
 
รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมีปรับปรุง เพ่ิม และยุบรวมหนวยงาน
ภายในกรม โดยมีกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2559 แยกเปนราชการบริหารสวนกลาง จํานวน 12 หนวยงาน และราชการบริหารสวนภูมิภาค โดย
เปลี่ยนแปลงจากเดิมราชการบริหารสวนกลาง 17 หนวยงาน และราชการบริหารสวนภูมิภาค ซ่ึงการดําเนินการ
ดังกลาวไดมองถึงภารกิจของแตละหนวยงานเปนหลัก แยกภารกิจของแตละหนวยงานใหชัดเจนยิ่งข้ึนไมซํ้าซอน 
สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว ตอบสนองตอการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   จึงสงผลให
ไมสามารถเปรียบเทียบผลการคํานวณตองทุนตอหนวยผลผลิตไดทุกกิจกรรมยอย ผลผลผลิตยอย กิจกรรมหลัก 
และผลผลิตผลักของหนวยงานท่ีไดมีการยุบ/รวม ตั้งข้ึนใหมดังกลาว และไดมีการปรับกิจกรรมหลักในแตละ
ผลผลิตเพ่ือใหสอดคลองกับเป าหมาย ยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตรของประเทศจากเดิมปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 11 กิจกรรม 2 ผลผลิต 
ปรับเปลี่ยนเปน 9 กิจกรรม 2 ผลผลิต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตนทุนรวม
เพ่ิมข้ึนเปนเงินท้ังสิ้น 9,225,015.93 บาท เนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีการสนับสนุนสงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการจัดทําและใหการบริการสาธารณะ โดยมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนท่ีใหเปนไปตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงมีการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนมืออาชีพและเต็มศักยภาพ สามารถพ่ึงตนเองได 
โดยไดมีการพัฒนาระบบงบประมาณ การเงิน การคลัง ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของกับ
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด เชน 
การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย ดานการจัดเก็บรายได ดานการศึกษา ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานการบัญชี
และรายงานการเงิน รวมถึง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหรองรับการทํางานในปจจุบันท่ีมีเทคโนโลยี
เขามาเก่ียวของ และเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0 ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
องคกรท่ีมีสมรรถนะสูงในการใหบรกิารสาธารณะท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย และนโยบายของรัฐบาลท่ีกําหนดใหรัฐจะตองใหความ
เปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน 

ตนทุนการดําเนินการบางรายการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินสามารถประหยดังบประมาณได 
เนื่องจากผูบริหารหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชจายงบประมาณใหเกิดความคุมคา ประหยัด และเกิด
ประสิทธิภาพ จึงสงผลใหตนทุนรวมของบางกิจกรรมลดลง และหากตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนจะเพ่ิมข้ึนจากภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมายจากกระทรวง รัฐบาลท่ีมีความเรงดวนและเม่ือดําเนินการแลวเกิดประโยชนตอสวนรวม และเปนการ
สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ      
และคุมคาตองบประมาณของประเทศ 
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ตารางท่ี  7  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงิน (ตอ) 
 การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย  ดังนี้ 
 กิจกรรมยอยท่ี 1 ติดตามผลการแกไขขอบกพรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกิจกรรมยอยของ
กองตรวจระบบการเงินบัญชีทองถ่ิน (ตบ.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 0.63 และตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนคิดเปน
รอยละ 179.89 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 64.50 เนื่องจากในปงบประมาณท่ีผานมาสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินไดเขาตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและไดมีการทักทวงใน
ประมาณมาก กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจึงไดมีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีไดรับการตรวจแนะนําจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินอยางใกลชิด เพ่ือใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถแกไขขอทักทวงของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดถูกตองครบถวนตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
รวมถึงใหการแนะนําการปฏิบตัิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือลดการทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน ดังนั้น การเพ่ิมข้ึนของปริมาณจึงสงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงอยางเห็นไดชัด ซ่ึงมีความคุมคาตอ
งบประมาณท่ีเสียไป องคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติงานไดอยางถูกตองครบถวน  
 กิจกรรมยอยท่ี 2  ขออนุมัติ/เบิกจายคาตอบแทนใหคณะกรรมการคณะตาง ๆ เปนกิจกรรมยอยของ
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (สน.บถ.) ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีโดยตรงในการดําเนินการ
ตามกิจกรรมนี้ โดยมีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 35.38 ในขณะเดียวกันหนวยนับคือจํานวนครั้งในการจัด
ประชุมเทากับปงบประมาณท่ีผานมา สงผลใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนเทากับตนทุนรวม ซ่ึงในการประชุมแตละครั้ง
เปนการประชุมคณะกรรมการหลาย ๆ คณะฯ ในวันเดียวกัน ทําใหจํานวนครั้งในการประชุมไมเพ่ิมข้ึนซ่ึงเปน
สาเหตุหลัก และเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมีการจัดสอบขาราชการ/
พนักงานสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ มีการจัดประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนดข้ันตอนการจัดสอบอยางตอเนื่อง         
มีรายละเอียดจํานวนมากท่ีตองมาประชุมเพ่ือทําความเขาใจในข้ันตอนตาง ๆ ใหตรงกัน เพ่ือใหการสอบผานไป
อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงไดมีการจัดการประชุมของ คกก. คณะตาง ๆ เชน กทจ., ก.อบต. และ ก.เทศบาล     
