รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการปรับกิจกรรมหลักในแต่ละผลผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์ของประเทศจากเดิม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 12 กิจกรรม 2 ผลผลิต ปรับเปลี่ยนเป็น 11 กิจกรรม 2 ผลผลิต ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้เชื่อมโยงกิจกรรมของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อคานวณต้นทุนผลผลิต และเปรียบเทียบผลการ
คานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยแนวทางในการเชื่อมโยงกิจกรรม พิจารณาจากลักษณะงาน กิจกรรมย่อยที่อยู่ใน
กลุ่มประเภทเดียวกัน เชื่อมโยงตามกลุ่มภารกิจ หน้าที่และผลผลิตเดียวกัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้นา
การดาเนินงานตามกิจกรรมที่ 3 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารหน่วยงาน และกิจกรรมที่ 8 การเตรียมความ
พร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่ 3 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการสนับ สนุนส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาและให้บริการสาธารณะ โดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ทางานอย่างมืออาชีพ พัฒ นาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ มี
ประสิทธิภาพสามารถพึ่งตนเองได้ โดยการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เอื้อต่อการปฏิบัติง านตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมาย
กาหนดและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง เช่น ด้านการ
จัดเก็บรายได้ ด้านการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านรายงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ เป็นต้น ทาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการให้บริการสาธารณะที่ มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีนโยบายจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด อาเภอ ชุมชนต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น โครงการด้านการก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอยและน้าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการ
บาบัดน้าเสียรวม เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี แข็งแรง กลายเป็นชุมชนน่าอยู่ และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้ดาเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนในท้องถิ่นต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับดาเนินการอบรมบาบัด
ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด เพื่อขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากชุมชน รวมถึงได้มีโครงการด้านการฝึกอาชีพให้กับผู้เข้า
รับการบาบัดยาเสพติด เมื่อออกจากสถานบาบัดแล้วจะได้มีอาชีพรองรับและดาเนินชีวิต ในสังคมปกติได้ จึงทาให้
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเที ยบกับคุณภาพ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ มีคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนมีศักยภาพสูงในการให้ บริการสาธารณะ สามารถส่ งมอบบริการ
สาธารณะให้ประชาชนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของประชาชน
ต้นทุนการดาเนินการบางรายการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถประหยัดงบประมาณได้
เนื่องจากผู้บริหารหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด และเกิด
ประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ต้นทุนบางกิจกรรมลดลง ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่
ทาหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยเบิก จ่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้การ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด ซึ่งต้นทุนบางกิจกรรมลดลงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าต่องบประมาณ
ของประเทศ
--------------------------------------

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน (ต่อ)
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย ดังนี้
กิจกรรมย่อยที่ 1, 2 และ 3 การบารุงรักษาระบบเครือข่ายภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พร้อมระบบ Anti Virus, บารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และบ ารุงรั กษาซ่อมแซมและแก้ไขอุปกรณ์ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เดิมของโครงการการระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น (ศส.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการดาเนินการเกี่ยวกับระบบสารเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีต้นทุนรวมและต้นทุ นต่อหน่วยลดลงเท่ากันทั้ง 3 กิจกรรมย่อย ซึ่งลดลงร้อยละ
23.92 เนื่องจากในงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการปรับปรุงแก้ไข บารุงรักษาระบบต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ให้สามารถใช้งานและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งระบบดังกล่า ว
ได้ ใ ช้ ง านมานานหลายปี จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาให้ มี ค วามทั น สมั ย ยิ่ ง ขึ้ น แต่ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
กิจกรรมย่อยที่ 4 การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน ก.กลาง, อนุฯ ก.กลาง, ก.จังหวัด และอนุฯ ก.จังหวัด
เป็นกิจกรรมย่อยของสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง
ในการดาเนินการตามกิจกรรมนี้ โดยมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 27.07 ในขณะเดียวกันหน่วยนับเท่าเดิม
ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 27.07 ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเกิดจากในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นอั ต ราค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการชุ ด ต่ า ง ๆ และมี ก ารเพิ่ ม จ านวนของ
คณะกรรมการให้ ครอบคลุ มมากยิ่ งขึ้ น แต่การปรับเปลี่ ยนครั้งนี้ไม่ทาให้ กิจกรรมการดาเนินงานต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการเป็นอุปสรรคแต่อย่างใด
กิจกรรมย่อยที่ 5 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของสานัก
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการดาเนิน งานเกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยมี ต้ น ทุ น รวมเพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 408.27
ในขณะเดียวกันหน่ว ยนั บ ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 10.00 ส่ งผลให้ ต้น ทุน ต่อหน่ว ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 464.74
ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่หน่วยนับลดลงนั้น เกิดจากปริมาณของเนื้อหาของข้อมูลในคู่มือระเบีย บที่
จัดพิมพ์มีจานวนมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการออกระเบียบ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ออกมาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการจัดทาคู่มือให้ครอบคลุมเนื้อหาและสามารถนาไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
ส่งผลให้ต้นทุนในการจัดพิมพ์คู่มือสูงขึ้น แต่สามารถตอบสนองการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ด้านการบริหารงานบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมย่อยที่ 6 จัดพิมพ์หนังสือรายงานประจาปี เป็นกิจกรรมย่อยของของสานักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน) (สน.พส.) มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 46.58
