รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีปรับปรุง เพิ่ม และยุบรวมหนวยงาน
ภายในกรม โดยมีกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 แยกเป น ราชการบริ ห ารส ว นกลาง จํานวน 12 หน ว ยงาน และราชการบริห ารสว นภู มิภ าค โดย
เปลี่ยนแปลงจากเดิมราชการบริหารสวนกลาง 17 หนวยงาน และราชการบริหารสวนภูมิภาค ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวไดมองถึงภารกิจของแตละหนวยงานเปนหลัก แยกภารกิจของแตละหนวยงานใหชัดเจนยิ่งขึ้นไมซ้ําซอน
สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว ตอบสนองตอการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงสงผลให
ไมสามารถเปรียบเทียบผลการคํานวณตองทุนตอหนวยผลผลิตไดทุกกิจกรรมยอย ผลผลผลิตยอย กิจกรรมหลัก
และผลผลิ ตผลักของหน วยงานที่ไดมีการยุ บ /รวม ตั้งขึ้น ใหมดั งกล าว และได มีการปรับ กิจ กรรมหลักในแต ล ะ
ผลผลิ ต เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ เป า หมาย ยุ ท ธศาสตร ข องกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ยุ ท ธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย และยุ ทธศาสตร ของประเทศจากเดิ มป งบประมาณ พ.ศ. 2559 จํ านวน 11 กิจกรรม 2 ผลผลิ ต
ปรับเปลี่ยนเปน 9 กิจกรรม 2 ผลผลิต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตนทุนรวม
เพิ่มขึ้นเปนเงินทั้งสิ้น 9,225,015.93 บาท เนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีการสนับสนุนสงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการจัดทําและใหการบริการสาธารณะ โดยมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ใหเปนไปตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมีการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนมืออาชีพและเต็มศักยภาพ สามารถพึ่งตนเองได
โดยไดมีการพัฒนาระบบงบประมาณ การเงิน การคลัง ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับ
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเอื้อตอการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด เชน
การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย ดานการจัดเก็บรายได ดานการศึกษา ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานการบัญชี
และรายงานการเงิน รวมถึง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหรองรับการทํางานในปจจุบันที่มีเทคโนโลยี
เขามาเกี่ยวของ และเปนการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 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 ธิภ าพ
และคุมคาตองบประมาณของประเทศ

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

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงิน (ตอ)
การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย ดังนี้
กิจกรรมยอยที่ 1 ติดตามผลการแกไขขอบกพรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของ
กองตรวจระบบการเงินบัญชีทองถิ่น (ตบ.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 0.63 และตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 179.89 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 64.50 เนื่องจากในปงบประมาณที่ผานมาสํานักงาน
การตรวจเงิน แผ น ดิ น ได เข า ตรวจสอบการดํ าเนิ น งานขององค กรปกครองสว นท องถิ่น และไดมี การทั กท ว งใน
ประมาณมาก กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจึงไดมีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ไดรับการตรวจแนะนําจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินอยางใกลชิด เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถแกไขขอทักทวงของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดถูกตองครบถวนตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
รวมถึงใหการแนะนําการปฏิบตั ิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อลดการทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผ น ดิ น ดั งนั้ น การเพิ่ ม ขึ้ น ของปริม าณจึ งส งผลให ต น ทุ น ต อ หน ว ยลดลงอย างเห็ น ได ชัด ซึ่ งมี ค วามคุ ม ค าต อ
งบประมาณที่เสียไป องคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติงานไดอยางถูกตองครบถวน
กิจกรรมยอยที่ 2 ขออนุ มัติ/เบิกจายค าตอบแทนให คณะกรรมการคณะตาง ๆ เปนกิจกรรมยอยของ
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (สน.บถ.) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงในการดําเนินการ
ตามกิจกรรมนี้ โดยมีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 35.38 ในขณะเดียวกันหนวยนับคือจํานวนครั้งในการจัด
ประชุมเทากับปงบประมาณที่ผานมา สงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นเทากับตนทุนรวม ซึ่งในการประชุมแตละครั้ง
เปนการประชุมคณะกรรมการหลาย ๆ คณะฯ ในวันเดียวกัน ทําใหจํานวนครั้งในการประชุมไมเพิ่ มขึ้น ซึ่งเป น
สาเหตุหลัก และเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีการจัดสอบขาราชการ/
พนั กงานส ว นท องถิ่ น ทั่ ว ประเทศ มี ก ารจั ดประชุ มคณะทํ างานเพื่ อกํ าหนดขั้ น ตอนการจัดสอบอยางตอ เนื่ อ ง
มีรายละเอียดจํานวนมากที่ตองมาประชุมเพื่อทําความเขาใจในขั้นตอนตาง ๆ ใหตรงกัน เพื่อใหการสอบผานไป
อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งได มีการจั ดการประชุ มของ คกก. คณะต าง ๆ เช น กทจ., ก.อบต. และ ก.เทศบาล
เปนประจําทุกเดือน สงผลใหคาใชจายในการประชุมเพิ่มขึ้น แตสามารถตอบสนองการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในดานการบริหารงานบุคคลไดอยางตอเนื่อง
กิจกรรมยอยที่ 3 การดําเนินคดีอาญา แพง (ละเมิด) และคดีปกครองของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของกองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น (กม.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 8.44 และจํานวนเรื่องที่ดําเนินการตามกิจกรรมลดลงคิดเปนรอยละ 15.38 ซึ่งการที่มีปริมาณของ
