งผลให�ต�นทุนลดลง  ในขณะเดียวกันก็ได�
มีการปรับปรุงระบบและจัดทําระบบฐานข�อมูลเพ่ิมเติมจึงทําให�ต�นทุนในส�วนนี้เพ่ิมข้ึน  การเพ่ิมข้ึนของต�นทุนทําให�
การรายงานข�อมูลเป3นไปตามเป&าหมายท่ีกําหนด แสดงให�เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน    
และสามารถประหยัดค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ได�เพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรมย�อยท่ี  41  การเสริมทักษะความรู�และความเข�าใจในกระบวนการจัดเก็บรายได�ขององค+กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน  เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัด (สถจ.)  มีต�นทุนเพ่ิมข้ึน  
คิดเป3นร�อยละ 93.94  ในขณะเดียวกันก็มีจํานวนเรื่องในการดําเนินการเพ่ิมข้ึนด�วย  เนื่องจากในป�ท่ีผ�านมาได�มีการ
จัดฝSกอบรม และออกตรวจนิเทศงานด�านการจัดเก็บรายได�ให�กับองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินอย�างต�อเนื่อง จึงส�งผลให�
ต�นทุนในการดําเนินการตามกิจกรรมเพ่ิมข้ึน  แต�เจ�าหน�าท่ีขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีความรู� ความเข�าใจ ใน
กระบวนการจัดเก็บรายได�  และจะส�งผลให�การจัดเก็บรายได�ขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีประสิทธิภาพ ลดความ
ผิดพลาดในการทํางาน   
 กิจกรรมย�อยท่ี  42  การเผยแพร�และประชาสัมพันธ+มาตรฐานการบริการสาธารณะ  เป3นกิจกรรมย�อยของ
สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัด (สถจ.)  มีต�นทุนเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 34.69  เนื่องจากในป�ท่ีผ�านมาได�
เพ่ิมสื่อประชาสัมพันธ+ในด�านการบริการสาธารณะด�านอ่ืน ไม�ว�าจะเป3นทางโทรทัศน+ และวิทยุ เพ่ือให�เข�าถึงประชาชน
ได�มากยิ่งข้ึน เพราะสื่อท้ัง 2 ชนิด สามารถสื่อสารได�อย�างชัดเจน  ถึงแม�จํานวนเรื่องท่ีจะลดลง ก็ไม�ทําให�ต�นทุนลดลง
ไปด�วย แต�ต�นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนนี้สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย�างท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ   
 กิจกรรมย�อยท่ี  43  การป&องกันและแก�ไขปBญหายาเสพติด  เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักงานส�งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ินจังหวัด (สถจ.) มีต�นทุนลดลงคิดเป3นร�อยละ 26.35  สาเหตุหลักท่ีทําให�ต�นทุนของกิจกรรมนี้ลดลง
คือมีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือไปจัดฝSกอบรมให�ความรู�  ทําความเข�าใจกับประชาชนในชุมชนให�คํานึงถึงโทษของยาเสพติด
อย�างต�อเนื่อง  จึงทําให�ดําเนินการได�บ�อยครั้งจึงส�งผลให�ต�นทุนในการดําเนินการลดลง   
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 กิจกรรมย�อยท่ี  44, 45 และ 46  ด�านสารบรรณกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน,  ด�านอํานวยการและ
เลขานุการ  และงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ+ของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักงาน
เลขานุการกรมฯ (สล.) ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  สํานักงานเลขานุการกรมฯ  ได�ขอรับเงินงบประมาณเพ่ือจ�าง
ผลิตและเผยแพร�สื่อประชาสัมพันธ+ทางสถานีโทรทัศน+  สถานีวิทยุ  รูปแบบสารคดี  แผ�นพับและโปสเตอร+  ซ่ึงเป3น
การดําเนินการต�อเนื่องจากป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 ลดลง  และจํานวนครั้งในการประชาสัมพันธ+ลดลงด�วยส�งผล
ให�ต�นทุนต�อหน�วยลดลง แต�สามารถเผยแพร�ภารกิจ  อํานาจหน�าท่ี การให�บริการสาธารณะต�าง ๆ ขององค+กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินได�อย�างต�อเนื่อง  แต�ประชาชนมีความเข�าใจในบทบาทหน�าท่ีขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�
ดียิ่งข้ึน  ด�านงานสารบรรณมีปริมาณจํานวนรายการรับ – ส�งหนังสือเพ่ิมข้ึนร�อยละ  4.36 ส�งผลให�ต�นทุนต�อหน�วย
ลดลง  รวมถึงด�านการอํานวยการต�นทุนก็ลดลงด�วย  แสดงให�เห็นว�าได�ใช�งบประมาณอย�างประหยัด และมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความต�องการของบุคลากรได�เป3นเอย�างดี   
 กิจกรรมย�อยท่ี  47  ด�านพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เป3นกิจกรรมย�อยของกองการเจ�าหน�าท่ี (กจ.)  มีต�นทุน
ลดลงคิดเป3นร�อยละ  48.89  สืบเนื่องจากมีการยกระดับขีดความสามารถของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินให�
เป3นองค+กรท่ีมีสมรรถนะสูง  จึงได�มีการนําหลักเกณฑ+คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช�ในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินท่ัวท้ังองค+กร จึงได�มีพัฒนาทรัพยากรของ
กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินให�เพ่ิมสูงข้ึน เพ่ิมข้ึน ทําให�บุคลากรของกรมฯ ได�รับการพัฒนาตรงตามความ
ต�องการและสอดคล�องกับเป&าหมายเชิงยุทธศาสตร+ของหน�วยงาน แต�การเพ่ิมข้ึนของต�นทุนทําให�บุคลากรของกรม
ส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินได�รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี 
 กิจกรรมย�อยท่ี  48  ด�านการเงินและบัญชี  กิจกรรมย�อยของกองคลัง (กค.)  มีต�นทุนเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 
23.26  การเบิกจ�ายเงินและการบันทึกบัญชีจํานวนครั้งลดลง  เนื่องจากผู�ปฏิบัติงานเกิดความเข�าใจข้ันตอน  
รูปแบบ  รายละเอียดของงาน  งานการเงินและบัญชีหลายรายการท่ีเป3นรายการเดียวกันได�มีการรวบรวมเพ่ือ
จัดทําในคราวเดียวกัน จึงทําให�จํานวนครั้งของจํานวนเอกสารลดลง ทําให�ต�นทุนสูงข้ึน แต�การเพ่ิมข้ึนของต�นทุน
ทําให�งานการเงินและบัญชีเป3นไปตามเป&าหมายท่ีกําหนด แสดงให�เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และสามารถประหยัดค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ได�เพ่ิมข้ึน เช�น ลดเวลาในการปฏิบัติงาน ลดเอกสาร ลดพ้ืนท่ีใน
การจัดเก็บเอกสาร เป3นต�น แต�อย�างไรก็ตามการเพ่ิมข้ึนของต�นทุนได�เพ่ิมประสิทธิภาพในการให�บริการหน�วยงาน
ในส�วนกลางและส�วนภูมิภาค ในการดําเนินงานในทุกยุทธศาสตร+อย�างจริงจัง เป3นรูปธรรม เน�นเนื้อหาสาระให�มาก
ข้ึนกว�าท่ีผ�านมา และการปฏิบัติงานในด�านนี้จะต�องอาศัยปBจจัยหลายด�านมาสนับสนุน ซ่ึงผลงานในป�นี้ได�มีการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร+ของหน�วยงานและของประเทศไปได�ด�วยดี 
 กิจกรรมย�อยท่ี  49  ด�านการพัฒนาระบบบริหารราชการเก่ียวกับการติดตามความก�าวหน�าของการ
ดําเนินการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ  เป3นกิจกรรมย�อยของกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)  มีต�นทุนลดลง     
คิดเป3นร�อยละ 54.00  เนื่องจากการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการเป3นงานท่ีต�องปฏิบัติด�วยความรอบรู� รอบคอบ 
และถูกต�องตามภารกิจหน�วยงาน ประกอบกับคํารับรองการปฏิบัติงานของแต�ละหน�วยงานมีการเปลี่ยนแปลงทุกป�
แต�ในป� 2556  ผู�ปฏิบัติงานของหน�วยงานมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน การจัดทําเอกสารให�
คําแนะนํา ปรึกษา เพ่ือเป3นแนวทางการปฏิบัติงานให�กับผู�ดําเนินการทําได�อย�างมีประสิทธิภาพ จึงทําให�ต�นทุน
ลดลงอย�างเห็นได�ชัด แต�อย�างไรก็ตามการลดลงของต�นทุนไม�ได�ทําให�ประสิทธิภาพในการให�บริการหน�วยงานใน
การจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการลดลงแต�อย�างไร  แต�สามารถทําให�เป3นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน เน�นเนื้อหาสาระให�
มากข้ึนกว�าท่ีผ�านมา และการปฏิบัติงานในด�านนี้จะต�องอาศัยปBจจัยหลายด�านมาสนับสนุน ซ่ึงผลงานในป�นี้ได�มี
การขับเคลื่อนคํารับรองปฏิบัติราชการของกรมไปได�ด�วยดี 
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 กิจกรรมย�อยท่ี  50 และ 51  การจัดทําแผ�นพับสรุปรายละเอียดคํารับรองการปฏิบัติราชการ สถ. ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือเผยแพร�กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ และการจัดทําเอกสาร
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ สําหรับการปฏิบัติงานของสํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัด 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 เป3นกิจกรรมย�อยของกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) มีต�นทุนลดลงคิดเป3น    
ร�อยละ 30.99 และ 26.39 ตามลําดับ ต�นทุนลดลงเนื่องจากในป� 2556 การจัดทํารายละเอียดได�มีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการอย�างจริงจัง เป3นรูปธรรม เน�นเนื้อหาสาระให�มากข้ึนกว�าท่ีผ�าน
มา และการปฏิบัติงานในด�านนี้จะต�องอาศัยปBจจัยหลายด�านมาสนับสนุน เอกสารหลักฐานและตรวจสอบรายงาน 
ซ่ึงแผ�นพับและเอกสารเปรียบเสมือนคู�มือการปฏิบัติงานของตัวชี้วัดท่ีเก่ียวข�องกับภารกิจหน�าท่ีของกรม อย�างไรก็
ตามการลดลงของต�นทุนไม�ได�ทําให�ประสิทธิภาพในการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการลดลงแต�อย�างใด  แต�กลับทํา
ได�อย�างจริงจัง เป3นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน   
 กิจกรรมย�อยท่ี  52  การจัดประชุมติดตามความก�าวหน�าของการดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ 
กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  เป3นกิจกรรมย�อยของกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร 
