
 

รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีกฎกระทรวงแบงสวนราชการ   

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แยกเปนราชการบริหารสวนกลาง 

และราชการบริหารสวนภูมิภาค ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนองคกรหลักในการสงเสริมและสนับสนุน  

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนที่              

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดมีการปรับกิจกรรมหลักและผลผลิตเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมาย ยุทธศาสตร    

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตรของประเทศ จากเดิม

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

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีการสนับสนุนสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการ

จัดทําและใหการบริการสาธารณะ โดยมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ใหเปนไปตามหลักคุณธรรม

และจริยธรรม ซึ่งมีการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนมืออาชีพและเต็มศักยภาพ สามารถพึ่งตนเองได รวมถึงไดจัดใหมีการสรรหาบุคคลเขารับราชการในสังกัด  

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงทําใหตนทุนในสวนนี้เพิ่มสูงข้ึน และไดมีการพัฒนาระบบงบประมาณ การเงิน 

การคลัง การบัญชี และการพัสดุ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเอื้อตอการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด เชน การพัฒนาปรับปรุง

กฎหมาย ดานการจัดเก็บรายได ดานการศกึษา ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานการบัญชีและรายงานการเงิน 

รวมถึง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหรองรับการทํางานในปจจุบันท่ีมีเทคโนโลยีเขามาเก่ียวของ เปน

การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรท่ีมี

สมรรถนะสูงในการใหบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน

ภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย และนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ

แกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น 

ตนทุนของการดําเนินการบางรายการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินสามารถประหยัด

งบประมาณได เนื่องจากผูบริหารหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชจายงบประมาณใหเกิดความคุมคา 

ประหยัด และเกิดประสิทธิภาพ จึงสงผลใหตนทุนรวมของบางกิจกรรมลดลง บางกิจกรรมเพิ่มสูงขึ้นในปริมาณมาก 

หากตนทุนรวมเพิ่มข้ึน จะเพิ่มขึ้นจากภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวง รัฐบาล ที่มีความเรงดวนและ      

เมื่อดําเนินการแลวเกิดประโยชนตอสวนรวม และเปนการสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสงเสริม      

การปกครองทองถ่ินใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคาตองบประมาณของประเทศ 

                                        

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

 

 

 



ตารางที่  7  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงิน (ตอ) 

 การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย  ดังนี้ 

 กิจกรรมยอยที่ 1 ติดตามผลการแกไขขอบกพรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกิจกรรมยอยของ

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น (ตบ.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 5.01 และมีจํานวนเรื่องที่ตองติดตามผล

การแกไขลดลงคิดเปนรอยละ 25.45 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 27.42 ในปงบประมาณที่ผานมา

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ไดรับเรื่องการทักทวงการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินลดลง 

เนื่องจากหนวยงานไดมีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับการตรวจ

แนะนําจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินอยางใกลชิดและตอเนื่องจากปงบประมาณที่ผานมา รวมถึง ไดมีการ

แนะนําการปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหปฏิบัติอยางถูกตองเพ่ือลดการทักทวงจากสํานักงาน     

การตรวจเงินแผนดิน ทําใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีขอทักทวงลดลง แตการติดตามผลดังกลาวยังตองมี

คาใชจายตาง ๆ จึงยังทําใหตนทุนตอหนวยเพิ่มสูงขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถแกไขขอทักทวงของ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดถูกตองครบถวนตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนั้น การเพิ่มข้ึนของตนทุน    

ตอหนวยมคีวามคุมคาตองบประมาณที่เสียไป องคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติงานไดอยางถูกตองครบถวน  

กิจกรรมยอยที่  2 บํารุงรักษาระบบเครือขายภายในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พรอมระบบ Anti Virus 

เปนกิจกรรมยอยของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน (ศส.) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงในการดําเนินการ

เก่ียวกับระบบสารสนเทศของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีตนทุนรวม

และตนทุนตอหนวยเพิ่มข้ึนในจํานวนที่เทากันคิดเปนรอยละ 29.20 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดมีการ

ปรับปรุง แกไข บํารุงรักษาระบบตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมถึงไดมีการจัดซื้ออุปกรณเพิ่มเติม

เพื่อใหระบบฯ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และสามารถใชงานอยางตอเนื่อง ตอบสนองความ

ตองการของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบดังกลาวไดใชงานมานานหลายป จึงมีความจําเปนตองพัฒนา    

ใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน   

 กิจกรรมยอยที่ 3, 4 การจัดสรรงบประมาณคาตอบแทน ก.กลาง, อนุฯ กลาง, ก.จังหวัด และอนุ ก.จังหวัด 

และขออนุมัติ/เบิกจายคาตอบแทนใหคณะกรรมการคณะตาง ๆ เปนกิจกรรมยอยของสํานักพัฒนาระบบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน (สน.บถ.) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงในการดําเนินการตามกิจกรรมน้ี โดยท้ัง 2 กิจกรรม 

มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 143.15 ในขณะเดียวกันหนวยนับคือจํานวนครั้งในการจัดประชุมเพิ่มข้ึนจาก

ปงบประมาณท่ีผานมา สงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 224.19 และ 43.50 ตามลําดับ ซึ่งในการประชุม

แตละครั้งเปนการประชุมคณะกรรมการแยกเปนแตละคณะฯ ทําใหจํานวนครั้งในการประชุมเพิ่มขึ้นและสาเหตุ

หลักของการเพิ่มขึ้นของตนทุน เนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีการจัดสอบ

ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นทั่วประเทศ มีการจัดประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดข้ันตอนการจัดสอบอยาง

ตอเนื่องมาถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยรายละเอียดของการดําเนินการตองพิจารณาอยางถี่ถวน เพื่อให     

การสอบผานไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอเนื่องไปจนถึงการบรรจุแตงตั้งในตําแหนงตาง ๆ ใหครอบคลุมตามตองการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงไดมีการจัดการประชุมของ คกก. คณะตาง ๆ เชน กทจ., ก.อบต. และ ก.เทศบาล 

เปนประจําทุกเดือน  สงผลใหคาใชจายในการประชุมเพิ่มขึ้น  แตสามารถตอบสนองการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในดานการบริหารงานบุคคลไดอยางตอเนื่อง 

 

 



- 2 - 

กิจกรรมยอยที่ 5 การรับ-สงผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (ผลงานการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) 

เปนกิจกรรมยอยของสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (สน.บถ.) มีตนทุนรวม ปริมาณของจํานวน

เรื่องที่ดําเนินการ และตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 82.36, 4.95 และ 73.75 ตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มข้ึน

ของตนทุนสาเหตุหลักคือการปริมาณของการสงผลงานที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับคาดําเนินการตาง ๆ มีตนทุนที่สูงขึ้น 

เชน คาขนสง คาน้ํามัน รวมถึงคาบรรจุหีบหอของผลงาน สงผลใหตนทุนของกิจกรรมน้ีสูงขึ้น แตหนวยงานไดรับ

ผลงานทางวิชาการฯ ไดทันตอเวลาที่ตองการดําเนินการใหแลวเสร็จ 

กิจกรรมยอยที่ 6 การนิเทศงานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของสํานัก

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (สน.บถ.) มีตนทุนรวมเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 82.36 และจํานวนครั้ง  

