กรมพัฒนาธุรกิจการคา
รายงานผลการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยผลผลิต
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554
และ
รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต
สําหรับปงบประมาณ 2554
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ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงเงิน (ตอ)
การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย (อธิบายเฉพาะตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย
ที่เปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ ที่เพิ่ม/ลด ไมต่ํากวา 20%)
หนวยงานหลัก
กิจกรรมยอยที่ 1 : จัดอบรมสัมมนาผูประกอบธุรกิจระดับพื้นฐานและระดับกลาง
ตนทุนรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 มีการเพิ่มโครงการอีก 1 โครงการ คือ
โครงการพัฒนาผูประกอบการและสรางเครือขายธุรกิจ (Biz Club) จากเดิมมี 3 โครงการ คือ โครงการพัฒนา
ผูประกอบการผานสื่อออนไลน (e-learning) โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการและการตลาดผานดาวเทียม
และโครงการพัฒนาธุรกิจสหกรณไทยสรางสรรค และมีการจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (Course Ware) จํานวน 2
หลักสูตร ประกอบกับมีการกันเงินเหลื่อมปงบประมาณ 2553 บางสวนมาเบิกจายในป 2554 คือ โครงการพัฒนา
ผูประกอบการผานสื่อออนไลน (e-learning) และโครงการพัฒนาธุรกิจสหกรณไทยสรางสรรค
สวนปริมาณหนวยนับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการพัฒนาผูประกอบการผานสื่อออนไลน
(e-learning) และโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการและการตลาดผานดาวเทียมเปนโครงการตอเนื่องจากป 2553
ซึ่งในแตละโครงการประกอบดวยหลักสูตรที่สําคัญในการพัฒนาทักษะในการประกอบธุรกิจหลายหลักสูตร และเปนการ
อํานวยความสะดวกดานเวลา สถานที่ ใหแกผูประกอบธุรกิจและผูสนใจ ทําใหมีผูเขารับการอบรมเปนจํานวนมาก
และยังมีโครงการพัฒนาผูประกอบการและสรางเครือขายธุรกิจ (Biz Club) เปนการดําเนินการพัฒนาธุรกิจในสวน
ภูมิภาค โดยการจัดตั้งศูนยเครือขายธุรกิจ เปนศูนยกลางรวมกลุมของผูประกอบธุรกิจและสรางพันธมิตร มีการจัดตั้ง
ศูนย 13 แหง มีผูประกอบการในแตละแหงเขารวมอบรมเปนจํานวนมาก
ดังนั้นผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมและปริมาณเพิ่มขึ้นจึงทําใหตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 มีจํานวน 8.51 บาท ต่ํากวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจํานวน 14.11 บาท คิด
เปนรอยละ 39.69
กิจกรรมยอยที่ 2 : จัดอบรมสัมมนาผูประกอบธุรกิจระดับสากล
ตนทุนรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 มีการปรับเพิ่มโครงการพัฒนาผูประกอบการสู
การเปนตัวแทนการคา (Pre-Intertrader) จากเดิมมีเพียงโครงการสงเสริมพัฒนาเอกลักษณธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
ไทยสูสากล ซึ่งไดมีการกันเงินเหลื่อมปในปงบประมาณ 2553 มาเบิกจายในป 2554 ทั้งจํานวน
สวนปริมาณหนวยนับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ลดลงเนื่องจากทั้งสองโครงการเปนการพัฒนาผูประกอบธุรกิจ
ในเชิงบมเพาะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดเชิงวิเคราะห ใหคําปรึกษา และมีการศึกษาดูงาน ดังนั้นผูเขารับการ
พัฒนาจะตองมีศักยภาพและความพรอมและมีความตั้งใจในการเขารวมโครงการจึงทําใหมีผูเขารวมโครงการนอย
ดังนั้นผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นแตปริมาณลดลง จึงทําใหตนทุนตอหนวยของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจํานวน 198.06 บาท สูงกวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจํานวน
45.04 บาท คิดเปนรอยละ 339.74
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กิจกรรมยอยที่ 3 : การใหคําปรึกษาดานการทําธุรกิจ
ตนทุนรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นแตปริมาณหนวยนับลดลงเนื่องจากในป 2554 ไดปรับกิจกรรม
ใหคําปรึกษาเปนการดําเนินการในสวนกลาง โดยเปนการใหคําปรึกษาในเชิงลึกเฉพาะรายบุคคล เนนใหผูประกอบการ
มีศักยภาพและความพรอมในการเริม่ ตน/พัฒนาการประกอบธุรกิจ ประกอบกับใชที่ปรึกษามีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานทําใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
ดังนั้นผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นแตปริมาณลดลง จึงทําใหตนทุนตอหนวยของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจํานวน 14,389.86 บาท สูงกวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมี
จํานวน 1,146.01 บาท คิดเปนรอยละ 1,155.65
กิจกรรมยอยที่ 4 : การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจคาสงและคาปลีก
ตนทุนรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 จะเนนการพัฒนาคุณภาพธุรกิจ เชิงลึก
ครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยใหความสําคัญในการสรางตนแบบธุรกิจคาสง-คาปลีกของคนไทยในระดับจังหวัด ใหมีหลักการ
บริหารจัดการที่ดี และพัฒนาเขาสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือขายสรางความพรอมรองรับการเปด
เสรีทางการคาและขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สวนปริมาณหนวยนับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเนื่องจากเปนโครงการตอเนื่องจาก 2553 มีรานคาที่
สนใจเขารวมโครงการพัฒนาธุรกิจคาสง-คาปลีกสูเกณฑคุณภาพและพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส ซึ่งผลสําเร็จของ
การดําเนินการทําใหรานคาลดตนทุนในการบริหารจัดการคลังสิน คาและสรางผลประกอบการที่ดีขึ้น จึงมีผูสนใจ
เขารวมจํานวนมาก
ดังนั้นผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมและปริมาณเพิ่มขึ้น จึงทําใหตนทุนตอหนวยของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจํานวน 4,900.66 บาท สูงกวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจํานวน
4,155.03 บาท คิดเปนรอยละ 17.95
กิจกรรมยอยที่ 5 : การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจรายสาขา (รวมบริการ แฟรนไซส e-commerce สถาบันการคา)
ตนทุนรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 เนนการพัฒนาคุณภาพธุรกิจเชิงลึก มีการ
ปรับแผนการพัฒนาธุรกิจในแตละธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการพัฒนาธุรกิจใหมีมาตรฐานคุณภาพ มีความ
เขมแข็งแขงขันได พรอมขยายไปสูตางประเทศและสามารถสรางมูลคาทางการตลาดเพิ่มขึ้น รวมถึงมีเครือขายธุรกิจ
และความพรอมรองรับการเปดเสรีการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สวนปริมาณหนวยนับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเนื่องจากเปนโครงการตอเนื่องจากป 2553 ซึ่งเปน
การพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมความพรอมในการขยายธุรกิจสูตลาด AEC จึงทําใหมีจํานวนธุรกิจสนใจเขารวมโครงการ
มากขึ้น
ดังนั้นผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมและปริมาณเพิ่มขึ้น จึงทําใหตนทุนตอหนวยของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2554 มีจํานวน 10,237.11 บาท ต่ํากวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจํานวน
17,227.52 บาท คิดเปนรอยละ 40.58
กิจกรรมยอยที่ 7 : การจองชื่อนิติบุคคลและตรวจพิจารณาอนุญาต
ตนทุนรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ลดลง เนื่องจากในป 2554 สํานักฯ มีการกําหนดสัดสวนใหม โดย
คํานวณจากจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยตรงและสนับสนุนงาน เปนสัดสวนรอยละ 6.86 (จากเดิมรอยละ 8.68)
จึงทําใหตนทุนรวมไดรับการปนสวนลดลงตามไปดวย
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สวนปริมาณหนวยนับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีจํานวนนิติบุคคลจัดตั้งใหมเพิ่มขึ้น ประกอบ
กับมีการจองชื่อไวเผื่อเลือกหรือจองชื่อแลวไมนํามาใชประโยชนในการจดทะเบียนนิติบุคคล
ดังนั้นผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมลดลงแตปริมาณเพิ่มขึ้น จึงทําใหตนทุนตอหนวยของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจํานวน 27.91 บาท ต่ํากวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจํานวน
46.81 บาท คิดเปนรอยละ 40.38
กิจกรรมยอยที่ 8 : การรับจดทะเบียนจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลงแกไข/เลิกและเสร็จฯ
ตนทุนรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ลดลงเนื่องจากในป 2554 สํานักฯ มีการกําหนดสัดสวนใหม โดยคํานวณ
จากจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยตรงและและสนับสนุนงานเปนสัดสวนรอยละ 65.70 (จากเดิมรอยละ 83.16) จึงทํา
ใหตนทุนรวมไดรับการปนสวนลดลงตามไปดวย
สวนปริมาณหนวยนับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณการจดทะเบียนเปนไปตามภาวะ
เศรษฐกิจและความตองการของผูประกอบการที่มีความประสงคจะประกอบการคา ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่ไมสามารถ
ควบคุมได
ดังนั้นผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมลดลงแตปริมาณเพิ่มขึ้น จึงทําใหตนทุนตอหนวยของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจํานวน 829.57 บาท ต่ํากวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจํานวน
1,081.69 บาท คิดเปนรอยละ 23.31
กิจกรรมยอยที่ 9 : การถอนทะเบียนหางหุนสวนบริษัทราง
ตนทุนรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 กรมฯ มีนโยบายในการดําเนินการถอน
ทะเบียนหางหุนสวนบริษัทรางทั่วประเทศ จึงไดจัดสรรเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณใหเพิ่มเติม เพื่อให
เปนฐานขอมูลธุรกิจที่มีความถูกตองเปนปจจุบัน
สวนปริมาณหนวยนับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเนื่องจากกรมฯ ไดดําเนินการตอเนื่องจากป 2553
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อใหขอมูลธุรกิจมีความถูกตองเปนปจจุบัน
ดังนั้นผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมและปริมาณเพิ่มขึ้น จึงทําใหตนทุนตอหนวยของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2554 มีจํานวน 275.49 บาท ต่ํากวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจํานวน
904.30 บาท คิดเปนรอยละ 69.54
กิจกรรมยอยที่ 11 : การรับงบและจัดเก็บงบการเงิน ตรวจสอบและติดตามนิติบุคคลไมสงงบการเงินไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย
ตนทุนรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 ไดขยายการใหบริการรับงบการเงินไดทั่ว
ประเทศ ประกอบกับไดมีการจางที่ปรึกษาศึกษาระบบรับงบการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) และโครงการ
บริหารจัดการและเชื่อมโยงขอมูลธุรกิจในกลุมประชาคมอาเซียน (AEC)
สวนปริมาณหนวยนับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึน้ เนื่องจากกรมฯ ไดขยายการใหบริการรับงบการเงิน
ไดทั่วประเทศเปนการอํานวยความสะดวกใหกับนิติบุคคล ทําใหมีการนําสงงบการเงินเพิ่มขึ้น
ดังนั้นผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมและปริมาณเพิ่มขึ้น จึงทําใหตนทุนตอหนวยของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2554 มีจํานวน 50.80 บาท สูงกวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจํานวน 39.37
บาท คิดเปนรอยละ 29.03
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กิจกรรมยอยที่ 12 : วิเคราะหขอมูลการจดทะเบียนธุรกิจและงบการเงิน
ตนทุนรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ลดลงแตปริมาณหนวยนับเพิ่มขึ้น เนื่องจากในป 2554 กรมมีความ
ตองการสรางคลังขอมูลที่มีความถูกตองสมบูรณ จึงไดมีการพัฒนารูปแบบรายงานและระบบการเผยแพรขอมูลแบงเปน
รายไตรมาส รายครึ่งป และรายป เพื่อประโยชนทั้งตอภาครัฐและภาคธุรกิจในการตัดสินใจ และดําเนินงานในสถานการณ
ปจจุบัน โดยการเผยแพรบนเว็บไซตของกรมฯ เปนประจําทุกเดือน
ดังนั้นผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมลดลงแตปริมาณหนวยนับเพิ่มขึ้น จึงทําใหตนทุนตอ
หนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 126,275.98 บาท ต่ํากวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ซึ่งมีจํานวน 160,981.10 บาท คิดเปนรอยละ 21.56
กิจกรรมยอยที่ 13 : การตรวจสอบธุรกิจใหปฏิบัติตามกฎหมาย
ตนทุนรวมและปริมาณหนวยนับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 ไดเนนการตรวจสอบ
แนะนํานิติบุคคลใหปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งตรวจสอบความมีตัวตนของหุนสวนผูจัดการและกรรมการบริษัทจํากัด
ประกอบกับมีขอรองเรียนเพิ่มมากขึ้น ทําใหปริมาณการตรวจสอบเพิ่มขึ้นตามไปดวย
ดังนั้นผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมและปริมาณเพิ่มขึ้น จึงทําใหตนทุนตอหนวยของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2554 มีจํานวน 257.59 บาท ต่ํากวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจํานวน
387.10 บาท คิดเปนรอยละ 33.46
กิจกรรมยอยที่ 14 : การกํากับและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
ตนทุนรวมและปริมาณหนวยนับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ลดลง เนื่องจากในป 2554 ไดมีการเปลี่ยนโครงสราง
กรมฯ ใหมไดโอนยายกิจกรรมดังกลาวจากสํานักบริหารการประกอบธุ รกิจของคนตางดาวไปอยูสาํ นักธรรมาภิบาล
ธุรกิจ ทําใหมีการกําหนดสัดสวนงานโดยดูตามปริมาณงานในภาพรวมเปนสัดสวนรอยละ 3 (จากเดิมรอยละ 30) จึง
ทําใหตนทุนรวมไดรับการปนสวนลดลงตามไปดวย
ดังนั้นผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมและปริมาณลดลง จึงทําใหตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 มีจํานวน 302.94 บาท ต่ํากวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจํานวน 4,033.05 บาท
คิดเปนรอยละ 92.49
กิจกรรมยอยที่ 19 : การเผยแพรความรู
ตนทุนรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ลดลง เนื่องจากกิจกรรมการเผยแพรความรูเปนงานประจําที่มีคาใชจาย
หลัก คือ คาใชจายดานบุคลากร และคาวัสดุใชสอย ซึ่งในปงบประมาณ 2554 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเผยแพรความรู
จากเดิมเผยแพรในรูปวารสาร เปนการเผยแพรโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-magazine) ซึ่งชวยประหยัดคาใชจายได
สวนปริมาณหนวยนับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
เผยแพรความรูจากเดิมเผยแพรในรูปวารสารเปนการเผยแพรโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-magazine) จึงทํา
ใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเผยแพรเนื้อหาทางวิชาการไดมากยิ่ งขึ้น
ดังนั้นผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมลดลงแตปริมาณเพิ่มขึ้น จึงทําใหตนทุนตอหนวยของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจํานวน 132.72 บาท ต่ํากวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจํานวน
384.22 บาท คิดเปนรอยละ 65.46
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กิจกรรมยอยที่ 21: การใหคําปรึกษาและตอบขอหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
ตนทุนรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นแตปริมาณหนวยนับลดลงเนื่องจากในป 2554 มีการปรับโครงสราง
ภายในกรมฯใหม โดยโอนภารกิจในการกํากับและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนตางดาวไปอยูในความรับผิดชอบของ
สํานักธรรมาภิบาลธุรกิจ รวมทั้งไดรวบรวมประเด็นขอหารือพรอมคําวินิจฉัยและคําถาม-ตอบ ที่มีผูสอบถามบอยเผยแพร
ทางเว็บไซตกรมฯ เพื่อใหผูสนใจสามารถสืบคนเองได
ดังนั้นผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นแตปริมาณลดลง จึงทําใหตนทุนตอหนวยของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจํานวน 284.57 บาท สูงกวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจํานวน
79.85 บาท คิดเปนรอยละ 256.38