(ก.พ.ร.) มีต�นทุนลดลคิดเป3นร�อยละ 73.71 ต�นทุนลดลงเนื่องจากจํานวนครั้งของการประชุมเพ่ิมข้ึน ถึงแม�จะมีการ
วิวัฒนาการนําการปฏิบัติงานแบบเดิมไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน+การเป3นองค+กรท่ีมีสมรรถนะสูง การบูรณาการประชุม
ร�วมกับองค+ประชุมเรื่องอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวข�องกันและเป3นประโยชน+ไว�ด�วยกัน แต�ยังต�องมีการประชุมติดตาม
ความก�าวหน�าอย�างใกล�ชิดและต�อเนื่องจึงมีจํานวนครั้งการประชุมเพ่ิมข้ึน  ส�งผลให�ต�นทุนลดลงอย�างเห็นได�ชัด  
แต�การลดลงของต�นทุนนั้นไม�ทําให�กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินลดการเน�นการดําเนินงานในทุกยุทธศาสตร+แต�
กลับเพ่ิมข้ึนอย�างเป3นรูปธรรม แสดงให�เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสามารถประหยัด
ค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ได�เพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรมย�อยท่ี  53  การสํารวจความพึงพอใจและความไม�พึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  เป3นกิจกรรมย�อยของกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)  มีต�นทุนลดลงคิดเป3น
ร�อยละ 30.99 ต�นทุนลดลงเนื่องจากเป3นการดําเนินการต�อเนื่องจากป�ท่ีผ�านมาทําให�ต�นทุนในการสํารวจมุมมอง
และความคิดเห็นจากกลุ�มผู�รับบริการ ได�แก� องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ผู�ว�าราชการจังหวัด นายอําเภอและกลุ�มผู�
มีส�วนได�เสียท่ีมีต�อหน�วยงานในส�วนกลางและส�วนภูมิภาคของกรมน�อยลง ทําให�ประหยัดค�าใช�จ�ายในกิจกรรมนี้  
แต�กรมก็ยังเน�นความมีประสิทธิภาพ โปร�งใส ตรวจสอบได�และความคุ�มค�าในเชิงภารกิจภาครัฐ เพ่ือให�กรมส�งเสริม
การปกครองท�องถ่ินสามารถทําหน�าท่ีเป3น “องค+กรหลักในการส�งเสริมให�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินเข�มแข็งอย�าง
ยั่งยืน” ได�ตามวิสัยทัศน+ท่ีกําหนดไว�  
 กิจกรรมย�อยท่ี  54  ด�านการตรวจสอบภายใน เป3นกิจกรรมย�อยของกลุ�มตรวจสอบภายใน (กตภ.) มีต�นทุน
เพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ  46.33  เพ่ือให�คําปรึกษา  แนะนํา  และการตรวจสอบในด�านนี้  มีประสิทธิภาพ  จํานวน
ครั้งของการตรวจสอบจึงลดลง ทําให�ต�นทุนสูงข้ึน แต�การเพ่ิมข้ึนของต�นทุนเป3นการตรวจสอบเพ่ือส�งเสริมการ
ปฏิบัติงานของหน�วยงานในส�วนกลางและส�วนภูมิภาคให�สอดคล�องกันแผนยุทธศาสตร+ระดับชาติ ระดับจังหวัด 
และตอบสนองความต�องการของประชาชนภายใต�กระบวนการมีส�วนร�วมจากภาคีเครือข�าย ดังนั้น การตรวจสอบ
จึงได�เพ่ิมประสิทธิภาพในการให�คําแนะนํา ปรึกษา ตรวจสอบอย�างจริงจัง เป3นรูปธรรม เน�นเนื้อหาสาระให�มากข้ึน
กว�าท่ีผ�านมา  และการปฏิบัติงานในด�านนี้จะต�องอาศัยปBจจัยหลายด�านมาสนับสนุน  เอกสารหลักฐานและ
ตรวจสอบรายงาน อย�างไรก็ตามการเพ่ิมข้ึนของต�นทุนได�เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการอย�างจริงจังเป3น
รูปธรรม ซ่ึงกรมเน�นความมีประสิทธิภาพ โปร�งใส ตรวจสอบได�และความคุ�มค�าในเชิงภารกิจภาครัฐ เพ่ือให�กรม
ส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินสามารถทําหน�าท่ีเป3น “องค+กรหลักในการส�งเสริมให�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
เข�มแข็งอย�างยั่งยืน” ได�ตามวิสัยทัศน+ท่ีกําหนดไว� 
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 กิจกรรมย�อยท่ี 55 และ 56  ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป3นกิจกรรมย�อยของศูนย+
เทคโนโลยีสารสนเทศท�องถ่ิน (ศส.)  มีต�นทุนลดลงคิดเป3นร�อยละ 43.62  กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินมีระบบ
สารสนเทศด�านการปฏิบัติงานท่ีสามารถเก็บรวบรวม กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�องไว�เป3นหมวดหมู�          
และสามารถเผยแพร�กฎหมาย ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับภารกิจ อํานาจหน�าท่ีของกรม รวมท้ังข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับ
องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�สามารถประชาชนเข�าถึงและค�นหาได�ง�ายผ�านเครือข�ายอินเตอร+เน็ต จึงได�พัฒนา
และซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร+เพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการพัฒนาเครือข�ายสารสนเทศและสนับสนุนภารกิจของกรม โดยมี
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร+แม�ข�ายและอุปกรณ+เครือข�ายให�เหมาะสมและเพียงพอกับการใช�งานติดต้ังอุปกรณ+   
 กิจกรรมย�อยท่ี  57  ด�านแผนงาน เป3นกิจกรรมย�อยของสํานักพัฒนาและส�งเสริมการบริหารงานท�องถ่ิน 
(นโยบายและแผน) (สน.พส.)  มีต�นทุนเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 39.84  เนื่องจากในป� 2556 ได�มีการวางแผนเพ่ือ