เนื่องจากได้ลดปริมาณการแจกจ่ายหนังสือประจาปีให้แต่ละหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เนื่องจากพบว่ามี
ความซ้าซ้อนทาให้สิ้นเปลืองงบประมาณจึงส่งผลให้ปีงบประมาณนี้ต้นทุนลดลงด้วย ประกอบกับในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาของรายงานประจาปีให้ครอบคลุมทุกภารกิจ กิจกรรมของกรมฯ ทาให้ต้นทุนใน
การจัดพิมพ์ลดลงด้วย แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับหนังสือรายงานประจาปีที่มีความครบถ้วนของข้อมูล
หนังสือแข็งแรงทนทาน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน
กิจกรรมย่ อยที่ 7 การจั ดซื้อหนั งสื อของห้ องสมุด เป็ นกิ จกรรมย่อยของส านั กพั ฒนาและส่ งเสริมการ
บริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน) (สน.พส.) มีต้นทุนรวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 46.58 แต่ปริมาณหนังสือที่จัดซื้อมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 57.89 ส่งผลให้ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 66.17 เนื่องจากปริมาณของ
หนังสือที่จัดซื้อเพิ่มขึ้นนี้เองส่งผลให้ต้นทุนลดลง และหนังสือที่จัดซื้อมีความหลากหลายประเภทสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของข้าราชการและลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างดี ประกอบกับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นมีการส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานรักการอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง
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ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
(นโยบายและแผน) (สน.พส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการดาเนินการฝึกอบรมตามกิจกรรมนี้ โดยมี
ต้นทุนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 327.36 ขณะเดียวกันปริมาณของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่ าวก็เพิ่มขึ้น
ด้วยเช่นกัน แต่ปริมาณที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ส่ง ผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงแต่อย่างใดกลับเพิ่มขึ้นคิด เป็นร้อยละ 35.88
สาเหตุหลักที่ทาให้ต้นทุนของกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นคือ มีการลงพื้นที่เพื่อไปจัดฝึกอบรมตามหมู่บ้าน ชุมชน และเข้าถึง
ผู้อบรมในพื้นที่ให้ความรู้ทาความเข้าใจกับผู้เข้ารับการอบรมในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทาให้ปริมาณของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก จึงทาให้ต้นทุนในการดาเนินการตามโครงการเพิ่มขึ้นไปด้วย ประกอบ
กับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมมีราคาสูงขึ้น แต่สามารถทาให้การฝึกอบรมมีความเข้มข้น ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับความรู้และความเข้า ใจในการทางานมากขึ้น ถึงแม้ต้นทุนต่อกิจกรรมนี้จะเพิ่มขึ้นแต่สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรมย่อยที่ 9 และ 10 การจัดสรรเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริหารสาธารณสุขและเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ และการจัดสรรเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสถานสงค์เคราะห์คนชรา เป็นกิจกรรมย่อยของสานัก
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม (สน.สส.) ทั้ง 2 กิจกรรม มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 30.76 ในปริ มาณที่เท่าเดิม แต่เนื่องจากทั้ง 2 กิจกรรมนี้เป็นการดาเนินงานต่อเนื่องมาจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทาให้การดาเนินงานมีระบบแบบแผนที่แน่นอนแล้วลดความยุ่งยากซับซ้อน และดาเนินงาน
ได้อย่างรวดเร็ว ทาให้ประหยัดต้นทุนในทุก ๆ ด้าน แต่สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถนางบประมาณที่จัดสรรให้ไปส่งเสริมและสนับสนุนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมย่ อยที่ 11 การประเมินการปฏิ บัติราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (Core Team)
เป็นกิจกรรมย่อยของสานั กมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สน.มถ.) โดยมีต้นทุน รวมและ
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 36.31 แต่ปริมาณคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปริมาณเท่าเดิม เป็นการ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกันซึ่งเป็นการประสานงาน ติดตามการดาเนินงานและประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยหน่วยงานในส่วนกลางที่จะต้องเดินทางไปราชการเพื่อตรวจติดตามในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง รวมถึงสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดต้องออกตรวจติดตามกิจกรรมนี้ด้วย ส่งผลให้
ค่าใช้ จ่ ายในการเดิ นทางเพิ่ มสู งขึ้ น ประกอบกับได้ มีการส่ งเสริ มให้ ใช้มาตรการทางเดียวกั น ออกตรวจติ ดตาม
เหมือนกันให้ไปด้วยกัน ทาให้สามารถประหยัดงบประมาณได้อีกทางหนึ่ง แต่สามารถทาหน้าที่ในการกากับดูแล
ให้คาแนะนากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 12 จัดสรรค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า เป็ นกิจกรรมย่อยของสานัก
พัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง (สน.พร.) มีต้นทุนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.71 แต่ปริมาณของลูกจ้างชั่วคราวมี
ปริมาณลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.66 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.90 ซึ่ง การเพิ่มขึ้นนี้เกิดค่า
ครองชี พที่เพิ่ มขึ้น แต่เป็ น การเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพระบบบริห ารจัดการขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ให้ ไปสู่
เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กิจกรรมย่อยที่ 13, 14 และ 15 การจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลงฐานะขององค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาล
รวมทั้งแยกพื้นที่ เปลี่ยนชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พิจารณาให้ความเห็นร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เ ศษ และประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เป็นกิจกรรมย่อยของสานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง (สน.พร.) ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรม มีต้นทุนเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 8.71 แต่มีปริมาณของหน่วยนับแต่ละกิจกรรมเพิ่ม/ลดคิดเป็นร้อยละ 83.33, 200 และ 37.50 ลูกจ้างชั่วคราว
มีปริมาณลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.66 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.90 ซึ่งหน่วยงานนี้มีหน้าที่

-3พัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุนทาให้ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นตามไปด้วย สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้มีการพิจารณาแก้ไขร่างกฎหมาย
หรือเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายเพิ่มขึ้นจากเดิมเนื่องจากในที่ผ่านมากฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือปฏิบัติอยู่มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อนเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานจึงต้องมีการแก้ไข จึงทาให้ต้นทุนต่อ
หน่วยของกิจกรรมนี้ลดลงอย่างมาก
กิจกรรมย่อยที่ 16 โครงการจัดมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่นประจาปี 2557 และ 2558 เป็นกิจรรมย่อย
ของสานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.) มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 21.07 ซึ่งเป็นกิจรรมที่ห น่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการเป็นประจาทุกปีและเป้าหมายของผู้ เข้าร่ว ม
โครงการคือองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ปริมาณจึงเท่าเดิม แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดาเนินงานตาม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ค่าเช่าสถานที่ในการจัดงาน เป็นต้น แต่การจัดงานประสบผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทาให้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้คุ้มค่าต่อผลลัพธ์ที่ได้
กิจกรรมย่อยที่ 17 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล เป็นกิจรรมย่อยของสานักประสานและ
พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.) มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 142.15 แต่ในขณะเดียวกันจานวน
โรงเรียนเป้าหมายที่ดาเนินการตามโครงการนี้ลดลงคิดเป็นร้อยละ 28.14 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 236.98 เนื่องจากโครงการนี้เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 ซึ่งมีโรงเรียน
ในสั งกั ดองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ได้เข้ าร่ว มโครงการไปแล้ ว ส่ ว นหนึ่ง จึ งทาให้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการลดลงจึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น แต่โรงเรียนสามารถเข้าสู่งานทะเบียนวัดผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม
กิจกรรมย่อยที่ 18 โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่ นไทยเทิดไท้องค์ราชัน เป็นกิจกรรมย่อยของ
สานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.) มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 142.15 แต่ใน
ขณะเดียวกันจานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานมีจานวนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 101.79 แต่จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นนี้เองทาให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น แต่สามารถจัดงานได้ยิ่งใหญ่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดคือเทิดไท้องค์ราชัน
กิจกรรมย่อยที่ 19 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น เป็นกิจรรมย่อยของสานักประสานและ
พัฒ นาการจั ดการศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.) มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 142.15 แต่มีปริมาณผู้ เข้าร่ว ม
โครงการลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.78 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยต่อกิจกรรมเพิ่มขึ้น 149.07 แต่ในต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้
นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสแสดงความสามารถทักษะ ความชานาญในด้านต่าง ๆ และ
ศักยภาพของนักเรียนที่เป็นคนเก่งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บุคคลภายนอกได้เห็นว่านักเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคนเก่งมากมาย
กิจ กรรมย่ อยที่ 20 โครงการอบรมด้ านศิ ล ปะแขนงนาฏศิล ป์ค รูสั ง กัดองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2558 เป็นกิจรรมย่อยของสานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(สน.กศ.) มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21.07 แต่มีปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.86
ส่งผลให้ต้น ทุน ต่อหน่ว ยต่อกิจ กรรมเพิ่มขึ้น 52.99 แต่ครูได้รับความรู้ ทักษะในวิช าชีพเพื่อไปถ่ายทอดให้กับ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 21 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้พิจารณาดาเนินการ
เป็ น กิจ กรรมย่ อยของสานั กกฎหมายและระเบียบท้อ งถิ่น (สน.กม.) มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 9.09
ในขณะเดียวกันก็มีปริมาณลดลงด้วยคิดเป็นร้อยละ 43.61 ในการที่มีปริมาณของจานวนเรื่องลดลงนี้ส่งผลให้มีต้นทุน
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 93.48 เป้าหมายในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดาเนินการอย่างรอบคอบ ตรวจสอบอย่างละเอียดให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ รวมทั้ง
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ของศาล การจัดทา แก้ไข ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และกากับดูแลการ
ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความยุ่งยากของการดาเนินการแต่ละเรื่องทาให้ปริมาณลดลง ส่งผลให้
ต้นทุนต่อเรื่องที่ดาเนินการเพิ่มขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนเป็นการส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมย่อยที่ 22 การดาเนินคดีอาญา แพ่ง (ละเมิด) และคดีปกครองของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของสานักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น (สน.กม.) มีต้นทุนรวม
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 18.18 ในขณะเดียวกันก็มีจานวนเรื่องที่ดาเนินการตามกิจกรรมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.69
ในการที่มีปริมาณของจานวนเรื่องที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 26.08 การดาเนินการทาง
คดี ไม่ ว่าจะทางแพ่ง หรื ออาญาต้องด าเนิ นการอย่างรอบคอบ ละเอี ยด ถี่ ถ้วน และต้ องไม่ มีข้ อผิ ดพลาดในการ
ดาเนินการ ซึ่งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะส่งผลในทางที่ไม่ดีต่อหน่วยงาน ซึ่งการดาเนินการเกี่ยวกับคดีมีความยากง่ายไม่
เท่ากันในแต่ละคดี และระยะเวลาในการดาเนินการไม่เท่ากัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การดาเนินการเป็นไป
อย่างรวดเร็วส่งผลให้มีจานวนเรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จเพิ่มขึ้น จึงทาให้ต้นทุนต่อหน่วยในการดาเนินการในแต่ละ
เรื่องลดลงไปด้วย
กิจกรรมย่อยที่ 23 งานธุรการ สารบรรณ การเงินการบัญชีและโครงการแผนงาน เป็นกิจกรรมย่อยของ
สานักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น (สน.กม.) มีต้นทุนรวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 45.45 ในขณะเดียวกันก็มีจานวน
เรื่องที่ดาเนินการตามกิจกรรมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 47.48 ในการที่มีปริมาณของจานวนเรื่องที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลให้มี
ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอย่างเห็นได้ชัดคิดเป็นร้อยละ 63.01 แต่สามารถดาเนินงานได้อย่างมีระบบ ระเบียบ และมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด คุ้มค่าต่องบประมาณที่เสียไป
กิจกรรมย่อยที่ 24 การพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทาร่างกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น กิจกรรมย่อยของส านักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น (สน.กม.) มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้ น
คิดเป็นร้อยละ 63.64 โดยมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 577.93 ในขณะเดียวกันก็มีจานวนเรื่องที่พิจารณา
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 75.86 แต่การลดลงของปริมาณนี้ไม่ได้ทาให้ประสิทธิภาพในการดาเนินการลดลงไปด้วย ซึ่งต้อง