ของการออกนิเทศงานตามกิจกรรมนี้เพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 39.13 สงผลใหมีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นดวยคิดเปน

รอยละ 31.07 การเพิ่มขึ้นของจํานวนครั้งที่ออกนิเทศงานเปนสาเหตุที่ทําใหตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มข้ึน 

เนื่องจากไดมีการออกตรวจนิเทศฯ อยางตอเนื่องและใกลชิดและใหขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ 

กับดานนี้ไดรบัการตรวจแนะนําเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ 

ประกอบกับบุคลากรการดานการศึกษามีสวนสําคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาใหกับองคกรปกครอง        

สวนทองถ่ิน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

กิจกรรมยอยที่ 7 โครงการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) เปนกิจกรรมยอย

ของกองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น (กพส.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 

353.94 และ 354 ตามลําดับ แตเปาหมายของการประเมินลดลงจาก 7852 เปน 7851 ซึ่งการประเมินดังกลาว

ประกอบไปดวย 4 คือ การบริหารจัดการ การบริหารบุคคลและกิจการสภา การบริหารงานการเงินและการคลัง 

การบริการสาธารณะ และธรรมาภิบาล ซึ่งในแตละดานตองดําเนินการอยางระมัดระวัง ถูกตอง และตองใช

บุคลากรในการดําเนินการปริมาณมาก ทําใหตนทุนในการดําเนินการตาง ๆ เพิ่มสูงขึ้นกวาปงบประมาณที่ผานมา

อยางเห็นไดชัด แตผลลัพธของการประเมินสามารถนําไปใชสนับสนุนการบริหารงานแบบประชารัฐ ท้ังรัฐบาล  

ผูวาราชการจังหวัดในพื้นที่ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ผูบริหารองคกรปกรองสวนทองถ่ิน และประชาชน        

มีขอมูลในการสงเสริมพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางถูกตอง ถือวาคุมคาตอตนทุนที่ตองเสียไป  

กิจกรรมยอยท่ี 8, 9 การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล

การใชจายงบประมาณ (e-Plan) และการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณ เปนกิจกรรมยอยของ             

กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงในการดําเนินการเก่ียวกับโปรแกรมนี้      

มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 378.18 แตจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปน

ผูใชงานในระบบ e-Plan ลดลงคดิเปนรอยละ 0.01 ซึ่งในปงบประมาณท่ีผานมาไดมีการปรับปรุงแกไข บํารุงรักษา

ระบบฯ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา ทันสมัย สามารถนําผลลัพธท่ีไดจากการดําเนินการของระบบ

มาใชในการบริหารงบประมาณ และรายงานผลการเบิกจายงบประมาณไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และตรวจสอบได

ทุกขั้นตอน ประกอบกับในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณของสํานักงาน

สงเสริมการปกครองทองถิ่นอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเปาหมายของการเบิกจายงบประมาณของกรมฯ เปนไปตาม

เปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด จึงสงผลใหตนทุนของทั้ง 2 กิจกรรมสูงขึ้นในปริมาณมาก 
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กิจกรรมยอยที่ 10  งานธุรการ สารบรรณ (รับ-สง) เปนกิจกรรมยอยของกองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น 

(กม.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคดิเปนรอยละ 42.66 ในขณะเดียวกันมีจํานวนเรื่องที่ดําเนินการตามกิจกรรมลดลงคิดเปน

รอยละ 15.20  ในการที่มีปริมาณของจํานวนเรื่องท่ีลดลงนี้สงผลใหมีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 68.23  

แตสามารถดําเนินงานไดอยางมีระบบ ระเบียบ และมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด คุมคาตองบประมาณที่เสียไป   

กิจกรรมยอยที่ 11  การวินิจฉัยและใหความเห็นชอบทางกฎหมาย เปนกิจกรรมยอยของกองกฎหมายและ

ระเบียบทองถ่ิน (กม.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 4.89 แตมีจํานวนเรื่องท่ีตองดําเนินการวินิจฉัยตามกิจกรรม

เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 48.72 ซึ่งการท่ีมีปริมาณของจํานวนเรื่องที่ดําเนินการเพ่ิมขึ้นสงผลใหมีตนทุนตอหนวยลดลง

คิดเปนรอยละ 36.05 แตการลดลงของตนทุนนี้ ไม ได ทําใหประสิทธิภาพในการดําเนินการลดลงไปดวย                

ซึ่งตองดําเนินการอยางรอบคอบ ตรวจสอบอยางละเอียดใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ สามารถตอบสนอง  

การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปอยางถูกตอง ครอบคลุม ลดขอรองเรียน ขอทักทวง     

ของหนวยงานภายนอก  

 กิจกรรมยอยท่ี 12 การจัดทํารางประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกิจกรรมยอยของ     

กองกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน (กม.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 42.66 แตมีจํานวนรางประมวล

กฎหมายทีดํ่าเนินการไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 400.00 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 71.47 แตการเพิ่มขึ้น

ของปริมาณที่ดําเนินการได ไมสงผลใหประสิทธิภาพในการดําเนินการลดลงไปดวย ยังคงตอบสนองการปฏิบัติงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปอยางถูกตอง 

กิจกรรมยอยที่ 13 การเปลี่ยนชื่อและยุบรวมองคกรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกิจกรรมยอยของ     

กองกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน (กม.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 42.66 แตมีปริมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีไดรับการเปลี่ยนชื่อ/ยุบรวมเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 250.00 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงในปริมาณมาก 

คิดเปนรอยละ 59.24 การลดลงของตนทุนไมสงผลใหประสิทธิภาพในการดําเนินงานลดลงไปดวย แตสามารถ

ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตองการเปลี่ยนแปลงชื่อ/

ยุบรวมองคกรรวดเร็ว 

 กิจกรรมยอยที่ 14 การฝกอบรม สงเสริมความรูและทักษะในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (สพบ.) ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีหนาที่

โดยตรงในการดําเนินการฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีตนทุนรวมเพิ่มข้ึน     

คิดเปนรอยละ 70.51 ขณะเดียวกันปรมิาณของขาราชการ/พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเขารวมการ

ฝกอบรมเพิ่มขึ้นคดิเปนรอยละ 44.52 แตอยางไรก็ตามปรมิาณผูเขาอบรมท่ีเพิ่มขึ้นนี้ไมทําใหตนทุนตอหนวยลดลง

แตสงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 17.99 สาเหตุหลักท่ีทําใหตนทุนของกิจกรรมนี้เพ่ิมขึ้นคือการใช

สื่อการเรียนการสอนลักษณะของอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรเขามาแทนการใชเอกสาร จึงทําใหเสียคาใชจาย

ในการจัดเชาหรือจัดซื้ออุปกรณตาง ๆ เพิ่มเติม แตสามารถตอบสนองความตองการในการเรียนการสอน          

ไดครบถวน รวมเร็ว และทันสมัย  
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 กิจกรรมยอยที่ 15  การกํากับดูแลและวางนโยบายการปฏิบัติงานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

เปนกิจกรรมยอยของสํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) โดยมีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 1.21 แตมี

ปริมาณของจํานวนเรื่องลดลง สงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 28.65 ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีการ 

