
ตารางท่ี  8  เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)  

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระส าคัญในต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย  
(โดยอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกินหรือต่ ากว่า 20%) 

ผลผลิตย่อยท่ี 1 :  การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 34.23 และปริมาณลดลง คิดเป็น
ร้อยละ 0.78 เนื่องจากปีงบประมาณพ.ศ. 2561 กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ ได้แยกศูนย์
ต้นทุนออกจากกองทะเบียนธุรกิจ ท าให้การค านวณค่าใช้จ่ายในการปันส่วน ค านวณแค่จ า นวนเงินของ
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษโดยไม่น าต้นทุนค่าใช้จ่ายของกองกองทะเบียนธุรกิจมา
ค านวณเหมือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงท าให้ต้นทุนรวมลดลง  
 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวม และปริมาณลดลง จึงท าให้ต้นทุนต่อ
หน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 246.34 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ซึ่งมีจ านวน 371.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.71   

ผลผลิตย่อยท่ี 3 :  การก ากับดูแลธุรกิจ 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 71.69 เนื่องจากปีงบประมาณพ.ศ. 2561 
กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ ได้ยุบรวมกองฯ และภารกิจของงาน ไปอยู่กับกองก ากับบัญชีธุรกิจ ท าให้ต้องมีการ
ก าหนดสัดส่วนกิจกรรมย่อยใหม่ ซึ่งกิจกรรมย่อยดังกล่าวฯ อยู่ในผลผลิตย่อยที่ 3 นี้ จึงส่งผลให้ต้นทุนรวม
ลดลง  
 ปริมาณงานเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 35.24 เนื่องจากกิจกรรมย่อยก ากับดูแลการจัดท าบัญชี
ธุรกิจมีปริมาณงานเพ่ิมขึ้น  
 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลง และปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 34.23 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ซึ่งมีจ านวน 163.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.07 

ผลผลิตย่อยท่ี 4 :  การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 22.57 เนื่องจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 กองส่งเสริมธุรกิจชุมชน (เดิม) ได้แยกออกมาจากศูนย์ต้นทุนของกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
แล้ว ท าให้ต้องมีการก าหนดสัดส่วนใหม่ จึงท าให้ต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้น 
 ปริมาณเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 88.67 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองส่งเสริมธุรกิจ
ชุมชน ได้เปลี ่ยนชื ่อกิจกรรมย่อยจากเดิม "การติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุน การปฏิบัติงานของ
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรม" เป็น “การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความเข้มแข็งและการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club” และเปลี่ยนหน่วยนับจากเดิม “เรื่อง” 
เป็น “ราย” จึงส่งผลให้ปริมาณงานเพ่ิมขึ้น 
 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวม และปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้ต้นทุนต่อ
หน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 15,523.71 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ซึ่งมีจ านวน 23,895.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.03 

ผลผลิตย่อยท่ี 8 :  การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 31.52 เนื่องจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เนื่องจากกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  
ซึ่งอยู่ในเงินในงบประมาณเพ่ิมขึ้น จึงท าให้ต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้น 
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 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และปริมาณลดลง จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 14,438.94 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 8,077.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.76 

ผลผลิตย่อยท่ี 10 :  พัฒนาวิชาชีพบัญช ี

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 6.92 และปริมาณ เพิ ่มขึ ้น       
คิดเป็นร้อยละ 18.56  
 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลง และปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 115.46 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ซึ่งมีจ านวน 147.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.49 

ผลผลิตย่อยท่ี 12 :  สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ 

 ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 51.05 เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ได้เปลี่ยนสัดส่วนของงานจากเดิม 30 เป็น 20 ท าให้
ต้นทุนรวมลดลง  
 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลง และปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 2,192.26 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 5,427.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.61 

ผลผลิตย่อยท่ี 13 :  การแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานผู้มีหน้าที่จดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สิน 

 ต้นทุนรวมและปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 26.23 เนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก ซึ่งอยู่ในเงินนอก
งบประมาณเหมือนปีงบประมาณก่อน จึงท าให้ต้นทุนรวมลดลง 

 ปริมาณเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 11,871.21 เนื่องจากกรมฯ ได้ให้ความส าคัญในการแจ้ง
ข้อมูลการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
จึงมีการแจ้งจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพ่ิมขึ้น 
 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลง และปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 70.73 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ซึ่งมีจ านวน 11,476.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.38  

ผลผลิตย่อยที่ 14:  การให้บริการออกใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน 

ต้นทุนรวมและปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 52.40 เนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก ซึ่งอยู่ในเงินนอก
งบประมาณเหมือนปีงบประมาณก่อน จึงท าให้ต้นทุนรวมลดลง 

ปริมาณงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 677.08 เนื่องจากปีงบประมาณพ.ศ. 2561 กองทะเบียนหลักประกัน
ทางธุรกิจมีการแจ้งเปลี่ยนชื่อกิจกรรมย่อยจากการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหลักประกัน เป็น การอบรมความรู้และ
ออกใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน ท าให้ปริมาณงานเพ่ิมข้ึน และกรมฯ ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อกิจกรรมย่อยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลง และปริมาณเพิ่มขึ้น จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 1,872.68 บาท ต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 30,569.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.87 
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ผลผลิตย่อยที่ 15:  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ต้นทุนรวมและปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 106.53 เนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เปลี่ยนสัดส่วนของงานจากเดิม 40 เป็น 
60 ท าให้ต้นทุนรวมเพ่ิมข้ึน 

ปริมาณงานลดลงร้อยละ 95.34 เนื่องจากปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เปลี่ยนกิจกรรมย่อยของผลผลิตที่ 15 ท าให้ปริมาณงานมีหน่วยนับคนละหน่วยและแตกต่างกัน
เนื่องจากปริมาณงานเดิมมีหน่วยนับเป็น “จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์” และเปลี่ยนเป็น “ระบบ” เมื่อน า
กิจกรรมย่อยของผลผลิตย่อยท่ี 15 มาเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อนปริมาณงานจึงมีจ านวนลดลง 

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และปริมาณลดลง จึงท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 1,603,479.62 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน 36,201.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 4,329.33 

ผลผลิตย่อยที่ 16:  การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

ต้นทุนรวมและปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการ
เพ่ิมกิจกรรมหลักตามเอกสารของงบประมาณ จึงต้องมีการก าหนดผลผลิตย่อยขึ้นใหม่ของส านักงานเลขานุการกรม 
ท าให้มีต้นทุนรวมและปริมาณเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงมีต้นทุนรวมและปริมาณงานคิดเป็นร้อยละ 100 

ผลผลิตย่อยที่ 17:  สร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบบัญชีธุรกิจ 

ต้นทุนรวมและปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการ
ก าหนดกิจกรรมย่อยใหม่ของกองก ากับบัญชีธุรกิจ และมีการก าหนดผลผลิตย่อยขึ้นใหม่ ท าให้มีต้นทุนรวมและ
ปริมาณเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
 ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงมีต้นทุนรวมและปริมาณงานคิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 
 

 


