
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการปรับกิจกรรมหลักในแต่ละผลผลิตเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมาย  
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย  และยุทธศาสตร์ของประเทศจากเดิม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 12 กิจกรรม 2 ผลผลิต ปรับเปลี่ยนเป็น 11 กิจกรรม 2 ผลผลิต ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้เชื่อมโยงกิจกรรมของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือค านวณต้นทุนผลผลิตและเปรียบเทียบผลการ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยแนวทางในการเชื่อมโยงกิจกรรม พิจารณาจากลักษณะงาน กิจกรรมย่อยที่อยู่ใน
กลุ่มประเภทเดียวกัน เชื่อมโยงตามกลุ่มภารกิจ หน้าที่และผลผลิตเดียวกัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้น า
การด าเนินงานตามกิจกรรมที่ 3 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบริหารหน่วยงาน และกิจกรรมที่ 8 การเตรียมความ
พร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่ 3 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการสนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าและให้บริการสาธารณะ โดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในพ้ืนที่ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ท างานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนดและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง เช่น ด้านการ
จัดเก็บรายได ้ด้านการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านรายงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ เป็นต้น ท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่และเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีนโยบายจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด อ าเภอ ชุมชนต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น โครงการด้านการก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการ
บ าบัดน้ าเสียรวม เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ด ีแข็งแรง กลายเป็นชุมชนน่าอยู่ และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นไดด้ าเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนในท้องถิ่นต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินการอบรมบ าบัด
ฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด เพ่ือขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากชุมชน รวมถึงได้มีโครงการด้านการฝึกอาชีพให้กับผู้เข้า
รับการบ าบัดยาเสพติด เมื่อออกจากสถานบ าบัดแล้วจะได้มีอาชีพรองรับและด าเนินชีวิต  ในสังคมปกติได้ จึงท าให้
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นนี้คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนมีศักยภาพสูงในการให้บริการสาธารณะ สามารถส่งมอบบริการ
สาธารณะให้ประชาชนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของประชาชน  

ต้นทุนการด าเนินการบางรายการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถประหยัดงบประมาณได้ 
เนื่องจากผู้บริหารหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด และเกิด
ประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ต้นทุนบางกิจกรรมลดลง  ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้การ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ซึ่งต้นทุนบางกิจกรรมลดลงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าต่องบประมาณ
ของประเทศ 

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



ตารางท่ี  7  เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน (ต่อ) 
 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย  ดังนี้ 
 กิจกรรมย่อยที่  1, 2 และ 3 การบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
พร้อมระบบ Anti Virus, บ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และบ ารุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขอุปกรณ์ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เดิมของโครงการการระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น (ศส.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการด าเนินการเกี่ยวกับระบบสารเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลงเท่ากันทั้ง 3 กิจกรรมย่อย ซึ่งลดลงร้อยละ 
23.92 เนื่องจากในงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการปรับปรุงแก้ไข บ ารุงรักษาระบบต่อเนื่องจากปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2557 ให้สามารถใช้งานและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งระบบดังกล่าว
ได้ใช้งานมานานหลายปี จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น แต่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน   
 กิจกรรมย่อยที่ 4 การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน ก.กลาง, อนุฯ ก.กลาง, ก.จังหวัด และอนุฯ ก.จังหวัด 
เป็นกิจกรรมย่อยของส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง
ในการด าเนินการตามกิจกรรมนี้  โดยมีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 27.07 ในขณะเดียวกันหน่วยนับเท่าเดิม 
ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 27.07 ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ต้นทุนเพ่ิมขึ้นเกิดจากในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ได้มีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และมีการเพ่ิมจ านวนของ
คณะกรรมการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น แต่การปรับเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ท าให้กิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการเป็นอุปสรรคแต่อย่างใด    
 กิจกรรมย่อยที่ 5  จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของส านัก
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.)  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 408.27              
ในขณะเดียวกันหน่วยนับลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.00 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 464.74      
ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ต้นทุนเพ่ิมขึ้นแต่หน่วยนับลดลงนั้น เกิดจากปริมาณของเนื้อหาของข้อมูลในคู่มือระเบียบที่
จัดพิมพ์มีจ านวนมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการออกระเบียบ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ออกมาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการจัดท าคู่มือให้ครอบคลุมเนื้อหาและสามารถน าไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 
ส่งผลให้ต้นทุนในการจัดพิมพ์คู่มือสูงขึ้น แต่สามารถตอบสนองการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ด้านการบริหารงานบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง   
 กิจกรรมย่อยที่ 6  จัดพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี  เป็นกิจกรรมย่อยของของส านักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน) (สน.พส.)  มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 46.58   
เนื่องจากได้ลดปริมาณการแจกจ่ายหนังสือประจ าปีให้แต่ละหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เนื่องจากพบว่ามี
ความซ้ าซ้อนท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณจึงส่งผลให้ปีงบประมาณนี้ต้นทุนลดลงด้วย ประกอบกับในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาของรายงานประจ าปีให้ครอบคลุมทุกภารกิจ กิจกรรมของกรมฯ ท าให้ต้นทุนใน
การจัดพิมพ์ลดลงด้วย แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับหนังสือรายงานประจ าปีที่มีความครบถ้วนของข้อมูล 
หนังสือแข็งแรงทนทาน  สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน 
 กิจกรรมย่อยที่ 7  การจัดซื้อหนังสือของห้องสมุด เป็นกิจกรรมย่อยของส านักพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน) (สน.พส.) มีต้นทุนรวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 46.58 แต่ปริมาณหนังสือที่จัดซื้อมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 57.89 ส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 66.17 เนื่องจากปริมาณของ
หนังสือที่จัดซื้อเพ่ิมข้ึนนี้เองส่งผลให้ต้นทุนลดลง และหนังสือที่จัดซื้อมีความหลากหลายประเภทสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของข้าราชการและลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างดี  ประกอบกับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นมีการส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานรักการอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง   
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 กิจกรรมย่อยที่  8  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนบูรณาการการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
(นโยบายและแผน) (สน.พส.)  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการด าเนินการฝึกอบรมตามกิจกรรมนี้ โดยมี
ต้นทุนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 327.36 ขณะเดียวกันปริมาณของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวก็เพ่ิมขึ้น
ด้วยเช่นกัน แต่ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นไม่ได้ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงแต่อย่างใดกลับเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 35.88 
สาเหตุหลักท่ีท าให้ต้นทุนของกิจกรรมนี้เพ่ิมขึ้นคือ มีการลงพ้ืนที่เพ่ือไปจัดฝึกอบรมตามหมู่บ้าน ชุมชน และเข้าถึง
ผู้อบรมในพ้ืนที่ให้ความรู้ท าความเข้าใจกับผู้เข้ารับการอบรมในพ้ืนที่ได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ท าให้ปริมาณของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ต้นทุนในการด าเนินการตามโครงการเพ่ิมขึ้นไปด้วย ประกอบ
กับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมมีราคาสูงขึ้น แต่สามารถท าให้การฝึกอบรมมีความเข้มข้น     ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจในการท างานมากขึ้น ถึงแม้ต้นทุนต่อกิจกรรมนี้จะเพ่ิมขึ้นแต่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่  และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ     
 กิจกรรมย่อยที่  9 และ 10  การจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหารสาธารณสุขและเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ และการจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสถานสงค์เคราะห์คนชรา เป็นกิจกรรมย่อยของส านัก
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม (สน.สส.)  ทั้ง 2 กิจกรรม มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 30.76 ในปริมาณที่เท่าเดิม แต่เนื่องจากทั้ง 2 กิจกรรมนี้เป็นการด าเนินงานต่อเนื่องมาจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท าให้การด าเนินงานมีระบบแบบแผนที่แน่นอนแล้วลดความยุ่งยากซับซ้อน และด าเนินงาน
ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ประหยัดต้นทุนในทุก ๆ ด้าน แต่สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน างบประมาณที่จัดสรรให้ไปส่งเสริมและสนับสนุนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 กิจกรรมย่อยที่  11  การประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core Team)        
เป็นกิจกรรมย่อยของส านักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สน.มถ.) โดยมีต้นทุนรวมและ
ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 36.31 แต่ปริมาณคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปริมาณเท่าเดิม เป็นการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกันซึ่งเป็นการประสานงาน ติดตามการด าเนินงานและประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยหน่วยงานในส่วนกลางที่จะต้องเดินทางไปราชการเพ่ือตรวจติดตามในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง รวมถึงส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดต้องออกตรวจติดตามกิจกรรมนี้ด้วย ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับได้มีการส่งเสริมให้ใช้มาตรการทางเดียวกั น ออกตรวจติดตาม
เหมือนกันให้ไปด้วยกัน ท าให้สามารถประหยัดงบประมาณได้อีกทางหนึ่ง แต่สามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแล     
ให้ค าแนะน ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กิจกรรมย่อยที่  12 จัดสรรค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า เป็นกิจกรรมย่อยของส านัก
พัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง (สน.พร.) มีต้นทุนเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 8.71 แต่ปริมาณของลูกจ้างชั่วคราวมี
ปริมาณลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.66 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 25.90 ซึ่งการเพ่ิมขึ้นนี้เกิดค่า
ครองชีพที่เพ่ิมขึ้น แต่เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ไปสู่
เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