******************************
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ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงเงิน (ตอ)
การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยกิจกรรมหลัก(อธิบายเฉพาะตนทุนตอหนวยกิจกรรมหลัก
ที่เปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ ที่เพิ่ม/ลด ไมต่ํากวา 20 %)
กิจกรรมหลักที่ 1 : สงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ตนทุนรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิม่ ขึ้นเนื่องจากในป 2554 กรมฯ ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล (งบ
ไทยเขมแข็ง 2555) จํานวน 26,500,000 บาท เพื่อนํามาสงเสริมพัฒนาเอกลักษณธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย
สูสากล ประกอบกับกรมฯ มีงานสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการอยางตอเนื่อง จึงไดรับเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจากป
2553 จํานวน 35,861,540.41 บาท และมีการปรับแผนการพัฒนาธุรกิจในแตละธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยการพัฒนาใหเขาสูเกณฑคุณภาพมาตรฐานสากล และสรางเครือขายใหมากขึ้น
สวนปริมาณหนวยนับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเนื่องจากหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
ระบบ E-learning และระบบผานดาวเทียมเปนโครงการตอเนื่องจากป 2553 ประกอบกับมีผูสนใจเขารับการอบรม
จํานวนมาก
ดังนั้นผลจากปงบประมาณ พ.ศ.2554 ซึ่งมีตนทุนรวมและปริมาณเพิ่มขึ้น จึงทําใหตนทุนตอหนวยของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2554 มีจํานวน 114.57 บาท ต่ํากวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจํานวน
202.21 บาท คิดเปนรอยละ 43.34
กิจกรรมหลักที่ 2 : การจดทะเบียนธุรกิจ
ตนทุนรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ลดลง เนื่องจากไดนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บและตรวจ
สอบเอกสารนิติบุคคลแทนการตรวจจากแฟมทะเบียน ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อใชในการตรวจ
พิจารณาคําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงและเลิก รวมทั้งใชประโยชนในการใหบริการตรวจและคัดสําเนาทางทะเบียน
ของนิติบุคคลขามเขตจังหวัด จัดตั้งโรงเรียนนายทะเบียน สรางมาตรฐานการบริการจดทะเบียนธุรกิจ จัดตัง้ ศูนยปรึกษา
การจดทะเบียนธุรกิจผานชองทางอินเตอรเน็ต โทรศัพท และ Walk in ใหคําปรึกษาการปฏิบัติตามกฎหมายอยางถูกตอง
แกผูใชบริการ ประกอบกับกรมฯดําเนินการถอนทะเบียนหางหุนสวนบริษัทรางทั่วประเทศเพื่อใหเปนฐานขอมูลธุรกิจ
ที่มีความถูกตองเปนปจจุบัน
สวนปริมาณหนวยนับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการจดทะเบียนเปนไปตามภาวะ
เศรษฐกิจและความตองการของผูประกอบการที่มีความประสงคจะประกอบการคา ซึ่งมีจํานวนนิติบุคคลจัดตั้งใหมเพิ่มขึ้น
ประกอบกับกรมฯ ไดดําเนินการถอนทะเบียนรางทั่วประเทศ
ดังนัน้ ผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมลดลงแตปริมาณเพิ่มขึ้น จึงทําใหตนทุนตอหนวยของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจํานวน 439.72 บาท ต่ํากวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจํานวน
692.76 บาท คิดเปนรอยละ 36.53
กิจกรรมหลักที่ 6 : การอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
ตนทุนรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ลดลงเนื่องจากมีการปรับโครงสรางภายในกรมฯ ใหม ประกอบกับ
การศึกษาธุรกิจที่จะทบทวนบัญชีทายพ.ร.บ.ฯ จะดําเนินการโดยบุคลากรของสํานักฯ รวมทั้งไดรวบรวมประเด็นขอหารือ
พรอมคําวินิจฉัยและคําถาม-ตอบ ที่มีผสู อบถามบอยเผยแพรทางเว็บไซตกรมฯ เพื่อใหผูสนใจสามารถสืบคนเองได
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สวนปริมาณหนวยนับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ลดลงเนื่องจากในป 2554 มีการปรับโครงสรางภายในกรมฯ
ใหม โดยโอนภารกิจในการกํากับและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ไปอยูในความรับผิดชอบของสํานัก
ธรรมาภิบาลธุรกิจ รวมทั้งไดรวบรวมประเด็นขอหารือพรอมคําวินิจฉัยและคําถาม-ตอบ ที่มีผูสอบถามบอยเผยแพร
ทางเว็บไซตกรมฯ เพื่อใหผูสนใจสามารถสืบคนเองได
ดังนั้นผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมและปริมาณลดลง จึงทําใหตนทุนตอหนวยของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 3,071.90 บาท สูงกวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจํานวน
1,446.92 บาท คิดเปนรอยละ 112.31

