รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แยกเปนราชการบริหารสวนกลาง
และราชการบริหารสวนภูมิภาค ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนองคกรหลักในการสงเสริมและสนับสนุน
ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ค วามเข ม แข็ ง สามารถตอบสนองความต อ งการของประชาชนในพื้ น ที่
ไดอยา งมีประสิท ธิ ภาพ โดยไดมีการปรับ กิจกรรมหลักและผลผลิตเพื่อใหสอดคล องกั บเป า หมาย ยุทธศาสตร
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ยุ ทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย และยุ ทธศาสตรของประเทศ จากเดิ ม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 9 กิจกรรม 2 ผลผลิต ปรับเปลี่ยนเปน 7 กิจกรรม 1 ผลผลิต ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นเปนเงินทั้งสิ้น 451,238,886.76 บาท เนื่องจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีการสนับสนุนสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการ
จัดทําและใหการบริการสาธารณะ โดยมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ใหเปนไปตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม ซึ่งมีการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
เปน มืออาชีพและเต็มศักยภาพ สามารถพึ่งตนเองได รวมถึงไดจัดใหมีการสรรหาบุคคลเข ารับราชการในสังกั ด
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงทําใหตนทุนในสวนนี้เพิ่มสูงขึ้น และไดมีการพัฒนาระบบงบประมาณ การเงิน
การคลัง การบัญชี และการพัสดุ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข องกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเอื้อตอการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด เชน การพัฒนาปรับปรุง
กฎหมาย ดานการจัดเก็บรายได ดานการศึกษา ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานการบัญชีและรายงานการเงิน
รวมถึง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหรองรับการทํางานในปจจุบันที่มีเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ เปน
การเตรี ยมความพร อมเพื่อ เขา สูป ระเทศไทย 4.0 และสง เสริมใหองคก รปกครองส ว นทอ งถิ่ นเป น องคกรที่ มี
สมรรถนะสูงในการใหบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย และนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น
ต น ทุ น ของการดํ า เนิ น การบางรายการกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น สามารถประหยั ด
งบประมาณได เนื่องจากผูบริหารหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชจา ยงบประมาณใหเกิดความคุมค า
ประหยัด และเกิดประสิทธิภาพ จึงสงผลใหตนทุนรวมของบางกิจกรรมลดลง บางกิจกรรมเพิ่มสูงขึ้นในปริมาณมาก
หากต นทุ นรวมเพิ่ มขึ้ น จะเพิ่มขึ้นจากภารกิจ ที่ไดรับ มอบหมายจากกระทรวง รัฐ บาล ที่ มีความเรงดว นและ
เมื่อ ดํ า เนิน การแลว เกิดประโยชนตอสว นรวม และเปน การสงเสริมสนับ สนุ น การปฏิบั ติง านของกรมส ง เสริ ม
การปกครองทองถิ่นใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคาตองบประมาณของประเทศ
--------------------------------------

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงิน (ตอ)
การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย ดังนี้
กิจกรรมยอยที่ 1 ติดตามผลการแกไขขอบกพรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของ
กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น (ตบ.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 5.01 และมีจํานวนเรื่องที่ตองติดตามผล
การแกไขลดลงคิดเปนรอยละ 25.45 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 27.42 ในปงบประมาณที่ผานมา
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเรื่องการทักทวงการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินลดลง
เนื่องจากหนวยงานไดมีการติดตามผลการแกไ ขขอ บกพรองขององคกรปกครองสว นทองถิ่ นที่ไดรับ การตรวจ
แนะนําจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินอยางใกลชิดและตอเนื่องจากปงบประมาณที่ผานมา รวมถึง ไดมีการ
แนะนําการปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหปฏิบัติอยางถูกตองเพื่อลดการทักทวงจากสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ทํา ใหในป งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีขอทักทวงลดลง แต การติดตามผลดังกลาวยังต องมี
คาใชจายตาง ๆ จึงยังทําใหตนทุนตอหนวยเพิ่มสูงขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถแกไขขอทักทวงของ
สํานั กงานการตรวจเงินแผนดินไดถูกตองครบถวนตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนั้น การเพิ่มขึ้น ของต น ทุน
ตอหนวยมีความคุมคาตองบประมาณที่เสียไป องคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติงานไดอยางถูกตองครบถวน
กิจกรรมยอยที่ 2 บํารุงรักษาระบบเครือขายภายในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พรอมระบบ Anti Virus
เปนกิจกรรมยอยของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น (ศส.) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงในการดําเนินการ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีตนทุนรวม
และตนทุนตอหน วยเพิ่มขึ้นในจํานวนที่เทากันคิดเปนรอยละ 29.20 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดมีการ
ปรับปรุง แกไข บํารุงรักษาระบบตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมถึงไดมี การจั ดซื้ออุปกรณเพิ่มเติม
เพื่อใหระบบฯ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสามารถใชงานอยางตอเนื่อง ตอบสนองความ
ตองการของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบดังกลาวไดใชงานมานานหลายป จึงมีความจําเปน ตองพัฒนา
ใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
กิจกรรมยอยที่ 3, 4 การจัดสรรงบประมาณคาตอบแทน ก.กลาง, อนุฯ กลาง, ก.จังหวัด และอนุ ก.จังหวัด
และขออนุมัติ/เบิกจายคาตอบแทนใหคณะกรรมการคณะตาง ๆ เปนกิจกรรมยอยของสํานักพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (สน.บถ.) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงในการดําเนินการตามกิจกรรมนี้ โดยทั้ง 2 กิจกรรม
มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 143.15 ในขณะเดียวกันหนวยนับคือจํานวนครั้งในการจัดประชุมเพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณที่ผานมา สงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 224.19 และ 43.50 ตามลําดับ ซึ่งในการประชุม
แตละครั้งเปนการประชุมคณะกรรมการแยกเปนแตละคณะฯ ทําใหจํา นวนครั้งในการประชุมเพิ่มขึ้นและสาเหตุ
หลักของการเพิ่มขึ้นของตนทุน เนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีการจัดสอบ
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นทั่วประเทศ มีการจัดประชุมคณะทํา งานเพื่อกําหนดขั้นตอนการจัดสอบอยา ง
ต อเนื่องมาถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยรายละเอียดของการดํา เนิ นการตองพิจ ารณาอยางถี่ถว น เพื่อให
การสอบผานไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอเนื่องไปจนถึงการบรรจุแตงตั้งในตําแหนงตาง ๆ ใหครอบคลุมตามตองการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงไดมีการจัดการประชุมของ คกก. คณะตาง ๆ เชน กทจ., ก.อบต. และ ก.เทศบาล
เปนประจําทุกเดือน สงผลใหคาใชจายในการประชุมเพิ่มขึ้น แตสามารถตอบสนองการดํา เนิน งานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในดานการบริหารงานบุคคลไดอยางตอเนื่อง