ดําเนินการตอเนื่อง เปนการดําเนินการท่ีประสบความสําเร็จทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ลดขอผิดพลาด และสามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 กิจกรรมยอยที่ 16  ศูนยขอมูลดานการคลัง (รับ-จาย) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเปนกิจกรรมยอย

ของสํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) โดยมีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 656.00 

และ 656.09 ซึ่งศูนยน้ีเปนการรวบรวมการเงิน การคลัง ทั้งหมดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศ      

ซึ่งตองใชความละเอียดรอบคอบ และใชทรัพยากรในการดําเนินการในปริมาณมากไมวาจะเปนบุคลากรหรือ

เครื่องมือในการชวยดําเนินงาน แตในปจจุบันมีเครื่องมือในการชวยจัดเก็บขอมูลยังตองมีการปรับปรุงใหทันสมัย

และมีความรวดเร็ว จึงเสียคาใชจายในสวนนี้เพิ่มสูงข้ึน แตสามารถจัดเก็บขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและ

สามารถนําไปใชงานหรือชวยผูบริหารในการดูแลฐานะเศรษฐกิจการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

กิจกรรมยอยท่ี 17  พัฒนาระบบและรูปแบบงบประมาณและพัสดุและระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนกิจกรรมยอย

ของสาํนักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) มีตนทุนเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 0.14 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มีเรื่องที่ตองดําเนินการลดลงคิดเปนรอยละ 99.15 สงผลใหตนทุนตอหนวยของการดําเนินการเพิ่มขึ้นในปริมาณ      

ท่ีสูงเปนอยางมากคิดเปนรอยละ 11,748.87 แตตองมีการพัฒนางบประมาณ พัสดุ และระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน องคกรปกครองสวนทองถิ่น

สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ชัดเจน ลดการทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และเปนไปตามภารกิจ

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่มีหนาหนาท่ีในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

กิจกรรมยอยที่ 18 การประมวลผลทางการเงินโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

เปนกิจกรรมยอยของสํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปน          

รอยละ 23.37 เนื่องจากหนวยงานไดมีการกําหนดรอบการประเมินผลที่แนนอนและดําเนินการตอเน่ืองเปนประจํา 

ทําใหสามารถประหยัดตนทุนในการดําเนินการไดในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนคาใชจายในดานบุคลากร คาบํารุงรักษา

ระบบ สามารถนํามาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน  

กิจกรรมยอยที่ 19  พัฒนาระบบบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสงเสริมกิจการกองทุน       

เปนกิจกรรมยอยของสํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) มีตนทุนลดลงคิดเปนรอยละ 28.51 ในขณะเดียวกัน

จํานวนเรื่องของการพัฒนาระบบลดลงดวยคิดเปนรอยละ 12.28 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 18.51  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเร่ืองท่ีเก่ียวกับการพัฒนาระบบบัญชีฯ ลดลง เนื่องจากจะมีการเช่ือมโยงระบบ

บัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับระบบบัญชีของกรมบัญชีกลาง แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ชัดเจน ลดการทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและเปนไปตามภารกิจของ    

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่มีหนาหนาที่ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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กิจกรรมยอยท่ี 20 การจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของ       

สํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 10.68 แตมีจํานวนครั้งของการจัดสรรเงิน

อุดหนุนใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 26.18 สงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงคิดเปนรอยละ 

29.21 รัฐบาลไดมีการเรงรัดการเบิกจายเงินโดยตองรายงานผลความกาวหนาของการเบิกจายเงินทุกเดือน          

และทุกไตรมาส จึงตองมีการเพ่ิมขึ้นของจํานวนครั้งในการจัดสรรเงินใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเบิกจายเงินไดอยางรวดเร็ว สงผลใหตนทุนการดําเนินการลดลง แตอยางไรก็ทําให   

การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด แสดงใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพ       

การปฏิบัติงานของหนวยงาน 

กิจกรรมยอยที่ 21 การเบิกจายเงินตาง ๆ ของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด เปนกิจกรรมยอย

ของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 42.60 แตในขณะเดียวกัน

มีจํานวนรายการของการเบิกจายลดลงคิดเปนรอยละ 0.63 ทําใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 43.51   

ซึ่งการเพิ่มขึ้นของตนทุนทําใหการเบิกจายเงินเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เปนไปตามท่ีระเบียบกําหนด 

ผูรับจาง/ผูมสีิทธิรับเงินไดรับเงินตรงเวลา ลดภาระการทวงถาม  

กิจกรรมยอยที่ 22 การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลดานการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

เปนกิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 42.60 

แตจํานวนครั้งของการตรวจติดตามฯ เพิ่มขึ้นสงผลทําใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนดวยแตในประมาณท่ีไมมากนัก  

คิดเปนรอยละ 25.13 เน่ืองจากนโยบายการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลใหตรวจสอบอยางละเอียด       

และตรวจสอบใหครอบคลุมทุก ๆ ดานดวยความโปรงใส โดยเนนประสิทธิภาพการตรวจสอบติดตาม ถึงแมจะทํา

ใหตนทุนในการตรวจสอบเพ่ิมข้ึน แตทําใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ  

กิจกรรมยอยท่ี 23 ใหคําปรึกษาแนะนําตอบขอหารือดานระเบียบกฎหมายทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของ

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 90.13 

และ 51.89 การใหคําปรึกษาแนะนําตอบขอหารือดานระเบียบกฎหมายทองถิ่น ตองดําเนินการอยางรอบคอบ 

ตรวจสอบอยางละเอียดใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ รวมทั้งรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ

ตามเวลาที่กําหนด ตลอดจนการใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ทําใหตนทุนตอเรื่องที่ดําเนินการเพิ่มขึ้น แตการเพิ่มขึ้นของตนทุนเปนการสงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวม    

ในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

 กิจกรรมยอยที่ 24 จัดใหมีการสงขอมูล รายงานติดตามผลระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.) 

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ดวยระบบสารสนเทศ   

เปนกิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน 

คิดเปนรอยละ 42.60 การจัดใหมีการสงขอมูลรายงานติดตามฯ มีจํานวนครั้งของการรายงานลดลง แตการเพิ่มขึ้น

ของตนทุนทําใหการรายงานขอมูลเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด แสดงใหเห็นถึงการเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน และสามารถประหยัดคาใชจายอื่นๆ ไดเพิ่มขึ้น เชน คาไปรษณีย คากระดาษ คาหมึก เปนตน 
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 กิจกรรมยอยที ่25  การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด

และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวม 

ปริมาณของผูไดรับการฝกอบรม และตนทุนตอหนวยเพ่ิมขึ้น คิดเปนรอยละ 42.60, 14.00 และ 25.09 ตามลําดับ  

สาเหตุหลักที่ทําใหตนทุนของกิจกรรมนี้ลดลงคือ ในการจัดฝกอบรมในโครงการตาง ๆ จะตองใชวัสดุสํานักงาน 

เปนจํานวนมากเพื่อผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน แตในปที่ผานมาไดมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน

เปนการใชสื่อการเรียนในระบบคอมพิวเตอรแทนจึงสามารถประหยัดคาวัสดุสํานักงานไดเปนจํานวนมาก         

แตสามารถตอบสนองความตองการในการเรียนการสอนไดครบถวน   

 กิจกรรมยอยที่ 26 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

เปนกิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมเพื่อดําเนินการเพิ่มข้ึน        