******************************
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ตารางที่ 9 รายงานเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตยอย (ตอ)
การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย (อธิบายเฉพาะตนทุนตอหนวยผลผลิตยอยที่
เปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ ที่เพิ่ม/ลด ไมต่ํากวา 20%)
ผลผลิตยอยที่ 1 : การดําเนินการฝกอบรมและสัมมนาใหกับผูประกอบธุรกิจ
ตนทุนผลผลิตยอยรวมของป 2554 เพิ่มขึน้ เนื่องจากในป 2554 มีการเพิ่มโครงการอีก 1 โครงการ คือโครง
การพัฒนาผูประกอบการและสรางเครือขายธุรกิจ (Biz Club) จากเดิมมี 3 โครงการ คือ โครงการพัฒนาผูประกอบ
การผานสื่อออนไลน (e-learning) โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการและการตลาดผานดาวเทียม และโครง
การพัฒนาธุรกิจสหกรณไทยสรางสรรค และมีการจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (Course Ware) จํานวน 2 หลักสูตร
ประกอบกับมีการกันเงินเหลื่อมปงบประมาณ 2553 บางสวนมาเบิกจายในป 2554 คือ โครงการพัฒนาผูประกอบการ
ผานสื่อออนไลน (e-learning) และโครงการพัฒนาธุรกิจสหกรณไทยสรางสรรค มีการปรับเพิ่มโครงการพัฒนาผูประ
กอบการสูการเปนตัวแทนการคา (Pre-Intertrader) จากเดิมมีเพียงโครงการสงเสริมพัฒนาเอกลักษณธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับไทยสูสากล ซึ่งไดมีการกันเงินเหลื่อมปในปงบประมาณ 2553 มาเบิกจายในป 2554 ทั้งจํานวน
สวนปริมาณผลผลิตป 2554 เพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการพัฒนาผูประกอบการผานสื่อออนไลน (e-learning)
และโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการและการตลาดผานดาวเทียมเปนโครงการตอเนื่องจากป 2553 ซึ่งในแต
ละโครงการประกอบดวยหลักสูตรที่สําคัญในการพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจหลายหลักสูตร และเปนการอํานวย
ความสะดวกดานเวลา สถานที่ ใหแกผูประกอบธุรกิจและผูสนใจทั่วไป ทําใหมีผูเขารับการอบรมเปนจํานวนมาก และ
ยังมีโครงการพัฒนาผูประกอบการและสรางเครือขายธุรกิจ (Biz Club) เปนการดําเนินการพัฒนาธุรกิจในสวนภูมิภาค
โดยการจัดตั้งศูนยเครือขายธุรกิจเปนศูนยกลางรวมกลุมของผูประกอบธุรกิจและสรางพันธมิตร มีการจัดตั้งศูนย 13
แหง มีผูประกอบการในแตละแหงเขารวม อบรมเปนจํานวนมาก
ดังนั้นผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมและปริมาณเพิ่มขึ้น จึงทําใหตนทุนตอหนวยของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2554 มีจํานวน 18.64 บาท ต่ํากวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึง่ มีจํานวน 36.85
บาท คิดเปนรอยละ 49.42
ผลผลิตยอยที่ 2 : การดําเนินการใหคําปรึกษา
ตนทุนผลผลิตยอยรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นแตปริมาณผลผลิตลดลง เนื่องจากไดปรับ กิจกรรม
ใหคําปรึกษาเปนการดําเนินการในสวนกลางโดยเปนการใหคําปรึกษาในเชิงลึกเปนรายบุคคล เนนใหผูประกอบการมี
ศักยภาพและความพรอมในการเริ่มตน/พัฒนาการประกอบธุรกิจ และใชที่ปรึกษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น จึงทําใหมีผูเขามาปรึกษาดานการทําธุรกิจกับผูเชี่ยวชาญนอยลง
ดังนั้น ผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นแตปริมาณลดลง จึงทําใหตนทุนตอหนวย
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 18,011.56 บาท สูงกวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมี
จํานวน 2,569.95 บาท คิดเปนรอยละ 600.85
ผลผลิตยอยที่ 3 : การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ตนทุนผลผลิตยอยรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเนื่องจากการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจในหลายโครง
การลวนเปนการพัฒนาอยางตอเนื่องจากปที่ผานมา อาทิเชน สงเสริมรานคารายยอย ใหรูจักการบริหารจัดการสมัย
ใหมและสรางพันธมิตรเครือขายเชื่อมโยงรานคาในแตละพื้นเพื่อขยายสวนแบงการตลาดในสังคม การพัฒนาศักยภาพธุรกิจ
บริการเตรียมความพรอมสูตลาดอาเซียนหรือ AEC โดยเนนที่ธุรกิจรานอาหาร สปา อูซอมรถยนต และการกอสราง
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ใหอยูในเกณฑมาตรฐานสากล การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชสสูสากลโดยการสรางความพรอมกอนเขาสูระบบ การสงเสริม
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) สงเสริมบทบาทสถาบันการคาและสนับสนุนเครือขายสมาคมการคาในกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สวนปริมาณผลผลิตปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการในปที่ผานมาประสบผลสําเร็จ จึงทํา
ใหโครงการในป 2554 ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องนั้น เปนที่นาสนใจและทําใหมีผูประกอบการเขารวมโครงการมากขึ้น
ดังนั้นผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมและปริมาณเพิ่มขึ้น จึงทําใหตนทุนตอหนวยของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 12,372.30 บาท ต่ํากวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจํานวน
20,445.58 บาท คิดเปนรอยละ 39.49
ผลผลิตยอยที่ 4 : การใหบริการจดทะเบียนธุรกิจ
ตนทุนผลผลิตยอยรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ลดลงเนื่องจากในปนี้ กรมฯ ไดรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ใน
การใหบริการ ณ จุดเดียว (Single Point) เพื่อเปนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน ลดการใชเอกสารโดย
การใชแบบฟอรมและเอกสารประกอบรวมกัน
สวนปริมาณผลผลิตปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีนิติบุคคลจัดตั้งใหมเพิ่มขึ้นและมีการจองชื่อ
ไวเผื่อเลือกหรือจองชื่อแลวไมนํามาใชประโยชนในการจดทะเบียนนิติบุคคล ประกอบกับกรมฯ ไดดําเนินการถอนทะเบียน
รางทั่วประเทศ
ดังนั้นผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมลดลงแตปริมาณเพิ่มขึ้น จึงทําใหตนทุนตอหนวยของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 439.72 บาท ต่ํากวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจํานวน
692.76 บาท คิดเปนรอยละ 36.53
ผลผลิตยอยที่ 7 : การกํากับดูแลนิติบุคคลใหปฏิบัติตามกฎหมาย
ตนทุนผลผลิตยอยรวมและปริมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้น เนื่องจากในป 2554 กรมฯ ไดกําหนด
เปนปแหงธรรมาภิบาลธุรกิจเพื่อยกระดับการกํากับดูแลและสรางธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยเนนการสงเสริมและกระตุน ให
ธุรกิจมีธรรมาภิบาลโดยการตรวจสอบและใหคําแนะนําแกผูประกอบการในการประกอบธุรกิจ ใหถูกตองตามกฎหมาย
ทั้ง 9 ฉบับ
ดังนั้นผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมและปริมาณเพิ่มขึ้น จึงทําใหตนทุนตอหนวยของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2554 มีจํานวน 679.66 บาท ต่ํากวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจํานวน
1,255.11 บาท คิดเปนรอยละ 45.85
ผลผลิตยอยที่ 11 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
ตนทุนผลผลิตยอยรวมและปริมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ลดลงเนื่องจากในป 2554 มีการปรับโครงสราง
ภายในกรมฯ ใหมโดยโอนภารกิจในการกํากับและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนตางดาวไปอยูในความรับผิดชอบ
ของสํานักธรรมาภิบาลธุรกิจ รวมทั้งไดรวบรวมประเด็นขอหารือพรอมคําวินิจฉัยและคําถาม-ตอบ ที่มีผูสอบถามบอย
เผยแพรทางเว็บไซตกรมฯ เพื่อใหผูสนใจสามารถสืบคนเองได
ดังนั้นผลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีตนทุนรวมและปริมาณลดลง จึงทําใหตนทุนตอหนวยของปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2554 มีจํานวน 3,071.90 บาท สูงกวาตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจํานวน
1,446.92 บาท คิดเปนรอยละ 112.31
******************************
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ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจายและลักษณะของ
ตนทุน (คงที/่ ผันแปร) (ตอ)
การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจายและลักษณะ
ของตนทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนยตนทุนที่เปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ ที่เพิ่ม/ลดไมต่ํากวา 20%)
หนวยงานหลัก
ศูนยตนทุนหลักที่ 1300800001 (สํานักทะเบียนธุรกิจ)
ประเภทคาใชจาย (ตนทุนทางตรง)
คาใชจายบุคลากร
คาวัสดุ คาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัด
คาใชจายคงที่
จําหนาย
คาจําหนายจากการขาย
สินทรัพย

คาใชจายผัน
แปร

ป 2553

ป 2554

เพิ่ม/ลด

เพิ่ม/ลด
(รอยละ)

34,806,644.58 35,343,975.37

537,330.79

1.54

31,777,145.14 36,978,911.99

5,201,766.85

16.37

5,024,856.98

5,092,651.22

67,794.24

1.35

2,383.63

0.00

-2,383.63

-100

71,611,030.33 77,415,538.58

5,804,508.25

8.11

คาใชจายในการฝกอบรม

1,078,559.00

50,538.80

-1,028,020.20

-95.31

คาใชจายในการเดินทาง

98,061.00

11,856.00

-86,205.00

-87.91

0.00

0.00

0.00

0.00

62,394.80 -1,114,225.20

-94.70

คาใชจายอื่น

1,176,620.00
ผลการวิเคราะห

คาใชจายในการฝกอบรมและคาใชจายในการเดินทางลดลงเนื่องจากในป 2554 การจัดอบรมกรมฯ มีนโย
บายใหกลุมพัฒนาทรัพยากรมนุษย สํานักบริหารกลางเปนผูจัดอบรมแทนสํานักฯ ในขณะที่ป 2553 เปนการอบรมโครงการ
โรงเรียนนายทะเบียนซึ่งเปนหลักสูตรเขมขนอบรมติดตอกันหลายวันเพื่อทําหนาที่บมเพาะบุคลากรใหมมี าตรฐานการ
ใหบริการ
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ศูนยตนทุนหลักที่ 1300800002 (สํานักบัญชีธุรกิจ)
ประเภทคาใชจาย (ตนทุนทางตรง)

คาใชจายคงที่

คาใชจายผัน
แปร

คาใชจายบุคลากร
คาวัสดุ คาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนาย
คาจําหนายจากการขาย
สินทรัพย

ป 2553

ป 2554

เพิ่ม/ลด

เพิ่ม/ลด
(รอยละ)

21,019,012.66 20,597,553.40

-421,459.26

-2.01

5,125,627.47

5,284,447.35

158,819.88

3.10

523,413.19

379,836.82

-143,576.37

-27.43

12.00

0.00

-12.00

-100.00

26,668,065.32 26,261,837.57

-406,227.75

-1.52

คาใชจายในการฝกอบรม

2,727,334.00

2,972,477.86

245,143.86

8.99

คาใชจายในการเดินทาง

67,625.00

143,247.31

75,622.31

111.83

507,829.62

0.00

-507,829.62

-100.00

3,302,788.62

3,115,725.17

-187,063.45

-5.66

คาใชจายอื่น

ผลการวิเคราะห
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย ลดลงเนื่องจากในป 2554 สินทรัพยบางตัวไดตัดคาเสื่อมราคา ครบตาม
อายุการใชงานแลว
คาใชจายในการเดินทาง เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 สํานักฯ มุงเนนการพัฒนาสํานักงานบัญชีในสวนภูมิ
ภาคใหเขาเกณฑสํานักงานบัญชีคุณภาพมากขึ้น โดยไดจัดสัมมนาในสวนภูมิภาค จํานวน 6 ครั้งจึงทําใหมีคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการตางจังหวัดเพิ่มขึ้น
คาใชจายอื่น ลดลงเนื่องจากในป 2554 สํานักฯ ไดรับการสรรเงินงบประมาณอยางเพียงพอสําหรับการ
ดําเนินการจัดสัมมนา จึงไมมีความจําเปนตองเบิกจายจากเงินรายได ในขณะที่ป 2553 มีรายการคาใชจายอื่น จํานวน
507,829.62 บาท ซึ่งเปนเงินคาใชจายในการจัดสัมมนาสวนที่เบิกจายจากเงินรายไดที่เก็บจากผูเขารวมสัมมนา
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ศูนยตนทุนหลักที่ 1300800003 (สํานักขอมูลธุรกิจ)
ประเภทคาใชจาย (ตนทุนทางตรง)