ติดตามการใช�จ�ายงบประมาณของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินอย�างใกล�ชิด รวมถึงการจัดทําแผนยุทธศาสตร+
ของหน�วยงานเพ่ือนํามาใช�ในป�ต�อ ๆ ไป จึงทําให�ต�นทุนของกิจกรรมนี้เพ่ิมสูงข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  8  เปรียบเทียบผลการคํานวณต�นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล�งของเงิน (ต�อ) 
 กิจกรรมหลักท่ี  1  ส�งเสริมกิจกรรมการศึกษาท�องถ่ิน  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  มีต�นทุนรวมและ
ต�นทุนต�อหน�วยเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีเท�ากันคิดเป3นร�อยละ 40.26  เนื่องจากหน�วยนับคือจํานวนองค+กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินมีจํานวนเท�าเดิม  การเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมนี้เกิดจากรัฐบาลมีนโยบาลเร�งรัดให�มีการยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาของเด็กในท�องถ่ินให�มีประสิทธิภาพเทียบเท�ากับเด็กในเมือง  จึงได�จัดให�มีกิจกรรมต�าง ๆ เก่ียวกับ
การศึกษาท�องถ่ิน  รวมถึงได�มีการจัดมหกรรมการศึกษาท�องถ่ินให�แต�ละท�องถ่ินนํากิจกรรมเด�น ๆ ของแต�ละ
โรงเรียนมาจัดแสดงเพ่ือให�โรงเรียนในท�องถ่ินอ่ืน ๆ มาเยี่ยมชมและนําไปเป3นแนวทางในการดําเนินการ จึงส�งผลให�
มีค�าใช�จ�ายสูงข้ึน  ประกอบกับได�มีการรณรงค+การเข�าสู�ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนต�าง ๆ ทําให�ต�องมีค�าใช�จ�าย
ในการดําเนินการกิจกรรมนี้  แต�ในต�นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนนี้จะทําให�โรงเรียนในท�องถ่ินมีความพร�อมในด�านต�าง ๆ ท่ีจะ
เข�าสู�ประชาคมอาเซียน   
 กิจกรรมหลักท่ี  2  พัฒนาบุคลากร  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต�นทุนรวมและต�นทุนต�อหน�วยเพ่ิมข้ึน
ในอัตราท่ีเท�ากันคิดเป3นร�อยละ 43.64  เนื่องจากหน�วยนับคือจํานวนองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีจํานวนเท�าเดิม    
เนื่องด�วยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการจัดฝSกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพข�าราชการบรรจุใหม� เพ่ิมสมรรถนะ
ข�าราชการท่ีมีประสิทธิภาพสูง จึงมีการใช�งบประมาณไปในเรื่องของการจัดฝSกอบรมให�กับบุคลากรของกรม
ส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินและบุคลากรขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน รวมถึงมีการจัดฝSกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินจากเงินนอกงบประมาณด�วย  ซ่ึงการฝSกอบรมต�องมีการ
ใช�ทรัพยากรเก่ียวกับวัสดุสํานักงาน ค�าใช�จ�ายในการฝSกอบรม แต�ต�นทุนท่ีเสียไปจะได�มาซ่ึงความรู� ความเข�าใจ  
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  รวมถึงเป3นประโยชน+ต�อหน�วยงานและต�อองค+กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน  ซ่ึงจะสามารถให�บริการสาธารณะแก�ประชาชนได�อย�างครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี  ถือได�ว�าเกิดความคุ�มค�า
ในเชิงการบริหารจัดการ 
 กิจกรรมหลักท่ี 6 (การส�งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณะ) และกิจกรรมหลักท่ี 7 (ติดตามประเมินผล
การดําเนินงานขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน) ของป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 เชื่อมโยงกับกิจกรรมหลักท่ี 5 (ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินการอํานวยการและบริหารจัดการ) ของป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2556  มีต�นทุนลดลงจากป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 เป3นเงิน 202,080,256.73 บาท  คิดเป3นร�อยละ 48.25  
เนื่องจากได�มีการเชื่อมโยงระหว�างกิจกรรมในป� พ.ศ. 2555 มี 2 กิจกรรม  ในขณะท่ีป� พ.ศ. 2556 มี  1  กิจกรรม  
ประกอบกับหน�วยนับคือจํานวนองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีจํานวนเท�าเดิม ส�วนหนึ่งท่ีทําให�ต�นทุนลดลงเนื่องจาก
มีการเชื่อมโยงของกิจกรรม  จากท่ีมีการใช�งบประมาณเพ่ือดําเนินงานตามกิจกรรม 2 กิจกรรม เม่ือมีการเชื่อมโยง
แล�วมีการใช�งบประมาณตามกิจกรรมเพียง 1 กิจกรรม  แต�สามารถดําเนินการได�อย�างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน
การดําเนินงานขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�อย�างเต็มท่ี เนื่องจากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินมีหน�าท่ี
กํากับดูแลองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�ปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต�องการของประชาชนใน
พ้ืนท่ีได�อย�างท่ัวถึง   
