
การคํานวณตนทุนผลผลิต



• ตนทุนในการเก็บภาษี 1 ลานบาท มีตนทุนกี่บาท

-  ของกรมสรรพากร

-  ของกรมศุลกากร

-  ของกรมสรรพาสามิต

• ตนทุนในการกอสรางถนน 1 กิโลเมตรมีตนทุนกี่บาท (กรมทางหลวง /กรมทางหลวง
ชนบท)

• การดําเนินการจดทะเบียนรถ  ตอครั้ง มีตนทุนกี่บาท

• การดําเนินการดานใบอนุญาตขับรถ ตอราย มีตนทุนกี่บาท

• การคืนหรือยกเวนอากรเพื่อสงเสริมการสงออก 1 ฉบับ

• การบริหารจัดการหนี้สาธารณะมีตนทุนรวมเทาไร

• การรับจดทะเบียนจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลงแกไข/เลิกธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 1ราย มี
ตนทุนเทาไร

ทานทราบหรอืไมวา?

1 ลบ. = 6,983.57 บาท หรือ 0.007 ตอ 1 บาท

1 ลบ. = 26,843.83 บาท หรือ 0.027 ตอ 1 บาท

= 5,029.73 บาท หรือ 0.005 ตอ 1 บาท

249.68 บาท

96.84 บาท

90.52 บาท

105 ลาน ตอการบริหารหนี้ 3 ลานลานบาท

     207.99 บาท

    กรมทางหลวง 39 ลานบาท/กรมทางหลวงชนบท เขตเมือง 14 ลาน เขตชนบท 2 ลานบาท



ความเปนมาความเปนมา



ทําไมตองปรับปรุงการบริหารองคกรภาครัฐ

• ภาครัฐเปนหนึ่งในหัวรถจักรหลักที่นําพาความเจริญมาสูประเทศชาติ

• ความคาดหวังของประชาชนเจาของประเทศที่สูงขึ้น

• การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมที่รวดเร็ว

• การแขงขันระหวางประเทศทวีความรุนแรงมากขึ้น

• โลกาภิวัฒน  กฎหมาย/ขอตกลงระหวางประเทศ  การเปดเสรี  

ตลอดจนการรวมเปนกลุมของประเทศตาง ๆ



องคกรที่เนนยุทธศาสตร

(Strategy  focused Organization) 

องคกรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

(High  Performance  Organization)

องคกรแหงการเรียนรู

(Learning Organization) 

องคกรแหงพลวัตและการปรับเปลี่ยน

(Dynamic  and  agile Organization) 

องคกรที่มุงสูความเปนเลิศ

(From  Good  to  Great, towards  an  excellence)



ความเปนเลิศขององคกรภาครัฐ

• ประชาชนไดรับการบริการ/ดูแลอยางทั่วถึงและมีประสิทธิผล

• พันธกิจที่ไดรับมอบหมายสามารถบรรลุไดอยางมีประสิทธิผล

• การดําเนินการของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูง  รวดเร็ว  โปรงใส

• การใชจายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง  คุมคา  มีผลิตภาพสูง

• ประเทศชาติมีความมั่นคง  และศักยภาพในการแขงขันที่สูงขึ้น



พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  

พ.ศ. 2546
หมวด 1  การบริการกจิการบานเมืองที่ดี (มาตรา 6)

หมวด 2  การบริหารราชการเพื่อใหเกดิประโยชนสุขของ (มาตรา 7-มาตรา 8)

               ประชาชน

หมวด 3  การบริหารราชการเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ (มาตรา 9-มาตรา 19)

               ตอภารกิจของรัฐ

หมวด 4  การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ (มาตรา 20-มาตรา 26)

               และเกิดความคุมคาในเชิงภารกจิของรัฐ

หมวด 5  การลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน (มาตรา 27-มาตรา 32)

หมวด 6  การปรับปรุงภารกจิของสวนราชการ (มาตรา 33-มาตรา 36)

หมวด 7  การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนอง  (มาตรา 37-มาตรา 44)

               ความตองการของประชาชน

หมวด 8  การประเมินผลการปฏบิัติราชการ  (มาตรา 45-มาตรา 49)

หมวด 9  บทเบ็ดเตล็ด (มาตรา 50-มาตรา 53)



ความเปนมา

พระราชกฤษฎีกา 

วาดวย

หลักเกณฑและวธิีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

หมวด  4
การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ และ

เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ



พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

มาตรา  21

ใหสวนราชการจัดทําบญัชีตนทุน

ในงานบริการสาธารณะแตละประเภทขึ้น

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

วรรคแรก



มาตรา  21

ใหสวนราชการคํานวณรายจายตอหนวย

ของงานบริการสาธารณะที่รับผิดชอบ

ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด และ

รายงานให สงป. กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ

วรรคสอง

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี



มาตรา  21

ใหสวนราชการจดัทําแผนการลดรายจายตอหนวย

ของงานบริการสาธารณะดงักลาว เสนอ

สงป. กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ

วรรคสาม

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี



วัตถุประสงคของการคํานวณตนทุนผลผลิต

1 พัฒนาการบริหารจัดการทางการเงินที่ดี  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good  Governance)

2 เพิ่มความรับผิดชอบตอสาธารณะ Accountability

3 เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจในการการบริหารจัดการ

4 การวัดผลการดําเนินงาน



 แนวคิดและทฤษฎีของตางประเทศเกี่ยวกับตนทุนผลผลิต

แนวทางการคํานวณตนทุนผลผลิต “Output  Costing  Guide” ของ Deportment of 

Treasury and Finance, Victoria ประเทศออสเตรเลีย

การใชประโยชนตอการพัฒนาหลักเกณฑวิธีการคํานวณตนทุน

 รัฐบาลเปน Purchaser แตละสวนราชการเปน Service  Provider (เนนการคํานวณตนทนุ

ผลผลิต)

 ผลผลิตเปน Final Product (หนวยงานภาครัฐผลิตและสงมอบแกบุคคลภายนอก)