-2กิจกรรมยอยที่ 5 การรับ-สงผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (ผลงานการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)
เปนกิจกรรมยอยของสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (สน.บถ.) มีตนทุนรวม ปริมาณของจํานวน
เรื่องที่ดําเนินการ และตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 82.36, 4.95 และ 73.75 ตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้น
ของตนทุนสาเหตุหลักคือการปริมาณของการสงผลงานที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับคาดําเนินการตาง ๆ มีตนทุนที่สูงขึ้น
เชน คาขนสง คาน้ํามัน รวมถึงคาบรรจุหีบหอของผลงาน สงผลใหตนทุนของกิจกรรมนี้สูงขึ้น แตหนวยงานไดรับ
ผลงานทางวิชาการฯ ไดทันตอเวลาที่ตองการดําเนินการใหแลวเสร็จ
กิจกรรมยอยที่ 6 การนิเทศงานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของสํานัก
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (สน.บถ.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 82.36 และจํานวนครั้ง
ของการออกนิเทศงานตามกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 39.13 สงผลใหมีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นดวยคิดเปน
รอยละ 31.07 การเพิ่มขึ้นของจํานวนครั้งที่ออกนิเทศงานเปนสาเหตุที่ทําใหตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
เนื่องจากไดมีการออกตรวจนิเทศฯ อยางตอเนื่องและใกลชิดและใหขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ
กับดานนี้ไดรบั การตรวจแนะนําเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ
ประกอบกั บ บุ ค ลากรการด า นการศึ กษามี ส ว นสํา คั ญ ในการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาให กั บ องคก รปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กิจกรรมยอยที่ 7 โครงการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (LPA) เปนกิจกรรมยอย
ของกองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น (กพส.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
353.94 และ 354 ตามลําดับ แตเปาหมายของการประเมินลดลงจาก 7852 เปน 7851 ซึ่งการประเมินดังกลาว
ประกอบไปดวย 4 คือ การบริหารจัดการ การบริหารบุคคลและกิจการสภา การบริหารงานการเงินและการคลัง
การบริ การสาธารณะ และธรรมาภิ บาล ซึ่งในแตละดา นตองดํา เนินการอยา งระมัดระวั ง ถูกตอ ง และตองใช
บุคลากรในการดําเนินการปริมาณมาก ทําใหตนทุนในการดําเนินการตาง ๆ เพิ่มสูงขึ้นกวาปงบประมาณที่ผานมา
อยา งเห็นไดชัด แตผลลัพธของการประเมินสามารถนํา ไปใชสนับสนุนการบริหารงานแบบประชารัฐ ทั้งรัฐบาล
ผูวาราชการจังหวัดในพื้นที่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูบริหารองคกรปกรองสวนทองถิ่น และประชาชน
มีขอมูลในการสงเสริมพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางถูกตอง ถือวาคุมคาตอตนทุนที่ตองเสียไป
กิจกรรมยอยที่ 8, 9 การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล
การใช จ า ยงบประมาณ (e-Plan) และการติ ด ตามเร ง รั ด การใช จ า ยงบประมาณ เป น กิ จ กรรมย อ ยของ
กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนา ที่โดยตรงในการดํ าเนิน การเกี่ยวกับโปรแกรมนี้
มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 378.18 แตจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปน
ผูใชงานในระบบ e-Plan ลดลงคิดเปนรอยละ 0.01 ซึ่งในปงบประมาณที่ผานมาไดมีการปรับปรุงแกไข บํารุงรักษา
ระบบฯ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา ทันสมัย สามารถนําผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการของระบบ
มาใชในการบริหารงบประมาณ และรายงานผลการเบิกจายงบประมาณไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และตรวจสอบได
ทุกขั้นตอน ประกอบกับในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการติดตามเรงรัดการใชจา ยงบประมาณของสํานักงาน
สงเสริม การปกครองทองถิ่นอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปาหมายของการเบิกจายงบประมาณของกรมฯ เปน ไปตาม
เปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด จึงสงผลใหตนทุนของทั้ง 2 กิจกรรมสูงขึ้นในปริมาณมาก
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กิจกรรมยอยที่ 10 งานธุรการ สารบรรณ (รับ-สง) เปนกิจกรรมยอยของกองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น
(กม.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 42.66 ในขณะเดียวกันมีจํานวนเรื่องที่ดําเนินการตามกิจกรรมลดลงคิดเปน
รอยละ 15.20 ในการที่มีปริมาณของจํานวนเรื่องที่ลดลงนี้สงผลใหมีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 68.23
แตสามารถดําเนินงานไดอยางมีระบบ ระเบียบ และมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด คุมคาตองบประมาณที่เสียไป
กิจกรรมยอยที่ 11 การวินิจฉัยและใหความเห็นชอบทางกฎหมาย เปนกิจกรรมยอยของกองกฎหมายและ
ระเบียบทองถิ่น (กม.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 4.89 แตมีจํานวนเรื่องที่ตองดําเนินการวินิจฉัยตามกิจกรรม
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 48.72 ซึ่งการที่มีปริมาณของจํานวนเรื่องที่ดําเนินการเพิ่มขึ้นสงผลใหมีตนทุนตอหนวยลดลง
คิ ด เป น ร อ ยละ 36.05 แต ก ารลดลงของต น ทุ น นี้ ไ ม ไ ด ทํ า ให ป ระสิ ท ธิ ภาพในการดํ า เนิ น การลดลงไปด ว ย
ซึ่งตองดําเนินการอยางรอบคอบ ตรวจสอบอยางละเอียดใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ สามารถตอบสนอง
การปฏิบัติ งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเป นไปอย างถู กตอ ง ครอบคลุ ม ลดขอ รอ งเรียน ขอทักท ว ง
ของหนวยงานภายนอก
กิจกรรมย อยที่ 12 การจั ดทํารางประมวลกฎหมายองค กรปกครองสวนทองถิ่น เป น กิ จ กรรมย อ ยของ
กองกฎหมายและระเบี ยบทอ งถิ่น (กม.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนร อยละ 42.66 แตมี จํา นวนรา งประมวล
กฎหมายทีด่ ําเนินการไดเพิ่มขึ้นรอยละ 400.00 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 71.47 แตการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณที่ดําเนินการได ไมสงผลใหประสิทธิภาพในการดําเนินการลดลงไปดวย ยังคงตอบสนองการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปอยางถูกตอง
กิจกรรมยอยที่ 13 การเปลี่ยนชื่อและยุบรวมองคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของ
กองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น (กม.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 42.66 แตมีปริมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ไดรับการเปลี่ยนชื่อ/ยุบรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 250.00 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงในปริมาณมาก
คิ ดเปน รอ ยละ 59.24 การลดลงของตนทุนไมสงผลใหประสิทธิภาพในการดําเนินงานลดลงไปดวย แตสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองการเปลี่ยนแปลงชื่อ/
ยุบรวมองคกรรวดเร็ว
กิจกรรมยอยที่ 14 การฝกอบรม สงเสริมความรูและทักษะในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (สพบ.) ซึ่งเปน หนวยงานที่มีหนา ที่
โดยตรงในการดํา เนินการฝกอบรมใหความรูแ กบุคลากรขององคกรปกครองสวนท องถิ่น มีตน ทุนรวมเพิ่มขึ้ น
คิดเปนรอยละ 70.51 ขณะเดียวกันปริมาณของขาราชการ/พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเขารวมการ
ฝกอบรมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 44.52 แตอยางไรก็ตามปริมาณผูเขาอบรมที่เพิ่มขึ้นนี้ไมทําใหตนทุนตอหนวยลดลง
แตสงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 17.99 สาเหตุหลักที่ทําใหตนทุนของกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นคือการใช
สื่อการเรียนการสอนลักษณะของอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรเขามาแทนการใชเอกสาร จึงทํา ใหเสียคาใชจา ย
ในการจั ด เช า หรื อ จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ ตา ง ๆ เพิ่ ม เติ ม แตส ามารถตอบสนองความต องการในการเรี ย นการสอน
ไดครบถวน รวมเร็ว และทันสมัย
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กิจกรรมยอยที่ 15 การกํา กับ ดูแลและวางนโยบายการปฏิบัติงานให แก องคกรปกครองสวนทอ งถิ่น
เปนกิจกรรมยอยของสํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) โดยมีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 1.21 แตมี
ปริ มาณของจํ านวนเรื่องลดลง สง ผลใหตนทุนตอ หนว ยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอ ยละ 28.65 ซึ่ งเปน กิจ กรรมที่มีก าร
ดํา เนินการตอเนื่อง เปนการดําเนินการที่ประสบความสําเร็จทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ลดขอผิดพลาด และสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมยอยที่ 16 ศูนยขอมูลดานการคลัง (รับ-จาย) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนกิจกรรมยอย
ของสํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) โดยมีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 656.00
และ 656.09 ซึ่ง ศูนยนี้เปนการรวบรวมการเงิน การคลัง ทั้งหมดขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ทั่วประเทศ
ซึ่งตองใชความละเอี ยดรอบคอบ และใชทรัพ ยากรในการดําเนินการในปริมาณมากไมวาจะเปนบุคลากรหรื อ
เครื่องมือในการชวยดําเนินงาน แตในปจจุบันมีเครื่องมือในการชวยจัดเก็บขอมูลยังตองมีการปรับปรุงใหทันสมัย
และมีความรวดเร็ว จึ งเสียคา ใชจา ยในสว นนี้เพิ่มสูงขึ้น แตส ามารถจั ดเก็ บขอ มูลได อยา งมี ประสิทธิภ าพและ
สามารถนําไปใชงานหรือชวยผูบริหารในการดูแลฐานะเศรษฐกิจการคลังขององคกรปกครองสวนท องถิ่น
กิจกรรมยอยที่ 17 พัฒนาระบบและรูปแบบงบประมาณและพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวของ เปนกิจกรรมยอย
ของสํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) มีตนทุนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 0.14 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีเรื่องที่ตองดํ าเนิ นการลดลงคิดเปนรอยละ 99.15 สงผลให ตนทุนตอหนวยของการดํ าเนินการเพิ่มขึ้นในปริมาณ
ที่สูงเปนอยางมากคิดเปนรอยละ 11,748.87 แตตองมีการพัฒนางบประมาณ พัสดุ และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณในปจจุ บัน องคกรปกครองสวนทองถิ่ น
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ชัดเจน ลดการทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และเปนไปตามภารกิจ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่มีหนาหนาที่ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กิจกรรมยอยที่ 18 การประมวลผลทางการเงินโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป นกิ จ กรรมย อยของสํา นั ก บริ หารการคลัง ท อ งถิ่ น (สน.คท.) มีต นทุ นรวมและต น ทุ น ต อหน ว ยลดลงคิ ดเป น
รอยละ 23.37 เนื่องจากหนวยงานไดมีการกําหนดรอบการประเมินผลที่แนนอนและดําเนินการตอเนื่องเปนประจํา
ทําใหสามารถประหยัดตนทุนในการดําเนินการไดในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนคาใชจายในดานบุคลากร คาบํารุงรักษา
ระบบ สามารถนํามาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน
กิจ กรรมย อ ยที่ 19 พัฒ นาระบบบั ญ ชี ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และส ง เสริม กิ จ การกองทุ น
เปนกิจกรรมยอยของสํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) มีตนทุนลดลงคิดเปนรอยละ 28.51 ในขณะเดียวกั น
จํานวนเรื่องของการพัฒนาระบบลดลงดวยคิดเปนรอยละ 12.28 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 18.51
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบัญชีฯ ลดลง เนื่องจากจะมีการเชื่อมโยงระบบ
บัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่ นกับระบบบัญชีของกรมบัญชีกลาง แตองคกรปกครองสว นทองถิ่ นสามารถ
ปฏิ บัติงานไดอยางถูกต อง ชัดเจน ลดการทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงินแผ นดินและเปนไปตามภารกิจของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่มีหนาหนาที่ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น

-5กิ จ กรรมย อ ยที่ 20 การจั ด สรรเงิ นอุ ดหนุ นให แ ก องค กรปกครองส วนท องถิ่ น เป น กิ จ กรรมย อยของ
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 10.68 แตมีจํานวนครั้งของการจัดสรรเงิน
อุดหนุนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 26.18 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ
29.21 รั ฐบาลได มีก ารเร งรั ดการเบิ กจ ายเงิ นโดยต องรายงานผลความก า วหน า ของการเบิ กจ ายเงิ น ทุ กเดื อ น
และทุกไตรมาส จึงตองมีการเพิ่มขึ้นของจํานวนครั้งในการจัดสรรเงินใหกับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเบิกจายเงินไดอยางรวดเร็ว สงผลใหตนทุนการดําเนินการลดลง แตอยางไรก็ทําให
การเบิก จา ยงบประมาณเป นไปตามเปา หมายที่ รัฐบาลกํา หนด แสดงให เห็ นถึ งการเพิ่มขึ้น ของประสิทธิ ภาพ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน
กิจกรรมยอยที่ 21 การเบิกจายเงินตาง ๆ ของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด เปนกิจกรรมยอย
ของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 42.60 แตในขณะเดียวกัน
มีจํานวนรายการของการเบิกจายลดลงคิดเปนรอยละ 0.63 ทําใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 43.51
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของตนทุนทําใหการเบิกจายเงินเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เปนไปตามที่ระเบียบกําหนด
ผูรับจาง/ผูมสี ิทธิรับเงินไดรับเงินตรงเวลา ลดภาระการทวงถาม
กิจกรรมยอยที่ 22 การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลดานการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนกิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 42.60
แตจํานวนครั้งของการตรวจติดตามฯ เพิ่มขึ้นสงผลทําใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นดวยแตในประมาณที่ไมมากนัก
คิ ดเป น รอยละ 25.13 เนื่ อ งจากนโยบายการตรวจสอบ ติ ดตามและประเมิน ผลให ตรวจสอบอยา งละเอี ย ด
และตรวจสอบใหครอบคลุมทุก ๆ ดานดวยความโปรงใส โดยเนนประสิทธิภาพการตรวจสอบติดตาม ถึงแมจะทํา
ใหตนทุนในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น แตทําใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพ
กิจ กรรมยอยที่ 23 ใหคําปรึกษาแนะนําตอบขอหารือดานระเบียบกฎหมายท องถิ่น เปนกิ จกรรมยอยของ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 90.13
และ 51.89 การใหคํา ปรึกษาแนะนํา ตอบขอหารือดา นระเบียบกฎหมายทองถิ่น ตองดําเนินการอยา งรอบคอบ
ตรวจสอบอยางละเอียดใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ รวมทั้งรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามเวลาที่กําหนด ตลอดจนการใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทํา ใหตนทุนตอเรื่องที่ดําเนินการเพิ่มขึ้น แตการเพิ่มขึ้นของตนทุนเปนการส งเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรว ม
ในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กิจกรรมยอยที่ 24 จัดใหมีการสงขอมูล รายงานติดตามผลระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.)