คิดเปนรอยละ 90.13 แตจํานวนครั้งประเมินลดลงคิดเปนรอยละ 74.26 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปน   

รอยละ 638.60 เนื่องจากการประเมินตามโครงการดังกลาวเปนการดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560    

ท่ียังดําเนินการไมแลวเสร็จ และมาดําเนินการตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงมีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ท่ีไดรับการประเมินลดลง จํานวนครั้งของการประเมินก็ลงลงดวย แตการประเมินดังกลาวมีความโปรงใสไดรับ

ขอมลูครบถวน ถูกตอง  

 กิจกรรมยอยท่ี 27 การบันทึกขอมูลและผลการดําเนินการดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมเพิ่มข้ึน

คิดเปนรอยละ 90.13 มีจํานวนครั้งของการบันทึกขอมูลเพิ่มข้ึนในปริมาณที่มากคิดเปนรอยละ 1,208.91 สงผลให

ตนทุนตอหนวยลดลงในปริมาณมากดวยคิดเปนรอยละ 85.47 การลดลงของตนทุนไมทําใหการดําเนินการ             

มีประสิทธิภาพลดลงแตอยางใด แตสงผลใหไดขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะที่ครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน 

เปนการขับเคลื่อนภารกิจดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน   

ซึ่งการดําเนินการดานขยะมูลฝอยในพื้นที่ตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนนโยบายเรงดวนของ       

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลที่ตองจัดการใหแลวเสร็จ   

 กิจกรรมยอยที่ 28 การติดตามแผนงานบูรณาการสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เปนกิจกรรมยอยของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) มีตนทุนรวมเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 

90.13 แตมีจํานวนครั้งของการติดตามเพ่ิมขึ้นในปริมารที่สูงมากคิดเปนรอยละ 1,107.69 สงผลใหมีตนทุนตอหนวย

ลดลงคิดเปนรอยละ 84.26 ซึ่งการลดลงของตนทุนนี้ ไมไดทําใหการดําเนินงานติดตามผลการบูรณาการ               

ลดประสิทธิภาพลงแตอยางใด แตสงใหไดขอมูลครบถวน ถูกตอง ครอบคลุมทําภารกิจท่ีมีการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเขมแข็งสามารถตอบสนองการจัดการบริการ

สาธารณะใหกับประชาชนในพ้ืนที่ไดอยางทั่วถึง 

 กิจกรรมยอยที่ 29 ดานงานสารบรรณ เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และเปนกิจกรรมยอยของ

สํานักงานเลขานุการกรมฯ (สล.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 60.40 แตจํานวนรายการรับ-สงหนังสือของ

สํานักงานเลขานุการกรมฯลดลง จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 109.28 เนื่องจากในปที่ผานมา

ไดมีการจัดสงรายงานเอกสารตาง ๆ ทางอีเมลใหเจาของเรื่องโดยตรง ไมตองทําหนังสือนําสงอีกครั้งหนึ่ง ทําให

ปริมาณของหนังสือรับ-สงลดนอยลง แตสามารถตอบสนองการทํางานไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  
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 กิจกรรมยอยที่ 30 ดานชวยอํานวยการ เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และเปนกิจกรรมยอยของ

สํานักงานเลขานุการกรมฯ (สล.) มีตนทุนรวมเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 113.87 แตมีปริมาณของการดําเนินงานกิจกรรม

ดังกลาวลดลงดวยคิดเปนรอยละ 38.52 สงผลใหตนทุนตอหนวยสําหรับการดําเนินงานตามกิจกรรมนี้เพิ่มข้ึน     

คิดเปนรอยละ 258.14 ซึ่งปที่ผานมาไดมีการจัดกิจกรรมที่เนนใหองคกรปกครองทองถิ่นมีความเขมแข็ง และเนน

นโยบายที่สําคัญของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เชน การขับเคลื่อนภารกิจดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

การขับเคลื่อนโครงการ “ธนาคารน้ําใตดิน” ซึ่งสํานักงานเลขานุการกรมตองเขาไปชวยดําเนินงานเพื่อใหการ

ดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

กิจกรรมยอยที่ 31 ดานการประชาสัมพันธ เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และเปนกิจกรรมยอย

ของสาํนักงานเลขานุการกรมฯ (สล.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 41.67 ปงบประมาณที่ผานมามีการบูรณาการ

เพื่อจางผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธทางสถานีโทรทัศน สถานีวิทยุ รูปแบบสารคดี แผนพับและโปสเตอร

หลาย ๆ ภารกิจ กิจกรรมไวในชุดเดียวกัน จึงทําใหจํานวนครั้งในการประชาสัมพันธลดลงดวยสงผลใหตนทุน    

ตอหนวยเพิ่มข้ึน แตสามารถเผยแพรภารกิจการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไป

อยางตอเนื่อง แตประชาชนมีความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดียิ่งข้ึน         

และมีประสิทธิภาพ 

 กิจกรรมยอยที่ 32 ดานบริหารบุคคล เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และเปนกิจกรรมยอยของ

กองการเจาหนาที่ (กจ.) ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีตนทุนรวมเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 48.29 แตจํานวนบุคคล  

มีปริมาณลดลงคิดเปนรอยละ 0.67 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 49.29 ซึ่งตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

สืบเนื่องจากมีการยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง   

จึงไดมีการอบรมพัฒนาจํานวนบุคลากรของกรมฯ โดยเนนอบรมใหตรงกับสายงานที่ปฏิบัติงานจริง ทําใหบุคลากร

ของกรมฯ ไดรับการพัฒนาตรงตามความตองการและสอดคลองกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของหนวยงาน แตการเพ่ิมขึ้น

ของตนทุนทําใหบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 กิจกรรมยอยที่ 33  ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และเปนกิจกรรม

ยอยของกองการเจาหนาที่ (กจ.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 48.29 แตจํานวนชั่วโมงการฝกอบรมลดลงคิดเปน

รอยละ 17.98 จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มข้ึนดวยคิดเปนรอยละ 80.79 สืบเนื่องจากมีการยกระดับ           

ขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง จึงไดมีการนําหลักเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใชในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินทั่วทั้งองคกร และเนนใหบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดรับการฝกอบรม         

ในหลักสูตรท่ีจําเปนตอการพัฒนาองคกรตรงตามความตองการและสอดคลองกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของ

หนวยงาน 

 กิจกรรมยอยที่ 34 ดานวินัยและความรับผิดทางละเมิด เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และเปน

กิจกรรมยอยของกองการเจาหนาที่ (กจ.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 48.29 แตมีจํานวนเรื่องที่ดําเนินการ

แลวเสร็จลดลงคิดเปนรอยละ 66.67 สงผลใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นในปริมาณท่ีสูงมากคิดเปนรอยละ 344.88 

การดําเนินการในเรื่องวินัยและความรับผิดทางละเมิด ตองดําเนินการอยางรอบคอบ ละเอียด และระมัดระวัง   

ลดขอผิดพลาดหากไดคําสั่งลงโทษไปแลว แตการเพิ่มขึ้นของตนทุนไมทําใหการดําเนินการลดประสิทธิภาพ      