 การคํานวณใชตนทุนรวม  และจําใชคาใชจายที่บันทึกบัญชีตามเกณฑคงคาง



แนวคิดและทฤษฎีของตางประเทศเกี่ยวกับตนทุนผลผลิต

แนวทางการคํานวณตนทุนผลผลิต Office of Management  and Budget, ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

การใชประโยชนตอการพัฒนาหลักเกณฑวิธีการคํานวณตนทุน

FASB (Financial  Accounting  Standards  Board)  Statement  No. 4 

“ Managerial Cost Accounting Concepts  and  Standards  for  Federal  Government ”

- จัดสรรทรัพยากร  มอบอํานาจ  ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประหยัด

- กําหนดใหมีหนวยรับผิดชอบ (Responsibility  Segment)

- Full  Cost

- มีการเก็บคาบริการ ( Internal  Service  Charge)



 แนวคิดและทฤษฎีของตางประเทศเกี่ยวกับตนทุนผลผลิต

ทฤษฎีวาดวยการรวมทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private  Partnership)

การใชประโยชนตอการพัฒนาหลักเกณฑวิธีการคํานวณตนทุน

รัฐบาลเปดโอกาสใหเอกชนรวมทุนในโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล  ซึ่งมีขนาดใหญ (Mega  Project)  โดยที่เอกชนจะเปนผู

ที่ใหการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ หรือใหการสนับสนุนทางดานการกอสรางโครงการ  โดยภาคเอกชนจะมี         

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

=) เกิดประสิทธิภาพ  และบริหารงบประมาณที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ  โดยรัฐบาลทยอยชําระเงิน

คืน  หรือจายคาตอบแทนการกอสรา ใหเอกชนภายหลังเมื่อโครงการเสร็จสิ้น (ไมตองกอหนี้สาธารณะ)  ตนทุนของ

โครงการลดลง  รัฐสนับสนุนใหเอกชนกูเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ําเพราะเปนโครงการที่รัฐสนับสนุน



 แนวคิดและทฤษฎีของตางประเทศเกี่ยวกับตนทุนผลผลิต

แนวความคิดเกี่ยวกับ  Public  Sector  Performance  Reporting  และ  New  Public  Financial  

Management 

การใชประโยชนตอการพัฒนาหลักเกณฑวิธีการคํานวณตนทุน

Hood, New  Public  Management เนนรูปแบบการบริหารแบบเอกชน  มุงเนนการวัดผล       

การดําเนินงานอยางมีมาตรฐาน  เนนการประหยัดการใชทรัพยากร    มุงเนนการควบคุมผลผลิต

ขอมูลการเงินการบัญชีมีความสําคัญ               “ประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ และการบริหาร”

รูปแบบการรายงานผลการดําเนินงาน  และการวัดผลการดําเนินงานโดยสม่ําเสมอ

1) ทรัพยากร

2) กิจกรรม

3) ผลผลิต

4) ผลลัพธ

ขอมูลตนทุนตอหนวยผลผลิต                                  

(Efficiency  Cost  per  Unit  of  Output)                         



แนวคิดทฤษฎี

การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง  Performance  Budgeting  กับ Costs  and  Performance

การใชประโยชนตอการพัฒนาหลักเกณฑวิธีการคํานวณตนทุน

การเชื่อมโยงผลการปฎิบัติงาน (Performance  Information)  กับตนทุนรวม  (Full  Cost)    

ประสิทธิภาพของการปฎิบัติราชการ  และการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณเชิงกลยุทธ

การจัดสรรงบประมาณ : ขอมูล KPIs ไมเพียงพอในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร

การจัดสรรงบประมาณควร : แจกทรัพยากรใหโครงการที่มีผลการดําเนินดี (Performance   

Based  Allocations ) จูงใจใหปรับปรุงประสิทธิภาพ  ทําใหเกิดความคุมคาในการใชเงินหรือ

ทรัพยากร

แกปญหา : ขาดขอมูลเชิงตนทุนในการบริหารราชการตอสาธารณะ

Performance  Costing              เชื่อมโยงผลผลิตหรือผลลัพธ  กับตนทุนของการดําเนินการ

Cost Efficiency คือ  ตนทุนในการดําเนินการที่ตองการ



การเชื่อมโยงตนทุนสูการวัดประสิทธิภาพ (Efficiency)          

และประสิทธิผล (Effectiveness)
Efficiency  คือ  การวัดตนทุนและผลลัพธของการดําเนินการ  มูลคาและคุณคาของการดําเนินการ

จะ

       ถูกวัดเปรียบเทียบระหวาง  ผลผลิตที่ไดรับกับจํานวนเงินที่ใชในโครงการ

Cost - Effectiveness  คือ  การวัดคาใชจายกับผลการดําเนินการที่ตองการ  วาใชตนทุนนั้นสามารถ  

ทําใหบรรลุเปาหมายของการดําเนินงานหรือไม   การเชื่อมโยงตนทุนกับผลการดําเนินการวา

การใชเงินเปนไปอยางมีประสิทธิผล             
Cost – Effectiveness  การวัดคาใชจายที่ทําให

เกิดผลการดําเนินงานที่ตองการ

ประมาณการตนทุนรวมที่ตองการ 

(Total  costs  required)

ประมาณการผลผลิตหรือผลลัพธที่ตองการ 

(Output  or  Outcome  Required)

Efficiency  ตนทุนรวม (Total  costs)

การวัดประสิทธิภาพ    ผลผลิต (Output  or         

Outcome)

การวัดเปนการวัดโดยเฉลี่ย ของ Actual  

Performance คือ  Cost  per  Unit  of  output

=

=







วิธีการจัดทําตนทุนผลผลิตในปงบประมาณ พ.ศ.2554

1. วิเคราะหและกําหนดผลผลิตยอยและกิจกรรมยอย พรอมทั้งหนวยนับ

2.  กําหนดศูนยตนทุนหลักและศนูยตนทุนสนับสนนุ

3.  ดึงขอมูลตนทุนจากระบบ GFMIS ตามศูนยตนทุนและแหลงของเงิน 

4.  คํานวณหาตนทุนของศูนยตนทุนหลักและศูนยตนทุนสนับสนุน

5.  คํานวณหาตนทุนและตนทุนตอหนวยของกิจกรรมยอย

6.  คํานวณหาตนทุนและตนทุนตอหนวยของกิจกรรมหลัก

7.  คํานวณหาตนทุนและตนทุนตอหนวยของผลผลิตยอย

8.  คํานวณหาตนทุนและตนทุนตอหนวยของผลผลิตหลัก
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ตัวชี้วัดที่ 9  : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอ

หนวยผลผลิต
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

1 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบ

ที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 

ก.พ.ร. ทราบ

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะห

ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการ

วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดย

เสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ

3 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหชัดเจน (สามารถวัดผลได) และแผนฯ ดังกลาว

ไดรับความเหน็ชอบจากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

4 สรางรหัสกิจกรรมยอยในระบบ GFMIS สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และระบุ

คาใชจายเขาสูกิจกรรมยอยดังกลาวในระบบ GFMIS 

5 สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได ตาม

เปาหมายที่กําหนดไว พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตาม

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และไดรับความ

เห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ



26

เงื่อนไข
– ใหสวนราชการสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 1 และ 2 ถึงสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 

และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554

– ใหสวนราชการสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 3 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 มีนาคม 

2554 

– ใหสวนราชการสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 4 และ 5 ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 

ตุลาคม 2554
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แนวทางการประเมินผล
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล

1 ขั้นตอนที่ 1 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ

จั ด ทํ า บัญชี ต น ทุ น ต อ หน ว ย

ผลผลิต  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได

แลวเสร็จ และรายงานผล การ

คํานวณตนทุนตาม รูปแบบที่

ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง กํ า ห น ด              

โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 

กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 

ก.พ.ร. ทราบ

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยทุกกิจกรรม
ยอยและผลผลิตยอย ดังนี้

 รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยกิจกรรม ผลผลิต กิจกรรม
ยอย และผลผลิตยอยของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และรูปแบบรายงานที่กรมบัญชีกลางกําหนด(แสดงเปนหนวย : 
บาท) โดยไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

 ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต 

อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว

 กิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุนตองมีมากกวา  5 ดาน  ที่

กรมบัญชีกลางกําหนด เพื่อใหครอบคลุมทุกกิจกรรมสนับสนุน 

 หนวยนับที่สวนราชการกําหนดตองไมมากกวา 1 หนวยนับตอ 1 

กิจกรรม/ผลผลิต

 สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 

และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554

 ในการจัดทําบัญชีตนทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตองใชขอมูล

ทางบัญชีตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 
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2 ขั้นตอนที่ 2 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ

เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุน

ต อ ห น ว ย ผ ล ผ ลิ ต ร ะ ห ว า ง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 วามี

การเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้นหรือ

ลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะห

ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

ดั งกล า ว  จั ดทํ า ร าย งานกา ร

เป รียบ เทียบและส รุปผลการ

วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต
ไ ด แ ล ว เ ส ร็ จ  ต าม รู ป แบบที่

กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอ

ใ ห สํ า นั ก ง บ ป ร ะ ม า ณ 

กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 

ก.พ.ร. ทราบ

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 1 พรอม

ทั้งรายละเอียดการวิเคราะหผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตที่ไดจัดทํา

แลวเสร็จ ดังนี้

 รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด(แสดงเปนหนวย : บาท)  และไดรับความเห็นชอบจาก

ผูมีอํานาจ โดยเนื้อหาของรายงานฯ ดังกลาว ประกอบดวย

‐ สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะหผลการคํานวณตนทุนตอหนวย
ผลผลติและกิจกรรมระหวางปงบประมาณพ.ศ. 2552 และปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 ในตนทุน  ปริมาณหนวยนับ และตนทุนตอหนวย

‐ วิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางมีสาระสําคัญใน
ตนทุน ปริมาณหนวยนับ และตนทุนตอหนวย (การกําหนดสาระสําคัญ

พิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวย/ตนทุนทางตรงตาม

ศูนยตนทุน/ตนทนุทางออมที่เพิ่ม/ลด ไมควรต่ํากวา 20%) 

‐ ถาหนวยงานมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณตนทุน หนวยนับ หรือชื่อ
กิจกรรม/ผลผลิต ในปปจจุบันตองมีการดําเนินการแกไขปกอนดวย เพื่อให

สามารถเปรียบเทียบกันไดในระหวาง 2 ป

 ทั้งนี้ วันที่แลวเสร็จของรายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุน ตอหนวย

ผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว

 สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554

แนวทางการประเมินผล
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แนวทางการประเมินผล
3 ขั้นตอนที่ 3 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ

จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 พรอม

ทั้งกําหนดเปาหมายการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ใหชัดเจน (สามารถ

วัดผลได) และแผนฯ ดังกลาว

ไ ด รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก

ผู บ ริ ห า ร ร ะ ดับสู ง ข อ งส ว น

ราชการ

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 1 

และ 2 พรอมทั้งแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ดังนี้

 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมี
การกําหนดเปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปงบประมาณ พ.ศ. 2554

อยางชัดเจน (มีการระบุกิจกรรม สถานะปจจุบัน เปาหมาย ระยะเวลา) 

ไมต่ํากวา 2 เรื่อง โดยที่   

 1.กรณีลดคาใชจายตองเปนคาใชจายในภาพรวมระดับกรมที่ลดลง

 2.กรณีปรับปรุงกิจกรรม ตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของ

กิจกรรมนั้นในรูปของตนทุนและปริมาณงาน

 ทั้ งนี้  วันที่แลวเสร็จของแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบตอ

แผนฯ ดังกลาว

 สํ า เ น า ห นั ง สื อ นํ า ส ง ใ ห กั บ ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ภ า ย ใ น วั น ที่ 

31 มีนาคม 2554
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4 ขั้นตอนที่ 4 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ

สรางรหัสกิจกรรมยอยในระบบ 

GFMIS  สําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 และระบุคาใชจาย

เขาสูกิจกรรมยอยดังกลาวใน

ระบบ GFMIS

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 1, 2

และ 3 พรอมหลักฐานการสรางรหัสกิจกรรมยอยในระบบ GFMIS และระบุ

คาใชจายเขาสูกิจกรรมยอยดังกลาวในระบบ GFMIS สําหรับปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ดังนี้

