
 
 

ตารางท่ี  7  เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)  

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระส าคัญในต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย  
(โดยอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกินหรือต่ ากว่า 20%)  

หน่วยงานหลัก 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 : ตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทหอการค้าและสมาคมการค้า  

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 13.18 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ ได้แยกศูนย์ต้นทุนออกจาก กองทะเบียนธุรกิจ ท าให้มีการก าหนด
สัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อยเปลี่ยนไปจากเดิม 35 เป็น 60 ท าให้จ านวนเงินของต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น  

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นและปริมาณลดลงเพียงเล็กน้อย     
จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 460.39 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 362.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.10 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 : ให้บริการข้อมูลธุรกิจ  

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 22.96 เนื่องจากกองทะเบียนธุรกิจ  
มีการเปลี่ยนสัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อยเปลี่ยนไปจากเดิม 10  เป็น 30 ท าให้จ านวนเงินของต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น  

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นและปริมาณลดลงเพียงเล็กน้อย     
จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 17.43 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 13.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.16 

กิจกรรมย่อยท่ี 3: รับและจัดเก็บข้อมูลงบการเงิน บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นและการแก้ไขข้อมูลธุรกิจ  

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 23.59 เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้
เกี่ยวกับกับ 2 หน่วยงานได้แก่ กองทะเบียนธุรกิจ กองข้อมูลธุรกิจ ได้มีการเปลี่ยนสัดส่วนภาระงานจากเดิม 25 
เป็น 20 ให้จ านวนเงินของต้นทุนรวมลดลง  

ปริมาณงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 36.93 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการส่งงบ
การเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ท าให้ปริมาณการส่งงบการเงินด้วยตนเองลดลง 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมและปริมาณลดลง จึงท าให้ต้นทุนต่อ
หน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 93.67 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
มีจ านวน 77.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.16 

กิจกรรมย่อยท่ี 4 : ก ากับดูแลการจัดท าบัญชีธุรกิจ 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 72.32 และปริมาณงานเพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 36.75 เนื่องจากกองตรวจสอบบัญชีธุรกิจได้ยุบรวมกองฯ และภารกิจของงานไปอยู่กับกองก ากับบัญชีธุรกิจ จึง
มีการเปลี่ยนสัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อยเปลี่ยนไปจากเดิม 80  เป็น 38 ท าให้จ านวนเงินของต้นทุนรวมลดลง  

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลง และปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 12.83 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 63.38  บาท คิดเป็นร้อยละ 79.76 

กิจกรรมย่อยท่ี 5 : การอนุญาตตามกฎหมายบัญชี 

ต้นทุนรวมและปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลดลง คิดเป็นร้อยละ 70.85 และปริมาณลดลง 
คิดเป็นร้อยละ 21.51 เนื่องจากกองตรวจสอบบัญชีธุรกิจได้ยุบรวมกองฯ และภารกิจของงานไปอยู่กับกองก ากับบัญชีธุรกิจ  
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จึงมีการเปลี่ยนสัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อยเปลี่ยนไปจากเดิม 12  เป็น 6 ท าให้จ านวนเงินของต้นทุนรวมลดลง  
ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวม และปริมาณลดลง จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วย

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 820.94 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
ซึ่งมีจ านวน 2,210.28  บาท คิดเป็นร้อยละ 62.86 

กิจกรรมย่อยท่ี 6 : การให้ค าปรึกษาธุรกิจ/การเผยแพร่ความรู้ 

  ต้นทุนรวมและปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลดลง คิดเป็นร้อยละ 83.80 และปริมาณงาน 
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 62.67 เนื่องจากกองตรวจสอบบัญชีธุรกิจได้ยุบรวมกองฯ และภารกิจของงานไปอยู่กับ
ก ากับบัญชีธุรกิจ จึงมีการเปลี่ยนสัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อยเปลี่ยนไปจากเดิม 8  เป็น 4 ท าให้จ านวน
เงินของต้นทุนรวมลดลง  
  ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวม และปริมาณลดลง จึงท าให้ต้นทุนต่อ
หน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 382.99 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ซึ่งมีจ านวน 882.72  บาท คิดเป็นร้อยละ 56.61  

