รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตน ทุ นรวมเพิ่มขึ้น จากป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป นเงิน ทั้ งสิ้ น
231,985,052.07 บาท เนื่ องจากกรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่น มี การสนั บ สนุ น ส งเสริม ให องค กรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการจัดทําและใหการบริการสาธารณะ โดยมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไข
ปญหาในพื้นที่ใหเปนไปตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมีการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนมืออาชีพและเต็มศักยภาพสามารถพึ่งตนเองได โดยการพัฒ นา
ระบบงบประมาณ การเงิน การคลัง ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเอื้อตอการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด เชน การพัฒนาปรับปรุง
กฎหมาย ด านการจั ดเก็ บ รายได ด านการศึ กษา ดานบุ คลากร ดานรายงานการเงิน รวมถึง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหรองรับการทํางานในปจจุบันที่มีเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
องคกรที่มีสมรรถนะสูงในการใหบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย และนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดใหรัฐจะตองใหความ
เปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น
ตนทุนการดําเนินการบางรายการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสามารถประหยัดงบประมาณได
เนื่องจากผูบริหารหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชจายงบประมาณใหเกิดความคุมคา ประหยัด และเกิด
ประสิทธิภาพ จึงสงผลใหตนทุนรวมของบางกิจกรรมลดลง และหากตนทุนรวมเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นจากภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายจากกระทรวง รัฐบาลที่มีความเรงดวนและเมื่อดําเนินการแลวเกิดประโยชนตอสวนรวม และเปนการ
ส งเสริ ม สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของกรมส งเสริ มการปกครองท อ งถิ่ น ให เกิ ดผลสั มฤทธิ์ และมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และคุมคาตองบประมาณของประเทศ

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

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงิน (ตอ)
การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย ดังนี้
กิจกรรมยอยที่ 1 จัดพิ มพ ห นังสือรายงานประจําป เป นกิจกรรมยอยของสํานักพั ฒนาและสงเสริมการ
บริหารงานทองถิ่น (นโยบายและแผน) (สน.พส.) มี ตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 75.35 และตน ทุนตอหนวย
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 11.11 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 57.82 เนื่องจากในปงบประมาณที่
ผ านมาได มี ก ารเพิ่ ม ปริ ม าณการแจกจ า ยหนั ง สื อ ประจํ าป ให แ ต ล ะหน ว ยงานเพิ่ ม ขึ้ น รวมถึ งแจกจ ายให กั บ
บุคคลภายนอกที่มีความสนใจในการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวย ในปจจุบันตนทุนในการ
จัดพิมพหนังสือสูงขึ้นตามเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดเพิ่มเนื้อหาและขอมูล
ในหนังสือใหมีความครอบคลุมในทุก ๆ เรื่องที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดําเนินการ ทําใหมีปริมาณหนาของ
หนังสือรายงานประจําปเพิ่มขึ้น แตมีความครบถวนของขอมูล หนังสือแข็งแรงทนทาน สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูใชงานไดอยางครบถวน
กิจกรรมยอยที่ 2 การจัดซื้อหนังสือของหองสมุด เป นกิจกรรมยอยของสํานักพั ฒ นาและสงเสริมการ
บริหารงานทองถิ่น (นโยบายและแผน) (สน.พส.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 75.35 แตปริมาณหนังสือที่
จัดซื้อมีปริมาณลดลงคิดเปนรอยละ 8.33 สงผลใหมีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดคิดเปนรอยละ 91.29
เนื่ องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นได มีการสงเสริมและสนับ สนุ นให บุคลากรของหนวยงานรักการอาน
หนวยงานนี้จึงมีหนาที่ในการจัดซื้อหนังสือมาไวในหองสมุด เพื่อใหบุคลากรไดศึกษา ไดอาน ไมวาจะเปนในเรื่อง
กฎหมาย ระเบี ย บ และเรื่องน ารูด านขอมู ล ขาวสารซึ่งบางเลมมี ราคาแพงแต มีเนื้ อหาสาระครบถ วน ทัน สมั ย
การที่ ป ริมาณการจั ดซื้ อหนั งสื อลดลงแต ตน ทุน รวมเพิ่ มขึ้ น ในปริมาณมาก เพราะหนั งสื อที่จัด ซื้อมี ราคาสูงแต
หนังสือที่จัดซื้อสามารถตอบสนองความตองการของบุคลากรของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและเปนกลไกในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน
กิจกรรมยอยที่ 3 จัดซื้อสิ่งพิมพตอเนื่องของหองสมุดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนกิจกรรมยอย
ของสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น (นโยบายและแผน) (สน.พส.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ
41.55 ในขณะเดียวกันมีปริมาณของสิ่งพิมพที่ซื้อเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 2.75 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปน
รอยละ 43.11 แต การลดลงของปริมาณและตนทุนตอหนวยไมไดทําใหคุ ณภาพของสิ่งพิ มพ ลดลงไปดวย ยั งคง
สามารถตอบสนองตอความต องการของบุ คลากรของกรมสงเสริมการปกครองท องถิ่น ไดอยางมีป ระสิทธิและ
ประสิทธิผลและครอบคลุม
กิจกรรมยอยที่ 4 การบํารุงรักษาและพัฒนาระบบโปรแกรม e-Plan เปนกิจกรรมยอยของสํานักพัฒนา