 กิจกรรมหลักท่ี  8 และ 9  การส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค+กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน  และการส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจถ�ายโอนและนโยบายของรัฐบาล  
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต�นทุนเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีเท�ากันเนื่องจากหน�วยนับคือจํานวนองค+กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินมีจํานวนเท�าเดิมคิดเป3นร�อยละ 27.93 และ 40.25 ตามลําดับ  การเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมนี้ซ่ึงเกิดจากรัฐบาล
มีนโยบายเร�งด�วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  และได�มีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการรณรงค+การ
แก�ไขปBญหายาเสพติดในชุมชนและในท�องถ่ินต�าง ๆ เพ่ือให�เป3นชุมชนท่ีปลอดยาเสพติดและเป3นการคืนคนดีสู�
สังคม  จึงทําให�ต�นทุนของท้ัง 2 กิจกรรมนี้เพ่ิมข้ึน  แต�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถปฏิบัติงานได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ  และทันต�อเหตุการณ+บ�านเมือง นโยบายรัฐบาลดําเนินไปอย�างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค+     
และประชาชนได�รับประโยชน+สูงสุดในการดําเนินการดังกล�าว   
 
 



ตารางท่ี  9  เปรียบเทียบผลการคํานวณต�นทุนผลผลิตย�อยแยกตามแหล�งของเงิน (ต�อ) 
 การวิเคราะห+สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต�นทุนต�อหน�วยผลผลิตย�อย  ดังนี้ 
 ผลผลิตย�อยท่ี  1  การตรวจสอบการคลังและระบบควบคุมภายในขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน     
เป3นผลผลิตย�อยของกองตรวจระบบบัญชีท�องถ่ิน (ตบ.)  มีต�นทุนในการดําเนินการตามผลผลิตย�อยเพ่ิมข้ึนคิดเป3น
ร�อยละ 1,106.40  ซ่ึงเป3นเพ่ิมท่ีสูงมาก เนื่องจากปริมาณขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีออกตรวจสอบมีจํานวน
ลดลงคิดเป3นร�อยละ 90.36  แต�สามารถออกตรวจสอบได�อย�างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป3นการตรวจเจาะเป3นแต�ละ
หน�วยงาน  เป3นการเน�นคุณภาพของการตรวจสอบและผลสําเร็จของการตรวจสอบมากกว�า จะเน�นปริมาณของ
องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีตรวจสอบได�  ส�งผลให�ต�นทุนเพ่ิมสูงข้ึนจากค�าใช�จ�ายในการเดินทางออกตรวจสอบ 
แต�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถได�รับคําแนะนําอย�างละเอียดและสามารถปฏิบัติงานได�อย�างถูกต�อง 
ประกอบกับลดการทักท�วงของสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินด�วย   
 ผลผลิตย�อยท่ี  2  การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารแก�หน�วยงานต�าง ๆ องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินและ
ประชาชนท่ัวไป  ซ่ึงเป3นผลผลิตย�อยของศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศท�องถ่ิน (ศส.) ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556        
มีต�นทุนรวมลดลงคิดเป3นร�อยละ 13.30  แต�หน�วยนับคือจํานวนหน�าของเว็บไซต+กลับมีจํานวนเพ่ิมข้ึน  ส�งผลให�
ต�นทุนต�อหน�วยของกิจกรรมนี้ลดลงคิดเป3นร�อยละ 30.27 สาเหตุท่ีทําให�ต�นทุนของกิจกรรมนี้ลดลงคือ โครงการ
ต�าง ๆ ท่ีได�ดําเนินการต�อเนื่องมาได�เสร็จเรียบร�อยแล�ว   
 ผลผลิตย�อยท่ี  3  ส�งเสริมความเข�มแข็งและสนับสนุนการจัดการบริการสาธารณะ  เป3นผลผลิตย�อยของ
สํานักพัฒนาและส�งเสริมการบริหารงานท�องถ่ิน (นโยบายและแผน) (สน.พส.)  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556       
มีต�นทุนในการดําเนินการตามผลผลิตย�อยเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 36.38  ในขณะท่ีหน�วยนับคือองค+กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินมีจํานวนเท�าเดิม  เนื่องจากการส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการสาธารณะเป3นภารกิจหลักของ
องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีการส�งต�อให�กับประชาชนในพ้ืนท่ี  จึงต�องมีการฝSกอบรมผู�ปฏิบัติงานให�เกิดความ
เข�าใจข้ันตอน รูปแบบ รายละเอียดของการดําเนินการจึงทําให�ต�นทุนสูงข้ึน แต�การเพ่ิมข้ึนของต�นทุนทําให�องค+กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินมีความเข�าใจในการดําเนินการให�บริการสาธารณะได�อย�างมีประสิทธิภาพ   

ผลผลิตย�อยท่ี  4 และ 5  สนับสนุนภารกิจสถานีสูบน้ําไฟฟ&า และการจัดต้ัง/เปลี่ยนแปลงฐานะของ
องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  เป3นผลผลิตย�อยของสํานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร�าง (สน.พร.)              
ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  มีต�นทุนในการดําเนินการตามผลผลิตย�อยลดลง  คิดเป3นร�อยละ 23.26 และ 23.19  
ตามลําดับ  แต�หน�วยนับคือจํานวนสถานีสูบน้ําและจํานวนองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีจํานวนเท�าเดิม            
ซ่ึงหน�วยงานดังกล�าวมีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางชุมชนให�ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคไว�
ใช�ในชีวิตประจําวัน  ส�งผลให�คุณภาพชีวิตของประชาชนดียิ่งข้ึน  รวมถึงได�มีการดําเนินการจัดต้ัง/เปลี่ยนแปลง
ฐานะขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินอย�างต�อเนื่อง  และกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินบรรลุภารกิจหลักในการ
ส�งเสริมและสนับสนุนองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�มีความเข�มแข็งและมีศักยภาพในการให�บริการสาธารณะแก�
ประชาชนได�อย�างยั่งยืน 
 ผลผลิตย�อยท่ี  6  ส�งเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจการให�บริการสาธารณะขององค+กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน  ซ่ึงเป3นผลผลิตย�อยของสํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัด (สถจ.) ในป�งบประมาณ      
พ.ศ. 2556  มีต�นทุนเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 24.89  แต�หน�วยนับคือจํานวนองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีจํานวน  
เท�าเดิม  ส�งผลให�ต�นทุนต�อหน�วยของกิจกรรมนี้เพ่ิมข้ึน แต�ทําให�กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินบรรลุภารกิจหลัก
ในการส�งเสริมและสนับสนุนองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�มีความเข�มแข็งและมีศักยภาพในการให�บริการ
สาธารณะแก�ประชาชนได�อย�างยั่งยืนและสามารถตอบสนองความต�องการได�อย�างรวดเร็ว   
  
 
 
 
 



ตารางท่ี  10  เปรียบเทียบผลการคํานวณต�นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล�งของเงิน (ต�อ)   
 ผลผลิตหลักท่ี  2  จัดสรรเงินอุดหนุนให�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต�นทุน
รวมและต�นทุนต�อหน�วยเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ  28.11  ซ่ึงต�นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนนี้ทําให�กรมส�งเสริมการปกครอง      
ส�วนท�องถ่ินจัดสรรเงินอุดหนุนประเภทต�าง ๆ ได�อย�างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามภารกิจของ  
กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  รวมถึงตามนโยบายเร�งด�วนของรัฐบาลเพ่ือให�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย�างรวดเร็ว  สนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะ
และการศึกษาในอํานาจหน�าท่ีขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�อย�างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ�มค�าในการบริหาร
จัดการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  11  รายงานเปรียบเทียบต�นทุนทางตรงตามศูนย�ต�นทุนแยกตามประเภทค�าใช�จ�าย 
และลักษณะของต�นทุน (คงท่ี/ผันแปร) (ต�อ)  
 การวิเคราะห+สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต�นทุนทางตรงตามศูนย+ต�นทุนแยกตามประเภทค�าใช�จ�าย
และลักษณะของต�นทุน (คงท่ี/ผันแปร)   
 ศูนย+ต�นทุนหลักท่ี  1  สํานักพัฒนาและส�งเสริมการบริหารงานท�องถ่ิน (นโยบายและแผน) (สน.พส.)      