 สําเนาหนังสือขอสรางรหัสกิจกรรมยอยทั้งหมดในระบบ GFMIS 

 แผนบันทึกขอมูลวามีการระบุคาใชจายเขาสูกิจกรรมยอยในระบบ 

GFMIS (จากคําสั่งงาน ksb 1)
สํ า เ น า ห นั ง สื อ นํ า ส ง ใ ห กั บ ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ภ า ย ใ น วั น ที่ 

31 ตุลาคม 2554

แนวทางการประเมินผล
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แนวทางการประเมินผล
5 ขั้นตอนที่ 5 : ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ

สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ได ตามเปาหมายที่

กําหนดไว พรอมทั้งจัดทํารายงาน

ส รุ ปผลกา ร ดํ า เ นิ น ง าน  แล ะ

ผ ล สํ า เ ร็ จ ต า ม แ ผ น เ พิ่ ม

ประสิ ทธิ ภาพการ ดํ า เนิ น ง าน 

ปงบประมาณ พ .ศ .  2554 และ

ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนา
สวนราชการ

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับระดับคะแนน 1, 2, 3 

และ 4 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึง          การดําเนินการตามแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้

 หลักฐานแสดงการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพที่บรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไวในทุกเรื่อง

 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยมีเนื้อหาที่

ระบุ

‐ ผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จที่เกิดจากการดําเนินงานตามแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพฯ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2554

‐ ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

‐ วันที่แลวเสร็จของรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพฯ อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว
สําเนาหนังสือนําสงใหกับกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554



รูปแบบรายงานการคํานวณตนทุนผลผลิต

สําหรับสวนราชการสังกัดกระทรวง



ตารางที่ 1 รายงานตนทุนรวมของหนวยงานโดยแยกประเภทตามแหลงเงิน

รูปแบบรายงานการคํานวณตนทุนผลผลิต



ตารางที่ 1 รายงานตนทุนรวมของหนวยงานโดยแยกประเภทตามแหลงเงิน (ตอ)

รูปแบบรายงานการคํานวณตนทุนผลผลิต



รูปแบบรายงานการคํานวณตนทุนผลผลิต

ตารางที่ 2 รายงานตนทุนตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจาย



รูปแบบรายงานการคํานวณตนทุนผลผลิต

ตารางที่ 3 รายงานตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงิน



รูปแบบรายงานการคํานวณตนทุนผลผลิต

ตารางที่ 4 รายงานตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงของเงิน



รูปแบบรายงานการคํานวณตนทุนผลผลิต

ตารางที่ 5 รายงานตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงของเงิน



รูปแบบรายงานการคํานวณตนทุนผลผลิต

ตารางที่ 6 รายงานตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงของเงิน



รูปแบบรายงานการคํานวณตนทุนผลผลิต
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงเงิน



รูปแบบรายงานการคํานวณตนทุนผลผลิต

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงเงิน (ตอ)

การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย (อธิบายเฉพาะตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยที่

เปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ)

กิจกรรมยอยที  1         เหตุผล.....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  2         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  3         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  4         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  5         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  6         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  7         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  8         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  9         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  10       เหตุผล .....................................................................................................................



รูปแบบรายงานการคํานวณตนทุนผลผลิต

 ตารางที่ 8  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงเงิน



รูปแบบรายงานการคํานวณตนทุนผลผลิต

 ตารางที่ 8  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงเงิน (ตอ)

การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยกิจกรรมหลัก   (อธิบายเฉพาะตนทุนตอหนวย

กิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ)

กิจกรรมยอยที  1         เหตุผล.....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  2         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  3         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  4         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  5         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  6         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  7         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  8         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  9         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  10       เหตุผล .....................................................................................................................



รูปแบบรายงานการคํานวณตนทุนผลผลิต

ตารางที่ 9  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงเงิน

การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยผลผลิตยอย   (อธิบายเฉพาะตนทุนตอหนวยผลผลิตยอยที่เปลี่ยนแปลงอยางมี

สาระสําคัญ)

กิจกรรมยอยที  1         เหตุผล.....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  2         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  3         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  4         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  5         เหตุผล .....................................................................................................................



รูปแบบรายงานการคํานวณตนทุนผลผลิต

 ตารางที่ 10  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงเงิน

การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวยผลผลิตหลัก    (อธิบายเฉพาะตนทุนตอหนวยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลง

อยางมีสาระสําคัญ) 

กิจกรรมยอยที  1         เหตุผล.....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  2         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  3         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  4         เหตุผล .....................................................................................................................

กิจกรรมยอยที่  5         เหตุผล .....................................................................................................................



รูปแบบรายงานการคํานวณตนทุนผลผลิต

 ตารางที่ 11  รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจายและลักษณะ

ของตนทุน (คงที่/ผันแปร)



รูปแบบรายงานการคํานวณตนทุนผลผลิต

 ตารางที่ 11  รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจายและลักษณะของตนทุน 

(คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจายและลักษณะของ

ตนทุน (คงที่/ผันแปร)  (อธิบายเฉพาะศูนยตนทุนที่เปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ)

ศูนยตนทุนหลักที่ 1    เหตุผล .........................................................

ศูนยตนทุนหลักที่ 2    เหตุผล .........................................................

ศูนยตนทุนหลักที่ 3    เหตุผล .........................................................

ศูนยตนทุนหลักที่ 4    เหตุผล .........................................................

ศูนยตนทุนหลักที่ 5    เหตุผล .........................................................

ศูนยตนทุนหลักที่ 6    เหตุผล .........................................................

ศูนยตนทุนหลักที่ 7    เหตุผล .........................................................

ศูนยตนทุนหลักที่ 8    เหตุผล .........................................................

ศูนยตนทุนหลักที่ 9    เหตุผล .........................................................

ศูนยตนทุนหลักที่ 10    เหตุผล .........................................................