กิจกรรมย่อยที่  13, 14 และ 15 การจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลงฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล 
รวมทั้งแยกพ้ืนที่ เปลี่ยนชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พิจารณาให้ความเห็นร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
เป็นกิจกรรมย่อยของส านักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง (สน.พร.) ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรม มีต้นทุนเพ่ิมขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 8.71 แตมี่ปริมาณของหน่วยนับแต่ละกิจกรรมเพ่ิม/ลดคิดเป็นร้อยละ 83.33, 200 และ 37.50 ลูกจ้างชั่วคราว
มีปริมาณลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.66 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.90 ซึ่งหน่วยงานนี้มีหน้าที่ 

 



-3- 
 
พัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การเพ่ิมขึ้นของ
ต้นทุนท าให้ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย สามารถ  
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้มีการพิจารณาแก้ไขร่างกฎหมาย
หรือเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายเพิ่มขึ้นจากเดิมเนื่องจากในที่ผ่านมากฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือปฏิบัติอยู่มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อนเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานจึงต้องมีการแก้ไข จึงท าให้ต้นทุนต่อ
หน่วยของกิจกรรมนี้ลดลงอย่างมาก   

กิจกรรมย่อยที่  16  โครงการจัดมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่นประจ าปี 2557 และ 2558 เป็นกิจรรมย่อย
ของส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.) มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 21.07 ซึ่งเป็นกิจรรมที่หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการเป็นประจ าทุกปีและเป้าหมายของผู้เข้าร่วม
โครงการคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปริมาณจึงเท่าเดิม แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินงานตาม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ค่าเช่าสถานที่ในการจัดงาน เป็นต้น แต่การจัดงานประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนนี้คุ้มค่าต่อผลลัพธ์ที่ได้ 

กิจกรรมย่อยที่  17 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล เป็นกิจรรมย่อยของส านักประสานและ
พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.)  มีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 142.15 แต่ในขณะเดียวกันจ านวน
โรงเรียนเป้าหมายที่ด าเนินการตามโครงการนี้ลดลงคิดเป็นร้อยละ 28.14 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 236.98 เนื่องจากโครงการนี้เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 ซึ่งมีโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าร่วมโครงการไปแล้วส่วนหนึ่ง จึงท าให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558         
มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการลดลงจึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น แต่โรงเรียนสามารถเข้าสู่งานทะเบียนวัดผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม  

กิจกรรมย่อยที่  18  โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน เป็นกิจกรรมย่อยของ
ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.) มีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 142.15 แต่ใน
ขณะเดียวกันจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานมีจ านวนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 101.79 แต่จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เพ่ิมขึ้นนี้เองท าให้ต้นทุนเพ่ิมขึ้น แต่สามารถจัดงานได้ยิ่งใหญ่ 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดคือเทิดไท้องค์ราชัน   