เปนประจําทุกเดือน  สงผลใหคาใชจายในการประชุมเพ่ิมข้ึน  แตสามารถตอบสนองการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในดานการบริหารงานบุคคลไดอยางตอเนื่อง   

กิจกรรมยอยท่ี 3  การดําเนินคดีอาญา แพง (ละเมิด) และคดีปกครองของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกิจกรรมยอยของกองกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน (กม.) มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน
คิดเปนรอยละ 8.44  และจํานวนเรื่องท่ีดําเนินการตามกิจกรรมลดลงคิดเปนรอยละ 15.38 ซ่ึงการท่ีมีปริมาณของ
จํานวนเรื่องท่ีดําเนินการลดลงสงผลใหมีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 28.14 สําหรับการดําเนินการทาง
คดีความไมวาจะทางแพง หรืออาญาตองดําเนินการอยางรอบคอบ ละเอียด ถ่ีถวน และตองไมมีขอผิดพลาดในการ
ดําเนินการ ซ่ึงขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจะสงผลในทางคดีความและความเสียหายตอหนวยงาน และการดําเนินการ
เก่ียวกับคดีความมีความยากงายไมเทากันในแตละคดี ระยะเวลาในการดําเนินการไมเทากัน ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 การดําเนินการเปนไปอยางลาชาเนื่องจากคดีความสลับซับซอน เอกสารหลักฐานมีจํานวนมาก สงผลใหมี
จํานวนเรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จลดลง จึงทําใหตนทุนตอหนวยในการดําเนินการในแตละเรื่องเพ่ิมข้ึนไปดวย   

กิจกรรมยอยท่ี 4  งานธุรการ สารบรรณ (รับ-สง) เปนกิจกรรมยอยของกองกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน 
(กม.) มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 8.44 ในขณะเดียวกันมีจํานวนเรื่องท่ีดําเนินการตามกิจกรรมเพ่ิมข้ึนคิดเปน
รอยละ 37.76  ในการท่ีมีปริมาณของจํานวนเรื่องท่ีเพ่ิมข้ึนนี้สงผลใหมีตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 21.29  
แตสามารถดําเนินงานไดอยางมีระบบ ระเบียบ และมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด คุมคาตองบประมาณท่ีเสียไป   
 กิจกรรมยอยท่ี 5  การจัดทํารางประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกิจกรรมยอยของ     
กองกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน (กม.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 27.71 ซ่ึงลดลงใน
จํานวนท่ีเทากันเนื่องจากปริมาณของรางกฎหมายมีจํานวนเทาเดิม แตการลดลงของตนทุนนี้ไมไดทําใหประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการลดลงไปดวย ซ่ึงตองดําเนินการอยางรอบคอบ ตรวจสอบอยางละเอียดใหถูกตองตามกฎหมาย 
ระเบียบ  สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปอยางถูกตอง ครอบคลุม    
ลดการทักทวงของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
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กิจกรรมยอยท่ี 6  การติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เปนกิจกรรมยอยของสํานักบริหาร 
การคลังทองถ่ิน (สน.คท.)  มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 28.24 แตในขณะเดียวกันปริมาณของเรื่องท่ีดําเนินการ
ลดลงคิดเปนรอยละ 7.56 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 38.73 เหตุผลหลักของการเพ่ิมข้ึนของ
ตนทุนเกิดจากเรื่องของการติดตอประสานงานลดลง เนื่องจากใชวิธีการบูรณาการรวมกับสํานัก/กองอ่ืนในหนวยงานท่ี
ดําเนินการในเรื่องท่ีคลายคลึงกันเหมือนกัน และเกิดจากการปรับปรุงหนวยงานภายในใหมใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 กิจกรรมยอยท่ี 7  พัฒนาระบบและรูปแบบงบประมาณและพัสดุและระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนกิจกรรมยอย
ของสํานักบริหารการคลังทองถ่ิน (สน.คท.)  มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 46.54 ในขณะเดียวกันมีปริมาณของ
เรื่องท่ีดําเนินการเพ่ิมข้ึนดวยคิดเปนรอยละ 38.42 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 5.87 ซ่ึงเปนการ
เพ่ิมข้ึนท่ีไมสูงมากนัก ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการพัฒนางบประมาณ พัสดุ และระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน โดยเฉพาะการประกาศใชงาน
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงทุกหนวยงานรวมถึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองใชพระราชบัญญัตินี้ดวย แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ชัดเจน ลดการ
ทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และเปนไปตามภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ีมีหนาท่ี     
ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตตนทุนในการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ยังคงเหมือนเดิมสงผลให
ตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน  
 กิจกรรมยอยท่ี 8  การสงเสริมและพัฒนาระบบจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจัดทําคูมือ
การจัดเก็บรายได เปนกิจกรรมยอยของสํานักบริหารการคลังทองถ่ิน  (สน.คท.)  มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 7.38 
ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจํานวนคูมือท่ีจัดพิมพเก่ียวกับการจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึนในปริมาณท่ีสูงมากคิดเปน
รอยละ 63.02 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 43.18 โดยการจัดทําคูมือการจัดเก็บรายไดมีการเพ่ิม
ปริมาณเนื้อหา เนนกฎหาย ระเบียบหนังสือสั่งการท่ีมีการประกาศใชใหมจํานวนมาก ทําใหมีการเพ่ิมจํานวนหนาใน
การจัดพิมพแตสามารถหยิบเลมนี้เลมเดียวสามารถตอบปญหาเก่ียวกับการจัดเก็บรายไดไดหมดทุกเรื่อง ซ่ึงในการ
จัดพิมพหนังสือท่ีมีปริมาณหนาและจํานวนมากสงผลใหตนทุนในการจัดพิมพลดลง สามารถแจกจายใหกับผูใช
ระเบียบเก่ียวกับการจัดเก็บรายไดและองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางท่ัวถึงทุกหนวยงาน สามารถตอบสนอง
ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชคูมือเลมนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

กิจกรรมยอยท่ี 9 ดําเนินงานเก่ียวกับบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน เปนกิจกรรมยอยของสํานัก
บริหารการคลังทองถ่ิน (สน.คท.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 3.82 แตปริมาณของจํานวนครั้งในการดําเนินงาน