ดาเนิ น การอย่ างรอบคอบ ตรวจสอบอย่ างละเอีย ดให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ สามารถตอบสนองการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครอบคลุม ลดการทักท้วงของสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กิจกรรมย่อยที่ 25 และ 26 การฝึกอบรมข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการฝึกอบรม
ของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการดาเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
บุ ค ลากรของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น โดยทั้ ง 2 กิ จ กรรม มี ต้ น ทุ น รวมลดลงคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.02
ขณะเดียวกันปริมาณของข้าราชการและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
คิดเป็ น ร้ อยละ 16.19 และ 16.22 ตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตามปริมาณผู้ เข้าอบรมที่เพิ่มขึ้นนี้ก็ทาให้ ต้นทุน
ต่อหน่วยลดลงด้วยคิดเป็นร้อยละ 20.84 สาเหตุหลักที่ทาให้ต้นทุนของกิจกรรมนี้ลดลงคือลดการใช้วัสดุสานักงาน
เป็นจานวนมากเพื่อผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน แต่ในปีที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้มีการ
ปรั บ เปลี่ ย นการเรี ย นการสอนเป็ น การใช้สื่ อการเรี ยนในระบบคอมพิว เตอร์แทนจึงสามารถประหยัดค่ า วัส ดุ
สานักงานได้เป็นจานวนมาก แต่สามารถตอบสนองความต้องการในการเรียนการสอนได้ครบถ้วน
กิจกรรมย่อยที่ 27 ศูนย์ข้อมูลด้านการคลัง (รับ -จ่าย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรม
ย่อยของสานักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โดยมีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 27.62
ซึ่งศูนย์นี้เป็นการรวบรวมการเงิน การคลัง ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งต้องใช้ความ
ละเอียดรอบคอบ และใช้ทรัพยากรในการดาเนินการในปริมาณมากไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือเครื่องมือในการช่วย
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การดาเนินการเป็นจานวนมาก แต่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนาไปใช้งานหรือช่วย
ผู้บริหารในการดูแลฐานะเศรษฐกิจการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมย่อยที่ 28 พัฒนาระบบและรูปแบบงบประมาณและพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นกิจกรรม
ย่อยของสานักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 17.54 ซึ่งมีปริมาณของเรื่องที่
ดาเนินการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 50.76 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 22.04 โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 มีการพัฒนางบประมาณ พัสดุ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้ องกับสถานการณ์ในปั จจุ บั น แต่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน ลดการทักท้วงจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นไปตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่มีหน้าหน้าที่ในการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจ กรรมย่ อ ยที่ 29 พัฒ นาระบบบัญ ชีข ององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นและส่ ง เสริม กิจ การกองทุ น
เป็นกิจกรรมย่อยของสานักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.47 แต่มีจานวนเรื่อง
ของการพัฒนาระบบลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.05 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21.94 เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การพัฒนาระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกั บ
สถานการณ์ในปัจจุบัน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ลดการทักท้วงจาก
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและเป็นไปตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีหน้าหน้าที่ในการกากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมย่อยที่ 30 ดาเนินงานเกี่ยวกับบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของสานัก
บริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 24.02 แต่ในขณะเดียวกันมีปริมาณของจานวน
ครั้งในการดาเนินงานเพิ่มขึ้นจานวนมากคิดเป็นร้อยละ 57.83 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 21.42
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการดาเนิ นการเกี่ยวกับระบบบาเหน็จบานาญที่เป็นระบบสารสนเทศจึงทาให้
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็ ว ทันเวลา ลดภาระในการดาเนินงาน รวมถึงประหยัดทรัพยากรในการทางานด้วย แต่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบาเหน็จบานาญได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
กิจกรรมย่ อยที่ 31 และ 32 การจัดสรรเงินภาษีอากรและรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของส านักบริหารการคลังท้องถิ่น
(สน.คท.) มีต้นทุนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 24.02 และ 8.51 ตามลาดับ แต่ในขณะเดียวกันมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 24.02 และลดลงคิดเป็นร้อยละ 34.39 ซึ่งนโยบายของรัฐบาลต้องการให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถพึ่งพารายได้ที่จัดเก็บเอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้พิมพ์ ห นังสือคู่มือการจัดเก็บรายได้ของ
องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น เพื ่อ ให้ อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น ใช้เ ป็น แนวทางในการปฏิ บัติ ง าน และมี
ประสิ ทธิภาพในการจั ดเก็บ รายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้ สามารถนารายได้ที่จัดเก็บเองมาพัฒ นา
ท้องถิ่น โดยไม่ต้องพึ่งพารายได้หลักจากการจัดสรรของรัฐบาล ประกอบกับมีการเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงินโดย
ต้องรายงานผลความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายเงินทุกไตรมาส ส่งผลให้ต้นทุนการดาเนินการเพิ่มขึ้นแต่จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เร่งรัดติดตามมีจานวนเท่าเดิม แต่การเพิ่มขึ้นของจานวนครั้งในการจัดสรรก็ไม่ทาให้
ต้นทุนลดลง แต่อย่างไรก็ทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด แสดงให้เห็นถึงการ
เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานนี้
กิจกรรมย่อยที่ 33 การเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นกิจกรรม
ย่อยของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีต้นทุนรวมคิดเป็นร้อยละ 7.90 แต่ในขณะเดียวกันมี
จานวนรายการของการเบิกจ่ายลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.14 ทาให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 35.10
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทาให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามที่ระเบียบกาหนด
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่ต้องผ่านสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมย่ อยที่ 34 จั ดให้ มี การส่ งข้ อมู ลรายงานติดตามผลระหว่ างกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น,
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบสารสนเทศ เป็นกิจกรรมย่อย
ของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีต้นทุนลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.90 แต่ในปีงบประมาณ
ต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณของเรื่องที่จัดส่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก คิดเป็นร้อยละ 116.26 และจากที่ปริมาณเพิ่มขึ้นนี้ส่งผลให้
