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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 

ตามมาตรา 21 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้น
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด  ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ก าหนดหลักเกณฑ์
เบื้องต้นในการค านวณต้นทุนผลผลิตขึ้นเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2547 และก าหนดให้ส่วนราชการระดับกรม
และหน่วยงานภาครัฐจะต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ  

ต่อมากรมบัญชีกลางได้พิจารณาเห็นความจ าเป็น ในการวัดประสิทธิภาพของการด าเนินงานของ
ภาครัฐในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นกว่าหลักเกณฑ์เดิมที่ได้ก าหนดไว้ในครั้งแรก จึงได้ปรับปรุงแนวทาง  
การค านวณต้นทุนผลผลิตส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป โดยก าหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องก าหนดกิจกรรมในหน่วยงานของตนเองในลักษณะกิจกรรมย่อยที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
กว่ากิจกรรมหลักที่ปรากฏตามเอกสารงบประมาณ และให้ระบุผลผลิตย่อยซึ่งได้รับจากการด าเนินงาน
ในแต่ละกิจกรรมย่อยนั้นๆ อีกทั้งได้ก าหนดรูปแบบรายงานผลการค านวณต้นทุนผลผลิต โดยแยก
ประเภทเป็นเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบกลาง  ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือ
ปรับปรุงการจัดท าประมาณการต้นทุนในอนาคต โดยกรมบัญชีกลางได้น าข้อมูลต้นทุนกิจกรรมย่อย
ที่หน่วยงานภาครัฐส่งมาไปวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนของกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา  

อย่างไรก็ตามกรมบัญชีกลางเห็นว่า ควรปรับปรุงแนวทางการค านวณต้นทุนผลผลิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยมีการมุ่งเน้นการน าข้อมูลต้นทุน
ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ การวัดความคุ้มค่า และใช้ในการบริหารจัดสรรทรัพยากร 
หรือเงินงบประมาณในหน่วยงาน ตลอดจนได้ก าหนดแนวทางการปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม และ
แนวทางการปันส่วนต้นทุนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย และจากกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อยให้มี
ความเหมาะสมมากขึ้น  

 ทั ้งนี ้ เพื ่อ ให้ได้ข้อมูลต้นทุนที ่ส ามารถใช้เป็น เครื ่องมือที ่ส าคัญทางด้านการเงิน
ส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจบริหารการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานและเกิดความคุ้มค่ากับภาษีของประชาชน   

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย “หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546” มาตรา 21 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนและรายจ่าย
ต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ เพ่ือเปรียบเทียบมูลค่าที่คิดเป็นตัวเงินได้ระหว่างปัจจัยน าเข้ากับผลผลิต
ที่เกิดขึ้น ซึ่งหากรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะของส่วนราชการใดสูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วย
ของงานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของส่วนราชการอ่ืน ส่วนราชการนั้นต้องจัดท าแผนการลดรายจ่าย
ต่อหน่วย หรือแผนเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน ในปีปัจจุบันเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงเปรียบเทียบต้นทุนของหน่วยงานตนเองกับหน่วยงานอื่นที่มีกิจกรรม
และผลผลิตคล้ายคลึงกัน  
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2. เพ่ือใช้ข้อมูลต้นทุนรวม (Full Cost) ที่หน่วยงานก าหนดขึ้นประกอบในการวัดผลการด าเนินงาน 
การวางแผนและการควบคุมทางการเงินในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ ซึ่งต้องใช้
ข้อมูลต้นทุนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให้
การค านวณหาต้นทุนผลผลิตได้เป็นเครื่องมือในการวัดผลการด าเนินงาน การควบคุมและเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานกับแผนที่วางไว้ได้อย่างถูกต้อง จึงจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลต้นทุนจริง เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลต้นทุนที ่ประมาณการไว้ในทุกแหล่งของเงิน ไม่ว ่าจะเป็นเงินงบประมาณ หรือเงิน นอก
งบประมาณ อีกทั้งกรมบัญชีกลางได้พิจารณา ศึกษาแนวทางการคิดต้นทุนเงินทุน (Capital Charge) มา
รวมในการค านวณต้นทุนภาครัฐ ซึ่งจะมีการด าเนินการหลายขั้นตอน โดยในเบื้องต้นกรมบัญชีกลางได้
ก าหนดแนวทางการปรับใช้ต้นทุนเงินทุน (Capital Charge) ให้เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยาก
หรือกระทบต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลทางการเงินประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์ในการ
ก ากับควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานด้านการเงินให้เกิดความคุ้มค่า รวมถึงใช้ประกอบการวาง
แผนการด าเนินงานในอนาคตด้วย กรมบัญชีกลางจึงได้ปรับปรุงก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และ
ตัวอย่างเกี่ยวกับการปันส่วนค่าใช้จ่ายให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น และจะก่อให้เกิดการเปรียบเทียบ
ต้นทุนกันได้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐหากใช้เกณฑ์การปันส่วนที่เหมาะสมเหมือนกัน 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  ข้อมูลต้นทุนในกิจกรรมการด าเนินงานของรัฐมีความถูกต้องแม่นย า สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความประหยัด โดยข้อมูลต้นทุน
ตอบสนองต่อการวัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานตามความรับผิดชอบ ให้เกิดการลดต้นทุน 
หรือปรับปรุงกระบวนการท างานที่เหมาะสม 

2.  รัฐบาลสามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในกิจกรรมการด าเนินงานของ
หน่วยงานโดยน าหลักการเปรียบเทียบกับหน่วยงานต้นแบบ (Benchmarking) มาประยุกต์ใช้ โดย
รัฐบาลสามารถพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมหรือสร้างผลผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานใน เรื่องนั้นๆ ส่งผลให้เกิดการบูรณาการ
การด าเนินงานระหว่างหน่วยงานและลดการซ้ าซ้อนของการด าเนินงานที่อาจมีข้ึนในปัจจุบัน 

3.  ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานของรัฐ โดยข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ที่หน่วยงานเปิดเผยต่อสารธารณชน จะเป็นข้อมูลต้นทุนรวมทั้งสิ้น ทั้งเงินในงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐมีความรับผิดชอบต่อการผลิตงานบริการสาธารณะ  โดยใช้ภาษี
ของประชาชนอย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
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บทที่ 2  
หลักกำรต้นทุนกจิกรรม (Activity-Based Costing: ABC) 

 
2.1  ต้นทุนกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC)  

ในปี ค.ศ. 1988 นักวิชาการทางการบริหาร  ศาสตราจารย์ Robert S. Kaplan และ
ศาสตราจารย์ Robin Cooper นักวิชาการของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เสนอระบบการบริหารต้นทุน
แบบระบบต้นทุนกิจกรรม Activity-Based Costing System ขึ้นเป็นครั้งแรก และต่อมาต้นทุนกิจกรรม 
ก็เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งระบบการบริหารต้นทุนแบบใหม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่างๆที่ด าเนินการอยู่ ท าให้ทราบว่ากิจกรรมใดบ้างที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของกิจการ และ
อะไรเป็นตัวผลักดันให้เกิดต้นทุน (Cost Driver) ของกิจกรรมเหล่านี้  

ระบบต้นทุนกิจกรรมนั้นจะช่วยแก้ปัญหาของระบบต้นทุนแบบเดิมที่ผู้บริหารเห็นว่าข้อมูล
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ค านวณขึ้นนั้นมีความบิดเบือนไปจากความเป็นจริง  โดยเน้นการจ าแนกค่าใช้จ่าย
ตามประเภทค่าใช้จ่าย (Cost Element) ซึ่งไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้บริหารถึงสาเหตุที่แท้จริงของ
การเกิดขึ้นของต้นทุน โดยการค านวณต้นทุนแบบเดิม จะมุ่งเน้นการควบคุมการปฏิบัติงานในรูปของ
การก าหนดต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างระหว่างต้นทุนจริงและต้นทุนมาตรฐาน  

การก าหนดเกณฑ์การปันส่วนในระบบต้นทุนแบบเดิม จะมุ่งเน้นที่ผลผลิตและปริมาณการผลิต
เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดต้นทุน จึงใช้ตัวผลักดันต้นทุนที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการผลิตเป็นเกณฑ์
ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต เช่น จ านวนชั่วโมงแรงงานทางตรง ค่าแรงทางตรง จ านวนชั่วโมงของ
การใช้เครื่องจักร หรือค่าวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตที่ไม่เหมาะสมโดยวิธีการ
ดังกล่าว จะท าให้ต้นทุนผลิตภัณฑ์บิดเบือนไปด้วย  

ในระบบบัญชีต้นทุนแบบเดิม การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์  
จะประกอบด้วย 2 ขั้นตอน  ดังนี้ การปันส่วนต้นทุนตามรายการต้นทุนเข้าสู่กลุ่มต้นทุน และการปันส่วน
จากกลุ่มต้นทุนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ แต่การค านวณต้นทุนฐานกิจกรรม Activity-Based Costing System 
จะให้ความสนใจกับการบริหารกิจกรรม และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่ากิจกรรมต่างๆ เป็นสิ่งที่ท าให้
เกิดต้นทุนกิจกรรม คือการกระท าที่เปลี่ยนทรัพยากรของกิจการออกมาเป็นผลผลิต โดยการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเข้าสู่กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) ที่มีความสัมพันธ์
กับกิจกรรมที่เกิดขึ้น และจึงค านวณต้นทุนเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุน 
(Cost Object) 

 
ขั้นตอนในกำรประยุกต์ระบบต้นทุนกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์และระบุกิจกรรม (Activity Analysis) 
การระบุกิจกรรมขององค์กรเพ่ือให้ได้มาซึ่งเกณฑ์ในการบ่งบอกลักษณะของการด าเนินธุรกิจ 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการค านวณต้นทุน การวิเคราะห์กิจกรรมจะเริ่มด้วยการแบ่งองค์กรที่มีขนาดใหญ่
และสลับซับซ้อนออกเป็นกิจกรรมย่อย โดยพิจารณาจากโครงสร้างของหน่วยงาน กิจกรรมของแต่ละ
หน่วยงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการระบุค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงสู่แผนก โดยมีเกณฑ์ในการก าหนด หรือ
วิเคราะห์กิจกรรมโดยกิจกรรมจะต้องเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และ
ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของกิจกรรมนั้นๆ และกิจกรรมนั้นจะต้องสามารถมองเห็นผล 
(Output) ที่ชัดเจน สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม และสามารถให้ผู้อื่นน าไปใช้ประโยชน์ได้  โดย
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แหล่งข้อมูลที่จะใช้ประโยชน์ในการก าหนดกิจกรรมได้แก่ โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
เพ่ือให้ทราบถึงศูนย์ความรับผิดชอบ (Responsibility Center) ท าให้สามารถก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างได้ หรือค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะงานที่แต่ละ
แผนกต้องท า ท าให้การก าหนดกิจกรรมได้ง่ายและตรงตามวัตถุประสงค์หลักของงานของแต่ละแผนก 

จากการวิเคราะห์กิจกรรมจะช่วยให้ผู้บริหารทราบประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรของ
แต่ละแผนก และของกิจการเป็นส่วนรวม โดยพิจารณากิจการทั้งหมดว่า มีกิจกรรมใดบ้างเป็นกิจกรรม
เพ่ิมมูลค่าและกิจกรรมใดบ้างเป็นกิจกรรมไม่เพ่ิมมูลค่า โดยผู้บริหารสามารถน าไปเป็นแนวทางในการลด
ต้นทุนหรือน าไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานหรือการผลิต โดยลดกิจกรรมที่ไม่เพ่ิมค่าให้
น้อยลงหรือหมดไป หรือลดกิจกรรมที่ไม่เพ่ิมค่าแต่มีความจ าเป็นให้เหลือน้อยที่สุด ศูนย์ต้นทุน (Activity 
Center) ดังกล่าวจะถูกใช้เป็นฐานในการค านวณต้นทุนและประเมินผลต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 กำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรม (Activity Costing) 
ต้นทุนกิจกรรม หมายถึง ต้นทุนของทรัพยากรทั้งหมดซึ่ง ได้แก่ วัตถุดิบ แรงงาน  และ

สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ฯลฯ ที่กิจการใช้ไปเพ่ือประกอบกิจการต่าง ๆ  การรวบรวมและประมาณ
ต้นทุนกิจกรรมมี 2 วิธีดังนี้ 

1. รวบรวมต้นทุนตามรายการต้นทุน (Cost Element) ที่อยู่ในบัญชีแยกประเภท  
2. รวบรวมต้นทุนกิจกรรมจากรายงานของศูนย์ความรับผิดชอบ (ศูนย์ต้นทุนและหรือศูนย์ก าไร) 

หรือจากรายงานของหน่วยงานหลัก  
การระบุต้นทุนสู่กิจกรรม สามารถเลือกใช้วิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการค านวณต้นทุน

ของสิ่งที่ต้องการทราบต้นทุนและความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการที่
แบ่งต้นทุนในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ตามรายการต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมสามารถท าได้ 3 วิธี คือ 

 การระบุทางตรง (Direct Charging) เป็นการระบุเมื่อทราบว่าทรัพยากรที่ใช้ไปจริง
ในแต่ละกิจกรรมเป็นเท่าใด  

 การประมาณ (Estimation) วิธีนี้จะใช้ส าหรับกรณีที่ไม่สามารถระบุปริมาณการใช้
ทรัพยากรเข้าสู่กิจกรรมต่างๆ ได้โดยตรง จึงต้องมีการประมาณขึ้นโดยอาจต้องมีหลัก
ในการประมาณการเช่น ค่าไฟฟ้าอาจใช้สัดส่วนเวลาท างานของพนักงานแต่ละคน
ในแต่ละกิจกรรมแล้วน ามาเป็นหลักฐานในการปันค่าไฟฟ้า  

 การปันส่วนโดยอาศัยดุลยพินิจเข้าช่วย (Arbitrary Allocation) ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถ
ประมาณสัดส่วนของทรัพยากรที่ใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีหลักเกณฑ์ เช่น  
ใช้จ านวนพนักงานเป็นเกณฑ์ในการปันส่วนค่าวัสดุส านักงาน อาจได้ข้อมูลที่ไม่สมเหตุสมผล 
จึงควรน าวิธีนี้มาใช้ให้น้อยที่สุด เนื่องจากไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับสาเหตุของการ
เกิดต้นทุน 

ขั้นตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์และระบุตัวผลักดันต้นทุนกิจกรรม (Cost Driver) 
ค าว่า “ตัวผลักดันต้นทุน” หมายถึง สาเหตุที่ท าให้เกิดต้นทุน เช่น กิจกรรมในธุรกิจมีความ

แตกต่างกันไปในแต่ละระดับ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของต้นทุนในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปด้วย 
จึงต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดต้นทุน ข้อพิจารณาในการเลือกตัวผลักดันต้นทุน จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงปัจจัยส าคัญคือ ค่าใช้จ่ายในการวัดตัวผลักดันต้นทุน (Measurement Cost) และกิจการควร
เลือกใช้ตัวผลักดันต้นทุนที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนของกิจกรรม คือ สะท้อนถึงปริมาณของกิจกรรม
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อย่างแท้จริง ไม่เช่นนั้นอาจท าให้ข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์บิดเบือนไป และผลกระทบเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral Effect) คือ การพิจารณาถึงพฤติกรรมที่มีสาเหตุการเกิดจากตัวผลักดันต้นทุน นั้น ๆ  

กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์และระบุตัวผลักดันต้นทุนกิจกรรม (Cost Driver) ข้อมูลต้นทุน
จะมีประโยชน์มากขึ้นจะต้องมีการวิเคราะห์ว่าสิ่งใดเป็นตัวผลักดัน หรือเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ต้นทุน
ของกิจการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นฐานในการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์เม่ือผ่านกิจกรรมต่างๆ 
ยังเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับผู้บริหารในการวัดผลการปฏิบัติงาน และใช้เป็นแนวทางในการควบคุม 
หรือลดต้นทุนของกิจการอีกด้วย 

ขั้นตอนที่ 4 กำรค ำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนของกิจกรรมทุกประเภทได้แล้ว ขั้นต่อไปคือ การน าต้นทุนกิจกรรมไปใช้

ประโยชน์ทางบริหาร ซึ่งจ าแนกเป็น 2 มิติ คือ ทางด้านต้นทุน (Cost Dimension) หรือทางด้านการควบคุม 
(Control Dimension)  

ในทางทฤษฎีการปันส่วนต้นทุนให้กับสิ่งที่ต้องการทราบต้นทุนจะมี 2 วิธี ดังนี้ 
1. วิธีแบ่ง 2 ขั้นตอน (The Two-Stage Approach) ใช้ในกรณีการปันส่วนต้นทุนการใช้

ทรัพยากรเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนที่ก าหนดไว้ โดยใช้ความสัมพันธ์ของตัวผลักดันต้นทุนที่เรียกว่า ตัวผลักดัน
ทรัพยากร (Resource Cost Driver) เข้าสู่ศูนย์ต้นทุนที่ก าหนด ซึ่งถือว่าเป็นการปันส่วนขั้นที ่1 ต่อจากนั้น
จะปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนเข้าสู่สิ่งที่ต้องการทราบต้นทุน และในขั้นที่ 2 จะปันส่วนต้นทุนจาก
ศูนย์ต้นทุนแต่ละระดับเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ A B และ C ตามล าดับ 

2. วิธีแบ่งหลายขั้นตอน (Multiple Stage Approach) ใช้ในกรณีที่มีกิจกรรมซับซ้อน
มีกิจกรรมสนับสนุนเป็นล าดับหลายขั้นตอน จึงต้องปันส่วนต้นทุนลดหลั่นกันไปตามล าดับ  

 
2.1.1 ประโยชน์ของต้นทุนกิจกรรม 
ในภาคเอกชนการค านวณต้นทุนฐานกิจกรรมจะท าให้การค านวณต้นทุนของสินค้าหรือบริการ

ถูกต้องแม่นย าขึ้น มีการจัดสรรปันส่วนทรัพยากรที่ดีขึ ้นและส่งผลให้ต้นทุนของสิ่งที ่ต้องการหามี
ประโยชน์ในการน าไปตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ เช่น การตั้งราคา
สินค้า อีกทั้งช่วยให้ผู้บริหารประเมินผลการสร้างคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ คุณภาพ ราคา การ
ให้บริการและทันเวลาที่ต้องการ และ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท างบประมาณตามกิจกรรม (Activity 
Based Budget) และใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมต้นทุนและลดต้นทุน ตลอดจนสามารถใช้ควบคู่
ก ับระบบที ่ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพในการพัฒนาระบบงาน เช่น การวัดผลการปฏิบัติงาน Key 
Performance Indicator (KPI) เป็นต้น ส าหรับในภาครัฐการค านวณต้นทุนผลผลิตจะมีประโยชน์ในการ
วัดประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร และใช้ประเมินความคุ้มค่าของการด าเนินภารกิจของงานบริการ
สาธารณะที่รัฐให้บริการแก่ประชาชน 

 
2.1.2 ข้อจ ำกัดของระบบต้นทุนฐำนกิจกรรม 
ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมไม่เหมาะสมกับกิจกรรมที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการเพียงชนิดเดียว  

และอาจก่อให้เกิดการต่อต้านจากบุคคลภายในองค์กรเนื่องจากเกิดความกดดันด้านประสิทธิภาพและ
เวลาในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งการแยกกิจกรรมให้ละเอียดจะส่งผลท าให้ต้นทุนที่ค านวณได้ 
มีความถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดแต่ความละเอียดในการแยกกิจกรรมนี้จะท าให้เกิด
ค่าใช้จ่ายสูง 
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2.2  สรุปแนวทำงกำรวิเครำะห์และระบุกิจกรรม (Activity Analysis) ในกำรก ำหนดกิจกรรมย่อย
และผลผลิตย่อยของกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตอย่ำงเหมำะสม  

การระบุกิจกรรมของส่วนราชการเพ่ือให้ได้มาซึ่งลักษณะของการด าเนินงานของหน่วยงาน
ที่ส าคัญอันจะเป็นประโยชน์ต่อการค านวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนั้น การวิเคราะห์กิจกรรมจะเริ่ม
ด้วยการศึกษาโครงสร้างการแบ่งองค์กรที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนออกเป็นส านัก กอง ศูนย์ และ
กิจกรรมย่อย โดยพิจารณาจากโครงสร้างของหน่วยงานย่อยในหน่วยงาน เช่น กิจกรรมการด าเนินงาน
ของแต่ละส่วนงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการระบุค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงสู่ส่วนงาน โดยมีเกณฑ์ทั่วไป
ในการก าหนด หรือวิเคราะห์กิจกรรมของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมจะต้องเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และชี้ให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของกิจกรรมนั้นๆและ กิจกรรมนั้นจะต้องสามารถมองเห็นผล 
(Output) ที่ชัดเจน สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม และสามารถให้ผู้อ่ืนน าไปใช้ประโยชน์ได ้

2. กิจกรรมที่ก าหนดจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีทั้งกิจกรรมหลัก 
(Primary Activity) คือ กิจกรรมที่สอดคล้องกับส านัก กอง ศูนย์ และกิจกรรมสนับสนุน (Secondary 
Activity) คือกิจกรรมเสริมแต่มีความจ าเป็นต่อส านัก กอง ศูนย์ โดยพิจารณาจาก 

 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ของหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบถึงศูนย์ความรับผิดชอบ 
(Responsibility Center) ท าให้สามารถก าหนด กิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงสร้างได้ 

 ค าบรรยายลักษณะงานของหน่วยงาน (Job Description) ของหน่วยงานเพ่ือให้ทราบ
ถึงลักษณะงานที่แต่ละแผนกต้องท า ท าให้การก าหนดกิจกรรมได้ง่ายและตรงตาม
วัตถุประสงค์หลักของงานของแต่ละแผนก 

3. ในการก าหนดกิจกรรมของแต่ละศูนย์ความรับผิดชอบนั้นไม่ควรจะเกิน 5 -10 กิจกรรม 
เพราะหากมีกิจกรรมมากเกินไปจะท าให้ต้นทุนในการวิเคราะห์กิจกรรม (Measurement Costs) สูง
และต้องมีการใช้ดุลยพินิจในการปันส่วนค่าใช้จ่ายอย่างมาก และท าให้เกิดความสับสนต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร  

4. การก าหนดกิจกรรมจะต้องก าหนดกิจกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมถึงอนาคตด้วย
โดยสามารถใช้เทคนิคต่างๆ ดังนี้ 

 ท าการสัมภาษณ์ (Interview) และสังเกตการณ์ (Observe) วิธีนี้จะช่วยให้เข้าใจถึง
ลักษณะงานได้ดียิ่งขึ้น แต่ถ้าท าการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวข้อมูลที่ได้อาจบิดเบือน
จากความเป็นจริง จึงควรจะมีการสังเกตการณ์และต้องมีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนโดย
อาจสอบถามจากผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นก่อนที่จะระบุเป็นกิจกรรมต่อไป 

 พิจารณาตามศูนย์ความรับผิดชอบ (Responsibility Center) ในกิจการที่ได้มีการแบ่ง
ศูนย์ความรับผิดชอบหากมีความละเอียดพอสมควรแล้วสามารถระบุกิจกรรม ให้สอดคล้อง
กับศูนย์ความรับผิดชอบได้ง่ายขึ้น 

 ศึกษาจากพจนานุกรรมกิจกรรม (Activity Dictionary) ในปัจจุบัน โดยส่วนราชการ
บางแห่งได้มีการจัดท าพจนานุกรมกิจกรรมขึ้นเพ่ือระบุกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละหน้าที่
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งานอย่างละเอียด หน่วยงานจึงสามารถน าไปดัดแปลงเพื่อระบุให้เข้ากับลักษณะ
การด าเนินงานของกิจการได้สะดวกขึ้น 

 ศึกษาโดยการพิจารณาจากกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงาน แล้วจึงก าหนด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลงานด้านบัญชีภาครัฐอาจ
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การก าหนดมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
การก าหนดระบบบัญชี และการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เป็นต้น  

