
ตารางท่ี  9    เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)  

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระส าคัญในต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก  
(โดยอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกินหรือต่ ากว่า 20%) 

กิจกรรมหลักที่ 2 :  บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ 

  ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 32.67 เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มีการย้ายกิจกรรมย่อยที่เคยอยู่ในกิจกรรมหลักที่ 2 นี้ไปอยู่กิจกรรมหลักอ่ืน ท าให้ต้นทุนรวมลดลง  

 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลงและปริมาณเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย    
จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีจ านวน 62.20 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 93.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.76 

กิจกรรมหลักที่ 3 :  สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 

  ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 55.76 เนื่องจากกองตรวจสอบบัญชี
ธุรกิจได้ยุบรวมกองฯ และภารกิจของงานไปอยู่กับกองก ากับบัญชีธุรกิจ จึงมีการเปลี่ยนสัดส่วนภาระงานของ
กิจกรรมย่อย ท าให้จ านวนเงินของต้นทุนรวมลดลง  
  ปริมาณหน่วยนับเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 21.82 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีปริมาณ
งานการก ากับดูแลการจัดท าบัญชีธุรกิจ ตรวจสอบการจัดท าบัญชีและวิเคราะห์งบการเงินเพ่ิมข้ึน 

 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลงและปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 205.04 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 564.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.68 

กิจกรรมหลักที่ 4 :  จ้างท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

  ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 66.13 เนื่องจากค่าใช้จ่ายประเภท
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวนเงินมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จึงท าให้ต้นทุนรวมเพิ่มข้ึน  
  ปริมาณงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 95.42 เนื่องจากปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เปลี่ยนกิจกรรมย่อยของกิจกรรมหลักที่ 4 ท าให้ปริมาณงานมีหน่วยนับคนละหน่วยและ
แตกต่างกันเนื่องจากปริมาณงานเดิมมีหน่วยนับเป็น “จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์” และเปลี่ยนเป็น “ราย” เมื่อน า
กิจกรรมย่อยของกิจกรรมหลักที่ 4 มาเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อนปริมาณงานจึงมีจ านวนลดลง 

 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นและปริมาณลดลง จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 1,088,568 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 30,007.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 3,527.65 

กิจกรรมหลักที ่5 :  ค่าจ้างบ ารุงรักษาระบบฯ 

 ต้นทุนรวมและปริมาณหน่วยนับประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจาก
ตามเอกสารการแบ่งประเภทกิจกรรมหลักของฝ่ายงบประมาณ เป็นกิจกรรมหลักท่ีก าหนดขึ้นใหม่ 

กิจกรรมหลักท่ี 6 :  พัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 48.13 เนื่องจากมีการเปลี่ยน
สัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อย ท าให้จ านวนเงินของต้นทุนรวมลดลง  
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 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งมีต้นทุนรวมและปริมาณลดลง จึงท าให้ต้นทุนต่อ
หน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 52,400.18 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ซึ่งมีจ านวน 93,656.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.05 

กิจกรรมหลักท่ี 7 :  ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 169.98 เนื่องจากมีการเปลี่ยน
สัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อย ท าให้จ านวนเงินของต้นทุนรวมลดลง  

 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และปริมาณลดลงเพียง
เล็กน้อย จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 20,966.45 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 7,355.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 185.04 

กิจกรรมหลักท่ี 8 :  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 47.42 เนื่องจากมีการเปลี่ยน
สัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อย ท าให้จ านวนเงินของต้นทุนรวมลดลง  

ปริมาณงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 57.83 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ปรับแผนการ
ด าเนินงานตามนโยบายกรมโดยเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายปริมาณงานจึงลดลง 

 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งมีต้นทุนรวมและปริมาณงานลดลง จึงท าให้ต้นทุน
ต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 39,132.62 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ซึ่งมีจ านวน 31,385.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.68 

กิจกรรมหลักท่ี 9 :  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 66.20 เนื่องจากมีการเปลี่ยน
สัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อย ท าให้จ านวนเงินของต้นทุนรวมลดลง  

 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลงและปริมาณงานเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อย จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 53,538.25 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 173,298.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.11 

กิจกรรมหลักท่ี 10 :  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 78.38 เนื่องจากมีการเปลี่ยน
สัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อย ท าให้จ านวนเงินของต้นทุนรวมเพ่ิมข้ึน 

 ปริมาณงานเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 42.39 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ปรับ
แผนการด าเนินงานตามนโยบายกรมโดยเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายปริมาณงานจึงลดลง 

 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งมีต้นทุนรวม และปริมาณงานเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 8,987.22 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 7,173.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.28 

กิจกรรมหลักท่ี 11 :  ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มโอกาสด้วย e-Commerce 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 45.21 เนื่องจากกองพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ซึ่งใช้เงินในงบประมาณเพ่ิมขึ้นต้นทุนรวม
จึงเพิ่มขึ้น 
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 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมและปริมาณ เพิ่มขึ้น จึงท าให้ต้นทุน

ต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 14,296.21 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 11,864.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.49 

กิจกรรมหลักท่ี 12 :  ค่าใช้จ่ายในการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดโลก 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 200.12 เนื่องจากมีการเปลี่ยน
สัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อย ท าให้จ านวนเงินของต้นทุนรวมเพ่ิมข้ึน 

ปริมาณงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 62.39 เนื่องจากกรมได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ โดยได้ร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมฯ ได้แก่
โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพ่ือผู้มีรายได้น้อย จึงท าให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น 

 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมและปริมาณ เพิ่มขึ้น จึงท าให้ต้นทุน
ต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 29,847.37 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 16,149.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.81 

กิจกรรมหลักท่ี 13 :  ค่าใช้จ่ายหลักประกันทางธุรกิจทางเลือกใหม่เพื่อ SME ไทยก้าวไกล เข้มแข็ง 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 79.31 เนื่องจากมีการเปลี่ยน
สัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อย ท าให้จ านวนเงินของต้นทุนรวมลดลง 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลงและปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 2 ,193.83 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 12,854.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.93 

กิจกรรมหลักท่ี 14 :  ค่าใช้จ่ายในการสร้างและยกระดับธุรกิจ SME ให้มีธรรมาภิบาล 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 44.79 เนื่องจากมีการเปลี่ยน
สัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อย ท าให้จ านวนเงินของต้นทุนรวมลดลง 

ปริมาณงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.27 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการเพ่ิม
กิจกรรมย่อยซึ่งกิจกรรมย่อยดังกล่าวอยู่ในกิจกรรมหลักที่ 14 นี้จึงท าให้ปริมาณงานเพ่ิมข้ึน 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลงและปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 48.43 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 100.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.69 

กิจกรรมหลักท่ี 15 :  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 48.06 เนื่องจากมีการเปลี่ยน
สัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อย ท าให้จ านวนเงินของต้นทุนรวมลดลง 

ปริมาณงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 52.66 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการพัฒนา
ส านักงานบัญชีให้มีการบริหารจัดการที่ดี และยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพปริมาณจึงเพ่ิมขึ้น 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลงและปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 362.74 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 1,066.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.98 
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กิจกรรมหลักที่ 16 :  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว   
                         พ.ศ.2542 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 51.51 เนื่องจากมีการเปลี่ยน
สัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อย ท าให้จ านวนเงินของต้นทุนรวมลดลง 

ปริมาณงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23.21 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการพัฒนา
ส านักงานบัญชีให้มีการบริหารจัดการที่ดี และยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพปริมาณจึงเพ่ิมขึ้น 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลงและปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน  50,218.66 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 127,597.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.64 

กิจกรรมหลักที่ 17 :  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาค้าปลีกชุมชน 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 293.77 เนื่องจากมีการเปลี่ยน
สัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อย ท าให้จ านวนเงินของต้นทุนรวมเพ่ิมข้ึน 

ปริมาณงานลดลงคิดเป็นร้อยละ 80.39 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมฯ เน้นการ
พัฒนาธุรกิจด้านแฟรนไชส์เป็นส าคัญ จึงท ากิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าและส่งปลีกลดลง 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นและปริมาณลดลง จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน  70,429.65 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 3,507.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 1,907.98 

กิจกรรมหลักที่ 18 :  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้าชุมชนOffline 2 Online (B2C) 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 55.58 เนื่องจากมีการเปลี่ยน
สัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อย ท าให้จ านวนเงินของต้นทุนรวมลดลง 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมและปริมาณลดลง จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 14,820.55 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ซึ่งมีจ านวน 12,044.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.05 

กิจกรรมหลักที่ 19 :  ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz club 
 ต้นทุนรวมและปริมาณหน่วยนับประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจาก

ตามเอกสารการแบ่งประเภทกิจกรรมหลักของฝ่ายงบประมาณ เป็นกิจกรรมหลักท่ีก าหนดขึ้นใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 20 :  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานรากOTOP ไทยสู่สากล 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 40.18 เนื่องจากมีการเปลี่ยน
สัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อย ท าให้จ านวนเงินของต้นทุนรวมลดลง 

ปริมาณงานเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 34.43 เนื่องจากกรมฯ ได้เน้นส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชน จากการร่วมมือกันในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนายกระดับร้านค้าชุมชน” 
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้มีส่วนผลักดันให้เกิดการจัด
งาน “สร้างเศรษฐกิจชุมชน รวมพลคนฐานราก” ขึ้นเพ่ือช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าของสมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน จึงท าให้ปริมาณงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึน 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลงและปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้ต้นทุน
ต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 46,946.60 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 105,500.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.50 
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กิจกรรมหลักที่ 21 :  ค่าใช้จ่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ต้นทุนรวมและปริมาณหน่วยนับประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจาก

ตามเอกสารการแบ่งประเภทกิจกรรมหลักของฝ่ายงบประมาณ เป็นกิจกรรมหลักท่ีก าหนดขึ้นใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 22 :  บูรณาการระบบงานการจดทะเบียนธุรกิจสู่ AEC 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 147.84 เนื่องจากมีการเปลี่ยน
สัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อย ท าให้จ านวนเงินของต้นทุนรวมเพ่ิมข้ึน 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นและปริมาณลดลงเพียงเล็กน้อย    
จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 45.20 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 16.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 170.33 

กิจกรรมหลักที่ 24 :  ค่าใช้จ่ายแฟรนไชส์สร้างอาชีพ 
 ต้นทุนรวมและปริมาณหน่วยนับประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจาก

ตามเอกสารการแบง่ประเภทกิจกรรมหลักของฝ่ายงบประมาณ เป็นกิจกรรมหลักท่ีก าหนดขึ้นใหม่ 