คาใชจายคงที่

คาใชจายบุคลากร
คาวัสดุคาใชสอย และคา
สาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนาย
คาจําหนายจากการขาย
สินทรัพย

ป 2553

เพิ่ม/ลด

เพิ่ม/ลด
(รอยละ)

22,204,864.57

19,718,279.99

-2,486,584.58

-11.20

22,301,136.79

23,368,881.37

1,067,744.58

4.79

1,224,294.65

1,295,613.17

71,318.52

5.83

22.00

0.00

-22.00

-100.00

44,382,774.53 -1,347,543.48

-2.95

45,730,318.01

คาใชจายผัน
แปร

ป 2554

คาใชจายในการฝกอบรม

0.00

9,750.00

9,750.00

100.00

คาใชจายในการเดินทาง

922,268.10

4,020.00

-918,248.10

-99.56

0.00

0.00

0.00

0.00

922,268.10

13,770.00

-908,498.10

-98.51

คาใชจายอื่น
ผลการวิเคราะห

คาใชจายในการฝกอบรม เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการจัดอบรมเจาหนาที่ปฏิบัติงานรับงบการเงินประจําป 2554
เพื่อสรางความเขาใจการใหบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
คาใชจายในการเดินทาง ลดลงเนื่องจากในป 2554 ไมมีการเดินทางไปตางประเทศ ในขณะที่ป 2553 มี
ขาราชการ จํานวน 1 คน เดินทางไปประจําการในตางประเทศ
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ศูนยตนทุนหลักที่ 1300800004 (สํานักสงเสริมพัฒนาธุรกิจ)
ประเภทคาใชจาย (ตนทุนทางตรง)

คาใชจายคงที่

คาใชจายผัน
แปร

ป 2553

ป 2554

เพิ่ม/ลด

เพิ่ม/ลด
(รอยละ)

คาใชจายบุคลากร
17,797,884.87 12,535,060.25 -5,262,824.62
คาวัสดุ คาใชสอย และคา
สาธารณูปโภค
65,035,704.94 80,446,687.05 15,410,982.11
คาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนาย
1,482,518.12 1,074,370.16 -408,147.96
คาจําหนายจากการขาย
สินทรัพย
4.00
0.00
-4.00

-29.57

-100.00

84,316,111.93 94,056,117.46 9,740,005.53

11.55

23.70
-27.53

คาใชจายในการฝกอบรม

1,817,656.00

1,548,959.88

-268,696.12

-14.78

คาใชจายในการเดินทาง

3,592,277.06

3,958,928.29

366,651.23

10.21

0.00

0.00

0.00

0.00

5,409,933.06

5,507,888.17

97,955.11

1.81

คาใชจายอื่น

ผลการวิเคราะห
คาใชจายบุคลากร ลดลงเนื่องจากกรมฯมีการปรับโครงสรางภายในสํานักฯและไดโอนทั้งคนและงานบางสวน
ไปสังกัดสํานักพัฒนาผูประกอบการธุรกิจ
คาวัสดุ คาใชสอยและสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเนนพัฒนาคุณภาพธุรกิจเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งการ
ดําเนินงานดังกลาวตองมีการจางบุคคลภายนอกและจางที่ปรึกษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย ลดลงเนื่องจากในป 2554 สินทรัพยบางตัวไดตัดคาเสื่อมราคา ครบตาม
อายุการใชงานแลว
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ศูนยตนทุนหลักที่ 1300800087 (สํานักพัฒนาผูประกอบการธุรกิจ)
ประเภทคาใชจาย (ตนทุนทางตรง)
คาใชจายบุคลากร
คาวัสดุ คาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัด
คาใชจายคงที่
จําหนาย
คาจําหนายจากการขาย
สินทรัพย

คาใชจายผัน
แปร

ป 2553

ป 2554

เพิ่ม/ลด

เพิ่ม/ลด
(รอยละ)

5,145,478.60 10,533,053.79

5,387,575.19

104.71

5,533,779.98 58,344,310.72 52,810,530.74

954.33

215,762.02

300,973.35

85,211.33

39.49

15,614.96

0.00

-15,614.96

-100.00

10,910,635.56 69,178,337.86 58,267,702.30

534.04

คาใชจายในการฝกอบรม

1,046,205.00

766,411.31

-279,793.69

-26.74

คาใชจายในการเดินทาง

148,133.00

684,336.50

536,203.50

361.97

0.00

0.00

0.00

0.00

1,194,338.00

1,450,747.81

256,409.81

21.47

คาใชจายอื่น

ผลการวิเคราะห
คาใชจายบุคลากร เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการปรับโครงสรางของกรมฯ มีการโอนยายงานและเจาหนาที่จากสวน
สงเสริมพัฒนาสถาบันการคาและกองพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเขามารวมกับสํานักพัฒนาผูประกอบธุรกิจ
คาวัสดุ คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเบิกจายตามโครงการไทยเขมแข็ง 2555 ซึ่ง
เปนเงินนอกงบประมาณในป 2553 มาเบิกจายเงินในป 2554 จํานวน 26,500,000 บาท
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการปรับภาพลักษณและมีการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
และครุภัณฑสํานักงาน
คาจําหนายจาการขายสินทรัพย ลดลงเนื่องจากในป 2554 ไมมกี ารตัดจําหนายสินทรัพยที่เลิกใชงานออก
จากระบบ GFMIS
คาใชจายในการฝกอบรม ลดลงเนือ่ งจากในป 2554 สวนใหญจะจัดการอบรมตามโครงการพัฒนาผูประกอบการ
ผานสื่อออนไลน (e-Learning)
คาใชจายในการเดินทาง เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 ไดดําเนินการโครงการพัฒนาผูประกอบการและเครือ
ขายธุรกิจ (Biz Club) จํานวน 13 แหง ในสวนภูมิภาค
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ศูนยตนทุนหลักที่ 1300800088 (สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว)
ประเภทคาใชจาย (ตนทุนทางตรง)

คาใชจายคงที่

คาใชจายผัน
แปร

ป 2553

ป 2554

เพิ่ม/ลด

เพิ่ม/ลด
(รอยละ)

7,831,300.81

6,929,901.62

-901,399.19

-11.51

7,437,904.55

3,003,824.96

-4,434,079.59

-59.61

131,462.91

167,516.92

36,054.01

27.43

1.00

0.00

15,400,669.27

10,101,243.50

คาใชจายในการฝกอบรม

1,900.00

46,378.00

44,478.00 2,340.95

คาใชจายในการเดินทาง

11,960.00

0.00

-11,960.00 -100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,860.00

46,378.00

32,518.00

234.62

คาใชจายบุคลากร
คาวัสดุ คาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนาย
คาจําหนายจากการขาย
สินทรัพย

คาใชจายอื่น

-1.00 -100.00
-5,299,425.77

-34.41

ผลการวิเคราะห
คาวัสดุ ใชสอยและคาสาธารณูปโภค ลดลงเนื่องจากในป 2554 มีการปรับโครงสรางของกรมฯ มีการโอน
งานและเจาหนาที่จากงานกํากับและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนตางดาวไปรวมกับสํานักธรรมาภิบาล ประกอบ
กับในปนี้ไมมีการจางที่ปรึกษาในการศึกษาธุรกิจทีจ่ ะทบทวนบัญชีทายพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.
2542 โดยใหบุคลากรของสํานักฯ ดําเนินการแทน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการปรับภาพลักษณภายในสํานักฯ จึงมีการเปลี่ยนครุภัณฑ
สํานักงานบางสวนทดแทนของเดิมที่ชํารุด
คาใชจายในการฝกอบรม เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 มีการจัดสัมมนาคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับแนวทางในการพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนตางดาวตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว
พ.ศ. 2542
คาใชจายในการเดินทาง ลดลงเนื่องจากในป 2554 ไมมีคาใชจายดังกลาว ในขณะที่ป 2553 มีการสงเจา
หนาที่เขารับการพัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษที่ใชในการปฏิบัติงาน ณ สถาบันเทวะวงศโรปการ กระทรวงการตาง
ประเทศ จํานวน 1 คน
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ศูนยตนทุนหลักที่ 1300800091 (สํานักธรรมาภิบาลธุรกิจ)
ประเภทคาใชจาย (ตนทุนทางตรง)
คาใชจายบุคลากร
คาวัสดุ คาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัด
คาใชจายคงที่
จําหนาย
คาจําหนายจากการขาย
สินทรัพย

คาใชจายผัน
แปร

ป 2553

ป 2554

เพิ่ม/ลด

เพิ่ม/ลด
(รอยละ)

5,400,336.50

6,864,739.48 1,464,402.98

27.12

513,500.68

2,567,827.54 2,054,326.86

400.06

221,136.73

222,984.21

1,847.48

0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

6,134,973.91

9,655,551.23 3,520,577.32

57.39

คาใชจายในการฝกอบรม

0.00

1,397,855.08 1,397,855.08

100.00

คาใชจายในการเดินทาง

302,490.00

406,362.00

103,872.00

34.34

0.00

0.00

0.00

0.00

1,804,217.08 1,501,727.08

496.46

คาใชจายอื่น

302,490.00
ผลการวิเคราะห

คาใชจายบุคลากร เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการปรับโครงสรางของกรมฯ มีการโอนยายงานและเจาหนาที่จากงาน
กํากับและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนตางดาว เขามารวมกับสํานักธรรมาภิบาลธุรกิจ
คาวัสดุ-คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 สํานักฯเพิ่มการตรวจสอบใหคําแนะนํา
การปฏิบัติตามกฎหมายใหถูกตอง เชน การตรวจสอบความมีตัวตนธุรกิจตางดาว สถานที่ตั้งของนิติบุคคล เปนตน จึงทํา
ใหมีคาใชจายในการสงไปรษณียเพิ่มสูงขึ้น จํานวน 223,634 บาท คิดเปนรอยละ 100.24 และคาวัสดุ จํานวน
253,384.05 บาท คิดเปนรอยละ 502.98 ประกอบกับสํานักฯ มีบุคลากรเพิ่มทําใหมี คาตอบแทนอื่นเพิ่มขึ้นจากป
2553 จํานวน 1,147,899.04 บาท คิดเปนรอยละ 700.18
คาใชจายในการฝกอบรม เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 มีการจัดอบรมใหแกผูประกอบธุรกิจเพื่อเสริมสราง
ธุรกิจใหเติบโตอยางมีธรรมาภิบาล เปนการใหความรูแกนิติบุคคลที่ตั้งใหมใหปฏิบัติตามกฎหมายอยางถูกตอง ทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค
คาใชจายในการเดินทาง เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเดินทางไปตรวจสอบธุรกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคตาม
โครงการตางๆ เชน โครงการตรวจสอบความมีตัวตนของหุนสวนผูจัดการและกรรมการบริษัทจํากัด โครงการตรวจ
แนะนํานิติบุคคล และตรวจสอบตามขอรองเรียน เปนตน
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ศูนยตนทุนหลักที่ 1300800012 - 1300800086 (สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด)
ประเภทคาใชจาย (ตนทุนทางตรง)
คาใชจายบุคลากร
คาวัสดุ คาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค
คาใชจายคงที่ คาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนาย
คาจําหนายจากการขาย
สินทรัพย