จากการวิเคราะห์กิจกรรมจะช่วยให้ผู้บริหารทราบประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรของแต่
ละแผนก และของหน่วยงานเป็นส่วนรวม โดยพิจารณาหน่วยงานทั้งหมดว่า มีกิจกรรมใดบ้างเป็น
กิจกรรมเพ่ิมค่าและกิจกรรมใดบ้างเป็นกิจกรรมไม่เพ่ิมค่า ซึ่งความหมายของกิจกรรมที่เพ่ิมค่าและ
กิจกรรมที่ไม่เพ่ิมค่าจะแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน โดยผู้บริหารสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
ลดต้นทุนหรือน าไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานหรือการผลิต โดยลดกิจกรรมที่ไม่เพิ่ม
ค่าให้น้อยลงหรือหมดไป หรือลดกิจกรรมที่ไม่เพ่ิมค่าแต่มีความจ าเป็นให้เหลือน้อยที่สุด 

กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์และระบุกิจกรรม เป็นขั้นตอนการพิจารณาแบ่งการด าเนินงาน
ของหน่วยงานออกเป็นกิจกรรมย่อยๆ โดยที่กิจกรรมเหล่านั้นก่อให้เกิดผลิตผล ซึ่งมีประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร และขอบเขตของกิจกรรมควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ กิจกรรมที่
ระบุ เรียกว่า กิจกรรมย่อย ซึ่งเป็นฐานในการค านวณต้นทุนกิจกรรมและประเมินผลประสิทธิภาพ
ของการด าเนินการภาครัฐต่อไป 

 
2.3  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรปันส่วนต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 

2.3.1 หลักเกณฑ์กำรปันส่วนโดยท่ัวไป 
องค์กรโดยส่วนใหญ่ไม่ได้มีเพียงแต่ศูนย์ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงานบริการสาธารณะ 

แต่ยังมีศูนย์ต้นทุนสนับสนุน (Support Cost Center) ด้วย ซ่ึงอาจมีค่าใช้จ่ายการบริหารบุคคล 
ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลข้อมูล ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา หน่วยงานสนับสนุนอาจจะให้บริการ หรือ
สนับสนุนหน่วยงานสนับสนุนอ่ืนหรือหน่วยงานหลัก ถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงการสร้างงานบริการ
สาธารณะ การให้บริการงานสนับสนุนดังกล่าวมีส่วนส าคัญในการด าเนินงานกับหน่วยงานหลัก ดังนั้น 
ต้นทุนของหน่วยงานสนับสนุนควรรวมเป็นต้นทุนของผลผลิตที่ผลิตโดยหน่วยงานหลักด้วย ซึ่งต้องอาศัย
การปันส่วนเพื่อให้ต้นทุนสะท้อนต้นทุนรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

การปันส่วนต้นทุนควรพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลในการปันส่วนจากหน่วยงาน
สนับสนุนไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตงานบริการสาธารณะ หรือหน่วยงานสนับสนุนเช่นเดียวกัน 
ตัวอย่างเกณฑ์ท่ัวไปที่ใช้ในการปันส่วนต้นทุนของหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 

หน่วยงำนสนับสนุน (Support Cost Center) เกณฑ์ที่ใช้ในกำรปันส่วน (Cost Allocation Bases) 
งานด้านบริหารบุคคล จ านวนพนักงาน หรือจ านวนชั่งโมงแรงงาน 
งานด้านซ่อมแซมบ ารุงรักษา จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร หรือจ านวนพื้นที่ 
งานด้านการเก็บรักษาสินค้าหรือวัสดุ จ านวนพื้นที่ ปริมาณ หรือมูลค่าของสินค้าและวัสดุ 
งานด้านวิศวกรรม จ านวนชั่วโมงแรงงาน หรือ  จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร 
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การปันส่วนต้นทุนของหน่วยงานสนับสนุน คือ กระบวนการในการติดตามต้นทุนเข้าสู่สิ่งที่จะ
คิดต้นทุน และพยายามจัดต้นทุนเหล่านั้นเข้าสู่สิ่งที่จะคิดต้นทุน  กระบวนการปันส่วนจะซับซ้อนเพียงใด
ขึ้นอยู่กับการด าเนินงานของหน่วยงาน การปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุนอาจท าได้ 3 วิธี 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนการให้บริการโดยสรุปของหน่วยงานสนับสนุน มีดังนี้ 
 งานด้าน

บริหาร
บุคคล 

งานด้าน
ซ่อมแซม

บ ารุงรักษา 

งาน
ส ารวจ
ที่ดิน 

งานวางผัง
ที่ดิน 

รวม 

งานบริหารบุคคล 10% 20% 30% 40% 100% 
งานด้านซ่อมแซมบ ารุงรักษา 10% 10% 40% 40% 100% 

 
1. วิธีกำรปันส่วนแบบตรง (Direct Allocation Method) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด

เพราะมีความสะดวกในทางปฏิบัติ วิธีนี้ไม่ค านึงถึงว่าแผนกบริการหรือหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ได้มี
การให้บริการแก่กันด้วย ค่าใช้จ่ายของแผนกบริการหรือแผนกสนับสนุนจึงปันส่วนไปให้แก่หน่วยงาน
หลักโดยตรงตามสัดส่วนที่ได้ให้บริการแก่หน่วยงานหลักเท่านั้น 

หน่วยงานสนับสนุน 
(Support Cost Center) 

หน่วยงานหลัก 
(Functional Cost Center) 

งานส ารวจที่ดิน งานวางผังที่ดิน 
จ านวนรวม 

% จ านวนเงิน % จ านวนเงิน 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคคล 3/7 600 4/7 800 1,400 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม
บ ารุงรักษา 

4/8 1,000 4/8 1,000 2,000 

ค่าใช้จ่ายรวม  1,600  1,800 3,400 
  

2. วิธีกำรปันส่วนแบบเป็นขั้น (Step Allocation Method) วิธีนี้จะค านึงถึงการให้บริการ
ระหว่างแผนกด้วยกันเองแต่ไม่ครบทั้งหมด โดยจะมีการจัดล าดับการปันส่วนของแผนกบริการต่างๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ล าดับมักจัดตามเปอร์เซ็นของการให้บริการ แผนกบริการใดให้บริการแก่แผนกบริการอ่ืนใน
เปอร์เซ็นต์ที่สูงเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้บริการทั้งหมดของแผนก ค่าใช้จ่ายของแผนกบริการนั้นจะปัน
ส่วนให้แก่แผนกบริการอ่ืนและหน่วยงานหลักก่อน ต่อจากนั้นจะพิจารณาแบ่งค่าใช้จ่ายของแผนก
บริการที่ให้บริการรองลงไปให้แก่แผนกอ่ืนๆ อีกครั้งหนึ่ง เมื่อแบ่งค่าใช้จ่ายของแผนกบริการใดไปให้แก่
แผนกอ่ืนๆแล้ว ก็ไม่ต้องน าเอาค่าใช้จ่ายของแผนกอ่ืนๆ มาคิดให้แผนกนี้อีก และด าเนินเช่นนี้ต่อไป
ตามล าดับจนกระทั่งการปันส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกบริการได้ท าครบทุกแผนก ซึ่งแสดงว่ากิจการได้ปัน
ส่วนค่าใช้จ่ายของแผนกบริการทุกแผนกเข้าสู่หน่วยงานหลักต่างๆ แล้ว 
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หน่วยงานสนับสนุน 
(Support Cost Center) 

หน่วยงานสนับสนุน 
(Support Cost Center) 

หน่วยงานหลัก 
(Functional Cost Center) 

ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร

บุคคล 

ค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 

งานส ารวจ
ที่ดิน 

งานวางผัง
ที่ดิน 

ปั น ส่ วน ค่ า ใช้ จ่ าย ใน การ
บริหารบุคคล 

1,400 2,000 0 0 

 (1,400) 311 
(2/9) 

467 
(3/9) 

622 
(4/9) 

ปั น ส่ วน ค่ า ใช้ จ่ าย ใน การ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

 (2,311) 1,155.50 
(4/8) 

1,155.50 
(4/8) 

ค่าใช้จ่ายรวม 0 0 1,622.50 1,777.50 
  

3. กำรปันส่วนแบบกลับไปกลับมำ (Reciprocal Allocation Method) เป็นวิธีที่ค านึงถึง
การให้บริการระหว่างแผนกบริการอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องค านึงถึงกฎเกณฑ์ในการปันส่วนตามล าดับ
ก่อนหลัง ในทางทฤษฎีแล้วถือว่าหากมีการให้บริการระหว่างแผนกต่างๆเป็นจ านวนมาก วิธีการปันส่วน
แบบกลับไปมานี้ให้ตัวเลขท่ีถูกต้องมากกว่าวิธีการปันส่วนวิธีอ่ืนๆ การปันส่วนในลักษณะนี้จึงให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ยิ่งแก่การตัดสินใจของผู้บริหาร วิธีการหาต้นทุนที่ปันส่วนไปมาจะใช้เทคนิคการค านวณ 
Linear Algebra Method ที่ต้องใช้สมการเส้นตรงในการหาค่าท่ีรวมต้นทุนบริการที่หน่วยงานสนับสนุน
ส่งมอบให้กับหน่วยงานหลักและรวมถึงต้นทุนที่หน่วยงานสนับสนุนได้รับบริการจากหน่วยงานสนับสนุน
อ่ืน 

S1 = ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคคลหลังจากการปันส่วนกลับไปกลับมา 
S2 = ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาหลังจากการปันส่วนกลับไปกลับมา 

ต้นทุนภายหลังจากการปันส่วนสามารถหาค่าได้จากการแก้สมการ 2 สมการในขณะเดียวกัน 
S1 = 1,400 + .1 S1 (self-consumption) + .1 S2 (allocated) …………………….(1) 
S2 = 2,000 + .2 S1 (allocated) + .1 S2 (self-consumption) …………………….(2) 
S1 = 1,848 และ S2 = 2,632 

และต้นทุนของหน่วยงานสนับสนุนนี้จะถูกปันส่วนไปยังหน่วยงานหลักตามสัดส่วนการให้บริการ 
70% ของงานบริหารบุคคลนั้นส่งมอบให้แก่หน่วยงานหลัก .7 S1 = .7 x 1,848 = 1,294 
80% ของงานด้านซ่อมแซมบ ารุงรักษานั้นส่งมอบให้แก่หน่วยงานหลัก .8 S2 = .8 x 2,632 = 2,106 
S1 = ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคคลจะถูกปันส่วนให้งานส ารวจที่ดิน = 3/7 x 1,294 = 555 
S1 = ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคคลจะถูกปันส่วนให้งานวางผังที่ดิน = 4/7 x 1,294 = 739 
S2 = ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาจะถูกปันส่วนให้งานส ารวจที่ดิน = 4/8 X 2,106 = 1,053 
S2 = ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาจะถูกปันส่วนให้งานวางผังที่ดิน = 4/8 X 2,106 = 1,053 
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2.3.2 กำรเปรียบเทียบเกณฑ์กำรปันส่วนของส ำนักงบประมำณและกรมบัญชีกลำง 
2.3.2.1 เกณฑ์กำรปันส่วนของส ำนักงบประมำณ 
ส านักงบประมาณได้ก าหนดให้ส่วนราชการค านวณต้นทุนโดยใช้วิธีการกระจายค่าใช้จ่ายแบบ

ตามล าดับขั้น (cascading/step allocation) เพื่อให้สามารถจัดท างบประมาณ และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต การค านวณค่าใช้จ่ายผลผลิต ใช้วิธี
กระจายค่าใช้จ่ายแบบล าดับขั้นซึ่งเป็นการกระจายค่าใช้จ่ายตามล าดับ ดังนี้ 

1) จากหน่วยต้นทุนสนับสนุนที่มีการให้บริการที่มากกว่าไปยังหน่วยงานสนับสนุนที่มีการ
ให้บริการที่น้อยกว่าตามล าดับ โดยค านวณตามเกณฑ์การปันส่วนต่างๆ 

2)  จากหน่วยต้นทุนสนับสนุนไปยังหน่วยต้นทุนหลักโดยค านวณตามเกณฑ์การปันส่วน 
3)  จากหน่วยต้นทุนหลักไปยังกิจกรรมภายใต้ผลผลิตโดยค านวณตามสัดส่วนภาระงาน หรือ

ค่าใช้จ่ายจริงที่มีการลงบัญชีไว้ 
ทั้งนี้ โดยค านวณเฉพาะค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ไม่รวมงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนรายการ 

Administered Items ซึ่งส านักงบประมาณได้จัดเตรียมโปรแกรมค านวณค่าใช้จ่ายผลผลิตอย่างง่าย 
(Program Excel) ให้หน่วยงานน าไปใช้ค านวณค่าใช้จ่ายผลผลิต โดยใช้เกณฑ์การกระจายค่าใช้จ่ายของ
หน่วยต้นทุนสนับสนุนไปยังหน่วยต้นทุนอื่น ดังนี้ 

- สัดส่วนภาระงาน แสดงเกณฑ์ภาระงานของแต่ละหน่วยต้นทุนหลักไปยังกิจกรรมของแต่ละ
ผลผลิต เช่น ชั่วโมงแรงงาน จ านวนการซ่อมแซม เป็นต้น 

- เกณฑ์การปันส่วน แสดงเกณฑ์การปันส่วนของแต่ละหน่วยต้นทุนสนับสนุนไปยังแต่ละ
หน่วยต้นทุน เช่น จ านวนพื้นที่ จ านวนเครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น 

และเริ่มปันส่วนจากหน่วยต้นทุนสนับสนุนที่ให้บริการแก่ศูนย์ต้นทุนอ่ืนมากที่สุดเป็นอันดับ
แรก การปันส่วนจะท าเป็นล าดับขั้นไปจนถึงหน่วยต้นทุนสนับสนุนที่ให้บริการหน่วยต้นทุนอ่ืนน้อยที่สุด
เป็นล าดับสุดท้าย  

2.3.2.2 เกณฑ์กำรปันส่วนของกรมบัญชีกลำง 
การปันส่วนต้นทุนของกรมบัญชีกลางมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

- กำรปันส่วนค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อมที่เกิดขึ้นในหน่วยงำนภำครัฐเข้ำสู่ศูนย์ต้นทุน 
ค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อม หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถระบุเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนได้ จ าเป็นต้องอาศัย

เกณฑ์การปันส่วนในการระบุต้นทุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน โดยอาจรวบรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไว้ในศูนย์ต้นทุนกลาง
ก่อน แล้วจึงปันส่วนให้ศูนย์ต้นทุนต่างๆ ต่อไปโดยพิจารณาจากตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดขึ้น  

- กำรปันส่วนจำกศูนย์ต้นทุนเข้ำสู่กิจกรรมย่อยของแต่ละส ำนัก กอง ศูนย์  
ในการบันทึกค่าใช้จ่ายปกติที่สามารถระบุกิจกรรมย่อยได้ ส่วนราชการจะบันทึกตรงเข้าสู่

กิจกรรมย่อย โดยส่วนราชการระบุรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS โปรแกรมจะดึงค่าใช้จ่ายเข้าสู่
กิจกรรมย่อยโดยตรงตามที่ระบุไว้ โดยรหัส 3 หลักสุดท้ายของกิจกรรมย่อยที่อยู่ในระบบเป็นชื่อ
กิจกรรมย่อย เช่น กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS มีรหัส 12 หลัก 100003003152 รหัส 3 หลัก
สุดท้ายคือชื่อกิจกรรมย่อย ส่วนค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของกิจกรรมย่อยตัวใด
ให้ส่วนราชการก าหนดเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย โดยส่วนราชการต้อง
จัดท าตารางก าหนดเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนจากศูนย์ต้นทุนสู่กิจกรรมย่อย เพ่ือกระจายค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้
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ระบุกิจกรรมย่อยจากศูนย์ต้นทุนต่างๆ เข้าสู่กิจกรรมย่อย โดยส่วนราชการสามารถเลือกเกณฑ์ใน
การปันส่วนจากศูนย์ต้นทุน  

- กำรปันส่วนจำกกิจกรรมย่อยเข้ำสู่ผลผลิตย่อย 
ส่วนราชการต้องก าหนดเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนจากกิจกรรมย่อยสู่ผลผลิตย่อยเพ่ือกระจาย

ต้นทุนจากกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อยที่ส่วนราชการได้ก าหนดไว้เพ่ือหาต้นทุนรวมของผลผลิตย่อยใน
แต่ละผลผลิตย่อย ซึ่งต้องมีข้อมูลประกอบ คือ กิจกรรมย่อยทั้งหมดของหน่วยงาน เกณฑ์การปันส่วน
ต้นทุนจากกิจกรรมย่อยสู่ผลผลิตย่อยและผลผลิตย่อยทั้งหมดของหน่วยงาน สุดท้ายก็จะได้ต้นทุนของแต่
ละผลผลิตย่อย 

 
2.4  กำรน ำแนวควำมคิดเรื่อง Capital Charge มำใช้ในกำรค ำนวณต้นทุน 

Capital charge เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารการเงิน โดยน าเรื่องต้นทุนของเงินทุน
มาพิจารณา เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงต้นทุนของการถือครองทรัพยากรของ
หน่วยงาน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในปัจจุบัน กรมบัญชีกลางสนับสนุนให้ส่วนราชการน าแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค านวณต้นทุนผลผลิตมาใช้ เพ่ือให้ส่วนราชการน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการค านวณต้นทุนผลผลิตของ
ส่วนราชการนั้นจะค านวณ โดยใช้วิธีต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) โดยจะเริ่มจากการ
น าข้อมูลค่าใช้จ่ายตามบัญชี เกณฑ์คงค้างจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(GFMIS) มาค านวณและปันส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆเพ่ือที่จะให้ทราบต้นทุนของแต่ละกิจกรรม และต้นทุน
ผลผลิตในที่สุด ซึ่งรัฐบาล หน่วยงานกลางและส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลต้นทุนดังกล่าวมาพิจารณา
ตัดสินใจในการปรับปรุงกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การ
ด าเนินงานที่ตระหนักถึงต้นทุนจะส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายของภาครัฐอย่างประหยัดและเกิดความคุ้ม
ค่าสูงสุด  

การค านวณหาต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการจะมีความถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น เมื่อมีการน า
ต้นทุนของเงินทุน (Cost of capital) มารวมค านวณต้นทุนผลผลิต ซึ่งมีผลท าให้ต้นทุนของหน่วยงาน
ภาครัฐสามารถน าไปเปรียบเทียบกับภาคเอกชนได้ เพราะต้นทุนการผลิตของภาคเอกชนมีการรวม
ต้นทุนเงินทุนไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยจ่าย หรือเงินปันผลจ่าย อีกทั้ง หน่วยงานภาครัฐสามารถน า
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น  ตัวอย่างเช่น ในแต่ละปีหน่วยงานภาครัฐขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเป็นจ านวนมากซึ่ง
มากกว่ารายได้ที่รัฐบาลจะได้รับ ดังนั้น รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องเลือกกิจกรรมที่มีความจ าเป็นและ
ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด ถ้ารัฐบาลเลือกที่จะลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่ง นั่นหมายถึง 
รัฐบาลเสียโอกาสในการลงทุนอีกโครงการหนึ่ง ประชาชนก็เสียโอกาสในการได้รับประโยชน์จากการ
ลงทุนโครงการที่รัฐบาลไม่ได้ลงทุน  

ในปัจจุบัน ต้นทุนของกิจกรรมภาครัฐที่ค านวณได้มีมูลค่าต่ ากว่าความเป็นจริง เนื่องจาก 
ต้นทุนกิจกรรมที่ส่วนราชการค านวณจะรวมเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนและประเมินมูลค่าได้อย่างแน่นอน 
ตัวอย่างเช่น ค่าแรงของเจ้าหน้าที่ ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน  โดยยังไม่
รวมต้นทุนเงินกู้ยืมต้นทุนที่ประชาชนต้องจ่ายภาษีให้รัฐบาลหรือค่าเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์ของเงิน
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ภาษีในด้านอ่ืน ซึ่งภาคเอกชนได้รวมต้นทุนดังกล่าวไว้แล้วในต้นทุนของเงินทุนไม่ว่าจะเป็นต้นทุนของ
ส่วนทุนหรือหนี้สิน  

ดังนั้น เพ่ือให้การค านวณต้นทุนของภาครัฐมีความครบถ้วนและสามารถเปรียบเทียบกับ
ภาคเอกชนได้ จ าเป็นต้องมีการรวมต้นทุน Capital Charge เข้าไปด้วยเพ่ือให้เป็นต้นทุนรวม (Full Cost) 
ซึ่งจะเพ่ิมความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหากหน่วยงานภาครัฐ
จ าเป็นต้องตัดสินใจว่าจะด าเนินงานเองหรือจ้างเอกชนด าเนินการ (Outsourcing) ควรจะซื้อหรือจะเช่า
สินทรัพย์ หรือหน่วยงานที่ต้องมีการก าหนดราคาสินค้าหรือบริการหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
ระหว่างหน่วยงาน หรือหน่วยงานเชิงพาณิชย์ ซึ่งหากหน่วยงานดังกล่าวใช้ต้นทุนที่ยังไม่รวมต้นทุนของ
เงินทุนมาเปรียบเทียบอาจท าให้การตัดสินใจเกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนได้ 

เมื่อส่วนราชการถูกก าหนดให้มีการคิด Capital Charge แล้ว ส่วนราชการต้องน าต้นทุน 
Capital Charge ไปปันส่วนให้กับศูนย์ต้นทุนและกิจกรรมต่างๆ ตามทะเบียนสินทรัพย์  

ตัวอย่ำงกำรปันส่วนต้นทุน Capital Charge  
สมมติ ในปีปัจจุบัน อัตรา Capital Charge เท่ากับ ๔% และฐานในการค านวณ Capital 

Chargeใช้ราคาทุน ณ วันที่ได้รับสินทรัพย์นั้นมาส าหรับที่ดิน และกึ่งหนึ่งของราคาทุน ณ วันที่ได้รับ
สินทรัพย์นั้นมา ส าหรับอาคาร การปันส่วนต้นทุน Capital Charge ตามการถือครองสินทรัพย์ของ
แต่ละส่วนราชการ ค านวณดังต่อไปนี้ 

กำรค ำนวณ Capital Charge ส ำหรับที่ดินเชิงพำณิชย์ของส่วนรำชกำร 

ส่วนรำชกำร 
รำคำทุนของที่ดิน ณ วันที่ได้รับ

สินทรัพย์นั้นมำ (ก) 
ต้นทุน Capital Charge 
ที่ปันส่วน (ค)=(ข)*๔% 

๑. ส่วนราชการ ก ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
๒. ส่วนราชการ ข ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
๓. ส่วนราชการ ค ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
๔. ส่วนราชการ ง ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ 
๕. ส่วนราชการ จ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ 
๖. ส่วนราชการ ฉ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
๗. ส่วนราชการ ช ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ 

รวม ๖๔,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๕๗๖,๐๐๐ 
 

กำรค ำนวณ Capital Charge ส ำหรับอำคำรเชิงพำณิชย์ของส่วนรำชกำร 

ส่วนรำชกำร 
รำคำทุนของอำคำร ณ 
วันที่ได้รับสินทรัพย์ 

นั้นมำ (ก) 

กึ่งหนึ่งของรำคำทุน 
ของอำคำร 

(ข)=(ก)*๑/๒ 

ต้นทุน Capital 
Charge ที่ปันส่วน 

(ค)=(ข)*๔% 
๑. ส่วนราชการ ก ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ 
๒. ส่วนราชการ ข ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ 
๓. ส่วนราชการ ค ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ 
๔. ส่วนราชการ ง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 



- 13 - 
 

 
 

ส่วนรำชกำร 
รำคำทุนของอำคำร ณ 
วันที่ได้รับสินทรัพย์ 

นั้นมำ (ก) 

กึ่งหนึ่งของรำคำทุน 
ของอำคำร 

(ข)=(ก)*๑/๒ 

ต้นทุน Capital 
Charge ที่ปันส่วน 

(ค)=(ข)*๔% 
๕. ส่วนราชการ จ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ 
๖. ส่วนราชการ ฉ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ 
๗. ส่วนราชการ ช ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ 