รูปแบบรายงานการคํานวณตนทุนผลผลิต

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร)



รูปแบบรายงานการคํานวณตนทุนผลผลิต

 การวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตนทนุทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงที่/ผัน

แปร)(อธิบายเฉพาะคาใชจายทางออมที่เปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ)

คาใชจายประเภทที่ 1 เหตุผล.......................................................................................................

คาใชจายประเภทที่ 2 เหตุผล.......................................................................................................

คาใชจายประเภทที่ 3 เหตุผล.......................................................................................................

คาใชจายประเภทที่ 4 เหตุผล.......................................................................................................

คาใชจายประเภทที่ 5 เหตุผล.......................................................................................................

คาใชจายประเภทที่ 6 เหตุผล.......................................................................................................

คาใชจายประเภทที่ 7 เหตุผล.......................................................................................................

คาใชจายประเภทที่ 8 เหตุผล.......................................................................................................

คาใชจายประเภทที่ 9 เหตุผล.......................................................................................................

คาใชจายประเภทที่ 10เหตุผล.......................................................................................................

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร)



Input Process Output

Quantity
Quality

Economy Value-added

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

Time



การประหยัดทรัพยากร

• องคกรกําหนดนโยบายการใชทรัพยากรอยางประหยัด

• จัดโครงการรณรงคการใชทรัพยากร

• ประเมินความคุมคาการใชทรัพยากร

• พิจารณาวาทรัพยากรใดที่ไมถูกใชงาน หรือ ใชงานยังไมเต็มกําลัง

• การจัดซื้อจัดจางดวยราคาที่เหมาะสม



ประสิทธิภาพดานกระบวนการ

• พิจารณากิจกรรมทั้งองคกร เพื่อดูความซ้ําซอนของกิจกรรม

• เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกิจกรรมที่เหมือนกันระหวางหนวยงาน

ยอยภายในองคกร

• ลดกระบวนการกิจกรรมที่ไมจําเปนออกไป



ประสิทธิภาพของการสรางผลผลิต

• ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตใหประชาชนพึงพอใจ

• พิจารณาเพิ่มปริมาณผลผลิตใหใชทรัพยากรคงที่อยางเต็ม

ประสิทธิภาพ

• ลดระยะเวลาการรอคอยการรับบริการของประชาชน



ตัวอยางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

ตนทุนตอหนวยผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553

ผลผลิต ตนทุนรวม(บาท) ปริมาณงาน ตนทุนตอหนวย

การใหบริการฉายรังสี 25,000,000 4,000,000 ครั้ง 6.25 บาทตอครั้ง

การใหตรวจสารเคมี 48,000,000 200,000 ครั้ง 240 บาทตอครั้ง



กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

กิจกรรม สถานะปจจุบัน เปาหมาย
1. นโยบายใชกระดาษ Recycle ลด

การใชกระดาษ

มีการใชกระดาษ 300,000 แผนตอป 

ตนทุน 150,000 บาท

มีการใชกระดาษ 200,000 แผนตอป 

ตนทุน 90,000 บาท

2. นโยบายลดการใชหมึกพิมพโดยใช

โหมดประหยัดหมึกสําหรับหนังสือ

ราง

มีการใชผงหมึก 2,000 ตลับ ตอป 

ตนทุน 400,000 บาท

มีการใชผงหมึก 1,500 ตลับ ตอป  

ตนทุน 300,000 บาท

3. จัดใหมีการประชุม VDO 

conference มากขึ้นเพื่อ

ลดการเดินทางการจัดประชุม

มีคาใชจายในการเดินทางประชุมครั้ง

ละ 50,000 บาท มีการประชุม 100 ครั้ง

ตอป มีคาใชจายทั้งสิ้น 5,000,000 บาท

มีการติดตั้งระบบ VDO conference 

โดยมีคาใชจายในการติดตั้ง 1,000,000 

บาท และมีคาใชจายในการบํารุงรักษา

ปละ 200,000 บาท และมีคาใชจายใน

การเดินทางประชุมกอนติดตั้งระบบ 

1,500,000 บาท



กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

กิจกรรม สถานะปจจุบัน เปาหมาย
4. มีการจางเอกชนในงานการดูแล

บํารุงรักษาระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร  และโยกยายบุคลากร

เดิมและทรัพยากรที่ทํางานอยูไป

ปฏิบัติงานดานการออกแบบ

ระบบงานสถิติ (งานใหม)