กิจกรรมย่อยท่ี 7 : การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

  ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปริมาณงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากเป็น
กิจกรรมย่อยที่ก าหนดขึ้นใหม่ของตรวจสอบบัญชีธุรกิจและ ยุบกองฯ และภารกิจงานไปอยู่กับกองก ากับบัญชี
ธุรกิจ ซึ่งเก่ียวกับการการเพ่ิมทักษะและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในส่วนภูมิภาค ให้สามารถปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบบัญชี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงมีต้นทุนรวมและปริมาณงานคิดเป็นร้อยละ 100 

กิจกรรมย่อยท่ี 8 : วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 23.58 เนื่องค่าใช้จ่ายประเภท
ค่าเสื่อมราคาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีจ านวนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท าให้การน ามาปันส่วน
ของกองข้อมูลธุรกิจมีต้นทุนรวมลดลง   

ปริมาณงานเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 177.01 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กอง
ข้อมูลธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจและเพ่ิมบทบาทในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ เพ่ือสนับสนุนผู้บริหารและ
เผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนในการใช้ข้อมูลธุรกิจเชิงพื้นที่ เพิ่มขึ้น เช่น บทวิเคราะห์เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ท าให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีปริมาณงานจ านวน 241 เรื่อง  
  ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวม และปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้ต้นทุน
ต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 22,655.72 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 82,127.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.41 

กิจกรรมย่อยท่ี 10 : การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 27.76 เนื่องจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีการเปลี่ยนสัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อยเปลี่ยนไปจากเดิม 28.5 เป็น 38 ท าให้มีต้นทุนรวม
เพิ่มข้ึน  
  ปริมาณงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 7.05 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมเน้นการพัฒนา
ธุรกิจด้านแฟรนไชส์เป็นส าคัญ จึงท ากิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าและส่งปลีกลดลง 
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ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นและปริมาณลดลง จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 13,221.20 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 9,619.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.45 

กิจกรรมย่อยท่ี 11 : การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 362.38 เนื่องจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีการเปลี่ยนสัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อยเปลี่ยนไปจากเดิม 11 เป็น 53 ท าให้มีต้นทุนรวม
เพิ่มข้ึน 
  ปริมาณงานเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 161.89 เนื่องจากกรมได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ โดยได้ร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมฯ ได้แก่
โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพ่ือผู้มีรายได้น้อย จึงท าให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น 
  ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมและปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้ต้นทุน
ต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 41,483.22 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 23,495.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.55 

กิจกรรมย่อยท่ี 12 : การส่งเสริมและพัฒนาโลจิสติกส์ 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 72.71 เนื่องจากกองส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจ  มีการเปลี่ยนสัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อยเปลี่ยนไปจากเดิม 5 เป็น 9 จึงท าให้จ านวนเงิน
ของต้นทุนรวมเพิ่มข้ึน 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นและปริมาณลดลงเพียงเล็ก 
จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 19,516.48 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 10,703.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.34 

กิจกรรมย่อยท่ี 13 : ด าเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปริมาณงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากเป็น
กิจกรรมย่อยที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมหลักตามเอกสารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือกิจกรรม
หลักค่าใช้จ่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงมีต้นทุนรวมและปริมาณงานคิดเป็นร้อยละ 100 

กิจกรรมย่อยท่ี 14 : ด้านระบบงานเฉพาะและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

  ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 50.47 เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ประเภทค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวนเงินมากกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จึงท าให้ต้นทุนรวมเพิ่มข้ึน 
  ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น  จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 976,524.55 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมี
จ านวน 673,493.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.99 

กิจกรรมย่อยท่ี 15 : ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็ปไซต์ 

  ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 59.19 เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ประเภทค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวนเงินมากกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จึงท าให้ต้นทุนรวมเพิ่มข้ึน 
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  ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 26,854,245.07 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมี
จ านวน 16,869,225.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.19 

กิจกรรมย่อยท่ี 16 : การส่งเสริมธุรกิจชุมชน 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 81.36 เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 กองส่งเสริมธุรกิจชุมชน ได้ย้ายไปรวมกับกองธุรกิจการค้าภูมิภาค และเปลี่ยนชื่อเป็น “กองธุรกิจ
ภูมิภาคและชุมชน” ศูนย์ต้นทุน 1300800011 ท าให้เงินนอกงบประมาณลดลงกว่าปีก่อน เนื่องจากไม่มี
ค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างที่ปรึกษา 
  ปริมาณงานเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 34.43 เนื่องจากกรมฯ ได้เน้นส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชน จากการร่วมมือกันในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนายกระดับร้านค้า
ชุมชน” ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้มีส่วนผลักดันให้
เกิดการจัดงาน “สร้างเศรษฐกิจชุมชน รวมพลคนฐานราก” ขึ้นเพ่ือช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าของสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน จึงท าให้ปริมาณงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลง และปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 34,884.53 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 251,627.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.14 