กิจกรรมย่อยที่  19  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น เป็นกิจรรมย่อยของส านักประสานและ
พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.) มีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 142.15 แต่มีปริมาณผู้เข้าร่วม
โครงการลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.78 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยต่อกิจกรรมเพ่ิมขึ้น 149.07 แต่ในต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นนี้
นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสแสดงความสามารถทักษะ ความช านาญในด้านต่าง ๆ และ
ศักยภาพของนักเรียนที่เป็นคนเก่งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บุคคลภายนอกได้เห็นว่านักเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคนเก่งมากมาย   

กิจกรรมย่อยที่  20  โครงการอบรมด้านศิลปะแขนงนาฏศิลป์ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2558 เป็นกิจรรมย่อยของส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
(สน.กศ.) มีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21.07 แต่มีปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.86 
ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยต่อกิจกรรมเพ่ิมขึ้น 52.99 แต่ครูได้รับความรู้ ทักษะในวิชาชีพเพ่ือไปถ่ายทอดให้กับ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

กิจกรรมย่อยที่  21  การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้พิจารณาด าเนินการ  
เป็นกิจกรรมย่อยของส านักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น (สน.กม.) มีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.09          
ในขณะเดียวกันก็มีปริมาณลดลงด้วยคิดเป็นร้อยละ 43.61 ในการที่มีปริมาณของจ านวนเรื่องลดลงนี้ส่งผลให้มีต้นทุน
ต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 93.48 เป้าหมายในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการอย่างรอบคอบ ตรวจสอบอย่างละเอียดให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ รวมทั้ง 
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รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่ก าหนด เนื่องจากบางเรื่องเข้าสู่กระบวนการและอยู่ระหว่างการพิจารณา    
ของศาล การจัดท า แก้ไข ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความยุ่งยากของการด าเนินการแต่ละเรื่องท าให้ปริมาณลดลง  ส่งผลให้
ต้นทุนต่อเรื่องที่ด าเนินการเพ่ิมขึ้น แต่การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนเป็นการส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กิจกรรมย่อยที่  22  การด าเนินคดีอาญา แพ่ง (ละเมิด) และคดีปกครองของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกิจกรรมย่อยของส านักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น (สน.กม.)  มีต้นทุนรวม
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 18.18  ในขณะเดียวกันก็มีจ านวนเรื่องที่ด าเนินการตามกิจกรรมเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 10.69  
ในการที่มีปริมาณของจ านวนเรื่องที่เพ่ิมขึ้นนี้ส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 26.08 การด าเนินการทาง
คดีไม่ว่าจะทางแพ่ง หรืออาญาต้องด าเนินการอย่างรอบคอบ ละเอียด ถี่ถ้วน และต้องไม่มีข้อผิดพลาดในการ
ด าเนินการ ซึ่งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะส่งผลในทางที่ไม่ดีต่อหน่วยงาน  ซึ่งการด าเนินการเกี่ยวกับคดีมีความยากง่ายไม่
เท่ากันในแต่ละคดี และระยะเวลาในการด าเนินการไม่เท่ากัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การด าเนินการเป็นไป
อย่างรวดเร็วส่งผลให้มีจ านวนเรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จเพ่ิมขึ้น จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยในการด าเนินการในแต่ละ
เรื่องลดลงไปด้วย   

กิจกรรมย่อยที่  23  งานธุรการ สารบรรณ การเงินการบัญชีและโครงการแผนงาน เป็นกิจกรรมย่อยของ
ส านักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น (สน.กม.)  มีต้นทุนรวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 45.45  ในขณะเดียวกันก็มีจ านวน
เรื่องที่ด าเนินการตามกิจกรรมเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 47.48  ในการที่มีปริมาณของจ านวนเรื่องที่เพ่ิมขึ้นนี้ส่งผลให้มี
ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอย่างเห็นได้ชัดคิดเป็นร้อยละ 63.01 แต่สามารถด าเนินงานได้อย่างมีระบบ ระเบียบ และมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลสูงสุด คุ้มค่าต่องบประมาณที่เสียไป   
 กิจกรรมย่อยที่  24  การพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของส านักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น (สน.กม.) มีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้น     
คิดเป็นร้อยละ 63.64 โดยมีต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 577.93  ในขณะเดียวกันก็มีจ านวนเรื่องที่พิจารณา
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 75.86  แต่การลดลงของปริมาณนี้ไม่ได้ท าให้ประสิทธิภาพในการด าเนินการลดลงไปด้วย ซึ่งต้อง
ด าเนินการอย่างรอบคอบ ตรวจสอบอย่างละเอียดให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ สามารถตอบสนองการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครอบคลุม ลดการทักท้วงของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 กิจกรรมย่อยที่  25 และ 26  การฝึกอบรมข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการฝึกอบรม
ของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยทั้ง 2 กิจกรรม มีต้นทุนรวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.02  
ขณะเดียวกันปริมาณของข้าราชการและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ิมขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 16.19 และ 16.22 ตามล าดับ  แต่อย่างไรก็ตามปริมาณผู้เข้าอบรมที่เพ่ิมขึ้นนี้ก็ท าให้ต้นทุน       
ต่อหน่วยลดลงด้วยคิดเป็นร้อยละ 20.84  สาเหตุหลักท่ีท าให้ต้นทุนของกิจกรรมนี้ลดลงคือลดการใช้วัสดุส านักงาน
เป็นจ านวนมากเพ่ือผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน แต่ในปีที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้มีการ
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นการใช้สื่อการเรียนในระบบคอมพิวเตอร์แทนจึงสามารถประหยัดค่า วัสดุ
ส านักงานได้เป็นจ านวนมาก  แต่สามารถตอบสนองความต้องการในการเรียนการสอนได้ครบถ้วน   
 กิจกรรมย่อยที่  27  ศูนย์ข้อมูลด้านการคลัง (รับ-จ่าย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรม
ย่อยของส านักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โดยมีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 27.62 
ซึ่งศูนย์นี้เป็นการรวบรวมการเงิน การคลัง ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งต้องใช้ความ
ละเอียดรอบคอบ และใช้ทรัพยากรในการด าเนินการในปริมาณมากไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือเครื่องมือในการช่วย 
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ด าเนินงาน แต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือในการช่วยจัดเก็บข้อมูลจึงสามารถประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ใน
การด าเนินการเป็นจ านวนมาก  แต่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้งานหรือช่วย
ผู้บริหารในการดูแลฐานะเศรษฐกิจการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