แตอยางใด  
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กิจกรรมยอยที่ 35 ดานการเงินและบัญชี เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และเปนกิจกรรมยอย

ของกองคลัง (กค.) มีตนทุนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 37.48 การเบิกจายเงินและการบันทึกบัญชีจํานวนครั้งลดลง    

คิดเปนรอยละ 2.02 เนื่องจากผูปฏิบัติงานเกิดความเขาใจขั้นตอน รูปแบบ รายละเอียดของงาน งานการเงินและ

บัญชีหลายรายการที่เปนรายการเดียวกันไดมีการรวบรวมเพื่อจัดทําในคราวเดียวกัน จึงทําใหจํานวนครั้งของ

จํานวนเอกสารลดลง ทําใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 40.31 แตการเพ่ิมขึ้นของตนทุนทําใหงานการเงิน

และบัญชีเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด แสดงใหเห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

 กิจกรรมยอยที่ 36 ดานระเบียบการคลัง เปนกิจกรรมยอยของกองคลัง (กค.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปน  

รอยละ 6.93 ในขณะเดียวกันปริมาณของระเบียบ หนังสือสั่งการ กฎหมายตาง ๆ ที่ไดมีการแจงเวียนใหหนวยงาน

ภายในและหนวยงานภายนอกทราบเพื่อถือปฏิบัติเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 84.86 ซึ่งเพิ่มข้ึนในประมาณสูงมาก     

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 

และมีตนทุนตอหนวยเพิ่มข้ึนคดิเปนรอยละ 64.15 และ 73.95 ตามลําดับ ทั้ง 2 กิจกรรม ซึ่งการดําเนินการในเรื่อง

ตาง ๆ เพิ่มขึ้น ตองใชความละเอียดรอบคอบ แตตนทุนที่เพิ่มข้ึนนี้สามารถปฏิบัติงานตอนสนองความตองการของ

องคกรและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 กิจกรรมยอยที่ 39 การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนกิจกรรมยอยของกลุมพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปน

รอยละ 61.24  แตมีจํานวนครั้งของการจัดประชุมเทาเดิม จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยในการจัดประชุมเพิ่มข้ึน       

ในประมาณที่เทากัน มกีารจัดประชุมเพื่อติดตามการดําเนินการตามคํารบัรองปฏิบัติราชการประจําปอยางตอเนื่อง

เพื่อใหการดําเนินการตามคํารับรองฯ เปนไปดวยความถูกตอง ครบถวน สามารถดําเนินการไดตามที่สํานักงาน 

กพร. กําหนด 

 กิจกรรมยอยที่ 40 การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคกร เปนกิจกรรมยอยของกลุมพัฒนาระบบ

บริหาร (ก.พ.ร.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นในปริมาณที่เทากันคิดเปนรอยละ 61.24 ซึ่งหนวยนับ     

และปริมาณเทาเดมิ ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดเนนความมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดและความ

คุมคาในเชิงภารกิจภาครัฐ เพื่อใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินสามารถทําหนาที่เปนผูสนับสนุนให “ทองถิ่น

เขมแข็ง รวมแรงพัฒนา ประชาเปนสุข” ไดตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว ดั้งนั้น การเพ่ิมขึ้นของตนทุนทําใหทราบถึง

ประสิทธิภาพของหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 กิจกรรมยอยที่ 41, 42 การรายงานผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เปนกิจกรรมยอยของกลุมพัฒนาระบบ

บริหาร (ก.พ.ร.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นในปริมาณที่เทากันคิดเปนรอยละ 114.99 และ 61.24 

ตามลําดับ ซึ่งหนวยนับและปริมาณเทาเดิม แตการเสียไปของตนทุนไมไดทําใหการปฏิบัติงานและการรายงาน    

ลดประสิทธิภาพและความถูกตองแตอยางใด  

 



- 9 - 

กิจกรรมยอยที่ 43 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง 

และเปนกิจกรรมยอยของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น (ศส.) มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 28.91          

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีระบบสารสนเทศดานการปฏิบัติงานที่สามารถเก็บรวบรวม กฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวของไวเปนหมวดหมูและสามารถเผยแพรกฎหมาย ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภารกิจ อํานาจหนาที่ 

รวมทั้งขอมูลที่เก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหประชาชนสามารถเขาถึงและคนหาไดงายผานเครือขาย

อินเตอรเน็ต จึงไดพัฒนาและซื้อเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาเครือขายสารสนเทศ

และสนับสนุนภารกิจของกรม โดยมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขายใหเหมาะสม        

และเพียงพอกับการใชงานติดตั้งอุปกรณ ดังนั้น การเพ่ิมขึ้นของตนทุนแตกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของกรมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดหมวดหมูขอมูล

ขาวสารและจัดสรรพื้นท่ีในหนาเว็บไซตใหเหมาะสม สะดวกและงายตอผูใชงาน 

กิจกรรมยอยท่ี 44 ดานเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซต เปนกิจกรรมมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง      

และเปนกิจกรรมยอยของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน (ศส.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพ่ิมขึ้นคิดเปน 

รอยละ 29.65 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีการพัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซตใหมี

ประสิทธิภาพใหรองรับการปฏิบัติงานปจจุบันที่ทํางานในระบบอินเตอรเน็ตเปนหลัก และการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ 

มีระบบสารสนเทศเขามาเก่ียวของมากยิ่งข้ึน เพื่อใหการปฏิบัติงานรวดเร็วทันตอเหตุการณและโลกปจจุบัน   

 กิจกรรมยอยที่ 45, 46 ดานแผนงานและติดตามประเมินผล และดานงบประมาณ เปนกิจกรรมมาตรฐาน

ของกรมบัญชีกลาง และเปนกิจกรรมยอยของกองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวย

เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 258.64 ไดมีการวางแผนเพื่อติดตามการใชจายงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินอยางใกลชิด แตไดมีการพัฒนาโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผนและประเมินผล

การใชงบประมาณขององคการปกครองสวนทองถ่ินขึ้นมาใชงาน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรายงาน   

การใชจายงบประมาณไดในระบบคอมพิวเตอร จึงทําใหตนทุนของทั้ง 2 กิจกรรมเพิ่มสูงขึ้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่  8  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงของเงิน (ตอ) 

 การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย ดังน้ี 

 ผลผลิตยอยที่ 1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการติดตามและดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการ

ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผลผลิตยอยของกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น (ตบ) 

มีตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 3.30 แตขณะเดียวกันมีปริมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการ

ติดตามลดลงเปนรอยละ 25.45 สงผลใหมีตนทุนตอหนวยที่ติดตามเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 29.70 ในปงบประมาณ 

ท่ีผานมากรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ไดรับเรื่องการทักทวงการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินลดลง เนื่องจากหนวยงานไดมีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับ

การตรวจแนะนําจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินอยางใกลชิดและตอเนื่องจากปงบประมาณที่ผานมา รวมถึง 

ไดมีการแนะนําการปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหปฏิบัติใหถูกตองเพื่อลดการทักทวงจาก

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ทําใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีขอทักทวงลดลง แตการติดตามผลดังกลาวยังตองมี

คาใชจายตาง ๆ จึงยังทําใหตนทุนตอหนวยเพิ่มสูงขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถแกไขขอทักทวงของ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดถูกตองครบถวนตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  