กิจกรรมย่อยท่ี 17 : การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งและการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ  
                        Moc Biz Club 

  ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 17.57 และ
ปริมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ  100,400.00 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองส่งเสริมธุรกิจชุมชน ได้เปลี่ยนชื่อ
กิจกรรมย่อยจากเดิม "การติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุน การปฏิบัติงานของส านักงานพาณิชย์จังหวัดในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรม" และเปลี่ยนหน่วยนับจาก เรื่อง เป็น ราย จึงท าให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น 
  ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวม และปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้ต้นทุน
ต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 2,213.79  บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 1,892,305.84  บาท คิดเป็นร้อยละ 99.88 

กิจกรรมย่อยท่ี 18 : การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการ 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 37.98 เนื่องจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ได้ย้ายกิจกรรมย่อยไปอยู่กับกองธุรกิจบริการ ท าให้มีการเปลี่ยนสัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อย
เปลี่ยนไปจากเดิม 5.5 เป็น 30 ท าให้มีต้นทุนรวมเพิ่มข้ึน  
  ปริมาณงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 35.96 เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมาย (KPIs) 
ได้แก่ บริหารทรัพย์สิน ร้านอาหาร บริการสุขภาพ รับเหมาก่อสร้างบ้าน จึงท าให้ปริมาณลดลง 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และปริมาณลดลง จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 21,129.69 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 9,807.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 115.45 
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กิจกรรมย่อยท่ี 19 : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 41.37 เนื่องจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีการเปลี่ยนสัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อยเปลี่ยนไปจากเดิม 35 เป็น 25 ท าให้มีต้นทุนรวม
ลดลง 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลง และปริมาณเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อย จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 41,751.65 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อ
หน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 77,896.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.40 

กิจกรรมย่อยท่ี 20 : สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 16.13 เนื่องจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่อยู่ในงบกลางลดลงจากปีงบประมาณก่อน จึงท าให้ต้นทุนรวม
ลดลง 
  ปริมาณงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 30.35 เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ได้ก าหนดจัดอบรม 8 
หลักสูตร จากเดิมของปีงบประมาณก่อนจ านวน 10 หลักสูตร จึงท าให้ปริมาณลดลง 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวม และปริมาณลดลง จึงท าให้ต้นทุนต่อ
หน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 37,461.58 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ซึ่งมีจ านวน 31,109.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.42 

กิจกรรมย่อยท่ี 21 : พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 65.33 เนื่องจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีการเปลี่ยนสัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อยเปลี่ยนไปจากเดิม 35 เป็น 15 ท าให้มีต้นทุนรวม
ลดลง 
  ปริมาณงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 95.70 เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ได้ปรับแผนการ
ด าเนินงานตามนโยบายกรมโดยเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีรายได้น้อยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจัด
อบรมแม่บ้านมืออาชีพแทน โดยนับเป็น KPIs เฉพาะประกวดสมาคมการค้าจ านวน 30 สมาคม  จึงท าให้
ปริมาณลดลง  

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวม และปริมาณลดลง จึงท าให้ต้นทุนต่อ
หน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 272,220.79 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 33,799.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 705.41 

กิจกรรมย่อยท่ี 23 : ให้ค าปรึกษา และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงเพียงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 1.44 และปริมาณ
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 23.54 เนื่องจากปีงบประมาณพ.ศ. 2561 มีการตอบข้อหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ของคนคนต่างด้าวลดลง 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวม และปริมาณลดลง จึงท าให้ต้นทุนต่อ
หน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 214.09 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ซึ่งมีจ านวน 166.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.90 
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กิจกรรมย่อยที่ 24 : การวิเคราะห์ เผยแพร่ข้อมูลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายฯ 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงเพียงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 1.44 และปริมาณ
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 23.21 เนื่องจากปีงบประมาณพ.ศ. 2561 มีการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายส าหรับ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพ่ิมขึ้น 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลง และปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 27,891.16 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 34,868.12  บาท คิดเป็นร้อยละ 20.01 