กิจกรรมย่อยที่  28  พัฒนาระบบและรูปแบบงบประมาณและพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นกิจกรรม
ย่อยของส านักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.)  มีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 17.54 ซึ่งมีปริมาณของเรื่องที่
ด าเนินการเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 50.76 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 22.04  โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 มีการพัฒนางบประมาณ พัสดุ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน ลดการทักท้วงจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นไปตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่มีหน้าหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กิจกรรมย่อยที่  29  พัฒนาระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมกิจการกองทุน      
เป็นกิจกรรมย่อยของส านักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) มีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.47 แต่มีจ านวนเรื่อง
ของการพัฒนาระบบลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.05 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 21.94 เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การพัฒนาระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ลดการทักท้วงจาก
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและเป็นไปตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีหน้าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กิจกรรมย่อยที่  30  ด าเนินงานเกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของส านัก
บริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.)  มีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 24.02 แต่ในขณะเดียวกันมีปริมาณของจ านวน
ครั้งในการด าเนินงานเพิ่มข้ึนจ านวนมากคิดเป็นร้อยละ 57.83 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 21.42  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับระบบบ าเหน็จบ านาญที่เป็นระบบสารสนเทศจึงท าให้
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา ลดภาระในการด าเนินงาน รวมถึงประหยัดทรัพยากรในการท างานด้วย แต่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบ าเหน็จบ านาญได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

กิจกรรมย่อยที่  31 และ 32  การจัดสรรเงินภาษีอากรและรายได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
และการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของส านักบริหารการคลังท้องถิ่น  
(สน.คท.)  มีต้นทุนเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 24.02 และ 8.51 ตามล าดับ แต่ในขณะเดียวกันมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มข้ึน 
คิดเป็นร้อยละ 24.02 และลดลงคิดเป็นร้อยละ 34.39 ซึ่งนโยบายของรัฐบาลต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถพ่ึงพารายได้ที่จัดเก็บเอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้พิมพ์หนังสือคู่มือการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเพื ่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  และมี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถน ารายได้ที่จัดเก็บเองมาพัฒนา
ท้องถิ่น โดยไม่ต้องพ่ึงพารายได้หลักจากการจัดสรรของรัฐบาล ประกอบกับมีการเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงินโดย
ต้องรายงานผลความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายเงินทุกไตรมาส ส่งผลให้ต้นทุนการด าเนินการเพ่ิมขึ้นแต่จ านวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เร่งรัดติดตามมีจ านวนเท่าเดิม แต่การเพ่ิมขึ้นของจ านวนครั้งในการจัดสรรก็ไม่ท าให้
ต้นทุนลดลง  แต่อย่างไรก็ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด แสดงให้เห็นถึงการ
เพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานนี้ 

กิจกรรมย่อยที่  33  การเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นกิจกรรม
ย่อยของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.)  มีต้นทุนรวมคิดเป็นร้อยละ 7.90 แต่ในขณะเดียวกันมี
จ านวนรายการของการเบิกจ่ายลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.14 ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 35.10   
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนท าให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนด  
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ผู้รับจ้าง/ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินตรงเวลา ลดภาระการทวงถาม และในปัจจุบันได้มีการโอนเงินตรงจากส่วนกลางไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่ต้องผ่านส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

กิจกรรมย่อยที่  34 จัดให้มีการส่งข้อมูลรายงานติดตามผลระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบสารสนเทศ เป็นกิจกรรมย่อย
ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.)  มีต้นทุนลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.90 แต่ในปีงบประมาณ  
ต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณของเรื่องที่จัดส่งเพ่ิมขึ้นอย่างมาก คิดเป็นร้อยละ 116.26 และจากที่ปริมาณเพ่ิมขึ้นนี้ส่งผลให้
ต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 59.48 ซึ่งต้นทุนที่ลดลงนี้ไม่ได้ท าให้การปฏิบัติมีปัญหาแต่อย่างใด กลับส่งผลให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากรในหลาย ๆ ด้าน  
 กิจกรรมย่อยที่  35, 36 และ 37 การประสานงานส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจถ่าย
โอนและนโยบายรัฐบาล, การประสานส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสวัสดิการสังคมกับกลุ่มผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานให้สอดคล้องกับภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกิจกรรมย่อยของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
(สถจ.)  มีต้นทุนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.90 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 52.41, 46.05 และเพ่ิมขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 32.97 ตามล าดับ แต่สามารถท างานได้ปริมาณที่มากขึ้น สามารถให้ความช่วยเหลือให้บริการ
ประชาชนในชุมชน ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการประสานส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการในด้าน
ต่าง ๆ เกี่ยวสวัสดิการสังคม   
 กิจกรรมย่อยที่ 38, 39 และ 40  การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการฝึกอบรมการเพ่ิมสมรรถนะและประสิทธิภาพของบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกิจกรรมย่อยของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีต้นทุน
เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.90 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 54.91, 23.87 และเพ่ิมขึ้น 23.69 ตามล าดับ      
แต่อย่างไรก็ตามปริมาณผู้เข้าอบรมมีผลท าให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงด้วย  สาเหตุหลักที่ท าให้ต้นทุนของกิจกรรมนี้
ลดลงและเพ่ิมข้ึนคือ ในการจัดฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ จะต้องใช้วัสดุส านักงานเป็นจ านวนมากเพ่ือผลิตเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน  แต่ในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นการใช้สื่อการเรียนในระบบ
คอมพิวเตอร์แทนจึงสามารถประหยัดค่าวัสดุส านักงานได้เป็นจ านวนมาก  แต่สามารถตอบสนองความต้องการใน
การเรียนการสอนได้ครบถ้วน   
 กิจกรรมย่อยที่  41  การจัดท าระบบฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เป็นกิจกรรมย่อยของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีต้นทุนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.90
จ านวนเรื่องของการด าเนินงานตามกิจกรรมลดลงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยมีการเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 
27.38  ซึ่งในปีที่ผ่านมาการจัดท าทะเบียนประวัติของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความส าเร็จเป็น
อย่างดี สามารถจัดท าทะเบียนประวัติได้ในปริมาณมาก จึงส่งผลให้ต้นทุนลดลง ในขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับปรุง
ระบบและจัดท าระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติมจึงท าให้ต้นทุนในส่วนนี้เพ่ิมข้ึน  การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนท าให้การรายงาน
ข้อมูลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมขึ้นของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้เพ่ิมข้ึน 