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ดวยระบบสารสนเทศ
เปนกิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 42.60 การจัดใหมีการสงขอมูลรายงานติดตามฯ มีจํานวนครั้งของการรายงานลดลง แตการเพิ่มขึ้น
ของตนทุนทําใหการรายงานขอมูลเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด แสดงใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และสามารถประหยัดคาใชจายอื่นๆ ไดเพิ่มขึ้น เชน คาไปรษณีย คากระดาษ คาหมึก เปนตน
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และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวม
ปริมาณของผูไดรับการฝกอบรม และตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 42.60, 14.00 และ 25.09 ตามลําดับ
สาเหตุหลักที่ทําใหตนทุนของกิจกรรมนี้ลดลงคือ ในการจัดฝกอบรมในโครงการตา ง ๆ จะตองใชวัสดุสํานักงาน
เปนจํานวนมากเพื่อผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน แตในปที่ผานมาไดมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
เป น การใช สื่อ การเรีย นในระบบคอมพิ ว เตอรแ ทนจึง สามารถประหยั ด คา วั ส ดุ สํ า นัก งานได เ ปน จํ า นวนมาก
แตสามารถตอบสนองความตองการในการเรียนการสอนไดครบถวน
กิจกรรมยอยที่ 26 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
เป นกิ จกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจั งหวั ด (สถจ.) มีตนทุ นรวมเพื่ อดํา เนินการเพิ่มขึ้ น
คิ ดเป นรอยละ 90.13 แตจํานวนครั้งประเมินลดลงคิดเปนรอยละ 74.26 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 638.60 เนื่องจากการประเมินตามโครงการดังกลาวเปนการดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ และมาดําเนินการตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงมีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ไดรับการประเมินลดลง จํานวนครั้งของการประเมินก็ลงลงดวย แตการประเมินดังกลา วมีความโปรงใสไดรับ
ขอมูลครบถวน ถูกตอง
กิจกรรมยอยที่ 27 การบันทึกขอมูลและผลการดําเนินการดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 90.13 มีจํานวนครั้งของการบันทึกขอมูลเพิ่มขึ้นในปริมาณที่มากคิดเปนรอยละ 1,208.91 สงผลให
ต น ทุ นต อหน วยลดลงในปริมาณมากด วยคิ ดเปน ร อยละ 85.47 การลดลงของต น ทุ น ไม ทํ า ให การดํ า เนิ นการ
มีประสิทธิภาพลดลงแตอยางใด แตสงผลใหไดขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะที่ครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน
เปนการขับเคลื่อนภารกิจดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ซึ่ง การดํา เนิน การด า นขยะมู ล ฝอยในพื้น ที่ต า ง ๆ ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่น เป น นโยบายเรง ดว นของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลที่ตองจัดการใหแลวเสร็จ
กิจกรรมยอยที่ 28 การติดตามแผนงานบูรณาการสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
90.13 แตมีจํานวนครั้งของการติดตามเพิ่มขึ้นในปริมารที่สูงมากคิดเปนรอยละ 1,107.69 สงผลใหมีตนทุนตอหนวย
ลดลงคิ ด เป น ร อ ยละ 84.26 ซึ่ ง การลดลงของต น ทุ น นี้ ไ ม ไ ด ทํ า ให ก ารดํ า เนิ น งานติ ด ตามผลการบู ร ณาการ
ลดประสิทธิภาพลงแตอยางใด แตสงใหไดขอมูลครบถวน ถูกตอง ครอบคลุมทําภารกิจที่มีการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็งสามารถตอบสนองการจัดการบริการ
สาธารณะใหกับประชาชนในพื้นที่ไดอยางทั่วถึง
กิจกรรมยอยที่ 29 ดานงานสารบรรณ เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และเปนกิจกรรมยอยของ
สํานักงานเลขานุการกรมฯ (สล.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 60.40 แตจํา นวนรายการรับ-สงหนังสือของ
สํานักงานเลขานุการกรมฯลดลง จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 109.28 เนื่องจากในปที่ผานมา
ไดมีการจัดสงรายงานเอกสารตาง ๆ ทางอีเมลใหเจา ของเรื่องโดยตรง ไมตองทํา หนังสือนําสงอีกครั้งหนึ่ง ทําให
ปริมาณของหนังสือรับ-สงลดนอยลง แตสามารถตอบสนองการทํางานไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
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กิจกรรมยอยที่ 30 ดานชวยอํานวยการ เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และเปนกิจกรรมยอยของ
สํานักงานเลขานุการกรมฯ (สล.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 113.87 แตมีปริมาณของการดําเนินงานกิจกรรม
ดังกลา วลดลงดวยคิดเปนรอยละ 38.52 สงผลใหตนทุนตอหนว ยสํา หรับการดํา เนินงานตามกิจ กรรมนี้เพิ่มขึ้ น
คิดเปนรอยละ 258.14 ซึ่งปที่ผานมาไดมีการจัดกิจกรรมที่เนนใหองคกรปกครองทองถิ่นมีความเขมแข็ง และเนน
นโยบายที่สําคัญของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เชน การขับเคลื่อนภารกิจดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
การขับเคลื่อนโครงการ “ธนาคารน้ํา ใตดิน” ซึ่งสํานักงานเลขานุการกรมตองเขา ไปชวยดําเนินงานเพื่อใหการ
ดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี
กิจกรรมยอยที่ 31 ดานการประชาสัมพันธ เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และเปนกิจกรรมยอย
ของสํานักงานเลขานุการกรมฯ (สล.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 41.67 ปงบประมาณที่ผานมามีการบูรณาการ
เพื่อจางผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธทางสถานีโทรทัศน สถานีวิทยุ รูปแบบสารคดี แผนพับและโปสเตอร
หลาย ๆ ภารกิจ กิจกรรมไวในชุดเดียวกัน จึงทําใหจํานวนครั้งในการประชาสัม พันธลดลงดวยส งผลใหตน ทุน
ตอหนวยเพิ่มขึ้น แตสามารถเผยแพรภารกิจการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไป
อย า งต อ เนื่ อ ง แต ประชาชนมี ความเข าใจในบทบาทอํ า นาจหน าที่ ขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ นได ดียิ่ ง ขึ้ น
และมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมยอยที่ 32 ดานบริหารบุคคล เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และเปนกิจกรรมยอยของ
กองการเจาหนาที่ (กจ.) ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 48.29 แตจํานวนบุคคล
มีปริ มาณลดลงคิดเปนร อยละ 0.67 สงผลให ตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้ นคิดเปนรอยละ 49.29 ซึ่งตนทุนที่เพิ่มสู งขึ้ น
สืบเนื่องจากมีการยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง
จึงไดมีการอบรมพัฒนาจํานวนบุคลากรของกรมฯ โดยเนนอบรมใหตรงกับสายงานที่ปฏิบัติงานจริง ทําใหบุคลากร
ของกรมฯ ไดรับการพัฒนาตรงตามความตองการและสอดคลองกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของหนวยงาน แตการเพิ่มขึ้น
ของตนทุนทําใหบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมยอยที่ 33 ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และเปนกิจกรรม
ยอยของกองการเจาหนาที่ (กจ.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 48.29 แตจํานวนชั่วโมงการฝกอบรมลดลงคิดเปน
ร อ ยละ 17.98 จึ ง ส ง ผลให ต น ทุ น ต อ หน ว ยเพิ่ ม ขึ้ น ด ว ยคิ ด เป น ร อ ยละ 80.79 สื บ เนื่ อ งจากมี การยกระดั บ
ขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง จึงไดมีการนํ าหลักเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใชในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมสงเสริมการ
ปกครองท อ งถิ่ น ทั่ ว ทั้ ง องคก ร และเน น ให บุค ลากรของกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ นได รั บ การฝก อบรม
ในหลักสูตรที่จําเปนตอการพัฒ นาองคกรตรงตามความตองการและสอดคลองกับเปาหมายเชิงยุ ทธศาสตรของ
หนวยงาน
กิจกรรมยอยที่ 34 ดานวินัยและความรับผิดทางละเมิด เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และเปน
กิจกรรมยอยของกองการเจาหนาที่ (กจ.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 48.29 แตมีจํา นวนเรื่องที่ดําเนินการ