กิจกรรมย่อยท่ี 25 : การตรวจสอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 86.92 เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มกีารยุบรวมกองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ และมีการย้ายบุคลากรบางส่วนมาอยู่กับกองธรรมาภิบาลธุรกิจ ท า
ให้มีต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายบุคลากรได้แก่เงินเดือน และค่าตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในเงินงบประมาณ จึงส่งผลให้
ต้นทุนรวมเพิ่มข้ึน 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และปริมาณลดลงเพียง
เล็กน้อย จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 498.69 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 274.95  บาท คิดเป็นร้อยละ 81.37 

กิจกรรมย่อยท่ี 26 : ก ากับตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 28.73 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มีการเปลี่ยนสัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อยเปลี่ยนไปจากเดิม 29.92 เป็น 14 ท าให้มีต้นทุนรวม
ลดลง 
  ปริมาณงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 61.26 เนื่องจากปีงบประมาณพ.ศ. 2561 มีการก ากับและ
ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวลดลง 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวม และปริมาณลดลง จึงท าให้ต้นทุนต่อ
หน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 505.85 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ซึ่งมีจ านวน 274.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.97 

กิจกรรมย่อยท่ี 27 : การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ E-commerce 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 77.03 เนื่องจากกองพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ซึ่ง ใช้เงินงบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างมี
สาระส าคัญจากปีงบประมาณพ.ศ. 2560 จึงท าให้ต้นทุนรวมเพิ่มข้ึน 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นและปริมาณลดลง จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 11,658.68 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 4,845.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 140.62 

กิจกรรมย่อยท่ี 28 : ก ากับดูและผู้ท าบัญชี/สถาบันอบรม 

  ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 40.63 เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มีการยุบรวมกองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ และมีการย้ายบุคลากรบางส่วนมาอยู่กับกองก ากับบัญชีธุรกิจ ท าให้
มีต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายบุคลากรได้แก่เงินเดือน และค่าตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในเงินงบประมาณ จึงส่งผลให้ต้นทุนรวม
เพ่ิมข้ึน 
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ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นและปริมาณลดลงเพียง
เล็กน้อย จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีจ านวน 365.15 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 225.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.14 

กิจกรรมย่อยท่ี 29 : การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 50.68 เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มีการยุบรวมกองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ และมีการย้ายบุคลากรบางส่วนมาอยู่กับกองก ากับบัญชีธุรกิจ ท าให้
มีต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายบุคลากรได้แก่เงินเดือน และค่าตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในเงินงบประมาณ จึงส่งผลให้ต้นทุนรวม
เพิ่มข้ึน 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวม และปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้ต้นทุน
ต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีจ านวน 38.25 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมี
จ านวน 28.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.44 

กิจกรรมย่อยท่ี 30 : ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 56.70 เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มีการยุบรวมกองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ และมีการย้ายบุคลากรบางส่วนมาอยู่กับกองก ากับบัญชีธุรกิจ ท าให้
มีต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายบุคลากรได้แก่เงินเดือน และค่าตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในเงินงบประมาณ จึงส่งผลให้ต้นทุนรวม
เพิ่มข้ึน 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวม และปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้ต้นทุน
ต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีจ านวน 97,559.50 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
มีจ านวน 69,621.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.13 

กิจกรรมย่อยท่ี 31 : การเผยแพร่ความรู้ 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 50.57 เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มีการยุบรวมกองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ และมีการย้ายบุคลากรบางส่วนมาอยู่กับกองก ากับบัญชีธุรกิจ ท าให้
มีต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายบุคลากรได้แก่เงินเดือน และค่าตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในเงินงบประมาณ จึงส่งผลให้ต้นทุนรวม
เพิ่มข้ึน 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นและปริมาณลดลงเพียง
เล็กน้อย จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีจ านวน 43,846.97 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 26,997.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.41 

กิจกรรมย่อยท่ี 33 : พัฒนาอบรมความรู้ผู้บังคับหลักประกัน 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 19.03 เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ไม่มีค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก ซ่ึงอยู่ในเงินนอกงบประมาณ
เหมือนปีงบประมาณก่อน จึงท าให้ต้นทุนรวมลดลง 