กิจกรรมย่อยที่  42  การตรวจนิเทศงานด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  เป็นกิจกรรมย่อยของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.)  มีต้นทุนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.90 แต่จ านวนครั้งที่ออกตรวจนิเทศงานมี
ปริมาณน้อยลงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.19  เนื่องจากนโยบายการออกนิเทศงานให้
ตรวจสอบและค าแนะอย่างละเอียด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน  
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กิจกรรมย่อยที่  43 และ 44  การติดตามระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (SIS) และการติดตามการ
ใช้งานในระบบ e-LAAS เป็นกิจกรรมย่อยของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.)  มีต้นทุนเพ่ิมขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 7.90 ทั้ง 2 กิจกรรม จ านวนครั้งของการติดตามข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นแต่การ
ติดตามการใช้งานระบบ e-LAAS ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น/ลดลงตามปริมาณของการตรวจติดตาม 
แตเ่นื่องจากผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจขั้นตอน รูปแบบ รายละเอียดของการรายงาน จึงท าให้จ านวนครั้งของการ
รายงานลดลง ท าให้ต้นทุนสูงขึ้น แต่การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนท าให้การรายงานข้อมูลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้เพ่ิมข้ึน  
 กิจกรรมย่อยที่  45 และ 46  การจัดให้มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผ่านเว็บไซต์ และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาตรฐานการบริการสาธารณะ เป็นกิจกรรมย่อยของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.)  มีต้นทุนลดลง/เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 30.54 และ 42.78 
ตามล าดับ เนื่องจากมีการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เว็บไซต์เพ่ิมมากขึ้น ส่งให้จ านวนเรื่องในการด าเนินการกิจกรรมเพ่ิมขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึ้นด้วย  
แต่ในการที่ค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึ้นนี้ก็ท าให้ประชาชน/บุคคลทั่วไปมีความเข้าใจในภารกิจ อ านาจหน้าที่ การด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น   
 กิจกรรมย่อยที่  47  การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกิจกรรมย่อยของส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.90 จ านวนเรื่องของการด าเนินงานตามกิจกรรมนี้
เพ่ิมขึ้นอย่างมากส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยมีการลดลงคิดเป็นร้อยละ 31.81 ซึ่งในปีที่ผ่านมาการปรับปรุงสถานะของผู้มี
สิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการได้อย่างประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี สามารถ
จัดท าทะเบียนประวัติได้ในปริมาณมาก จึงส่งผลให้ต้นทุนลดลง  แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมขึ้นของประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน     
 กิจกรรมย่อยที่  48  การด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ
7.90 ซึ่งมีปริมาณของจ านวนเรื่องที่ด าเนินการเพ่ิมข้ึนอย่างมากคิดเป็นร้อยละ 89.85 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
อย่างเห็นได้ชัดคิดเป็นร้อยละ 43.17 โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมาการเบิกจ่ายตรงของข้าราชการ/พนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยดี ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ 
ผู้มีสิทธิและบุคคลภายในครอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กิจกรรมย่อยที่  49  การจัดการศึกษาและกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
เป็นกิจกรรมย่อยของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีต้นทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 7.90   
และมีต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 55.69 ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนจากปริมาณของ
จ านวนเรื่องที่ด าเนินการได้ของกิจกรรมนี้ แต่จ านวนเรื่องที่ลดลงนี้ไม่ได้ท าให้ประสิทธิภาพการด าเนินการลดลงแต่
อย่างใด 