คาใชจายในการ
ฝกอบรม

คาใชจายผัน
แปร

คาใชจายในการเดินทาง
คาใชจายอื่น

ป 2553

ป 2554

เพิ่ม/ลด

เพิ่ม/ลด
(รอยละ)

99,307,223.26

102,747,827.85

3,440,604.59

3.46

63,640,678.02

61,753,599.73

-1,887,078.29

-2.97

8,656,462.73

10,202,845.59

1,546,382.86

17.86

10,973.41

29,001.43

18,028.02

164.29

171,615,337.42 174,733,274.60

3,117,937.18

1.82

5,264,876.52

1,440,495.92

-3,824,380.60

-72.64

1,412,393.00

907,798.41

-504,594.59

-35.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2,348,294.33 -4,328,975.19

-64.83

6,677,269.52
ผลการวิเคราะห

คาจําหนายจากการขายสินทรัพย เพิ่มขึ้น เนื่องจากในป 2554 สํานักพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดตางๆ ของ
กรมฯ ไดมีการตัดจําหนายสินทรัพยที่ไมไดใชงานออกจากระบบ GFMIS
คาใชจายในการฝกอบรมและคาใชจายในการเดินทาง ลดลงเนื่องจากในป 2554 กรมมีนโยบายใหหัวหนา
สํานักงานฯ ทั่วประเทศ ไมตองเดินทางเขามาอบรมเพื่อรับทราบนโยบายของกรมฯ ที่สวนกลาง แตจะใชการประชุม
ทางไกลผานดาวเทียม (VDO Conference)
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ศูนยตนทุนสนับสนุนที่ 1300800005 (สํานักบริหารกลาง)
ประเภทคาใชจาย (ตนทุนทางตรง)
คาใชจายบุคลากร
คาวัสดุ คาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัด
คาใชจายคงที่ จําหนาย
คาจําหนายจากการขาย
สินทรัพย
คาใชจายในการ
ฝกอบรม

คาใชจายผัน
แปร

คาใชจายในการเดินทาง
คาใชจายอื่น

ป 2553

ป 2554

เพิ่ม/ลด

เพิ่ม/ลด
(รอยละ)

15,500,883.70

17,166,919.35

1,666,035.65

10.75

11,422,804.79

20,129,848.22

8,707,043.43

76.23

617,266.27

717,315.38

100,049.11

16.21

3,011.44

0.00

-3,011.44

-100.00

38,014,082.95 10,470,116.75

38.01

27,543,966.20
3,236,282.00

5,187,435.58

1,951,153.58

60.29

205,477.00

28,119.00

-177,358.00

-86.32

0.00

0.00

0.00

0.00

3,441,759.00

5,215,554.58

1,773,795.58

51.54

ผลการวิเคราะห
คาวัสดุ คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 กรมฯ มีโครงการสําคัญหลายโครงการ
ที่ตองประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกทราบ จึงตองจางเหมาบุคคลภายนอกในการดําเนินงานดังกลาว
คาใชจายในการฝกอบรม เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 กรมฯ มอบภารกิจในดานการฝกอบรมโครงการตางๆ
ใหสํานักบริหารกลาง เปนผูดําเนินการจัดอบรมแทนหนวยงานภายในทั้งหมด
คาใชจายเดินทาง ลดลงเนื่องจาก ในป 2554 ไมไดเดินทางไปสอบสวนวินัยบุคลากรของกรมฯ
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ศูนยตนทุนสนับสนุนที่ 1300800006 (สํานักบริหารคลัง)
ประเภทคาใชจาย (ตนทุนทางตรง)
คาใชจายบุคลากร
คาวัสดุ คาใชสอย และคา
สาธารณูปโภค
คาใชจายคงที่ คาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนาย
คาจําหนายจากการขาย
สินทรัพย

คาใชจายผัน
แปร

ป 2553

ป 2554

เพิ่ม/ลด

เพิ่ม/ลด
(รอยละ)

13,736,916.95 14,518,926.61

782,009.66

5.69

9,285,684.62 16,080,319.70

6,794,635.08

73.17

2,322,449.04

4,449,818.60

2,127,369.56

91.60

2,346.63

1.00

-2,345.63

-99.96

25,347,397.24 35,049,065.91

9,701,668.67

38.27

คาใชจายในการฝกอบรม

7,500.00

0.00

-7,500.00

-100.00

คาใชจายในการเดินทาง

0.00

3,860.00

3,860.00

100.00

299,500.00

0.00

-299,500.00

-100.00

307,000.00

3,860.00

-303,140.00

-98.74

คาใชจายอื่น

ผลการวิเคราะห
คาวัสดุ คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 กรมฯ มีการปรับปรุงหองประชุมของ
กรมฯ พรอมทั้งจัดใหมีศูนยฝกอบรม จึงจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเพิ่มเติม เพื่อรองรับการใหบริการอบรม
สัมมนาผูประกอบการและบุคลากรภายในกรมฯ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 กรมฯ มีการปรับปรุงหองประชุมและภูมิทัศน
ในสวนพื้นที่ใหบริการประชาชน(สวนปรับปรุงอาคารจํานวนเงิน 10,830,000 บาท)และมีการซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
และครุภัณฑสํานักงานบางสวน เพื่อนํามาใชสําหรับงานสวนกลางของกรมฯ
คาจําหนายจากการขายสินทรัพย ลดลงเนื่องจากในป 2554 สํานักฯ มีการตัดสินทรัพยที่ไมไดใชงานออก
จากระบบ GFMIS เพียงรายการเดียว
คาใชจายในการฝกอบรม ลดลงเนื่องจากในป 2554 ไมมีคาใชจายดังกลาวในขณะที่ป 2553 มีการจัดอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภายในองคกร
ผูบริหาร

คาใชจายในการเดินทาง เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 มีพนักงานขับรถไดเดินทางไปราชการตางจังหวัดกับ

คาใชจายอื่น ลดลงเนื่องจากปนี้ไมมีคาใชจายอื่นๆแตในป 2553 มีการถอนคืนเงินรายไดแผนดินเปนการ
ชําระคืนคาหุนของบริษัทชุมพรจังหวัดพาณิชย (2523) จํากัด เพื่อนําเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากคลัง บัญชียอย 00902
(เงินฝากสงเสริมธุรกิจฯ)
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ศูนยตนทุนสนับสนุนที่ 1300800007 (สํานักบริหารยุทธศาสตร)
คาใชจายทางตรง
คาใชจายบุคลากร
คาวัสดุ คาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัด
คาใชจายคงที่
จําหนาย
คาจําหนายจากการขาย
สินทรัพย

คาใชจาย
ผันแปร

ป 2553

ป 2554

เพิ่ม/ลด

เพิ่ม/ลด
(รอยละ)

6,018,681.35

4,986,703.47

-1,031,977.88

-17.15

1,862,067.38

1,592,815.55

-269,251.83

-14.46

244,920.58

283,389.93

38,469.35

15.71

2.00

0.00

-2.00

-100.00

8,125,671.31

6,862,908.95

-1,262,762.36

-15.54

คาใชจายในการฝกอบรม

612,312.50

77,125.00

-535,187.50

-87.40

คาใชจายในการเดินทาง

500.00

125,058.00

0.00

0.00

0.00

0.00

612,812.50

202,183.00

-410,629.50

-67.01

คาใชจายอื่น

124,558.00 24,911.60

ผลการวิเคราะห
คาใชจายในการฝกอบรม ลดลงเนื่องจากในป 2554 สํานักฯ ไดมีการโอนงานดานการฝกอบรมและการ
เผยแพรการจัดการความรู (KM) ใหสํานักบริหารกลาง ดําเนินการแทน
คาใชจายในการเดินทาง เพิม่ ขึ้นเนื่องจากในป 2554 มีการเดินทางไปศึกษาการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
กรมฯ ในสวนภูมิภาครวมกับผูแทนสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร.
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ศูนยตนทุนสนับสนุนที่ 1300800008 (สํานักตรวจสอบภายใน)
ประเภทคาใชจาย (ตนทุนทางตรง)
คาใชจายบุคลากร
คาวัสดุ คาใชจายและคา
สาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัด
คาใชจายคงที่ จําหนาย
คาจําหนายจากการขาย
สินทรัพย

คาใชจายผัน
แปร

ป 2553

ป 2554

เพิ่ม/ลด

เพิ่ม/ลด
(รอยละ)

1,450,627.35

2,356,017.08

905,389.73

62.41

315,714.18

717,968.71

402,254.53

127.41

32,405.21

39,617.31

7,212.10

22.26

0.00

0.00

0.00

0.00

1,798,746.74

3,113,603.10

1,314,856.36

73.10

คาใชจายในการฝกอบรม

200,000.00

0.00

-200,000.00

-100.00

คาใชจายในการเดินทาง

273,985.00

344,059.00

70,074.00

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

473,985.00

344,059.00

-129,926.00

-27.41

คาใชจายอื่น

ผลการวิเคราะห
ประจําป

คาใชจายบุคลากร เพิ่มขึ้นเนื่องจากสํานักฯมีบุคลากรเพิ่มขึ้นจากเดิมจํานวน 2 คนและการเลื่อนขั้นเงินเดือน

คาวัสดุ ใชสอยและคาสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 ไดเชาเครื่องถายเอกสารจํานวน 1 เครื่อง
ในขณะที่ป 2553 ไมมีรายการนี้
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย เพิ่มขึ้นเนื่องจากการซื้อครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑคอมพิวเตอรใหม
เพื่อทดแทนของเดิม
คาใชจายในการฝกอบรม ลดลงเนื่องจากในป 2554 ไมไดจัดโครงการกิจกรรมใหคําปรึกษากับสํานักงานใน
สวนภูมิภาค
คาใชจายในการเดินทาง เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 มีการเดินทางไปตรวจสอบสํานักงานในสวนภูมิภาค
จํานวน 25 สํานักงาน ในขณะที่ป 2553 มีการเดินทางไปตรวจสอบสํานักงานในสวนภูมิภาค จํานวน 18 สํานักงาน
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ศูนยตนทุนสนับสนุนที่ 1300800009 (สํานักกฎหมายและคดี)
ประเภทคาใชจาย (ตนทุนทางตรง)
คาใชจายบุคลากร
คาวัสดุ คาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัด
คาใชจายคงที่
จําหนาย
คาจําหนายจากการขาย
สินทรัพย

ป 2553

เพิ่ม/ลด

เพิ่ม/ลด
(รอยละ)

6,124,425.05

4,976,378.99

-1,148,046.06

-18.75

2,844,343.00

1,454,993.06

-1,389,349.94

-48.85

72,791.94

113,047.93

40,255.99

55.30

1.00

0.00

-1.00

-100.00

6,544,419.98 -2,497,141.01

-27.62

9,041,560.99
คาใชจาย
ผันแปร

ป 2554

คาใชจายในการฝกอบรม

0.00

48,955.00

48,955.00

100.00

คาใชจายในการเดินทาง

1,135,095.88

6,940.00

-1,128,155.88

-99.39

0.00

0.00

0.00

0.00

55,895.00 -1,079,200.88

-95.08

คาใชจายอื่น

1,135,095.88
ผลการวิเคราะห

คาวัสดุ ใชสอยและคาสาธารณูปโภค ลดลงเนื่องจากในป 2554 มีการจางเหมาบุคคลภายนอกลดลงจาก
เดิมจํานวน 1,108,408.13 บาท
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 มีการซื้อครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑคอม
พิวเตอรใหมเพื่อทดแทนของเดิม
คาใชจายในการฝกอบรม เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 ไดมีการจัดโครงการศึกษาและรับฟงความคิดเห็น
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส พ.ศ. .......
คาใชจายในการเดินทาง ลดลงเนื่องจากในป 2554 ไมมีคาใชจายเดินทางไปตางประเทศ ในขณะที่ป 2553
มีบุคลากรไดเดินทางไปประจําที่ตางประเทศ จํานวน 1 คน
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ศูนยตนทุนสนับสนุนที่ 1300800010 (สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ประเภทคาใชจาย (ตนทุนทางตรง)
คาใชจายบุคลากร
คาวัสดุ คาใชสอย และคา
สาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัด
คาใชจายคงที่
จําหนาย
คาจําหนายจากการขาย
สินทรัพย

คาใชจาย
ผันแปร

ป 2553

ป 2554

เพิ่ม/ลด

เพิ่ม/ลด
(รอยละ)

4,331,791.78

3,205,567.56

-1,126,224.22

-26.00

3,871,861.65

9,971,746.42

6,099,884.77

157.54

13,971,689.88 15,738,934.67

1,767,244.79

12.65

0.00

-4.00

-100.00

22,175,347.31 28,916,248.65

6,740,901.34

30.40

4.00

คาใชจายในการฝกอบรม

0.00

0.00

0.00

0.00

คาใชจายในการเดินทาง

0.00

4,470.00

4,470.00

100.00

คาใชจายอื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,470.00

4,470.00

100.00

ผลการวิเคราะห
คาใชจายบุคลากร ลดลงเนื่องจากสํานักฯ มีอัตรากําลังลดลงจากการเขาโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด
จํานวน 3 อัตรา
คาวัสดุ คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปนี้กรมฯ มีนโยบายใหสํานักเปนผูรับผิดชอบใน
การจางที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร จางพัฒนาระบบ จางบํารุงรักษาระบบและซอฟตแวร และปรับปรุง
แบบฟอรมบริการตางๆ เพื่อรองรับระบบการใหบริการเชื่อมโยงธุรกิจระหวางหนวยงานที่จะเกิดขึ้น โดยเปนการจาง
เหมาบุคคลภายนอกทั้งสิ้น
คาใชจายในการเดินทาง เพิม่ ขึ้นเนื่องจากมีการเดินทางไปราชการตางจังหวัดที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดชลบุรี เพื่อทดสอบระบบคอมพิวเตอร
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ศูนยตนทุนสนับสนุนที่ 1300800011 (สํานักธุรกิจการคาภูมิภาค)
ป 2553

คาใชจายทางตรง

เพิ่ม/ลด

เพิ่ม/ลด
(รอยละ)

คาใชจายบุคลากร
คาวัสดุ คาใชจายและคา
สาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัด
คาใชจายคงที่
จําหนาย
คาจําหนายจากการขาย
สินทรัพย

คาใชจาย
ผันแปร

ป 2554

3,437,283.80

4,418,003.19

980,719.39

28.53

2,860,444.06

6,057,458.50

3,197,014.44

111.77

97,532.43

114,904.65

17,372.22

17.81

3.00

0.00

-3.00

-100.00

6,395,263.29 10,590,366.34

4,195,103.05

65.60

คาใชจายในการฝกอบรม

2,386,771.00

2,272.00

-2,384,499.00

-99.90

คาใชจายในการเดินทาง

228,535.40

393,877.00

165,341.60

72.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2,615,306.40

396,149.00

-2,219,157.40

-84.85

คาใชจายอื่น

ผลการวิเคราะห
เพิ่มขึ้น

คาใชจายบุคลากร เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 กรมฯมีการปรับโครงสรางภายใน ประกอบกับมีจํานวนบุคลากร

คาวัสดุ คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 กรมฯมีการเปลี่ยนแบบพิมพจดทะเบียน
และขอมูลธุรกิจ
คาใชจายในการฝกอบรม ลดลงเนื่องจากในป 2554 การจัดอบรมเปนภารกิจของสํานักบริหารกลางคาใช
จายในการเดินทางเพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2554 กรมฯ ไดมีการเปดสํานักงานสาขาใหมในสวนภูมิภาค จํานวน 4 สาขา

******************************
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รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ผลผลิตที่ 1 การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีตนทุนผลผลิตรวมจํานวน 208,018,589.21
บาท ปริมาณผลผลิต จํานวน 1,815,583 ราย คิดเปนตนทุนตอหนวย 114.57 บาท และปงบประมาณ พ.ศ. 2553
มีตนทุนผลผลิตรวมจํานวน 150,313,468.83 บาท ปริมาณผลผลิตจํานวน 743,370 ราย คิดเปนตนทุนตอหนวย
202.21 บาท
เมื่อเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปน
จํานวนเงิน 57,705,120.38 บาท คิดเปนรอยละ 38.39 เนื่องจากกรมฯ ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล (งบไทย
เขมแข็ง2555) ในปงบประมาณ 2553 แตมาเบิกจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 26,500,000 บาท ใน
โครงการสงเสริมพัฒนาเอกลักษณธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยสูสากลประกอบกับกรมฯมีภารกิจในการสงเสริม
และพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง เพื่อใหธุรกิจสามารถเติบโตอยางเขมแข็งและเตรียมความพรอมสูตลาดอาเซียน
สวนปริมาณผลผลิตในป 2554 เมื่อเปรียบกับปริมาณผลผลิตป 2553 เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 1,072,213
ราย หรือคิดเปนรอยละ 144.24 เนื่องมาจากการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการผานสื่อออนไลน
(E-learning) และผานระบบดาวเทียม เปนโครงการที่ทําตอเนื่องจากป 2553 ประกอบกับมีจํานวนผูสนใจเขารับการ
อบรมจํานวนมาก
โดยผลผลิตดังกลาวมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานของผลผลิต คือ สรางมาตรฐานธุรกิจไทยใหเขม
แข็งแขงขันได “เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจพรอมเขาสูตลาดAEC” ซึ่งในปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 มีงานโครงการสําคัญที่ทําใหตนทุนตอหนวยผลผลิตลดลง คิดเปนรอยละ 43.34 มีดังนี้
1. พัฒนาธุรกิจแฟรนไชสสูมาตรฐานสากล
ผูประกอบธุรกิจไดรับการพัฒนาศักยภาพเขาสูระบบธุรกิจแฟรนไชสสามารถพัฒนาธุรกิจใหมีมาตรฐาน
คุณภาพมีความเขมแข็งแขงขันได พรอมขยายไปสูตางประเทศ และสามารถสรางมูลคาทางการตลาดเพิ่มขึ้น
- สรางองคความรูระบบแฟรนไชส (Franchise Academy)
- พัฒนาธุรกิจแฟรนไชสสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพ (Franchise Standard)
- สงเสริมธุรกิจแฟรนไชสที่มีศักยภาพสูสากล (Franchise Go Inter)
- สนับสนุนปจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
2. พัฒนาธุรกิจโลจิสติกส
ยกระดับมาตรฐานการใหบริการ และสรางเครือขายธุรกิจ เตรียมความพรอมธุรกิจโลจิสติกสไทยใหมี
ขีดความสามารถในการรองรับการเปดเสรีการคาสินคาและบริการโดยเฉพาะการคาชายแดนและการรวมกลุมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสรางโอกาสทางการตลาดของไทยในการขยายธุรกิจสูตลาดอาเซียน
- จัดทําหลักสูตรพัฒนาเสริมสรางองคความรูดานโลจิสติกส (DBD Logistics Academy)
- พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ ในสวนกลางและสวนภูมิภาค
- เตรียมความพรอมธุรกิจโลจิสติกสสูตลาดอาเซียน+6
- สงเสริมการตลาดอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกิจโลจิสติกส www.dbdlogistics.com และ
www.laosthaigateway.com
- ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา สนับสนุนความชวยเหลือทางดานการเงินแกผูประกอบ
ธุรกิจโลจิสติกสไทย
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3. พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการ
ธุรกิจบริการเปาหมายคือ ธุรกิจสปา ธุรกิจรานอาหาร และธุรกิจบริการผูสูงอายุ โดยพัฒนาการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับของผูใชบริการในระดับสากลรวมถึงมีเครือขายธุรกิจและความพรอมรองรับ
การเปดเสรีการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- พัฒนาธุรกิจบริการสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
- สนับสนุนการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ
- ศึกษาตลาดธุรกิจบริการในตางประเทศ
- อบรมและศึกษาดูงานธุรกิจรานอาหารและธุรกิจสปาที่ประสบความสําเร็จ
4. สรางความเขมแข็งธุรกิจคาสง - คาปลีก
ใหความสําคัญในการสรางตนแบบธุรกิจคาสง-คาปลีกของคนไทยในระดับจังหวัด ใหมีหลักการบริหาร
จัดการที่ดี และพัฒนาเขาสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือขาย สรางความพรอมรองรับการเปด
เสรีทางการคาและขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพื่อลดตนทุนสินคาคงคลัง
- พัฒนาสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจคาสง-คาปลีก
- พัฒนาการรวมคําสั่งซื้อและกระจายสินคา
- ลดตนทุนรานคาปลีกเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
5. Creative Co - op : สหกรณไทยสรางสรรค
สรางตนแบบการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณไทยดานการตลาด สรางตราสินคา เพิ่มมูลคาให
ผลิตภัณฑรวมถึงสงเสริมใหเปนศูนยกลางรวบรวมและกระจายสินคาใหแกสมาชิกของสหกรณ โดยสหกรณไทยมีตนแบบ
ในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่สงผลตอการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ จํานวน 8 แหง ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการคาได
สงมอบคูมือและแนวทางการพัฒนาสหกรณตนแบบใหกรมสงเสริมสหกรณพิจารณาในการสงเสริมพัฒนาตอเนื่อง
6. สงเสริมการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการประกอบธุรกิจ
พัฒนาผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหมีความพรอมในการเขาสูระบบตลาด มีความนาเชื่อถือ
เสริมสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคทําใหธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยมีความเขมแข็งและพรอมแขงขันในตลาด
สากลได
- พัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการพัฒนาผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส e-Commerce
Academy
- พัฒนาศักยภาพการทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส www.DBDmart.com
- บมเพาะผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดานการทําการตลาดออนไลน (e-Marketing)
- สรางความนาเชื่อถือใหกับผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยและเสริมสรางความมั่นใจให
กับผูบริโภค โดยออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส(DBD Registered) และ
เครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือในการประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (DBD Verified)
7. พัฒนาศักยภาพสถาบันการคา
เสริมสรางศักยภาพผูบริหารสถาบันการคา ผลักดันใหสมาคมการคามียุทธศาสตรในการพัฒนาธุรกิจและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม เกิดความเขมแข็ง มีบทบาทนําเปนศูนยรวมและตัวแทนในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันในการพัฒนาภาคธุรกิจและสมาชิกสรางเครือขายระหวางสมาคมการคาเพื่อรองรับการ
เขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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- พัฒนาศักยภาพผูบริหารสมาคมการคาและจัดทํายุทธศาสตรในการพัฒนาธุรกิจของสมาคมการคา
- ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในการพัฒนาธุรกิจของสมาคมการคา
- จัดสัมมนาทางวิชาการสมาคมการคา
8. Biz Club “ศูนยเครือขายธุรกิจ”
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูประกอบธุรกิจในพื้นที่สรางการเชื่อมโยงธุรกิจเปนศูนยกลางใหคําปรึกษา
แนะนํา ศูนยขอมูลทางธุรกิจ และแหลงเงินทุนใหแกกลุมสมาชิก โดยเฉพาะ SMEs และ Micro Business โดยรวมมือ
กับสถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สมาคมการคา และผูประกอบธุรกิจในพื้นที่ ในการคัดเลือกกลุมธุรกิจเพื่อสราง
เครือขายธุรกิจตนแบบและการพัฒนาทักษะดานการประกอบธุรกิจในรูปแบบตางๆอาทิ การใหความรูดานการบริหาร
จัดการผานดาวเทียม ๒๖ หลักสูตร และระบบ e-Learning 13 หลักสูตร การใหคําปรึกษาการประกอบธุรกิจ โดย
ผูเชี่ยวชาญ และการจัดกิจกรรมสรางพลังเครือขายธุรกิจในพื้นที่
ในป 2554 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดจัดตั้ง Biz Club นํารองใน 13 พื้นที่ โดยมีสมาชิก Biz Club
2,500 ราย ดังนี้
สวนกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการคา(สนามบินน้ํา) และสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 3 (รัชดาภิเษก)
สวนภูมิภาค สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด 11 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ขอนแกน ชัยนาท
พิษณุโลก เพชรบุรี สงขลา นครราชสีมา กาญจนบุรี เชียงราย ชลบุรี (พัทยา) และพิจิตร
9. Pre - Intertrader พัฒนาผูประกอบธุรกิจสูการเปนตัวแทนการคา
การพัฒนา Pre-Intertrader เพื่อสงเสริมใหธุรกิจสรางเครือขายและพันธมิตรทางการคา ซึ่งเปนปจจัย
สนับสนุนใหธุรกิจมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้น โดยเนนการเรียนรูแบบ Dynamic Knowledge Base มีการ
บริหารอยางเปนระบบ การ coaching โดยผูเชี่ยวชาญ รวมถึงเรียนรูจากประสบการณจริงทั้งจากผูประกอบธุรกิจราย
อื่นๆ เพื่อนํามาพัฒนาธุรกิจของตัวเอง
ผลผลิตที่ 2 บริการจดทะเบียนและขอมูลธุรกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีตนทุนรวมจํานวน 354,899,726.79
บาท ปริมาณผลผลิตจํานวน 3,926,991 ราย คิดเปนตนทุนตอหนวย 90.37 บาท และปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มี
ตนทุนผลผลิตรวมจํานวน 353,159,056.78 บาท ปริมาณผลผลิตจํานวน 3,385,852 ราย คิดเปนตนทุนตอหนวย
104.30 บาท
เมื่อเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปน
จํานวนเงิน 1,740,670.01 บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.49 เนื่องจากในป 2554 กรมฯ ไดปรับภาพลักษณศูนยบริการ
ธุรกิจ (Business Development Center) ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาการใหบริการ เพื่อมุงสู e-Business Department
สวนปริมาณผลผลิตในป 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณผลผลิตป 2553 ปรากฏวาเพิ่มขึ้นเปนจํานวน
541,139 ราย หรือคิดเปนรอยละ 15.98 เนื่องจากในป 2554 มีจํานวนนิติบุคคลจดทะเบียนใหมเพิ่มขึ้นและกรมฯ ได
เพิ่มชองทางการใหบริการขอมูลธุรกิจหลายชองทางและมีการกระจายการใหบริการขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E–Service)
ไปตามสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดทั่วประเทศและมีการปรับรูปแบบการเผยแพรขอมูลธุรกิจที่เปนสารสนเทศ
ผานเว็บไซตของกรมฯ ทําใหผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลที่เปนสารสนเทศไดสะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบัน
โดยผลผลิตดังกลาวมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานของผลผลิต คือ มืออาชีพดานบริการ“ยกระดับให
ประเทศไทยเปนประเทศที่งายตอการทําธุรกิจ ในระดับ Top Ten ของโลกและขยายการใหบริการสูทุกพื้นที่
เศรษฐกิจ” ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีงานโครงการสําคัญที่ทําใหตนทุนตอหนวยผลผลิตลดลงคิดเปนรอยละ
13.36 ดังนี้
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1. e-Starting Business
- e-Starting Business เปนการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอนและเชื่อมโยง
ขอมูลดานการเริ่มตนธุรกิจ ภายใตแนวคิด 4 S คือ ใหบริการ ณ จุดเดียว (Single Point) ใชแบบฟอรมรวมกัน
(Single Form) เอกสารประกอบชุดเดียวกัน (Single Document) และมีเปาหมายการใชเลขทะเบียนนิติบุคคล
เดียวกัน (Single Number) ภายในป 2555
- e-Starting Business สู e-Doing Business
e-Doing Business เปนการรวมกับ 7 หนวยงานพันธมิตร โดยไดจัดทําบันทึกขอตกลงความ
รวมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เพื่อเตรียมการเชื่อมโยงขอมูลดานการเริ่มตนธุรกิจ ไดแก กรม
ศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2. ขยายสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจในสวนภูมิภาค 4 แหง
กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดเปดสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจเพิ่มใน 4 พื้นที่เขตเศรษฐกิจสําคัญ
เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว ลดตนทุนใหแกผูประกอบการและนักธุรกิจในพื้นที่ศูนยกลางธุรกิจ จาก 81 แหง
รวมเปน 85 แหง ไดแก
1) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
2) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี
3) อ.แมสอด จ.ตาก
4) เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
3. ถายโอนภารกิจดานทะเบียนพาณิชย สู อบต. และ เทศบาล 7,776 แหง
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 กรมพัฒนาธุรกิจการคาดําเนินการถายโอนงานทะเบียนพาณิชยจากอบจ.
ใหแกเทศบาลและ อบต. ทั่วประเทศ รวม 7,776 แหง เปนสํานักงานทะเบียนพาณิชย มีอํานาจรับจดทะเบียนพาณิชย
ของผูประกอบพาณิชยกิจที่มีสํานักงานตั้งอยูในเขตทองที่ของเทศบาลและอบต.ชวยใหผปู ระกอบการประหยัดเวลา
และคาใชจายในการเดินทาง
4. e-Service
การใหบริการสงหนังสือรับรอง DBD Express Service ทั่วประเทศ ภายใตแนวคิด “รวดเร็ว ทันใจ ไป
ไดทุกที่”เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกดานเวลาและตนทุนแกภาคธุรกิจ โดยผูขอหนังสือรับรองนิติบุคคลและเอกสาร
ทะเบียนธุรกิจสามารถขอรับบริการผานอินเทอรเน็ตและชําระเงิน ณ เคานเตอรธนาคาร ATM หรือ Internet Banking
โดยเลือกรับเอกสารได 3 ชองทาง ไดแก มารับดวยตนเอง ณ สํานักงานบริการทั่วประเทศ จัดสงทางไปรษณีย EMS
และพนักงาน Delivery (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ และนนทบุรี)
5. บริการขอมูลธุรกิจ Online สูหนวยราชการ
การบริการขอมูลธุรกิจ Online สูหนวยราชการ ถือเปนการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานภาครัฐ โดยใหบริการขอมูลธุรกิจดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงานราชการใหสามารถใชขอมูล
นิติบุคคลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ลดขั้นตอนการติดตอระหวางหนวยงานราชการ จาก 7 วัน เปน Real Time
ปจจุบัน ไดเปดใหบริการขอมูลธุรกิจแกหนวยงานราชการจํานวน 25 หนวยงาน อาทิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักขาวกรองแหงชาติ กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด และกรมขาวทหารเรือ
เปนตน
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6. e-Certificate เพิ่มชองทางใหบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส
การปฏิรูปและยกระดับกระบวนการการใหบริการของภาครัฐ โดยเพิ่มชองทางใหบริการหนังสือรับรอง
นิติบุคคลอิเล็กทรอนิกสรวมกับธนาคาร 6 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารธนชาต และธนาคารออมสิน เพื่อใหบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกสผาน
สาขาธนาคาร จํานวน 5,450 สาขา ผูใชบริการไดรับความสะดวก คลองตัว ประหยัดเวลา และคาใชจายในการ
เดินทาง เนื่องจากสามารถขอรับเอกสารไดที่สาขาธนาคารทั้ง 6 แหง ทั่วประเทศ รวมทั้งจะสงผลใหภาคธุรกิจมี
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันตอสถานการณ และความจําเปนในการดําเนินธุรกรรม
โดยมีเปาหมายเปดใหบริการ ภายในเดือนมกราคม 2555
สวนการประมวลผลและบริการขอมูลธุรกิจ ในป 2554 มีตนทุนผลผลิตรวม จํานวน 7,486,013.90 บาท ปริมาณ
ผลผลิต จํานวน 42 ครั้ง คิดเปนตนทุนตอหนวย 178,238.43 บาท และปงบประมาณ 2553 มีตนทุนผลผลิตรวม
จํานวน 7,821,992.59 บาท ปริมาณผลผลิต จํานวน 37 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 ตนทุนผลผลิตลดลง
จํานวน 335,978.69 บาท คิดเปนรอยละ 4.30 แตปริมาณผลผลิต เพิ่มขึ้น 5 ครั้ง คิดเปนรอยละ 13.51 เนื่องจากใน
ป 2554 กรมฯ มีความตองการสรางคลังขอมูลที่มีความถูกตองสมบูรณ จึงไดมีการพัฒนารูปแบบรายงานและระบบ
การเผยแพรขอมูลแบงเปนรายไตรมาส รายครึ่งป และรายป เพื่อประโยชนทั้งตอภาครัฐและภาคธุรกิจในการตัดสินใจ
และดําเนินงานในสถานการณปจจุบัน โดยการเผยแพรบนเว็บไซตของกรมฯ เปนประจําทุกเดือน
โดยผลผลิตดังกลาวมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานของผลผลิต คือ การพัฒนาคลังขอมูลธุรกิจสนับสนุน
การตัดสินใจประกอบธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีงานโครงการสําคัญที่ทําใหตนทุน
ตอหนวยผลผลิตลดลง คิดเปนรอยละ 15.69 ดังนี้
1. พัฒนาคลังขอมูลธุรกิจที่สมบูรณ
การพัฒนาฐานขอมูลนิติบุคคลใหเปนคลังขอมูลธุรกิจที่สมบูรณ โดยนําเขาขอมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล
งบการเงิน บัญชีรายชื่อผูถือหุน และขอมูลธุรกิจอื่น จากทั่วประเทศเขาสูฐานขอมูลโดยทันทีเพื่อใหขอมูลครบถวนและ
เปนปจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงขอมูลทางทะเบียนของนิติบุคคลในฐานขอมูลธุรกิจใหมีความถูกตองตามขอเท็จจริง สามารถ
ใหบริการและประมวลผล รวมถึงพัฒนารูปแบบการรายงานและระบบการเผยแพรขอมูลใหเปนตัวชี้วัดการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงของแนวโนมการประกอบธุรกิจ ประเภทธุรกิจที่มีศักยภาพ รวมถึงสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศราย
เดือน รายไตรมาส รายครึ่งป และรายป เปนประโยชนทั้งตอภาครัฐและภาคธุรกิจในการตัดสินใจและดําเนินงานใน
สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
2. e-Filing ศึกษาระบบรับงบการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ในฐานะหนวยงานภาครัฐที่บริหารจัดการคลังขอมูลธุรกิจและเปนศูนยกลาง
การรับงบการเงินของประเทศ รวมทั้งเพื่อรองรับกลยุทธในการขยายชองทางการใหบริการตอภาคธุรกิจผานเครือขาย
สื่อสารที่ทันสมัย ไดศึกษาความเปนไปไดในการสรางระบบเพื่อใหบริการรับงบการเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดย
การประยุกตใชเทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business Reporting Language) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ทําใหรายงาน
ทางการเงินมีความถูกตอง และสามารถประมวลผลไดทันทีเปนการเพิ่มชองทางอํานวยความสะดวกแกภาคธุรกิจในการ
นําสงงบการเงิน รวมทั้งเปนประโยชนในการนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อสงเสริมและพัฒนาธุรกิจไดอยางรวดเร็ว ทันสมัย
อีกทั้งรองรับการใหบริการรับงบการเงิน ซึ่งมีจํานวนมากและมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งนิติบุคคลสามารถนําสง
งบการเงินไดทันทีและไมจํากัดเวลาทําการ
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ผลผลิตที่ 3 การกํากับดูแลธุรกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีตนทุนผลผลิตจํานวน 144,259,952.52 บาท ปริมาณ
ผลผลิตจํานวน 516,298 ราย คิดเปนตนทุนตอหนวย 279.41 บาท และปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีตนทุนผลผลิต
จํานวน 127,821,158.35 บาท ปริมาณผลผลิตจํานวน 441,258 ราย คิดเปนตนทุนตอหนวย 289.67 บาท
เมื่อเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปน
จํานวนเงิน 16,438,794.17 บาท หรือคิดเปนรอยละ 12.86 เนื่องจากไดมีการสงเสริมและกํากับดูแลธุรกิจให
ผูประกอบการจัดทําบัญชีใหถูกตองตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี สรางแรงจูงใจใหธุรกิจนําหลักธรรมาภิบาลมา
ใชในการประกอบธุรกิจ จึงจําเปนตองเสริมสรางความรูความเขาใจดานมาตรฐานการบัญชีใหแกผูประกอบวิชาชีพบัญชี
และผูประกอบการ รวมทั้งผูที่สนใจทั่วไปสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองโดยมีการปรับรูปแบบการเผยแพรความรู
จากเดิมเผยแพรในรูปวารสาร เปนการเผยแพรผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-magazine)
สวนปริมาณผลผลิตในป 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณผลผลิตป 2553 เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 75,040
ราย หรือคิดเปนรอยละ 17.01 เนื่องจากในปงบประมาณ 2554 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเผยแพรความรูจากเดิม
เผยแพรในรูปวารสาร เปนการเผยแพรโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-magazine) จึงทําใหเขาถึงกลุมเปาหมายได
อยางรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเผยแพรเนื้อหาทางวิชาการไดมากยิ่งขึ้น
โดยผลผลิตดังกลาวมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานของผลผลิต คือ สรางธรรมาภิบาลธุรกิจ “สงเสริม
พัฒนาใหนิติบุคคลปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชีสรางแรงจูงใจใหธุรกิจนําหลักธรรมาภิบาลมา
ใชในการประกอบธุรกิจ” ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีงานโครงการสําคัญที่ทําใหตนทุนตอหนวยผลผลิตลดลง
คิดเปนรอยละ 3.54 ดังนี้
1. สํานักงานบัญชีคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานบัญชี โดยสรางเกณฑมาตรฐานคุณภาพสํานักงานบัญชี
สงเสริมใหสํานักงานบัญชีดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ และประชาสัมพันธใหธุรกิจเลือกใชบริการสํานักงาน
บัญชีคุณภาพ เพื่อสรางความมั่นใจใหธุรกิจและผูประกอบการวาจะไดรับการบริการจัดทําบัญชีและงบการเงินที่มีคุณภาพ
นาเชื่อถือสงผลใหเกิดธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศและตัวธุรกิจ โดยดําเนินการ ดังนี้
- โครงการ “ตนกลาสํานักงานบัญชีคุณภาพ ใหความรูสํานักงานบัญชีเพื่อที่จะกาวสูการเติบโตอยาง
มีมาตรฐานเปนสํานักงานบัญชีคุณภาพ
- การรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี ใหความรูการควบคุมคุณภาพการบริการตามขอกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชี
- พัฒนาศักยภาพผูประกอบวิชาชีพบัญชี ใหความรูการจัดการองคความรูที่จําเปน อาทิ การจัดสัมมนา
เรื่อง “รูจัก AEC โอกาสและผลกระทบที่มีตอสํานักงานบัญชีไทย” และเรื่อง “การมีสวนรวมของสํานักงานบัญชีที่มีตอ
ภาคสังคม: CSR” ใหแกบุคลากรสํานักงานบัญชี
- ประชาสัมพันธสํานักงานบัญชีคุณภาพ แนะนําใหแกนิติบุคคลตั้งใหมเพื่อเปนทางเลือกใหแกธุรกิจ
ในการเลือกใชบริการ และประชาสัมพันธผานหนวยงานตางๆ เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสํานักงานบัญชีคุณภาพ อาทิ
กรมสรรพากร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี และสมาคม
ธนาคารไทย
- เผยแพรขอมูลขาวสารวิชาชีพบัญชี ผาน e-Magazine
2. สรางธรรมาภิบาลธุรกิจ
ในป 2554 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดกําหนดเปน“ปแหงธรรมาภิบาลธุรกิจ” เพื่อยกระดับการกํากับ
ดูแลและสรางธรรมาภิบาลธุรกิจ สรางความนาเชื่อถือ และความมั่นคงแกเศรษฐกิจของประเทศ โดยเนนบทบาท
ดานการสงเสริมและกระตุนใหธุรกิจมีธรรมาภิบาล การตรวจสอบและใหคําแนะนําในการปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตาม
กฎหมาย 9 ฉบับ ภายใตความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
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- จัดทํายุทธศาสตรการกํากับดูแลและสรางธรรมาภิบาลธุรกิจ
- จัดอบรม “เสริมสรางธุรกิจใหเติบโตอยางมีธรรมาภิบาล” ใหความรูการปฏิบัติตามกฎหมายอยาง
ถูกตองใหแกนิติบุคคลที่ตั้งใหมในสวนกลางและภูมิภาค เพื่อใหผูประกอบธุรกิจใชหลักธรรมาภิบาลเปนหัวใจสําคัญใน
การบริหารธุรกิจ
- ตรวจสอบ ใหคําแนะนําการปฏิบัติตามกฎหมายใหถูกตอง และดําเนินการตอผูฝาฝนไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ภายใตการกํากับดูแลกฎหมาย 9 ฉบับ เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอผูมีสวนได สวนเสีย รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ อาทิ ตรวจสอบความมีตัวตน ธุรกิจของคนตางดาว สถานที่ตั้งของนิติบุคคล รวมถึงการจัดทําบัญชีและ
วิเคราะหงบการเงินของธุรกิจ
- จัดทําหลักเกณฑประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน(DBD Corporate Governance Award) บนพื้นฐาน
ของธรรมาภิบาล 6 ประการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคม
ที่ดี พ.ศ. 2542 ไดแก 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักการมีสวนรวม 5) หลักความ
รับผิดชอบ และ 6) หลักความคุมคา โดยกําหนดรางวัลประกาศเกียรติคุณ จํานวน 5 รางวัล ไดแก รางวัลธุรกิจธรรมาภิบาล
ยอดเยี่ยม และรางวัลธุรกิจธรรมาภิบาลดีเดนของแตละขนาดธุรกิจ โดยแบงตามขนาดทุนจดทะเบียน จํานวน 4 ประเภท
ซึ่งจะมีการมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดนในป 2555
- จัดทําคูมือมาตรฐานทางจริยธรรมขององคกรธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อสงเสริมใหธุรกิจนํา
หลักการธรรมาภิบาลมาเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ และเปนแนวทางใหองคกรธุรกิจนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
โดยเผยแพรและประชาสัมพันธใหแกผูประกอบธุรกิจ อาทิ เว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา และ e-Newsletter
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