ต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 59.48 ซึ่งต้นทุนที่ลดลงนี้ไม่ได้ทาให้การปฏิบัติมีปัญหาแต่อย่างใด กลับส่งผลให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากรในหลาย ๆ ด้าน
กิจกรรมย่อยที่ 35, 36 และ 37 การประสานงานส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจถ่าย
โอนและนโยบายรัฐบาล, การประสานส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสวัสดิการสังคมกับกลุ่มผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในสั งคม และการส่งเสริ ม ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นบริห ารงานให้ ส อดคล้ องกับภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
(สถจ.) มีต้นทุนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.90 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 52.41, 46.05 และเพิ่มขึ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 32.97 ตามล าดับ แต่ สามารถท างานได้ปริ มาณที่มากขึ้ น สามารถให้ ความช่ วยเหลื อให้ บริการ
ประชาชนในชุมชน ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประสานส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการในด้าน
ต่าง ๆ เกี่ยวสวัสดิการสังคม
กิจกรรมย่ อยที่ 38, 39 และ 40 การอบรม สั มมนา ศึกษาดูงานของบุคลากรสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , การเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการฝึกอบรมการเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพของบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) มี ต้นทุน
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.90 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 54.91, 23.87 และเพิ่มขึ้น 23.69 ตามลาดับ
แต่อย่างไรก็ตามปริมาณผู้เข้าอบรมมีผลทาให้ต้นทุนต่ อหน่วยลดลงด้วย สาเหตุหลักที่ทาให้ต้นทุนของกิจกรรมนี้
ลดลงและเพิ่มขึ้นคือ ในการจัดฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ จะต้องใช้วัสดุสานักงานเป็นจานวนมากเพื่อผลิตเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน แต่ในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นการใช้สื่อการเรียนในระบบ
คอมพิวเตอร์แทนจึงสามารถประหยัดค่าวัสดุสานักงานได้เป็นจานวนมาก แต่สามารถตอบสนองความต้องการใน
การเรียนการสอนได้ครบถ้วน
กิจกรรมย่อยที่ 41 การจัดทาระบบฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกิจกรรมย่อยของส านักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีต้นทุนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.90
จานวนเรื่องของการดาเนินงานตามกิจกรรมลดลงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยมีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ
27.38 ซึ่งในปีที่ผ่านมาการจัดทาทะเบียนประวัติของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความสาเร็จเป็น
อย่างดี สามารถจัดทาทะเบียนประวัติได้ในปริมาณมาก จึงส่งผลให้ต้นทุนลดลง ในขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับปรุง
ระบบและจัดทาระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติมจึงทาให้ต้นทุนในส่วนนี้เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของต้นทุนทาให้การรายงาน
ข้อมูลเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 42 การตรวจนิเทศงานด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีต้นทุนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.90 แต่จานวนครั้งที่ออกตรวจนิเทศงานมี
ปริ มาณน้ อยลงส่ งผลให้ ต้นทุนต่อหน่ วยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.19 เนื่องจากนโยบายการออกนิเทศงานให้
ตรวจสอบและคาแนะอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
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ใช้งานในระบบ e-LAAS เป็นกิจกรรมย่อยของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีต้นทุนเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 7.90 ทั้ง 2 กิจกรรม จานวนครั้งของการติดตามข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพิ่มขึ้นแต่การ
ติดตามการใช้งานระบบ e-LAAS ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น /ลดลงตามปริมาณของการตรวจติดตาม
แต่เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจขั้นตอน รูปแบบ รายละเอียดของการรายงาน จึงทาให้จานวนครั้งของการ
รายงานลดลง ทาให้ต้นทุนสูงขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนทาให้การรายงานข้อมูลเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 45 และ 46 การจัดให้มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผ่านเว็บไซต์ และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาตรฐานการบริการสาธารณะ เป็นกิจกรรมย่อยของ
สานั กงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจั งหวัด (สถจ.) มีต้นทุนลดลง/เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 30.54 และ 42.78
ตามลาดับ เนื่องจากมีการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่การดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น ส่งให้จานวนเรื่องในการดาเนินการกิจกรรมเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นด้วย
แต่ในการที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นนี้ก็ทาให้ประชาชน/บุคคลทั่วไปมีความเข้าใจในภารกิจ อานาจหน้าที่ การดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่ อยที่ 47 การปรั บปรุ งสถานะข้อมูลผู้ มีสิ ทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ สู งอายุ ผู้ ป่ วยเอดส์ ในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.90 จานวนเรื่องของการดาเนินงานตามกิจกรรมนี้
เพิ่มขึ้นอย่างมากส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยมีการลดลงคิดเป็นร้อยละ 31.81 ซึ่งในปีที่ผ่านมาการปรับปรุงสถานะของผู้มี
สิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการได้อย่างประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี สามารถ
จัดทาทะเบียนประวัติได้ในปริมาณมาก จึงส่งผลให้ต้นทุนลดลง แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
กิจกรรมย่ อยที่ 48 การดาเนิ นการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
7.90 ซึ่งมีปริมาณของจานวนเรื่องที่ดาเนินการเพิ่มขึ้นอย่างมากคิดเป็นร้อยละ 89.85 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
อย่างเห็นได้ชัดคิดเป็นร้อยละ 43.17 โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมาการเบิกจ่ายตรงของข้าราชการ/พนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยดี ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้มีสิทธิและบุคคลภายในครอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมย่ อยที่ 49 การจั ดการศึ กษาและกิจกรรมของโรงเรี ยนในสั งกั ดองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
เป็นกิจกรรมย่อยของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.90
และมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 55.69 ซึ่งปัจจัยที่ สาคัญที่ทาให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปริมาณของ
จานวนเรื่องที่ดาเนินการได้ของกิจกรรมนี้ แต่จานวนเรื่องที่ลดลงนี้ไม่ได้ทาให้ ประสิทธิภาพการดาเนินการลดลงแต่
อย่างใด
กิจกรรมย่อยที่ 50 งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมย่อย ของสานักงานเลขานุการกรมฯ (สล.)