 ผลผลิตยอยที่ 2 การเผยแพรขอมูลขาวสารแกหนวยงานตาง ๆ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน

ท่ัวไป ซึ่งเปนผลผลิตยอยของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน (ศส.) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีตนทุนรวมเพิ่มข้ึน

คิดเปนรอยละ 28.91 แตหนวยนับคือจํานวนหนาของเว็บไซตก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นดวย แตยังผลใหตนทุนตอหนวย

ของผลผลิตยอยนี้ยังเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 19.67 สาเหตุที่ทําใหตนทุนของผลผลิตนี้เพ่ิมขึ้นคือมีปรับเปลี่ยน

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสรางของเว็บไซตของกรมฯ ปรับปรุงระบบงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนา

ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 สามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชงานไดอยาง

รวดเรว็ ทันตอเหตุการณปจจุบัน    

 ผลผลิตยอยท่ี 3  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลทองถิ่น ซึ่งเปน

ผลผลิตยอยของสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (สน.บถ.) มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น

คิดเปนรอยละ 80.71 แตหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนเทาเดิม ซึ่งหนวยงานดังกลาว    

มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล การกําหนดแนวทาง จัดทําและปรับปรุงมาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลทองถ่ิน ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล รวมถึงใหคําปรึกษาแนะนํา  

ติดตามการดําเนินงานของบุคลากรทางการศกึษาและบุคลากรถายโอนทองถ่ิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการพิจารณา

จัดสรรเงินงบประมาณคาตอบแทนคณะกรรมการดังกลาว  ทําใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินบรรลุภารกิจ

หลักในการสงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการ

สาธารณะแกประชาชนไดอยางยั่งยืน และในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดสอบเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ/

พนักงานสวนทองถ่ินเสร็จสิ้น และมีการเรียกคนท่ีสอบแขงขันไดเพื่อบรรจุแตงตั้งจึงมีคาใชจายในสวนนี้เพิ่มขึ้น 

เนื่องจากเปนการดําเนินงานดังกลาวแบงเปนเขตภูมิภาคตองมีการเดินทางไปเพื่อติดตาม เพื่อใหเสร็จลุลวง     

ตามวัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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 ผลผลิตยอยที่ 4  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผลผลิตยอย

ของกองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น       

ในปริมาณท่ีสูงเปนอยางมากคิดเปนรอยละ 250.84 แตหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน   

เทาเดิม สงผลใหตนทุนตอหนวยของผลผลิตยอยนี้เพิ่มขึ้น สาเหตุที่ทําใหตนทุนของกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นคือ ในปนี้

หนวยงานไดมีการจางท่ีปรึกษาเขามาศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อสงเสริม

และสนับสนุนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติตามเปาหมาย        

การพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

 ผลผลิตยอยท่ี 5 พัฒนาระบบการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเปนผลผลิตยอย       

ของสํานักบริหารการคลังทองถ่ิน (สน.คท.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานไดมีการปรับเปลี่ยนผลผลิตยอย

จาก 2 ผลผลิตยอยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปน 1 ผลผลิตยอย สงผลใหตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น  

ในปริมาณที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนคิดเปนรอยละ 45.55 แตหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น     

มีจํานวนเทาเดิม แตสามารถปฏิบัติงานในดานการสงเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนํา ชี้แนะกับองคกรปกครอง    

สวนทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นบรรลุภารกิจหลักในการสงเสริม     

และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน

ไดอยางย่ังยืน 

 ผลผลิตยอยที่ 6 สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผลผลิตยอยของ

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานไดมีการปรับเปลี่ยน

ผลผลิตยอยจาก 2 ผลผลิตยอยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปน 1 ผลผลิตยอย สงผลใหตนทุนรวมและตนทุนตอหนวย

เพิ่มข้ึนในปริมาณที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนคิดเปนรอยละ 53.93 แตหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครอง    

สวนทองถิ่นมีจํานวนเทาเดิม เนื่องจากสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเปนดานหนาที่ทําหนาที่      

ใหการสงเสริม สนับสนุนกับองคกรปกครองทองถ่ินตาง ๆ ในพื้นท่ี ใหมีความเขมแข็งสามารถปฏิบัติงานตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดอยางรวดเรว็   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 กิจกรรมหลักท่ี 1 สงเสริมกิจกรรมการศึกษาทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีตนทุนรวมและตนทุน 

ตอหนวยเพิ่มข้ึนในอัตราที่เทากันคิดเปนรอยละ 57.84 เนื่องจากหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

มีจํานวนเทาเดิม การเพิ่มข้ึนของกิจกรรมนี้เกิดจากรัฐบาลมีนโยบาลเรงรัดใหมีการยกระดับมาตรฐานการศึกษา

ของเด็กในทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพเทียบเทากันท่ัวประเทศ จึงจัดใหมีการพัฒนาการจัดการศึกษาใหกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อมุงเนนใหเกิดการยกระดับคณุภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทั้งในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใชกลไกประชารัฐ เพื่อสรางการมีสวนรวมในการพัฒนา

การศึกษาในทุกภาค รวมถึงไดมีการจัดมหกรรมการศึกษาทองถิ่นใหแตละทองถ่ินนํากิจกรรมเดน ๆ ของแตละ

โรงเรียนมาจัดแสดงเพื่อใหโรงเรียนในทองถ่ินอ่ืน ๆ มาเย่ียมชมและนําไปเปนแนวทางในการดําเนินการ จึงสงผลให

มีคาใชจายสูงขึ้น ประกอบกับไดมีการจัดโครงการ “ที่อานหนังสือทองถ่ิน รักการอาน” (Local book corners : 

we love to read) อยางนอยองคกรปกครองสวนทองถ่ินละ 1 แหง ท่ัวประเทศ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึง

องคความรู รวมไปถึงเปนการปลูกจิตสํานึกในการรักการอาน เพ่ือนําไปตอยอดและพัฒนาชุมชนตนเองได  

 กิจกรรมหลักที่ 2  พัฒนาบุคลากร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพิ่มข้ึน

ในอัตราที่เทากันคิดเปนรอยละ 72.35 เนื่องจากหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนเทาเดิม    

เนื่องดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคลในดานตาง ๆ ใหกับบุคลากร

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภท ทุกระดับ ใหมีปริมาณและ

สมรรถนะที่เพียงพอและสอดคลองกับความจําเปนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร การรองรับภารกิจ การบริการ

ประชาชน และการพัฒนาสูการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการฝกอบรมตองมีการใชทรัพยากรเก่ียวกับวัสดุสํานักงาน 

คาใชจายในการฝกอบรม ทําใหตนทุนเหลานี้เพิ่มขึ้น แตไดมาซึ่งความรู ความเขาใจและประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงเปนประโยชนตอหนวยงานและตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งจะสามารถ

ใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางครอบคลุมท่ัวถึงทุกพื้นท่ีถือไดวาเกิดความคุมคาในเชิงการบริหารจัดการ 

 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารหนวยงาน มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยเพ่ิมขึ้น 

ในอัตราที่เทากันคิดเปนรอยละ 33.30 เนื่องจากหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนเทาเดิม 