จํานวนเรื่องที่ดําเนินการลดลงสงผลใหมีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 28.14 สําหรับการดําเนินการทาง
คดีความไมวาจะทางแพง หรืออาญาตองดําเนินการอยางรอบคอบ ละเอียด ถี่ถวน และตองไมมีขอผิดพลาดในการ
ดํ าเนิ นการ ซึ่ งข อผิ ดพลาดที่ เกิ ดขึ้ นจะส งผลในทางคดี ความและความเสี ยหายตอหน วยงาน และการดํ าเนิ นการ
เกี่ยวกับคดีความมีความยากงายไมเท ากัน ในแตละคดี ระยะเวลาในการดําเนิ นการไมเทากัน ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 การดําเนินการเปนไปอยางลาชาเนื่องจากคดีความสลับซับซอน เอกสารหลักฐานมีจํานวนมาก สงผลใหมี
จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแลวเสร็จลดลง จึงทําใหตนทุนตอหนวยในการดําเนินการในแตละเรื่องเพิ่มขึ้นไปดวย
กิจกรรมยอยที่ 4 งานธุรการ สารบรรณ (รับ-สง) เปนกิจกรรมยอยของกองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น
(กม.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 8.44 ในขณะเดียวกันมีจํานวนเรื่องที่ดําเนินการตามกิจกรรมเพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 37.76 ในการที่มีปริมาณของจํานวนเรื่องที่เพิ่มขึ้นนี้สงผลใหมีตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 21.29
แตสามารถดําเนินงานไดอยางมีระบบ ระเบียบ และมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด คุมคาตองบประมาณที่เสียไป
กิจกรรมย อยที่ 5 การจั ดทํ าร างประมวลกฎหมายองค กรปกครองส วนท องถิ่ น เป น กิ จ กรรมย อยของ
กองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น (กม.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 27.71 ซึ่งลดลงใน
จํานวนที่เทากันเนื่องจากปริมาณของรางกฎหมายมีจํานวนเทาเดิม แตการลดลงของตนทุนนี้ไมไดทําใหประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการลดลงไปดวย ซึ่งตองดําเนินการอยางรอบคอบ ตรวจสอบอยางละเอียดใหถูกตองตามกฎหมาย
ระเบียบ สามารถตอบสนองการปฏิ บัติงานขององค กรปกครองสวนทองถิ่นให เปนไปอยางถูกตอง ครอบคลุ ม
ลดการทักทวงของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
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กิจกรรมยอยที่ 6 การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนกิจกรรมยอยของสํานักบริหาร
การคลังทองถิ่น (สน.คท.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 28.24 แตในขณะเดียวกันปริมาณของเรื่องที่ดําเนินการ
ลดลงคิดเปนรอยละ 7.56 ส งผลให ตนทุ นต อหนวยเพิ่มขึ้นคิดเป นรอยละ 38.73 เหตุ ผลหลั กของการเพิ่มขึ้นของ
ตนทุนเกิดจากเรื่องของการติดตอประสานงานลดลง เนื่องจากใชวิธีการบูรณาการรวมกับสํานัก/กองอื่นในหนวยงานที่
ดําเนินการในเรื่องที่คลายคลึงกันเหมือนกัน และเกิดจากการปรับปรุงหนวยงานภายในใหมใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมยอยที่ 7 พัฒนาระบบและรูปแบบงบประมาณและพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวของ เปนกิจกรรมยอย
ของสํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 46.54 ในขณะเดียวกันมีปริมาณของ
เรื่องที่ดําเนินการเพิ่มขึ้นดวยคิดเปนรอยละ 38.42 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 5.87 ซึ่งเปนการ
เพิ่มขึ้นที่ไมสูงมากนัก ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการพัฒนางบประมาณ พัสดุ และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความทั นสมัย สอดคลองกับสถานการณ ในปจจุบัน โดยเฉพาะการประกาศใชงาน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งทุกหนวยงานรวมถึงองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองใชพระราชบัญญัตินี้ดวย แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ชัดเจน ลดการ
ทักท วงจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และเป นไปตามภารกิ จของกรมส งเสริมการปกครองทองถิ่นที่มีหน าที่
ในการกํ ากั บดู แลองคกรปกครองส วนท องถิ่น แตต นทุ นในการดํ าเนินการในเรื่องตาง ๆ ยั งคงเหมือนเดิมส งผลให
ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมยอยที่ 8 การสงเสริมและพัฒนาระบบจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจัดทําคูมือ
การจัดเก็บรายได เปนกิจกรรมยอยของสํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 7.38
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจํานวนคูมือที่จัดพิมพเกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นในปริมาณที่สูงมากคิดเปน
รอยละ 63.02 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 43.18 โดยการจัดทําคูมือการจัดเก็บรายไดมีการเพิ่ม
ปริมาณเนื้อหา เนนกฎหาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่มีการประกาศใชใหมจํานวนมาก ทําใหมีการเพิ่มจํานวนหนาใน
การจัดพิมพแตสามารถหยิบเลมนี้เลมเดียวสามารถตอบปญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดไดหมดทุกเรื่อง ซึ่งในการ
จัดพิ มพ หนั งสื อที่ มี ปริมาณหน าและจํ านวนมากสงผลใหตนทุนในการจัดพิ มพลดลง สามารถแจกจายให กับผูใช
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดและองคกรปกครองสวนท องถิ่นไดอยางทั่วถึงทุกหนวยงาน สามารถตอบสนอง
ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชคูมือเลมนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมยอยที่ 9 ดําเนินงานเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของสํานัก
บริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 3.82 แตปริมาณของจํานวนครั้งในการดําเนินงาน
ลดลงคิดเปนรอยละ 42.52 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 67.32 ซึ่งในปที่ผานมาไดมีการดําเนินการ
เกี่ยวกับระบบบําเหน็จบํานาญที่เปนระบบสารสนเทศจึงทําใหดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา ลดภาระในการ
ดําเนินงาน รวมถึงประหยัดทรัพยากรในการทํางานดวย แตสามารถตอบสนองความตองการของผูขอรับบํ าเหน็ จ
บํานาญไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
กิจกรรมย อยที่ 10 การจัดสรรเงินอุ ดหนุนให แกองคกรปกครองสวนท องถิ่น เป นกิ จกรรมยอยของสํานั ก
บริหารการคลังท องถิ่น (สน.คท.) มีตนทุ นรวมเพิ่ มขึ้นคิดเป นรอยละ 9.87 นโยบายของรัฐบาลตองการใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถพึ่งพารายไดที่จัดเก็บเอง และใหสามารถนํารายไดที่จัดเก็บเองมาพัฒนาทองถิ่นโดย
ไมตองพึ่งพารายไดหลักจากการจัดสรรของรัฐบาล ประกอบกับมีการเรงรัดใหมีการเบิกจายเงินโดยตองรายงานผล
ความกาวหนาของการเบิกจายเงินทุกไตรมาส สงผลใหตนทุนการดําเนินการเพิ่มขึ้น ประกอบกับในปจจุบันการ
โอนจัดสรรเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยกรมบัญชีกลางโอนตรง
สงผลใหปริมาณการดําเนินการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นลดลง แตตนทุนในการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ
ยังคงเหมือนเดิมสงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
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กิจกรรมยอยที่ 11 ใหคําปรึกษาแนะนําตอบขอหารือดานระเบียบกฎหมายทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 3.20 แตมีจํานวนเรื่องที่ให
ดําเนินการลดลงคิดเปนรอยละ 51.92 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมากคิดเปนรอยละ 101.31 ซึ่งการ
ให คํ าปรึ กษาแนะนํ าตอบข อหารื อด านระเบี ยบกฎหมายท องถิ่ น ต องดํ าเนิ น การอย างรอบคอบ และตรวจสอบ
อย างละเอี ยด ให ถูกต องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ รวมทั้งรายงานหนว ยงานที่เกี่ยวของตาม
ระยะเวลา ที่กําหนด ตลอดจนการใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทําใหตนทุ นตอเรื่องที่ดําเนิน การเพิ่มขึ้น แตการเพิ่ มขึ้น ของตนทุนเปนการสงเสริมภาคประชาชนให มีสวนรวม
ในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่
กิจกรรมยอยที่ 12 การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวม
ลดลงคิดเปนรอยละ 3.2 แตอยางไรก็ตามปริมาณของผูเขาอบรมมีผลทําใหตนทุนเพิ่มขึ้น/ลดลงดวย สาเหตุหลักที่
ทําใหตนทุนของกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นคือ ในการจัดฝกอบรมในโครงการตาง ๆ จะตองใชวัสดุสํานักงาน อุปกรณ รวมถึง
คาที่พัก ค าอาหาร และคาอาหารวางฯ ซึ่งสิ่ งต าง ๆ เหลานี้ มีราคาสูงมากในป จจุบั น แตในปที่ผานมาไดมีการ
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเปนการใชสื่อการเรียนในระบบคอมพิวเตอรแทนจึงสามารถประหยัดคาวัสดุฯ ไดใน
ปริมาณมาก แตสามารถตอบสนองความตองการในการเรียนการสอนไดครบถวน
กิจกรรมยอยที่ 13 การตรวจนิเทศงานดานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 3.20 แตจํานวนครั้งที่ออกตรวจนิเทศงาน
มี ปริ มาณมากขึ้ นส งผลให ต นทุ นต อหน วยลดลงคิ ดเป นร อยละ 22.01 เนื่ องจากนโยบายการออกนิ เทศงานให
ตรวจสอบและคําแนะอยางละเอียด เพื่อใหเกิดความโปรงใสและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรู ความเขาใจ
ในการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน เพื่อปองกันการทุจริตจากการแตงตั้งโยกยาย หรือเลื่อนตําแหนงที่ปรากฏ
ขาวออกมาบอยครั้ง และสามารถตรวจสอบไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเนนประสิทธิภาพการติดตาม
ไม ใชปริมาณครั้งของการติดตาม แตทําให ประสิทธิภ าพการบริห ารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท องถิ่น
สามารถเชื่อถือได
กิจกรรมยอยที่ 14 การเผยแพรและประชาสัมพันธมาตรฐานการบริการสาธารณะ เปนกิจกรรมยอยของ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 3.20 เนื่องจากในปที่ผานมาได
มีการเพิ่มชองทางของสื่อประชาสัมพันธในดานการบริการสาธารณะดานอื่นไมวาจะเปนทางโทรทัศน วิทยุ facbook
หรือชองทางอินเตอรเน็ตอื่น ๆ เพื่อใหเขาถึงประชาชนไดมากยิ่งขึ้น เพราะสื่อตาง ๆ เหลานี้ สามารถสื่อสารไดอยาง
ชัดเจน จึงสงผลให จํานวนครั้งในการเผยแพรและประชาสัมพั นธมีปริมาณเพิ่ มขึ้นคิ ดเปนรอยละ 42.42 สงผลให
ตนทุนในการดําเนินการตอครั้งลดลงไปดวยคิดเปนรอยละ 32.03 ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดอยางทั่ วถึ ง และทํ าใหประชาชน/บุ คคลทั่วไปมีความเขาใจในภารกิ จ อํ านาจหนาที่ การดําเนินงานขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น
กิจกรรมยอยที่ 15 การจัดเก็บขอมูลสถิติการคลังทองถิ่น (รายรับจริง-รายจายจริง) เปนกิจกรรมยอยของ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุ นรวมลดลงคิดเปนรอยละ 3.20 ซึ่งมี ปริมาณของการ
จัดเก็ บขอมู ลลดลงคิ ดเป นรอยละ 22.91 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่ มขึ้นคิดเปนรอยละ 25.56 ซึ่งในป ที่ผานมา
กรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่นได มีการพั ฒนาระบบเทคโนโลยี สารเทศในด านต าง ๆ เพื่ อให สํ านั กงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บขอมูล นําสงขอมูลผานระบบสารสนเทศแทนการรายงาน
เปนกระดาษ โดยมีความชัดเจน รวดเร็ว ไมตองรายงานบอยครั้ง แตสามารถเรียกดูสถิติตาง ๆ ไดรวดเร็ว หรือทุกครั้ง
ที่มีการประชุมติดตาม แตตนทุนในการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ยังคงเหมือนเดิมสงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
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กิจกรรมยอยที่ 16 การเผยแพรประชาสัมพันธขอบัญญัติ/เทศบัญญั ติงบประมาณรายจายประจําปของ
องคปกครองสวนทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวม
ลดลงคิดเปนรอยละ 3.20 ปริมาณซึ่งเปนจํานวนครั้งของการเผยแพรเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 28.49 สงผลใหตนทุน
ตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 24.67 เนื่องจากในปงบประมาณที่ผานมาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปดโอกาสให
ผูที่มีความสนใจและประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการจัดทําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติและใหผูมีสวนรวมเหลานี้
ชวยประชาสัมพันธเมื่อขอบัญญัติ/เทศบัญญัติไดผานสภาแลว ทําใหประชาชน/บุคคลทั่วไปมีความเขาใจในภารกิจ
อํานาจหนาที่ การดําเนินงาน รวมการใชจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย อยที่ 17 การแก ไขป ญ หาขยะมู ล ฝอยในพื้ น ที่ เรงดว นและองคกรปกครองสว นท องถิ่ น เป น
กิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 3.20 แตมี
ปริมาณของจํานวนเรื่องเพิ่ มสูงขึ้นในอั ตราที่ สูงมากคิ ดเป นรอยละ 112.51 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปน
รอยละ 54.45 ซึ่งการดําเนินการดานขยะมูลฝอยในพื้นที่ตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนนโยบายเรงดวน
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลที่ตองจัดการใหแลวเสร็จ เปนการดําเนินการที่
ทําตอเนื่องกันมาตั้งแตปงบประมาณที่แลว จึงตองมีการเรงรัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการใหแลวเสร็จ
ปริมาณของเรื่องที่สั่งการจึงเพิ่มขึ้น แตสามารถทําใหโครงการนี้ประสบความสําเร็จ
กิ จ กรรมย อ ยที่ 18 การดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลส ว นท อ งถิ่ น ขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปน
รอยละ 3.20 แตจํานวนเรื่องของการดําเนินงานตามกิจกรรมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 30.84 สงผลใหตนทุนตอหนวย
ลดลงคิดเปนรอยละ 26.02 ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีการจัดสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุเปนขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นทั่วประเทศ โดยมีภารกิจที่ตองดําเนินการในเรื่องดังกลาวจํานวนมาก
จึงทําใหปริมาณของเรื่องที่ดําเนินการเพิ่มสูงขึ้น และเปนเหตุผลหลักในการที่ทําใหตนทุนตอหนวยลดลง แตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดบรรจุขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นเขาทํางานอยางมี ประสิทธิภาพ ครบถวนตามความ
ตองการของแตละแหง
กิจกรรมยอยที่ 19 ดานชวยอํานวยการ เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และเปนกิจกรรมยอยของ
สํานักงานเลขานุการกรมฯ (สล.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 4.78 แตมีปริมาณ
ของการดําเนินงานกิจกรรมดังกลาวเพิ่มขึ้นปริมาณมากคิดเปนรอยละ 4,616.67 สงผลใหตนทุนตอหนวยสําหรับ
ดําเนินงานกิจกรรมนี้ลดลงคิดเปนรอยละ 97.98 ซึ่งถือวาคุมคาตอตนทุนที่เสียไปอยางมาก ซึ่งปที่ผานมาไดมีการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ มากมายหลายอยางไมวาจะเปนกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานกีฬาสัมพันธของขาราชการในสังกัด
หรือกิจกรรมเกี่ยวรักษาประเพณีไทย ซึ่งสํานักงานเลขานุการกรมตองเขาไปชวยดําเนินงานทําใหกิจกรรมเพิ่มขึ้น
และการดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี
กิจกรรมยอยที่ 20 ดานการประชาสัมพันธ เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลางและเปนกิจกรรมยอย
ของสํานักงานเลขานุการกรมฯ (สล.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 4.78 ซึ่งในปงบประมาณที่ผานมา มีการบูรณาการ
เพื่อจางผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธทางสถานีโทรทัศน สถานีวิทยุ รูปแบบสารคดี แผนพับโปสเตอร ปายไวนิล
หรือชองทางสื่อโซเชียลตาง ๆ จึงทําใหจํานวนครั้งในการประชาสัมพันธเพิ่มขึ้นดวยสงผลใหตนทุนตอหนวยลดลง
คิดเปนรอยละ 97.35 แตสามารถเผยแพรภารกิจ วิสัยทัศน อํานาจหนาที่ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
องคกรปกครองส วนท องถิ่น รวมถึงการให บ ริการสาธารณะต าง ๆ และการดํ าเนิ น งานเกี่ย วกับ การให บ ริการ
ประชาชนขององค กรปกครองสวนท องถิ่น ไดอยางตอเนื่อง ประชาชนมีความเขาใจในบทบาทหน าที่ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดดียิ่งขึ้น
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กิจกรรมยอยที่ 26 ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลางเปนกิจกรรมยอย
ของกองการเจาหนาที่ (กจ.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 17.11 แตเนื่องจากมีปริมาณของผูไดรับการฝกอบรม
ลดลงในอัตราที่สูงมากคิดเปนรอยละ 47.77 จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 58.70 แตไมทําให
การพัฒนาขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงลดลงแตอยางใด
แตสามารถบูรณาการอบรมแตหลักสูตรเขาดวยกันแตคุณภาพการบริหารจัดการของกรมสงเสริมการปกครอง
ท องถิ่ น ยั งคงทั่ ว ทั้ งองค ก ร ทํ าให บุ คลากรของกรมฯ ได รับ การพั ฒ นาตรงตามความต องการและสอดคล องกั บ
เป าหมายเชิงยุ ทธศาสตรของหน วยงาน แต การเพิ่ มขึ้ น ของต น ทุ น ทํ าให บุ คลากรของกรมส งเสริมการปกครอง
ทองถิ่นไดรับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
กิจกรรมยอยที่ 27 ดานการเงินและบัญชี เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลางและเปนกิจกรรมยอย
ของกองคลัง (กค.) มีตนทุนลดลงคิดเปนรอยละ 20.59 โดยการเบิกจายเงินและการบันทึกบัญชีจํานวนครั้งเพิ่มขึ้น
สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงอยางชัดเจนคิดเปนรอยละ 21.37 เนื่องจากปงบประมาณที่ผานมามีมาตรการเรงรัด
การเบิกจายเงิน จึงตองมีแยกการบั นทึ กรายการเบิ กจ ายเงินเป น แต ละประเภทที่ เบิ กจ ายหรือมากอนเบิ กกอน
สําหรับ การบัน ทึ กบั ญชี ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่ นจั งหวัดมีการจัดซื้ อ
จัดจางและซื้อครุภัณฑเปนจํานวนมาก ตองสงรายการดังกลาวมาใหสวนกลางเพื่อบันทึกรายการสินทรัพยใหจึงทํา
ใหรายการเพิ่มขึ้น แตสามารถบันทึกรายการ/เบิกจายเงินไดอยางถูกตองครบถวน และเปนปจจุบัน ลดขอผิดพลาด
ทําใหงานการเงินและบัญชีเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สามารถ
ประหยัดคาใชจายอื่นๆ ไดเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตามการเพิ่ มขึ้นของตนทุ นไดเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ
หนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค ในการดําเนินงานในทุกยุทธศาสตรอยางจริงจัง เปนรูปธรรม เนนเนื้อหา
สาระใหมากขึ้นกวาที่ผานมา และการปฏิบัติงานในดานนี้จะตองอาศัยปจจัยหลายดานมาสนับสนุน ซึ่งผลงานในป
นี้ไดมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของหนวยงานและของประเทศไปไดดวยดี
กิจกรรมยอยที่ 28 ดานการพัสดุ (จัดซื้อจัดจาง) เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และเปนกิจกรรม
ยอยของกองคลัง (กค.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 31.28 ในขณะเดียวกันปริมาณของการจัดซื้อจัดจางลดลง
คิดเปนรอยละ 1.0 ซึ่งเพิ่มขึ้นในประมาณที่ไมมากนัก สงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 32.60 เนื่องจาก
ผูปฏิบัติงานเกิดความเขาใจขั้นตอน รูปแบบรายละเอียดของงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมวาจะเปนระบบ e-GP
และในระบบ GFMIS โดยการรวมหลายรายการที่เปนรายการเดียวกันไวดวยกันและไดมีการรวบรวมเพื่อจัดทํา
ในคราวเดียวกัน จึงทําใหจํานวนครั้งของจํานวนของการจัดซื้อจัดจางลดลง ตนทุนสูงขึ้น แตการเพิ่มขึ้นของตนทุน
ทําใหงานดานพัสดุ (จัดซื้อจัดจาง) เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด แสดงใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานไดอยางแทจริง
กิ จ กรรมย อ ยที่ 29 ด านการพั ฒ นาระบบบริ ห ารราชการเกี่ ย วกั บ การติ ด ตามความก าวหน าของการ
ดําเนินการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ เปนกิจกรรมยอยของกลุมพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 56.45 การพัฒนาระบบบริหารราชการฯ ตนทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ
เป น งานที่ ต องปฏิ บั ติดวยความรอบรู รอบคอบ และถูกตองตามภารกิจหนวยงาน ประกอบกับ คํารับ รองการ
ปฏิบัติงานของแตละหนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงทุกปและผูปฏิบั ติงานของหนวยงานมีการโยกยายสับเปลี่ยน
ทําใหการปฏิบัติงานไมตอเนื่อง ตองจัดทําเอกสาร ใหคําแนะนํา ปรึกษา เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหกับ
ผูดําเนินการ แตอยางไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของตนทุนไดเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการหนวยงานในการจัดทํา
คํารับรองปฏิบัติราชการอยางจริงจัง เปนรูปธรรม เนนเนื้อหาสาระใหมากขึ้นกวาที่ผานมา และการปฏิบัติงานใน
ดานนี้จะตองอาศัยปจจัยหลายดานมาสนับสนุน ซึ่งผลงานในปนี้ไดมีการขับเคลื่อนคํารับรองปฏิบัติราชการของ
กรมไปไดดวยดี
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กิจกรรมยอยที่ 30 การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 เปนกิจกรรมยอยของกลุมพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) มีตนทุนรวม
เพิ่ มขึ้ นคิ ดเป นรอยละ 4.30 แต มีจํานวนครั้งของการจัดประชุมเพิ่ มขึ้นคิดเปนรอยละ 200.00 จึงสงผลใหตนทุ น
ตอหนวยในการจัดประชุมลดลงคิดเปนรอยละ 65.23 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดมีการการจัดประชุม
เพื่อติดตามการดําเนินการตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปอยางตอเนื่องเพื่อใหการดําเนินการตามคํารับรองฯ
เปนไปดวยความถูกตอง ครบถวน สามารถดําเนินการไดตามที่สํานักงาน กพร. กําหนด แตการลดลงของตนทุนไม
ทําใหการดําเนินงานในดานนี้ลดลงแตอยางใด
กิจกรรมยอยที่ 30 ดานการตรวจสอบภายใน เปนกิจกรรมยอยของกลุมตรวจสอบภายใน (กตภ.) มีตนทุนรวม
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 16.26 แตมีปริมาณที่ออกตรวจสอบเพิ่ มขึ้นอยางมากสงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเป น
รอยละ 22.50 ซึ่งการลดลงของตนทุนไมไดทําใหเปนความเขมขนของการตรวจสอบเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาคลดลงแตอยางใด ซึ่งยังคงสอดคลองกันแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ระดับ
จั งหวั ด ดั ง นั้ น การตรวจสอบจึ ง ได เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษา ตรวจสอบอย า งจริ งจั ง
เปนรูปธรรม เนนเนื้อหาสาระใหมากขึ้นกวาที่ผานมา และการปฏิบัติงานในดานนี้จะตองอาศัยปจจัยหลายดาน
มาสนับสนุน เอกสารหลักฐานและตรวจสอบรายงาน ซึ่งเนนความมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดและความ
คุมคาในเชิงภารกิจภาครัฐ

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงของเงิน (ตอ)
การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย ดังนี้
ผลผลิตยอยที่ 1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการติดตามและดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผลผลิตยอยของกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น (ตบ)
มีต น ทุน รวมลดลงคิดเป น รอยละ 0.79 แต ขณะเดี ย วกัน มีป ริมาณขององคกรปกครองส วนท องถิ่ น ที่ ได รับ การ
ติดตามเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากคิดเปนรอยละ 17.89 สงผลใหมีตนทุนตอหนวยที่ติดตามลดลงคิดเปนรอยละ 64.55
ซึ่งถือวาลดลงในปริมาณที่สูงมาก เนื่องจากไดมีการติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินอยางใกลชิดตอเนื่องใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถตอบคําถามของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ไดอยางถูกตอง เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และขอบังคับ
ผลผลิตยอยที่ 2 การเผยแพรขอมูลขาวสารแกหนวยงานตาง ๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน
ทั่วไป ซึ่งเปนผลผลิตยอยของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น (ศส.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตนทุนรวม
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 18.47 แตหนวยนับคือจํานวนหนาของเว็บไซตกลับมีจํานวนลดลง สงผลใหตนทุนตอหนวย
ของกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 31.32 สาเหตุที่ทําใหตนทุนของกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นคือมีปรับเปลี่ยนโครงสราง