ปริมาณงานลดลง ร้อยละ 46.94 เนื่องจากกรมฯ ได้ให้ความส าคัญในการแจ้งข้อมูลการจด
ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ปริมาณการพัฒนา
อบรมความรู้ผู้บังคับหลักประกันจึงลดลง  

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวม และปริมาณลดลง จึงท าให้ต้นทุนต่อ
หน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3,617.97 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ซึ่งมีจ านวน 2,370.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.61 
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กิจกรรมย่อยท่ี 35 : อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบธุรกิจ 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 59.51 เนื่องจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีการเปลี่ยนสัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อยเปลี่ยนไปจากเดิม 20 เป็น 10 จึงท าให้มีต้นทุนรวม
ลดลง 

ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 51.97 เนื่องจากกรมฯ ได้ให้ความส าคัญกับพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ท าให้มีการจัดฝึกอบรมแก่ผู้ที่สนใจเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ปริมาณงานเพ่ิมขึ้น  

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลง และปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 570.13 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 2,139.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.36 

กิจกรรมย่อยท่ี 36 : การแจ้งข้อมูลหน่วยงานจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินมีทะเบียน 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 19.03 เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ไม่มีค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก ซึ่งอยู่ในเงินนอกงบประมาณ
เหมือนปีงบประมาณก่อน จึงท าให้ต้นทุนรวมลดลง 

ปริมาณงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 11,871.21 เนื่องจากกรมฯ ได้ให้ความส าคัญในการแจ้งข้อมูลการ
จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 จึงมีการแจ้งจด
ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพิ่มข้ึน 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงมีต้นทุนรวมลดลง และปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 31.78 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 4,698.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.32 

กิจกรรมย่อยท่ี 37 : การขึ้นทะเบียนผู้บังคับหลักประกัน 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 19.03 เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ไม่มีค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก ซึ่งอยู่ในเงินนอกงบประมาณ
เหมือนปีงบประมาณก่อน จึงท าให้ต้นทุนรวมลดลง 

ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 677.08 เนื่องจากปีงบประมาณพ.ศ. 2561 กองทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจมีการแจ้งเปลี่ยนชื่อกิจกรรมย่อยจากการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหลักประกัน เป็น การอบรม
ความรู้และออกใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน ท าให้ปริมาณงานเพ่ิมขึ้น และกรมฯ ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อกิจกรรม
ย่อยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงมีต้นทุนรวมลดลง และปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 841.45 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 8,075.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.58 

กิจกรรมย่อยท่ี 38 : ตรวจพิจารณาการจองช่ือนิติบุคคล 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 81.44 เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ ได้แยกศูนย์ต้นทุนออกจาก กองทะเบียนธุรกิจ แล้ว   
จึงท าให้ต้นทุนรวมลดลง 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และปริมาณลดลงเพียงเล็กน้อย
จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 13.27 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 74.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.30 
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กิจกรรมย่อยท่ี 39 : การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้าง 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 83.63 เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ ได้แยกศูนย์ต้นทุนออกจาก กองทะเบียนธุรกิจ แล้ว    
จึงท าให้ต้นทุนรวมลดลง 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และปริมาณลดลงเพียงเล็กน้อย
จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 322.01 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 2,088.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.58 

กิจกรรมย่อยท่ี 40 : การตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 78.96 เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ ได้แยกศูนย์ต้นทุนออกจาก กองทะเบียนธุรกิจ แล้ว    
จึงท าให้ต้นทุนรวมลดลง 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และปริมาณลดลงเพียงเล็กน้อย
จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 1,337.34 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 7,337.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.77 

กิจกรรมย่อยท่ี 41 : ตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 80.89 เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ ได้แยกศูนย์ต้นทุนออกจาก กองทะเบียนธุรกิ จ แล้ว    
จึงท าให้ต้นทุนรวมลดลง 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และปริมาณลดลงเพียงเล็กน้อย
จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 1,680.30 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 10,032.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.25 

หน่วยงานสนับสนุน 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 : ด าเนินงานด้านบริหารบุคลากร 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.40 และปริมาณ
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 71.05 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดสรรอัตราก าลังเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณก่อนจ านวน 17 ราย  