รวม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
 

แต่ละส่วนราชการจะน าต้นทุน Capital Charge ดังกล่าวมาปันส่วนให้กับศูนย์ต้นทุน 
กิจกรรม และผลผลิต ตามหลักเกณฑ์การปันส่วนที่กรมบัญชีกลางก าหนดต่อไป ตัวอย่างเช่น ส่วนราชการ ก 
จะได้รับต้นทุน Capital Charge จากที่ดินและอาคารเชิงพาณิชย์ เท่ากับ ๔๒๔,๐๐๐ บาท (ที่ดิน 
๔๐๐,๐๐๐ + อาคาร ๒๔,๐๐๐) โดยจะน าต้นทุนนี้ไปปันส่วนให้กับศูนย์ต้นทุนต่างๆ โดยเลือกเกณฑ์
ในการปันส่วนตามความเหมาะสมของแต่ละส่วนราชการ เช่น อัตราส่วนการพ้ืนที่ของที่ดินและอาคาร
ของแต่ละศูนย์ต้นทุน และปันส่วนในกับกิจกรรมและผลผลิตต่อไป 

โดยหน่วยงานจะต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ดินราชพัสดุและอาคารของส่วนราชการ
ที่ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการภาครัฐ และที่ส่วนราชการมีไว้เพื่อจัดหารายได้หรือวัตถุประสงค์
เชิงพาณิชย์ให้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือได้ก่อนที่จะมีการคิดต้นทุนเงินทุนต่อไป 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์กำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตของส่วนรำชกำร 

 
3.1  ค ำนิยำมที่ส ำคัญ 

ผลผลิตหลัก หมายถึง ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงผลผลิตอ่ืนที่นอกเหนือจาก
เอกสารงบประมาณท่ีอยู่ภายใต้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้เงินในงบประมาณ
ในการผลิตผลผลิต 

ผลผลิตย่อย หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หน่วยงานภาครัฐท าการผลิตและส่งมอบให้กับ
บุคคลภายนอก ซึ่งหน่วยงานก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการค านวณหาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงาน
และสามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีของหน่วยงานเองและเปรียบเทียบระหว่าง
หน่วยงานอ่ืนได้  น าไปสู่การวัดผลการด าเนินงานของหน่วยงาน และการประเมินประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงาน 

กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงกิจกรรมอ่ืนที่นอกเหนือจาก
เอกสารงบประมาณที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้เงินใน
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการ
ค านวณหาต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม  และสามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมระหว่างปีของ
หน่วยงานเองและเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานอ่ืนได้  น าไปสู่การวัดผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
และการประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 

ศูนย์ต้นทุน หรือ หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภายในส่วนราชการที่ก าหนดขึ้นตาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ซึ่งแต่ละแห่งจะมีการด าเนินกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรหรือต้นทุนใน
การผลิตผลผลิต 

ศูนย์ต้นทุนหลัก หรือ หน่วยงานหลัก หมายถึง ศูนย์ต้นทุนหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่โดยตรง
ในการสร้างผลผลิต 

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน หรือ หน่วยงำนสนับสนุน หมายถึง ศูนย์ต้นทุนหรือหน่วยงานที่ไม่มี
หน้าที่โดยตรงในการสร้างผลผลิต แต่ท าหน้าที่ให้บริการศูนย์ต้นทุนอื่น 

ต้นทุน หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการก่อให้เกิดผลผลิตของหน่วยงาน โดยให้รวม
ทรัพยากรที่เกิดจากทุกแหล่งเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบกลาง 

ต้นทุนทำงตรง หมายถึง  ต้นทุนที่สามารถระบุได้โดยตรงว่าเป็นต้นทุนของศูนย์ต้นทุนใด 
ต้นทุนทำงอ้อม หมายถึง ต้นทุนที่ไม่สามารถระบุเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนได้ จ าเป็นต้องอาศัยเกณฑ์

การปนัส่วนในการระบุต้นทุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน 
ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของ

หน่วยงาน 
ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของ

หน่วยงาน 
ต้นทุนกิจกรรม หมายถึง ทรัพยากรทั้งหมดที่หน่วยงานจ่ายไปเพ่ือให้สามารถด าเนินงานใน

กิจกรรมดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรืองบกลาง 
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3.2  ขั้นตอนกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิต 
1. วิเคราะห์และก าหนดผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย พร้อมทั้งหน่วยนับ 
2. ก าหนดศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 
3. รวบรวมค่าใช้จ่ายตามประเภทค่าใช้จ่ายแยกตามแหล่งเงิน (ตารางที่ 1) โดยดึงข้อมูล

ต้นทุนจากระบบ GFMIS ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก ค 
4. ค านวณหาต้นทุนของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน (ตารางท่ี 2) 

 - เมื่อดึงข้อมูลจากระบบ GFMIS แล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาว่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานก่อให้เกิดผลผลิตมีอะไรบ้าง  และตัดต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานออกไป (โดยให้
หมายเหตุอธิบายไว้ เพ่ือกระทบยอดค่าใช้จ่ายที่น ามาค านวณต้นทุนผลผลิตและค่าใช้จ่ายในงบการเงิน) 

 - ในระบบ GFMIS ต้นทุนทางตรงจะถูกบันทึกเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนแล้ว ดังนั้นจึงทราบต้นทุน
ของแต่ละศูนย์ต้นทุน 

 - ส าหรับต้นทุนทางอ้อมต้องอาศัยเกณฑ์การปันส่วน เพื่อระบุต้นทุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน
ในการพิจารณาเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนทางอ้อมเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน ให้หน่วยงานก าหนดตามความเหมาะสม
อย่างยุติธรรม โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ท าให้ต้นทุนนั้นผันแปร เพื่อที่จะใช้เป็นตัวผลักดันต้นทุนเข้าสู่
ศูนย์ต้นทุน 
 

 

 
 

 
 

 
 

5. ค านวณหาต้นทุนของกิจกรรมย่อย (ตารางที่ 3) 
 การค านวณต้นทุนกิจกรรมย่อยให้หน่วยงานน าต้นทุนของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุน

สนับสนุนโดยแยกประเภทตามแหล่งของเงินและค่าเสื่อมราคา แล้วจึงปันส่วนต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย 
ให้หน่วยงานใช้เกณฑ์การปันส่วนในการกระจายต้นทุนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อยที่ศูนย์ต้นทุนนั้น
ด าเนินการ โดยให้แยกแสดงต้นทุนนั้นตามแหล่งของเงินและค่าเสื่อมราคา ตัวอย่างเกณฑ์การปันส่วน
ต้นทุนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย เช่น เกณฑ์ภาระงาน หรือ เกณฑ์สัดส่วนการใช้วัสดุครุภัณฑ์  
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6. ค านวณหาต้นทุนของผลผลิตย่อย (ตารางที่ 4) 
 วิธีการค านวณหาต้นทุนผลผลิตย่อยสามารถเลือกด าเนินการได ้2 วิธี 
 1)  ในกรณีท่ีส่วนราชการสามารถค านวณหาต้นทุนกิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมย่อยได้ ให้ปันส่วน

ต้นทุนกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย  โดยในการค านวณให้แยกประเภทแหล่งของเงินและค่าเสื่อมราคา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2) ในกรณีที่ส่วนราชการไม่ได้ค านวณหาต้นทุนกิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมย่อย ให้ปันส่วน
ต้นทุนของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนหลัก และปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนหลักเข้าสู่
ผลผลิตย่อย โดยในการค านวณให้แยกประเภทแหล่งของเงินและค่าเสื่อมราคา 

 

 
 
 
 
 
 

7. ค านวณหาต้นทุนของกิจกรรมหลัก (ตารางท่ี 5) 
การค านวณต้นทุนกิจกรรมหลัก ให้หน่วยงานน าต้นทุนของผลผลิตย่อยโดยแยกประเภทตาม

แหล่งเงินและค่าเสื่อมราคาเชื่อมโยงต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมหลัก ตามงบประมาณที่สัมพันธ์กับกิจกรรมหลัก 
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8. ค านวณหาต้นทุนของผลผลิตหลัก (ตารางท่ี 6) 
การค านวณต้นทุนผลผลิตหลักให้ค านวณจากต้นทุนกิจกรรมหลักตามเอกสารงบประมาณ

ที่สัมพันธ์กับผลผลิต โดยเชื่อมโยงต้นทุนกิจกรรมหลักเข้าสู่ผลผลิตหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. การเปรียบเทียบต้นทุนของปีงบประมาณปัจจุบันและปีงบประมาณก่อน ซึ่งประกอบด้วย 

การเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมย่อย (ตารางที่ 7) การเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุน
ผลผลิตย่อย (ตารางที่ 8) การเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมหลัก (ตารางที่ 9) การเปรียบเทียบ
ผลการค านวณต้นทุนผลผลิตหลัก (ตารางที่ 10) เปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน (ตารางที่ 11) 
เปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (ตารางที่ 12) 
 
3.3  กำรวิเครำะห์กิจกรรมย่อยและก ำหนดผลผลิตย่อยของส่วนรำชกำร 

3.3.1 กำรก ำหนดกิจกรรมย่อย   
ส่วนราชการต้องวิเคราะห์กิจกรรมในการด าเนินงานของหน่วยงานและท าการค านวณต้นทุน

ต่อหน่วยกิจกรรมย่อย  เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานในรูปของต้นทุนกิจกรรม  ใช้เป็น
ข้อมูลแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจไม่ว่าในเรื่อง Outsourcing หรือน าไปสู่การบริหารงานแบบ Capital 
Charge  ซึ่งต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมควรจะสามารถเปรียบเทียบได้ระหว่างปีของหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานได้  ท าให้สามารถวัดผลการด าเนินงานของหน่วยงาน และประเมินประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงาน 

ในการก าหนดกิจกรรมย่อยให้วิเคราะห์ว่ากิจกรรมใดหรืองานใดที่หน่วยงานต้องการวัดต้นทุน  
เพ่ือน าไปสู่การประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร โดยส่วนราชการต้องวิเคราะห์และก าหนด
กิจกรรมย่อยทั้งองค์กร ในช่วงเริ่มแรกการพิจารณากิจกรรมย่อยสามารถพิจารณาได้จากการแบ่ง
โครงสร้างของส่วนราชการ โดยส่วนใหญ่ส่วนราชการจะมีการแบ่งโครงสร้างตามหน้าที่งานและเขตพ้ืนที่  
ส่วนราชการอาจจะก าหนดให้แต่ละกลุ่ม กอง ศูนย์ ส านักที่มีภารกิจของตนเอง มีกิจกรรมย่อย 1 -2 
กิจกรรมย่อย ส าหรับการแบ่งโครงสร้างของส่วนราชการแบบเขตพ้ืนที่ เช่น ส่วนราชการมีหน่วยงานย่อย
ในภูมิภาคที่มีหน้าที่คล้ายคลึงกัน ให้ส่วนราชการก าหนดกิจกรรมย่อยและหน่วยนับที่เหมือนกัน 
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3.3.2 กำรก ำหนดผลผลิตย่อย  
ส่วนราชการต้องก าหนดผลผลิตย่อยโดยวิเคราะห์ผลผลิตที่ส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก  

รวมถึงต้องมีการก าหนดหน่วยนับให้เหมาะสม 
การก าหนดผลผลิตย่อยที่เหมาะสมท าให้ส่วนราชการสามารถค านวณหาต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิตย่อยได้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยสามารถ
เปรียบเทียบกันได้ระหว่างปีหรือระหว่างหน่วยงานได้ ในการก าหนดผลผลิตย่อยส่วนราชการอาจ
พิจารณาจากผลผลิตของศูนย์ต้นทุนหลักท่ีส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก 

ตัวอย่ำงกำรก ำหนดผลผลิตย่อยกิจกรรมย่อยตัวอย่ำงกำรก ำหนดผลผลิตย่อยกิจกรรมย่อย 
กำรก ำหนดกิจกรรมย่อยโดยพิจำรณำกิจกรรมของศูนย์ต้นทุนกำรก ำหนดกิจกรรมย่อยโดยพิจำรณำกิจกรรมของศูนย์ต้นทุน  

ศูนย์ต้นทุน กิจกรรมย่อย 
1. ส านักมาตรฐานด้านการบัญชี                   
ภาครัฐ 

1. ก าหนดและพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์ทางด้านการ
บัญชีภาครัฐ 
หน่วยนับ : จ านวนเรื่อง 
2. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบระบบบัญชี/แนวทาง/คู่มือ
ปฏิบัติทางบัญชี 
หน่วยนับ : จ านวนระบบ 
3. จัดท าและวิเคราะห์รายงานการเงินของแผ่นดิน 
หน่วยนับ : จ านวนรายงาน 
 

2.  ส านักกฎหมาย 1. ก าหนดและพัฒนากฎหมายด้านการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
หน่วยนับ : จ านวนเรื่อง 
2. ก าหนดและพัฒนากฎหมายด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 
หน่วยนับ : จ านวนเรื่อง 
3. ก าหนดและพัฒนากฎหมายด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
หน่วยนับ : จ านวนเรื่อง 
4. ก าหนดและพัฒนากฎหมายด้านกฎหมายเฉพาะที่
เกี่ยวข้องการคลัง 
หน่วยนับ : จ านวนเรื่อง 
 

3. กลุ่มพัฒนาเงินนอกงบประมาณ 1. จัดท าหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนและการใช้
จ่ายเงินฝาก 
หน่วยนับ : จ านวนเรื่อง 
2. พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินกองทุน 
หน่วยนับ : จ านวนครั้งของการอนุมัติ 
3. ควบคุมการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุน 
หน่วยนับ : รายงาน 
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ศูนย์ต้นทุน กิจกรรมย่อย 
4. ส านักก ากับและพัฒนา                       
การตรวจสอบภาครัฐ 

1. จัดท าแนวปฏิบัติด้านการตรวจสอบภายใน 
หน่วยนับ : จ านวนเรื่อง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
หน่วยนับ : จ านวนแห่ง 
 

5. ส านักงานเลขานุการกรม  1. ด าเนินงานด้านการพัสดุ 
หน่วยนับ : จ านวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ด าเนินงานด้านการเงินและบัญชี 
หน่วยนับ : จ านวนเอกสารรายการ 
3. ด าเนินงานด้านสารบรรณของกรม 
หน่วยนับ : จ านวนฉบับของหนังสือ  
  

6. กองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินงานด้านบริหารบุคคล 
หน่วยนับ : จ านวนบุคลากร 
 

7. กลุ่มประชาสัมพันธ์ 1. ด าเนินงานด้านจัดท ารายงานทางวิชาการผ่านรายการ
เสียงตามสาย 
หน่วยนับ : จ านวนเรื่อง 
2. ด าเนินงานด้านเขียนและผลิตข่าว เอกสารบทความเพ่ือ
เผยแพร่  
หน่วยนับ : จ านวนเรื่อง 
 

8. กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด าเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หน่วยนับ : จ านวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม 
 

 
กำรก ำหนดผลผลิตย่อยโดยพิจำรณำผลผลิตของศูนย์ต้นทุนหลักกำรก ำหนดผลผลิตย่อยโดยพิจำรณำผลผลิตของศูนย์ต้นทุนหลัก  

ศูนย์ต้นทุนหลัก  ผลผลิตย่อย  
1. ส านักมาตรฐานด้านการบัญชี
ภาครัฐ  

การก ากับดูแลทางด้านการบัญชีภาครัฐ 
หน่วยนับ : จ านวนเรื่อง  

2. ส านักกฎหมาย การก าหนดและพัฒนากฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านการคลัง 
หน่วยนับ : จ านวนเรื่อง 

3. กลุ่มพัฒนาเงินนอกงบประมาณ การติดตามประเมินผลด้านทุนหมุนเวียน 
หน่วยนับ : จ านวนกองทุน 

4. ส านักก ากับและพัฒนาการ
ตรวจสอบภาครัฐ 

การก ากับดูแลทางด้านการตรวจสอบภายใน 
หน่วยนับ : จ านวนส่วนราชการ 
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3.3.3  กำรสร้ำงกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS  
การก าหนดกิจกรรมย่อย หน่วยงานต้องก าหนดและสร้างกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักให้

ครบถ้วนตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งสร้างรหัสกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนให้ครอบคลุม
กิจกรรมสนับสนุนทุกด้าน กิจกรรมย่อยที่ก าหนดขึ้นจะมีความส าคัญในการเชื่อมโยงค่าใช้จ่ายเข้าสู่
กิจกรรม ซ่ึงจะช่วยให้การค านวณต้นทุนมีความถูกต้องมากที่สุด เพราะการบันทึกค่าใช้จ่าย ณ จุดที่เกิด
ค่าใช้จ่ายโดยระบุตรงเข้าสู่กิจกรรมย่อยตั้งแต่ตอนที่เกิดค่าใช้จ่าย จะช่วยลดการปันส่วนค่าใช้จ่าย
โดยรวม ท าให้ต้นทุนมีความถูกต้องมากขึ้น และท าให้สามารถเรียกรายงานค่ าใช้จ่ายจากในระบบ 
GFMIS มาดูได้อย่างสม่ าเสมอในระหว่างปีโดยไม่ต้องรอตอนสิ้นปี 

อนึ่ง วิธีการเรียกดูรายงานรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สามารถเรียกดูได้จากระบบ 
GFMIS ดังที่ได้แสดงขั้นตอนและวิธีการเรียกดูรายงาน เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรม
ย่อย รหัสกิจกรรมย่อย รหัสกิจกรรมหลักท่ีใช้เงิน (ภาคผนวก ข) 
 

ข้อมูลที่ส ำคัญในกำรก ำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์มรำยงำนกิจกรรมย่อยส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. ................. 

รหัสหน่วยงำน............................................................................................ 
ชื่อหน่วยงำน........................................................................................................................... 

รหัส
กิจกรรม

ย่อย 
ชื่อกิจกรรมย่อย ค ำอธิบำยกิจกรรมย่อย หน่วยนับ 

ชื่อศูนย์ต้นทุนที่
รับผิดชอบ 

100 งานทางด้านระเบียบพัสดุ 

ต้นทุนในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา
ตอบข้อหารือ/ผ่อนผัน/ข้อร้องเรียน/
อุทธรณ์เสนอความเห็นคณะรัฐมนตรี/
ลงโทษผู้ทิ้งงาน/ทบทวนยกเลิกสิทธิ
พิเศษ 

เรื่อง 
ส านักมาตรฐานการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

101 การพัฒนาราคากลาง 
ต้นทุนในการปรับปรุงรายละเอียดการ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

เรื่อง 
ส านักมาตรฐานการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

102 
การให้บริการจ่ายแลก
เหรียญกษาปณ์ 

ต้นทุนในการให้บริการจ่ายแลกเหรียญ
กษาปณ์ 

จ านวนเงิน
จ่ายแลก
เหรียญ
กษาปณ์ 

ส านักงานคลัง
จังหวัด 

103 
งานด้านการเงินและการ
บัญชี 

ต้นทุนในการด าเนินงานทางการเงินและ
บัญชี (เช่นการรับ - จ่ายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ การติดตาม
และการรายงานด้านการเงินและบัญชี 
รวมถึงการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณ) 

จ านวน
รายการ
เอกสาร 

ส านักงาน
เลขานุการกรม 
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รหัส
กิจกรรม

ย่อย 
ชื่อกิจกรรมย่อย ค ำอธิบำยกิจกรรมย่อย หน่วยนับ 

ชื่อศูนย์ต้นทุนที่
รับผิดชอบ 

104 
งานด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

ต้นทุนในการด าเนินงานเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 

คน/วัน 
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

105 
การพัฒนางานเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

ต้นทุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง 

เครื่อง 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรก ำหนดรหัสกิจกรรมย่อยที่ใช้เงินในงบประมำณ 

A B C D E F 

รหัส
หน่วยงำน 

รหัส
กิจกรรม

ย่อย 

ชื่อกิจกรรมย่อยแบบ
ส้ัน 

ชื่อกิจกรรมย่อยแบบยำว 
รหัส
พื้นที่ 

กิจกรรมหลักที่ใช้เงิน 

03004 100 งานด้านระเบียบพัสดุ งานทางด้านระเบียบพัสดุ 1000 030041000I0549 
03004 101 การพัฒนาราคากลาง การพัฒนาราคากลาง 1000 030041000I0549 

03004 102 
บริการแลกเหรียญ
กษาปณ์ 

การให้บริการจ่ายแลกเหรียญ
กษาปณ์ 

1400 030041400I0553 

03004 102 
บริการแลกเหรียญ
กษาปณ์ 

การให้บริการจ่ายแลกเหรียญ
กษาปณ์ 

7100 030047100I0553 

03004 102 
บริการแลกเหรียญ
กษาปณ์ 

การให้บริการจ่ายแลกเหรียญ
กษาปณ์ 

7300 030047300I0553 

03004 103 งานการเงินและบัญชี งานด้านการเงินและการบัญชี 1000 030041000I0549 
03004 103 งานการเงินและบัญชี งานด้านการเงินและการบัญชี 1000 030041000I0550 
03004 103 งานการเงินและบัญชี งานด้านการเงินและการบัญชี 1000 030041000I0551 
03004 104 งานตรวจสอบภายใน งานด้านการตรวจสอบภายใน 1000 030041000I0549 
03004 104 งานตรวจสอบภายใน งานด้านการตรวจสอบภายใน 1000 030041000I0551 

03004 105 พัฒนาเทคโนโลยี 
การพัฒนางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1000 030041000I0552 

03004 105 พัฒนาเทคโนโลยี 
การพัฒนางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1000 030041000I0551 
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรก ำหนดรหัสกิจกรรมย่อยที่ใช้เงินนอกงบประมำณและงบกลำง 

A B C D E F 

รหัส
หน่วยงำน 

รหัส
กิจกรรม

ย่อย 

ชื่อกิจกรรมย่อยแบบ
ส้ัน 

ชื่อกิจกรรมย่อยแบบยำว 
รหัส
พื้นที่ 

รหัสที่อ้ำงอิง 

03004 100 งานด้านระเบียบพัสดุ งานทางด้านระเบียบพัสดุ 1000 03004ZA000 
03004 101 การพัฒนาราคากลาง การพัฒนาราคากลาง 1000 03004ZA000 

03004 102 
บริการแลกเหรียญ
กษาปณ์ 

การให้บริการจ่ายแลกเหรียญ
กษาปณ์ 

1400 03004ZA000 

03004 102 
บริการแลกเหรียญ
กษาปณ์ 

การให้บริการจ่ายแลกเหรียญ
กษาปณ์ 

7100 03004ZA000 

03004 102 
บริการแลกเหรียญ
กษาปณ์ 

การให้บริการจ่ายแลกเหรียญ
กษาปณ์ 

7300 03004ZA000 

03004 103 งานการเงินและบัญชี กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 1000 03004ZA000 
03004 104 งานตรวจสอบภายใน กิจกรรมด้านตรวจสอบภายใน 1000 03004ZA000 

03004 105 พัฒนาเทคโนโลยี 
การพัฒนางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1000 03004ZA000 

 
3.3.4 กิจกรรมย่อยของหน่วยงำนสนับสนุนที่ก ำหนดเป็นกิจกรรมมำตรฐำน 

ตามแนวทางการค านวณต้นทุนผลผลิต นอกจากการก าหนดรูปแบบการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานในเชิงต้นทุนผลผลิตแล้ว  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กรมบัญชีกลางได้ก าหนดให้ส่วน
ราชการคิดต้นทุนได้ถึงระดับกิจกรรมย่อย  ผลผลิตย่อย ตามศูนย์ต้นทุนต่างๆ ซึ่งจะท าให้ทราบต้นทุน
ตามกระบวนการท างาน โดยต้องมีการทบทวนภารกิจทั้งองค์กร เพ่ือก าหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย  
พร้อมหน่วยนับให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริงก่อน  ในชั้นนี้กรมบัญชีกลางก าหนดได้ก าหนดให้
ส่วนราชการต้องคิดต้นทุนกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนอย่างน้อย 5 กิจกรรม ดังนี้ 

 ด้านการเงินและบัญชี 
 ด้านการพัสดุ 
 ด้านบริหารบุคลากร 
 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ด้านตรวจสอบภายใน 

จะเห็นว่า หากทุกส่วนราชการคิดต้นทุนตามที่ก าหนดได้ก็จะท าให้เกิดข้อมูลต้นทุนงาน
สนับสนุน ซึ่งมีอยู่ในทุกส่วนราชการเหมือนๆ กัน ที่สามารถน ามาเปรียบเทียบระหว่างส่วนราชการได้  
ซึ่งจะบรรลุเจตนารมณ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องค านวณหาต้นทุนของ
กิจกรรมย่อยอย่างน้อย 11 กิจกรรมย่อย  โดยหน่วยงานต้องก าหนดกิจกรรมย่อยและหน่วยนับตามที่
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กรมบัญชีกลางก าหนด เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมที่เหมือนกันระหว่างส่วน
ราชการได้  โดยมีกิจกรรมและหน่วยนับ ดังนี้ 

1. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี หน่วยนับ จ านวนเอกสารรายการ 
2. กิจกรรมด้านการพัสดุ  หน่วยนับ จ านวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร หน่วยนับ จ านวนบุคลากร 
4. กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยนับ จ านวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม 
5. กิจกรรมด้านตรวจสอบภายใน หน่วยนับ จ านวนงานตรวจสอบ/คนวัน 
6. กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน   
  หน่วยนับ   จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
7. กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์  

  หน่วยนับ    ระบบ 
8. กิจกรรมด้านแผนงาน                หน่วยนับ    ด้าน 
9. กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบรหิารราชการ หน่วยนับ    ด้าน 
10. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ      หน่วยนับ     จ านวนหนังสือเข้า – ออก 
11. กิจกรรมด้านยานพาหนะ       หน่วยนับ     กิโลเมตร 

ในกรณีที่บางส่วนราชการอาจก าหนดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นกิจกรรมของหน่วยงานหลัก
ก็ให้ก าหนดกิจกรรมย่อยและหน่วยนับตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดไว้ข้างต้น 

ต้นทุนของกิจกรรมด้ำนกำรเงินและบัญชี คือ ต้นทุนในการด าเนินกิจกรรมด้านการเงินและ
บัญชีของหน่วยงาน เช่น การรับ-จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  การติดตามและการ
รายงานด้านการเงินและบัญชี รวมถึงการบริหารจัดการด้านงบประมาณ (แต่ไม่รวมถึงการจัดท าแผนที่
อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มแผนงาน) 

หน่วยนับ : จ ำนวนเอกสำรรำยกำร หมายถึง จ านวนรายการเอกสารทางการเงินและบัญชี 
ยกเว้นเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งหน่วยงานสามารถเรียกดูจ านวนเอกสารรายการการเงินและบัญชีใน
ระบบ GFMISได้โดยใช้ Transaction Code: FB03 (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

ต้นทุนของกิจกรรมด้ำนกำรพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้ำง) คือ ต้นทุนในการด าเนินกิจกรรมการบริหาร
ด้านพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่รวมถึงมูลค่าของสิ่งของหรือบริการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ในกรณีนี้ยัง
ไม่รวมการซ่อมบ ารุงและงานด้านยานพาหนะ 

หน่วยนับ : จ ำนวนครั้งของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมายถึง  จ านวนครั้งที่หน่วยงานท าการจัดซื้อ
และจัดจ้างทั้งในระบบ GFMIS และนอกระบบ GFMIS  ซึ่งจ านวนเอกสารของการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ 
GFMIS สามารถเรียกได้โดยใช้ Transaction Code: ZMM_PO_RPT01 (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

ต้นทุนของกิจกรรมด้ำนบริหำรบุคลำกร  คือ ต้นทุนในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
บริหารบุคลากรของหน่วยงาน เช่น การดูแลอัตราก าลังและระบบงาน ด้านวินัย และงานสรรหา และ
บรรจุแต่งตั้ง 

หน่วยนับ : จ ำนวนบุคลำกร  หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  ถ้าจ านวน
บุคลากรไม่เท่ากันระหว่างปีให้ใช้จ านวนบุคลากรถัวเฉลี่ย  ตัวอย่างเช่น ระหว่าง 1 ตุลาคม 2550 ถึง 
15 มกราคม 2550 มีจ านวนบุคลากร 50 คน ระหว่าง 16 มกราคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2550 
มีจ านวนบุคลากร 60 คน  ดังนั้นการค านวณหาจ านวนบุคลากรเท่ากับ 
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 ระยะเวลา จ านวนวัน จ านวนบุคลากร จ านวนวัน x จ านวนบุคลากร 
1 ตุลาคม - 15 มกราคม   107 50 คน    5,350 
16 มกราคม - 30 กันยายน 258 60 คน 15,480 

รวม 365 20,830 
จ านวนบุคลากรถัวเฉลี่ยทั้งปี 20,830 / 365 วัน =57.07 คน 
ต้นทุนของกิจกรรมด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล หมายถึง กิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินงานใน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผล และ
การจัดฝึกอบรม รวมถึงการจัดท าสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยนับรวมการ
พัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  ในกรณีนี้ยกเว้นการศึกษาดู งานและการฝึกอบรม
ต่างประเทศ 

หน่วยนับ : จ ำนวนชั่วโมง/คนกำรฝึกอบรม  หมายถึง ผลรวมของจ านวนชั่วโมงของการ
ฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตรคูณด้วยจ านวนผู้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรนั้น  เพื่อค านวณหาต้นทุนของการ
ฝึกอบรม 1 คน ต่อ 1 ชั่วโมงเป็นเท่าใด ตัวอย่างเช่น หลักสูตรฝึกอบรมมีผู้เข้ารับการอบรม 20 คน มี
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง ดังนั้นจ านวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม เท่ากับ 120 ชั่วโมง/คน 

ต้นทุนของกิจกรรมตรวจสอบภำยใน คือ ต้นทุนในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้าน
ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่ด าเนินงานโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน 

หน่วยนับ : จ ำนวนงำนตรวจสอบ  หมายถึง  จ านวนคนวันที่ใช้ที่ในงานตรวจสอบตาม
แผนงานการตรวจสอบประจ าปี 

ต้นทุนของกิจกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในหน่วยงำน คือ ต้นทุนในการด าเนินงาน
ที่เกี่ยวกับการดูแลบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบอีเมล์ ระบบ e-office ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต(ไม่
รวมการสร้างระบบงานเฉพาะของหน่วยงาน  เว็บไซต์ และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน) 

หน่วยนับ : จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์  หมายถึง จ านวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่หน่วยงานดูแล 
กิจกรรมด้ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์  คือ ต้นทุนในการด าเนินงานเกี่ยวกับ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ต้นทุนของการใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การใช้เครื่องและอุปกรณ์ใน
การจัดการอินเตอร์เน็ต และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับงานอินเตอร์เน็ต และงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและ
บ ารุงรักษาเว็บไซต์ ส าหรับฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี จะใช้ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ าหน่ายตามอายุการใช้งาน 

หน่วยนับ : ระบบ หมายถงึ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ โดยให้นับเป็น 1 ระบบ 
กิจกรรมด้ำนแผนงำน คือ ต้นทุนในการด าเนินงานกิจกรรมการจัดท าแผน ติดตาม 

ประเมินผล และรายงานแผนของหน่วยงาน โดยส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มแผนงาน ใน
กรณีท่ีกลุ่มแผนงาน ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ต้องแยกต้นทุนเป็นกิจกรรมต่างหาก 

หน่วยนับ : ด้ำน หมายถึง กิจกรรมด้านแผนงาน โดยให้นับเป็น 1 ด้าน 
กิจกรรมด้ำนพัฒนำระบบบริหำรรำชกำร คือ ต้นทุนในการด าเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาระบบราชการ การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามค ารับรองและด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดย
ส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) ในกรณีที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(ก.พ.ร.) ด าเนินงานนอกเหนือจากนี้ต้องแยกต้นทุนเป็นกิจกรรมต่างหาก 

หน่วยนับ : ด้ำน หมายถึง กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ โดยให้นับเป็น 1 ด้าน 
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กิจกรรมด้ำนงำนสำรบรรณ  คือ ต้นทุนในการด าเนินงานกิจกรรมของกลุ่มงานสารบรรณใน
การรับส่งหนังสือส่วนกลางของหน่วยงาน ไม่รวมถึงงานสารบรรณย่อยตาม ส านัก กอง ศูนย์ 

หน่วยนับ : จ ำนวนหนังสือเข้ำ – ออก หมายถึง จ านวนหนังสือรับเข้าและส่งออกของ
หน่วยงาน 

กิจกรรมด้ำนยำนพำหนะ คือ ต้นทุนในการด าเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับด้านยานพาหนะเพ่ือ
ใช้ในการเดินทางของส่วนกลาง  ยกเว้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจ าต าแหน่ง ค่าแท็กซี่ และยานพาหนะ
ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ยานพาหนะทางน้ า ทางอากาศ และยานพาหนะที่ใช้ในการรบ 

หน่วยนับ : กิโลเมตร หมายถึง ระยะทางท้ังหมดที่วิ่งของยานพาหนะทั้งหมดใน 1 ปี 
 
3.4  กำรปันส่วนค่ำใช้จ่ำยของส่วนรำชกำร 

ข้อมูลต้นทุนจะมีประโยชน์และถูกต้อง หน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนว่า อะไรเป็นตัว
ผลักดันต้นทุน หรือเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ต้นทุนของกิจการนั้นเปลี่ยนแปลง โดยในการคิดต้นทุน
ให้กับกิจกรรมนั้นจะต้องอาศัยความสัมพันธ์ของตัวผลักดันต้นทุน  (Cost Driver) ในการปันส่วนเข้า
กิจกรรมแล้วจึงคิดต้นทุนกิจกรรมเข้าสู่ผลผลิต  

 
กำรปันส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิต 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.๔.1 กำรปันส่วนค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อมที่เกิดขึ้นในหน่วยงำนภำครัฐเข้ำสู่ศูนย์ต้นทุน 
ค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อม หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถระบุเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนได้ จ าเป็นต้องอาศัย

เกณฑ์การปันส่วนในการระบุต้นทุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน โดยอาจรวบรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไว้ในศูนย์ต้นทุน
กลางก่อน แล้วจึงปันส่วนให้ศูนย์ต้นทุนต่างๆ ต่อไปโดยพิจารณาจากตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดขึ้น ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายทางอ้อมและเกณฑ์การปันส่วน เช่น 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร เกณฑ์การปันส่วน จ านวนบุคลากร 
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม เกณฑ์การปันส่วน จ านวนบุคลากร 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เกณฑ์การปันส่วน จ านวนบุคลากร 
ค่าวัสดุ เกณฑ์การปันส่วน จ านวนบุคลากร 
ค่าไฟฟ้า-ใช้งาน เกณฑ์การปันส่วน จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ค่าโทรศัพท-์ใช้งาน เกณฑ์การปันส่วน จ านวนบุคลากร 
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง เกณฑ์การปันส่วน จ านวนบุคลากร 
ค่าสาธารณูปโภคอ่ืน เกณฑ์การปันส่วน จ านวนบุคลากร 
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร เกณฑ์การปันส่วน จ านวนบุคลากร 
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน เกณฑ์การปันส่วน จ านวนบุคลากร 
ค่าเสื่อมราคา-เครื่องคอมพิวเตอร์ เกณฑก์ารปันส่วน จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ค่าใช้จ่ายอื่น  เกณฑ์การปันส่วน จ านวนบุคลากร 
ต้นทุนเงินทุน (Capital Charge) เกณฑ์การปันส่วน พ้ืนที ่

 

 

 

 

 

 

3.๔.2. กำรปันส่วนจำกศูนย์ต้นทุนเข้ำสู่กิจกรรมย่อยของแต่ละส ำนัก กอง ศูนย์  
ในการบันทึกค่าใช้จ่ายปกติที่สามารถระบุกิจกรรมย่อยได้ ส่วนราชการจะบันทึกตรงเข้าสู่

กิจกรรมย่อย โดยส่วนราชการระบุรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS โปรแกรมจะดึงค่าใช้จ่ายเข้าสู่
กิจกรรมย่อยโดยตรงตามที่ระบุไว้ โดยรหัส 3 หลักสุดท้ายของกิจกรรมย่อยที่อยู่ในระบบเป็นชื่อ
กิจกรรมย่อย เช่น กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS มีรหัส 12 หลัก 100003003152 รหัส 3 หลัก
สุดท้ายคือชื่อกิจกรรมย่อย ส่วนค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของกิจกรรมย่อยตัวใด
ให้ส่วนราชการก าหนดเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย โดยส่วนราชการต้อง
จัดท าตารางก าหนดเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนจากศูนย์ต้นทุนสู่กิจกรรมย่อย เพ่ือกระจายค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้
ระบุกิจกรรมย่อยจากศูนย์ต้นทุนต่าง ๆ เข้าสู่กิจกรรมย่อย โดยส่วนราชการสามารถเลือกเกณฑ์ในการ
ปันส่วนจากศูนย์ต้นทุน  

3.๔.3. กำรปันส่วนจำกกิจกรรมย่อยเข้ำสู่ผลผลิตย่อย 
ส่วนราชการต้องก าหนดเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนจากกิจกรรมย่อยสู่ผลผลิตย่อยเพ่ือกระจาย

ต้นทุนจากกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อยที่ส่วนราชการได้ก าหนดไว้เพ่ือหาต้นทุนรวมของผลผลิตย่อยใน
แต่ละผลผลิตย่อย ซึ่งต้องมีข้อมูลประกอบ คือ กิจกรรมย่อยทั้งหมดของหน่วยงาน เกณฑ์การปันส่วน
ต้นทุนจากกิจกรรมย่อยสู่ผลผลิตย่อยและผลผลิตย่อยท้ังหมดของหน่วยงาน 
3.5  กำรรำยงำนผลกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิต 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ให้ส่วนราชการน าเสนอข้อมูลรายงานผลการ
ค านวณต้นทุนผลผลิตในตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน 
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และตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน  เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การใช้ข้อมูลต้นทุนที่ค านวณได้ ในการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ  โดยเน้นแสดงข้อมูลเฉพำะกิจกรรม
ย่อยและผลผลิตย่อยที่มีต้นทุนสูงขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญเท่ำนั้น  โดยจัดพิมพ์และส่งให้กรมบัญชีกลาง
พร้อมกับตารางการค านวณ 1 – 6 และ 9,10,11,12 อนึ่ง ส าหรับข้อมูลที่ส่วนราชการที่ต้องส่งเป็น
ไฟล์ EXCEL ให้กับกรมบัญชีกลาง นั้น ให้ส่งข้อมูลที่ครบถ้วนทุกตาราง โดยข้อมูลของตารางที่ 7 และ
ตารางที่ 8 นั้นให้แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนของกิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมและผลผลิตย่อยทุกผลผลิต  
เนื่องจากกรมบัญชีกลางต้องใช้ข้อมูล ดังกล่าว จัดท าฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐ 
(Government Cost Information : GCI) 

เมื่อส่วนราชการได้ค านวณต้นทุนตามขั้นตอนตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดและมีการปันส่วน
ต้นทุนในขั้นตอนต่างๆ อย่างถูกต้องแล้ว ส่วนราชการสามารถสรุปรายงานผลการค านวณต้นทุนผลผลิต
เสนอต่อผู้บริหาร โดยท าการวิเคราะห์พฤติกรรมของต้นทุนที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบันและปีก่อน โดยทั้งระบุ
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่ส าคัญ อีกทั้งส่วนราชการสามารถน าเสนอผลการค านวณต่อ
คณะท างานต้นทุนที่หน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพ่ือก าหนดแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย การปรับปรุง
กระบวนงาน และการสร้างผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น โดยรายละเอียดของตารางรายงานผลการค านวณต้นทุน 
มีดังนี้ 
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หน่วยงำน  ................................................................................................................................... 
รำยงำนต้นทุนผลผลิต 

ประจ ำปีงบประมำณ  ....................................................... 
ตำรำงท่ี 1  รำยงำนต้นทุนรวมของหน่วยงำน  โดยแยกประเภทตำมแหล่งของเงิน 

   (หน่วย : บำท) 
ประเภทค่ำใช้จ่ำย เงินในงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ งบกลำง รวม 

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร         
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม         
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง         
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค         
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย         
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน         
7. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น         

รวมต้นทุนผลผลิต         
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หมำยเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS และต้นทุนที่น ามาค านวณต้นทุนผลผลิต)          
          ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS   xxxx   
          บวก  ต้นทุนที่เก่ียวข้องในการผลิตผลผลิต  xxx  

  
 

 xxx  
            หัก  ต้นทุนที่ไม่เก่ียวข้องในการผลิตผลผลิต  xxx  
  

 
            xxx  

 

xxxx 
 

 รวมต้นทุนผลผลิต               
 

xxxx 
 

  
ค ำอธิบำย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถรายงานผลการค านวณต้นทุนรวมของหน่วยงานแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและแหล่งของเงิน   
รำยละเอียดของข้อมูล ข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมดในระบบ GFMIS ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต เช่น กรณีส่วนราชการมีเงินนอก

งบประมาณที่ไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS  จัดท าหมายเหตุ  (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ  GFMIS 
และตน้ทุนที่น ามาค านวณต้นทุนผลผลิต) 

ประโยชน์ เพ่ือทราบยอดต้นทุนผลผลิตทั้งสิ้นของหน่วยงาน และลักษณะของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแยกตามประเภทแหล่งของเงิน 
กำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่ำงตำรำงกำรค ำนวณ ส่วนราชการดึงข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS มีการกระทบยอดต้นทุนที่

เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิตและต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต  
และจัดท าหมายเหตุท้ายตารางที่ 1 เพ่ือค านวณหาต้นทุนรวม   

กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ตารางที่ 1 – 6 มียอดรวมของต้นทุนรวมเท่ากัน  และสามารถกระทบยอดระหว่างตารางได้ ในรายละเอียดของเงินใน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสื่อมราคา  กระทบยอดของยอดรวมตามประเภทค่าใช้จ่ายตารางที่ 1 – 2     
อนึ่ง หมายเหตุท้ายตารางที่ 1 แสดงการกระทบยอดระหว่างค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่ถูกบันทึกในระบบ GFMIS  และต้นทุนรวมที่
จะถูกน ามาค านวณต้นทุนผลผลิต 
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ตำรำงท่ี 2 รำยงำนต้นทุนตำมศูนย์ต้นทุนแยกตำมประเภทค่ำใช้จ่ำย 

             (หน่วย : บำท) 

ศูนย์ต้นทุน 

ค่ำใช้จ่ำยทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อม 

รวม 
ค่ำใช้จ่ำย
ประเภทท่ี

(1) 

ค่ำใช้จ่ำย
ประเภทท่ี

(2) 

ค่ำใช้จ่ำย
ประเภทท่ี

(3) 

ค่ำใช้จ่ำย
ประเภทท่ี

(4) 

ค่ำใช้จ่ำย
ประเภทท่ี

(5) 
รวม 

ค่ำใช้จ่ำย
ประเภทท่ี

(1) 

ค่ำใช้จ่ำย
ประเภทท่ี

(2) 

ค่ำใช้จ่ำย
ประเภทท่ี

(3) 

ค่ำใช้จ่ำย
ประเภทท่ี

(4) 
รวม 

ศูนย์ต้นทุนหลัก                         
                         
                         

                         
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน                        
                         
                         
                         
                         
รวมต้นทุนผลผลิต                         

ให้หน่วยงำนพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยจำกตำรำงที่ 1  โดยเรียงล ำดับประเภทค่ำใช้จ่ำยจำกมำกไปน้อยแล้วน ำมำแสดงประเภทค่ำใช้จ่ำยในหัวคอลัมน์ในตำรำงท่ี 2 นี้   
โดยเท่ำที่พื้นที่กระดำษจะท ำได้  และค่ำใช้จ่ำยที่เหลือให้รวมอยู่ในประเภทค่ำใช้จ่ำยอ่ืน
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ค ำอธิบำย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ได้รับการปันส่วนตามเกณฑ์การปันส่วนที่ส่วนราชการก าหนด  

รวมเป็นต้นทุนรวมทั้งสิ้นของแต่ละศูนย์ต้นทุน  
รำยละเอียดของข้อมูล ศูนย์ต้นทุนที่สามารถแยกประเภทเป็นศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน การจ าแนกประเภทค่าใช้จ่ายทางตรง

และค่าใช้จ่ายทางอ้อม ต้นทุนรวมของแต่ละศูนย์ต้นทุน 
ประโยชน์ เพ่ือทราบต้นทุนรวมของแต่ละศูนย์ต้นทุน  โดยส่วนราชการสามารถจ าแนกค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นของศูนย์ต้นทุน 

ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ได้รับการปันส่วนของแต่ละศูนย์ต้นทุน  โดยสามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการ
บันทึกต้นทุนเข้าสู่  ศูนย์ต้นทุนโดยตรงและความเหมาะสมของการปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน 

กำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่ำงตำรำงกำรค ำนวณ ต้นทุนทางตรงและทางอ้อมของทุกศูนย์ต้นทุน จะรวมแสดงเท่ากับข้อมูล      
ต้นทุนรวมจากตารางที่ 1   

กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ตารางที่ 1 – 6 มียอดรวมของต้นทุนรวมเท่ากัน  และสามารถกระทบยอดระหว่างตารางได้ ในรายละเอียดของเงินใน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสื่อมราคา  กระทบยอดของยอดรวมตามประเภทค่าใช้จ่ายตารางที่ 1 
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ตำรำงท่ี 3  รำยงำนต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน 
(หน่วย : บำท) 

กิจกรรมย่อย 
เงินใน

งบประมำณ 
เงินนอก

งบประมำณ 
งบกลำง 

ค่ำเสื่อม
รำคำ 

ต้นทุนรวม ปริมำณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วย 

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก                 
                 
                 
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน                 
1. ด้านการเงินและบัญช ี             จ านวนเอกสารรายการ   
2. ด้านการพัสด ุ             จ านวนครั้งการจดัซื้อจัดจา้ง   
3. ด้านบริหารบุคลากร             จ านวนบุคลากร   
4. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล             จ านวนช่ัวโมง/คนการฝึกอบรม   
5. ด้านตรวจสอบภายใน             จ านวนงานตรวจสอบ/คนวัน   
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน             จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร ์   
7. ด้านเครือข่ายอินเตอร์เนต็และเว็บไซต ์             ระบบ   
8. ด้านแผนงาน             ด้าน   
9. ด้านพัฒนาระบบบรหิารราชการ             ด้าน   
10. ด้านงานสารบรรณ             จ านวนหนังสือเข้า - ออก   
11. ด้านยานพาหนะ             กิโลเมตร   

 
                

รวมต้นทุนผลผลิต                 
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ค ำอธิบำย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงการก าหนดกิจกรรมย่อยของส่วนราชการ  โดยแยกประเภทเป็นกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก  กิจกรรมย่อย

ของหน่วยงานสนับสนุน  และแสดงต้นทุนในแต่ละกิจกรรมย่อย  ปริมาณและหน่วยนับของกิจกรรมย่อย และต้นทุนต่อ
หน่วยของกิจกรรมย่อย 

รำยละเอียดของข้อมูล ข้อมูลกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักและกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน  ต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของ
เงิน  ต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับ  ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย    

ประโยชน์ เพ่ือรายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการด าเนินในแต่ละกิจกรรม
ย่อย 

กำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่ำงตำรำงกำรค ำนวณ ต้นรวมตามศูนย์ต้นทุนที่แสดงในตารางที่ 2 จะถูกเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมย่อย
ของแต่ละศูนย์ต้นทุน  ซึ่งเกิดขึ้นจากการระบุต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อยโดยตรง  
และเกิดจากการปันส่วนต้นทุน 

กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ตารางที่ 1 – 6 มียอดรวมของต้นทุนรวมเท่ากัน  และสามารถกระทบยอดระหว่างตารางได้ ในรายละเอียดของเงินใน
งบประมาณ    เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสื่อมราคา  ตรวจการก าหนดกิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุนต้องมี
มากกว่า 11 ด้านที่กรมบัญชีกลางก าหนด  และหน่วยนับต้องเป็นมาตรฐานในแต่ละกิจกรรม   
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ตำรำงท่ี 4  รำยงำนต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตำมแหล่งเงิน 

(หน่วย : บำท) 
ผลผลิตย่อย เงินในงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ งบกลำง ค่ำเสื่อมรำคำ ต้นทุนรวม ปริมำณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วย 

                 

                 

รวมต้นทุนผลผลิต                 
 
 
ค ำอธิบำย 

วัตถุประสงค์  เพ่ือรายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย 
รำยละเอียดของข้อมูล ข้อมูลผลผลิตย่อยที่ส่วนราชการก าหนด  ต้นทุนที่เกิดขึ้นของแต่ละแหล่งของเงิน  ต้นทุนรวม  ปริมาณและหน่วยนับ     