สาเหตุที่ทําใหตนทุนของกิจกรรมนี้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากกิจกรรมหลักน้ีเปนกิจกรรมหลักที่สนับสนุนการดําเนินงาน

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในดานตาง ๆ ใหมีศักยภาพในการปฏิบัติทํางาน มีประสิทธิภาพที่จะสงเสริม

สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางเต็มท่ี เน่ืองจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีหนาที่กํากับดูแล

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่     

ไดอยางท่ัวถึง  
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 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวย

เพิ่มขึ้นในอัตราที่เทากันคิดเปนรอยละ 59.30 เนื่องจากหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนเทาเดิม 

กิจกรรมนี้เปนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทั้งในดานการรายงานผล

การใชจายงบประมาณ (e-Plan) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยระบบสารสนเทศ (DLIT) รวมถึงระบบ

สารสนเทศท่ีเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานปจจุบันใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง และทันตอเหตุการณ เชน ระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารแบบรวมศูนย (DMS) ระบบงานสารบรรณ ระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

จึงสงผลใหตนทุนของกิจกรรมหลักนี้เพ่ิมข้ึน แตสามารถตอบสนองการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 กิจกรรมหลักที่ 5 การสงเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณะ  และกิจกรรมหลักที่ 6 ติดตามประเมินผล

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกิจกรรมท่ีมีความคลายคลึงกันและการดําเนินการเกี่ยวกับ

กิจกรรมมีผลตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเหมือนกัน ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้น       

ท้ัง 2 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 44.67 และ 20.28 ตามลําดับ สาเหตุท่ีทําใหตนทุนของกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด 

เนื่องจากหนวยนับคือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนเทาเดิม แตสามารถดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สนับสนุนการดําเนินงานดานการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางเต็มที่ 

ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี รวมถึงไดมีการติดตามการดําเนินงานดานการบริการสาธารณะอยางใกลชิด เพื่อเขาสูมาตรฐาน   

การบริการสาธารณะของทองถิ่นระดับสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่  10  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงของเงิน (ตอ) 

เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการปรับผลผลิตหลักใหสอดคลองกับเปาหมาย ยุทธศาสตร    

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตรของประเทศ จากเดิมปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 จํานวน 2 ผลผลิต ปรับเปลี่ยนจํานวน 1 ผลผลิต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 การวิเคราะหสาเหตุของ

การเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยกิจกรรมหลัก ดังนี้ 

  ผลผลิตหลักที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

มีผลผลิตหลักเพียง 1 เดียว จึงตองรับตนทุนทุกประเภทรอยละ 100 สงผลใหตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยของ

ผลผลิตหลักเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 57.27 เม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แตกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินสามารถบรรลุภารกิจหลักในการสงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง         

และมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางยั่งยืน รวมถึงสามารถตอบสนองนโยบายเรงดวน    

ของรัฐบาลเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว        

และสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในการบริหารจัดการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่  11  รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจาย 

และลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร) (ตอ)  

 การวิเคราะหสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจาย

และลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร)   

 ศูนยตนทุนหลักที่ 1 กองตรวจระบบการเงินบัญชีทองถิ่น (ตบ.) มีตนทุนคงที่เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 6.66 

เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คาใชจายคงที่เพิ่มข้ึนอยางชัดเจนคือคาครุภัณฑต่ํากวาเกณฑซึ่งในปที่ผาน

มาไมมีการจัดซื้อ ตนทุนผันแปรลดลงในอัตราที่สูงมากคิดเปนรอยละ 36.89 สงผลใหมีตนทุนรวมลดลงคิดเปน 

รอยละ 5.47 ตนทุนผันแปรท่ีลดลงอยางชัดเจนคือ คาใชจายฝกอบรม และคาจางเหมาบริการ เนื่องจากโครงการ

ตาง ๆ ที่มีการจางเม่ือปกอนไดเสร็จสิ้นแลว รวมถึงไมมีการจัดการฝกอบรมแตอยางใด จึงทําใหคาใชจาย        

ของหนวยงานลดลง 

 ศูนยตนทุนหลักที่ 2  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น (ศส.) มีตนทุนคงที่เพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 44.20  

เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีคาใชจายบุคลากร คาใชสวัสดิการ คาสาธารณูปโภค รวมถึงคาเชาบาน

เพิ่มขึ้นแตในปริมาณที่ไมมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผานมา แตคาใชจายที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจนคือ คาจางท่ีปรึกษา 

และคาเสื่อมราคาที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานตาง ๆ ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถใชงานแลว   

จึงเกิดคาเสื่อมราคาจากการใชระบบในปริมาณที่สูง ตนทุนผันแปรเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 13.17 สงผลใหมีตนทุน

รวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 30.61 เนื่องจากหนวยงานไดรับงบประมาณจางเหมาบริการเพิ่มขึ้นเพื่อมาดําเนินการ

พัฒนาระบบ ดูแลรักษาระบบ และแกไขระบบสารสนเทศใหพรอมใชงานตลอดเวลา  

 ศูนยตนทุนหลักที่ 3 สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลทองถิ่น (สน.บถ.) มีตนทุนคงท่ีเพิ่มขึ้นคิดเปน    

รอยละ 4.26 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีคาใชจายบุคลากร คาใชสวัสดิการ คาสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 

แตมีคาเชาบานลดลงแตในปริมาณท่ีไมมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผานมาจึงทําใหคาใชจายคงที่เพ่ิมขึ้นไมสูงมาก 

ตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมากคิดเปนรอยละ 142.18 สงผลใหมีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 89.41 

ตนทุนผันแปรที่เพิ่มข้ึนทุกประเภทคาใชจาย แตที่เพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัดคือ คาประชาสัมพันธ และคาจางเหมาบริการ 

รวมถึงหนวยงานนี้เปนหนวยงานหลักในการจัดสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น

ประจําป พ.ศ. 2560 และดําเนินการตอเนื่องมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไดมีการจัดประชุมในเรื่องดังกลาว

บอยครั้งเพื่อใหการดาํเนินงานไมมีขอผิดพลาด และมีการจางมหาวิทยาลัยดําเนินงานดวยจึงสงผลใหตนทุนเพิ่มขึ้น

อยางมาก แตถือวาการเพ่ิมข้ึนของตนทุนนี้สงผลใหการสอบแขงขันประสบความสําเร็จตอบสนองความตองการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาในเชิงบริหารจัดการ 

 ศูนยตนทุนหลักที่ 4 กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) มีตนทุนคงท่ีเพิ่มขึ้นสูงมากคิดเปนรอยละ 647.92 

เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดมีการโยก (ยาย) ไปดํารงตําแหนงหนวยงานอื่นหลายอัตรา จึงทําใหคาใชจาย

บุคลากร คาใชจายสวัสดิการ รวมถึงคาเชาบานลดลง แตตนทุนคงท่ีที่เพิ่มสูงข้ึนในปริมาณมากคือ คาจางที่ปรึกษา

ซึ่งหนวยงานจางมหาวิทยาลัยเขามาศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อสงเสริม

และสนับสนุนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติตามเปาหมาย        

การพัฒนาที่ยั่งยืน ตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 37.25 สงผลใหมีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 280.16 