ลดลงคิดเปนรอยละ 42.52 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 67.32 ซ่ึงในปท่ีผานมาไดมีการดําเนินการ
เก่ียวกับระบบบําเหน็จบํานาญท่ีเปนระบบสารสนเทศจึงทําใหดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา ลดภาระในการ
ดําเนินงาน รวมถึงประหยัดทรัพยากรในการทํางานดวย แตสามารถตอบสนองความตองการของผูขอรับบําเหน็จ
บํานาญไดอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง   

กิจกรรมยอยท่ี 10 การจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกิจกรรมยอยของสํานัก
บริหารการคลังทองถ่ิน (สน.คท.) มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 9.87 นโยบายของรัฐบาลตองการใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถพ่ึงพารายไดท่ีจัดเก็บเอง และใหสามารถนํารายไดท่ีจัดเก็บเองมาพัฒนาทองถ่ินโดย  
ไมตองพ่ึงพารายไดหลักจากการจัดสรรของรัฐบาล ประกอบกับมีการเรงรัดใหมีการเบิกจายเงินโดยตองรายงานผล
ความกาวหนาของการเบิกจายเงินทุกไตรมาส สงผลใหตนทุนการดําเนินการเพ่ิมข้ึน ประกอบกับในปจจุบันการ
โอนจัดสรรเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการโดยกรมบัญชีกลางโอนตรง 
สงผลใหปริมาณการดําเนินการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินลดลง แตตนทุนในการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ 
ยังคงเหมือนเดิมสงผลใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน  
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กิจกรรมยอยท่ี 11  ใหคําปรึกษาแนะนําตอบขอหารือดานระเบียบกฎหมายทองถ่ิน เปนกิจกรรมยอยของ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 3.20 แตมีจํานวนเรื่องท่ีให
ดําเนินการลดลงคิดเปนรอยละ 51.92 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูงมากคิดเปนรอยละ 101.31 ซ่ึงการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําตอบขอหารือดานระเบียบกฎหมายทองถ่ิน ตองดําเนินการอยางรอบคอบ และตรวจสอบ     
อยางละเอียด ใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ รวมท้ังรายงานหนวยงานท่ีเก่ียวของตาม
ระยะเวลา ท่ีกําหนด ตลอดจนการใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ทําใหตนทุนตอเรื่องท่ีดําเนินการเพ่ิมข้ึน แตการเพ่ิมข้ึนของตนทุนเปนการสงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวม    
ในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 กิจกรรมยอยท่ี 12  การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวม 
ลดลงคิดเปนรอยละ 3.2 แตอยางไรก็ตามปริมาณของผูเขาอบรมมีผลทําใหตนทุนเพ่ิมข้ึน/ลดลงดวย สาเหตุหลักท่ี
ทําใหตนทุนของกิจกรรมนี้เพ่ิมข้ึนคือ ในการจัดฝกอบรมในโครงการตาง ๆ จะตองใชวัสดุสํานักงาน อุปกรณ รวมถึง
คาท่ีพัก คาอาหาร และคาอาหารวางฯ ซ่ึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้มีราคาสูงมากในปจจุบัน แตในปท่ีผานมาไดมีการ
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเปนการใชสื่อการเรียนในระบบคอมพิวเตอรแทนจึงสามารถประหยัดคาวัสดุฯ ไดใน
ปริมาณมาก แตสามารถตอบสนองความตองการในการเรียนการสอนไดครบถวน   
 กิจกรรมยอยท่ี 13  การตรวจนิเทศงานดานการบริหารงานบุคคลทองถ่ิน  เปนกิจกรรมยอยของสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 3.20 แตจํานวนครั้งท่ีออกตรวจนิเทศงาน
มีปริมาณมากข้ึนสงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 22.01 เนื่องจากนโยบายการออกนิเทศงานให
ตรวจสอบและคําแนะอยางละเอียด เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรู ความเขาใจ
ในการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน เพ่ือปองกันการทุจริตจากการแตงตั้งโยกยาย หรือเลื่อนตําแหนงท่ีปรากฏ
ขาวออกมาบอยครั้ง และสามารถตรวจสอบไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเนนประสิทธิภาพการติดตาม
ไมใชปริมาณครั้งของการติดตาม แตทําใหประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถเชื่อถือได  
 กิจกรรมยอยท่ี 14  การเผยแพรและประชาสัมพันธมาตรฐานการบริการสาธารณะ  เปนกิจกรรมยอยของ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด (สถจ.)  มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 3.20 เนื่องจากในปท่ีผานมาได
มีการเพ่ิมชองทางของสื่อประชาสัมพันธในดานการบริการสาธารณะดานอ่ืนไมวาจะเปนทางโทรทัศน วิทยุ facbook 
หรือชองทางอินเตอรเน็ตอ่ืน ๆ เพ่ือใหเขาถึงประชาชนไดมากยิ่งข้ึน เพราะสื่อตาง ๆ เหลานี้ สามารถสื่อสารไดอยาง
ชัดเจน จึงสงผลใหจํานวนครั้งในการเผยแพรและประชาสัมพันธมีปริมาณเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 42.42 สงผลให
ตนทุนในการดําเนินการตอครั้งลดลงไปดวยคิดเปนรอยละ 32.03 ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดอยางท่ัวถึง และทําใหประชาชน/บุคคลท่ัวไปมีความเขาใจในภารกิจ อํานาจหนาท่ี การดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน   

กิจกรรมยอยท่ี 15 การจัดเก็บขอมูลสถิติการคลังทองถ่ิน (รายรับจริง-รายจายจริง) เปนกิจกรรมยอยของ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 3.20 ซ่ึงมีปริมาณของการ
จัดเก็บขอมูลลดลงคิดเปนรอยละ 22.91 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 25.56 ซ่ึงในปท่ีผานมา    
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศในดานตาง ๆ เพ่ือใหสํานักงานสงเสริม     
การปกครองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บขอมูล นําสงขอมูลผานระบบสารสนเทศแทนการรายงาน
เปนกระดาษ โดยมีความชัดเจน รวดเร็ว ไมตองรายงานบอยครั้ง แตสามารถเรียกดูสถิติตาง ๆ ไดรวดเร็ว หรือทุกครั้ง
ท่ีมีการประชุมติดตาม แตตนทุนในการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ยังคงเหมือนเดิมสงผลใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน  
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กิจกรรมยอยท่ี 16 การเผยแพรประชาสัมพันธขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของ 
องคปกครองสวนทองถ่ิน เปนกิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวม 
ลดลงคิดเปนรอยละ 3.20 ปริมาณซ่ึงเปนจํานวนครั้งของการเผยแพรเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 28.49 สงผลใหตนทุน  
ตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 24.67 เนื่องจากในปงบประมาณท่ีผานมาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปดโอกาสให  
ผูท่ีมีความสนใจและประชาชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการจัดทําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติและใหผูมีสวนรวมเหลานี้
ชวยประชาสัมพันธเม่ือขอบัญญัติ/เทศบัญญัติไดผานสภาแลว ทําใหประชาชน/บุคคลท่ัวไปมีความเขาใจในภารกิจ 
อํานาจหนาท่ี การดําเนินงาน รวมการใชจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน   
 กิจกรรมยอยท่ี 17 การแกไขปญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเรงดวนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
กิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 3.20 แตมี
ปริมาณของจํานวนเรื่องเพ่ิมสูงข้ึนในอัตราท่ีสูงมากคิดเปนรอยละ 112.51 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปน   
รอยละ 54.45 ซ่ึงการดําเนินการดานขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนนโยบายเรงดวน
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลท่ีตองจัดการใหแลวเสร็จ เปนการดําเนินการท่ี
ทําตอเนื่องกันมาตั้งแตปงบประมาณท่ีแลว จึงตองมีการเรงรัดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการใหแลวเสร็จ 
ปริมาณของเรื่องท่ีสั่งการจึงเพ่ิมข้ึน แตสามารถทําใหโครงการนี้ประสบความสําเร็จ  
 กิจกรรมยอยท่ี 18 การดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินขององคกรปกครอง       
สวนทองถ่ิน เปนกิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปน 
รอยละ 3.20 แตจํานวนเรื่องของการดําเนินงานตามกิจกรรมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 30.84 สงผลใหตนทุนตอหนวย
ลดลงคิดเปนรอยละ 26.02  ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมีการจัดสอบแขงขัน
เพ่ือบรรจุเปนขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ โดยมีภารกิจท่ีตองดําเนินการในเรื่องดังกลาวจํานวนมาก 
จึงทําใหปริมาณของเรื่องท่ีดําเนินการเพ่ิมสูงข้ึน และเปนเหตุผลหลักในการท่ีทําใหตนทุนตอหนวยลดลง แตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดบรรจุขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ินเขาทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ครบถวนตามความ
ตองการของแตละแหง  
 กิจกรรมยอยท่ี 19 ดานชวยอํานวยการ เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และเปนกิจกรรมยอยของ
สํานักงานเลขานุการกรมฯ (สล.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 4.78 แตมีปริมาณ
ของการดําเนินงานกิจกรรมดังกลาวเพ่ิมข้ึนปริมาณมากคิดเปนรอยละ 4,616.67 สงผลใหตนทุนตอหนวยสําหรับ
ดําเนินงานกิจกรรมนี้ลดลงคิดเปนรอยละ 97.98 ซ่ึงถือวาคุมคาตอตนทุนท่ีเสียไปอยางมาก ซ่ึงปท่ีผานมาไดมีการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ มากมายหลายอยางไมวาจะเปนกิจกรรมเก่ียวกับการจัดงานกีฬาสัมพันธของขาราชการในสังกัด
หรือกิจกรรมเก่ียวรักษาประเพณีไทย ซ่ึงสํานักงานเลขานุการกรมตองเขาไปชวยดําเนินงานทําใหกิจกรรมเพ่ิมข้ึน
และการดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

กิจกรรมยอยท่ี 20 ดานการประชาสัมพันธ เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลางและเปนกิจกรรมยอย
ของสํานักงานเลขานุการกรมฯ (สล.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 4.78 ซ่ึงในปงบประมาณท่ีผานมา มีการบูรณาการ
เพ่ือจางผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธทางสถานีโทรทัศน สถานีวิทยุ รูปแบบสารคดี แผนพับโปสเตอร ปายไวนิล 
หรือชองทางสื่อโซเชียลตาง ๆ จึงทําใหจํานวนครั้งในการประชาสัมพันธเพ่ิมข้ึนดวยสงผลใหตนทุนตอหนวยลดลง
คิดเปนรอยละ 97.35 แตสามารถเผยแพรภารกิจ วิสัยทัศน อํานาจหนาท่ีของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงการใหบริการสาธารณะตาง ๆ และการดําเนินงานเก่ียวกับการใหบริการ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางตอเนื่อง ประชาชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดดียิ่งข้ึน 
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 กิจกรรมยอยท่ี 26 ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลางเปนกิจกรรมยอย
ของกองการเจาหนาท่ี (กจ.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 17.11 แตเนื่องจากมีปริมาณของผูไดรับการฝกอบรม
ลดลงในอัตราท่ีสูงมากคิดเปนรอยละ 47.77 จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 58.70 แตไมทําให
การพัฒนาขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงลดลงแตอยางใด  
แตสามารถบูรณาการอบรมแตหลักสูตรเขาดวยกันแตคุณภาพการบริหารจัดการของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินยังคงท่ัวท้ังองคกร ทําใหบุคลากรของกรมฯ ไดรับการพัฒนาตรงตามความตองการและสอดคลองกับ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตรของหนวยงาน แตการเพ่ิมข้ึนของตนทุนทําใหบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินไดรับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
 กิจกรรมยอยท่ี 27 ดานการเงินและบัญชี เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลางและเปนกิจกรรมยอย
ของกองคลัง (กค.) มีตนทุนลดลงคิดเปนรอยละ 20.59 โดยการเบิกจายเงินและการบันทึกบัญชีจํานวนครั้งเพ่ิมข้ึน  
สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงอยางชัดเจนคิดเปนรอยละ 21.37 เนื่องจากปงบประมาณท่ีผานมามีมาตรการเรงรัด
การเบิกจายเงินจึงตองมีแยกการบันทึกรายการเบิกจายเงินเปนแตละประเภทท่ีเบิกจายหรือมากอนเบิกกอน 
สําหรับการบันทึกบัญชีในปงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดมีการจัดซ้ือ     
จัดจางและซ้ือครุภัณฑเปนจํานวนมาก ตองสงรายการดังกลาวมาใหสวนกลางเพ่ือบันทึกรายการสินทรัพยใหจึงทํา
ใหรายการเพ่ิมข้ึน แตสามารถบันทึกรายการ/เบิกจายเงินไดอยางถูกตองครบถวน และเปนปจจุบัน ลดขอผิดพลาด
ทําใหงานการเงินและบัญชีเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สามารถ
ประหยัดคาใชจายอ่ืนๆ ไดเพ่ิมข้ึน แตอยางไรก็ตามการเพ่ิมข้ึนของตนทุนไดเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ
หนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค ในการดําเนินงานในทุกยุทธศาสตรอยางจริงจัง เปนรูปธรรม เนนเนื้อหา
สาระใหมากข้ึนกวาท่ีผานมา และการปฏิบัติงานในดานนี้จะตองอาศัยปจจัยหลายดานมาสนับสนุน ซ่ึงผลงานในป
นี้ไดมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของหนวยงานและของประเทศไปไดดวยด ี
 กิจกรรมยอยท่ี 28 ดานการพัสดุ (จัดซ้ือจัดจาง) เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และเปนกิจกรรม
ยอยของกองคลัง (กค.) มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 31.28 ในขณะเดียวกันปริมาณของการจัดซ้ือจัดจางลดลง
คิดเปนรอยละ 1.0 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในประมาณท่ีไมมากนัก สงผลใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 32.60 เนื่องจาก
ผูปฏิบัติงานเกิดความเขาใจข้ันตอน รูปแบบรายละเอียดของงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมวาจะเปนระบบ e-GP   
และในระบบ GFMIS โดยการรวมหลายรายการท่ีเปนรายการเดียวกันไวดวยกันและไดมีการรวบรวมเพ่ือจัดทํา  
ในคราวเดียวกัน จึงทําใหจํานวนครั้งของจํานวนของการจัดซ้ือจัดจางลดลง ตนทุนสูงข้ึน แตการเพ่ิมข้ึนของตนทุน
ทําใหงานดานพัสดุ (จัดซ้ือจัดจาง) เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด แสดงใหเห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานไดอยางแทจริง 
 กิจกรรมยอยท่ี 29 ดานการพัฒนาระบบบริหารราชการเก่ียวกับการติดตามความกาวหนาของการ
ดําเนินการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ เปนกิจกรรมยอยของกลุมพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)  มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน 
คิดเปนรอยละ 56.45 การพัฒนาระบบบริหารราชการฯ ตนทุนเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ
เปนงานท่ีตองปฏิบัติดวยความรอบรู รอบคอบ และถูกตองตามภารกิจหนวยงาน ประกอบกับคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของแตละหนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงทุกปและผูปฏิบัติงานของหนวยงานมีการโยกยายสับเปลี่ยน    
ทําใหการปฏิบัติงานไมตอเนื่อง ตองจัดทําเอกสาร ใหคําแนะนํา ปรึกษา เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหกับ
ผูดําเนินการ แตอยางไรก็ตามการเพ่ิมข้ึนของตนทุนไดเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการหนวยงานในการจัดทํา  
คํารับรองปฏิบัติราชการอยางจริงจัง เปนรูปธรรม เนนเนื้อหาสาระใหมากข้ึนกวาท่ีผานมา และการปฏิบัติงานใน
ดานนี้จะตองอาศัยปจจัยหลายดานมาสนับสนุน ซ่ึงผลงานในปนี้ไดมีการขับเคลื่อนคํารับรองปฏิบัติราชการของ
กรมไปไดดวยด ี
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 กิจกรรมยอยท่ี 30 การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 เปนกิจกรรมยอยของกลุมพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) มีตนทุนรวม
เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 4.30 แตมีจํานวนครั้งของการจัดประชุมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 200.00 จึงสงผลใหตนทุน     
ตอหนวยในการจัดประชุมลดลงคิดเปนรอยละ 65.23 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดมีการการจัดประชุม
เพ่ือติดตามการดําเนินการตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปอยางตอเนื่องเพ่ือใหการดําเนินการตามคํารับรองฯ 
เปนไปดวยความถูกตอง ครบถวน สามารถดําเนินการไดตามท่ีสํานักงาน กพร. กําหนด แตการลดลงของตนทุนไม
ทําใหการดําเนินงานในดานนี้ลดลงแตอยางใด  
 กิจกรรมยอยท่ี 30 ดานการตรวจสอบภายใน เปนกิจกรรมยอยของกลุมตรวจสอบภายใน (กตภ.) มีตนทุนรวม 
เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 16.26 แตมีปริมาณท่ีออกตรวจสอบเพ่ิมข้ึนอยางมากสงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปน  
รอยละ 22.50 ซ่ึงการลดลงของตนทุนไมไดทําใหเปนความเขมขนของการตรวจสอบเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาคลดลงแตอยางใด ซ่ึงยังคงสอดคลองกันแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ระดับ
จังหวัด ดังนั้น การตรวจสอบจึงไดเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหคําแนะนํา ปรึกษา ตรวจสอบอยางจริงจัง          
เปนรูปธรรม เนนเนื้อหาสาระใหมากข้ึนกวาท่ีผานมา และการปฏิบัติงานในดานนี้จะตองอาศัยปจจัยหลายดาน  
มาสนับสนุน เอกสารหลักฐานและตรวจสอบรายงาน ซ่ึงเนนความมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดและความ
คุมคาในเชิงภารกิจภาครัฐ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  8  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงของเงิน (ตอ) 
 การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย ดังนี้ 
 ผลผลิตยอยท่ี 1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการติดตามและดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผลผลิตยอยของกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถ่ิน (ตบ) 
มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 0.79 แตขณะเดียวกันมีปริมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการ
ติดตามเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมากคิดเปนรอยละ 17.89 สงผลใหมีตนทุนตอหนวยท่ีติดตามลดลงคิดเปนรอยละ 64.55 
ซ่ึงถือวาลดลงในปริมาณท่ีสูงมาก เนื่องจากไดมีการติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินอยางใกลชิดตอเนื่องใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถตอบคําถามของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ไดอยางถูกตอง เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และขอบังคับ 
 ผลผลิตยอยท่ี 2 การเผยแพรขอมูลขาวสารแกหนวยงานตาง ๆ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน
ท่ัวไป ซ่ึงเปนผลผลิตยอยของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน (ศส.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตนทุนรวม
เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 18.47 แตหนวยนับคือจํานวนหนาของเว็บไซตกลับมีจํานวนลดลง สงผลใหตนทุนตอหนวย