ต้นทุนต่อหน่วย    
ประโยชน์  เพ่ือรายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อย สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการด าเนินในแต่ละ

ผลผลิตย่อย 
กำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่ำงตำรำงกำรค ำนวณ การเชื่อมโยงตัวเลขจากตารางที่ 3 ที่แสดงต้นทุนกิจกรรมย่อย โดย

เชื่อมโยงต้นทุนในแต่ละกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักเข้าสู่ผลผลิต
ย่อย และเชื่อมโยงต้นทุนในกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนเข้า
สู่ผลผลิตย่อยของหน่วยงานหลักโดยการปันส่วน 

กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ตารางที่ 1 – 6 มียอดรวมของต้นทุนรวมเท่ากัน  และสามารถกระทบยอดระหว่างตารางได้  รายละเอียดของเงิน
ในงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  งบกลาง  ค่าเสื่อมราคา  ผลผลิตย่อยเป็นผลผลิตที่ส่วนราชการส่งมอบ
ให้กับบุคคลภายนอกอย่างแท้จริง  
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ตำรำงที่ 5  รำยงำนต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตำมแหล่งเงิน 

(หน่วย : บำท) 
กิจกรรมหลัก เงินในงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ งบกลำง ค่ำเสื่อมรำคำ ต้นทุนรวม ปริมำณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วย 

                 

                 

                 

รวมต้นทุนผลผลิต                 
 
 
ค ำอธิบำย 

วัตถุประสงค์  เพ่ือรายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักท่ีปรากฏตามเอกสารงบประมาณ 
รำยละเอียดของข้อมูล กิจกรรมหลักปรากฏตามเอกสารงบประมาณ ต้นทุนที่เกิดขึ้นของแต่ละแหล่งของเงิน  ต้นทุนรวม ปริมาณและหน่วย

นับ  ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลัก    
ประโยชน์ เพ่ือรายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลัก สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการด าเนินในแต่ละ

กิจกรรมหลัก 
กำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่ำงตำรำงกำรค ำนวณ การเชื่อมโยงตัวเลขจากตารางที่ 5 เชื่อมโยงตัวเลขจากผลผลิตย่อย

เข้าสู่กิจกรรมหลัก 
กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ตารางที่ 1 – 6 มียอดรวมของต้นทุนรวมเท่ากัน  และสามารถกระทบยอดระหว่างตารางได้  รายละเอียดของเงิน

ในงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  งบกลาง  ค่าเสื่อมราคา   
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ตำรำงท่ี 6  รำยงำนต้นทุนผลผลิตหลักแยกตำมแหล่งเงิน 

(หน่วย : บำท) 

ผลผลิตหลัก เงินในงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ งบกลำง ค่ำเสื่อมรำคำ ต้นทุนรวม ปริมำณ  หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วย 

                 

                 

         

รวมต้นทุนผลผลิต                 
 
 
ค ำอธิบำย 

วัตถุประสงค์  เพ่ือรายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตหลักปรากฏตามเอกสารงบประมาณ 
รำยละเอียดของข้อมูล ผลผลิตหลักปรากฏตามเอกสารงบประมาณ  ต้นทุนที่เกิดขึ้นของแต่ละแหล่งของเงิน  ต้นทุนรวม  ปริมาณ และหน่วยนับ  

ต้นทุนต่อหน่วย    
ประโยชน์ เพ่ือรายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตหลัก สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการด าเนินในแต่ละ

ผลผลิตหลัก 
กำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่ำงตำรำงกำรค ำนวณ การเชื่อมโยงต้นทุนกิจกรรมหลักจากตารางที่ 4 เชื่อมโยงเข้าสู่

ผลผลิตหลัก   
กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ตารางที่ 1 – 6 มียอดรวมของต้นทุนรวมเท่ากัน  และสามารถกระทบยอดระหว่างตารางได้  รายละเอียดของเงิน

ในงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  งบกลาง  ค่าเสื่อมราคา   
 



- 37 - 
 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ………….. และ ปีงบประมำณ พ.ศ. ………….. 
 ตำรำงท่ี 7 เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน (แสดงเฉพำะข้อมูลต้นทุนกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่ำงมีสำระส ำคัญ)  

  (หน่วย : บำท) 
ต้นทุนผลผลิตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ........... (ต.ค. .... - ก.ย. .... ) ต้นทุนผลผลิตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ........... (ต.ค. .... - ก.ย. .... ) ผลกำรเปรียบเทียบ 

กิจกรรมย่อย 
 เงินใน 
งปม.  

 เงิน
นอก 
งปม.  

 งบ
กลำง  

 ค่ำ
เสื่อม
รำคำ  

 
ต้นทุน
รวม   

 
ปริมำณ  

หน่วย
นับ 

 
ต้นทุน

ต่อ
หน่วย  

 เงินใน 
งปม.  

 เงิน
นอก 
งปม.  

 งบ
กลำง  

 ค่ำ
เสื่อม
รำคำ  

 ต้นทุน
รวม      

 
ปริมำณ  

หน่วย
นับ 

 ต้นทุน
ต่อ

หน่วย  

 
ต้นทุน
รวม   
เพ่ิม/
(ลด) 
%             

ปริมำณ 
เพ่ิม/
(ลด)  
% 

 
ต้นทุน

ต่อ
หน่วย
เพ่ิม/
(ลด)  
%  

กิจกรรมย่อยหน่วยงำนหลัก                                     

                                       

                                       

                                       

กิจกรรมย่อยหน่วยงำนสนับสนุน                                   

                                       

                                       

                                       

ต้นทุนรวม                                        
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ตำรำงท่ี 7  เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตำมแหล่งเงิน (ต่อ) 
                 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย  (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ) 

                         

 
กิจกรรมย่อยที่ 1  เหตุผล...................................................................................................... ..............................................................................................................................  

   

 
กิจกรรมย่อยที่ 2  เหตุผล.............................................................................................................. ......................................................................................................................   

   

 
กิจกรรมย่อยที่ 3  เหตุผล........................................................................................................... .........................................................................................................................   

   

 
กิจกรรมย่อยที่ 4  เหตุผล........................................................................................................ ............................................................................................................................   

   

 
กิจกรรมย่อยที่ 5  เหตุผล....................................................................................................................... .............................................................................................................   

   

 
กิจกรรมย่อยที่ 6  เหตุผล....................................................................................................................... .............................................................................................................   

   

 
กิจกรรมย่อยที่ 7  เหตุผล....................................................................................................................... .............................................................................................................   
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หมายเหตุ ผลการเปรียบเทียบจะใช้ข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณปัจจุบัน  ลบ ข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณก่อน  หารด้วยข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณก่อน   
ค ำอธิบำย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงผลการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน  และวิเคราะห์สาเหตุของ               
การเปลี่ยนแปลงต้นทุนกิจกรรมย่อย   

ประโยชน์ เพ่ือรายงานผลการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมย่อย และส่วนราชการสามารถอธิบายสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย ท าให้ทราบสาเหตุและน าไปสู่การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 

กำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่ำงตำรำงกำรค ำนวณ เป ร ีย บ เท ียบ ต ้น ท ุน ก ิจ ก รรม ย ่อ ยแยกต าม แห ล ่ง เง ิน ขอ ง
ปีงบประมาณปัจจุบัน (ข้อมูลตารางที่ 3) และต้นทุนกิจกรรมย่อย
ของปีงบประมาณก่อน   

กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ส่วนราชการสามารถกระทบยอดรวมของต้นทุนตารางที่ 7 – 12 ได้   ผลการค านวณการเปรียบเทียบต้นทุนต่อ
หน่วย มีความถูกต้อง กิจกรรมย่อยที่ก าหนดควรมีความสม่ าเสมอและเป็นประโยชน์ในการใช้ข้อมูลเพ่ือการบริหาร
ต้นทุนได ้ 
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ………….. และ ปีงบประมำณ พ.ศ. ………….. 
 ตำรำงท่ี 8  เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตำมแหล่งเงิน (แสดงเฉพำะข้อมูลต้นทุนผลผลิตย่อยท่ีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่ำงมีสำระส ำคัญ) 

 
  (หน่วย : บำท) 

ต้นทุนผลผลิตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ........... (ต.ค. .... - ก.ย. .... ) ต้นทุนผลผลิตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ........... (ต.ค. .... - ก.ย. .... ) ผลกำรเปรียบเทียบ 

ผลผลิตย่อย 
 เงิน
ใน 

งปม.  

 เงิน
นอก 
งปม.  

 งบ
กลำง  

 ค่ำ
เสื่อม
รำคำ  

 
ต้นทุน
รวม  

 
ปริมำณ  

หน่วย
นับ 

 ต้นทุน
ต่อ

หน่วย  

 เงินใน 
งปม.  

 เงิน
นอก 
งปม.  

 งบ
กลำง  

 ค่ำ
เสื่อม
รำคำ  

 ต้นทุน
รวม  

 
ปริมำณ  

หน่วย
นับ 

 ต้นทุน
ต่อ

หน่วย  

 ต้นทุน
รวม   
เพ่ิม/

(ลด) %  

ปริมำณ 
เพ่ิม/
(ลด)  
% 

 ต้นทุน
ต่อ

หน่วย
เพ่ิม/
(ลด)  
%  

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

รวมต้นทุนทั้งสิ้น                                     
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ตำรำงท่ี 8  เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตำมแหล่งเงิน (ต่อ) 
                การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ) 

   ผลผลิตย่อยท่ี 1  เหตุผล....................................................................................................................... .....................................................................................   
   ผลผลิตย่อยท่ี 2  เหตุผล....................................................................................................................... .....................................................................................   
   ผลผลิตย่อยท่ี 3  เหตุผล........................................................................................................................... .................................................................................  
   ผลผลิตย่อยท่ี 4  เหตุผล................................................................................................................................................. ...........................................................  
   ผลผลิตย่อยท่ี 5  เหตุผล........................................................................................................................................................................ .................................... 
    

หมายเหตุ ผลการเปรียบเทียบจะใช้ข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณปัจจุบัน  ลบ ข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณก่อน  หารด้วยข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณก่อน   
ค ำอธิบำย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงผลการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน  และวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ต้นทุนผลผลิตย่อย   

ประโยชน์ เพ่ือรายงานผลการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตย่อย และส่วนราชการสามารถอธิบายสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย ท าให้ทราบสาเหตุและน าไปสู่การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 

กำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่ำงตำรำงกำรค ำนวณ เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงินของปีงบประมาณ
ปัจจุบัน (ข้อมูลตารางที่ 4) กับต้นทุนผลผลิตย่อยของปีงบประมาณ
ก่อน   

กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ส่วนราชการสามารถกระทบยอดรวมของต้นทุนตารางที่ 7 – 12 ได้   ผลการค านวณการเปรียบเทียบต้นทุนต่อ
หน่วยมีความถูกต้อง ผลผลิตย่อยที่ก าหนดควรมีความสม่ าเสมอและเป็นประโยชน์ในการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหาร
ต้นทุนได ้

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ………….. และ ปีงบประมำณ พ.ศ. ………….. 
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 ตำรำงท่ี 9  เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตำมแหล่งเงิน  

  (หน่วย : บำท) 
ต้นทุนผลผลิตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ........... (ต.ค. .... - ก.ย. .... ) ต้นทุนผลผลิตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ........... (ต.ค. .... - ก.ย. .... ) ผลกำรเปรียบเทียบ 

กิจกรรมหลกั 

 เงิน
ใน 
งป
ม.  

 เงิน
นอก 
งปม.  

 งบ
กลำง  

 ค่ำ
เสื่อม
รำคำ  

 
ต้นทุน
รวม  

 
ปริมำณ  

หน่วย
นับ 

 
ต้นทุน

ต่อ
หน่วย  

 เงินใน 
งปม.  

 เงิน
นอก 
งปม.  

 งบ
กลำง  

 ค่ำ
เสื่อม
รำคำ  

 ต้นทุน
รวม  

 
ปริมำณ  

หน่วย
นับ 

 ต้นทุน
ต่อ

หน่วย  

 ต้นทุน
รวม   
เพ่ิม/

(ลด) %  

ปริมำณ 
เพ่ิม/
(ลด)  
% 

 ต้นทุน
ต่อ

หน่วย
เพ่ิม/
(ลด)  
%  

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

รวมต้นทุนทั้งสิ้น                                      
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ตำรำงท่ี 9  เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตำมแหล่งเงิน (ต่อ) 
  

              การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก   (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ) 
                         

 
กิจกรรมหลักที่ 1  เหตุผล...................................................................................................................................... ......................................................................  

   

 
กิจกรรมหลักที่ 2  เหตุผล...................................................................................................................................... ......................................................................  

   

 
กิจกรรมหลักที่ 3  เหตุผล...................................................................................................................................... ......................................................................  

   

 
กิจกรรมหลักที่ 4  เหตุผล...................................................................................................................................... .................................................................... ..  

    
หมายเหตุ ผลการเปรียบเทียบจะใช้ข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณปัจจุบัน  ลบ ข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณก่อน  หารด้วยข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณก่อน   
ค ำอธิบำย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงผลการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน  และวิเคราะห์สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงต้นทุนกิจกรรมหลัก   

ประโยชน์ เพ่ือรายงานผลการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมหลัก และส่วนราชการสามารถอธิบายสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก ท าให้ทราบสาเหตุและน าไปสู่การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 

กำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่ำงตำรำงกำรค ำนวณ เปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงินของปีงบประมาณ
ปัจจุบัน (ข้อมูลตารางที่ 5) กับต้นทุนกิจกรรมหลักของปีงบประมาณ
ก่อน   

กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ส่วนราชการสามารถกระทบยอดรวมของต้นทุนตารางที่ 7 – 12 ได้   ผลการค านวณการเปรียบเทียบต้นทุนต่อ
หน่วย มีความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถใช้ผลการค านวณวิเคราะห์เปรียบเทียบกับต้นทุนกิจกรรมหลักที่ขอ
จัดสรรงบประมาณ 
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ………….. และ ปีงบประมำณ พ.ศ. ………….. 
 ตำรำงท่ี 10  เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตำมแหล่งเงิน 

 
  (หน่วย : บำท) 

ต้นทุนผลผลิตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ........... (ต.ค. .... - ก.ย. .... ) ต้นทุนผลผลิตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ........... (ต.ค. .... - ก.ย. .... ) ผลกำรเปรียบเทียบ 

ผลผลิตหลัก 
 เงินใน 
งปม.  

 เงิน
นอก 
งปม.  

 งบ
กลำง  

 ค่ำ
เสือ่ม
รำคำ  

 
ต้นทุน
รวม  

 
ปริมำณ  

หน่วย
นับ 

 ต้นทุน
ต่อ

หน่วย  

 เงินใน 
งปม.  

 เงิน
นอก 
งปม.  

 งบ
กลำง  

 ค่ำ
เสื่อม
รำคำ  

 ต้นทุน
รวม  

 
ปริมำณ  

หน่วย
นับ 

 ต้นทุน
ต่อ

หน่วย  

 ต้นทุน
รวม   
เพ่ิม/

(ลด) %  

ปริมำณ 
เพ่ิม/
(ลด)  
% 

 
ต้นทุน

ต่อ
หน่วย
เพ่ิม/
(ลด)  
%  

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

รวมต้นทุนทั้งสิ้น                                     
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 ตำรำงท่ี 10  เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตำมแหล่งเงิน (ต่อ) 
 

              การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ) 
   

 
ผลผลิตหลักท่ี 1  เหตุผล.................................................................................................................................................. ............................................................  

   

 
ผลผลิตหลักท่ี 2  เหตุผล...................................................................................................................................................................... ........................................  

   

 
ผลผลิตหลักท่ี 3  เหตุผล.......................................................................................................................................................................................... .................... 

   

 
ผลผลิตหลักท่ี 4  เหตุผล.................................................................................. ............................................................................................................................  

   

 
ผลผลิตหลักท่ี 5  เหตุผล....................................................................................................... .......................................................................................................  

    
 

หมายเหตุ ผลการเปรียบเทียบจะใช้ข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณปัจจุบัน  ลบ ข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณก่อน  หารด้วยข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณก่อน   
ค ำอธิบำย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงผลการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตหลกัแยกตามแหล่งของเงิน  และวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ต้นทุนผลผลิตหลัก   

ประโยชน์ เพ่ือรายงานผลการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตหลัก และส่วนราชการสามารถอธิบายสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก ท าให้ทราบสาเหตุและน าไปสู่การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 

กำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่ำงตำรำงกำรค ำนวณ เปรียบเทียบรายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงินของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน (ข้อมูลตารางที่ 6) กับต้นทุนผลผลิตหลักของ
ปีงบประมาณก่อน   

กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ส่วนราชการสามารถกระทบยอดรวมของต้นทุนตารางที่ 7 – 12 ได้  ผลการค านวณการเปรียบเทียบต้นทุนต่อ
หน่วยมีความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถใช้ผลการค านวณวิเคราะห์เปรียบเทียบกับต้นทุนผลผลิตหลักที่ขอ
จัดสรรงบประมาณ 
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ………….. และ ปีงบประมำณ พ.ศ. ………….. 

 ตำรำงท่ี 11 รำยงำนเปรียบเทียบต้นทุนทำงตรงตำมศูนย์ต้นทุนแยกตำมประเภทค่ำใช้จ่ำยและลักษณะของต้นทุน (คงท่ี/ผันแปร) 

  (หน่วย : บำท) 

ศูนย์ต้นทุน 

ต้นทุนทำงตรง ปีงบประมำณ พ.ศ. ..................... ต้นทุนทำงตรง ปีงบประมำณ พ.ศ. ..................... 
ต้นทุน
คงที่
เพ่ิม/

(ลด)% 

ต้นทุน    
ผันแปร 
เพ่ิม/

(ลด)% 

 ต้นทุน
รวม
เพ่ิม/
(ลด) 
%  

ต้นทุนคงท่ี ต้นทุนผันแปร 

ต้นทุน
รวม 

ต้นทุนคงท่ี ต้นทุนผันแปร 

ต้นทุน
รวม 

ค่ำใช้จ่ำย
ประเภทที่

(1) 

ค่ำใช้จ่ำย
ประเภทที่

(2) 
รวม 

ค่ำใช้จ่ำย
ประเภทที่

(1) 

ค่ำใช้จ่ำย
ประเภทที่

(2) 
รวม 

ค่ำใช้จ่ำย
ประเภทที่

(1) 

ค่ำใช้จ่ำย
ประเภทที่

(2) 
รวม 

ค่ำใช้จ่ำย
ประเภทที่

(1) 

ค่ำใช้จ่ำย
ประเภทที่

(2) 
รวม 

ศูนย์ต้นทุนหลัก                                 
1                                   
2                                   
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน                                 
1                                   
2                                   
3                                   
รวมต้นทุนผลผลิต                                 

หมำยเหตุ :     ต้นทุนคงท่ี หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน 
                   ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน 
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ตำรำงท่ี 11 รำยงำนเปรียบเทียบต้นทุนทำงตรงตำมศูนย์ต้นทุนแยกตำมประเภทค่ำใช้จ่ำยและลักษณะของต้นทุน (คงท่ี/ผันแปร) (ต่อ) 

              การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงท่ี/ผันแปร)  

 (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ) 

 
ศูนย์ต้นทุนหลักท่ี 1  เหตุผล....................................................................................................................... ............................................................. ....................  

  

 
ศูนย์ต้นทุนหลักท่ี 2  เหตุผล............................................................................................................................. ........................................................................... 

  

 
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 1  เหตุผล................................................................................................................................................ ........................................................ 

  

 
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 2  เหตุเหตุผล............................................................................................................................................................... ................................... 

  

 
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 3  เหตุเหตุผล....................................................... ............................................................................................................................. .............. 

  
 

 
หมายเหตุ ผลการเปรียบเทียบจะใช้ข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณปัจจุบัน  ลบ ข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณก่อน  หารด้วยข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณก่อน   
 
ค ำอธิบำย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงผลการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน    
(คงที่/ ผันแปร) และวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน  

ประโยชน์ เพ่ือรายงานผลการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะ
ของต้นทุน (คงที่/ ผันแปร) และส่วนราชการสามารถอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนทางตรง ท าให้ทราบ
สาเหตุและน าไปสู่การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
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กำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่ำงตำรำงกำรค ำนวณ เปรียบเทียบรายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภท
ค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายทางตรง) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (ข้อมูล
ตารางที่ 2 ) กับรายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภท
ค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายทางตรง) ของปีงบประมาณก่อน   

กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ส่วนราชการสามารถกระทบยอดรวมของต้นทุนตารางที่  2 (ค่าใช้จ่ายทางตรง)  ผลการค านวณการ
เปรียบเทียบต้นทุนทางตรงมีความถูกต้อง จ าแนกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ ผันแปร) 
และอธิบายสาเหตุของ    การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระส าคัญได้    
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ………….. และ ปีงบประมำณ พ.ศ. ………….. 
 ตำรำงท่ี 12 รำยงำนเปรียบเทียบต้นทุนทำงอ้อมตำมลักษณะของต้นทุน (คงท่ี/ผันแปร) 

  (หน่วย : บำท) 

ต้นทุนทำงอ้อม 

 ปีงบประมำณ พ.ศ. .............        ปีงบประมำณ พ.ศ. ............. ผลกำรเปรียบเทียบ 

ต้นทุนคงท่ี ต้นทุนผันแปร รวม ต้นทุนคงท่ี ต้นทุนผันแปร รวม 
ต้นทุนคงท่ี

เพิ่ม/(ลด) % 
ต้นทุนผันแปร
เพิ่ม/(ลด) % 

 ต้นทุนรวม
เพิ่ม/(ลด) %  

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 1                   
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 2                   
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 3                   
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 4                   
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 5                   

รวม                   

หมำยเหตุ : ต้นทุนคงท่ี หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน 

               ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน 
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ตำรำงท่ี 12 รำยงำนเปรียบเทียบต้นทุนทำงอ้อมตำมลักษณะของต้นทุน (คงท่ี/ผันแปร) (ต่อ) 

              การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงท่ี/ผันแปร)(อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ) 
 ค่าใช้จ่ายประเภทที่  1  เหตุผล....................................................................................................................... .............................................................................  

  ค่าใช้จ่ายประเภทที่  2  เหตุผล....................................................................................................................... .............................................................................  
  ค่าใช้จ่ายประเภทที่  3  เหตุผล....................................................................................................................... .............................................................................  
  ค่าใช้จ่ายประเภทที่  4  เหตุผล....................................................................................................................... .............................................................................  
   