ของเว็บไซตของกรมฯ และปรับปรุงระบบงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอความตองการของ
ผูใชงานไดอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณปจจุบัน
ผลผลิต ยอยที่ 3 องค กรปกครองสวนทองถิ่น มีป ระสิทธิภ าพในการบริห ารงานบุคคลทองถิ่น ซึ่งเปน
ผลผลิตยอยของสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (สน.บถ.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 76.34 แตหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนเทาเดิม ซึ่งหนวยงานดังกลาว
มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล การกําหนดแนวทาง จัดทําและปรับปรุงมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทองถิ่น ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล รวมถึงใหคําปรึกษาแนะนํ า
ติดตามการดําเนินงานของบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรถายโอนทองถิ่น และรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณา
จัดสรรเงินงบประมาณคาตอบแทนคณะกรรมการดังกลาว ทําใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นบรรลุภารกิจ
หลักในการสงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนไดอย างยั่งยืน และในป งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดมีการจั ดสอบเพื่อบรรจุและแต งตั้ ง
เป น ข าราชการ/พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น จึ งมี ค าใช จ ายในส ว นนี้ เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากเป น การดํ า เนิ น งานที่ มี ค วาม
สลับซับซอน ยุงยาก และตองทําอยางรอบคอบ
ผลผลิตยอยที่ 4 การสนับสนุนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการ
จั ดการศึ กษา ซึ่ งเป น ผลผลิ ตย อยของกองส งเสริ มและพั ฒ นาการจั ดการศึ กษาท องถิ่ น (กศ.) ในป งบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 35.95 แตหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีจํานวนเทาเดิม สงผลใหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้น สาเหตุที่ทําใหตนทุนของกิจกรรมนี้
เพิ่มขึ้นคือ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดมีการปรับโครงสรางภายในกองฯ ใหมใหสอดคลองกับภารกิจ รวมถึง
ไดมีการปรับเกลี่ยภารกิจที่เกี่ยวกับการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับสํานัก/กองอื่นมารวมไว
ที่กองฯ ที่เดียว แตสามารถตอบสนองตอความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดมุงเนนใหความรู ความเขาใจ ดานการศึกษาอยาเขมขน จึงทําใหคาใชจาย
ในดานนี้เพิ่มสูงขึ้น

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงของเงิน (ตอ)
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2560 มี การปรับ กิจกรรมหลักในแต ล ะผลผลิต เพื่ อให ส อดคลองกับ เป าหมาย
ยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตรของประเทศจากเดิม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 11 กิจกรรม 2 ผลผลิต ปรับเปลี่ยนเปน 9 กิจกรรม 2 ผลผลิต ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยกิจกรรมหลัก ดังนี้
กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมกิจกรรมการศึกษาทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตนทุนรวมและตนทุน
ตอหนวยเพิ่มขึ้นในอัตราที่เทากันคิดเปนรอยละ 30.81 เนื่องจากหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีจํานวนเทาเดิม การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมนี้เกิดจากรัฐบาลมีนโยบาลเรงรัดใหมีการยกระดับมาตรฐานการศึกษา
ของเด็กในทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพเทียบเทากันทั่วประเทศ จึงไดจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาทองถิ่น
รวมถึงไดมีการจัดมหกรรมการศึกษาทองถิ่นใหแตละทองถิ่นนํากิจกรรมเดน ๆ ของแตละโรงเรียนมาจัดแสดง
เพื่อใหโรงเรียนในทองถิ่นอื่น ๆ มาเยี่ยมชมและนําไปเปนแนวทางในการดําเนินการ จึงสงผลใหมีคาใชจายสูงขึ้น
ประกอบกับไดมีการรณรงคและจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” (Moderate Class Knowledge) รวมถึง
ไดออกติดตามการดําเนินการดังกลาวดวย เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารหนวยงาน มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
ในอัตราที่เทากันคิดเปนรอยละ 29.40 เนื่องจากหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนเทาเดิม
สาเหตุที่ทําใหตนทุนของกิจกรรมนี้เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากกิจกรรมหลักนี้เปนกิจกรรมที่สนับสนุนการดําเนินงานของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในดานตาง ๆ ใหมีศักยภาพในการทํางาน มีประสิทธิภาพที่จะสงเสริมสนับสนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางเต็มที่ เนื่ องจากกรมสงเสริมการปกครองท องถิ่นมีห นาที่กํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยาง
ทั่วถึง
กิจกรรมหลักที่ 3 การสงเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณะ และกิจกรรมหลักที่ 4 ติดตามประเมินผล
การดําเนิ นงานขององคกรปกครองส วนทองถิ่น เปนกิ จกรรมที่ มีความคลายคลึงกั นและการดําเนินการเกี่ยวกั บ
กิจกรรมมีผลตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น เหมือนกัน ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตนทุนรวมเพิ่ มขึ้นทั้ง
2 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 41.31 และ 41.69 ตามลําดับ สาเหตุที่ทําใหตนทุ นของกิจกรรมนี้เพิ่ มขึ้นอยางเห็ น
ไดชัด เนื่องจากหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนเทาเดิม แตสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนการดําเนินงานดานการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางเต็มที่