มีคาใชจายในการดูแลบํารุงรักษา

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดย

บุคลากรภายใน มีตนทุน 5,000,000 

บาทตอป

มีคาใชจายในการดูแลบํารุงรักษา

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดย

บุคลากรภายนอก มีตนทุน 2,000,000 

บาทตอป และมีคาใชจายในการ

ออกแบบระบบงานสถิติ  มีตนทุน 

5,000,000 บาทตอป



กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

กิจกรรม สถานะปจจุบัน เปาหมาย
5. ขายเครื่องจักรเกาและซื้อเครื่องจักร

ใหมแทนเครี่องจักรเกาเพื่อเพิ่มกําลัง

การใหบริการการฉายรังสี

เครื่องจักรในการบริการฉายรังสี 2 

เครื่อง มีคาเสื่อมราคา 40,000 บาทตอ

ป มีคาซอมบํารุง 10,000 บาท มีกําลัง

การผลิต 500 ครั้งตอวัน และไม

เพียงพอใหประชาชนใชบริการ 

ตนทุนตอหนวย 100 บาทตอครั้ง

ขายเครื่องจักรเกา 2 เครื่อง ขาดทุน 

20,000 บาท เครื่องจักรใหมมีคาเสื่อม

ราคา 70,000 บาทตอป มีอายุการใช

งาน 10 ปไมมีคาซอมบํารุงใน 3 ปแรก 

ปที่ 4 –10 มีคาซอมบํารุงประมาณปละ 

15,000 บาท มีกําลังการผลิต 1,000 

ครั้งตอวัน และมีประชาชนมาใช

บริการโดยเฉลี่ย 900 ครั้งตอวัน  

ดังนั้นตนทุนตอหนวยปที่ 1 เทากับ  

100 บาทตอครั้ง ปที่   2-3 เทากับ  

77.77 บาทตอครั้ง และ หนวยปที่ 4-10 

เทากับ  94.44 บาทตอครั้ง





รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

กิจกรรม ระยะเวลา   

ตามแผน

เปาหมาย ระยะเวลาจริง ผลการ

ดําเนินงาน

เหตุผล

1. นโยบายใชกระดาษ 

Recycle ลดการใช

กระดาษ

ต.ค.51-ก.ย.52 มีการใชกระดาษ 

200,000 แผนตอป 

ตนทุน 90,000 บาท

ม.ค.52-ก.ย.52 มีการใชกระดาษ 

250,000 แผน ตอป 

ตนทุน 150,000 บาท

เนื่องจากปริมาณ

ผลผลิตที่ 2 เพิ่มขึ้น

จากเปาหมายที่กําหนด

ไว ทําใหมีการใช

กระดาษเพิ่มขึ้น  แต

อยางไรก็ตาม ไมได

สงผลกระทบใหผล

ผลิตที่ 2 มีตนทุนตอ

หนวยเพิ่มขึ้น

2. นโยบายลดการใช

หมึกพิมพโดยใชโหมด

ประหยัดหมึกสําหรับ

หนังสือราง

ต.ค.51-ก.ย.52 มีการใชผงหมึก 1,500 

ตลับตอปตนทุน 

300,000 บาท

ต.ค.51-ก.ย.52 มีการใชผงหมึก 1,200 

ตลับตอปตนทุน 

240,000 บาท

เนื่องจากมีมาตรการ

รณรงคที่ตอเนื่องและ

มีการปรับโหมดการใช

งานของเครื่องพมิพ 

และมีการสงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น

ทําใหลดการพิมพ

กระดาษ



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
กิจกรรม ระยะเวลา   

ตามแผน

เปาหมาย ระยะเวลาจริง ผลการ

ดําเนินงาน

เหตุผล

3. จัดใหมีการประชุม 

VDO conference มาก

ขึ้นเพื่อ

ลดการเดินทางการจัด

ประชุม

ม.ค.52-ก.ย.52 มีการติดตั้งระบบ 

VDO conference โดย

มีคาใชจายในการ

ติดตั้ง 1,000,000 บาท 

และมีคาใชจายในการ

บํารุงรักษาปละ 

200,000 บาท และมี

คาใชจายในการ

เดินทางประชุมกอน

ติดตั้งระบบ 1,500,000 

บาท

ม.ค.52-ก.ย.52 มีการติดตั้งระบบ 

VDO conference โดย

มีคาใชจายในการ

ติดตั้ง 1,000,000 บาท 

และมีคาใชจายในการ

บํารุงรักษาปละ 

200,000 บาท โดยมี

คาใชจายในการ

เดินทางประชุมกอน

ติดตั้งระบบ 1,400,000 

บาท คาใชจายในการ

เดินทางหลังการติดตั้ง 

300,000 บาท ดังนั้น 

คาใชจายในการ

เดินทางจัดประชุม

ปงบประมาณ 

พ.ศ.2552

เนื่องจากการตดิตั้ง

ระบบ VDO 

conference ยังไม

ครอบคลุม การจัดการ

ประชุมบางครั้งตอง

เดินทางไปรวมประชุม

จึงมีคาใชจายในการ

เดินทาง ซึ่งคาใชจาย

ในการเดินทางหลังการ

ติดตั้งเหลือ 300,000 

บาท



กิจกรรม ระยะเวลา   ตาม

แผน

เปาหมาย ระยะเวลาจริง ผลการดําเนินงาน เหตุผล

ประกอบดวย คาตัดจําหนายระบบ 

150,000 บาท  คาบํารุงรักษา 150,000 

บาท คาใชจายในการเดินทางประชุม

กอนติดตั้งระบบ 1,400,000 บาท 

และคาใชจายในการเดินทางหลังการ

ติดตั้ง 300,000 บาท รวมทั้งสิ้น 

2,000,000 บาท

หมายเหตุ คาใชจายคาติดตั้งมีการตัด

จําหนาย 9 เดือน 150,000 บาท (คา

ติดตั้ง 1,000,000 บาท การตัด

จําหนาย 5 ป ปละ 200,000 บาท ซึ่งป 

52 ดําเนินการเปนเวลา 9 เดือน 

คํานวณดงันี้ 200,000 x 9/12 = 

150,000 บาท) คาบํารุงรักษา 9 เดือน 

150,000 บาท (คาบํารุงรักษาปละ 

200,00 บาท     ป 52 ดําเนินการเปน

เวลา 9 เดือน คํานวณดังนี้ 200,000 x 

9/12 = 150,000 บาท 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

กิจกรรม ระยะเวลา   

ตามแผน

เปาหมาย ระยะเวลาจริง ผลการ

ดําเนินงาน

เหตุผล

4. มีการจางเอกชนใน

งานการดูแล

บํารุงรักษาระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร  

และโยกยายบุคลากร

เดิมและทรัพยากรที่

ทํางานอยูไป

ปฏิบัติงานดานการ

ออกแบบระบบงาน

สถิติ (งานใหม)