หมายเหตุ ผลการเปรียบเทียบจะใช้ข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณปัจจุบัน  ลบ ข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณก่อน  หารด้วยข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณก่อน   
 

ค ำอธิบำย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงผลการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนทางอ้อมตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของ

ต้นทุน (คงท่ี/     ผันแปร)  และวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามศูนย์ต้นทุน  
ประโยชน์ เพ่ือรายงานผลการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนทางอ้อมตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของ

ต้นทุน (คงที่/   ผันแปร) และส่วนราชการสามารถอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนทาง อ้อม ท าให้ทราบสาเหตุ
และน าไปสู่การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 

กำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่ำงตำรำงกำรค ำนวณ เปรียบเทียบรายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภท
ค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายทางอ้อม) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (ข้อมูล
ตารางที่ 2) กับรายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภท
ค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายทางอ้อม) ของปีงบประมาณก่อน   

กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ส่วนราชการสามารถกระทบยอดรวมของต้นทุนตารางที่  2 (ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)  ผลการค านวณการ
เปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมมีความถูกต้อง จ าแนกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ ผันแปร) 
และอธิบายสาเหตุของ การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระส าคัญได้   
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บทที่ 4   
กำรวำงแผนเพ่ิมประสิทธิภำพ 

 

ในอดีตรัฐจะให้ความส าคัญกับ ผลผลิต หรืองานบริการที่มีให้กับประชาชนมากกว่า ผลลัพธ์ ซึ่งก็คือ 
ความพึงพอใจของประชาชน ซึ่งต่างกับในภาคเอกชนที่จะให้ความส าคัญกับผลลัพธ์เป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ หรือความพึงพอใจของประชาชนมากขึ้น โดยปรับปรุงงานบริการ
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นผลมาจากการมี พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นั่นเอง 

ดังนั้น ส่วนราชการจึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง          
โดยจะต้องมีการประเมินและวิเคราะห์กระบวนการให้บริการเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง โดยหัวใจส าคัญ
คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุงงานนั้น ๆ เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบ
โดยตรง ซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วมนี้ จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจที่จะพัฒนาและปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากจะส่งผลดีกับตัวผู้ปฏิบัติงานเอง ทั้งในเรื่องของความสะดวก รวดเร็ว และได้ผล
งานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ผู้บริหารเองก็มีส่วนส าคัญในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้วย 
เนื่องจากเป็นผู้ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงาน และในบางครั้งอาจจะต้องอาศัย
อ านาจ หรือค าสั่งของผู้บริหาร เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาและปรับปรุงการท างานเพ่ือให้เกิด
การบริการที่มีคุณภาพ 

ในอดีตนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของภาครัฐจะเน้นที่เรื่องของ คน (Operator) โดยการ
ท าให้แต่ละคนท างานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น เพ่ือที่จะได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ด้วยการมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็น
งาน ๆ โดยให้รับผิดชอบเฉพาะอย่าง เพ่ือให้แต่ละคนได้ทุ่มเทและใช้เวลาท างานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ 
อย่างไรก็ตาม การมอบหมายให้รับผิดชอบเฉพาะอย่างนี้จะเกิดปัญหาในเวลาที่ผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ ไม่อยู่ 
เนื่องจากบุคลากรไม่สามารถท างานแทนกันได้ เพราะแต่ละคนก็จะรู้ เฉพาะงานที่ตนรับผิดชอบอยู่เท่านั้น 
ในปัจจุบันการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้หันมาให้ความส าคัญกับ กระบวนงาน (Process) มากขึ้น      
โดยการมองภาพรวม และปรับปรุงทั้งกระบวนงานให้ดีขึ้น รวมทั้งมีการพยายามรักษาคุณภาพการท างานที่ดี
อยู่แล้วให้คงอยู่และดียิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการท างาน เช่น TQM, SexSigma 

ในอนาคต แนวคิดที่ส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานก็คือ จะเน้นที่กระบวนการ 
(Process) และ ตัวองค์กร ซึ่งหมายถึงทุก ๆ คนในองค์กร โดยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานและการ
พัฒนาบุคลากร และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ท างาน รวมทั้งการสร้างความเป็นผู้น าเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

การจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน กรณีการปรับปรุงกิจกรรมต้องแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมนั้น โดยต้องมีการระบุกิจกรรม สถานะปัจจุบัน เป้าหมาย และระยะเวลา
ที่ชัดเจน สิ่งส าคัญคือต้องสามารถวัดผลได้  

 
4.1  กำรวัดประสิทธิภำพของกำรด ำเนินกำรภำครัฐ 

ปัจจัยที่ส าคัญที่หน่วยงานต้องค านึงถึงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการด าเนินงานภาครัฐนั้น
ไม่จ ากัดอยู่เพียงด้านการลดต้นทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสอบทานการด าเนินงานด้านต่างๆของ
หน่วยงานเพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการบรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินงานของหน่วยงานและการให้บริการ
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สาธารณะที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น การใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเกิดควบคู่กันไปกับการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับประชาชนที่รับบริการโดยจะต้องมีความสมดุลระหว่างต้นทุนและคุณภาพของงานบริการ
สาธารณะ โดยปัจจัยที่จะเอ้ืออ านวยให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Four key drivers of 
government efficiency)  ประกอบด้วย 

1. การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovate) ที่ต้องมีการสร้างสรรค์กระบวนการท างานหรือ
นวัตกรรมการท างานอย่างสม่ าเสมอ 

2. ความเหมาะสมของขนาดของโครงการ (Scale) ที่มีความจ าเป็นในการสามารถบริหารจัดการ
และควบคุมก ากับดูแลอย่างเหมาะสม โดยต้องสอดรับกับการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงานอย่างเหมาะสมด้วย 

3. การวัดผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ (Measure) โดยมุ่งเน้นที่การวัดผลและการวิเคราะห์
ความส าเร็จของผลการด าเนินงาน ซึ่งต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะระบุการด าเนินงานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพและขนาดของการด าเนินงานโครงการที่ไม่เหมาะสมได้ 

  Efficiency  (ประสิทธิภาพ) คือ  การวัดในเชิงเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตและทรัพยากรที่ใช้  
โดยการใช้ทรัพยากร สามารถวัดในเชิงต้นทุนการด าเนินการ และการวัดประสิทธิภาพ จะถูกวัดได้ในลักษณะ  
Cost per Unit of output หรือต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และวัดประสิทธิภาพก็ยังสามารถครอบคลุมถึง  
Outcome ด้วย  

*  Operational  Efficiency  กระบวนการด าเนินงานมีประสิทธิภาพหรือไม่ วัดจาก Cost  
per Unit of Output   (ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต) 

* Service Efficiency กระบวนการให้บริการมีประสิทธิภาพหรือไม่ วัดจาก Cost per Unit 
of Service Output (ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตงานบริการ) 

การวัดประสิทธิภาพ  =                          ต้นทุนรวม  (Total  Actual  Costs  )                                
       (Efficiency)        จ านวนของผลผลิต (Actual Quantity  of Output  )             

4. การจูงใจ (Incentive) หน่วยงานต้องสร้างแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
และสร้างบทลงโทษส าหรับการด าเนินงานที่ไร้ประสิทธิภาพในระดับผู้บริหารระดับสูงที่เก่ียวข้องด้วย  

นอกจากนี้ หน่วยงานต้องสอบทานความเหมาะสมของกิจกรรมการด าเนินงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่ต้องก าหนดขึ้นในอนาคต เช่น กิจกรรมการด าเนินงานนั้นยังคงเป็นที่ต้องการของสาธารณะชนอยู่หรือไม่ 
ส่วนราชการต้องเข้าร่วมไปมีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ หรือไม่ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
หน่วยงานนั้นเหมาะสมและมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ มีกิจกรรมใดที่อาจส่งมอบให้เอกชน หรือ
ภาคประชาสังคมด าเนินงานได้หรือไม่ ภายใต้ข้อจ ากัดของเงินงบประมาณกิจกรรมและโครงการนั้นๆ ยังมี
ล าดับความส าคัญท่ีจ าเป็นหรือสามารถเลื่อนการด าเนินงานออกไปได้หรือไม่ 
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ตัวอย่างของการด าเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพในหน่วยงาน 

 ผู้บริหารระดับสูงต้องท างานในรายละเอียดที่สามารถด าเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ในระดับ
ที่ต่ ากว่าได้ 

 ผู้บริหารมีสายงานก ากับดูแลที่แคบเกินไป เช่นมีผู้อยู่ใต้สายการบังคับบัญชาเพียงคนเดียว 
 มีข้ันตอนการรายงานที่ซ้ าซ้อนหลายระดับ 
 ผู้บริหารมีความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจนในการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
 บุคลากรต้องเสียเวลาในการด าเนินการในการวางแผนงาน และรายงานผลการ

ด าเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ และเกินความจ าเป็น 
 มีความซ้ าซ้อนในกระบวนการการให้บริการสาธารณะในหน่วยงานที่ไม่ได้เพ่ิมมูลค่า 
 มีกระบวนการด าเนินงานที่ยุ่งยากหลายขั้นตอนและมีการออกแบบระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ไม่เหมาะสม 
 หากมีการให้ภาคเอกชนด าเนินการจะมีต้นทุนที่น้อยกว่า (Outsourcing) 
 มีส านักงานให้บริการที่มากเกินความจ าเป็นในพ้ืนที่ให้บริการเดียวกัน 
 ยังคงมีการด าเนินการด้วยมนุษย์แต่สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์มาด าเนินการได้ 

 
4.2 กระบวนกำรพิจำรณำในกำรวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพของภำครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระบวนการของการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ สามารถพิจารณาโดยแยกองค์ประกอบของการ
ด าเนินงานภาครัฐเป็น 3 ส่วน คือ 
  1. การได้รับทรัพยากรมาเพ่ือการด าเนินงาน (Input) เช่น เงินงบประมาณ อุปกรณ์
ส านักงาน เครื่องมือ บุคลากร  
  2. การด าเนินงาน (Process) ได้แก่ กระบวนการท างาน ประกอบด้วยกระบวนการหลัก 
และกระบวนการสนับสนุน 
  3. การสร้างผลผลิต (Output) ได้แก่  งานบริการสาธารณะที่ จะต้องส่ งมอบให้กับ
บุคคลภายนอก 
  ดังนั้น การพิจารณาวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ จึงต้องค านึงถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องข้างต้น 
เนื่องจากหน่วยงานสามารถวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพได้โดยการประหยัดทรัพยากรในการด าเนินงาน การลด
ขั้นตอนการด าเนินงาน หรือการสร้างผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น 

ทรัพยำกร กำรด ำเนินงำน ผลผลิต 
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4.3 หลักกำรวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพของหน่วยงำนภำครัฐ 
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถพิจารณาก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพได้ 3 

รูปแบบ คือ 
  1. กำรประหยัดทรัพยำกร (Input) หรือกำรลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย 

  การก าหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
  การจัดโครงการรณรงค์การใช้ทรัพยากร 
  การประเมินความคุ้มค่าการใช้ทรัพยากร 
  การพิจารณาว่าทรัพยากรใดท่ีไม่ถูกใช้งาน หรือ ใช้งานยังไม่เต็มก าลัง 
  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยราคาที่เหมาะสม 

  2. ประสิทธิภำพด้ำนกระบวนกำร (Process) 
 การพิจารณากิจกรรมทั้งองค์กร เพ่ือดูความซ้ าซ้อนของกิจกรรม 
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกิจกรรมที่เหมือนกันระหว่างหน่วยงานย่อย 

ภายในองค์กร 
 การลดกระบวนการกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นออกไป 

  3. ประสิทธิภำพของกำรสร้ำงผลผลิต (Output) 
  การปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ประชาชนพึงพอใจ 
  พิจารณาเพิ่มปริมาณผลผลิตให้ใช้ทรัพยากรคงที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  ลดระยะเวลาการรอคอยการรับบริการของประชาชน 

ทั้งนี้ จากองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน ซึ่งการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพจะต้องก าหนดให้ครอบคลุม
ในองค์ประกอบดังกล่าวทั้ง 3  ส่วน จึงจะถือได้ว่าเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานอย่างแท้จริง 
 
4.4  วิธีกำรและรูปแบบของกำรน ำเสนอแผนเพิ่มประสิทธิภำพ 
 4.4.1 กำรเลือกค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำนเพื่อลดต้นทุน 
 จะต้องค านึงถึงโยบายการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของรัฐบาล หรือการลดค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ผิดปกติ และเป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานคิดว่าสามารถบริหารจัดการเพ่ือให้ลดลงได้ เช่น นโยบายการลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของรัฐบาล ในเรื่องค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า หรือการลดค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า 
ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น เมื่อเลือกที่จะลดค่าใช้จ่ายใดแล้ว ต้องมีการสื่อสารภายในเพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในองค์กรทราบถึงเป้าหมายและวิธีการที่ก าหนดขึ้น จึงจะท าให้เป้าหมายที่ก าหนดไว้เกิดผลส าเร็จ 
 4.4.2 กำรเลือกกิจกรรมในกำรวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพ 
 จะต้องค านึงถึง กิจกรรมที่มีความสิ้นเปลืองทรัพยากร จัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม และ
พิจารณากิจกรรมที่มีต้นทุนที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงาน
อ่ืนที่มีลักษณะการด าเนินงานที่คล้ายคลึงกัน หากหน่วยงานเลือกกิจกรรมหลักในการวางแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพ จะท าให้เกิดการประหยัดทรัพยากรและเกิดประสิทธิภาพในภาพกว้างแก่หน่วยงาน เช่น การน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน หรือการลดขั้นตอนการท างานที่ไม่มีคุณค่า หรือลดกระบวนการที่ซ้ าซ้อน
ของการท างาน เป็นต้น  
 
 

Quan
tity 

Quali
ty 
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ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์กิจกรรมในหน่วยงำนภำครัฐ ดังนี้ 
 
หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม บทบาท กิจกรรมที่มี

คุณค่า 
กิจกรรมทีไ่ม่มีคุณค่า 

ฝ่ายงบประมาณ  ด้านการเงิน
และบัญช ี

เจ้าหน้าที/่เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคลากร  

จ่ายเงินเดือน 
ค่าตอบแทน ตรง
ตามเวลาที่ก าหนด  

รอหลักฐาน / ฎีกาการเบิกจ่าย 
พร้อมกันทุกหน่วยงานจงึจะเร่ิม
ด าเนินการ  
 

ฝ่ายพัสด ุ ก้านการพัสด ุ เจ้าหน้าที/่จัดซื้อวัสด ุ
หรือเคร่ืองมือ  

จัดหา วัสด ุ/
เคร่ืองมือ ได้
คุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการของ
ผู้ใช ้ 
 

งานกองค้าง รอการด าเนินการ
ตามขั้นตอนพสัด ุ 

ฝ่ายทะเบียน  ด้านทะเบียน นายทะเบียน / บัตร
ประชาชน กรณีการขอมี
บัตรในบุคคลได้รับการ
ยกเว้น  

การตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
หลักฐาน ผ่าน
ระบบออนไลน ์ 
 

การที่ผู้ใช้บริการต้องกลบัไปเอา
หลักฐาน  
ณ ภูมิล าเนาเดิม  

ฝ่ายโยธา  ด้านโยธาและ
ผังเมือง 

สถาปนิก / ร่างแบบ
อาคาร  

จัดท าแบบแล้ว
เสร็จ รับรองแบบ  

รอคิวการจัดท าแบบแปลน / รอ
เจ้าหน้าที่ท าได้เพียงคนเดียวทั้ง
ส านักงาน  
 

กลุ่มงาน
ก่อสร้างและ
บูรณะ  

ด้านก่อสร้าง
และบูรณะ 

เจ้าหน้าที ่/ ซ่อมแซม
ถนนที่เปน็หลุมบ่อ  

ถนนได้รบัการ
ซ่อมแซมและ  
ไม่มีหลุมบ่อ  

รอให้มีการแจ้งจากผู้เดือดร้อน 
ไม่มีระบบการบ ารุงรักษา การ
ต้องรอการอนุมัติ การรอวัสดุ
อุปกรณ์ งบประมาณ การแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทางลายลักษณ์อักษร
ที่ใช้เวลานาน ผ่านหลายโต๊ะ  
 

ฝ่าย
ประชาสัมพนัธ ์ 

ด้าน
ประชาสัมพนัธ ์

เจ้าหน้าที ่/ โปสเตอร์
ประชาสัมพนัธ ์ 

มีโปสเตอร์ติด
ประกาศทันตาม
ก าหนดการ  

การพิมพ์ผิดพลาด ข้อมูลตกหล่น
ไม่ชัดเจน รอการตรวจสอบจาก
หัวหน้าซึ่งไม่อยู่ประจ าห้อง  
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 ซึ่งในการวิเคราะห์กิจกรรมที่มีคุณค่า และไม่มีคุณค่าของหน่วยงานได้นั้น จ าเป็นต้องมีการด าเนินการ
ตามข้ันตอนการวิเคราะห์กระบวนงานดังนี้ 
 
ขั้นที่ 1 การเขียนขั้นตอนปัจจุบัน แยกแยะ แต่ละข้ันตอน แล้วเขียนต่อเนื่องกัน ให้ครบถ้วน 
 

 
 
ประโยชน์ของการเขียนขั้นตอนการด าเนินงานในปัจจุบัน 

 เห็นความเป็นจริงของการด าเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งหลาย ๆ กรณีจะเห็นได้ทันทีว่าไม่เป็นไป
ตามท่ีควรจะเป็น 

 วิเคราะห์กระบวนการหลักของงานว่าแต่ละขั้นตอนมีการสูญเสีย  (Waste) หรือไม่ อะไรบ้าง 
หรือพบว่าขั้นตอนใดที่ใช้เวลานานในการรอ หรือเป็นคอขวด (Bottle neck) 

 ขั้นตอนใดที่ต้องรีบปรับปรุง 

 ขั้นตอนใดที่ซ้ าซ้อน ยุ่งยากโดยไม่จ าเป็น 

 ขั้นตอนใดที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

ขั้นที่ 2 ระบุ (จับเวลา วัดระยะทาง) ที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งช่วงที่ต้องรอ อย่างครบถ้วน  (ในช่วงแรก
อาจจะประมาณเวลาที่ใช้ก่อน) 
 

 
 เวลา......................................................... นาที  
 ระยะทาง....................................................เมตร 
 รวมเวลาที่ต้องใช้ทั้งหมด รวมเวลา หรือระยะทาง รวมทั้งการรอ Waiting 
 ในกรณีที่ต้องกำรลดระยะทำง ลดค่ำใช้จ่ำย ลดวัสดุ ก็ วัดหรือระบุสิ่งท่ีลดตำมต้องกำร 

ขั้นที่ 3 ร่วมกันพิจารณาว่า ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่มีการสูญเสีย (Waste) หรือมีกระบวนการท างานที่ไม่สร้าง
คุณค่าแต่มีความจ าเป็น (necessary non value) หรือขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนท่ีสร้างคุณค่า (Value)  
 

 
 

   = waste หรือการสูญเสีย แก้ไขได้ง่ายสุด เนื่องจากสามารถลดกิจกรรมนี้ได้ทันที 
และไม่มีผลกระทบกับกิจกรรมอ่ืน 
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   = value หรือขั้นตอนที่สร้างคุณค่า แก้ไขได้ยากกว่า เนื่องจากเป็นกิจกรรมหลักของ
การด าเนินงาน ซึ่งต้องใช้การพิจารณาอย่างละเอียดในการปรับปรุงกิจกรรมดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
   = necessary non value หรือกระบวนการท างานที่ไม่สร้างคุณค่าแต่มีความ
จ าเป็น แก้ไขไดย้ากท่ีสุด เนื่องจากเป็นกิจกรรมสนับสนุนเอื้ออ านวยต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
กิจกรรมหลัก 
 
ขั้นที่ 4 ค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการทั้งหมดในโครงการนี้ รวมเป็น value ทั้งหมด หารด้วย 
เวลาทั้งหมดของกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น คือ value + waste + necessary non value 
 

 
 

 
ขั้นที่ 5  หลังวิเคราะห์ หาสาเหตุ และลดหรือรวมข้ันตอน เสนอแนวการด าเนินการแบบใหม ่
 

 
 

 ด าเนินการเก็บข้อมูลจริง ตามวิธีการใหม่ เพ่ือดูผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริงค านวณประสิทธิภาพใหม่  
  
 การจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน กรณีการปรับปรุงกิจกรรมต้องแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมนั้น โดยต้องมีการระบุกิจกรรม สถานะปัจจุบัน เป้าหมาย และระยะเวลาที่
ชัดเจน สิ่งส าคัญคือต้องสามารถวัดผลได้ 
 4.4.3 กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสร้ำงผลผลิต 
 จะต้องค านึงถึงการเพ่ิมปริมาณ เพ่ิมคุณภาพ หรือคุณค่าที่ลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
แต่ใช้ต้นทุน (ปัจจัยน าเข้า) ต่ าที่สุด เพ่ือให้ผู้ ให้บริการพึงพอใจสูงสุด ซึ่งการเพ่ิมผลผลิตในองค์กรเป็น
กระบวนการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑ์/งานบริการ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและอัตรา
ผลผลิตของทุกหน่วยงานในองค์กร ส่วนการเพ่ิมประสิทธิภาพ เป็นการด าเนินงานที่บังเกิดผลสูงสุด โดยมีการ
สูญเสียทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการด าเนินงานน้อยที่สุด 
 ทั้งนี้ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างผลผลิต เป็นการด าเนินงานที่บังเกิดผลสูงสุดโดยมีการ
สูญเสียทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการด าเนินงานน้อยที่สุด ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันอยู่ 3 ส่วน คือ คุณภาพ 
ต้นทุน ความพึงพอใจของลูกค้า โดย 
    คุณภาพ คือ ระดับคุณภาพหรือมาตรฐานของสินค้าหรือบริการที่ถูกก าหนดขึ้น  
   ต้นทุน คือ เงินทุนที่ได้จัดหาปัจจัยการผลิต ได้แก่ คนงาน เทคโนโลยี อาคาร สถานที่ วัตถุดิบ 
และระบบการบริหารจัดการ 
   ความพึงพอใจของลูกค้า หรือการส่งมอบ คือ จุดหมายปลายทางของสินค้าหรือบริการ ถูกส่ง
มอบให้ลูกค้าตรงเวลา ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจทั้งผลิตภัณฑ์และการบริการ  

Value Waste Necessary  
non value 

Value Value 

Value Value Value Value 
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 ในอดีตอาจคิดว่าเทคโนโลยีสูงที่สุดจึงให้ประสิทธิภาพสูงที่สุด แต่ในปัจจุบันหลักการเพ่ิมผลผลิต
เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น มีองค์ประกอบที่สร้างประสิทธิภาพการท างานอีก 2 องค์ประกอบ คือ 
การบริหาร และบุคลากร ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน  
 
 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี  
 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ต้องเลือกมาใช้กับกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กร เช่น 
เครื่องจักร อุปกรณ์ส านักงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกกับการท างานต่างๆ ต้องเลือกใช้อย่างมีหลักการ
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและไม่ใช้ต้นทุนที่สูงเกินไปเพราะเทคโนโลยีที่ให้ประสิทธิภาพสูงต้องใช้ต้นทุนที่สูง
ด้วย ดังนั้น การพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีต้องพิจารณาจาก  
    1. ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีมีความเหาะสมกับการใช้งานในการผลิตผลงานตามความ
ต้องการ 
 2. ราคาของเทคโนโลยีมีความเหมาะสม คุ้มค่า และให้ประสิทธิภาพตามความต้องการ 
 3. การซ่อมบ ารุงรักษาเทคโนโลยีไม่ยุ่งยาก มีคู่มือการใช้ชัดเจน และมีอุปกรณ์ซ่อมเสริม 
(อะไหล่) ที่ราคาไม่แพง 
 4. การใช้เทคโนโลยีไม่ยุ่งยาก มีระบบการฝึกอบรม 
 5. ขนาด และลักษณะของเทคโนโลยีมีความเหมาะสมกับหลักการท างานของคนไทย 
 ประสิทธิภาพของการบริหารงาน 
 ประสิทธิภาพของการบริหารงาน คือ การบริหารงานด้วยกระบวนการบริหารงานคุณภาพ PDCA 
และใช้หลักการบริหารคุณภาพ 8 หลักการ (8 Principles for Quality Management) เพ่ือบังเกิดผลการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพของทุกหน่วยงานในองค์กร ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานมีความสัมพันธ์
กับการบริหารงานโดยตรง เพราะการบริหารงาน คือ การก าหนดนโยบาย แผนงาน วิธีการ เทคโนโลยี 
บุคลากร วัตถุดิบ และอ่ืนๆ ให้กับหน่วยงาน หน่วยงานต้องด าเนินการตามที่ฝ่ายบริหารก าหนดให้ 
 ประสิทธิภาพของบุคลากร 
    ประสิทธิภาพของบุคลากร คือ บุคลากรสามารถด าเนินงานที่รับมอบหมายด้วยความรู้  
ความสามารถ ความช านาญงาน และเหมาะสมกับงาน ท าให้ได้ผลงานคุณภาพ โดยไม่เกิดความสิ้นเปลือง
ทรัพยากรการผลิต เช่น วัตถุดิบ พลังงาน เวลา ได้ผลงาน เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
4.5  กำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเพิ่ม
ประสิทธิภำพ 
 4.5.1 กำรวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนค่ำใช้จ่ำย 
 

แบบฟอร์มกำรวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนค่ำใช้จ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ............. 