ทั่วถึงทุกพื้นที่ รวมถึงไดมีการติดตามการดําเนินงานดานการบริการสาธารณะอยางใกลชิด เนื่องจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นมีหนาที่กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางทั่วถึง
กิจ กรรมย อยที่ 5 การส งเสริ มและสนับ สนุน ให ความช วยเหลือ สวัส ดิ การสั งคมกับ กลุม ผูสูงอายุและ
ผูดอยโอกาสในสังคม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นในอัตราที่เทากันคิดเปน
รอยละ 20.99 เนื่องจากหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนเทาเดิม การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมนี้
ซึ่งเกิดจากรัฐบาลมีนโยบายเรงดวนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และไดมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การรณรงคการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและในทองถิ่นตาง ๆ รวมถึงไดมีเรงรัดการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/
ผูปวยเอดส และผูพิการใหรวดเร็ว ครอบคลุมทุ กพื้ น ที่ พรอมทั้งเสริมสรางสวัสดิ การทางสั งคมแกผู พิการหรือ
ทุพพลภาพดวย และปรับปรุงระบบขอมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจายเงินเบี้ยยังชีพใหเปนปจจุบัน จึงทําให
ตนทุนเพิ่มขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และทัน ตอเหตุการณ
บานเมือง นโยบายรัฐบาลดําเนินไปอยางราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค และประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดในการ
ดําเนินการดังกลาว

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงของเงิน (ตอ)
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตนทุนรวมของผลผลิตหลักที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และผลผลิตหลักที่ 2 จัดสรรเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไมสูงมากนัก
เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงสงผลใหตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยของผลผลิตหลักเพิ่มขึ้น/
ลดลงในอัตราที่ไมถึงรอยละ 20 แต กรมสงเสริมการปกครองท องถิ่นสามารถบรรลุภารกิ จหลักในการส งเสริมและ
สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยาง
ยั่งยืน รวมถึงสามารถตอบสนองนโยบายเรงดวนของรัฐบาลเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว และสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาใน
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในการบริหารจัดการ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจาย
และลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร) (ตอ)
การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจาย
และลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร)
ศูนย ตนทุ น หลั กที่ 1 สํ านั กพั ฒ นาระบบบริหารงานบุ คคลทองถิ่น (สน.บถ.) มีตนทุ นคงที่ ลดลงคิดเป น
รอยละ 0.25 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดมีการโยก (ยาย) ไปดํารงตําแหนงที่อื่นจํานวนหลายอัตรา
จึงทําใหงบบุคลากร คาใชจายสวัสดิการลดลงแตในปริมาณที่มากนัก แตจากการควบคุมการใชพลังงานอยางตอเนื่อง
ส ง ผลให ค า สาธารณู ป โภคลดลงด ว ย แต ค า ใช จ า ยที่ ล ดลงอย า งชั ด เจนคื อ ค า ครุ ภั ณ ฑ ต่ํ า กว า เกณฑ ซึ่ ง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไมมีการจัดซื้อครุภัณฑประเภทนี้เลย ตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นในอัตราที่ สูงมากคิดเป น
รอยละ 326.58 สงผลใหมีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 89.29 ตนทุนผันแปรที่เพิ่มขึ้นอยางมากคือคาวัสดุ
คาใชจายประชุม และคาจางเหมาบริการ เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดมีซอมแซม/ปรับปรุงอาคาร
สํานักงานที่ มีสภาพเกาทรุดโทรมรวมถึงบริเวณโดยรอบใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมถึงหนวยงานนี้เปนหนวยงานหลักในการจัดสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําป พ.ศ. 2560 จึงไดมีการจัดประชุมในเรื่องดังกลาวบอยครั้งเพื่อใหการดําเนินงานไมมีขอผิดพลาด และมี
การจางมหาวิทยาลัยดําเนินงานดวยจึงสงผลใหตนทุนเพิ่มขึ้นอยางมาก แตถือวาการเพิ่มขึ้นของตนทุนนี้สงผลให
การสอบแขงขันประสบความสําเร็จตอบสนองความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
เกิดความคุมคาในเชิงบริหารจัดการ
ศูนยตนทุนหลักที่ 2 กองสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น (กศ.) มีตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
11.77 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการปรับโครงสรางภายในหนวยงานทําใหมีการปรับเกลี่ยอัตรา
บุคลากรใหสมดุลจึงไดยายเขามาดํารงตําแหนงหนวยงานอื่นหลายอัตรา จึงทําใหงบบุคลากร คาใชจายสวัสดิการ
รวมถึ งค าเช าบ านเพิ่ มขึ้ น รวมถึ งคาสาธารณู ป โภคด วย ตน ทุน ผัน แปรเพิ่ มขึ้น คิด เป น รอยละ 56.60 สงผลให
มี ต น ทุ น รวมเพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป น ร อ ยละ 41.80 เนื่ อ งจากในป ป ระมาณในป พ.ศ. 2560 ได มี การจั ด ฝ ก อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการดานการศึกษาใหกับสถานศึกษาที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายโครงการอยางตอเนื่อง รวมถึง
ไดมีการจัดโครงการจัดมหกรรมจัดการศึกษาทองถิ่นและจัดงานชุมนุมลูกเสือตอเนื่องเปนประจําทุกป และมีการ
จัด ทํ ามาตรฐานการปฏิ บั ติงานของบุ คลากรองค กรปกครองส วนท องถิ่น อยางต อเนื่ องหลายโครงการจึงทํ าให
คาใชจาย ในการฝกอบรมและคาจางเหมาบริการเพิ่มสูงขึ้น
ศูนยตนทุ นหลั กที่ 3 กองกฎหมายและระเบี ยบท องถิ่น (กม.) มีตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นคิด เป น รอยละ 3.41
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตนทุนคงที่ที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจนคือคาใชจายบุคลากร คาใชจายสวัสดิการ คาเชา
เบ็ดเตล็ด รวมถึงคาจางพนักงานบันทึกขอมูลที่ไดมีการจางเพิ่มเติม แตในขณะเดียวกันคาสาธารณูปโภคลดลงจาก