ตนทุนผันแปรท่ีเพิ่มขึ้นชัดเจนคือ คาใชจายฝกอบรม ซึ่งมีการจัดฝกอบรมหลายโครงการจึงทําใหคาใชจาย        

ในการฝกอบรมเพิ่มสูงข้ึน  
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 ศูนยตนทุนหลักที่ 5 สํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) มีตนทุนคงที่เพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 3.22    

แตคาใชจายบุคลากร คาสาธารณูปโภค และคาเชาบานกลับลดลง แตมีคาเชาบานและคาครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ   

ท่ีเพิ่มขึ้นในปกอนเนื่องจากมีการซื้อครุภัณฑประเภทนี้เพิ่มเติม ตนทุนผันแปรลดลงคิดเปนรอยละ 23.81 สงผลให

ตนทุนรวมลดลงคิดเปนรอยละ 6.56 เนื่องจากไดมีการบูรณาการจัดโครงการฝกอบรมรวมกับหนวยงานอ่ืน       

จึงทําใหคาใชจายที่นํามาใชลดลงดวย เชน คาวัสดุ เปนตน  

 ศูนยตนทุนสนับสนุนท่ี 1 กองการเจาหนาท่ี (กจ.) มีตนทุนคงที่เพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 125.22 สาเหตุหลัก  

ท่ีทําใหตนทุนคงที่ของกองการเจาหนาที่เพิ่มขึ้นอยางมากคือในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คาสาธารณูปโภค รวมถึง

มีการจางที่ปรึกษาเขามาศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีปริมาณและสมรรถนะท่ีเพียงพอและสอดคลองกับความ

จําเปนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร การรองรับภารกิจ การบริการประชาชน และการพัฒนาสูการเปล่ียนแปลงของ

กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ตนทุนผันแปรลดลงเปนรอยละ 6.93 สงผลใหตนทุนรวมเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 56.41 

ตนทุนผันแปรท่ีลดลงคือคาจางเหมาบริการ และคาตอบแทนใชสอย  

 ศูนยตนทุนสนับสนุนที่ 2 กองคลัง (กค.) มีตนทุนคงท่ีเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 22.49 ตนทุนที่เพิ่มขึ้นอยาง

ชัดเจนคือ คาเชาบาน และคาครภุัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดมีการจัดซื้อโตะ

และเกาอี้เขามาใชในสํานักงานเพิ่มข้ึนเพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด และมกีารโยก (ยาย) ขาราชการเขามาปฏิบัติงาน

ในหนวยงานหลายอัตรา แตบุคลากรท่ียายเขามาไมสามารถเบิกคาเชาบานไดจึงทําใหคาใชจายสวนนี้ลดลง สําหรับ

ตนทุนผันแปรเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 44.19 สงผลใหตนทุนรวมเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 9.90 เนื่องจากมีการจัด

ฝกอบรมเจาหนาที่การเงินของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจาง 

พ.ศ. 2560 เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติดังกลาวและสามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง    

จึงทําใหคาใชจายฝกอบรมและคาจางเหมาบริการเพิ่มสูงข้ึน  

 ศูนยตนทุนสนับสนุนที่ 3  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (ศปท.สถ.)  

มีตนทุนคงที่ลดลงคิดเปนรอยละ 2.87 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการโยก (ยาย) ขาราชการเขามาปฏิบัติงาน  

ในหนวยงานหลายอัตราแตบุคลากรที่ยายเขามาไมสามารถเบิกคาเชาบานไดจึงทําใหคาใชจายสวนนี้ลดลง สําหรับ

ตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึน 206.39 สงผลใหตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 79.71 ซึ่งตนทุนผันแปรที่เพิ่มขึ้นอยางเห็น

ไดชัดคือคาใชจายฝกอบรม ซึ่งไดมีการจัดฝกอบรมทําความเขาใจกับเจาหนาของสํานักงานสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นจังหวัดเกี่ยวกับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครอง        

สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหสามารถนําไปดําเนินการกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     

ไดอยางถูกตองและเปนธรรม  

 ศูนยตนทุนสนับสนุนที่ 4 กลุมประสานการตรวจราชการกรม (กปต.) มีตนทุนคงที่เพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 15.04 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการโยก (ยาย) ขาราชการเขามาปฏิบัติงานในหนวยงานหลายอัตรา ประกอบกับ      

แตละอัตรามีเงินเดือนสูง มีคาตอบแทนกรณีที่เงินเดือนเต็มข้ัน และมีตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้น 20.79 สงผลใหตนทุนรวม

เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 7.10 ตนทุนผันแปรที่ลดลงอยางชัดเจนคือคาใชจายเดินทาง เนื่องจากไดมีการบูรณาการ    

ออกตรวจติดตามภารกิจในทองที่จังหวัดตาง ๆ รวมกับหนวยงานอื่นและจังหวัดใกลกันไปดวยกันโดยไมแยกกัน

ออกตรวจสอบ  
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ศูนยตนทุนสนับสนุนท่ี 5  กลุมพัฒนาระบบริหาร (ก.พ.ร.) มีตนทุนคงท่ีลดลงคิดเปนรอยละ 5.12         

มีตนทุนผันแปรเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 24.70 สงผลใหตนทุนรวมเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 0.17 ตนทุนคงท่ีที่เพิ่มข้ึน

คือคาเชาบาน และคาใชจายฝกอบรมที่เพ่ิมขึ้นสงผลใหตนทุนผันแปรเพิ่มข้ึนดวย ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไดมีการจัดฝกอบรมเพื่อทําความเขาใจกับบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในเรื่องที่เกี่ยวกับกรอบ

ประเมินสวนราชการใหมีความเขาใจในทุกมิติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่  12  รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร) (ตอ)  

 การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร)   

 คาใชจายประเภทที่ 1 คาซอมแซม เปนคาใชจายผันแปรมีตนทุนลดลง จํานวน 1,759,317.78 บาท คิดเปน

รอยละ 36.09 เนื่องจากครุภัณฑที่ใชอยูในสํานักงาน รถยนตนั่งสวนกลางรวมถึงรถยนตประจําตําแหนงท่ีใชงาน  

ในปจจุบัน รวมถึงอาคารสํานักงาน อยูในสภาพดี พรอมที่ใชงาน จึงไมตองมีการซอมแซม   

 คาใชจายประเภทท่ี 2 คาจางบํารุงรักษาลิฟท เปนคาใชจายคงท่ีมีตนทุนลดลงคิดเปนรอยละ 54.17 

เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานไดมีการติดตั้งลิฟทตัวใหมในอาคารสํานักงานแทนตัวเกาท่ีชํารุด    

ไมสามารถใชงานไดตอไป และลิฟทดังกลาวยังคงอยูในประกันที่บริษัทจะตองมาดูแล บํารุงรักษาใหอยูในสภาพ

พรอมใชงาน จึงไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมในสวนน้ี 

 คาใชจายประเภทที่ 3 คาจางดูแลกลองวงจรปด เปนคาใชจายคงที่มีตนทุนเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 109.69  

เนื่องจากหนวยงานไดมีการติดตั้งกลองวงจรปดเพิ่มเติม และการดูแลอุปกรณดังกลาวมีความละเอียดออนตองใช

ผูเชี่ยวชาญเขามาดูแล เพื่อใหสามารถใชงานไดตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพ   

  