และส งเสริ มการบริ ห ารงานท องถิ่ น (นโยบายและแผน) (สน.พส.) ซึ่ งเป น หน ว ยงานที่ มี ห น าที่ โดยตรงในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ โดยมีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยลดลงเทากันทั้ง 2 กิจกรรมยอย ซึ่งลดลง
คิดเปนรอยละ 56.16 ไดมีการปรับปรุงแกไข บํารุงรักษาระบบอยางตอเนื่องใหสามารถใชงานและตอบสนอง
ความตองการของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมติดขัดหรือสะดุดในระหวางเขาใชงาน จึงมีไดมีการพัฒ นาใหมี
ความทั น สมั ยยิ่ งขึ้ น แต ส ามารถใช งานได อยางมีป ระสิทธิภ าพตามความจําเปน และเหมาะสมกับ สถานการณ
ปจจุบัน
กิจกรรมยอยที่ 5 การจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการทางสังคม กิจกรรมยอยของสํานัก
ส งเสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั งคมและการมี สว นรว ม (สน.สส.) ซึ่งเป น หน ว ยงานที่ มี ห น าที่ โดยตรงในการ
ดําเนินการฝกอบรมตามกิจกรรมนี้ โดยมีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 22.22 และ 61.11
ตามลํ าดั บ ขณะเดี ย วกั น ปริ มาณขององค กรปกครองสว นท องถิ่น ที่ ได รับ การบริการเพิ่ม ขึ้น จึงสงผลให ตน ทุ น
ตอหนวยลดลง แตสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนและประชาชนไดอยางทั่วถึงมีประสิทธิภาพ

-2กิจกรรมยอยที่ 6 การปรับปรุงเอกสารมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป นกิจกรรมยอยของสํ านั กมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนท องถิ่น (สน.มถ.) โดยมีตน ทุน รวมและ
ตน ทุน ตอหน วยเพิ่ มขึ้นในอัตราสวนที่เท ากั นคิ ดเป นรอยละ 130.21 แตปริมาณคือองค กรปกครองสวนท องถิ่นมี
ปริมาณเทาเดิม เปนการดําเนินงานที่สอดคลองกับการประสานงาน ติดตามการดําเนินงานและประเมินการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อนํามาปรับปรุงมาตรฐานตาง ๆ ของการบริการสาธารณะใหครอบคลุม
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปใชในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในชุมชน
สงผลใหคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้น
กิจกรรมยอยที่ 7 จัดสรรคาจางลูกจางชั่วคราวของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา เปนกิจกรรมยอยของสํานักพัฒนา
ระบบรูปแบบและโครงสราง (สน.พร.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 36.50 ปริมาณของลูกจางชั่วคราวเพิ่มขึ้นคิด
เปนรอยละ 3.22 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 32.24 ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้เกิดปริมาณของลูกจางที่มี
การจางเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการจัดการของสถานีใหมีความพรอมในการใหบริการกับประชาชนใน
ชุมชนซึ่งเปนผูรับบริการโดยตรง และไดมีการเพิ่มขีดความสามารถของลูกจางชั่วคราวของสถานีสูบน้ําใหทํางาน
อยางมืออาชีพ
กิจกรรมยอยที่ 8 จัดสรรคาปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบน้ําโดยไฟฟา เปนกิจกรรมยอยของสํานักพัฒนา
ระบบรูปแบบและโครงสราง (สน.พร.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 36.50 มีปริมาณสถานีสูบน้ําที่ไดรับการ
จัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 1.69 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 23.32 กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นไดมีการสนับสนุนสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะและมี สวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ซึ่งหนวยงานนี้
มีหนาที่พัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีคุณภาพและมาตรฐานของตนทุน
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหไปสูเปาหมายของหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี โดยจํานวนสถานีสูบน้ําไดรับการปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพที่พรอมจะไดงาน แสดงให
เห็นวาการเพิ่มขึ้นของตนทุนเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณงานนั่นเอง
กิจกรรมยอยที่ 9 ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกิจกรรมยอย
ของสํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง (สน.พร.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 36.50 แตมีปริมาณของ
หนวยนับเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 20 สงผลให ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 13.75 ซึ่งหนวยงานนี้ มีหนาที่
พัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน การเพิ่มขึ้นของ
ตนทุนทําใหประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นตามไปดวย สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงไดมีการพิจารณาแกไขรางกฎหมาย
หรือเปลี่ยนแปลงรางกฎหมายเพิ่มขึ้นจากเดิมเนื่องจากในปที่ผานมากฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ถือปฏิบัติอยูมีความยุงยาก สลับซับซอนเปนอุป สรรคในการปฏิ บัติงานจึงตองมีการแกไข จึงทําให
ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นดวย แตเพิ่มขึ้นในปริมาณไมสูงเมื่อเทียบกับปริมาณของรางกฎหมายที่ไดรับ
การปรับปรุงแกไข
กิจกรรมยอยที่ 10 โครงการจัดมหกรรมจัดการศึกษาทองถิ่นประจําป 2559 เปนกิจรรมยอยของสํานัก
ประสานและพัฒ นาการจัดการศึกษาทองถิ่น (สน.กศ.) มีตนทุน รวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
31.94 และ 34.95 ตามลําดับ ซึ่งเปนกิจกรรมที่หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการเปนประจําทุกปและเปาหมาย
ของผู เข าร ว มโครงการคื อ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ปริ ม าณจึ งเท าเดิ ม แต เนื่ อ งจากค าใช จ ายที่ ใช ในการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปจจัยหลาย ๆ อยาง เชน คาเชาสถานที่ในการจัดงาน คาบริการในการจัดงาน
เปนตน แตการจัดงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวทําใหคาใชจายที่เพิ่มขึ้นนี้คุมคาตอผลลัพธที่ได

-3กิจกรรมยอยที่ 11 โครงการพัฒ นาระบบงานทะเบียนวัดผล เปนกิจกรรมยอยของสํานั กประสานและ
พัฒ นาการจัดการศึกษาทองถิ่น (สน.กศ.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 31.94 แตในขณะเดียวกันจํานวน
โรงเรียนเปาหมายที่ดําเนินการตามโครงการนี้ก็เพิ่มขึ้นดวยคิดเปนรอยละ 9.32 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
คิด เป น รอยละ 20.70 แต เมื่ อเที ย บกั บ ในป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่ มขึ้น ในอั ตราที่ ไม สูงมากนั ก เนื่องจาก
โครงการนี้เปนการดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดเขารวมโครงการเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น แตโรงเรียนสามารถเขาสู
งานทะเบียนวัดผลไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกโรงเรียนในพื้นที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กิจกรรมยอยที่ 12 โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชัน เปนกิจกรรมยอยของสํานัก
ประสานและพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาท อ งถิ่ น (สน.กศ.) มี ต น ทุ น รวมเพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป น ร อ ยละ 31.94 แต ใน
ขณะเดียวกันจํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมงานมีจํานวนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 30.85 สงผลใหตนทุนตอหนวย
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 0.84 แตจํานวนกลุมเปาหมายที่เพิ่มขึ้นนี้เองทําใหตนทุนเพิ่มขึ้นในปริมาณถือวานอยมาก
เมื่อเทียบกับการจัดงานที่ยิ่งใหญเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดคือเทิดไทองคราชัน
กิจกรรมยอยที่ 13 โครงการพัฒ นาเครือขายการจัดทําแผนพัฒ นาและงบประมาณทางการศึกษาของ
องคกรปกครองส วนท องถิ่ น ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 เปน กิ จ รรมยอยของสํานั กประสานและ
พั ฒ นาการจั ดการศึ กษาท องถิ่น (สน.กศ.) มี ตน ทุ น รวมเพิ่ มขึ้น คิ ดเปน รอยละ 75.92 และมี ป ริมาณผูเขารว ม
โครงการเพิ่มขึ้น ดวยคิด เปน รอยละ 1.30 สงผลให ตน ทุน ตอหน วย 73.67 แตในการเพิ่มขึ้ นของตนทุ นนี้ ทําให
สถานศึ ก ษาในสั งกั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ค วามรู ความเข าใจ และสามารถจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาและ
งบประมาณทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมยอยที่ 14 การตรวจสอบเรื่องรองเรียนขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นที่ ไดพิจารณาดําเนิ นการ
เป น กิ จ กรรมย อ ยของสํ านั ก กฎหมายและระเบี ย บท อ งถิ่ น (สน.กม.) มี ต น ทุ น รวมลดลงคิ ด เป น ร อ ยละ 1.78
ในขณะเดียวกันก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นในปริมาณที่สูงมากคิดเปนรอยละ 177.16 ซึ่งในการที่มีปริมาณของจํานวนเรื่อง
เพิ่ มขึ้ นนี้ ส งผลให มีตนทุ นต อหน วยลดลงอย างเปนไดชัดคิ ดเป นร อยละ 64.56 เปาหมายในการตรวจสอบเรื่อ ง
รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตองดําเนินการอยางรอบคอบ ตรวจสอบ
อยางละเอียดใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ รวมทั้งรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของตามเวลาที่
กํ า หนด เนื่ อ งจากบางเรื่ อ งเข า สู ก ระบวนและอยู ร ะหว างการพิ จ ารณาของศาล การจั ด ทํ า แก ไข ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทําใหตนทุนตอเรื่องที่ดําเนินการเพิ่มขึ้น แตการเพิ่มขึ้นของตนทุนเปนการสงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมใน
การบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กิจกรรมยอยที่ 15 งานธุรการ สารบรรณ การเงินการบัญชีและโครงการแผนงาน เปน กิจ กรรมยอยของ
สํานักกฎหมายและระเบียบทองถิ่น (สน.กม.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 1.78 ในขณะเดียวกันก็มีจํานวนเรื่อง
ที่ดําเนินการตามกิจกรรมลดลงดวยคิดเปนรอยละ 48.44 ปริมาณของจํานวนเรื่องที่ลดลงนี้สงผลใหมีตนทุนตอหนวย
เพิ่ มขึ้นอยางชั ดเจนคิ ดเป นรอยละ 90.50 แต สามารถดําเนินงานไดอยางมี ระบบ ระเบียบ ถูกตองครบถวนและมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดคุมคาตองบประมาณที่เสียไป
กิจกรรมยอยที่ 16 การพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดทํารางกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของสํานักกฎหมายและระเบียบทองถิ่น (สน.กม.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปน
รอยละ 1.78 โดยมี ตนทุนตอหน วยเพิ่มขึ้นคิดเป นรอยละ 58.66 ในขณะเดียวกันก็มีจํานวนเรื่องที่ พิจารณาลดลง
คิดเป นร อยละ 38.10 แต การลดลงของปริ มาณนี้ ไมได ทํ าให ประสิทธิภาพในการดํ าเนิ นการลดลงไปด วย ซึ่ งต อง
ดํ าเนิ น การอย างรอบคอบ ตรวจสอบอย างละเอีย ดใหถูก ตองตามกฎหมาย ระเบีย บ สามารถตอบสนองการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปอยางถูกตอง

-4กิจกรรมยอยที่ 17 การฝกอบรมขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น (สพบ.) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงในการดําเนินการฝกอบรมใหความรูแกบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และบุ คลากรของกรมสงเสริมการปกครองท องถิ่น มีตนทุ นรวมเพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 13.30 ขณะเดี ย วกั น ปริม าณของข าราชการและพนั ก งานขององคกรปกครองสว นทอ งถิ่น ไดเขารว ม
การฝกอบรมเพิ่มขึ้นในปริมาณที่สูงมากคิดเปนรอยละ 52.30 แตอยางไรก็ตามปริมาณผูเขาอบรมที่เพิ่มขึ้นนี้ก็ทํา
ใหตนทุนลดลงดวยคิดเปนรอยละ 25.61 สาเหตุหลักที่ทําใหตนทุนของกิจกรรมนี้ลดลงคือลดการใชวัสดุสํานักงาน
เปนจํานวนมากเพื่อผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน แตในปที่ผานมาสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นไดมีการ
ปรับ เปลี่ ย นการเรีย นการสอนเป น การใช สื่ อการเรีย นในระบบคอมพิ ว เตอรแทนจึ งสามารถประหยั ด คาวัส ดุ
สํานักงานไดเปนจํานวนมาก แตสามารถตอบสนองความตองการในการเรียนการสอนไดครบถวน
กิจกรรมยอยที่ 18 พัฒนาระบบและรูปแบบงบประมาณและพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวของ เปนกิจกรรมยอย
ของสํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 21.58 มีปริมาณของเรื่องที่ดําเนินการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 14.81 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 31.70 ในปงบประมาณที่ผานมา
มี การพั ฒนางบประมาณ พั สดุ และระเบี ยบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นให มีความทันสมั ย
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ชัดเจน ลดการ
ทักท วงจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และเป นไปตามภารกิจของกรมส งเสริมการปกครองทองถิ่นที่มีหน าที่
ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กิจกรรมยอยที่ 19 การสงเสริมและพัฒนาระบบจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจัดทํา
คูมือการจัดเก็บรายได เปนกิจกรรมยอยของสํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ
15.02 ในป งบประมาณ พ.ศ. 2559 การจัดทํ าคูมือการจัดเก็บรายได มีลดปริมาณจํานวนเลมที่จัดพิ มพ ซึ่ งในการ
จัดพิ มพ คูมือหรือหนั งสือ หากจัดพิ มพในปริมาณที่มากตนทุนในการพิมพก็จะลดลง แตเนื่องจากในปที่ผานไดลด
ปริมาณลงจึงสงผลใหตนทุนตอหนวยตอเลมของคูมือสูงขึ้นคิดเปนรอยละ 38.53 แตการลดปริมาณการพิมพลงแต
เนื้อหายังคงมีความครบถวนเนนกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่มีการประกาศใชใหมสามารถตอบปญหาเกี่ยวกับ
การจัดเก็บรายไดครอบคลุมการปฏิบัติงานมากที่สุด จึงทําใหคาใชจายในการจัดพิมพเพิ่มสูงขึ้นแตสามารถตอบสนอง
ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชคูมือเลมนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมยอยที่ 20 พัฒ นาระบบบั ญชี ขององค กรปกครองสวนท องถิ่น และส งเสริมกิจ การกองทุ น เป น
กิจกรรมยอยของสํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 15.07 ในขณะเดียวกัน
จํานวนเรื่องของการพัฒนาระบบเพิ่มขึ้นอยางมากคิดเปนรอยละ 878.05 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ
91.32 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการพัฒนาระบบบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปริมาณมาก
และต อเนื่ องจากป งบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 เพื่ อให มี ความทั น สมั ย สอดคล องกั บสถานการณ ในป จจุ บั น
แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ชัดเจน ลดการทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผ นดิ นและเป นไปตามภารกิ จของกรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่ นที่ มี หน าที่ ในการกํากั บดู แลองค กรปกครอง
สวนทองถิ่น
กิจกรรมยอยที่ 21 การเผยแพรและประชาสัมพันธมาตรฐานการบริการสาธารณะ เปนกิจกรรมยอยของ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 15.68 แตมีจํานวนครั้งของ
การเผยแพรเพิ่มขึ้นในปริมาณมากคิดเปนรอยละ 122.19 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 47.93 ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 มีการสงเสริมใหมีการเผยแพรและประชาสัมพันธมาตรฐานการบริการสาธารณะใน
ดานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเว็บไซตอยางตอเนื่อง รวมถึงไดเพิ่ มชองทางการเผยแพรดวย แตใน
ขณะเดียวกันก็มีคาใชจายเพิ่มสูงขึ้นดวย แตในการที่คาใชจายเพิ่มสูงขึ้นนี้ก็ทําใหประชาชน/บุคคลทั่วไปมีความเขาใจ
ในภารกิจ อํานาจหนาที่ การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการบริการสาธารณะเพิ่มขึ้น
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องคปกครองสวนทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวม
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 15.68 แตปริมาณซึ่งเปนจํานวนครั้งของการเผยแพรลดลงคิดเปนรอยละ 11.74 สงผลใหตนทุน
ตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 31.07 เนื่องจากในปงบประมาณที่ผานมาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปดโอกาสให
ผูที่มีความสนใจและประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการจัดทําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติและใหผูมีสวนรวมเหลานี้
ชวยประชาสัมพันธเมื่อขอบัญญัติ/เทศบัญญัติไดผานสภาแลว จึงทําใหปริมาณลดลง
กิจกรรมย อยที่ 23 การแก ไขป ญ หาขยะมู ล ฝอยในพื้ น ที่ เรงดว นและองคกรปกครองสว นท องถิ่ น เป น
กิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 22.88 แตมี