การรณรงคและควบคุมการใชพลังงานอยางตอเนื่อง ตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 20.25 สงผลใหตนทุนรวม
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 5.44 เนื่องจากหนวยงานมีหนาที่ในการฝกอบรมใหกับบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับการดําเนินใหถูกตองตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ และ
ไดมีการเดินทางไปติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของดานกฎหมายมากขึ้นในปนี้
ศูนยต นทุ นหลักที่ 4 สํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) มีตน ทุน คงที่เพิ่มขึ้นคิ ดเป นรอยละ 2.68
แต เ พิ่ ม ขึ้ น อั ต ราที่ ไ ม สู ง มากนั ก ไม ว า จะเป น ค า ใช จ า ยบุ ค ลากร ค า ใช จ า ยสวั ส ดิ ก าร ค า สาธารณู ป โภค
แตมีคาครุภัณฑต่ํากวาเกณฑที่เพิ่มขึ้นในปกอนเนื่องจากมีการซื้อครุภัณฑประเภทนี้เพิ่มเติม ตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 27.88 สงผลใหตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 10.57 เนื่องจากไดมีการจัดโครงการฝกอบรม/
ประชุมเชิงปฏิ บัติการเกี่ยวกับดานการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการบันทึ กบัญ ชีขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่นใหกับสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ทั่วประเทศจึงสงผลให
มีคาวัสดุและคาจางเหมาบริการเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง รวมถึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดมีการประกาศใชงาน
พระราชบั ญญั ติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งทุกหน วยงานรวมถึงองค กรปกครอง
สวนทองถิ่นตองใชพระราชบัญญัตินี้ดวย จึงตองมีการสงเสริมความรูในดานนี้เพิ่มขึ้น

-2–
ศูนยตนทุนสนับสนุนที่ 1 กองการเจาหนาที่ (กจ.) มีตนทุนคงที่ลดลงคิดเปนรอยละ 33.72 สาเหตุหลัก
ที่ทําให ตนทุนคงที่ของกองการเจาหน าที่ลดลงอยางมากคือในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไมมีการจางที่ป รึกษา
ในการจัดทําขอมูลบุคลากรรวมถึงการศึกษาถึงความตองการในการพัฒนาขาราชการของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นใหมีความครอบคลุมทุกดานทุกความตองการ ตนทุนผันแปรลดลงเปนรอยละ 2.89 สงผลใหตนทุนรวม
ลดลงคิดเปนรอยละ 20.59 ตนทุนผันแปรที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจนคือคาจางเหมาบริการ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีการจัดสอบขาราชการและพนักงานราชการเขามาปฏิบัติงานจึงตองมีการจาง
มหาวิทยาลัยเขามาดําเนินการจัดสอบ รวมถึงไดมีการจางเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนํามาใชในการจัดเก็บขอมูล
บุคลากรดวย แตคาใชจายที่เพิ่มขึ้นนี้ทําใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
ศูนยตนทุนสนับสนุนที่ 2 กลุมตรวจสอบภายใน (กตภ.) มีตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 22.49 ตนทุน
ที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจนคือคาใชจายบุคลากร คาใชจายสวัสดิการ และคาสาธารณูปโภคเนื่องจากมีการโยก(ยาย)
ขาราชการเขามาปฏิบัติงานในหนวยงานหลายอัตรา แตบุคลากรที่ยายเขามาไมสามารถเบิกคาเชาบานไดจึงทําให
คาใชจายสวนนี้ลดลง สําหรับตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 22.49 สงผลใหตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
22.42 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนวยงานไดออกตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชีของสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมีปริมาณเพิ่มขึ้นทําใหคาใชจายเดินทางเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง จึงเปนสาเหตุหลัก
ที่สงผลใหตนทุนรวมสูงขึ้นดวย แตการเพิ่มสูงขึ้นของตนทุนนี้ทําใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
ปฏิบัติงานดวยความถูกตองเปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ลดการทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน และงบการเงินที่ตองสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบมีความถูกตองครบถวนดวย

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร) (ตอ)
การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร)
คาใชจายประเภทที่ 1 ค าจ างเหมาบริการ เป น คาใชจ ายผัน แปรมีต นทุนลดลงคิดเปน รอยละ 80.99
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่ องจากสํานักงานและสถานที่ปฏิ บัติงานโดยรอบยังอยูในสภาพดีและ
สามารถใชงานไดและมีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารใหปลอดภัย จึงทําใหตนทุนคาจางเหมาบริการลดลง แตไมสงผล
ตอการปฏิบัติงาน ยังสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล เกิดประโยชนตอองคกรและ
ผูรับบริการ
ค าใช จ ายประเภทที่ 2 ค าวั สดุ เป น คาใชจายผัน แปรมีตน ทุ น เพิ่ มขึ้น คิ ด เป น รอยละ 67.18 ถึงแมวา
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะไดมีการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดคาวัสดุสํานักงานตอเนื่องโดยให
แจ งเวีย นระเบี ย บ กฎหมาย หนั งสื อสั่งการผ านเว็บ ไซต ซึ่งสามารถดาวน โหลดรายละเอี ยดไดในรูป แบบของ
ไฟล ขอมู ล โดยไม ตองพิ มพ แต ในป จ จุ บั น ภาวะเศรษฐกิจ ทํ าให ของที่ ซื้อมาใช ในสํ านักงานมี ราคาแพงจึ งทํ าให
คาใชจายสูงขึ้น
คาใชจายประเภทที่ 3 คาใชจายสวัสดิการของขาราชการและลูกจางประจํา ประกอบดวย คารักษาพยาบาล
คาเลาเรียนบุตร เงิน ก.บ.ข. และเงิน กสจ. ซึ่งเปนคาใชจายคงที่ มีตนทุนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 164.94 ซึ่งตนทุน
ที่เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด คือคารักษาพยาบาลของขาราชการและบุคคลในครอบครัว ซึ่งกรมสงเสริมการปกครอง
ท อ งถิ่ น ไม ส ามารถควบคุ มค า ใช จ า ยดั งกล า วได แตในปงบประมาณต อไปจะรณรงค ใหข าราชการและบุ คคล
ในครอบครัวมารวมกันออกกําลังกายเพื่อทําใหรางกายแข็งแรงยิ่งขึ้น