มีต้นทุนรวมลดลงคิดเป็ นร้อยละ 1.70 ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมามีการบูรณาการเพื่อจ้างผลิ ตและเผยแพร่สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ รูปแบบสารคดี แผ่นพับและโปสเตอร์หลาย ๆ ภารกิจ กิจกรรมไว้
ในชุดเดียวกัน จึงทาให้จานวนครั้งในการประชาสัมพันธ์ลดลงด้วยส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น แต่สามารถ
เผยแพร่ภารกิจ อานาจหน้าที่ การให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง
แต่ประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากรได้เป็นเอย่างดี

-8กิจกรรมย่อยที่ 51 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นกิจกรรมย่อยของกองการเจ้าหน้าที่ (กจ.) มีต้นทุนรวม
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15.90 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นด้วยคิดเป็นร้อยละ 27.65 ทาให้การพัฒนาขีด
ความสามารถของกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง จึงได้มีพัฒนาทรัพยากรของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เพิ่มสูงขึ้น ทาให้ บุคลากรของกรมฯ ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการและ
สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แต่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนทาให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กิจกรรมย่ อยที่ 52 ด้ านการพั ฒนาระบบบริ หารราชการเกี่ ยวกั บการติ ดตามความก้ าวหน้ าของการ
ดาเนินการตามคารับรองปฏิบัติราชการ เป็นกิจกรรมย่อยของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) มีต้นทุนเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 25.39 การพัฒนาระบบบริหารราชการฯ ต้นทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการจัดทาคารับรองปฏิบัติราชการ
เป็ นงานที่ต้องปฏิบั ติด้ว ยความรอบรู้ รอบคอบ และถูกต้องตามภารกิจหน่ว ยงาน ประกอบกับคารับรองการ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานมีการโยกย้ายสับเปลี่ยน ทา
ให้ การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่ อง ต้องจั ดทาเอกสาร ให้ คาแนะนา ปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้ กับ
ผู้ดาเนินการ จึงทาให้ต้นทุนสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของต้นทุนได้เพิ่ มประสิทธิภาพในการให้บริการ
หน่วยงานในการจัดทาคารับรองปฏิบัติราชการอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม เน้นเนื้อหาสาระให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา
และการปฏิบัติงานในด้านนี้จะต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านมาสนับสนุน ซึ่งผลงานในปีนี้ได้มีการขับเคลื่อนคารับรอง
ปฏิบัติราชการของกรมไปได้ด้วยดี
กิจกรรมย่อยที่ 53 การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558
เป็นกิจกรรมย่อยของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) มีต้นทุนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.39 การจัดทาคารับรองฯ
ต้นทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากเนื้อหาของคารับรองมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่อธิบายถึงตัวชี้วัดแต่ละตัวเพิ่มขึ้นจึงทาให้ต้นทุน
ในส่วนนี้เพิ่มขึ้น เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบในการดาเนินการตามตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจน ลดข้อผิดพลาดในการ
ให้คะแนนของคณะกรรมการฯ ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของต้นทุนได้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทาคารับรองปฏิ บัติ
ราชการอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม ซึ่งผลงานในปีนี้ได้มีการขับเคลื่อนคารับรองปฏิบัติราชการของกรมเป็นไปตามที่
ได้ให้รับรองไว้
กิจกรรมย่อยที่ 54 การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 เป็นกิจกรรมย่อยของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) มีต้นทุนเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้ อยละ 25.39 ต้น ทุนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจานวนครั้งของการประชุมลดลง เนื่องจากได้มีการบูรณาการ
ประชุมร่วมกับองค์ประชุมเรื่องอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันและเป็นประโยชน์ไว้ด้วยกัน แต่ยังต้องมีการประชุ ม
ติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จึงมีจานวนครั้งการประชุมลดลง ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด แต่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนนั้นทาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเน้นการดาเนินงานในทุกยุทธศาสตร์แต่
กลับเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
กิจกรรมย่อยที่ 55 การจัดทาแผ่นพับสรุปรายละเอียดคารับรองการปฏิบัติราชการตามคารับรองปฏิบัติ
ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) มีต้นทุนเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 25.39 เพื่อเผยแพร่กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ และเพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้ดาเนินการ ดังนั้น การจัดทารายละเอียดจึงได้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทาคารับรองปฏิบัติ
ราชการอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม เน้นเนื้อหาสาระให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา และการปฏิ บัติงานในด้านนี้จะต้อง
อาศัยปัจจัยหลายด้านมาสนับสนุน เอกสารหลักฐานและตรวจสอบรายงาน ซึ่งแผ่นพับและเอกสารเปรียบเสมือน
คู่มือการปฏิบัติงานของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

-9กิจกรรมย่อยที่ 56 การจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์กร เป็นกิจกรรมย่อยของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร (ก.พ.ร.) มีต้นทุนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.39 ซึ่งหน่วยนับและปริมาณเท่าเดิม จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วย
เพิ่มขึ้นด้วยจานวนที่เท่ากัน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เน้นความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถทาหน้าที่เป็น “องค์กรหลักใน
การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ได้ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ดั้งนั้น การเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุนทาให้ทราบถึงประสิทธิภาพของหน่ว ยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านประสิทธิผล
ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร โดยกรมจะได้นา
ผลการสารวจนี้ไปใช้ในการพัฒนาระบบราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป
กิจกรรมย่อยที่ 57 ด้านการตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมย่อยของกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตภ.) มีต้นทุน
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.48 แต่มีปริมาณที่ออกตรวจสอบเพิ่มขึ้นอย่างมากส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อย
ละ 68.06 ซึ่งการลดลงของต้นทุนไม่ได้ทาให้เป็นความเข้มข้นของการตรวจสอบเพื่อส่งเสริมการปฏิ บัติงานของ
หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลดลงแต่อย่างใด ซึ่งยังคงสอดคล้องกันแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับ
จังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย ดังนั้น การ
ตรวจสอบจึงได้เพิ่มประสิทธิภาพในการให้คาแนะนา ปรึกษา ตรวจสอบอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม เน้นเนื้อหาสาระ
ให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา และการปฏิบัติงานในด้านนี้จะต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านมาสนับสนุน เอกสารหลักฐาน
และตรวจสอบรายงาน ซึ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ
เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถทาหน้าที่เป็น “องค์กรหลักในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ได้ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
กิจ กรรมย่อยที่ 58 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เป็นกิจกรรมย่อยของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศท้องถิ่น (ศส.) มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.12 และมีต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 42.18
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีระบบสารสนเทศด้านการปฏิบัติงานที่สามารถเก็บรวบรวม กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหมวดหมู่ และสามารถเผยแพร่กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจ อานาจหน้าที่
รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและค้นหาได้ง่ายผ่านเครือข่าย
อิน เตอร์ เน็ ต จึ งได้พั ฒ นาและซื้ อเครื่ องคอมพิว เตอร์ เ พิ่ม ขึ้น เพื่ อรองรั บการพัฒ นาเครื อข่ ายสารสนเทศและ
สนั บ สนุ น ภารกิจ ของกรม โดยมีการจั ดหาเครื่องคอมพิ ว เตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายให้ เหมาะสมและ
เพียงพอกับการใช้งานติดตั้งอุปกรณ์ ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของต้นทุนกรมมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลข่าวสารและจัดสรรพื้นที่ในหน้า
เว็บไซต์ให้เหมาะสม เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อผู้ใช้งาน

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน (ต่อ)
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย ดังนี้
ผลผลิ ตย่ อยที่ 1 การเผยแพร่ ข้อมู ล ข่า วสารแก่ห น่ว ยงานต่า ง ๆ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น และ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผลผลิตย่อยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น (ศส.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.20 แต่หน่วยนับคือจานวนหน้าของเว็บไซต์กลับมีจานวนลดลง ส่งผลให้
ต้น ทุน ต่อหน่ ว ยของกิจ กรรมนี้ เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 สาเหตุที่ทาให้ ต้นทุนของกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นคือ มี
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเว็บไซต์ของกรมฯ และปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
ผลผลิตย่อยที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ผลผลิตย่อยของสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 25.95 แต่หน่วยนับคือจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนเท่าเดิม ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมี
ภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล การกาหนดแนวทาง จัดทาและปรับปรุงมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล รวมถึงให้คาปรึกษาแนะนา
ติดตามการดาเนินงานของบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรถ่ายโอนท้องถิ่น และรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณา
จัดสรรเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าว ทาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรลุภารกิจ
หลักในการส่งเสริมและสนับ สนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน
ผลผลิตย่อยที่ 3 สนับสนุนการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัด
การศึกษา ซึ่งเป็นผลผลิตย่อยของสานักประสานและพัฒนาการจัดการศึก ษาท้องถิ่น (สน.กศ.) มีต้นทุนรวมและ
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.39 แต่หน่วยนับคือ จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนเท่าเดิม
ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่ากับต้นทุนรวม สาเหตุที่ทาให้ต้นทุนของกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นคือ ได้มี
การจัดฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ได้ มี ก ารด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรดั ง กล่ า วมี ค วามรู้
ความสามารถ เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบั ติงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ ความส าคัญกับ
การศึกษาของเยาวชนของชาติเป็นอย่างยิ่ง จึงต้องมีการส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน (ต่อ)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการปรับกิจกรรมหลักในแต่ล ะผลผลิต เพื่อให้สอดคล้ องกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์ของประเทศจากเดิม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 12 กิจกรรม 2 ผลผลิต ปรับเปลี่ยนเป็น 11 กิจกรรม 2 ผลผลิต ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้เชื่อมโยงกิจกรรมของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีแนวทางในการเชื่อมโยงกิจกรรม พิจารณาจาก
ลักษณะงาน กิจกรรมย่อยที่อยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกัน เชื่อมโยงตามกลุ่มภารกิจ หน้าที่และผลผลิตเดียวกัน โดยใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้น าการดาเนิน งานตามกิจ กรรมหลัก ที่ 3 พัฒ นาและเพิ่ม ศัก ยภาพการบริห าร
หน่วยงาน และกิจกรรมหลักที่ 8 การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มาเปรียบเทียบกับกิจกรรม
หลักที่ 3 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารหน่วยงาน
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาบุคลากร มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นในอัตราที่เท่ากันคิดเป็น
ร้ อ ยละ 22.77 เนื่ อ งจากหน่ ว ยนั บ คื อ จ านวนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี จ านวนเท่ า เดิ ม เนื่ อ งด้ ว ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการเพิ่มการจัดฝึกอบรม และกระจายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจที่เกี่ ยวข้องกับ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดฝึกอบรมได้ เช่น สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เป็ น ต้ น ประกอบกับ ได้มี การมอบหมายให้ ส ถาบัน พั ฒ นาบุค ลากรท้ องถิ่ น มี ห น้ า ที่ใ นการจั ดการฝึ กอบรมให้
ครอบคลุมความรู้ทุกด้าน เพิ่มจานวนวันในการฝึกอบรมให้มากขึ้ น เพิ่มจานวนรุ่นในการฝึกอบรมแต่คุณภาพและ
ความเข้มข้นในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มากกว่าเดิม ซึ่งในการเพิ่มปริมาณในการฝึกอบรม
ต้องมีการใช้ทรัพยากรเกี่ยวกับวัสดุสานักงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทาให้ต้นทุนเหล่านี้เพิ่มขึ้น แต่ได้มาซึ่ง
ความรู้ ความเข้าใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้ อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ถือได้
ว่าเกิดความคุ้มค่าในเชิงการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักที่ 3 (พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารหน่วยงาน) และกิจกรรมที่ 8 (การเตรียมความพร้อม
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ 3 (พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
บริ หารหน่ วยงาน) ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้ นทุนรวมและต้นทุ นต่อหน่วยลดลงคิดเป็ นร้อยละ 26.87
แต่ในขณะที่ห น่ว ยนั บคือจานวนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีจานวนเท่ าเดิม เนื่องจากได้มีการเชื่อมโยงระหว่าง
กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มี 2 กิจกรรม ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มี 1 กิจกรรม ประกอบกับ
หน่วยนับ คือจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนเท่าเดิม ส่วนหนึ่งที่ทาให้ต้นทุน ลดลงเนื่องจากมีการ
เชื่อมโยงของกิจกรรม แต่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่กากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนากฎหมายและระเบียบท้องถิ่น มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นในอัตรา
ที่เท่ากันคิดเป็ นร้อยละ 29.29 เนื่องจากหน่วยนับคือจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนเท่าเดิม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีพัฒนากฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ สามารถนามาปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ลดความซับซ้อน
ซึ่งกฎหมาย ระเบียบบางฉบับไม่ได้ดาเนินการแก้ ไขมาเป็นเวลางาน แต่การปรับเปลี่ยนนี้ไม่ได้ทาให้การปฏิบัติลด
คุณภาพลงแต่อย่างใด
กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย
เพิ่มขึ้นในอัตราที่เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 25.44 เนื่องจากหน่วยนับคือจานวนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีจานวน
เท่าเดิม เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น ระบบเบี้ยยังชีพ เป็นต้น ซึ่งระบบสารสนเทศเหล่านี้
จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์

-2กิจกรรมหลักที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณะ มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 26.55 เนื่องจากหน่วยนับคือจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนเท่าเดิม แต่ต้นทุนที่
เพิ่มขึ้นนี้สามารถส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการสาธารณะกับประชาชนในพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่กากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