แลวเสร็จลดลงคิดเปนรอยละ 66.67 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นในปริมาณที่สูงมากคิดเปนรอยละ 344.88
การดําเนินการในเรื่องวินัยและความรับผิดทางละเมิด ตองดําเนินการอยางรอบคอบ ละเอียด และระมัดระวั ง
ลดขอผิ ดพลาดหากไดคํา สั่งลงโทษไปแลว แตการเพิ่มขึ้นของตน ทุนไมทํา ให การดํา เนิ น การลดประสิท ธิภาพ
แตอยางใด

-8–
กิจกรรมยอยที่ 35 ดานการเงินและบัญชี เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และเปนกิจกรรมยอย
ของกองคลัง (กค.) มีตนทุนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 37.48 การเบิกจา ยเงินและการบั นทึกบั ญชีจํานวนครั้งลดลง
คิดเปนรอยละ 2.02 เนื่องจากผูปฏิบัติงานเกิดความเขาใจขั้นตอน รูปแบบ รายละเอียดของงาน งานการเงินและ
บัญ ชีหลายรายการที่ เปน รายการเดียวกัน ไดมีการรวบรวมเพื่อจัดทํา ในคราวเดียวกัน จึงทําใหจํา นวนครั้งของ
จํานวนเอกสารลดลง ทําใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 40.31 แตการเพิ่มขึ้นของตนทุนทําใหงานการเงิน
และบัญชีเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด แสดงใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
กิจกรรมยอยที่ 36 ดานระเบียบการคลัง เปนกิจกรรมยอยของกองคลัง (กค.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเป น
รอยละ 6.93 ในขณะเดียวกันปริมาณของระเบียบ หนังสือสั่งการ กฎหมายตาง ๆ ที่ไดมีการแจงเวียนใหหนวยงาน
ภายในและหน วยงานภายนอกทราบเพื่ อถือปฏิ บัติ เพิ่ มขึ้ นคิ ดเป นรอยละ 84.86 ซึ่งเพิ่ มขึ้ นในประมาณสูงมาก
สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 42.16 แสดงใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานไดอยางแทจริง
กิจกรรมยอยที่ 37, 38 งานธุรการสารบรรณ โครงการและแผนงาน และการรายงานเรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของผูบริหาร ขาราชการ และพนักงานสวนทองถิ่น ประจําป พ.ศ. 2561 เปนกิจกรรมยอยของ
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ศปท.สถ.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 73.95
และมีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 64.15 และ 73.95 ตามลําดับ ทั้ง 2 กิจกรรม ซึ่งการดําเนินการในเรื่อง
ตาง ๆ เพิ่มขึ้น ตองใชความละเอียดรอบคอบ แตตนทุนที่เพิ่มขึ้นนี้สามารถปฏิบัติงานตอนสนองความตองการของ
องคกรและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมยอยที่ 39 การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่ น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนกิจกรรมยอยของกลุมพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 61.24 แตมีจํานวนครั้งของการจัดประชุมเทาเดิม จึงส งผลให ตนทุนตอหน วยในการจัดประชุมเพิ่ มขึ้ น
ในประมาณที่เทากัน มีการจัดประชุมเพื่อติดตามการดําเนินการตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปอยางตอเนื่อง
เพื่อใหการดําเนินการตามคํา รับรองฯ เปนไปดวยความถูกตอง ครบถวน สามารถดําเนินการไดตามที่สํานักงาน
กพร. กําหนด
กิจกรรมยอยที่ 40 การจัดทํารายงานลักษณะสํา คัญขององคกร เปนกิจกรรมยอยของกลุมพั ฒนาระบบ
บริ หาร (ก.พ.ร.) มีตนทุนรวมและตนทุนต อหนวยเพิ่มขึ้นในปริมาณที่ เทากันคิดเปนรอยละ 61.24 ซึ่งหนวยนั บ
และปริมาณเทาเดิม ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดเนนความมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดและความ
คุมคาในเชิงภารกิจภาครัฐ เพื่อใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสามารถทําหนาที่เปนผูสนับสนุนให “ทองถิ่น
เขมแข็ง รวมแรงพัฒนา ประชาเปนสุข” ไดตามวิสัยทัศนท่กี ําหนดไว ดั้งนั้น การเพิ่มขึ้นของตนทุนทําใหทราบถึง
ประสิทธิภาพของหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค
กิจกรรมยอยที่ 41, 42 การรายงานผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เปนกิจกรรมยอยของกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร (ก.พ.ร.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นในปริมาณที่เทากันคิดเปนรอยละ 114.99 และ 61.24
ตามลําดับ ซึ่งหนวยนับและปริมาณเทาเดิม แตการเสียไปของตนทุนไมไดทําใหการปฏิบัติงานและการรายงาน
ลดประสิทธิภาพและความถูกตองแตอยางใด
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และเป นกิ จ กรรมย อยของศู นย เทคโนโลยี สารสนเทศท องถิ่ น (ศส.) มี ต น ทุ น รวมลดลงคิ ดเป นร อยละ 28.91
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีระบบสารสนเทศด า นการปฏิบัติงานที่สามารถเก็บ รวบรวม กฎหมายและ
ระเบี ยบที่เกี่ยวของไวเปนหมวดหมูและสามารถเผยแพรกฎหมาย ขอมูลข าวสารเกี่ยวกับภารกิจ อํานาจหนา ที่
รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหประชาชนสามารถเขาถึงและคนหาไดงายผานเครือขาย
อิน เตอรเน็ต จึงไดพัฒนาและซื้อเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาเครือขายสารสนเทศ
และสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของกรม โดยมี การจั ดหาเครื่ องคอมพิ วเตอรแ ม ข า ยและอุ ปกรณ เครื อขา ยให เหมาะสม
และเพียงพอกับการใชงานติดตั้งอุปกรณ ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของตนทุนแตกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของกรมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดหมวดหมูขอมูล
ขาวสารและจัดสรรพื้นที่ในหนาเว็บไซตใหเหมาะสม สะดวกและงายตอผูใชงาน
กิจกรรมย อยที่ 44 ดานเครือข ายอินเตอร เน็ ตและเว็บไซต เป นกิ จ กรรมมาตรฐานของกรมบั ญชี กลาง
และเปนกิ จกรรมยอยของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น (ศส.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 29.65 กรมสง เสริมการปกครองทอ งถิ่น ไดมีการพั ฒ นาระบบเครื อขา ยอิน เตอร เ น็ตและเว็ บ ไซต ใ ห มี
ประสิทธิภาพใหรองรับการปฏิบัติงานปจจุบันที่ทํางานในระบบอินเตอรเน็ตเปนหลัก และการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ
มีระบบสารสนเทศเขามาเกี่ยวของมากยิ่งขึ้น เพื่อใหการปฏิบัติงานรวดเร็วทันตอเหตุการณและโลกปจจุบัน
กิจกรรมยอยที่ 45, 46 ดานแผนงานและติดตามประเมินผล และดานงบประมาณ เปนกิจกรรมมาตรฐาน
ของกรมบัญชีกลาง และเปนกิจกรรมยอยของกองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวย
เพิ่มขึ้ นคิดเปนรอยละ 258.64 ไดมีการวางแผนเพื่อติดตามการใชจายงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นอยางใกลชิด แตไดมีการพัฒนาโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผนและประเมินผล
การใชงบประมาณขององคการปกครองสวนทองถิ่นขึ้นมาใชงาน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรายงาน
การใชจายงบประมาณไดในระบบคอมพิวเตอร จึงทําใหตน ทุนของทั้ง 2 กิจกรรมเพิ่มสูงขึ้น

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงของเงิน (ตอ)
การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย ดังนี้
ผลผลิตยอยที่ 1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการติดตามและดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผลผลิตยอยของกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น (ตบ)
มีตน ทุน รวมลดลงคิดเปนรอยละ 3.30 แตขณะเดียวกันมีปริมาณขององคกรปกครองส วนทองถิ่น ที่ได รับการ
ติดตามลดลงเปนรอยละ 25.45 สงผลใหมีตนทุนตอหนวยที่ติดตามเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 29.70 ในปงบประมาณ
ที่ผานมากรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเรื่องการทักทวงการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินลดลง เนื่องจากหนวยงานไดมีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับ
การตรวจแนะนําจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินอยางใกลชิดและตอเนื่องจากปงบประมาณที่ผานมา รวมถึง