ปริมาณของจํานวนเรื่องเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่สูงมากคิดเปนรอยละ 85.01 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ
58.31 ซึ่งการดําเนินการดานขยะมูลฝอยในพื้ นที่ ตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนท องถิ่นเปนนโยบายเรงดวนของ
กรมสงเสริมการปกครองท องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลที่ ตองจั ดการให แล วเสร็จ จึ งต องมีการเรงรัดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการใหแลวเสร็จ ปริมาณของเรื่องที่สั่งการจึงเพิ่มขึ้น แตสามารถทําใหโครงการนี้
ประสบความสําเร็จ
กิจ กรรมย อยที่ 24 ด านงานสารบรรณ เป น กิ จกรรมย อยของสํ านั กงานเลขานุ การกรมฯ (สล.) ซึ่งใน
ป งบประมาณ พ.ศ. 2559 มี ต น ทุ น รวมลดลงคิ ด เป น รอ ยละ 24.59 และจํ านวนรายการรับ -ส งหนั งสื อของ
สํานักงานเลขานุการกรมฯ ก็ลดลงดวย แตการลดลงของปริมาณหนังสือไมทําใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น แตกับทํา
ใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 15.37 ซึ่งในปที่ผานมาไดมีการจัดสงรายงานเอกสารตาง ๆ ทางอีเมลให
เจาของเรื่องโดยตรง ไมตองทําหนังสือนําสงอีกครั้งหนึ่ง ทําใหปริมาณของหนังสือรับ-สงลดนอยลง แตสามารถ
ตอบสนองการทํางานไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมยอยที่ 25 ดานบริหารบุ คคล เปนกิจกรรมยอยของกองการเจาหนาที่ (กจ.) ซึ่งในป งบประมาณ
พ.ศ. 2559 มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 22.50 แตจํานวนบุคคลมีปริมาณลดลงคิดเปนรอยละ 2.11 สงผลให
ต นทุ นต อหน วยเพิ่ มขึ้ นคิ ดเป นรอยละ 25.14 ซึ่ งต นทุ นสูงขึ้น สืบ เนื่องจากมีการยกระดับ ขีดความสามารถของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง จึงไดมีการอบรมพัฒนาจํานวนบุคลากรของกรมฯ
โดยเนนอบรมเปนกลุมงานตรงกับสายงานที่ปฏิบัติงานจริง ทําใหบุคลากรของกรมฯ ไดรับการพัฒนาตรงตามความ
ตองการและสอดคลองกับเป าหมายเชิ งยุทธศาสตรของหนวยงาน แตการเพิ่มขึ้นของตนทุน ทําใหบุคลากรของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดรับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
กิจกรรมยอยที่ 26 ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนกิจกรรมยอยของกองการเจาหนาที่ (กจ.) มีตนทุนรวม
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 47 แตปริมาณของชั่วโมงของบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมเพิ่มสูงขึ้นเปนจํานวนมากคิดเปน
รอยละ 60.87 จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 8.62 แตไมทําใหการพัฒนาขีดความสามารถของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงลดลงแตอยางใด แตสามารถบูรณาการอบรมแตละ
หลักสูตรเขาดวยกันแตคุณภาพการบริหารจัดการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นยังคงทั่วทั้งองคกร ทําให
บุคลากรของกรมฯ ไดรับการพัฒนาตรงตามความตองการและสอดคลองกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของหนวยงาน
แตการเพิ่ มขึ้นของตนทุนทําใหบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดรับ การพั ฒ นาระบบการบริหาร
จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
กิจ กรรมย อยที่ 27, 28 การจั ด ประชุมคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการกรมส งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 และการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกรมส งเสริม การปกครองท อ งถิ่น ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 เป นกิ จกรรมย อยของ
พัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) มีตนทุนรวมลดลงและเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 0.44 และ 32.21 ตามลําดับ เนื่องจากใน
ปงบประมาณที่ผานไดมีการบูรณาการประชุมรวมกับองคประชุมเรื่องอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกันและเปนประโยชน
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สงผลใหตนทุนเพิ่มขึ้น แตการเพิ่มขึ้นของตนทุนนั้นทําใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเนนการดําเนินงานในทุก
ยุทธศาสตรแตกลับเพิ่มขึ้นอยางเปนรูปธรรม แสดงใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
กิจกรรมยอยที่ 29 ดานการตรวจสอบภายใน เปนกิจกรรมยอยของกลุมตรวจสอบภายใน (กตภ.) มีตนทุนรวม
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 7.94 เพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา และการตรวจสอบในดานนี้มีประสิทธิภาพ จํานวนครั้งของ
การตรวจสอบจึงลดลงสงผลทําใหตนทุนตอหนวยสูงขึ้นคิดเปนรอยละ 38.78 แตการเพิ่มขึ้นของตนทุนเปนการ
ตรวจสอบเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานของหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาคใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ระดั บ ชาติ ระดั บ จั งหวั ด และตอบสนองความตอ งการของประชาชนภายใต กระบวนการมี ส ว นรว มจากภาคี
เครื อ ข าย ดั งนั้ น การตรวจสอบจึ งได เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให คํ าแนะนํ า ปรึ ก ษา ตรวจสอบอย า งจริ งจั ง
เปนรูปธรรม เนนเนื้อหาสาระใหมากขึ้นกวาที่ผานมา และการปฏิบัติงานในดานนี้จะตองอาศัยปจจัยหลายดาน
มาสนับสนุน เอกสารหลักฐานและตรวจสอบรายงาน อยางไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของตนทุนไดเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการอยางจริงจัง เปนรูปธรรม ซึ่งกรมเนนความมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดและความคุมคา
ในเชิงภารกิจภาครัฐ เพื่อใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสามารถทําหนาที่เปน “องคกรหลักในการสงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขมแข็งอยางยั่งยืน” ไดตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว
กิจกรรมยอยที่ 30 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปนกิจกรรมยอยของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น (ศส.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 9.87 กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นมีระบบสารสนเทศดานการปฏิบัติงานที่สามารถเก็บรวบรวม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ไวเปนหมวดหมูและสามารถเผยแพรกฎหมาย ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภารกิจ อํานาจหนาที่ของกรม รวมทั้งขอมูล
ที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหประชาชนสามารถเขาถึงและคนหาไดงายผานเครือขายอินเตอรเน็ต
จึงไดพัฒนาและซื้อเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาเครือขายสารสนเทศและสนับสนุน
ภารกิจของกรม แตก็ไดมีการจําหนายเครื่องเกาที่ใชงานมานานออกไปจํานวนมากจึงทําใหปริมาณลดลงคิดเปน
รอยละ 31.10 สงผลใหตนทุนตอหนวยสูงขึ้นคิดเปนรอยละ 59.48 โดยมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณเครือขายใหเหมาะสมและเพียงพอกับการใชงานติดตั้งอุปกรณ ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของตนทุนแตกรมสงเสริม
การปกครองท องถิ่ น มี เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส ามารถสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งาน ตามภารกิจ ของกรมได อยาง
มีป ระสิ ทธิภ าพ มีการจัดหมวดหมู ขอมู ลขาวสารและจั ดสรรพื้ นที่ ในหน าเว็บ ไซต ใหเหมาะสม สะดวกและงาย
ตอผูใชงาน

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงของเงิน (ตอ)
การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย ดังนี้
ผลผลิตยอยที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปน
ผลผลิตยอยของสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม (สน.สส.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 21.22 แตหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
จํานวนเทาเดิม เนื่องจากการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการสาธารณะเปนภารกิจหลักขององคกรปกครอง
สวนท องถิ่น ที่มีการสงต อให กับ ประชาชนในพื้ นที่ อยางตอเนื่อง รวมถึงได มีการพั ฒ นาระบบสารสนเทศตาง ๆ
ขึ้นมาเพื่อชวยในการใหบริการไดอยางรวดเร็ว เปนปจจุบัน และทันตอเหตุการณ แตการลดลงนี้ทําใหผูปฏิบัติงาน
ในระดับพื้นที่เขาใจและเมื่อมีปญหาสามารถสอบถามจากผูดูแลไดโดยตรง ถูกจุดของปญหา ทําใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความเขาใจในการดําเนินการใหบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลผลิ ต ยอ ยที่ 2 ส งเสริ ม และสนั บ สนุ น องค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น ซึ่ งเป น กิจ กรรมย อ ยของสํ านั ก
มาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สน.มถ.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
36.30 แตหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนเทาเดิม สงผลใหตนทุนตอหนวยของผลผลิต
เพิ่มขึ้นเทากับตนทุนรวม แตทําใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นบรรลุภารกิจหลักในการสงเสริมและสนับสนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางยั่งยืน
และสามารถตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็ว
ผลผลิตยอยที่ 3 สนับสนุนภารกิจสถานีสูบน้ําไฟฟา ซึ่งเปนผลผลิตยอยของสํานักพัฒนาระบบ รูปแบบ
และโครงสราง (สน.พร.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีตนทุนรวมและตนทุน ตอหน วยเพิ่ มขึ้น คิดเปนรอยละ
20.72 แตหนวยนับคือจํานวนสถานีสูบน้ําที่มีจํานวนเทาเดิม ซึ่งหนวยงานดังกลาวมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางชุมชนให ประชาชนมีระบบสาธารณู ปโภคไวใชในชีวิตประจําวัน สงผลให คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดี ยิ่งขึ้น ซึ่งในปที่ผานมาไดมีการจัดสรรคากระแสไฟฟาเพื่อไปใชในสถานีสูบ น้ําเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการ
ปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษาสถานีสูบน้ําในกรณี ที่ชํารุดและใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ
และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นบรรลุภารกิจหลักในการสงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี
ความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางยั่งยืน
ผลผลิตยอยที่ 4 การจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลงฐานะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผลผลิตยอยของสํานัก
พัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง (สน.พร.) ซึ่งมีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 101.73
แต ห น ว ยนั บ คื อจํ านวนองค กรปกครองส ว นทอ งถิ่น มีจํานวนเท าเดิ ม หน วยงานดั งกลาวมีภ ารกิจเกี่ย วกับ การ
ดําเนินการจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลงฐานะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางโดยตรงและมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
เพื่อสรางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยาง
ยั่งยืนและสามารถตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็ว

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงของเงิน (ตอ)
การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยกิจกรรมหลัก ดังนี้
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 1 การส งเสริ ม และสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานตามอํ านาจหน าที่ ข ององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีตนทุนรวมในการดําเนิ นการตามกิจกรรมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ เทากับ
ตนทุน ตอหนวยคิดเปนรอยละ 38.04 เนื่องจากหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนเทาเดิม
เนื่ องจากรัฐบาลมีน โยบายเรงด วนในการยกระดับ คุณภาพชีวิต ของประชาชน จึงมี สั่งการและเรงรัดใหองคกร
ปกครองส วนท องถิ่ น ดําเนิ น การในอํ านาจหนาที่ของตัว เอง เกี่ย วกับ พัฒ นาโครงสรางพื้น ฐานในพื้ นที่และการ
ใหบริการสาธารณะตาง ๆ ใหประชาชนในพื้นที่มีความเปนอยูและมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงทําใหตนทุนกิจกรรมนี้
เพิ่มขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอเหตุการณบานเมือง
นโยบายรัฐบาลดําเนินไปอยางราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค และประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดในการดําเนินการ
ในเรื่องดังกลาว

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงของเงิน (ตอ)
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตนทุนรวมของผลผลิตหลักที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และผลผลิตหลักที่ 2 จัดสรรเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไมสูงมากนัก
เมื่อเปรียบเที ยบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงสงผลใหตนทุนตอหน วยของกิจกรรมหลักเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไมถึง
รอยละ 20 แตกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสามารถบรรลุภารกิจหลักในการสงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางยั่งยืน รวมถึงสามารถ
ตอบสนองนโยบายเร งด วนของรั ฐบาลเพื่ อให องค กรปกครองส วนท องถิ่ นสามารถตอบสนองความต องการของ
ประชาชนไดอยางรวดเร็ว และสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในการบริหารจัดการ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจาย
และลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร) (ตอ)
การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจาย
และลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร)
ศูนยตนทุนหลักที่ 1 สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม (สน.สส.) มีตนทุนคงที่
ลดลงคิดเปนรอยละ 8.38 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดมีการโยก (ยาย) มาดํารงตําแหนงจํานวนหลาย
อัตราจึงทําใหงบบุคลากรเพิ่มขึ้น แตในขณะเดียวการเพิ่มขึ้นของบุคลากรก็ไมทําใหคาใชจายสวัสดิการ คาเชาบาน
เพิ่มขึ้นดวย แตจากการควบคุมการใชพลังงานอยางตอเนื่องก็ยังสงผลใหคาสาธารณูปโภคลดลง แตคาใชจายที่
ลดลงอยางชัดเจน คือคาจางที่ปรึกษาซึ่งไดเสร็จสิ้นโครงการแลว รวมถึงคาเสื่อมราคาก็ ลดลงเชนเดียวกัน ตนทุน
ผันแปรลดลงคิดเปนรอยละ 42.05 สงผลใหมีตนทุนรวมลดลงดวยคิดเปนรอยละ 24.14 ตนทุนผันแปรที่มีผลทําให
ตนทุนรวมลดลงอยางชัดเจน คือในปที่ผานมาหนวยงานไมไดรับงบประมาณในการจัดฝกอบรมโครงการตาง ๆ
แตไดรับงบประมาณในการจัดทําโปรแกรมมาทดแทนแตไดรับไมสูงมากนัก จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงอยาง
ชัดเจน ซึ่งการลดลงของตนทุนนี้ไมทําใหการมุงมั่นในการทํางานเพื่อประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ประชาชนลดลงแตอยางใด แตยังทํางานให สอดคลองกับเปาหมาย ยุทธศาสตร ตลอดจนระบบบริหารจัดการของ
องคกร
ศูนยตนทุนหลักที่ 2 สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สน.มถ.) มีตนทุนคงที่
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 8.52 ในอัตราสวนที่ไมมากนัก เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดมีการแตงตั้งโยก
(ย าย) มาดํารงตําแหน งหลายอั ตรา จึ งทํ าใหงบบุคลากร คาใชจ ายสวัสดิการเพิ่ มขึ้ น แตคาเชาบานกลับ ลดลง
และสาเหตุ ห ลักที่ทําให ตนทุ น คงที่ เพิ่ มขึ้ นคือไดมีการจางที่ป รึกษาเขามาจั ดทํ าโครงการของหนวยงานเพิ่ มขึ้ น
ตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 86.19 สงผลใหมีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 44.47 เนื่องจากสํานักฯ
ไดรับงบประมาณใหปรับปรุงเอกสารมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
จัดพิมพเอกสารมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะและการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตองมีการจาง
ที่ป รึกษามาศึ กษาและทําการวิจัยโครงการดั งกล าวเพื่ อลดข อผิดพลาดและเปน ไปดวยความเรียบรอย ซึ่งกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นไดผลของการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจากการที่ตนทุนเพิ่ม ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบตนทุนที่
เพิ่มขึ้นกับประสิทธิภาพของงานถือไดวาเกิดความคุมคาในเชิงบริหารจัดการ
ศู นย ต นทุ นหลั กที่ 3 สถาบั นพั ฒนาบุ คลากรทองถิ่น (สพบ.) มี ตนทุ นคงที่ เพิ่ มขึ้ นคิดเปน รอยละ 4.13
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตนทุนคงที่ที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจนคือคาใชจายบุคลากรและคาใชจายสวัสดิการ รวมถึง