กิจกรรมหลักที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนและนโยบายของรัฐบาล
มีต้นทุนรวมและต้น ทุนต่อหน่ วยเพิ่มขึ้นในอัตราที่เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 45.52 เนื่องจากหน่ ว ยนับคือจานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนเท่าเดิม การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมนี้ซึ่งเกิดจากรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนและในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อให้เป็นชุมชนที่ปลอดยาเสพติดและเป็นการคื นคนดีสู่สังคม รวมถึงได้มีภารกิจ
เร่งด่วนในการกาจัดขณะมูลฝอยในชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สุขอนามัยที่ดี จึงทาให้ต้นทุนกิจกรรมนี้
เพิ่มขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ และทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง
นโยบายรัฐบาลดาเนินไปอย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการดาเนินการ
ดังกล่าว
กิจกรรมหลักที่ 11 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสวัสดิการสังคมกับกลุ่มผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.86 และส่งผลให้ต้นทุน
ต่อหน่วยของกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นในอัตราที่เท่ากันเนื่องจากหน่ วยนับคือจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวน
เท่าเดิม การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมนี้ซึ่งเกิดจากรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยสร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจ โดยจัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือน พร้อมทั้ง
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ รวมถึงผู้ป่วยเอดส์ด้วย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมการจ่ายเงินแบบขั้นบันไดและปรับปรุงระบบข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อให้เป็นชุมชนที่ปลอดยาเสพติดและเป็นการคืนคนดีสู่สังคม จึงทาให้ต้นทุนในกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้น
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง นโยบาย
รัฐบาลดาเนินไปอย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการดาเนินการดังกล่าว

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน (ต่อ)
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนรวมของผลผลิตหลักที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผลผลิตหลักที่ 2 จัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่สูงมากนัก
เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่ถึง
ร้อยละ 20 แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถบรรลุภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถ
ตอบสนองนโยบายเร่ งด่วนของรั ฐบาลเพื่อให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในการบริหารจัดการ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย
และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ าย
และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 1 สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (สน.บถ.) มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 17.29 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการโยก (ย้าย) มาดารงตาแหน่งจานวนหลายอัตรา จึงทา
ให้งบบุคลากร ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ รวมถึงค่าเช่าบ้าน แต่จากการควบคุมการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องก็ยังส่งผลให้
ค่าสาธารณูป โภคลดลงด้ว ย แต่ค่าใช้จ่ายที่ ล ดลงอย่างชัดเจนคือค่าเสื่ อมราคาที่เกิดจากการเสื่ อมสภาพของ
ครุภัณฑ์ ซึ่งครุภัณฑ์บางประเภทหมดอายุการใช้งานแล้วและยังไม่ได้ซื้อมาทดแทน ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 67.31 ส่งผลให้มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 29.29 ต้นทุนผันแปรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากคือค่าจ้างเหมา
บริการ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสานักงานที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม
รวมถึงบริเวณโดยรอบให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนที่เพิ่ม
ขึ้นกับประสิทธิภาพของงานถือได้ว่าเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารจัดการ
ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 2 สานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.ปศ.) มีต้นทุนคงที่ลดลง
คิดเป็นร้อยละ 0.53 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการโยก (ย้าย) ไปดารงตาแหน่งหน่วยงานอื่นหลาย
อัตรา จึงทาให้งบบุคลากร ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ รวมถึงค่าเช่าบ้านลดลง แต่จากการควบคุมการใช้พลังงานอย่าง
ต่อเนื่องก็ยังส่งผลให้ค่าสาธารณูปโภคลดลงด้วย ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 34.96 ส่งผลให้มีต้นทุนรวม
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22.51 เนื่องจากในปีประมาณในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการจัดโครงการจัดมหกรรมจัดการศึกษา
ท้องถิ่น จัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นเทิดไท้องค์ราชัน รวมถึงการจัดงานแข่งขัน คนเก่งในโรงเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี รวมถึงได้มีการจัดฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและหลายโครงการจึงทาให้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มสูงขึ้น

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 1 ค่าน้ามัน เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรมีต้นทุนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็น
ร้อยละ 24.02 เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมาราคาน้ามันในท้องตลาดมีราคาลดลง ประกอบกับรถยนต์ที่
นามาใช้ในราชการมีการส่งเสริมให้ใช้ก๊าซธรรมชาติมาใช้ทดแทนการใช้น้ามัน และขอความร่วมมือให้สานัก/กอง
และสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเบิกจ่ายน้ามันอย่างประหยัด และมีนโยบายให้สานัก/กองแจ้ง
ตารางการเดินทางไปราชการล่วงหน้าก่อนขออนุญาตใช้รถเพื่อกองคลังจะได้จัดเตรียมรถไว้บริการในห้วงเวลาที่
กาหนดและเดินทางไปพร้อมกันกรณีไปติดต่อราชการสถานที่แห่งเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
ค่า ใช้จ่ า ยประเภทที่ 2 ค่า จ้ างเหมาบริ การ เป็ นค่าใช้จ่ ายผั นแปรมีต้นทุ น เพิ่มขึ้น จากปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 136.55 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการปรับปรุงบริเวณโดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังอาคาร ลานจอดรถ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า/ประปา เป็นต้น
รวมถึงได้มีการปรับปรุงสานักงานหลายแห่ง เนื่องจากสานักงานมีความคับแคบและทรุดโทรม จึงต้องมีการ
ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ และมีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารให้ปลอดภัย ดังนั้น การที่ต้นทุน
เพิ่มขึ้นทาให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกิดความรู้สึกปลอดภัยในสภาพแวดล้อมอันเกิดจากการ
ทางาน ทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและผู้รับบริการ
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 3 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของข้าราชการ ประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร
เงิน ก.บ.ข. และเงิน กสจ. ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ มีต้นทุนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 116.79 ซึ่งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่าง
เห็ น ได้ชัด คือค่ารั กษาพยาบาลของข้าราชการและบุคคลในครอบครัวซึ่งกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ แต่ในปีงบประมาณต่อไปจะรณรงค์ให้ข้าราชการและบุคคลในครอบครัว
มาร่วมกันออกกาลังกายเพื่อทาให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้น
ค่าใช่จ่ายประเภทที่ 4 ค่าเสื่อมราคา ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาของอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และค่าตัดจาหน่ายของโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ มีต้นทุนลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 23.38 สาเหตุของการลดลงที่ชัดเจนคือครุภัณฑ์ที่ครบอายุการใช้งาน
แล้วมีเป็นจานวนมาก จึงไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ส่งผลให้ต้นทุนส่วนนี้ลดลง