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และปริมาณ
เพิ่มข้ึน จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 136.95 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 224.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.97 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 : ด้านวินัยและความผิดทางละเมิด 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.40 และปริมาณ
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 51.22 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการด าเนินการเรื่องวินัยและความรับผิด
ทางละเมิดลดลง 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และปริมาณ
เพิ่มขึ้น จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 28,684.14 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อ
หน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 13,403.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 114.01 
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กิจกรรมย่อยท่ี 4 : ด าเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 61.34 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มีการเปลี่ยนสัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อยเปลี่ยนไปจากเดิม 54  เป็น 20 ท าให้จ านวนเงินของต้นทุนรวม
ลดลง 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวม และปริมาณลดลง จึงท าให้ต้นทุนต่อ
หน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 429.03 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ซึ่งมีจ านวน 781.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.07 

กิจกรรมย่อยท่ี 6 : ด้านงานช่วยอ านวยการ 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 65.20 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มีการเปลี่ยนสัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อยเปลี่ยนไปจากเดิม 3  เป็น 1 ท าให้จ านวนเงินของต้นทุนรวม
ลดลง 

ปริมาณหน่วยนับเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 15.55 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีงาน
ด้านช่วยอ านวยการ ได้แก่ การด าเนินงานอ านวยการในเรื่องต่าง ๆ การติดต่อเพ่ิมขึ้น 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลง และปริมาณงานเพิ่มขึ้น จึงท า
ให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 17.83 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 59.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.89 

กิจกรรมย่อยท่ี 7 : ด าเนินงานด้านการเงินและบัญชี 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 47.65 เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ไม่มีค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนอื่น ที่อยู่ในเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นของหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมของกองคลังลดลง 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวม และปริมาณงานลดลง จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 674.16 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 1,158.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.80 

กิจกรรมย่อยท่ี 8 : ด าเนินงานด้านการพัสดุ 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 49.06 เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ไม่มีค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนอื่น ที่อยู่ในเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นของหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมของกองคลังลดลง 

ปริมาณงานของการจัดซื้อจัดจ้างลดลง คิดเป็นร้อยละ 17.53 เนื่องจากกรม มีการเปลี่ยน
เปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่โดยให้แต่ละส านัก/กอง/ศูนย์ และกลุ่มฯ ส ารวจความต้องการซื้อวัสดุ
ส านักงาน เช่น หมึกพิมพ์ และรวบรวมให้ฝ่ายพัสดุเพ่ือด าเนินการจัดซื้อครั้งเดียว ซึ่งต่างจากปีงบประมาณ
ก่อนทีแ่ยกกันจัดซื้อ ปริมาณครั้งในการจัดซื้อจัดจ้างจึงลดลง  

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวม และปริมาณงานลดลง จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 42,448.82 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีจ านวน 68,727 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.24 
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กิจกรรมย่อยท่ี 9 : งานยานพาหนะ 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 43.31 เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ไม่มีค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนอื่น ที่อยู่ในเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นของหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมของกองคลังลดลง 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลง และปริมาณงานเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อย จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 18.07 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 36.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.49 

กิจกรรมย่อยท่ี 11 : งานด้านอาคารและสถานที่ 

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 44.64 เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ไม่มีค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนอื่น ที่อยู่ในเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นของหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมของกองคลังลดลง 

ปริมาณงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 29.95 เนื่องจากมีการแจ้งดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคาร
และสถานที่ท่ีช ารุดลดลง 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวม และปริมาณงานลดลง จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 35,467.10 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจ านวน 44,875.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.97 

กิจกรรมย่อยท่ี 17 : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน  

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 59.19 เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ประเภทค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวนเงินมากกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จึงท าให้ต้นทุนรวมเพิ่มข้ึน 

 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และปริมาณหน่วยนับลดลง 
จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 57,381.25 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 28,091.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 104.26 

กิจกรรมย่อยท่ี 18 : พิจารณาวินิจฉัย ข้อพิพาท ข้ออุทธรณ์การจดทะเบียนธุรกิจของภูมิภาค  

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปริมาณงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากเป็น
กิจกรรมย่อยที่ก าหนดขึ้นใหม่ของกองธุรกิจภูมิภาคและชุน ซึ่งเกี่ยวกับการวินิจฉัยข้อพิพาท ข้ออุทธรณ์ คัดค้าน 
โต้แย้ง การจดทะเบียนธุรกิจของภูมิภาค 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงมีต้นทุนรวมและปริมาณงานคิดเป็นร้อยละ 100 

 