ต.ค.51-ก.ย.52 มีคาใชจายในการดูแล

บํารุงรักษาระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร 

โดยบุคลากรภายนอก 

มีตนทุน 2,000,000 

บาทตอป และมี

คาใชจายในการ

ออกแบบระบบงาน

สถิติ  มีตนทุน 

5,000,000 บาทตอป

ต.ค.51-ก.ย.52 มีคาใชจายในการดแูล

บํารุงรักษาระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร 

โดยบุคลากรภายนอก 

มีตนทุน 2,000,000 

บาทตอป และมี

คาใชจายในการ

ออกแบบระบบงาน

สถิติ  มีตนทุน 

4,500,000 บาทตอป

การจางเหมาในการ

ดูแลบํารุงรักษาระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร

สามารถดําเนินการได

ตามแผน สวนของ

ตนทุนของระบบงาน

สถิติหนวยงาน

สามารถประหยัดได 

500,000 บาท เนื่องจาก

บุคลากรของหนวยงาน

มีการประหยัด

คาใชจายในการ

ดําเนินงาน



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552

กิจกรรม ระยะเวลา   

ตามแผน

เปาหมาย ระยะเวลา

จริง

ผลการ

ดําเนินงาน

เหตุผล

5. ขายเครื่องจักรเกา

และซื้อเครื่องจักรใหม

แทนเครื่องจักรเกาเพื่อ

เพิ่มกําลังการใหบริการ

การฉายรังสี

ก.พ.52-ก.ย.52 ขายเครื่องจักรเกา 2 เครื่อง 

ขาดทุน 20,000 บาท เครื่องจักร

ใหมมีคาเสื่อมราคา 70,000 

บาทตอป มีอายุการใชงาน 10 

ปไมมีคาซอมบํารุงใน 3 ปแรก 

ปที่ 4 –10 มีคาซอมบํารุง

ประมาณปละ 15,000 บาท มี

กําลังการผลิต 1,000 ครั้งตอวัน 

และมีประชาชนมาใชบริการ

โดยเฉลี่ย 900 ครั้งตอวัน  

ดังนั้นตนทุนตอหนวยปที่ 1 

เทากับ  100 บาทตอครั้ง หนวย

ปที่ 2-3 เทากับ  77.77 บาทตอ

ครั้ง และ หนวยปที่ 4-10 

เทากับ  94.44 บาทตอครั้ง

ก.พ.52-ก.ย.52 ขายเครื่องจักรเกา 2 เครื่อง 

ขาดทุน 20,000 บาท 

เครื่องจักรใหมมีคาเสื่อม

ราคา 70,000 บาทตอป มี

อายุการใชงาน 10 ปไมมี

คาซอมบํารุงใน 3 ปแรก ป

ที่ 4 –10 มีคาซอมบํารุง

ประมาณปละ 15,000 บาท 

มีกําลังการผลิต 1,000 ครั้ง

ตอวัน และมีประชาชนมา

ใชบริการโดยเฉลี่ย 900 

ครั้งตอวัน  ดังนั้นตนทุน

ตอหนวยปที่ 1 เทากับ  100 

บาทตอครั้ง หนวยปที่ 2-3 

เทากับ  77.77 บาทตอครั้ง

และ หนวยปที่ 4-10 

เทากับ  94.44 บาทตอครั้ง

สามารถดําเนินการได

ตามแผนที่ไดกําหนดไว

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554



อธิบายกิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุน

ตนทุนของกิจกรรมดานการเงินและบัญชี คือ ตนทุนในการดําเนิน

กิจกรรมดานการเงินและบัญชีของหนวยงาน เชน การรับ-จายเงินงบประมาณ 

และเงินนอกงบประมาณ  การติดตามและการรายงานดานการเงินและบัญชี รวมถึง

การบริหารจัดการดานงบประมาณ (แตไมรวมถึงการจัดทําแผนที่อยูในความ

รับผิดชอบของกลุมแผนงาน)

จํานวนเอกสารรายการ หมายถึง จํานวนรายการเอกสารทางการเงินและ

บัญชี  ยกเวนเอกสารการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งหนวยงานสามารถเรียกดูจํานวนเอกสาร

รายการการเงินและบัญชีในระบบ GFMISไดโดยใช Transaction Code : FB03



ตนทุนของกิจกรรมดานการพัสดุ (จัดซื้อจัดจาง) คือ ตนทุนในการดําเนิน

กิจกรรมการบริหารดานพัสดุ และการจัดซื้อจัดจาง แตไมรวมถึงมูลคาของสิ่งของ

หรือบริการที่จัดซื้อหรือจัดจาง ในกรณีนี้ยังไมรวมการซอมบํารุงและงานดาน

ยานพาหนะ

จํานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจาง หมายถึง  จํานวนครั้งที่หนวยงานทําการ

จัดซื้อและจัดจาง   ซึ่งจํานวนเอกสารของการจัดซื้อจัดจางในระบบ GFMIS 

สามารถเรียกได โดยใช Transaction Code: ZMM_PO_RPT01

อธิบายกิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุน



ตนทุนของกิจกรรมดานบริหารบุคลากร  คือ ตนทุนในการ

ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรของหนวยงาน เชน การดูแล

อัตรากําลังและระบบงาน ดานวินัย และงานสรรหา และบรรจุแตงตั้ง

อธิบายกิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุน



จํานวนบุคลากร  หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง  ถาจํานวน

บุคลากรไมเทากันระหวางปใหใชจํานวนบุคลากรถั่วเฉลี่ย  ตัวอยางเชน ระหวาง 1 

ตุลาคม 2550 ถึง 15 มกราคม 2550 มีจํานวนบุคลากร 50 คน ระหวาง 16 มกราคม 2550 

ถึง 30 กันยายน 2550 มีจํานวนบุคลากร 60 คน  ดังนั้น การคํานวณหาจํานวนบุคลากร

เทากับ

ระยะเวลา จํานวนวัน จํานวนบุคลากร จํานวนวัน x จํานวนบุคลากร

1 ตุลาคม - 15 มกราคม  107 50 คน 5,350

16 มกราคม - 30 กันยายน 258 60 คน 15,480

รวม 365 20,830

จํานวนบุคลากรถั่วเฉลี่ยทั้งป 20,830 / 365 วัน =57.07 คน

อธิบายกิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุน



ตนทุนของกิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  หมายถึง  กิจกรรมที่
หนวยงานดําเนินงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไมวาจะเปนการวางแผนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผล และการจัดฝกอบรม รวมถึงการจัดทําสื่อ
ตางๆ ที่เกี่ยวของในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยนับรวมการพัฒนาบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน  ในกรณีนี้ยกเวนการศึกษาดูงานและการฝกอบรม
ตางประเทศ

จํานวนชั่วโมง/คนการฝกอบรม  หมายถึง ผลรวมของจํานวนชั่วโมงของการ
ฝกอบรมของแตละหลักสูตรคูณดวยจํานวนผูเขาฝกอบรมในหลักสูตรนั้น  เพื่อ
คํานวณหาตนทุนของการฝกอบรม 1 คน ตอ 1 ชั่วโมงเปนเทาใด ตัวอยางเชน 
หลักสูตรฝกอบรมมีผูเขารับการอบรม 20 คน มีระยะเวลา 6 ชั่วโมง ดังนั้นจํานวน
ชั่วโมง/คนการฝกอบรม เทากับ 120 ชั่วโมง/คน

อธิบายกิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุน



ตนทุนของกิจกรรมตรวจสอบภายใน คือ ตนทุนในการดําเนิน

กิจกรรมที่ เ กี่ ยว กับงานด านตรวจสอบภายในของหนวยงาน          

ซึ่งสวนใหญดําเนินงานโดยกลุมตรวจสอบภายใน

จํานวนงานตรวจสอบ  หมายถึง  จํานวนคนวันที่ใชที่ในงาน

ตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบประจําป

อธิบายกิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุน



ตนทุนของกิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน

หนวยงาน คือตนทุนในการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการดูแลบํารุงรักษา

คอมพิวเตอร ระบบอีเมล ระบบ e‐office  ระบบเครือขาย
อินทราเน็ต(ไมรวมการสรางระบบงานเฉพาะของหนวยงาน  เว็บไซต 

และระบบอินเตอรเน็ตของหนวยงาน)

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร  หมายถึง จํานวนคอมพิวเตอร

ทั้งหมดที่หนวยงานดูแล

อธิบายกิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุน



อนึ่ง    หากหนวยงานภาครัฐมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเครือขาย

อินเตอรเน็ตและเว็บไซต ก็ใหกําหนดกิจกรรมเพิ่มเติม ดังนี้

กิจกรรมดานเครอืขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซต คือ ตนทุนในการดาํเนินงาน

เกี่ยวกับเครือขายอินเตอรเน็ต ตนทุนของการใชอุปกรณในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต 

การใชเครื่องและอุปกรณในการจัดการอินเตอรเน็ต และตนทุนที่เกี่ยวของกบังาน

อินเตอรเน็ต และงานที่เกี่ยวของกับการสรางและบํารงุรกัษาเว็บไซต สําหรับฮารดแวร

และซอฟทแวรที่มีอายุการใชงานมากกวา 1 ป จะใชคาเสื่อมราคาและคาตดัจําหนาย

ตามอายุการใชงาน

ระบบ หมายถึง ระบบเครอืขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซต โดยใหนับเปน 1 

ระบบ

อธิบายกิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุน



กิจกรรมดานแผนงาน คือ ตนทุนในการดําเนินงานกิจกรรม

การจัดทําแผน ติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนของหนวยงาน 

โดยสวนใหญอยูในความรับผิดชอบของกลุมแผนงาน ในกรณีที่กลุม

แผนงาน ดําเนินงานนอกเหนือจากนี้ตองแยกตนทุนเปนกิจกรรม

ตางหาก

ดาน หมายถึง กิจกรรมดานแผนงาน โดยใหนับเปน 1 ดาน

อธิบายกิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุน



กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ คือ ตนทุนในการ
ดําเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบราชการ การจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
คํารับรองและดําเนินการดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) โดยสวนใหญอยูในความรับผิดชอบของกลุม
พัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) ในกรณีที่กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
(ก.พ.ร.) ดําเนินงานนอกเหนือจากนี้ตองแยกตนทุนเปนกิจกรรม
ตางหาก

ดาน หมายถึง กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ โดย
ใหนับเปน 1 ดาน

อธิบายกิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุน



กิจกรรมดานงานสารบรรณ คือ ตนทุนในการดําเนินงาน

กิจกรรมของกลุมงานสารบรรณในการรับสงหนังสือสวนกลางของ

หนวยงาน ไมรวมถึงงานสารบรรณยอยตาม สํานัก กอง ศูนย

จํานวนหนังสือเขา – ออก หมายถึง จํานวนหนังสือ
รับเขาและสงออกของหนวยงาน

อธิบายกิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุน



กิจกรรมดานยานพาหนะ คือ ตนทุนในการดําเนินงาน

กิจกรรมเกี่ยวกับดานยานพาหนะเพื่อใชในการเดินทางของสวนกลาง  

ยกเวน  คาใชจ ายเ กี่ยวกับรถประจํา ตําแหนง  คาแท็กซี่  และ

ยานพาหนะที่มีลักษณะเฉพาะ เชน ยานพาหนะทางน้ํา ทางอากาศ 

และยานพาหนะที่ใชในการรบ

กิโลเมตร หมายถึง ระยะทางทั้งหมดที่วิ่งของยานพาหนะ

ทั้งหมดใน 1 ป

อธิบายกิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุน



การตรวจสอบความถูกตองของตนทุนตอหนวย

คาเฉลี่ย

คากลาง

ตรวจสอบความถูกตอง

และบังคับใหทําแผนลดตนทุน

ตรวจสอบความถูกตอง



ผลผลิตที่ 1 เริ่มตน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4

อัตราเงินเฟอ หรือ Cost 

Adjustment
5% 3% 4% 6%

งบประมาณที่ควรไดรับ

= ตนทุนมาตรฐานตอหนวย

ผลผลิต 

 Cost Adjustment

100 105 108.15 112.476 119.2246

ตนทุนจริงตอหนวยผลผลิต 100 103 110 111 115

ประสิทธิภาพ (%) 1.90 -1.71 1.31 3.54
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งบประมาณที่ควรไดรับก ารจัดสรรตอ

หนวยผลผลิต

ตนทุนจริงตอหนวยผลผลิต 1.90

-1.71

1.31

3.54
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ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

แผนภูมิแสดงขอมูลเปรียบเทยีบตนทุนตอหนวยที่ควรไดรบัจัดสรร

งบประมาณสําหรับผลผลิตและตนทุนจริงตอหนวยผลผลิต

แผนภูมิแสดงขอมูลประสทิธภิาพของผลการดําเนินงาน

ของผลผลิต

ตารางแสดงขอมูลตนทุนตอหนวยผลผลิตที่สะทอนถึงประสิทธิภาพของการ

ดําเนินงานของสวนราชการอยางตอเนื่อง





กลุมมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

โทร. 0-2127-7414 - 5
E-mail address: baccount@cgd.go.th

Website: www.cgd.go.th