ของกิจกรรมนี้เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 31.32 สาเหตุท่ีทําใหตนทุนของกิจกรรมนี้เพ่ิมข้ึนคือมีปรับเปลี่ยนโครงสราง
ของเว็บไซตของกรมฯ และปรับปรุงระบบงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอความตองการของ
ผูใชงานไดอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณปจจุบัน    
 ผลผลิตยอยท่ี 3  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลทองถ่ิน ซ่ึงเปน
ผลผลิตยอยของสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (สน.บถ.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน
คิดเปนรอยละ 76.34 แตหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนเทาเดิม ซ่ึงหนวยงานดังกลาว    
มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล การกําหนดแนวทาง จัดทําและปรับปรุงมาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลทองถ่ิน ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล รวมถึงใหคําปรึกษาแนะนํา  
ติดตามการดําเนินงานของบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรถายโอนทองถ่ิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการพิจารณา
จัดสรรเงินงบประมาณคาตอบแทนคณะกรรมการดังกลาว  ทําใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินบรรลุภารกิจ
หลักในการสงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนไดอยางยั่งยืน และในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดมีการจัดสอบเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง    
เปนขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ินจึงมีคาใชจายในสวนนี้ เพ่ิมข้ึน เนื่องจากเปนการดําเนินงานท่ีมีความ
สลับซับซอน ยุงยาก และตองทําอยางรอบคอบ  
 ผลผลิตยอยท่ี 4  การสนับสนุนการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการ
จัดการศึกษา ซ่ึงเปนผลผลิตยอยของกองสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน (กศ.) ในปงบประมาณ        
พ.ศ. 2560 มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 35.95 แตหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีจํานวนเทาเดิม สงผลใหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมนี้เพ่ิมข้ึน สาเหตุท่ีทําใหตนทุนของกิจกรรมนี้
เพ่ิมข้ึนคือ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดมีการปรับโครงสรางภายในกองฯ ใหมใหสอดคลองกับภารกิจ รวมถึง 
ไดมีการปรับเกลี่ยภารกิจท่ีเก่ียวกับการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวเนื่องกับสํานัก/กองอ่ืนมารวมไว 
ท่ีกองฯ ท่ีเดียว แตสามารถตอบสนองตอความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับการจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดมุงเนนใหความรู ความเขาใจ ดานการศึกษาอยาเขมขน จึงทําใหคาใชจาย
ในดานนี้เพ่ิมสูงข้ึน  
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  9  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงของเงิน (ตอ) 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีการปรับกิจกรรมหลักในแตละผลผลิตเพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมาย  
ยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตรของประเทศจากเดิม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 11 กิจกรรม 2 ผลผลิต ปรับเปลี่ยนเปน 9 กิจกรรม 2 ผลผลิต ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยกิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 กิจกรรมหลักท่ี 1 สงเสริมกิจกรรมการศึกษาทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตนทุนรวมและตนทุน 
ตอหนวยเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีเทากันคิดเปนรอยละ 30.81 เนื่องจากหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
มีจํานวนเทาเดิม การเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมนี้เกิดจากรัฐบาลมีนโยบาลเรงรัดใหมีการยกระดับมาตรฐานการศึกษา
ของเด็กในทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพเทียบเทากันท่ัวประเทศ จึงไดจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ เก่ียวกับการศึกษาทองถ่ิน  
รวมถึงไดมีการจัดมหกรรมการศึกษาทองถ่ินใหแตละทองถ่ินนํากิจกรรมเดน ๆ ของแตละโรงเรียนมาจัดแสดง
เพ่ือใหโรงเรียนในทองถ่ินอ่ืน ๆ มาเยี่ยมชมและนําไปเปนแนวทางในการดําเนินการ จึงสงผลใหมีคาใชจายสูงข้ึน  
ประกอบกับไดมีการรณรงคและจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” (Moderate Class Knowledge) รวมถึง
ไดออกติดตามการดําเนินการดังกลาวดวย เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบริหารหนวยงาน มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน 
ในอัตราท่ีเทากันคิดเปนรอยละ 29.40 เนื่องจากหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนเทาเดิม 
สาเหตุท่ีทําใหตนทุนของกิจกรรมนี้เพ่ิมสูงข้ึนเนื่องจากกิจกรรมหลักนี้เปนกิจกรรมท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในดานตาง ๆ ใหมีศักยภาพในการทํางาน มีประสิทธิภาพท่ีจะสงเสริมสนับสนุน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางเต็มท่ี เนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีหนาท่ีกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยาง
ท่ัวถึง  
 กิจกรรมหลักท่ี 3 การสงเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณะ  และกิจกรรมหลักท่ี 4 ติดตามประเมินผล
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกิจกรรมท่ีมีความคลายคลึงกันและการดําเนินการเก่ียวกับ
กิจกรรมมีผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเหมือนกัน ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนท้ัง     
2 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 41.31 และ 41.69 ตามลําดับ สาเหตุท่ีทําใหตนทุนของกิจกรรมนี้เพ่ิมข้ึนอยางเห็น    
ไดชัด เนื่องจากหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนเทาเดิม แตสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนการดําเนินงานดานการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางเต็มท่ี 
ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี รวมถึงไดมีการติดตามการดําเนินงานดานการบริการสาธารณะอยางใกลชิด เนื่องจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินมีหนาท่ีกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางท่ัวถึง   
 กิจกรรมยอยท่ี 5 การสงเสริมและสนับสนุนใหความชวยเหลือสวัสดิการสังคมกับกลุมผูสูงอายุและ
ผูดอยโอกาสในสังคม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีเทากันคิดเปน
รอยละ 20.99 เนื่องจากหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนเทาเดิม การเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมนี้
ซ่ึงเกิดจากรัฐบาลมีนโยบายเรงดวนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  และไดมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ
การรณรงคการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและในทองถ่ินตาง ๆ รวมถึงไดมีเรงรัดการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/
ผูปวยเอดส และผูพิการใหรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี พรอมท้ังเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพดวย และปรับปรุงระบบขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการจายเงินเบี้ยยังชีพใหเปนปจจุบัน จึงทําให
ตนทุนเพ่ิมข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอเหตุการณ
บานเมือง นโยบายรัฐบาลดําเนินไปอยางราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค และประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดในการ
ดําเนินการดังกลาว   
 
 



ตารางท่ี  10  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงของเงิน (ตอ)   
 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตนทุนรวมของผลผลิตหลักท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  และผลผลิตหลักท่ี 2 จัดสรรเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีไมสูงมากนัก 
เม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงสงผลใหตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยของผลผลิตหลักเพ่ิมข้ึน/
ลดลงในอัตราท่ีไมถึงรอยละ 20 แตกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินสามารถบรรลุภารกิจหลักในการสงเสริมและ
สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยาง
ยั่งยืน รวมถึงสามารถตอบสนองนโยบายเรงดวนของรัฐบาลเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว และสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาใน
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในการบริหารจัดการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  11  รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจาย 
และลักษณะของตนทุน (คงท่ี/ผันแปร) (ตอ)  
 การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจาย
และลักษณะของตนทุน (คงท่ี/ผันแปร)   
 ศูนยตนทุนหลักท่ี 1 สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลทองถ่ิน (สน.บถ.) มีตนทุนคงท่ีลดลงคิดเปน    
รอยละ 0.25 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดมีการโยก (ยาย) ไปดํารงตําแหนงท่ีอ่ืนจํานวนหลายอัตรา  
จึงทําใหงบบุคลากร คาใชจายสวัสดิการลดลงแตในปริมาณท่ีมากนัก แตจากการควบคุมการใชพลังงานอยางตอเนื่อง
สงผลใหคาสาธารณูปโภคลดลงดวย แตคาใชจายท่ีลดลงอยางชัดเจนคือคาครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ซ่ึงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไมมีการจัดซ้ือครุภัณฑประเภทนี้เลย ตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูงมากคิดเปน  
รอยละ 326.58 สงผลใหมีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 89.29 ตนทุนผันแปรท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมากคือคาวัสดุ 
คาใชจายประชุม และคาจางเหมาบริการ เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดมีซอมแซม/ปรับปรุงอาคาร
สํานักงานท่ีมีสภาพเกาทรุดโทรมรวมถึงบริเวณโดยรอบใหอยูในสภาพท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงหนวยงานนี้เปนหนวยงานหลักในการจัดสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน
ประจําป พ.ศ. 2560 จึงไดมีการจัดประชุมในเรื่องดังกลาวบอยครั้งเพ่ือใหการดําเนินงานไมมีขอผิดพลาด และมี
การจางมหาวิทยาลัยดําเนินงานดวยจึงสงผลใหตนทุนเพ่ิมข้ึนอยางมาก แตถือวาการเพ่ิมข้ึนของตนทุนนี้สงผลให
การสอบแขงขันประสบความสําเร็จตอบสนองความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เกิดความคุมคาในเชิงบริหารจัดการ 
 ศูนยตนทุนหลักท่ี 2 กองสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน (กศ.) มีตนทุนคงท่ีเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 
11.77 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการปรับโครงสรางภายในหนวยงานทําใหมีการปรับเกลี่ยอัตรา
บุคลากรใหสมดุลจึงไดยายเขามาดํารงตําแหนงหนวยงานอ่ืนหลายอัตรา จึงทําใหงบบุคลากร คาใชจายสวัสดิการ 
รวมถึงคาเชาบานเพ่ิมข้ึน รวมถึงคาสาธารณูปโภคดวย ตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 56.60 สงผลให        
มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 41.80 เนื่องจากในปประมาณในป พ.ศ. 2560 ไดมีการจัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการดานการศึกษาใหกับสถานศึกษาท่ีสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายโครงการอยางตอเนื่อง รวมถึง
ไดมีการจัดโครงการจัดมหกรรมจัดการศึกษาทองถ่ินและจัดงานชุมนุมลูกเสือตอเนื่องเปนประจําทุกป และมีการ
จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางตอเนื่องหลายโครงการจึงทําให
คาใชจาย  ในการฝกอบรมและคาจางเหมาบริการเพ่ิมสูงข้ึน  
 ศูนยตนทุนหลักท่ี 3 กองกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน (กม.) มีตนทุนคงท่ีเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 3.41     
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตนทุนคงท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจนคือคาใชจายบุคลากร คาใชจายสวัสดิการ คาเชา
เบ็ดเตล็ด รวมถึงคาจางพนักงานบันทึกขอมูลท่ีไดมีการจางเพ่ิมเติม แตในขณะเดียวกันคาสาธารณูปโภคลดลงจาก