มีต�นทุน)  มีต�นทุนคงท่ีเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 40.73  เนื่องจากในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได�มีการโยก (ย�าย)  
มาดํารงตําแหน�งจํานวนหลายอัตรา  จึงทําให�งบบุคลากร  ค�าใช�สวัสดิการ  รวมถึงค�าเช�าบ�านเพ่ิมข้ึน แต�จากการ
ควบคุมการใช�พลังงานอย�างต�อเนื่องก็ยังส�งผลให�ค�าสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึนด�วย  แต�ค�าใช�จ�ายท่ีเพ่ิมข้ึนอย�างชัดเจน
คือค�าเสื่อมราคาท่ีเกิดจากการสร�างระบบงานต�าง ๆ ให�กับองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เช�น ระบบ e-plan
ประกอบกับได�รับครุภัณฑ+เพ่ือมาใช�ในสํานักงานเพ่ิมข้ึนทําให�ค�าเสื่อมราคาเพ่ิมข้ึนด�วย ต�นทุนผันแปรเพ่ิมข้ึน     
คิดเป3นร�อยละ  42.56  ส�งผลให�มีต�นทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเป3นร�อยละ 41.94  เนื่องจากหน�วยงานได�รับงบประมาณ  
ในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ+การเตรียมตัวเข�าสู�ประชาคมอาเซียนขององค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงกรมส�งเสริม
การปกครองท�องถ่ินได�ผลของการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนจากการท่ีต�นทุนเพ่ิม  คือการทํางานท่ีมุ�งประโยชน+ต�อองค+กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินและประชาชน  สอดคล�องกับเป&าหมาย ยุทธศาสตร+ ตลอดจนระบบบริหารจัดการขององค+กร 
ดังนั้น เม่ือเปรียบเทียบต�นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนกับประสิทธิภาพของงานถือได�ว�าเกิดความคุ�มค�าในเชิงบริหารจัดการ   
 ศูนย+ต�นทุนหลักท่ี  2  สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร�าง (สน.พร.)  มีต�นทุนคงท่ีลดลง จํานวน  
2,159,190.49  บาท  คิดเป3นร�อยละ 17.10  เนื่องจากในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได�มีการโยก (ย�าย) ไปดํารง
ตําแหน�งท่ีอ่ืนหลายอัตรา จึงทําให�งบบุคลากร ค�าใช�จ�ายสวัสดิการ รวมถึงค�าเช�าบ�าน  ค�าสาธารณูปโภคลดลงด�วย 
และได�รับครุภัณฑ+เพ่ือมาใช�ในสํานักงานเพ่ิมข้ึนทําให�ค�าเสื่อมราคาเพ่ิมข้ึนด�วย ต�นทุนผันแปรลดลง  จํานวน  
3,196,511.17 บาท  คิดเป3นร�อยละ 55.88  ส�งผลให�มีต�นทุนรวมลดลง  5,355,701.66 บาท คิดเป3นร�อยละ 
29.20  เนื่องจากในป�ประมาณในป� พ.ศ. 2556  ไม�มีการจัดพิมพ+หนังสือรวมถึงไม�มีการยกร�างกฎหมายและ
ประชุมคณะกรรมาธิการปกครอง สส./สว. ในเรื่องดังกล�าว  ถึงแม�ต�นทุนของหน�วยงานจะลดลงแต�กรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ินได�ผลของการดําเนินงานอย�างมีประสิทธิภาพ คือการทํางานท่ีมุ�งประโยชน+ต�อองค+กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินและประชาชน สอดคล�องกับเป&าหมาย ยุทธศาสตร+  ตลอดจนระบบบริหารจัดการขององค+กร   
 ศูนย+ต�นทุนหลักท่ี  3  สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถ่ิน (สพบ.) มีต�นทุนคงท่ีเพ่ิมข้ึน จํานวน 818,734.18 บาท  
คิดเป3นร�อยละ 5.34  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 ต�นทุนคงท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนอย�างชัดเจนคือค�าใช�จ�ายสวัสดิการ และ   
ค�าสาธารณูปโภค เนื่องจากหน�วยงานมีหน�าท่ีในการฝSกอบรมให�กับบุคลากรของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน
และองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงต�องมีการติดต�อประสานงานกับผู�เข�ารับการฝSกอบรมทางโทรศัพท+ส�งผลให�ค�า
สาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน  รวมถึงมีการโยก (ย�าย) บุคลการเข�ามารับตําแหน�งเพ่ิมข้ึนด�วย  ต�นทุนผันแปรเพ่ิมข้ึน  
จํานวน  3,221,712.32  บาท คิดเป3นร�อยละ  75.73  ส�งผลให�ต�นทุนรวมเพ่ิมข้ึน จํานวน 4,040,446.50 บาท  
คิดเป3นร�อยละ  20.62  ต�นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนนี้ทําให�หน�วยงานได�มีการจัดฝSกอบรมให�กับบุคลากรได�อย�างเต็มท่ี          
มีประสิทธิภาพ และผู�เข�ารับการฝSกอบรมมีความรู�สามารถนําไปปฏิบัติงานได�   
 ศูนย+ต�นทุนสนับสนุนท่ี 1, 2 และ 3  สํานักงานเลขานุการกรมฯ  (สล.สถ.), กองการเจ�าหน�าท่ี (กจ.) และ
กลุ�มพัฒนาระบบริหาร (ก.พ.ร.) มีต�นทุนรวมลดลงคิดเป3นร�อยละ 40.58, 20.70 และ 57.66 ตามลําดับ ต�นทุน              
ท่ีลดลงอย�างชัดเจนของสํานักงานเลขานุการกรมฯ คือ ค�าใช�จ�ายประชาสัมพันธ+  และมีการบูรณาการฝSกอบรมของ
กองการเจ�าหน�าและสถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถ่ินจึงทําให�ต�นทุนในส�วนนี้ลดลงด�วย  รวมถึงในป�งบประมาณ     
พ.ศ. 2556  มีข�าราชการโยกย�ายเข�ามาหลายอัตราจึงทําให�งบบุคลากรเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก  ค�าใช�จ�ายสวัสดิการ 
รวมถึงค�าเช�าบ�าน  ค�าสาธารณูปโภคลดลงด�วย   
 
 
 
 



ตารางท่ี  12  รายงานเปรียบเทียบต�นทุนทางอ�อมตามลักษณะของต�นทุน (คงท่ี/ผันแปร) (ต�อ)  
 การวิเคราะห+สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต�นทุนทางอ�อมตามลักษณะของต�นทุน (คงท่ี/ผันแปร)   
 ค�าใช�จ�ายประเภทท่ี  1  ค�าจ�างเหมาบริการ  เป3นค�าใช�จ�ายผันแปรมีต�นทุนลดลงจากป�งบประมาณ     
พ.ศ. 2555  จํานวน  1,293,252.30 บาท คิดเป3นร�อยละ 75.25  กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินลดการปรับปรุง
สํานักงานเพ่ือประหยัดงบประมาณ  เนื่องจากสํานักงานยังอยู�ในสภาพดีและสามารถใช�งานได� และมีพ้ืนท่ีในการ
จัดเก็บเอกสารให�ปลอดภัย จึงทําให�ต�นทุนค�าจ�างเหมาบริการลดลง     
 ค�าใช�จ�ายประเภทท่ี  2  ค�าซ�อมแซม  เป3นค�าใช�จ�ายผันแปรมีต�นทุนเพ่ิมข้ึนจากป� พ.ศ. 2555 จํานวน  
1,483,063.43  บาท  คิดเป3นร�อยละ  53.23  เนื่องจากครุภัณฑ+ในสํานักงาน  รถยนต+นั่งส�วนกลางรวมถึงรถยนต+
ประจําตําแหน�งท่ีใช�งานอยู�ในสํานักงานมีสภาพทรุดโทรมจากการใช�งานมาหลายป�  จึงต�องมีการซ�อมแซมและ
บํารุงรักษาให�อยู�ในสภาพดี  พร�อมท่ีใช�งานต�อไปได�   
 ค�าใช�จ�ายประเภทท่ี  3  ค�าเช�าอสังหาริมทรัพย+ (ท่ีดิน) เป3นค�าใช�จ�ายคงท่ีมีต�นทุนเพ่ิมข้ึนจากป� พ.ศ. 2555  
จํานวน 2,102,957.60 บาท  คิดเป3นร�อยละ 43.86  เนื่องจากสํานักงานทรัพย+สินส�วนพระมหากษัตริย+มีการปรับ
ข้ึนค�าเช�าท่ีดินและสถานท่ีตั้งของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน   
 ค�าใช�จ�ายประเภทท่ี 4 และ 5  ค�าจ�างพนักงานขับรถ  และค�าจ�างพนักงานระบบโสต  มีต�นทุนเพ่ิมข้ึน    
คิดเป3นร�อยละ 46.94 และ 40.19 ตามลําดับ  เป3นค�าใช�จ�ายคงท่ีจ�างในอัตราเท�าเดิม ท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ิมจากอัตราค�าแรง
ข้ันตํ่าท่ีมีการปรับเพ่ิม จึงส�งผลให�ค�าใช�จ�ายของท้ัง 2 ประเภทนี้ เพ่ิมข้ึน   
 ค�าใช�จ�ายประเภทท่ี  6  ค�าใช�จ�ายสวัสดิการของข�าราชการ ประกอบด�วย ค�ารักษาพยาบาล  ค�าเล�าเรียนบุตร  
เงิน ก.บ.ข. และเงิน กสจ.  ซ่ึงเป3นค�าใช�จ�ายคงท่ีมีต�นทุนลดลงจากป�งบประมาณ พ.ศ. 2555  จํานวน  
55,198,453.57 บาท  คิดเป3นร�อยละ 59.81 ซ่ึงต�นทุนท่ีลดลงอย�างเห็นได�ชัดคือค�ารักษาพยาบาลของข�าราชการ
และบุคคลในครอบครัว  ซ่ึงกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินไม�สามารถควบคุมค�าใช�จ�ายดังกล�าวได�  แต�ใน
ป�งบประมาณท่ีผ�านมาได�มีการรณรงค+ให�ข�าราชการและบุคคลในครอบครัวหันมาออกกําลังกายเพ่ือทําให�ร�างกาย
แข็งแรงยิ่งข้ึน  
 ค�าใช�จ�ายประเภทท่ี  7  ค�าเสื่อมราคา  ประกอบด�วย ค�าเสื่อมราคาของครุภัณฑ+และค�าตัดจําหน�ายของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร+   ซ่ึงเป3นค�าใช�จ�ายคงท่ี มีต�นทุนเพ่ิมข้ึนจากป�งบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน  
17,117,660.80 บาท  คิดเป3นร�อยละ 173.52  สาเหตุของการเพ่ิมข้ึนท่ีชัดเจนคือค�าตัดจําหน�วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร+ซ่ึงในป�ท่ีผ�าน ๆ มา ได�มีการพัฒนาระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร+ข้ึนเพ่ือมาช�วยในการปฏิบัติงาน/
ประสานงานกับองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เช�น e-LAAS, e-plan เป3นต�น  
 