กิจกรรมย่อยที่  50  งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมย่อย ของส านักงานเลขานุการกรมฯ (สล.)    
มีต้นทุนรวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.70 ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมามีการบูรณาการเพ่ือจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์  สถานีวิทยุ  รูปแบบสารคดี  แผ่นพับและโปสเตอร์หลาย ๆ ภารกิจ กิจกรรมไว้
ในชุดเดียวกัน  จึงท าให้จ านวนครั้งในการประชาสัมพันธ์ลดลงด้วยส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น แต่สามารถ 
เผยแพร่ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ การให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง   
แต่ประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น  และมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากรได้เป็นเอย่างดี   
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 กิจกรรมย่อยที่  51  ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เป็นกิจกรรมย่อยของกองการเจ้าหน้าที่ (กจ.) มีต้นทุนรวม
เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15.90 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นด้วยคิดเป็นร้อยละ 27.65 ท าให้การพัฒนาขีด
ความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง จึงได้มีพัฒนาทรัพยากรของ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้บุคลากรของกรมฯ ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการและ
สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แต่การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนท าให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 กิจกรรมย่อยที่  52  ด้านการพัฒนาระบบบริหารราชการเกี่ยวกับการติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ เป็นกิจกรรมย่อยของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) มีต้นทุนเพ่ิมขึ้น  
คิดเป็นร้อยละ 25.39 การพัฒนาระบบบริหารราชการฯ ต้นทุนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ
เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความรอบรู้ รอบคอบ และถูกต้องตามภารกิจหน่วยงาน ประกอบกับค ารับรองการ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานมีการโยกย้ายสับเปลี่ยน ท า
ให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ต้องจัดท าเอกสาร ให้ค าแนะน า ปรึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ด าเนินการ จึงท าให้ต้นทุนสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนได้เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
หน่วยงานในการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม เน้นเนื้อหาสาระให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา 
และการปฏิบัติงานในด้านนี้จะต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านมาสนับสนุน ซึ่งผลงานในปีนี้ได้มีการขับเคลื่อนค ารับรอง
ปฏิบัติราชการของกรมไปได้ด้วยดี 
 กิจกรรมย่อยที่  53 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558  
เป็นกิจกรรมย่อยของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)  มีต้นทุนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.39 การจัดท าค ารับรองฯ 
ต้นทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากเนื้อหาของค ารับรองมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่อธิบายถึงตัวชี้วัดแต่ละตัวเพ่ิมขึ้นจึงท าให้ต้นทุน
ในส่วนนี้เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบในการด าเนินการตามตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจน ลดข้อผิดพลาดในการ
ให้คะแนนของคณะกรรมการฯ  ดังนั้น การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนได้เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าค ารับรองปฏิบัติ
ราชการอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม ซึ่งผลงานในปีนี้ได้มีการขับเคลื่อนค ารับรองปฏิบัติราชการของกรมเป็นไปตามที่
ได้ให้รับรองไว้ 
 กิจกรรมย่อยที่  54  การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 เป็นกิจกรรมย่อยของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) มีต้นทุนเพ่ิมขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 25.39 ต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากจ านวนครั้งของการประชุมลดลง เนื่องจากได้มีการบูรณาการ
ประชุมร่วมกับองค์ประชุมเรื่องอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันและเป็นประโยชน์ไว้ด้วยกัน แต่ยังต้องมีการประชุ ม
ติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จึงมีจ านวนครั้งการประชุมลดลง ส่งผลให้ต้นทุนเพ่ิมขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด  แต่การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนนั้นท าให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเน้นการด าเนินงานในทุกยุทธศาสตร์แต่
กลับเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 กิจกรรมย่อยที่  55  การจัดท าแผ่นพับสรุปรายละเอียดค ารับรองการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)  มีต้นทุนเพ่ิมขึ้น   
คิดเป็นร้อยละ 25.39 เพ่ือเผยแพร่กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ และเพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้ด าเนินการ ดังนั้น การจัดท ารายละเอียดจึงได้เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าค ารับรองปฏิบัติ
ราชการอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม เน้นเนื้อหาสาระให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา และการปฏิบัติงานในด้านนี้จะต้อง
อาศัยปัจจัยหลายด้านมาสนับสนุน เอกสารหลักฐานและตรวจสอบรายงาน ซึ่งแผ่นพับและเอกสารเปรียบเสมือน
คู่มือการปฏิบัติงานของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 



-9- 
 

 กิจกรรมย่อยที่  56  การจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์กร  เป็นกิจกรรมย่อยของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร (ก.พ.ร.)  มีต้นทุนเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 25.39 ซึ่งหน่วยนับและปริมาณเท่าเดิม จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วย
เพ่ิมขึ้นด้วยจ านวนที่เท่ากัน  ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เน้นความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ เพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถท าหน้าที่เป็น “องค์กรหลักใน
การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ได้ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดั้งนั้น การเพ่ิมขึ้นของ
ต้นทุนท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านประสิทธิผล 
ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร โดยกรมจะได้น า
ผลการส ารวจนี้ไปใช้ในการพัฒนาระบบราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป 
 กิจกรรมย่อยที่  57  ด้านการตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมย่อยของกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตภ.) มีต้นทุน
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 6.48 แต่มีปริมาณที่ออกตรวจสอบเพ่ิมขึ้นอย่างมากส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อย
ละ 68.06 ซึ่งการลดลงของต้นทุนไม่ได้ท าให้เป็นความเข้มข้นของการตรวจสอบเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลดลงแต่อย่างใด ซึ่งยังคงสอดคล้องกันแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับ
จังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย  ดังนั้น การ
ตรวจสอบจึงได้เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้ค าแนะน า ปรึกษา ตรวจสอบอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม เน้นเนื้อหาสาระ
ให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา และการปฏิบัติงานในด้านนี้จะต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านมาสนับสนุน เอกสารหลักฐาน
และตรวจสอบรายงาน ซึ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ 
เพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถท าหน้าที่เป็น “องค์กรหลักในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ได้ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