ได มีการแนะนํา การปฏิ บั ติง านใหกั บ องคก รปกครองสว นท อ งถิ่น ใหป ฏิ บัติ ใ ห ถูก ต อ งเพื่อ ลดการทั กท ว งจาก
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ทําใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีขอทักทวงลดลง แตการติดตามผลดังกลาวยังตองมี
คาใชจายตาง ๆ จึงยังทําใหตนทุนตอหนวยเพิ่มสูงขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถแกไขขอทักทวงของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดถูกตองครบถวนตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ผลผลิตยอยที่ 2 การเผยแพรขอมูลขาวสารแกหนวยงานตาง ๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน
ทั่วไป ซึ่งเปนผลผลิตยอยของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น (ศส.) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 28.91 แตหนวยนับคือจํานวนหนาของเว็บไซตก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นดวย แตยังผลใหตนทุนตอหนวย
ของผลผลิตยอ ยนี้ยังเพิ่มขึ้นคิดเปนรอ ยละ 19.67 สาเหตุที่ทํา ใหตนทุนของผลผลิ ตนี้เพิ่ มขึ้นคื อมีป รับ เปลี่ยน
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสรางของเว็บไซตของกรมฯ ปรับปรุงระบบงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 สามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชงานไดอยาง
รวดเร็ว ทันตอเหตุการณปจจุบัน
ผลผลิ ตย อยที่ 3 องคกรปกครองสวนท องถิ่นมีประสิทธิภาพในการบริหารงานบุ คคลท องถิ่น ซึ่งเป น
ผลผลิตยอยของสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (สน.บถ.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 80.71 แตหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนเทาเดิม ซึ่งหนวยงานดังกลาว
มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล การกําหนดแนวทาง จัดทําและปรับปรุงมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทองถิ่น ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล รวมถึงใหคํา ปรึกษาแนะนํา
ติดตามการดําเนินงานของบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรถายโอนทองถิ่น และรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณา
จัดสรรเงินงบประมาณคา ตอบแทนคณะกรรมการดังกลาว ทําใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นบรรลุภารกิจ
หลักในการสงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนไดอยางยั่งยืน และในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดสอบเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ/
พนักงานสวนทองถิ่นเสร็จสิ้น และมีการเรียกคนที่สอบแขงขันไดเพื่อบรรจุแตงตั้งจึงมีคาใชจายในสวนนี้เพิ่มขึ้น
เนื่องจากเป นการดํา เนินงานดังกลา วแบงเปนเขตภูมิภ าคตองมีการเดินทางไปเพื่ อติดตาม เพื่อใหเ สร็ จ ลุ ลว ง
ตามวัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ผลผลิตยอยที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผลผลิตยอย
ของกองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีตนทุน รวมและตน ทุนตอ หนว ยเพิ่ มขึ้น
ในปริมาณที่สูงเปนอยางมากคิดเปนรอยละ 250.84 แตหนวยนับคือจํา นวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน
เทาเดิม สงผลใหตนทุนตอหนวยของผลผลิตยอยนี้เพิ่มขึ้น สาเหตุที่ทําใหตนทุนของกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นคือ ในปนี้
หนวยงานไดมีการจางที่ปรึกษาเขามาศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อสงเสริม
และสนั บ สนุ น ให กั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ส ว นร ว มในการขับ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ช าติ ต ามเป า หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรา งความเขาใจในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผลผลิต ยอ ยที่ 5 พั ฒนาระบบการเงิ นการคลั ง ขององค กรปกครองส ว นท อ งถิ่น ซึ่ งเป น ผลผลิ ตย อย
ของสํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานไดมีการปรับเปลี่ยนผลผลิตยอย
จาก 2 ผลผลิตยอยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปน 1 ผลผลิตยอย สงผลใหตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
ในปริมาณที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนคิดเปนรอยละ 45.55 แตหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีจํา นวนเทาเดิม แตสามารถปฏิบัติงานในดา นการสง เสริม สนับสนุน ใหคําแนะนํา ชี้แนะกับองคกรปกครอง
สว นท อ งถิ่นไดอ ยา งมี ป ระสิทธิภ าพ เพื่อให กรมสง เสริมการปกครองทอ งถิ่น บรรลุภารกิ จ หลั ก ในการสงเสริ ม
และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
ไดอยางยั่งยืน
ผลผลิตยอยที่ 6 สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผลผลิตยอยของ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานไดมีการปรับเปลี่ยน
ผลผลิตยอยจาก 2 ผลผลิตยอยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปน 1 ผลผลิตยอย สงผลใหตนทุนรวมและตนทุนตอหนวย
เพิ่มขึ้นในปริมาณที่ สูงเมื่ อเปรียบเทียบกับปกอนคิดเปนรอยละ 53.93 แตหน ว ยนับ คือ จํ า นวนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีจํานวนเทาเดิม เนื่อ งจากสํา นัก งานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจั งหวั ดเปนดา นหน า ที่ทํา หนา ที่
ใหการสงเสริม สนับสนุนกับองคกรปกครองทองถิ่นตาง ๆ ในพื้นที่ ใหมีความเขมแข็งสามารถปฏิบัติงานตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงของเงิน (ตอ)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการปรับกิจกรรมหลักใหสอดคลองกับเปาหมาย ยุทธศาสตรกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตรของประเทศ จากเดิมปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวน 9 กิจกรรม 2 ผลผลิต ปรับเปลี่ยนเปน 7 กิจกรรม 1 ผลผลิต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 การวิเคราะห
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยกิจกรรมหลัก ดังนี้
กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมกิจกรรมการศึกษาทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีตนทุนรวมและตนทุน
ตอหนวยเพิ่มขึ้นในอัตราที่เทากันคิดเปนรอยละ 57.84 เนื่องจากหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีจํานวนเทาเดิม การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมนี้เกิดจากรัฐบาลมีนโยบาลเรงรัดใหมีการยกระดับมาตรฐานการศึกษา
ของเด็กในทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพเทียบเทากันทั่วประเทศ จึงจัดใหมีการพัฒนาการจัดการศึกษาใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อมุงเนนใหเกิดการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทั้งในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชกลไกประชารัฐ เพื่อสรางการมีสวนรวมในการพัฒนา
การศึกษาในทุกภาค รวมถึงไดมีการจัดมหกรรมการศึกษาทองถิ่นใหแตละทองถิ่นนํา กิจกรรมเดน ๆ ของแตละ
โรงเรียนมาจัดแสดงเพื่อใหโรงเรียนในทองถิ่นอื่น ๆ มาเยี่ยมชมและนําไปเปนแนวทางในการดําเนินการ จึงสงผลให
มีคาใชจายสูงขึ้น ประกอบกับไดมีการจัดโครงการ “ที่อานหนังสือทองถิ่น รักการอาน” (Local book corners :
we love to read) อยางนอยองคกรปกครองสวนทองถิ่นละ 1 แหง ทั่วประเทศ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึง
องคความรู รวมไปถึงเปนการปลูกจิตสํานึกในการรักการอาน เพื่อนําไปตอยอดและพัฒนาชุมชนตนเองได
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาบุคลากร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
ในอัตราที่เทากันคิดเปนรอยละ 72.35 เนื่องจากหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนเทาเดิม
เนื่องดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคลในดานตาง ๆ ใหกับบุคลากร
ของกรมสงเสริม การปกครองท องถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่ นทุกประเภท ทุก ระดับ ใหมีป ริ มาณและ
สมรรถนะที่เพียงพอและสอดคลองกับความจํา เปนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร การรองรับภารกิจ การบริการ
ประชาชน และการพัฒ นาสูก ารเปลี่ย นแปลง ซึ่งการฝกอบรมตอ งมีการใช ทรัพ ยากรเกี่ย วกั บ วัส ดุ สํา นัก งาน
ค า ใชจายในการฝกอบรม ทําใหตนทุนเหลานี้เพิ่มขึ้น แตไดมาซึ่งความรู ความเข าใจและประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงเปนประโยชนตอหนวยงานและตอองคก รปกครองสวนทองถิ่ น ซึ่งจะสามารถ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ถือไดวาเกิดความคุมคาในเชิงการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารหนวยงาน มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
ในอัตราที่เทากันคิดเปนรอยละ 33.30 เนื่องจากหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีจํา นวนเทาเดิม
สาเหตุที่ทําใหตนทุนของกิจกรรมนี้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้เปนกิจกรรมหลักที่สนับสนุนการดําเนินงาน
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในดานตาง ๆ ใหมีศักยภาพในการปฏิบัติทํางาน มีประสิทธิภาพที่จะสงเสริม
สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางเต็มที่ เนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีหนาที่กํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต องการของประชาชนในพื้นที่
ไดอยางทั่วถึง
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กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีตนทุนรวมและตนทุ นตอหนวย
เพิ่มขึ้นในอัตราที่เทากันคิดเปนรอยละ 59.30 เนื่องจากหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนเทาเดิม
กิจกรรมนี้เปนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทั้งในดานการรายงานผล
การใช จ า ยงบประมาณ (e-Plan) การพั ฒนาคุณ ภาพการศึกษาด ว ยระบบสารสนเทศ (DLIT) รวมถึ ง ระบบ
สารสนเทศที่เขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานปจจุบันใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง และทันตอเหตุการณ เชน ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารแบบรวมศูนย (DMS) ระบบงานสารบรรณ ระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
จึงสงผลใหตนทุนของกิจกรรมหลักนี้เพิ่มขึ้น แตสามารถตอบสนองการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลักที่ 5 การสงเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณะ และกิจกรรมหลักที่ 6 ติดตามประเมินผล
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกิจกรรมที่มีความคลา ยคลึงกันและการดํา เนินการเกี่ยวกั บ
กิจ กรรมมีผ ลตอ องค ก รปกครองสว นท องถิ่น เหมือนกัน ซึ่งในป งบประมาณ พ.ศ. 2561 มี ตน ทุน รวมเพิ่ มขึ้ น
ทั้ง 2 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 44.67 และ 20.28 ตามลําดับ สาเหตุที่ทําใหตนทุนของกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด
เนื่อ งจากหนว ยนั บ คือ จํา นวนองคกรปกครองสว นทอ งถิ่ นมีจํา นวนเทา เดิม แตส ามารถดํา เนิ น การได อ ยา งมี
ประสิทธิภาพ สนั บสนุนการดําเนินงานดานการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยา งเต็มที่
ทั่วถึงทุกพื้นที่ รวมถึงไดมีการติดตามการดําเนินงานดา นการบริการสาธารณะอยางใกลชิ ด เพื่อเขาสูมาตรฐาน
การบริการสาธารณะของทองถิ่นระดับสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงของเงิน (ตอ)
เนื่ องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการปรับ ผลผลิตหลักใหสอดคลอ งกั บเปา หมาย ยุทธศาสตร
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตรของประเทศ จากเดิมปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จํานวน 2 ผลผลิต ปรับเปลี่ยนจํานวน 1 ผลผลิต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 การวิเคราะหสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยกิจกรรมหลัก ดังนี้
ผลผลิตหลักที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีผลผลิ ตหลักเพียง 1 เดียว จึงตองรับตนทุนทุกประเภทรอยละ 100 สงผลใหตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยของ
ผลผลิตหลักเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 57.27 เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แตกรมสงเสริมการปกครอง
ท องถิ่ นสามารถบรรลุ ภารกิ จ หลั กในการส งเสริ มและสนั บสนุนองค กรปกครองส ว นทองถิ่ นให มีความเข มแข็ ง
และมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอย างยั่งยืน รวมถึงสามารถตอบสนองนโยบายเร งด วน
ของรั ฐบาลเพื่ อให องคกรปกครองส วนท องถิ่ นสามารถตอบสนองความต องการของประชาชนได อย า งรวดเร็ ว
และสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในการบริหารจัดการ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจาย
และลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร) (ตอ)
การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคา ใชจา ย
และลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร)
ศูนยตนทุนหลักที่ 1 กองตรวจระบบการเงินบัญชีทองถิ่น (ตบ.) มีตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 6.66
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คาใชจายคงที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจนคือคาครุภัณฑต่ํากวาเกณฑซึ่งในปที่ผาน
มาไมมีการจัดซื้อ ตนทุนผันแปรลดลงในอัตราที่สูงมากคิดเปนรอยละ 36.89 สงผลใหมีตนทุนรวมลดลงคิดเปน
รอยละ 5.47 ตนทุนผันแปรที่ลดลงอยางชัดเจนคือ คาใชจายฝกอบรม และคาจางเหมาบริการ เนื่องจากโครงการ
ต า ง ๆ ที่มีก ารจา งเมื่ อ ป กอ นได เสร็จ สิ้น แลว รวมถึ งไมมี การจั ดการฝ กอบรมแต อย า งใด จึง ทํา ใหค า ใชจ า ย
ของหนวยงานลดลง
ศูนยตนทุนหลักที่ 2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น (ศส.) มีตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 44.20
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีคาใชจายบุคลากร คาใชสวัสดิการ คาสาธารณูปโภค รวมถึงคาเชาบาน
เพิ่มขึ้นแตในปริมาณที่ไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา แตคาใชจายที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจนคือ คาจางที่ปรึกษา
และคาเสื่อมราคาที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานตาง ๆ ใหกับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถใชงานแลว
จึงเกิดคาเสื่อมราคาจากการใชระบบในปริมาณที่สูง ตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 13.17 สงผลใหมีตนทุน
รวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 30.61 เนื่องจากหนวยงานไดรับงบประมาณจางเหมาบริการเพิ่มขึ้นเพื่อมาดําเนินการ
พัฒนาระบบ ดูแลรักษาระบบ และแกไขระบบสารสนเทศใหพรอมใชงานตลอดเวลา
ศูนย ตนทุนหลักที่ 3 สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลทองถิ่น (สน.บถ.) มีตน ทุนคงที่เพิ่มขึ้นคิดเป น
รอยละ 4.26 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีคาใชจายบุคลากร คาใชสวัสดิการ คาสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น
แตมีคาเชาบานลดลงแตในปริมาณที่ไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมาจึงทําใหคาใชจายคงที่เพิ่มขึ้นไมสูงมาก
ตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมากคิดเปนรอยละ 142.18 สงผลใหมีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 89.41
ตนทุนผันแปรที่เพิ่มขึ้นทุกประเภทคาใชจาย แตที่เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดคือ คาประชาสัมพันธ และคาจางเหมาบริการ