การรณรงคและควบคุมการใชพลังงานอยางตอเนื่อง ตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 20.25 สงผลใหตนทุนรวม
เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 5.44 เนื่องจากหนวยงานมีหนาท่ีในการฝกอบรมใหกับบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับการดําเนินใหถูกตองตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ และ
ไดมีการเดินทางไปติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดานกฎหมายมากข้ึนในปนี้  
 ศูนยตนทุนหลักท่ี 4 สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน (สน.คท.) มีตนทุนคงท่ีเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 2.68    
แต เพ่ิม ข้ึนอัตราท่ี ไมสู งมากนักไมวาจะเปนคาใชจ ายบุคลากร คาใชจ ายสวัสดิการ คาสาธารณูปโภค                   
แตมีคาครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑท่ีเพ่ิมข้ึนในปกอนเนื่องจากมีการซ้ือครุภัณฑประเภทนี้เพ่ิมเติม ตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึน    
คิดเปนรอยละ 27.88 สงผลใหตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 10.57 เนื่องจากไดมีการจัดโครงการฝกอบรม/
ประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับดานการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการบันทึกบัญชีขององคกรปกครอง   
สวนทองถ่ินใหกับสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ ท่ัวประเทศจึงสงผลให
มีคาวัสดุและคาจางเหมาบริการเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูง รวมถึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดมีการประกาศใชงาน
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงทุกหนวยงานรวมถึงองคกรปกครอง   
สวนทองถ่ินตองใชพระราชบัญญัตินี้ดวย จึงตองมีการสงเสริมความรูในดานนี้เพ่ิมข้ึน  
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 ศูนยตนทุนสนับสนุนท่ี 1 กองการเจาหนาท่ี (กจ.) มีตนทุนคงท่ีลดลงคิดเปนรอยละ 33.72 สาเหตุหลัก  
ท่ีทําใหตนทุนคงท่ีของกองการเจาหนาท่ีลดลงอยางมากคือในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไมมีการจางท่ีปรึกษา    
ในการจัดทําขอมูลบุคลากรรวมถึงการศึกษาถึงความตองการในการพัฒนาขาราชการของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินใหมีความครอบคลุมทุกดานทุกความตองการ ตนทุนผันแปรลดลงเปนรอยละ 2.89 สงผลใหตนทุนรวม
ลดลงคิดเปนรอยละ 20.59 ตนทุนผนัแปรท่ีเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจนคือคาจางเหมาบริการ ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมีการจัดสอบขาราชการและพนักงานราชการเขามาปฏิบัติงานจึงตองมีการจาง
มหาวิทยาลัยเขามาดําเนินการจัดสอบ รวมถึงไดมีการจางเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือนํามาใชในการจัดเก็บขอมูล
บุคลากรดวย แตคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนนี้ทําใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
 ศูนยตนทุนสนับสนุนท่ี 2 กลุมตรวจสอบภายใน (กตภ.) มีตนทุนคงท่ีเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 22.49 ตนทุน  
ท่ีเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจนคือคาใชจายบุคลากร คาใชจายสวัสดิการ และคาสาธารณูปโภคเนื่องจากมีการโยก(ยาย) 
ขาราชการเขามาปฏิบัติงานในหนวยงานหลายอัตรา แตบุคลากรท่ียายเขามาไมสามารถเบิกคาเชาบานไดจึงทําให
คาใชจายสวนนี้ลดลง สําหรับตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 22.49 สงผลใหตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 
22.42 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนวยงานไดออกตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชีของสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทําใหคาใชจายเดินทางเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูง จึงเปนสาเหตุหลัก
ท่ีสงผลใหตนทุนรวมสูงข้ึนดวย แตการเพ่ิมสูงข้ึนของตนทุนนี้ทําใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด
ปฏิบัติงานดวยความถูกตองเปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ลดการทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน และงบการเงินท่ีตองสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบมีความถูกตองครบถวนดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  12  รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงท่ี/ผันแปร) (ตอ)  
 การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงท่ี/ผันแปร)   
 คาใชจายประเภทท่ี 1  คาจางเหมาบริการ เปนคาใชจายผันแปรมีตนทุนลดลงคิดเปนรอยละ 80.99 
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากสํานักงานและสถานท่ีปฏิบัติงานโดยรอบยังอยูในสภาพดีและ
สามารถใชงานไดและมีพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสารใหปลอดภัย จึงทําใหตนทุนคาจางเหมาบริการลดลง แตไมสงผล
ตอการปฏิบัติงาน ยังสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดประโยชนตอองคกรและ
ผูรับบริการ    
 คาใชจายประเภทท่ี 2  คาวัสดุ เปนคาใชจายผันแปรมีตนทุนเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 67.18 ถึงแมวา    
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะไดมีการจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือลดคาวัสดุสํานักงานตอเนื่องโดยให 
แจงเวียนระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการผานเว็บไซต ซ่ึงสามารถดาวนโหลดรายละเอียดไดในรูปแบบของ
ไฟลขอมูลโดยไมตองพิมพ แตในปจจุบันภาวะเศรษฐกิจทําใหของท่ีซ้ือมาใชในสํานักงานมีราคาแพงจึงทําให
คาใชจายสูงข้ึน   
 คาใชจายประเภทท่ี 3  คาใชจายสวัสดิการของขาราชการและลกูจางประจํา ประกอบดวย คารักษาพยาบาล  
คาเลาเรียนบุตร เงิน ก.บ.ข. และเงิน กสจ. ซ่ึงเปนคาใชจายคงท่ี มีตนทุนเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 164.94 ซ่ึงตนทุน 
ท่ีเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัด คือคารักษาพยาบาลของขาราชการและบุคคลในครอบครัว ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินไมสามารถควบคุมคาใชจายดังกลาวได แตในปงบประมาณตอไปจะรณรงคใหขาราชการและบุคคล       
ในครอบครัวมารวมกันออกกําลังกายเพ่ือทําใหรางกายแข็งแรงยิ่งข้ึน  