กิจกรรมย่อยที่  58  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกิจกรรมย่อยของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทอ้งถิ่น (ศส.)  มีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.12 และมีต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 42.18 
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีระบบสารสนเทศด้านการปฏิบัติงานที่สามารถเก็บรวบรวม กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหมวดหมู่ และสามารถเผยแพร่กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
รวมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและค้นหาได้ง่ายผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต จึงได้พัฒนาและซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศและ
สนับสนุนภารกิจของกรม โดยมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายให้เหมาะสมและ
เพียงพอกับการใช้งานติดตั้งอุปกรณ์  ดังนั้น การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนกรมมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลข่าวสารและจัดสรรพ้ืนที่ในหน้า
เว็บไซต์ให้เหมาะสม เพ่ือให้สะดวกและง่ายต่อผู้ใช้งาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี  8  เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน (ต่อ) 
 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย  ดังนี้ 
 ผลผลิตย่อยที่  1  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไป  ซึ่งเป็นผลผลิตย่อยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น (ศส.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558        
มีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.20 แต่หน่วยนับคือจ านวนหน้าของเว็บไซต์กลับมีจ านวนลดลง ส่งผลให้
ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนี้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.00 สาเหตุที่ท าให้ต้นทุนของกิจกรรมนี้เพ่ิมขึ้นคือ มี
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเว็บไซต์ของกรมฯ และปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์    
 ผลผลิตย่อยที่  2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ผลผลิตย่อยของส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 25.95 แต่หน่วยนับคือจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนเท่าเดิม ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมี
ภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล  การก าหนดแนวทาง  จัดท าและปรับปรุงมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล รวมถึงให้ค าปรึกษาแนะน า  
ติดตามการด าเนินงานของบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรถ่ายโอนท้องถิ่น และรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณา
จัดสรรเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าว  ท าให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรลุภารกิจ
หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน 
 ผลผลิตย่อยที่  3  สนับสนุนการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัด
การศึกษา ซึ่งเป็นผลผลิตย่อยของส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.) มีต้นทุนรวมและ
ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.39 แต่หน่วยนับคือจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนเท่าเดิม  
ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตเพ่ิมขึ้นเท่ากับต้นทุนรวม สาเหตุที่ท าให้ต้นทุนของกิจกรรมนี้เพ่ิมขึ้นคือ ได้มี
การจัดฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้มีการด าเนินการต่อเนื่องเพ่ือให้บุคลากรดังกล่าวมีความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับ
การศึกษาของเยาวชนของชาติเป็นอย่างยิ่ง จึงต้องมีการส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี  9  เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน (ต่อ) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  มีการปรับกิจกรรมหลักในแต่ละผลผลิตเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมาย  
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์ของประเทศจากเดิม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 12 กิจกรรม 2 ผลผลิต ปรับเปลี่ยนเป็น 11 กิจกรรม 2 ผลผลิต ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้เชื่อมโยงกิจกรรมของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยมีแนวทางในการเชื่อมโยงกิจกรรม พิจารณาจาก
ลักษณะงาน  กิจกรรมย่อยที่อยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกัน เชื่อมโยงตามกลุ่มภารกิจ หน้าที่และผลผลิตเดียวกัน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้น าการด าเนินงานตามกิจกรรมหลักที ่ 3 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหาร
หน่วยงาน และกิจกรรมหลักที่ 8 การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มาเปรียบเทียบกับกิจกรรม
หลักที่ 3 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบริหารหน่วยงาน   

กิจกรรมหลักที่  2  พัฒนาบุคลากร  มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นในอัตราที่เท่ากันคิดเป็น   
ร้อยละ 22.77  เนื่องจากหน่วยนับคือจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนเท่าเดิม เนื่องด้วยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการเพ่ิมการจัดฝึกอบรม และกระจายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจที่เกี่ ยวข้องกับ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดฝึกอบรมได้ เช่น ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
เป็นต้น ประกอบกับได้มีการมอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมให้
ครอบคลุมความรู้ทุกด้าน เพ่ิมจ านวนวันในการฝึกอบรมให้มากขึ้น เพ่ิมจ านวนรุ่นในการฝึกอบรมแต่คุณภาพและ
ความเข้มข้นในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มากกว่าเดิม ซึ่งในการเพ่ิมปริมาณในการฝึกอบรม
ต้องมีการใช้ทรัพยากรเกี่ยวกับวัสดุส านักงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ท าให้ต้นทุนเหล่านี้เพ่ิมขึ้น แต่ได้มาซึ่ง
ความรู้ ความเข้าใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ถือได้
ว่าเกิดความคุ้มค่าในเชิงการบริหารจัดการ 

กิจกรรมหลักที่ 3 (พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบริหารหน่วยงาน) และกิจกรรมที่ 8 (การเตรียมความพร้อม
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ 3 (พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการ
บริหารหน่วยงาน) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 26.87        
แต่ในขณะที่หน่วยนับคือจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนเท่าเดิม เนื่องจากได้มีการเชื่อมโยงระหว่าง
กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มี 2 กิจกรรม ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มี 1 กิจกรรม ประกอบกับ
หน่วยนับคือจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนเท่าเดิม ส่วนหนึ่งที่ท าให้ต้นทุนลดลงเนื่องจากมีการ
เชื่อมโยงของกิจกรรม แต่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง   

กิจกรรมหลักท่ี  4  พัฒนากฎหมายและระเบียบท้องถิ่น มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นในอัตรา
ที่เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 29.29 เนื่องจากหน่วยนับคือจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนเท่าเดิม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ
หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ สามารถน ามาปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ลดความซับซ้อน 
ซึ่งกฎหมาย ระเบียบบางฉบับไม่ได้ด าเนินการแก้ไขมาเป็นเวลางาน แต่การปรับเปลี่ยนนี้ไม่ได้ท าให้การปฏิบัติลด
คุณภาพลงแต่อย่างใด   