รวมถึงหนวยงานนี้เปนหนวยงานหลักในการจัดสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําป พ.ศ. 2560 และดําเนินการตอเนื่องมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไดมีการจัดประชุมในเรื่องดังกลาว
บอยครั้งเพื่อใหการดําเนินงานไมมีขอผิดพลาด และมีการจางมหาวิทยาลัยดําเนินงานดวยจึงสงผลใหตนทุนเพิ่มขึ้น
อยา งมาก แตถือวาการเพิ่มขึ้นของตนทุนนี้สงผลใหการสอบแขงขันประสบความสํา เร็จตอบสนองความตองการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาในเชิงบริหารจัดการ
ศูนยตนทุนหลักที่ 4 กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) มีตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นสูงมากคิดเปนรอยละ 647.92
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดมีการโยก (ยาย) ไปดํารงตําแหนงหนวยงานอื่นหลายอัตรา จึงทําใหคาใชจาย
บุคลากร คาใชจายสวัสดิการ รวมถึงคาเชาบานลดลง แตตนทุนคงที่ที่เพิ่มสูงขึ้นในปริมาณมากคือ คาจางที่ปรึกษา
ซึ่งหนวยงานจางมหาวิทยาลัยเขามาศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อสงเสริม
และสนั บ สนุ น ให กั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ส ว นร ว มในการขับ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ช าติ ต ามเป า หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 37.25 สงผลใหมีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 280.16
ต น ทุน ผั นแปรที่เ พิ่ม ขึ้ นชัดเจนคือ คา ใชจา ยฝ กอบรม ซึ่งมีก ารจั ดฝกอบรมหลายโครงการจึง ทํ า ให คา ใช จ า ย
ในการฝกอบรมเพิ่มสูงขึ้น

-2ศูนยตนทุนหลักที่ 5 สํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) มีตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 3.22
แตคาใชจายบุคลากร คาสาธารณูปโภค และคาเชาบานกลับลดลง แตมีคาเชา บานและคาครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ
ที่เพิ่มขึ้นในปกอนเนื่องจากมีการซื้อครุภัณฑประเภทนี้เพิ่มเติม ตนทุนผันแปรลดลงคิดเปนรอยละ 23.81 สงผลให
ต น ทุนรวมลดลงคิด เป นรอยละ 6.56 เนื่อ งจากไดมีการบูรณาการจัดโครงการฝกอบรมร ว มกับ หนว ยงานอื่ น
จึงทําใหคาใชจายที่นํามาใชลดลงดวย เชน คาวัสดุ เปนตน
ศูนยตนทุนสนับสนุนที่ 1 กองการเจาหนาที่ (กจ.) มีตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 125.22 สาเหตุหลัก
ที่ทําใหตนทุนคงที่ของกองการเจาหนาที่เพิ่มขึ้นอยางมากคือในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คาสาธารณูปโภค รวมถึง
มีการจางที่ปรึกษาเขามาศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอและสอดคลองกับความ
จําเปนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร การรองรับภารกิจ การบริการประชาชน และการพัฒนาสูการเปลี่ยนแปลงของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตนทุนผันแปรลดลงเปนรอยละ 6.93 สงผลใหตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 56.41
ตนทุนผันแปรที่ลดลงคือคาจางเหมาบริการ และคาตอบแทนใชสอย
ศูนยตนทุนสนับสนุนที่ 2 กองคลัง (กค.) มีตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 22.49 ตนทุนที่เพิ่มขึ้นอยาง
ชัดเจนคือ คาเชาบาน และคาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดมีการจัดซื้อโตะ
และเกาอี้เขามาใชในสํานักงานเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด และมีการโยก (ยาย) ขาราชการเขามาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานหลายอัตรา แตบุคลากรที่ยายเขามาไมสามารถเบิกคาเชาบานไดจึงทําใหคาใชจายสวนนี้ลดลง สําหรับ
ตนทุ นผันแปรเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 44.19 สงผลใหตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปน รอยละ 9.90 เนื่องจากมี การจัด
ฝกอบรมเจาหนาที่การเงินของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจาง
พ.ศ. 2560 เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติดังกลา วและสามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
จึงทําใหคาใชจายฝกอบรมและคาจางเหมาบริการเพิ่มสูงขึ้น
ศูนยตนทุนสนับสนุนที่ 3 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ศปท.สถ.)
มีตนทุนคงที่ลดลงคิดเปนรอยละ 2.87 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการโยก (ยาย) ขาราชการเขามาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานหลายอัตราแตบุคลากรที่ยายเขามาไมสามารถเบิกคาเชาบานไดจึงทําให คาใชจายสวนนี้ลดลง สําหรับ
ตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้น 206.39 สงผลใหตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 79.71 ซึ่งตนทุนผันแปรที่เพิ่มขึ้นอยางเห็น
ไดชัดคือคาใชจายฝกอบรม ซึ่งไดมีการจัดฝกอบรมทํา ความเขาใจกับเจาหนา ของสํานักงานสงเสริมการปกครอง
ท อ งถิ่ น จั งหวัด เกี่ ย วกั บ โครงการประเมิ น คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํ า เนิ น งานขององค ก รปกครอง
สว นทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหสามารถนํา ไปดํา เนินการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
ไดอยางถูกตองและเปนธรรม
ศูนยตนทุนสนับสนุนที่ 4 กลุมประสานการตรวจราชการกรม (กปต.) มีตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 15.04
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการโยก (ยาย) ขาราชการเขามาปฏิบัติงานในหนวยงานหลายอั ตรา ประกอบกั บ
แตละอัตรามีเงินเดือนสูง มีคาตอบแทนกรณีที่เงินเดือนเต็มขั้น และมีตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้น 20.79 สงผลใหตนทุนรวม
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 7.10 ตนทุนผันแปรที่ลดลงอยางชัดเจนคือคาใชจายเดินทาง เนื่องจากไดมีการบูรณาการ
ออกตรวจติดตามภารกิจในทองที่จังหวัดตาง ๆ รวมกับหนวยงานอื่นและจังหวัดใกลกันไปดวยกันโดยไมแยกกัน
ออกตรวจสอบ
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ศู นย ตนทุ นสนั บ สนุน ที่ 5 กลุม พั ฒ นาระบบริหาร (ก.พ.ร.) มี ตน ทุ น คงที่ล ดลงคิ ดเปน ร อ ยละ 5.12
มีตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 24.70 สงผลใหตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 0.17 ตนทุนคงที่ที่เพิ่มขึ้น
คือคาเชาบาน และคาใชจายฝกอบรมที่เพิ่มขึ้นสงผลใหตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไดมีการจัดฝกอบรมเพื่อทําความเขาใจกับบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวกับกรอบ
ประเมินสวนราชการใหมีความเขาใจในทุกมิติ

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร) (ตอ)
การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร)
คาใชจายประเภทที่ 1 คาซอมแซม เปนคาใชจายผันแปรมีตนทุนลดลง จํานวน 1,759,317.78 บาท คิดเปน
รอยละ 36.09 เนื่องจากครุภัณฑที่ใชอยูในสํา นักงาน รถยนตนั่งสวนกลางรวมถึงรถยนตประจําตําแหนงที่ใชงาน
ในปจจุบัน รวมถึงอาคารสํานักงาน อยูในสภาพดี พรอมที่ใชงาน จึงไมตองมีการซอมแซม
คา ใชจายประเภทที่ 2 คาจางบํา รุงรักษาลิฟท เป นคา ใชจา ยคงที่ มีตน ทุน ลดลงคิดเปน รอ ยละ 54.17
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานไดมีการติดตั้งลิฟทตัวใหมในอาคารสํานักงานแทนตัวเกาที่ชํารุด
ไมสามารถใชงานไดตอไป และลิฟทดังกลาวยังคงอยูในประกันที่บริษัทจะตองมาดูแล บํารุงรักษาใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน จึงไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมในสวนนี้
คาใชจายประเภทที่ 3 คาจางดูแลกลองวงจรปด เปนคาใชจายคงที่มีตนทุนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 109.69
เนื่องจากหนวยงานไดมีการติดตั้งกลองวงจรปดเพิ่มเติม และการดูแลอุปกรณดังกลาวมีความละเอียดออนตองใช
ผูเชี่ยวชาญเขามาดูแล เพื่อใหสามารถใชงานไดตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพ

