
 
รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนเงินท้ังสิ้น 
231,985,052.07 บาท เนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีการสนับสนุนสงเสริมใหองคกรปกครอง     
สวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการจัดทําและใหการบริการสาธารณะ โดยมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไข
ปญหาในพ้ืนท่ีใหเปนไปตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงมีการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนมืออาชีพและเต็มศักยภาพสามารถพ่ึงตนเองได โดยการพัฒนา
ระบบงบประมาณ การเงิน การคลัง ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด เชน การพัฒนาปรับปรุง
กฎหมาย ดานการจัดเก็บรายได ดานการศึกษา ดานบุคลากร ดานรายงานการเงิน รวมถึง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหรองรับการทํางานในปจจุบันท่ีมีเทคโนโลยีเขามาเก่ียวของ ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
องคกรท่ีมีสมรรถนะสูงในการใหบรกิารสาธารณะท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย และนโยบายของรัฐบาลท่ีกําหนดใหรัฐจะตองใหความ
เปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน 

ตนทุนการดําเนินการบางรายการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินสามารถประหยัดงบประมาณได 
เนื่องจากผูบริหารหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชจายงบประมาณใหเกิดความคุมคา ประหยัด และเกิด
ประสิทธิภาพ จึงสงผลใหตนทุนรวมของบางกิจกรรมลดลง และหากตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนจะเพ่ิมข้ึนจากภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมายจากกระทรวง รัฐบาลท่ีมีความเรงดวนและเม่ือดําเนินการแลวเกิดประโยชนตอสวนรวม และเปนการ
สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ      
และคุมคาตองบประมาณของประเทศ 
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ตารางท่ี  7  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงิน (ตอ) 
 การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย  ดังนี้ 
 กิจกรรมยอยท่ี 1 จัดพิมพหนังสือรายงานประจําป เปนกิจกรรมยอยของสํานักพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารงานทองถ่ิน (นโยบายและแผน) (สน.พส.) มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 75.35 และตนทุนตอหนวย
เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 11.11 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 57.82 เนื่องจากในปงบประมาณท่ี
ผานมาไดมีการเพ่ิมปริมาณการแจกจายหนังสือประจําปใหแตละหนวยงานเพ่ิมข้ึน รวมถึงแจกจายใหกับ
บุคคลภายนอกท่ีมีความสนใจในการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวย ในปจจุบันตนทุนในการ
จัดพิมพหนังสือสูงข้ึนตามเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปและกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดเพ่ิมเนื้อหาและขอมูล
ในหนังสือใหมีความครอบคลุมในทุก ๆ เรื่องท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดําเนินการ ทําใหมีปริมาณหนาของ
หนังสือรายงานประจําปเพ่ิมข้ึน แตมีความครบถวนของขอมูล หนังสือแข็งแรงทนทาน สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูใชงานไดอยางครบถวน 
 กิจกรรมยอยท่ี 2  การจัดซ้ือหนังสือของหองสมุด เปนกิจกรรมยอยของสํานักพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารงานทองถ่ิน (นโยบายและแผน) (สน.พส.) มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 75.35 แตปริมาณหนังสือท่ี
จัดซ้ือมีปริมาณลดลงคิดเปนรอยละ 8.33 สงผลใหมีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัดคิดเปนรอยละ 91.29 
เนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงานรักการอาน
หนวยงานนี้จึงมีหนาท่ีในการจัดซ้ือหนังสือมาไวในหองสมุด เพ่ือใหบุคลากรไดศึกษา ไดอาน ไมวาจะเปนในเรื่อง
กฎหมาย ระเบียบ และเรื่องนารูดานขอมูลขาวสารซ่ึงบางเลมมีราคาแพงแตมีเนื้อหาสาระครบถวน ทันสมัย     
การท่ีปริมาณการจัดซ้ือหนังสือลดลงแตตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนในปริมาณมาก เพราะหนังสือท่ีจัดซ้ือมีราคาสูงแต
หนังสือท่ีจัดซ้ือสามารถตอบสนองความตองการของบุคลากรของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและเปนกลไกในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน 
 กิจกรรมยอยท่ี 3 จัดซ้ือสิ่งพิมพตอเนื่องของหองสมุดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนกิจกรรมยอย
ของสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน (นโยบายและแผน) (สน.พส.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 
41.55 ในขณะเดยีวกันมีปริมาณของสิ่งพิมพท่ีซ้ือเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 2.75 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปน
รอยละ 43.11 แตการลดลงของปริมาณและตนทุนตอหนวยไมไดทําใหคุณภาพของสิ่งพิมพลดลงไปดวย ยังคง 
สามารถตอบสนองตอความตองการของบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิและ
ประสิทธิผลและครอบคลุม   
 กิจกรรมยอยท่ี 4 การบํารุงรักษาและพัฒนาระบบโปรแกรม e-Plan เปนกิจกรรมยอยของสํานักพัฒนา
และสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน (นโยบายและแผน) (สน.พส.) ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีโดยตรงในการ
ดําเนินการเก่ียวกับโปรแกรมนี้  โดยมีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยลดลงเทากันท้ัง 2 กิจกรรมยอย ซ่ึงลดลง   
คิดเปนรอยละ 56.16  ไดมีการปรับปรุงแกไข บํารุงรักษาระบบอยางตอเนื่องใหสามารถใชงานและตอบสนอง
ความตองการของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมติดขัดหรือสะดุดในระหวางเขาใชงาน จึงมีไดมีการพัฒนาใหมี
ความทันสมัยยิ่งข้ึน แตสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามความจําเปนและเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน   
 กิจกรรมยอยท่ี 5 การจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการทางสังคม กิจกรรมยอยของสํานัก
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม (สน.สส.)  ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีโดยตรงในการ
ดําเนินการฝกอบรมตามกิจกรรมนี้ โดยมีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 22.22 และ 61.11 
ตามลําดับ ขณะเดียวกันปริมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการบริการเพ่ิมข้ึนจึงสงผลใหตนทุน       
ตอหนวยลดลง แตสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนและประชาชนไดอยางท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ 
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 กิจกรรมยอยท่ี 6  การปรับปรุงเอกสารมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปนกิจกรรมยอยของสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สน.มถ.) โดยมีตนทุนรวมและ
ตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนในอัตราสวนท่ีเทากันคิดเปนรอยละ 130.21 แตปริมาณคือองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
ปริมาณเทาเดิม เปนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับการประสานงาน ติดตามการดําเนินงานและประเมินการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือนํามาปรับปรุงมาตรฐานตาง ๆ ของการบริการสาธารณะใหครอบคลุม 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําไปใชในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในชุมชน 
สงผลใหคาใชจายในการดําเนินงานเพ่ิมสูงข้ึน  

กิจกรรมยอยท่ี 7 จัดสรรคาจางลูกจางชั่วคราวของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา เปนกิจกรรมยอยของสํานักพัฒนา
ระบบรูปแบบและโครงสราง (สน.พร.) มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 36.50 ปริมาณของลูกจางชั่วคราวเพ่ิมข้ึนคิด
เปนรอยละ 3.22 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 32.24 ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนนี้เกิดปริมาณของลูกจางท่ีมี
การจางเพ่ิมข้ึน เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการของสถานีใหมีความพรอมในการใหบริการกับประชาชนใน
ชุมชนซ่ึงเปนผูรับบริการโดยตรง และไดมีการเพ่ิมขีดความสามารถของลูกจางชั่วคราวของสถานีสูบน้ําใหทํางาน
อยางมืออาชีพ 

กิจกรรมยอยท่ี  8  จัดสรรคาปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบน้ําโดยไฟฟา  เปนกิจกรรมยอยของสํานักพัฒนา
ระบบรูปแบบและโครงสราง (สน.พร.) มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 36.50 มีปริมาณสถานีสูบน้ําท่ีไดรับการ
จัดสรรเงินงบประมาณเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 1.69 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 23.32 กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินไดมีการสนับสนุนสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะและมี สวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนท่ีใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ซ่ึงหนวยงานนี้    
มีหนาท่ีพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีคุณภาพและมาตรฐานของตนทุน
เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหไปสูเปาหมายของหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี  โดยจํานวนสถานีสูบน้ําไดรับการปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีพรอมจะไดงาน แสดงให
เห็นวาการเพ่ิมข้ึนของตนทุนเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและปริมาณงานนั่นเอง 

กิจกรรมยอยท่ี 9 ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกิจกรรมยอย
ของสํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง (สน.พร.) มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 36.50 แตมีปริมาณของ
หนวยนับเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 20 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 13.75 ซ่ึงหนวยงานนี้มีหนาท่ี
พัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน การเพ่ิมข้ึนของ
ตนทุนทําใหประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึนตามไปดวย สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงไดมีการพิจารณาแกไขรางกฎหมาย
หรือเปลี่ยนแปลงรางกฎหมายเพ่ิมข้ึนจากเดิมเนื่องจากในปท่ีผานมากฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินถือปฏิบัติอยูมีความยุงยาก สลับซับซอนเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานจึงตองมีการแกไข จึงทําให
ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมนี้เพ่ิมข้ึนดวย แตเพ่ิมข้ึนในปริมาณไมสูงเม่ือเทียบกับปริมาณของรางกฎหมายท่ีไดรับ
การปรับปรุงแกไข   

กิจกรรมยอยท่ี 10 โครงการจัดมหกรรมจัดการศึกษาทองถ่ินประจําป 2559 เปนกิจรรมยอยของสํานัก
ประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน (สน.กศ.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 
31.94 และ 34.95 ตามลําดับ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการเปนประจําทุกปและเปาหมาย
ของผูเขารวมโครงการคือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปริมาณจึงเทาเดิม แตเนื่องจากคาใชจายท่ีใชในการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมเพ่ิมข้ึนจากปจจัยหลาย ๆ อยาง เชน คาเชาสถานท่ีในการจัดงาน คาบริการในการจัดงาน 
เปนตน แตการจัดงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไวทําใหคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนนี้คุมคาตอผลลัพธท่ีได 
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กิจกรรมยอยท่ี 11 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล เปนกิจกรรมยอยของสํานักประสานและ

พัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน (สน.กศ.) มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 31.94 แตในขณะเดียวกันจํานวน
โรงเรียนเปาหมายท่ีดําเนินการตามโครงการนี้ก็เพ่ิมข้ึนดวยคิดเปนรอยละ 9.32 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน 
คิดเปนรอยละ 20.70 แตเม่ือเทียบกับในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีไมสูงมากนัก เนื่องจาก
โครงการนี้เปนการดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 ซ่ึงมีโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน แตโรงเรียนสามารถเขาสู
งานทะเบียนวัดผลไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกโรงเรียนในพ้ืนท่ีสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กิจกรรมยอยท่ี 12 โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถ่ินไทยเทิดไทองคราชัน เปนกิจกรรมยอยของสํานัก
ประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน (สน.กศ.) มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 31.94 แตใน
ขณะเดียวกันจํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมงานมีจํานวนเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 30.85 สงผลใหตนทุนตอหนวย
เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 0.84 แตจํานวนกลุมเปาหมายท่ีเพ่ิมข้ึนนี้เองทําใหตนทุนเพ่ิมข้ึนในปริมาณถือวานอยมาก
เม่ือเทียบกับการจัดงานท่ียิ่งใหญเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดคือเทิดไทองคราชัน  

กิจกรรมยอยท่ี 13 โครงการพัฒนาเครือขายการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณทางการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 เปนกิจรรมยอยของสํานักประสานและ
พัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน (สน.กศ.) มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 75.92 และมีปริมาณผูเขารวม
โครงการเพ่ิมข้ึนดวยคิดเปนรอยละ 1.30 สงผลใหตนทุนตอหนวย 73.67 แตในการเพ่ิมข้ึนของตนทุนนี้ทําให
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดทําแผนพัฒนาและ
งบประมาณทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

กิจกรรมยอยท่ี 14 การตรวจสอบเรื่องรองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดพิจารณาดําเนินการ  
เปนกิจกรรมยอยของสํานักกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน (สน.กม.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 1.78          
ในขณะเดียวกันก็มีปริมาณเพ่ิมข้ึนในปริมาณท่ีสูงมากคิดเปนรอยละ 177.16 ซ่ึงในการท่ีมีปริมาณของจํานวนเรื่อง
เพ่ิมข้ึนนี้สงผลใหมีตนทุนตอหนวยลดลงอยางเปนไดชัดคิดเปนรอยละ 64.56 เปาหมายในการตรวจสอบเรื่อง
รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตองดําเนินการอยางรอบคอบ ตรวจสอบ
อยางละเอียดใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ รวมท้ังรายงานหนวยงานท่ีเก่ียวของตามเวลาท่ี
กําหนด เนื่องจากบางเรื่องเขาสูกระบวนและอยูระหวางการพิจารณาของศาล การจัดทํา แกไข ปรับปรุง
กระบวนการตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ทําใหตนทุนตอเรื่องท่ีดําเนินการเพ่ิมข้ึน แตการเพ่ิมข้ึนของตนทุนเปนการสงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมใน
การบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

กิจกรรมยอยท่ี 15 งานธุรการ สารบรรณ การเงินการบัญชีและโครงการแผนงาน เปนกิจกรรมยอยของ
สํานักกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน (สน.กม.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 1.78 ในขณะเดียวกันก็มีจํานวนเรื่อง
ท่ีดําเนินการตามกิจกรรมลดลงดวยคิดเปนรอยละ 48.44 ปริมาณของจํานวนเรื่องท่ีลดลงนี้สงผลใหมีตนทุนตอหนวย
เพ่ิมข้ึนอยางชัดเจนคิดเปนรอยละ 90.50 แตสามารถดําเนินงานไดอยางมีระบบ ระเบียบ ถูกตองครบถวนและมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดคุมคาตองบประมาณท่ีเสียไป   
 กิจกรรมยอยท่ี 16 การพิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการจัดทํารางกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนกิจกรรมยอยของสํานักกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน (สน.กม.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปน
รอยละ 1.78 โดยมีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 58.66 ในขณะเดียวกันก็มีจํานวนเรื่องท่ีพิจารณาลดลง    
คิดเปนรอยละ 38.10 แตการลดลงของปริมาณนี้ไมไดทําใหประสิทธิภาพในการดําเนินการลดลงไปดวย ซ่ึงตอง
ดําเนินการอยางรอบคอบ ตรวจสอบอยางละเอียดใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ สามารถตอบสนองการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปอยางถูกตอง 
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 กิจกรรมยอยท่ี 17  การฝกอบรมขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกิจกรรมยอยของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (สพบ.) ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีโดยตรงในการดําเนินการฝกอบรมใหความรูแกบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปน  
รอยละ 13.30 ขณะเดียวกันปริมาณของขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเขารวม     
การฝกอบรมเพ่ิมข้ึนในปริมาณท่ีสูงมากคิดเปนรอยละ 52.30 แตอยางไรก็ตามปริมาณผูเขาอบรมท่ีเพ่ิมข้ึนนี้ก็ทํา
ใหตนทุนลดลงดวยคิดเปนรอยละ 25.61 สาเหตุหลักท่ีทําใหตนทุนของกิจกรรมนี้ลดลงคือลดการใชวัสดุสํานักงาน
เปนจํานวนมากเพ่ือผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน แตในปท่ีผานมาสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินไดมีการ
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเปนการใชสื่อการเรียนในระบบคอมพิวเตอรแทนจึงสามารถประหยัดคาวัสดุ
สํานักงานไดเปนจํานวนมาก  แตสามารถตอบสนองความตองการในการเรียนการสอนไดครบถวน   

กิจกรรมยอยท่ี 18  พัฒนาระบบและรูปแบบงบประมาณและพัสดุและระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนกิจกรรมยอย
ของสํานักบริหารการคลังทองถ่ิน (สน.คท.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 21.58 มีปริมาณของเรื่องท่ีดําเนินการ
พัฒนาเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 14.81 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 31.70 ในปงบประมาณท่ีผานมา    
มีการพัฒนางบประมาณ พัสดุ และระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความทันสมัย 
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ชัดเจน ลดการ
ทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และเปนไปตามภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ีมีหนาท่ี     
ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 กิจกรรมยอยท่ี 19  การสงเสริมและพัฒนาระบบจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจัดทํา
คูมือการจัดเก็บรายได เปนกิจกรรมยอยของสํานักบริหารการคลังทองถ่ิน (สน.คท.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 
15.02 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 การจัดทําคูมือการจัดเก็บรายไดมีลดปริมาณจํานวนเลมท่ีจัดพิมพ ซ่ึงในการ
จัดพิมพคูมือหรือหนังสือ หากจัดพิมพในปริมาณท่ีมากตนทุนในการพิมพก็จะลดลง แตเนื่องจากในปท่ีผานไดลด
ปริมาณลงจึงสงผลใหตนทุนตอหนวยตอเลมของคูมือสูงข้ึนคิดเปนรอยละ 38.53 แตการลดปริมาณการพิมพลงแต
เนื้อหายังคงมีความครบถวนเนนกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการท่ีมีการประกาศใชใหมสามารถตอบปญหาเก่ียวกับ
การจัดเก็บรายไดครอบคลุมการปฏิบัติงานมากท่ีสุด จึงทําใหคาใชจายในการจัดพิมพเพ่ิมสูงข้ึนแตสามารถตอบสนอง
ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชคูมือเลมนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

กิจกรรมยอยท่ี 20 พัฒนาระบบบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสงเสริมกิจการกองทุนเปน
กิจกรรมยอยของสํานักบริหารการคลังทองถ่ิน (สน.คท.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 15.07 ในขณะเดียวกัน
จํานวนเรื่องของการพัฒนาระบบเพ่ิมข้ึนอยางมากคิดเปนรอยละ 878.05 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 
91.32 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการพัฒนาระบบบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปริมาณมาก
และตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 เพ่ือใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน        
แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ชัดเจน ลดการทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินและเปนไปตามภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีในการกํากับดูแลองคกรปกครอง      
สวนทองถ่ิน 
 กิจกรรมยอยท่ี 21 การเผยแพรและประชาสัมพันธมาตรฐานการบริการสาธารณะ เปนกิจกรรมยอยของ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 15.68 แตมีจํานวนครั้งของ
การเผยแพรเพ่ิมข้ึนในปริมาณมากคิดเปนรอยละ 122.19 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 47.93  ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 มีการสงเสริมใหมีการเผยแพรและประชาสัมพันธมาตรฐานการบริการสาธารณะใน
ดานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเว็บไซตอยางตอเนื่อง รวมถึงไดเพ่ิมชองทางการเผยแพรดวย แตใน
ขณะเดียวกันก็มีคาใชจายเพ่ิมสูงข้ึนดวย แตในการท่ีคาใชจายเพ่ิมสูงข้ึนนี้ก็ทําใหประชาชน/บุคคลท่ัวไปมีความเขาใจ
ในภารกิจ อํานาจหนาท่ี การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการบริการสาธารณะเพ่ิมข้ึน   
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กิจกรรมยอยท่ี 22 การเผยแพรประชาสัมพันธขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของ 
องคปกครองสวนทองถ่ิน เปนกิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวม 
เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 15.68 แตปริมาณซ่ึงเปนจํานวนครั้งของการเผยแพรลดลงคิดเปนรอยละ 11.74 สงผลใหตนทุน
ตอหนวยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 31.07 เนื่องจากในปงบประมาณท่ีผานมาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปดโอกาสให
ผูท่ีมีความสนใจและประชาชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการจัดทําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติและใหผูมีสวนรวมเหลานี้
ชวยประชาสัมพันธเม่ือขอบัญญัติ/เทศบัญญัติไดผานสภาแลว จึงทําใหปริมาณลดลง  
 กิจกรรมยอยท่ี 23 การแกไขปญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเรงดวนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
กิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 22.88 แตมี
ปริมาณของจํานวนเรื่องเพ่ิมสูงข้ึนในอัตราท่ีสูงมากคิดเปนรอยละ 85.01 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 
58.31 ซ่ึงการดําเนินการดานขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนนโยบายเรงดวนของ   
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลท่ีตองจัดการใหแลวเสร็จ จึงตองมีการเรงรัดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการใหแลวเสร็จ ปริมาณของเรื่องท่ีสั่งการจึงเพ่ิมข้ึน แตสามารถทําใหโครงการนี้
ประสบความสําเร็จ  
 กิจกรรมยอยท่ี 24 ดานงานสารบรรณ เปนกิจกรรมยอยของสํานักงานเลขานุการกรมฯ (สล.) ซ่ึงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 24.59 และจํานวนรายการรับ-สงหนังสือของ
สํานักงานเลขานุการกรมฯ ก็ลดลงดวย แตการลดลงของปริมาณหนังสือไมทําใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน แตกับทํา
ใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 15.37 ซ่ึงในปท่ีผานมาไดมีการจัดสงรายงานเอกสารตาง ๆ ทางอีเมลให
เจาของเรื่องโดยตรง ไมตองทําหนังสือนําสงอีกครั้งหนึ่ง ทําใหปริมาณของหนังสือรับ-สงลดนอยลง แตสามารถ
ตอบสนองการทํางานไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  
 กิจกรรมยอยท่ี 25  ดานบริหารบุคคล เปนกิจกรรมยอยของกองการเจาหนาท่ี (กจ.) ซ่ึงในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 22.50 แตจํานวนบุคคลมีปริมาณลดลงคิดเปนรอยละ 2.11 สงผลให
ตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 25.14 ซ่ึงตนทุนสูงข้ึนสืบเนื่องจากมีการยกระดับขีดความสามารถของ    
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง จึงไดมีการอบรมพัฒนาจํานวนบุคลากรของกรมฯ 
โดยเนนอบรมเปนกลุมงานตรงกับสายงานท่ีปฏิบัติงานจริง ทําใหบุคลากรของกรมฯ ไดรับการพัฒนาตรงตามความ
ตองการและสอดคลองกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของหนวยงาน แตการเพ่ิมข้ึนของตนทุนทําใหบุคลากรของ   
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดรับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีด ี
 กิจกรรมยอยท่ี 26  ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนกิจกรรมยอยของกองการเจาหนาท่ี (กจ.) มีตนทุนรวม
เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 47 แตปริมาณของชั่วโมงของบุคลากรท่ีเขารับการฝกอบรมเพ่ิมสูงข้ึนเปนจํานวนมากคิดเปน
รอยละ 60.87 จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 8.62 แตไมทําใหการพัฒนาขีดความสามารถของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงลดลงแตอยางใด แตสามารถบูรณาการอบรมแตละ
หลักสูตรเขาดวยกันแตคุณภาพการบริหารจัดการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินยังคงท่ัวท้ังองคกร ทําให
บุคลากรของกรมฯ ไดรับการพัฒนาตรงตามความตองการและสอดคลองกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของหนวยงาน 
แตการเพ่ิมข้ึนของตนทุนทําใหบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดรับการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
 กิจกรรมยอยท่ี 27, 28  การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 และการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 เปนกิจกรรมยอยของ   
พัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) มีตนทุนรวมลดลงและเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 0.44 และ 32.21 ตามลําดับ เนื่องจากใน
ปงบประมาณท่ีผานไดมีการบูรณาการประชุมรวมกับองคประชุมเรื่องอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวของกันและเปนประโยชน 
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ไวดวยกัน แตยังตองมีการประชุมติดตามความกาวหนาอยางใกลชิดและตอเนื่องจึงมีจํานวนครั้งการประชุมลดลง 
สงผลใหตนทุนเพ่ิมข้ึน แตการเพ่ิมข้ึนของตนทุนนั้นทําใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเนนการดําเนินงานในทุก
ยุทธศาสตรแตกลับเพ่ิมข้ึนอยางเปนรูปธรรม แสดงใหเห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 กิจกรรมยอยท่ี 29 ดานการตรวจสอบภายใน เปนกิจกรรมยอยของกลุมตรวจสอบภายใน (กตภ.) มีตนทุนรวม
เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 7.94 เพ่ือใหคําปรึกษาแนะนํา และการตรวจสอบในดานนี้มีประสิทธิภาพ จํานวนครั้งของ
การตรวจสอบจึงลดลงสงผลทําใหตนทุนตอหนวยสูงข้ึนคิดเปนรอยละ 38.78 แตการเพ่ิมข้ึนของตนทุนเปนการ
ตรวจสอบเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานของหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาคใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ระดับชาติ ระดับจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคี
เครือขาย ดังนั้น การตรวจสอบจึงไดเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหคําแนะนํา ปรึกษา ตรวจสอบอยางจริงจัง        
เปนรูปธรรม เนนเนื้อหาสาระใหมากข้ึนกวาท่ีผานมา และการปฏิบัติงานในดานนี้จะตองอาศัยปจจัยหลายดาน  
มาสนับสนุน เอกสารหลักฐานและตรวจสอบรายงาน อยางไรก็ตามการเพ่ิมข้ึนของตนทุนไดเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการอยางจริงจัง เปนรูปธรรม ซ่ึงกรมเนนความมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดและความคุมคา
ในเชิงภารกิจภาครัฐ เพ่ือใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินสามารถทําหนาท่ีเปน “องคกรหลักในการสงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเขมแข็งอยางยั่งยืน” ไดตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 

กิจกรรมยอยท่ี 30  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เปนกิจกรรมยอยของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน (ศส.) มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 9.87 กรมสงเสริม   
การปกครองทองถ่ินมีระบบสารสนเทศดานการปฏิบัติงานท่ีสามารถเก็บรวบรวม กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ
ไวเปนหมวดหมูและสามารถเผยแพรกฎหมาย ขอมูลขาวสารเก่ียวกับภารกิจ อํานาจหนาท่ีของกรม รวมท้ังขอมูล 
ท่ีเก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหประชาชนสามารถเขาถึงและคนหาไดงายผานเครือขายอินเตอรเน็ต  
จึงไดพัฒนาและซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทันสมัยเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการพัฒนาเครือขายสารสนเทศและสนับสนุน
ภารกิจของกรม แตก็ไดมีการจําหนายเครื่องเกาท่ีใชงานมานานออกไปจํานวนมากจึงทําใหปริมาณลดลงคิดเปน
รอยละ 31.10 สงผลใหตนทุนตอหนวยสูงข้ึนคิดเปนรอยละ 59.48 โดยมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณเครือขายใหเหมาะสมและเพียงพอกับการใชงานติดตั้งอุปกรณ ดังนั้น การเพ่ิมข้ึนของตนทุนแตกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของกรมไดอยาง         
มีประสิทธิภาพ มีการจัดหมวดหมูขอมูลขาวสารและจัดสรรพ้ืนท่ีในหนาเว็บไซตใหเหมาะสม สะดวกและงาย     
ตอผูใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี  8  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงของเงิน (ตอ) 
 การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย  ดังนี้ 
 ผลผลิตยอยท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปน
ผลผลิตยอยของสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม (สน.สส.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 21.22 แตหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
จํานวนเทาเดิม เนื่องจากการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการสาธารณะเปนภารกิจหลักขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีการสงตอใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง รวมถึงไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศตาง ๆ 
ข้ึนมาเพ่ือชวยในการใหบริการไดอยางรวดเร็ว เปนปจจุบัน และทันตอเหตุการณ แตการลดลงนี้ทําใหผูปฏิบัติงาน
ในระดับพ้ืนท่ีเขาใจและเม่ือมีปญหาสามารถสอบถามจากผูดูแลไดโดยตรง ถูกจุดของปญหา ทําใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีความเขาใจในการดําเนินการใหบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 ผลผลิตยอยท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนกิจกรรมยอยของสํานัก
มาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สน.มถ.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 
36.30 แตหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนเทาเดิม สงผลใหตนทุนตอหนวยของผลผลิต
เพ่ิมข้ึนเทากับตนทุนรวม แตทําใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินบรรลุภารกิจหลักในการสงเสริมและสนับสนุน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางยั่งยืน
และสามารถตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็ว   
 ผลผลิตยอยท่ี 3  สนับสนุนภารกิจสถานีสูบน้ําไฟฟา ซ่ึงเปนผลผลิตยอยของสํานักพัฒนาระบบ รูปแบบ
และโครงสราง (สน.พร.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 
20.72 แตหนวยนับคือจํานวนสถานีสูบน้ําท่ีมีจํานวนเทาเดิม  ซ่ึงหนวยงานดังกลาวมีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานทางชุมชนใหประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคไวใชในชีวิตประจําวัน สงผลใหคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดียิ่งข้ึน ซ่ึงในปท่ีผานมาไดมีการจัดสรรคากระแสไฟฟาเพ่ือไปใชในสถานีสูบน้ําเพ่ิมข้ึน รวมถึงมีการ
ปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษาสถานีสูบน้ําในกรณีท่ีชํารุดและใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ  
และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินบรรลุภารกิจหลักในการสงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมี
ความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางยั่งยืน 

ผลผลิตยอยท่ี 4 การจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลงฐานะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผลผลิตยอยของสํานัก
พัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง (สน.พร.) ซ่ึงมีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 101.73 
แตหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนเทาเดิม หนวยงานดังกลาวมีภารกิจเก่ียวกับการ
ดําเนินการจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลงฐานะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางโดยตรงและมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
เพ่ือสรางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยาง
ยั่งยืนและสามารถตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็ว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี  9  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงของเงิน (ตอ) 
 การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยกิจกรรมหลัก  ดังนี้ 
 กิจกรรมหลักท่ี 1 การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง       
สวนทองถ่ิน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีตนทุนรวมในการดําเนินการตามกิจกรรมเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีเทากับ
ตนทุน  ตอหนวยคิดเปนรอยละ 38.04 เนื่องจากหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนเทาเดิม 
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเรงดวนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงมีสั่งการและเรงรัดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการในอํานาจหนาท่ีของตัวเอง เก่ียวกับพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีและการ
ใหบริการสาธารณะตาง ๆ ใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเปนอยูและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จึงทําใหตนทุนกิจกรรมนี้
เพ่ิมข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และทันตอเหตุการณบานเมือง 
นโยบายรัฐบาลดําเนินไปอยางราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค และประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดในการดําเนินการ
ในเรื่องดังกลาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี  10  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงของเงิน (ตอ)   
 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตนทุนรวมของผลผลิตหลักท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  และผลผลิตหลักท่ี 2 จัดสรรเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีไมสูงมากนัก 
เม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมหลักเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีไมถึง  
รอยละ 20 แตกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินสามารถบรรลุภารกิจหลักในการสงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางยั่งยืน รวมถึงสามารถ
ตอบสนองนโยบายเรงดวนของรัฐบาลเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางรวดเร็ว และสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในการบริหารจัดการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี  11  รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจาย 
และลักษณะของตนทุน (คงท่ี/ผันแปร) (ตอ)  
 การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจาย
และลักษณะของตนทุน (คงท่ี/ผันแปร)   
 ศูนยตนทุนหลักท่ี 1 สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม (สน.สส.) มีตนทุนคงท่ี
ลดลงคิดเปนรอยละ 8.38 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดมีการโยก (ยาย) มาดํารงตําแหนงจํานวนหลาย
อัตราจึงทําใหงบบุคลากรเพ่ิมข้ึน แตในขณะเดียวการเพ่ิมข้ึนของบุคลากรก็ไมทําใหคาใชจายสวัสดิการ คาเชาบาน
เพ่ิมข้ึนดวย แตจากการควบคุมการใชพลังงานอยางตอเนื่องก็ยังสงผลใหคาสาธารณูปโภคลดลง แตคาใชจายท่ี
ลดลงอยางชัดเจน คือคาจางท่ีปรึกษาซ่ึงไดเสร็จสิ้นโครงการแลว รวมถึงคาเสื่อมราคาก็ลดลงเชนเดียวกัน ตนทุน    
ผันแปรลดลงคิดเปนรอยละ 42.05 สงผลใหมีตนทุนรวมลดลงดวยคิดเปนรอยละ 24.14 ตนทุนผันแปรท่ีมีผลทําให
ตนทุนรวมลดลงอยางชัดเจน คือในปท่ีผานมาหนวยงานไมไดรับงบประมาณในการจัดฝกอบรมโครงการตาง ๆ    
แตไดรับงบประมาณในการจัดทําโปรแกรมมาทดแทนแตไดรับไมสูงมากนัก จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงอยาง
ชัดเจน ซ่ึงการลดลงของตนทุนนี้ไมทําใหการมุงม่ันในการทํางานเพ่ือประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ประชาชนลดลงแตอยางใด แตยังทํางานให สอดคลองกับเปาหมาย ยุทธศาสตร ตลอดจนระบบบริหารจัดการของ
องคกร 
 ศูนยตนทุนหลักท่ี 2 สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สน.มถ.) มีตนทุนคงท่ี
เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 8.52 ในอัตราสวนท่ีไมมากนัก เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดมีการแตงตั้งโยก 
(ยาย) มาดํารงตําแหนงหลายอัตรา จึงทําใหงบบุคลากร คาใชจายสวัสดิการเพ่ิมข้ึน แตคาเชาบานกลับลดลง          
และสาเหตุหลักท่ีทําใหตนทุนคงท่ีเพ่ิมข้ึนคือไดมีการจางท่ีปรึกษาเขามาจัดทําโครงการของหนวยงานเพ่ิมข้ึน 
ตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 86.19 สงผลใหมีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 44.47 เนื่องจากสํานักฯ  
ไดรับงบประมาณใหปรับปรุงเอกสารมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง
จัดพิมพเอกสารมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะและการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงตองมีการจาง
ท่ีปรึกษามาศึกษาและทําการวิจัยโครงการดังกลาวเพ่ือลดขอผิดพลาดและเปนไปดวยความเรียบรอย ซ่ึงกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินไดผลของการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนจากการท่ีตนทุนเพ่ิม ดังนั้น เม่ือเปรียบเทียบตนทุนท่ี
เพ่ิมข้ึนกับประสิทธิภาพของงานถือไดวาเกิดความคุมคาในเชิงบริหารจัดการ   
 ศูนยตนทุนหลักท่ี 3  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (สพบ.) มีตนทุนคงท่ีเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 4.13     
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตนทุนคงท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจนคือคาใชจายบุคลากรและคาใชจายสวัสดิการ รวมถึง
คาสาธารณูปโภค เนื่องจากหนวยงานมีหนาท่ีในการฝกอบรมใหกับบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองมีการติดตอประสานงานกับผูเขารับการฝกอบรมทางโทรศัพทสงผลให    
คาสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน ตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 209.82 สงผลใหตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ  
21.12 ตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนนี้ทําใหหนวยงานไดมีการจัดฝกอบรมใหกับบุคลากรไดอยางเต็มท่ีมีประสิทธิภาพ และผูเขารับ
การฝกอบรมมีความรูสามารถนําไปปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลอยางเต็มท่ี  
 ศูนยตนทุนสนับสนุนท่ี 1  สํานักงานเลขานุการกรมฯ (สล.สถ.) มีตนทุนคงท่ีเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 0.86  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  มีขาราชการโยกยายเขามาหลายอัตราจึงทําใหคาใชจายบุคลากร คาใชจายสวัสดิการ 
เพ่ิมข้ึน แตคาสาธารณูปโภคลดลง เนื่องจากการควบคุมการใชพลังงานอยางตอเนื่อง สําหรับตนทุนผันแปรลดลง  
47.57 สงผลใหตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 25.89 ซ่ึงตนทุนผันแปรท่ีลดลงอยางเห็นไดชัดคือคาใชจายในการ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธและคาจางเหมาบริการ เนื่องจากมีการบูรณาการกับหลาย ๆ หนวยงานใหการ
ประชาสัมพันธครอบคลุมทุกภารกิจหลักของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน แตสิ่งท่ีไดสื่อออกไมไดลดคุณภาพแต
อยางใด  
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 ศูนยตนทุนสนับสนุนท่ี 2 กองการเจาหนาท่ี (กจ.) มีตนทุนคงท่ีเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 46.37 สาเหตุหลัก
ท่ีทําใหตนทุนคงท่ีของกองการเจาหนาท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมากคือมีการจางท่ีปรึกษาในการจัดทําขอมูลบุคลากรรวมถึง
การศึกษาถึงความตองการในการพัฒนาขาราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหมีความครอบคลุม      
ทุกดานทุกความตองการ ตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 68.78 สงผลใหตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 
55.14 คาใชจายฝกอบรมซ่ึงเปนตนทุนผันแปรลดลงเนื่องจากมีการบูรณาการฝกอบรมของกองการเจาหนาท่ีและ
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินจึงทําใหตนทุนในสวนนี้ลดลง แตตนทุนผันแปรท่ีเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจนคือคาจางเหมา
บริการ ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมีการจัดสอบขาราชการและพนักงาน
ราชการเขามาปฏิบัติงานจึงตองมีการจางมหาวิทยาลัยเขามาดําเนินการจัดสอบ แตคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนนี้ทําใหกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี  12  รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงท่ี/ผันแปร) (ตอ)  
 การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงท่ี/ผันแปร)   

คาใชจายประเภทท่ี 1  คาจางเหมาบริการ เปนคาใชจายผันแปรมีตนทุนเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ     
พ.ศ. 2558 คิดเปนรอยละ 406.30 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดมีการปรับปรุงบริเวณโดยกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน เชน ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหลังอาคาร ลานจอดรถ ปรับปรุงระบบไฟฟา/ประปา เปนตน
รวมถึงไดมีการปรับปรุงสํานักงานหลายแหง เนื่องจากสํานักงานมีความคับแคบและทรุดโทรม จึงตองมีการ
ปรับปรุงใหอยูในสภาพดีและสามารถใชงานไดเพ่ือรองรับการปรับปรุงหนวยงานภายในของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดวย และมีพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสารใหปลอดภัย ดังนั้น การท่ี
ตนทุนเพ่ิมข้ึนทําใหบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเกิดความรูสึกปลอดภัยในสภาพแวดลอมอันเกิด
จากการทํางานทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนตอองคกรและผูรับบริการ    
 คาใชจายประเภทท่ี 2  คาวัสดุ เปนคาใชจายผันแปรมีตนทุนเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 28.20 ถึงแมวา   
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะไดมีการจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือลดคาวัสดุสํานักงานตอเนื่องโดยใหแจง
เวียนระเบียบ  กฎหมาย หนังสือสั่งการผานเว็บไซต ซ่ึงสามารถดาวโหลดรายละเอียดไดในรูปแบบของไฟลขอมูล
โดยไมตองพิมพ แตในปจจุบันภาวะเศรษฐกิจทําใหของท่ีซ้ือมาใชในสํานักงานมีราคาแพงจึงทําใหคาใชจายสูงข้ึน   
 คาใชจายประเภทท่ี 3  คาใชจายสวัสดิการของขาราชการและลูกจาง ประกอบดวย คารักษาพยาบาล     
คาเลาเรียนบุตร  เงิน ก.บ.ข. และเงิน กสจ.  ซ่ึงเปนคาใชจายคงท่ีมีตนทุนลดลงคิดเปนรอยละ 59.14 ซ่ึงตนทุนท่ี
ลดลงอยางเห็นไดชัด คือคารักษาพยาบาลของขาราชการและบุคคลในครอบครัวซ่ึงกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินไมสามารถควบคุมคาใชจายดังกลาวได  แตในปงบประมาณตอไปจะรณรงคใหขาราชการและบุคคลใน
ครอบครัวมารวมกันออกกําลังกายเพ่ือทําใหรางกายแข็งแรงยิ่งข้ึน  
 คาใชจายประเภทท่ี 4  คาเสื่อมราคา  ประกอบดวย คาเสื่อมราคาของอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง
ครุภัณฑประเภทตาง ๆ และคาตัดจําหนายของโปรแกรมคอมพิวเตอร  ซ่ึงเปนคาใชจายคงท่ี มีตนทุนลดลงคิดเปน
รอยละ 26.28 สาเหตุของการลดลงท่ีชัดเจนคือครุภัณฑท่ีครบอายุการใชงานแลวมีเปนจํานวนมาก จึงไมมีการคิด
คาเสื่อมราคาสงผลใหตนทุนสวนนี้ลดลง  