คาสาธารณูปโภค เนื่องจากหนวยงานมีหนาที่ในการฝกอบรมใหกับบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
และองคกรปกครองสวนท องถิ่นจึงตองมีการติ ดตอประสานงานกับผูเขารับการฝกอบรมทางโทรศัพทสงผลให
คาสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น ตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 209.82 สงผลใหตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
21.12 ตนทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ทําใหหนวยงานไดมีการจัดฝกอบรมใหกับบุคลากรไดอยางเต็มที่มีประสิทธิภาพ และผูเขารับ
การฝกอบรมมีความรูสามารถนําไปปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลอยางเต็มที่
ศูนยตนทุนสนับสนุนที่ 1 สํานักงานเลขานุการกรมฯ (สล.สถ.) มีตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 0.86
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีขาราชการโยกยายเขามาหลายอัตราจึงทําใหคาใชจายบุคลากร คาใชจายสวัสดิการ
เพิ่มขึ้น แตคาสาธารณูปโภคลดลง เนื่องจากการควบคุมการใชพลังงานอยางตอเนื่อง สําหรับตนทุนผันแปรลดลง
47.57 สงผลใหตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 25.89 ซึ่งตนทุนผันแปรที่ลดลงอยางเห็นไดชัดคือคาใชจายในการ
จั ด ทํ า สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ แ ละค า จ า งเหมาบริ ก าร เนื่ อ งจากมี ก ารบู ร ณาการกั บ หลาย ๆ หน ว ยงานให ก าร
ประชาสัมพันธครอบคลุมทุกภารกิจหลักของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แตสิ่งที่ไดสื่อออกไมไดลดคุณภาพแต
อยางใด

-2ศูนยตนทุนสนับสนุนที่ 2 กองการเจาหนาที่ (กจ.) มีตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 46.37 สาเหตุหลัก
ที่ทําใหตนทุนคงที่ของกองการเจาหนาที่เพิ่มขึ้นอยางมากคือมีการจางที่ปรึกษาในการจัดทําขอมูลบุคลากรรวมถึง
การศึ กษาถึงความต องการในการพั ฒ นาข าราชการของกรมส งเสริมการปกครองท องถิ่ น ให มีความครอบคลุ ม
ทุกดานทุกความตองการ ตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 68.78 สงผลใหตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
55.14 คาใชจายฝกอบรมซึ่งเปนตนทุนผันแปรลดลงเนื่องจากมีการบูรณาการฝกอบรมของกองการเจาหนาที่และ
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจึงทําใหตนทุนในสวนนี้ลดลง แตตนทุนผันแปรที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจนคือคาจางเหมา
บริการ ซึ่ งในป งบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมสงเสริมการปกครองท องถิ่นไดมีการจั ดสอบขาราชการและพนั กงาน
ราชการเขามาปฏิบัติงานจึงตองมีการจางมหาวิทยาลัยเขามาดําเนินการจัดสอบ แตคาใชจายที่เพิ่มขึ้นนี้ทําใหกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร) (ตอ)
การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร)
ค าใช จ ายประเภทที่ 1 ค าจ างเหมาบริ การ เป น คาใชจายผัน แปรมีตน ทุน เพิ่ มขึ้น จากปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 คิดเปนรอยละ 406.30 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดมีการปรับปรุงบริเวณโดยกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น เชน ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหลังอาคาร ลานจอดรถ ปรับปรุงระบบไฟฟา/ประปา เปนตน
รวมถึ งได มีการปรับ ปรุ งสํ า นั กงานหลายแห ง เนื่องจากสํานั กงานมีค วามคับ แคบและทรุดโทรม จึงตอ งมีการ
ปรับ ปรุงใหอยูในสภาพดีและสามารถใช งานได เพื่ อรองรับ การปรับ ปรุงหน วยงานภายในของกรมส งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ในป งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดวย และมี พื้น ที่ในการจัดเก็บเอกสารให ปลอดภัย ดั งนั้น การที่
ตนทุนเพิ่มขึ้นทําใหบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเกิดความรูสึกปลอดภัยในสภาพแวดลอมอันเกิด
จากการทํางานทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนตอองคกรและผูรับบริการ
คาใช จายประเภทที่ 2 คาวัส ดุ เปน คาใชจายผันแปรมีตน ทุน เพิ่ มขึ้ น คิด เป น รอยละ 28.20 ถึ งแมว า
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะไดมีการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดคาวัสดุสํานักงานตอเนื่องโดยใหแจง
เวียนระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการผานเว็บไซต ซึ่งสามารถดาวโหลดรายละเอียดไดในรูปแบบของไฟลขอมูล
โดยไมตองพิมพ แตในปจจุบันภาวะเศรษฐกิจทําใหของที่ซื้อมาใชในสํานักงานมีราคาแพงจึงทําใหคาใชจายสูงขึ้น
ค าใช จ ายประเภทที่ 3 คาใช จ ายสวั สดิ การของข าราชการและลูกจ าง ประกอบด วย ค ารักษาพยาบาล
คาเลาเรียนบุตร เงิน ก.บ.ข. และเงิน กสจ. ซึ่งเปนคาใชจายคงที่มีตนทุนลดลงคิดเปนรอยละ 59.14 ซึ่งตนทุนที่
ลดลงอย างเห็ น ได ชัด คื อค ารักษาพยาบาลของขาราชการและบุคคลในครอบครัวซึ่งกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นไมสามารถควบคุมคาใชจายดังกลาวได แตในปงบประมาณตอไปจะรณรงคใหขาราชการและบุคคลใน
ครอบครัวมารวมกันออกกําลังกายเพื่อทําใหรางกายแข็งแรงยิ่งขึ้น
คาใชจายประเภทที่ 4 คาเสื่อมราคา ประกอบดวย คาเสื่อมราคาของอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง
ครุภัณฑประเภทตาง ๆ และคาตัดจําหนายของโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งเปนคาใชจายคงที่ มีตนทุนลดลงคิดเปน
รอยละ 26.28 สาเหตุของการลดลงที่ชัดเจนคือครุภัณฑที่ครบอายุการใชงานแลวมีเปนจํานวนมาก จึงไมมีการคิด
คาเสื่อมราคาสงผลใหตนทุนสวนนี้ลดลง