กิจกรรมหลักที่  5  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย
เพ่ิมขึ้นในอัตราที่เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 25.44 เนื่องจากหน่วยนับคือจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน
เท่าเดิม เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น ระบบเบี้ยยังชีพ เป็นต้น ซึ่งระบบสารสนเทศเหล่านี้
จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์  
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 กิจกรรมหลักที่  6  การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณะ มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 26.55  เนื่องจากหน่วยนับคือจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนเท่าเดิม แต่ต้นทุนที่
เพ่ิมขึ้นนี้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการสาธารณะกับประชาชนในพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง   
 กิจกรรมหลักท่ี  10  การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนและนโยบายของรัฐบาล  
มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นในอัตราที่เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 45.52 เนื่องจากหน่ วยนับคือจ านวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนเท่าเดิม  การเพ่ิมขึ้นของกิจกรรมนี้ซึ่งเกิดจากรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  และได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนและในท้องถิ่นต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นชุมชนที่ปลอดยาเสพติดและเป็นการคืนคนดีสู่สังคม  รวมถึงได้มีภารกิจ
เร่งด่วนในการก าจัดขณะมูลฝอยในชุมชนเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สุขอนามัยที่ดี จึงท าให้ต้นทุนกิจกรรมนี้
เพ่ิมข้ึน  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง 
นโยบายรัฐบาลด าเนินไปอย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการด าเนินการ
ดังกล่าว   
 กิจกรรมหลักที่ 11  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสวัสดิการสังคมกับกลุ่มผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.86 และส่งผลให้ต้นทุน
ต่อหน่วยของกิจกรรมนี้เพ่ิมขึ้นในอัตราที่เท่ากันเนื่องจากหน่วยนับคือจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน
เท่าเดิม  การเพ่ิมขึ้นของกิจกรรมนี้ซึ่งเกิดจากรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
โดยสร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจ โดยจัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือน พร้อมทั้ง
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ รวมถึงผู้ป่วยเอดส์ด้วย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมการจ่ายเงินแบบขั้นบันไดและปรับปรุงระบบข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพให้เป็นปัจจุบัน  รวมถึงได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นชุมชนที่ปลอดยาเสพติดและเป็นการคืนคนดีสู่สังคม จึงท าให้ต้นทุนในกิจกรรมนี้เพ่ิมขึ้น  
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง นโยบาย
รัฐบาลด าเนินไปอย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการด าเนินการดังกล่าว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี  10  เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน (ต่อ)   
 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนรวมของผลผลิตหลักที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และผลผลิตหลักท่ี 2 จัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึนในอัตราที่ไม่สูงมากนัก 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ไม่ถึง  
ร้อยละ 20 แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถบรรลุภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถ
ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในการบริหารจัดการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตารางท่ี  11  รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย 
และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)  
 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ าย
และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)   
 ศูนย์ต้นทุนหลักที่  1  ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (สน.บถ.) มีต้นทุนคงที่เพ่ิมขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 17.29 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการโยก (ย้าย) มาด ารงต าแหน่งจ านวนหลายอัตรา จึงท า
ให้งบบุคลากร ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ รวมถึงค่าเช่าบ้าน  แต่จากการควบคุมการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องก็ยังส่งผลให้
ค่าสาธารณูปโภคลดลงด้วย  แต่ค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างชัดเจนคือค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของ
ครุภัณฑ์ ซึ่งครุภัณฑ์บางประเภทหมดอายุการใช้งานแล้วและยังไม่ได้ซื้อมาทดแทน ต้นทุนผันแปรเพ่ิมขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 67.31 ส่งผลให้มีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 29.29 ต้นทุนผันแปรที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากคือค่าจ้างเหมา
บริการ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารส านักงานที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม
รวมถึงบริเวณโดยรอบให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนที่เพ่ิม
ขึ้นกับประสิทธิภาพของงานถือได้ว่าเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารจัดการ   
 ศูนย์ต้นทุนหลักที่  2  ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.ปศ.) มีต้นทุนคงที่ลดลง   
คิดเป็นร้อยละ 0.53 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการโยก (ย้าย) ไปด ารงต าแหน่งหน่วยงานอ่ืนหลาย
อัตรา จึงท าให้งบบุคลากร ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ รวมถึงค่าเช่าบ้านลดลง แต่จากการควบคุมการใช้พลังงานอย่าง
ต่อเนื่องก็ยังส่งผลให้ค่าสาธารณูปโภคลดลงด้วย  ต้นทุนผันแปรเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 34.96 ส่งผลให้มีต้นทุนรวม
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 22.51 เนื่องจากในปีประมาณในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการจัดโครงการจัดมหกรรมจัดการศึกษา
ท้องถิ่น จัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นเทิดไท้องค์ราชัน รวมถึงการจัดงานแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี รวมถึงได้มีการจัดฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและหลายโครงการจึงท าให้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ิมสูงขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี  12  รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงท่ี/ผันแปร) (ต่อ)  
 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)   
 ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 1 ค่าน้ ามัน เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรมีต้นทุนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็น
ร้อยละ 24.02 เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมาราคาน้ ามันในท้องตลาดมีราคาลดลง ประกอบกับรถยนต์ที่
น ามาใช้ในราชการมีการส่งเสริมให้ใช้ก๊าซธรรมชาติมาใช้ทดแทนการใช้น้ ามัน และขอความร่วมมือให้ส านัก/กอง 
และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเบิกจ่ายน้ ามันอย่างประหยัด  และมีนโยบายให้ส านัก/กองแจ้ง
ตารางการเดินทางไปราชการล่วงหน้าก่อนขออนุญาตใช้รถเพ่ือกองคลังจะได้จัดเตรียมรถไว้บริการในห้วงเวลาที่
ก าหนดและเดินทางไปพร้อมกันกรณีไปติดต่อราชการสถานที่แห่งเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน   

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 2  ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรมีต้นทุนเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 136.55 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการปรับปรุงบริเวณโดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังอาคาร ลานจอดรถ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า/ประปา เป็นต้น
รวมถึงได้มีการปรับปรุงส านักงานหลายแห่ง  เนื่องจากส านักงานมีความคับแคบและทรุดโทรม  จึงต้องมีการ
ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้  และมีพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารให้ปลอดภัย  ดังนั้น  การที่ต้นทุน
เพ่ิมข้ึนท าให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกิดความรู้สึกปลอดภัยในสภาพแวดล้อมอันเกิดจากการ
ท างาน  ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและผู้รับบริการ    
 ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 3  ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของข้าราชการ ประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล  ค่าเล่าเรียนบุตร  
เงิน ก.บ.ข. และเงิน กสจ.  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ มีต้นทุนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 116.79 ซึ่งต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด คือค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและบุคคลในครอบครัวซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้  แต่ในปีงบประมาณต่อไปจะรณรงค์ให้ข้าราชการและบุคคลในครอบครัว
มาร่วมกันออกก าลังกายเพ่ือท าให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้น  
 ค่าใช่จ่ายประเภทที่ 4  ค่าเสื่อมราคา  ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาของอาคารส านักงาน สิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และค่าตัดจ าหน่ายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ มีต้นทุนลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 23.38 สาเหตุของการลดลงที่ชัดเจนคือครุภัณฑ์ที่ครบอายุการใช้งาน
แล้วมีเป็นจ านวนมาก จึงไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ส่งผลให้ต้นทุนส่วนนี้ลดลง  
 