กิจกรรม 
สถานะปัจจุบัน 

(ปีงบประมาณก่อน พ.ศ. ..........) 
เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. ..........) 
1. ค่าใช้จ่าย ...................... มีการใช้................ในปีงบประมาณ 

ก่อน พ.ศ. .......... เป็นเงิน 
................................. บาท 

ลดค่าใช้จ่าย ..................... รอ้ยละ ............ 
ของปีงบประมาณก่อน พ.ศ. .......... เป็น
จ านวนเงิน....................................... บาท 
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2. ค่าใช้จ่าย ...................... มีการใช้................ในปีงบประมาณ 
ก่อน พ.ศ. .......... เป็นเงิน 
................................. บาท 

ลดค่าใช้จ่าย ..................... รอ้ยละ ............ 
ของปีงบประมาณก่อน พ.ศ. .......... เป็น
จ านวนเงิน....................................... บาท 

 
ตัวอย่ำงกำรวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนค่ำใช้จ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. …………… 

กิจกรรม 
สถานะปัจจุบัน 

(ปีงบประมาณก่อน พ.ศ. ..........) 
เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. ..........) 
1. . การประหยัดการใช้ไฟฟ้า มีการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ.

2556 เป็น เงิน 1,151,747.42 
บาท 

ลดค่าไฟฟ้า ร้อยละ 5 ของ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คิดเป็นเงินที่ลด
ได้ 57,587.37 บาท 

2. การประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง มีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงทั้งปี 2556 
ทั้งสิ้น  54,485.72 ลิตร 

มีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงน้อยลง 
 2%  ของหน่วยการใช้ของปี 
 2556 เป็นจ านวน 1,089.71 ลิตร ลิตร
ละ 29.99 บาท คิดเป็นเงินที่ลดได้ 
32,680.40 บาท 

 
แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนค่ำใช้จ่ำย  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ………………. 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ตำมแผนฯ 

เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ

จริง 
ผลกำรด ำเนินงำน เหตุผล 

1. การ
ประหยัดการใช้
จา่ย ................ 

ต.ค. …. - 
ก.ย. .... 

ลดค่าใช้จ่าย 
..................... ร้อย
ละ ............ ของ
ปีงบประมาณก่อน 
พ.ศ. .......... เป็น
จ านวนเงิน
...................... บาท 

ม.ค. .... - 
ก.ย. .... 

มีใช้ค่าใช้จ่าย............ใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ.   
........... เป็นจ านวนเงิน 
........................... บาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ............ ของการใช้
ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณเก่า 
พ.ศ. ........... 

 
 

2. การ
ประหยัดการใช้
จ่าย ................ 

ต.ค. …. - 
ก.ย. .... 

ลดค่าใช้จ่าย 
..................... ร้อย
ละ ............ ของ
ปีงบประมาณก่อน 
พ.ศ. .......... เป็น
จ านวนเงิน
...................... บาท 

ม.ค. .... - 
ก.ย. .... 

มีใช้ค่าใช้จ่าย............ใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ.   
........... เป็นจ านวนเงิน 
........................... บาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ............ ของการใช้
ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณเก่า 
พ.ศ. ........... 
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ตัวอย่ำงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนค่ำใช้จ่ำย  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ………………. 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ตำมแผนฯ 

เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ

จริง 
ผลกำรด ำเนินงำน เหตุผล 

1. การ
ประหยัดการใช้
ไฟ้ฟ้า 

ต.ค. …. - 
ก.ย. .... 

ลดค่าไฟฟ้า ร้อยละ 
5 ของ
ปีงบประมาณ ปเก่า 
พ.ศ. ........... คิด
เป็นเงินที่ลดได้ 
57,587.37 บาท 

ม.ค. .... - 
ก.ย. .... 

มีการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน พ.ศ.   
........... เป็นจ านวนเงิน 
24,876,367.45 บาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.07 ของการ
ใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณเก่า 
พ.ศ. ........... 

-  มีการปรับค่าไฟฟ้า
ตามสูตรการปรับ
อัตราค่าไฟฟ้าโดย
อัตโนมัติ (Ft) 
- เกิดภาวะโรค
ระบาด ได้แก่ โรค
ไข้เลือดออก โรค
ทางเดินอาหาร เป็น
ต้น จึงจ าเป็นต้องมี
การเฝ้าระวังป้องกัน
โรคดังกล่าวอย่าง
เข้มข้น โดยการจัด
ประชุม War room 
ในการเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์
โรคตลอดท้ังปี 
- เกิดสถานการณ์เหตุ
ชุมนุมทางการเมือง  
ท าให้ส่วนราชการอ่ืน 
(ต ารวจ และฝ่าย
ปกครอง) ของใช้
สถานที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตลอด 24 
ชั่วโมง 

2. การ
ประหยัดน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

ต.ค. .... - 
ก.ย. .... 

มีการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงน้อยลง  
2%  ของหน่วย
การใช้ของปี 
ปเก่า พ.ศ. ........... 
เป็นจ านวน 
1,089.71 ลิตร ๆ 
ละ 29.99 บาท 
คิดเป็นเงินที่ลดได้ 
32,680.40 บาท 

ต.ค. .... - 
ก.ย. .... 

การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
49,897.61 ลิตร ลดลงคิด  
เปน 8.42 %  
ของหนวยการใช  
ปก่อน พ.ศ. ........... คิดเป็นเงิน
ที่ลดได้ 137,597.41 บาท 

เนื่องจากมีมาตรการ
รณรงค์ท่ีต่อเนื่อง
และมีการปรับการใช้
ยานพาหนะของ
หน่วยงานใหม่ 
ประกอบกับการใช้
น้ ามันที่ผลิตมา
จากไบโอดีเซลล์
เพ่ิมข้ึน 
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 4.5.2 กำรวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรปรับปรุงกิจกรรม 
 

แบบฟอร์มกำรวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรปรับปรุงกิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ............. 

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process (ก่อนลด) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ

ด าเนินงาน) 

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) 

(กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การด าเนินงาน) 

วิธีการด าเนินการ 
Output 

(สินค้า/บริการ) 
ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 

ลด
ขั้นตอน/

ลด
จ านวน

วัน 

ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบรวม
กับ

กิจกรรม
อื่น 

ก่อนการปรับปรุง 
เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

ก่อนการปรับปรุง 
เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

 
1. ชื่อกิจกรรม
ย่อย ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  เชิงคุณภาพ 
1. ด้านเวลา 
- ภายใน ....... วัน 
2. ด้านบริการ 
- จ านวนผู้รับบริการ 
.... คน 
3. ด้านความพึงพอใจ 
- จ านวนผู้รับบริการ 
..... คน 
เช่น  
- จ านวนวันที่ลดลง 
- จ านวนขั้นตอนที่
ลดลง 
- จ านวนผู้รับบริการ
เพิ่มข้ึน 
- ระดับความพงึพอใจ
ที่สูงขึ้น 

 
 
-ภายใน ..... วัน 

 
- จ านวน
ผู้รับบริการ ..... 
คน 

 
- จ านวน
ผู้รับบริการ ..... 
คน 

 
 
 
 
 
 

-ต้นทุนรวม ...... 
บาท 
-ปริมาณงาน ......... 
ระบบ 
-ต้นทุนต่อหน่วย 
....... บาท 

-ต้นทุนรวม ...... 
บาท 
-ปริมาณงาน 
......... ระบบ 
-ต้นทุนต่อหน่วย 

....... บาท 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 
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ตัวอย่ำงกำรวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรปรับปรุงกิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ............. 

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process (ก่อนลด) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ

ด าเนินงาน) 

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) 

(กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การด าเนินงาน) 

วิธีการด าเนินการ 
Output 

(สินค้า/บริการ) 
ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 

ลด
ขั้นตอน/

ลด
จ านวน

วัน 

ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบรวม
กับ

กิจกรรม
อื่น 

ก่อนการปรับปรุง 
เป้าหมายหลังการ

ปรับปรุง 
ก่อนการปรับปรุง 

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

กิจกรรมด้าน 
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็และ
เว็บไซด ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  การรักษามาตรฐาน
การระยะเวลางาน
เชื่อมโยงเครือข่าย 
ICT ใน
กระทรวงมหาดไทย 
ด้านเวลาเดิม 
จ านวน 17 วัน 
 

การรักษามาตรฐาน
การระยะเวลางาน
เชื่อมโยงเครือข่าย 
ICT ใน
กระทรวงมหาดไทย 
ด้านเวลาใหม ่
จ านวน 14 วัน 
 
เชิงคุณภาพ 
ด้านเวลา 
จ านวนที่ลด 3 วนั 
 

 

-ต้นทุนรวม 
300,000 บาท 
-ปริมาณงาน 1 
ระบบ 
-ต้นทุนต่อหน่วย 
300,000 บาท/

ระบบ 

-ต้นทุนรวม 
250,000 บาท 
-ปริมาณงาน 1 
ระบบ 
-ต้นทุนต่อหน่วย 
250,000 บาท/

ระบบ 

 
 

 
 
 
 
1 วัน 
 
 
 

 
6 วัน 
 
 
 
 
 
2 วัน 
 
 
 
 
2 วัน 
 
 
 
 
 
3 วัน 
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แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. .............. 

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process (ก่อนลด) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ

ด าเนินงาน) 

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) 

(กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การด าเนินงาน) 

วิธีการด าเนินการ 
Output 

(สินค้า/บริการ) 
ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 

ลด
ขั้นตอน/

ลด
จ านวน

วัน 

ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบรวม
กับ

กิจกรรม
อื่น 

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ผลหลังการ
ปรับปรุง 

ก่อนการปรับปรุง 
เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

 
กิจกรรม................ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

   
เชิงคุณภาพ 
ด้านเวลา 
จ านวนที่ลด..... วัน 
 

 

 
เชิงคุณภาพ 
ด้านเวลา 
จ านวนที่ลด..... วัน 

 

 
-ต้นทุนรวม 
................ บาท 
-ปริมาณงาน ........ 
ระบบ 
-ต้นทุนต่อหน่วย 
.............. บาท/

ระบบ 

 
-ต้นทุนรวม 
................ บาท 
-ปริมาณงาน 
........ ระบบ 
-ต้นทุนต่อหน่วย 
.............. บาท/

ระบบ 
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ตัวอย่ำงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ................. 

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) 

(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน) 

Process (ผลการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนใน

การด าเนินงาน) 

วิธีการด าเนินการ 
Output 

(สินค้า/บริการ) 
ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 

ลด
ขั้นตอน/

ลด
จ านวน

วัน 

ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบรวม
กับ

กิจกรรม
อื่น 

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ผลหลังการ
ปรับปรุง 

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ผลการปรับปรุง 

กิจกรรมด้าน 
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็และ
เว็บไซด ์
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  การรักษามาตรฐาน
การระยะเวลางาน
เชื่อมโยงเครือข่าย 
ICT ใน
กระทรวงมหาดไทย 
เชิงคุณภาพ 
ด้านเวลา 
จ านวนที่ลด 3 วนั 
 
 

การรักษามาตรฐาน
การระยะเวลางาน
เชื่อมโยงเครือข่าย 
ICT ใน
กระทรวงมหาดไทย 
เชิงคุณภาพ 
ด้านเวลา 
จ านวนที่ลด 4 วนั 
 

-ต้นทุนรวม 
250,000 บาท 
-ปริมาณงาน 1 
ระบบ 
-ต้นทุนต่อหน่วย 
250,000 บาท/
ระบบ 

-ต้นทุนรวม 
200,000 บาท 
-ปริมาณงาน 1 
ระบบ 
-ต้นทุนต่อหน่วย 
200,000 บาท/
ระบบ 

  
 

 
 
 
 
1 วัน 
 
 

 
 
6 วัน 
 
 
 
 
 
2 วัน 
 
 
 
 
2 วัน 
 
 
 
 
 
3 วัน 

 
 
 
 
1 วัน 
 
 

 
 
5 วัน 
 
 
 
 
 
2 วัน 
 
 
 
 
2 วัน 
 
 
 
 
 
3 วัน 
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4.6 กำรก ำหนดระยะและผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน/กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพ 
 4.6.1  กำรก ำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภำพเกี่ยวกับระยะเวลำและผู้รับผิดชอบ 
 ในการก าหนดแผนฯควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว ระยะสั้น เช่น 
รายเดือน รายไตรมาส ระยะยาว เช่น แผนประจ าปี หรือเกี่ยวเนื่องในปีถัดไป แต่ที่ส าคัญ จะต้องก าหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

แบบฟอร์มกำรก ำหนดระยะเวลำและผู้รับผิดชอบของแผนเพิ่มประสิทธิภำพ 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ................. 

แผนกำรเพ่ิมประสิทธภิำพ 
ระยะเวลำ 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ด้านค่าใช้จ่าย ……………….              

ด้านค่าใช้จ่าย ……………….              

ด้านกิจกรรม ....................              

ด้านกิจกรรม ....................              

 
ตัวอย่ำงกำรก ำหนดระยะเวลำและผู้รับผิดชอบของแผนเพิ่มประสิทธิภำพ 

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ................. 

แผนกำรเพ่ิมประสิทธภิำพ 
ระยะเวลำ 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ด้านค่าใช้จ่าย 
การประหยัดการใช้ไฟฟ้า 

            ทุกศูนย์
ต้นทุน 

ด้านค่าใช้จ่าย 
การประหยัดน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

            ทุกศูนย์
ต้นทุน 

ด้านกระบวนการ 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ
เว็บไซด์ 

            ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 4.6.2  กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพ 
  หน่วยงานควรให้หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ มีการรายงานผลรายเดือน หรือรายไตรมาส 
พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบผลการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถปรับปรุง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ซึ่งการรายงานความคืบหน้าของการท างาน อาจจะมีการจัดประชุมคณะท างานและจัดท าเอกสาร
เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือจัดส่งให้กรมบัญชีกลางประกอบการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  
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บทที่ 5   
กำรใช้ข้อมูลต้นทุนเพ่ือกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 

 
5.1  ประโยชน์จำกข้อมูลต้นทุน 

ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนผลผลิตทั้งสิ้นของหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงคุณภาพของงาน
บริการสาธารณะที่หน่วยงานส่งมอบให้กับประชาชนนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ ผู้บริหารของหน่วยงาน จะ
แสดงให้ประชาชนเห็นว่าได้ด าเนินการและส่งมอบงานบริการสาธารณะที่คุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชน
หรือการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนนั้น
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ตระหนักถึงต้นทุนในการ
ด าเนินงานบริการสาธารณะโดยรับทราบว่าการด าเนินงานงานบริการสาธารณะที่ส าคัญของหน่วยงานนั้น
ต้องใช้เงินงบประมาณเท่าไรและใช้ข้อมูลต้นทุนเพ่ือการใช้เงินงบประมาณนั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

5.1.1 ข้อมูลต้นทุนผลผลิตต่อกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
การบริหารการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพนั ้น คณะกรรมการการค านวณต้นทุนผลผลิตที่

หน่วยงานจัดให้มีขึ้นจะส่งเสริมให้มีการตัดสินใจด้านการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพขึ้น อีกทั้งเป็น
การใช้จ่ายเงินที ่คุ ้มค่า ซึ ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จของการให้บริการต่อประชาชนและทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐนั้น ดังนั้นผู ้บริหารของหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบายที่ส าคัญและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ  

ข้อมูลต้นทุนของหน่วยงานที ่ค านวณขึ ้นนั ้นต้องได้รับ การเผยแพร่สู ่สาธารณะประกอบกับ
นโยบายสาธารณะที่ด าเนินการและข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้หน่วยงานสามารถ
ด าเนินงานตามภารกิจได้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้บริหารในทุกภาคส่วนของหน่วยงานต้องได้รับ
ข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องในการให้บริการสาธารณะแก่ทุกภาคส่วนของสังคม 

การใช้ข ้อมูลต้นทุนของผู ้บริหารนั ้นควรอยู ่บนพื ้นฐานของการจัดล าดับความส าคัญและ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของการด าเนินการเพื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถด าเนินการให้ส าเร็จตามเป้าหมาย
โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า โดนมุ่งเน้นที ่ผลลัพธ์ของผลการปฏิบัติงาน  (outcome) ต่อผู ้รับบริการ
สาธารณะและสังคมโดยเฉพาะเมื่อมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับงบประมาณและความคาดหวังในคุณภาพของงาน
บริการสาธารณะที่สูงขึ้น โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีความ
ยากล าบากในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอาจส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 

5.1.2 กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Use cost information more 
effectively) 

ข้อมูลต้นทุนนั ้นมีความส าคัญต่อองค์กรในการประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงาน โดยผู้บริหารต้องก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานที่เชื่อมโยงข้อมูลต้นทุนและผลส าเร็จของการด าเนินการที่ชัดเจนและต้องติดตามความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการปรับปรุงการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอ ข้อมูลที่ส าคัญที่ผู้บริหารต้องการนั้นต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพสูง ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากร (Input) ของหน่วยงานที่ท าให้ทราบว่าทรัพยากรที่หน่วยงานได้รับถูกน าไปใช้สร้างผลผลิตและ
งานบริการสาธารณะอย่างใด นอกจากนี ้ข้อมูลที ่ส าคัญเกี ่ยวกับกระบวนการท า งาน (Process) หรือ
กิจกรรมของส านัก กอง และศูนย์นั ้นก็มีความส าคัญเนื ่องจากท าให้ทราบว่ากิจกรรมต่างๆมีแผนการ
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ด าเนินการอย่างไร และผลผลิตตลอดจนผลลัพธ์ของการด าเนินการนั้นมีการส่งมอบในเวลาตามแผนที่
ก าหนดหรือไม่ ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิต (Output) นั้นจะท าให้ผู้บริหารทราบว่างานบริการสาธารณะ
ที่หน่วยงานส่งมอบให้กับประชาชนนั้นอยู่ในระดับใด และมีคุณภาพอย่างใด  และมีความเชื่อมโยงสู่ข้อมูล
เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการด าเนินงาน (Outcome) ของงานบริการสาธารณะต่างๆที่หน่วยงานส่งมอบให้กับ
ประชาชนหรือสังคมนั้นว่าส่งผลกระทบตามความคาดหวังที่ประชาชนตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ อย่างไร สรุป
ได้ว่าการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นผู้บริหารต้องทราบทั้งข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเชื่อมโยงสู่กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ได้  
 
5.2  กำรสอบทำนกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนรำชกำร 

คณะท างานต้นทุนผลผลิตสามารถใช้แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการค านวณต้นทุนผลผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  
 

แบบประเมินของผู้บริหำรหรือคณะท ำงำนต้นทุนผลผลิต 
ด้ำนกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลต้นทุนผลผลิต 

ค าถาม 
ผลการประเมิน 

มี / ไม่มี หรือ  ใช/่ไม่ใช ่
หมายเหตุ 

1. ท่านได้รับข้อมูลต้นทุนของกิจกรรมและผลผลิตที่ต้องการหรือไม่ หากท่าน
ไม่ได้รับข้อมูล ข้อมูลต้นทุนใดที่ท่านต้องการ 

  

2. เมื่อท่านสอบทานผลการด าเนินงาน ท่านได้รับข้อมูลผลการด าเนินงานใน
กิจกรรมและผลผลิตพร้อมกับต้นทุนที่เก่ียวข้องหรือไม่ 

  

3. ท่านได้ประเมินคุณภาพผลผลิตและต้นทุนท่ีแสดงถึงความคุ้มค่าหรือไม่ 
และได้ด าเนินการอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

  

4. ท่านได้แสดงข้อมูลต้นทุนและผลการด าเนินงานในกิจกรรมควบคู่กันหรือไม่   
5. ท่านได้เปรียบเทียบต้นทุนของหน่วยงานของท่านกับหน่วยงานอื่นที่ด าเนิน
กิจกรรมและสร้างผลผลิตที่ใกล้เคียงกันหรือไม่ 

  

6. ต้นทุนที่แสดงไว้เป็นต้นทุนที่เป็นปัจจุบันหรือไม่   
7. เมื่อท่านต้องตัดสินเชิงนโยบายทางการบริหาร การเลือกนโยบายการ
ด าเนินงานที่แตกต่างกันนั้นมีข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกต่างๆในการ
ตัดสินใจทางการบริหารหรือไม่ 

  

8. ท่านทราบต้นทุนของงานบริการสาธารณะใดที่ท่านให้ความส าคัญและ
ต้องการข้อมูลต้นทุนในการบริหารหรือไม่ 

  

9. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านได้อธิบายให้ท่านเกิดความเข้าใจในข้อมูล
ต้นทุนของหน่วยงานของท่านหรือไม่ 

  

10. ท่านได้รับการอบรมอย่างเหมาะสมในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล
ต้นทุน การวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในหน่วยงานของ
ท่านหรือไม่ 
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ค าถาม 
ผลการประเมิน 

มี / ไม่มี หรือ  ใช/่ไม่ใช ่
หมายเหตุ 

11. ท่านสามารถทราบต้นทุนที่ชัดเจนของงานบริการสาธารณะของ
หนว่ยงานของท่านหรือไม่ 

  

12. ท่านทราบวิธีการเปรียบเทียบต้นทุนของหน่วยงานของท่านกับต้นทุนของ
หน่วยงานอื่นหรือไม่ 

  

13. ท่านได้ใช้ข้อมูลต้นทุนเป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวคิดการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (performance management) ของหน่วยงานของท่านหรือไม่  

  

14. ท่านสามารถประเมินว่าการใช้ทรัพยากรในหน่วยงานของท่านในการ
ให้บริการสาธารณะมีความคุ้มค่าหรือไม่ 

  

15. ท่านมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านต้นทุนในระดับส านัก กอง 
ศูนย์ ของหน่วยงานของท่านหรือไม่ 

  

16. ท่านสามารถสร้างการตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรด้านการประหยัดการ
ใช้ทรัพยากรได้เพ่ิมข้ึนหรือไม่ 

  

17. เมื่อท่านใช้ข้อมูลต้นทุน ท่านทราบถึงวิธีการค านวณ และการวิเคราะห์
เปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันและปีก่อนได้หรือไม่ 

  

18. ท่านได้ริเริ่มสร้างกระบวนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการบริหาร
ต้นทุนในหน่วยงานของท่านหรือไม่ 

  

19. บุคคลกรในหน่วยงานของท่านตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลต้นทุน
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลากรทุกคนหรือไม่ 

  

 
5.3  คุณลักษณะของผู้บริหำรและคณะท ำงำนต้นทุนที่ดี 

คุณลักษณะของผู้บริหารและคณะท างานต้นทุนที่ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญของการ
ค านวณต้นทุนผลผลิต ดังนี้ 

 มีความเข้าใจในต้นทุนของงานบริการสาธารณะหลักของหน่วยงาน 
 ใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดผลผลิตของหน่วยงานและ

วิธีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือสร้างผลผลิตนั้นๆ  
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่รวมข้อมูลต้นทุนไว้ และมีการประเมินว่าหน่วยงานได้

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความคุ้มค่าหรือไม่ 

 มีความเข้าใจในความแตกต่างของข้อมูลต้นทุนในระดับต่างๆ ที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการ
วัดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน เช่น ข้อมูลต้นทุนจะใช้ประกอบการวัดผล
การด าเนินการในภาพรวม (overall performance) ข้อมูลต้นทุนเกี่ยวกับผลการให้บริการ
สาธารณะ (service performance) ในด้านต่างๆ  และข้อมูลต้นทุนเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการ
ให้บริการสาธารณะ (delivery of outcomes) 

 จัดท างบประมาณโดยค านึงถึงต้นทุนของทางเลือกของนโยบายที่แตกต่างกัน โดยไม่ใช้วิธีการ
ของบประมาณเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อยในแต่ละปีเท่านั้น (Incremental budgeting) 
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 ให้ความส าคัญกับการจัดล าดับความส าคัญ ประโยชน์ และต้นทุนที่เหมาะสมของแผนงาน
การด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน 

 แสวงหาตัวอย่างต้นแบบส านัก กอง ศูนย์ของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้านต้นทุนที่ดี 
และเผยแพร่ให้ทุกส่วนงานทราบถึงการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความส าเร็จดังกล่าว 

 เปรียบเทียบต้นทุนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานตนเองและหน่วยงานอ่ืนเพ่ือพิจารณา
เรื่องความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน 

 สร้างการตระหนักถึงความส าคัญของต้นทุนและให้บุคลากรทุกคนในองค์กรทราบถึง
ความส าคัญของการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
 เพ่ือสร้างให้เกิดความมั่นใจด้านการบริหารจัดการต้นทุนของหน่วยงานว่า 

 ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้จัดท าข้อมูลต้นทุนที่มีความหมายต่อผู้บริหารเพ่ือสร้างความมั่นใจว่า 
การด าเนินงานของหน่วยงานและการให้บริการสาธารณะนั้นมีการค านึงถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมแล้ว 

 การตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานได้มีข้อมูลต้นทุนที่เหมาะสมประกอบการ
พิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนไม่ก ากวม 

 หน่วยงานได้จัดให้มีการให้ความรู้อย่างเหมาะสมกับผู้ที่รับผิดชอบในการค านวณต้นทุน
ผลผลิต 

 ใช้ข้อมูลต้นทุนประกอบการพิจารณาของบประมาณ และจัดสรรงบประมาณในระดับส านัก 
กอง ศูนย์ อย่างเหมาะสม 

5.4  กำรพิจำรณำควำมคุ้มค่ำของหน่วยงำนจำกข้อมูลต้นทุนผลผลิตในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ความคุ้มค่า (Value for money) หมายถึง ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และความมี

ประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิผลเองสามารถแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบย่อยได้แก่ ผลกระทบ
ที่ได้รับ (Impact) และความตอบสนองต่อความพึงพอใจของประชาชน (Satisfactory) นิยามโดย The 
National Audit Office of UK 

 
ตัวอย่ำงข้อมูลต้นทุนผลผลิตที่สำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรวัดควำมคุ้มค่ำของกำรด ำเนินงำน

ของหน่วยงำน 
ข้อมูลต้นทุนกิจกรรมและผลผลิต กำรวัดควำมคุ้มค่ำ 

ด้านการบริหารบุคลากร (Human Resource) ด้านการบริหารบุคลากร (Human Resource) 
 ต้นทุนในการบริหารทรัพยากร (cost of HR 

function; องค์ประกอบของค่าใช้จ่ายบุคลากร
มีสัดส่วนกี่ เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าใช้จ่ายด้านการ
ฝึกอบรมและมีสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรอ่ืนๆ) เป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ 

 พิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทั้งประโยชน์ที่เป็นมูลค่าทาง
การเงิน และประโยชน์ที่ไม่สามารถค านวณค่า
เป็นเงินได ้
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ข้อมูลต้นทุนกิจกรรมและผลผลิต กำรวัดควำมคุ้มค่ำ 
ด้านการบริหารบุคลากร (Human Resource) ด้านการบริหารบุคลากร (Human Resource) 
ทั้งสิ้นของหน่วยงาน (expenditure) 

 ต้นทุนการบริหารบุคคลต่อบุคลากร 

 ต้นทุ นการฝึ กอบรม เป็ นกี่ เปอร์ เซ็ นต์ ของ
ค่าใช้จ่ายรวมของหน่วยงาน 

 ค่าใช้จ่ายบุคลากรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่าย
รวมของหน่วยงาน 

 ต้นทุนการสรรหาทรัพยากรต่อต าแหน่ง 

 ให้ความส าคัญกับสัดส่วนของค่าใช้จ่ายส าหรับ
กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลต่องบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ 

 เป็ นแนวทางในการจัดการเรื่องทุนมนุษย์ 
(Human Capital) เพ่ือให้คนในองค์กรสร้าง
คุณค่าหรือพัฒนามูลค่าเพ่ิมให้เกิดขึ้นกับองค์กร
นั้นๆโดยต้องพิจารณาว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีการ
เปลี่ ยนแปลงในด้านการมีความรู้  ทั กษะที่
เพ่ิมขึ้น มีทัศนคติดีขึ้น หรือมุ่งมั่นอุทิศตนในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

 ความคุ้มค่าในการสรรหาและการคัดเลือก อาจดู
ได้จากการมีระบบหรือกลไกในกระบวนการสรร
หาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะ
สูงสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร โดยดูทั้ง
กระบวนการและผลจากการสรรหาและคัดเลือก 

 ความคุ้มค่าในการบรรจุแต่งตั้ง มักจะเกี่ยวข้อง
กับการมีระบบหรือกลไกในการก าหนดเงื่อนไข
ในการบรรจุที่ ชัดเจนและเอ้ือประโยชน์ต่อ
องค์กร ในส่ วนของการรักษาไว้นั้ นมั กจะ
พิจารณาให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน  ขวัญ และก าลั งใจ  สวัสดิ การและ
ค่าตอบแทน โดยส่วนใหญ่มักจะวัดผลสุดท้าย
จากอัตราการรักษาคนเก่งไว้ในองค์กร  

 ความส าเร็จของบุคลากรในการประพฤติปฏิบัติ
ตามค่านิยมสร้างสรรค์ขององค์กร(Core Value) 

ด้านการบริหารสารสนเทศ ด้านการบริหารสารสนเทศ 
 ต้นทุนของหน่วยสารสนเทศเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าใช้จ่ายรวมของหน่วยงาน 

 

 งานสารสน เทศสนั บสนุ น การจั ดการก าร
บริหารงาน และการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อมูลต้นทุนกิจกรรมและผลผลิต กำรวัดควำมคุ้มค่ำ 
ด้านการบริหารสารสนเทศ ด้านการบริหารสารสนเทศ 
 ต้นทุนในการสนับสนุนงานสารสนเทศต่อผู้ใช้งาน 

หรือต่อเครื่อง 

 ต้นทุนต่อการได้มาของคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง 

 ระบบข้อมูลที่เสริมประสิทธิภาพและผลงานให้
บุคคลแต่ละคนในองค์กร สารสนเทศที่ช่วยให้
การท างานของบุคคลดีขึ้น ต้องเกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลนั้น เพ่ือการ
วางแผน จัดการและควบคุมการท างานของ
ตนเองได้ 

 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานขององค์กร
โดยรวม โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งผ่านถึงกัน
จากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง ซึ่ง
สามารถสนับสนุนการบริหารงานในระดับ
ปฏิบัติการ และระดับสูงขึ้นได้ด้วย 

 ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยเฉพาะ
ระบบข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกันใน
หน่วยงาน 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ต้นทุนของงานจัดซื้อจัดจ้าง (งานพัสดุ) เป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายรวมของหน่วยงาน  

 ต้นทุนของงานจัดซื้อจัดจ้าง (งานพัสดุ) เทียบกับ
ต้นทุนงานจัดซื้อจัดจ้างต่อการจัดหาหนึ่งครั้งของ
หน่วยงานอื่น 

 ค านึงถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม  ภาระ
ต่อประชาชน คุณภาพ  วัตถุประสงค์ที่จะใช้ 
ราคา และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่
จะได้รับประกอบกัน  

 ส าหรับในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุ
ให้ต้องค านึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็น
ส าคัญ ให้สามารถกระท าได้โดยไม่ต้องถือราคา
ต่ าสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป แต่ต้อง
ค านึงถึงค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาด้วย 

ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 ต้นทุนด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์เป็นกี่
เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายรวมของหน่วยงาน  

 

 การให้ข้อมูลข่าวสารของประชาสัมพันธ์จะเป็นการ
เพ่ิมคุณค่า (Added value) ให้กับผลิตภัณฑ์ หรือ
ผลผลิต โดยการน าเสนอในรูปข่าว, บทความ, การ
ให้สัมภาษณ์, การจัดนิทรรศการ, การสัมมนา, การ
ท าเป็นสารคดี (Documentary), การท า VDO, 
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ข้อมูลต้นทุนกิจกรรมและผลผลิต กำรวัดควำมคุ้มค่ำ 
ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 การท ารายละเอียด (Profile), สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

 การสร้างภาพลักษณ์  (Image building) เป็น
การสร้างความชื่นชมในงานบริการสาธารณะ 
หรือองค์กร รวมถึงความเข้าใจที่ดีต่อกันท าให้
เกิดความเข้าใจ (Understanding) ให้ความ
ร่วมมือ สนับสนุนจากภายนอก 

 การให้ความรู้ (Education) โดยมีจุดมุ่งหมายให้
เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อันจะน าไป สู่
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ  และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได ้

 การสร้างความน่าเชื่อถือ (Edibility building) 
คือการท าให้เกิดความมั่นใจ ความศรัทธา การ
ยอมรับของประชาชนต่อองค์กร 

ด้านการเงินและบัญชี ด้านการเงินและบัญชี 
 ต้นทุนของงานการเงินและบัญชีเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

ของค่าใช้จ่ายรวมของหน่วยงาน สามารถแบ่ง
ออกเป็น 

 ต้นทุ นของงานการเงินและบัญ ชีต่ อ
รายการการประมวลผล 

 ต้นทุ นของงานการเงินและบัญ ชีต่ อ
รายงานที่ส่งเสริมการตัดสินใจของหน่วยงาน 

 

 ต้นทุ นของงานการเงินและบัญ ชีต่ อ
รายงาน 

 การบริหารด้านการเงินเป็นการบริหารที่ 

ต้องอ้างอิงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การบริหาร
การเงินที่ ก าหนดไว้  การไม่ปฏิบั ติ ตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับย่อมหมายถึงความบกพร่อง
และ เกิ ดก ารทุ จ ริ ต  การท างด้ าน การ เงิน 
นอกจากการบริหารจัดการทั้งจ านวนเงินให้
เพียงพอกับความต้องการและทันเวลาของผู้ใช้ 
แล้วยั งคงต้องจัดท ารายงานติดตามการใช้
จ่ายเงินอย่างทันต่อเวลา 
 

 การบริหารงานการบัญชี ต้องยึดหลักความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลการบัญชีและรายงานทางการเงินที่
หน่วยงานจัดท าขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภำคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 





- 75 - 
 

ภาคผนวก ก 
ตัวอย่ำงกำรก ำหนดกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย พร้อมหน่วยนับ 

 
ศูนย์ต้นทุน กิจกรรมย่อย ปริมำณ หน่วยนับ ผลผลิตย่อย ปริมำณ หน่วยนับ กิจกรรมหลัก ปริมำณ หน่วยนับ ผลผลิตหลัก ปริมำณ หน่วยนับ 
ศูนย์ต้นทุน

หลัก 
กิจกรรมย่อยหน่วยงำนหลัก          

1. ส านัก
บริหารการ
รับ - 
จ่ายเงิน
ภาครัฐ 

1. บริหารการรับ - 
จ่ายเงินภาครัฐ 

70 หน่วยงาน 1. การ
บริหารการ
รับ - จ่ายเงิน
ภาครัฐ 

70 หน่วยงาน 1.  บริหาร
และควบคุม
การรับ-
จ่ายเงิน
ภาครัฐ 

70 หน่วยงาน 1.  การก ากับ
ดูแลทางด้าน
การคลัง การ
บัญชี  การพัสดุ  
และการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

106 
7 

รายการ 
ระบบ 

2. ส านัก
มาตรฐาน
ด้าน
กฎหมาย
และระเบียบ
การคลัง 
 
 

2.1  พัฒนากฎหมาย
และระเบียบด้าน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

5 เรื่อง 2. การก ากับ
ดูแลทางด้าน
กฎหมาย 

25 เรื่อง 2.  ก ากับดูแล
ทางด้านการ
คลัง   

106 รายการ   

2.2  พัฒนากฎหมาย
และระเบียบด้านการ
เบิกจ่ายเงินจากคลัง 

8 เรื่อง         

2.3  พัฒนากฎหมาย
และระเบียบด้าน
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 

7 เรื่อง         

 2.4  พัฒนากฎหมาย
เฉพาะที่เกี่ยวข้อง 
 

5 เรื่อง          
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ศูนย์ต้นทุน กิจกรรมย่อย ปริมำณ หน่วยนับ ผลผลิตย่อย ปริมำณ หน่วยนับ กิจกรรมหลกั ปริมำณ หน่วยนับ ผลผลิตหลัก ปริมำณ หน่วยนับ 
ศูนย์ต้นทุน
สนับสนุน 

กิจกรรมย่อยหน่วยงำนสนับสนุน ไม่มีผลผลิตย่อย       

1. กอง
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

1.1 ด้านพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

14,000 จ านวน
ชั่วโมง/คน

การ
ฝึกอบรม 

         

2. 
หน่วยงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

2.1 ด้านตรวจสอบ
ภายใน 

17,000 จ านวน
งาน

ตรวจสอบ
/คนวัน 

         

3. 
ส านักงาน
เลขานุการ
กรม 

3.1 ด้านการเงินและ
การบัญชี 

30,000 จ านวน
เอกสาร
รายการ 

         

3.2 ด้านการพัสดุ 1,500 จ านวนครั้ง
ของการ
จัดซื้อ 

         

4. กองการ
เจ้าหน้าที่ 

4.1 ด้านบริหาร
บุคลากร 

1,200 จ านวน
บุคลากร 
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ภาคผนวก ข 
 

กำรเรียกรำยงำนกิจกรรมย่อยจำกระบบ GFMIS โดยใช ้Transaction code : CP13 
 

1.1 เรียกค่าใช้จ่ายโดยใช้ Transaction code: CP13 กด Enter  
 

 
 

1.2 การกรอกข้อมูลเพื่อเรียกดูรายงาน ช่อง กระบวนการธุรกิจ คลิก  
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1.3   การกรอกข้อมูลเพ่ือเรียกดูรายงาน ช่องรหัสหน่วยงาน : ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก จากนั้น 
คลิกที่เครื่องหมาย  
 

 
 

 
 
ผลลัพธ์ 
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วิธีกำรบันทึกกิจกรรมย่อย 
 

ส่ วน ราชการสามารถบั นทึ ก รหั สกิ จ กรรมย่ อย ได้  (ทุ กครั้ งที่ ส่ วน ราชการบั นทึ ก รหั ส                      
กิจกรรมหลักส่วนราชการสามารถบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยได้)  โดยรหัสกิจกรรมย่อยมี 12 หลัก  ดังนี้ 

1.  กิจกรรมย่อยที่ ใช้ เงินในงบประมาณ  โดยปกติระบบจะใส่ค่าให้ อัตโนมัติ โดยตัดรหัส          
กิจกรรมหลัก 9 ตัวหลังและเพ่ิมรหัสกิจกรรมย่อย 000 เช่น รหัสกิจกรรมหลัก คือ 030041000C5555  
ระบบจะใส่รหัสกิจกรรมย่อยอัตโนมัติ คือ 1000C5555000 ในกรณีที่ส่วนราชการแจ้งเพ่ิมรหัสกิจกรรม
ย่อยและกรมบัญชีกลางเพ่ิมรหัสกิจกรรมย่อยให้แล้ว  ส่วนราชการสามารถเปลี่ยนรหัสกิจกรรมย่อยจาก 000 
เป็นรหัสกิจกรรมย่อยของส่วนราชการ  ตัวอย่างเช่น  รหัสกิจกรรมย่อย 101 หมายถึง กิจกรรมการจ่ายแลก
เหรียญกษาปณ์  เมื่อส่วนราชการท าการเบิกจ่ายหรือท าใบจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการอ้างอิงรหัสกิจกรรมหลัก 
และให้ส่วนราชการใส่รหัสกิจกรรมย่อย  คือ 1000C5555101 

2.  กิจกรรมย่อยที่ ใช้ เงินนอกงบประมาณและงบกลาง  โดยปกติระบบจะใส่ค่าว่างในช่อง           
กิจกรรมย่อย  ในกรณีที่ส่วนราชการแจ้งเพ่ิมรหัสกิจกรรมย่อยและกรมบัญชีกลางเพ่ิมรหัสกิจกรรมย่อยให้แล้ว
ส่วนราชการสามารถคีย์กิจกรรมย่อยได้  โดยรูปแบบของกิจกรรมย่อย คือ  AAAABBBBBNNN AAAA 
หมายถึง รหัสพ้ืนที่ BBBBB หมายถึง รหัสหน่วยงาน และ NNN หมายถึง รหัสกิจกรรมย่อย ตัวอย่างเช่น  
รหัสกิจกรรมย่อย 101 หมายถึง กิจกรรมการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์  เมื่อส่วนราชการท าการเบิกจ่ายหรือ
ท าใบจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการใส่รหัสกิจกรรมย่อย  คือ 100003004101 

 
ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรตั้งเบิก (ผ่ำน Terminal) 
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กด    จะเข้าสู่หน้าจอที่สามารถระบุกิจกรรมย่อยเองได้  
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หนา้จอของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Terminal) 

 
 
 
 
 
กรณี Excel Loader 
บส.01 
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แบบฟอร์มตั้งเบิกท่ีไม่อ้าง PO    
 

 
 

( แบบฟอร์มตั้งเบิกที่จะสามารถระบุกิจกรรมย่อยได้ เช่น ขบ.02 , ขบ.03 เป็นต้น หากเป็นกรณี 
ขบ. 01  จะไม่มีช่องให้ระบุกิจกรรมย่อยเนื่องจากแบบฟอร์ม ขบ.01 เป็นการตั้งเบิกท่ีอ้างอิง PO  ดังนั้นการ
ระบุกิจกรรมย่อยจะมาตั้งแต่ขั้นตอนการท า PO ในแบบฟอร์ม บส. 01 อยู่แล้ว   ) 
แบบฟอร์ม บช. 
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****  กรณีท่ี  ไม่ได้ระบุค่าใดๆ ในช่องกิจกรรมย่อย   

กรณีเงินในงบประมาณ ระบบจะบันทึกค่าอัตโนมัติให้ 3 หลักหลังจะเป็น 000 ให้เสมอ 
กรณีเงินนอกและงบประมาณงบกลาง ระบบก็จะบันทึกอัตโนมัติเป็น ค่าว่างให้เสมอเช่นกัน 
ดังนั้น  หากส่วนราชการต้องการบันทึกกิจกรรมย่อย จะต้องมาระบุในช่องกิจกรรมย่อยในขั้นตอนที่

ท ารายการเสมอ 
และกรณีที่บันทึกกิจกรรมย่อยผิด สามารถบันทึกปรับปรุงกิจกรรมย่อย (Adjust) ได้ โดยใช้ค าสั่งงาน 

ZGL_JV  หรือ แบบฟอร์ม  บช. 01 
 
โดย    เดบิต    กิจกรรมย่อยที่ถูกต้อง  (เพ่ือบันทึกค่าเข้าระบบใหม่)    xx 
   เครดิต   กิจกรรมย่อยที่เคยบันทึกผิด   (เพ่ือหักล้างค่าเดิมที่เคยบันทึกผิด)    xx 
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ภาคผนวก ค 
 

กำรรวบรวมข้อมูลค่ำใช้จ่ำยจำกระบบ GFMIS 
 ส่วนราชการต้องเรียกข้อมูลค่าใช้จ่ายมาจากระบบ GFMIS เพ่ือน าข้อมูลค่าใช้จ่ายที่อยู่ใน
ระบบเพ่ือมาจัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบที่ก าหนดโดยมีวิธีการดังนี้ 
 

1.1  เรียกค่าใช้จ่ายโดยใช้ Transaction code: KSB1 กด Enter  
 

 
 

1.2   การกรอกข้อมูลเพ่ือเรียกดูรายงาน 
-   ศูนย์ต้นทุน : รหัสหน่วยงาน 5 หลัก ตามด้วย 00000 ถึง 99999 เช่น 0300400000 ถึง 

0300499999 
-   ส่วนประกอบต้นทุน : 5000000000 ถึง 5999999999 
-   วันที่ผ่านรายการ : ช่วงวันที่ต้องการค านวณต้นทุน 
-    โครงร่าง : /TOMYUM_V1 (เป็นโครงร่างที่กรมบัญชีกลางสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถเรียกค่าใช้จ่าย

และมีระหัสกิจกรรมย่อยเพ่ือมาจัดท าต้นทุน) 
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-   คลิก : การก าหนดเพ่ิมเติม 
-   พิมพ์ : 999999 
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ผลลัพธ์ 

 
 
1.3    ในการเตรียมข้อมูลเพ่ือน าค่าใช้จ่ายที่ได้จากระบบ GFMIS   มาใช้หากมีผลรวมจ านวนเงินคั่น
รายการในแต่ละเดือนให้น าออก 
-   คลิก  :  ชื่อคอลัมน์ 
-    คลิก :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลกิช่ือคอลมัภ์ 
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1.4    เมื่อดึงข้อมูลมำจำกระบบ GFMIS แล้วให้ส่งออกไปยัง Excel 

 
ผลลัพธ์ในExcel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสักิจกรรยอ่ย 
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 เมื ่อส่งข้อมูลไปเก็บใน Excel ให้เตรียมข้อมูลที ่อยู ่ใน Excel เพื ่อน าเข้าโปรแกรม
CGD_Costing (ข้อควรระวังในกรณีที่เรียกข้อมูลที่อยู่ใน Excel อาจมีรายการยอดรวมจ านวนเงินหรือค่าว่าง
คั่นระหว่างข้อมูลให้ตัดแถวยอดรวมหรือแถวว่างออก) กรณีส่วนราชการที่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้องในระบบ 
GFMIS และยังไม่ได้ปรับปรุงในระบบสามารถปรับปรุงเพ่ิมหรือลบข้อมูลในระบบ Excel ได้ โดยเรียงคอลัมน์
ใน Excel ตามล าดับดังนี้ 

Column A คือ รหัสศูนย์ต้นทุน          
  Column B คือ รหัสแหล่งของเงิน      
  Column C คือ รหัสกิจกรรมหลัก              
  Column D คือ รหัสบัญชี  (หรือ ส่วนประกอบต้นทุน)                   
  Column E คือ จ านวนเงิน  
  Column D คือ  รหัสกิจกรรมย่อย                 
เนื่องจากข้อมูลที่ส่วนราชการดึงมาจากระบบ GFMIS มีรูปแบบแตกต่างกันส่วนราชการต้องปรับข้อมูลให้
อยู่ในรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนดเพื่อให้สามารถน าข้อมูลค่าใช้จ่ายเข้าโปรแกรม CGD_Costing 
 

รูปแบบข้อมูลค่าใช้จ่ายส าหรับน าไปค านวณต้นทุนผลผลิต 
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วิธีกำรเรียกดูจ ำนวนเอกสำรรำยกำรทำงกำรเงินและบัญชีในระบบ GFMIS 
 
1. Transaction code: FB03 
 

 
 
2. คลิก  
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3. พิมพ์ รหัสบริษัท, ปีบัญชี, วันที่บันทึก และกดประมวลผล  
 

 
 
4.  แสดงจ านวนรายการที่ส่วนของแถบแสดงสถานะ 
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5.  ส่งออกข้อมูลไปยัง Excel โดยเลือก  รายการ  ส่งข้อมูลออก  สเปรดซีต 
 

 
 

6.  คลิก  
 

 
 

7.  เลือก ตาราง และ คลิก  
 

 
 

8.  เลือก Microsoft Excel และ คลิก  
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8.  ตัดรายการเอกสารกลับรายการ เช่น AZ CZ DZ IZ JZ KZ LZ PZ QZ เป็นต้น และรายงานที่ระบบสร้างให้
อัตโนมัติ เช่น J0 KY PA PC RX RY เป็นต้น รวมถึงตัดรายการด้านการเงินและบัญชีอ่ืนที่ ศูนย์ต้นทุนอ่ืนเป็นผู้จัดท าที่
ไม่ใช่ศูนย์ต้นทุนหลักท่ีท าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีโดยตรง 
 
 

วิธีกำรเรียกดูจ ำนวนเอกสำรของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบ GFMIS 
1. Transaction code: ZMM_PO_RPT01 
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2.  กรอกรหัสหน่วยงาน หน่วยเบิกจ่าย และ วันที่บันทึก (1.10.2007 ถึง 30.09.2008) 
 

 
 
3.  ผลลัพธ์ 
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4.  และเลือก สเปรตชีท 
 

5.  คลิก  
 

 
 

6.  เลือก ตาราง และ คลิก  
 

 
 

7.  เลือก Microsoft Excel และ คลิก  
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8.  ผลลัพธ์ใน Microsoft Excel  พิจารณาว่าเป็นเอกสารที่เกิดข้ึนที่ศูนย์ต้นทุนที่มีหน้าที่หลักใน            
การรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 
 
9. เลือก แทรก  แผ่นงาน หรือ Insert  Worksheet  2  ครั้ง ในส่วนของ Menu Bar 
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10. คัดลอกคอลัมน์ C ไปแผ่นงานใหม่ โดยเลือก คอลัมน์ C  และกดปุ่ม คัดลอก  ที่ Toolbar 
 

 
 
11. เลือก Sheet2 ที่ส่วนของแผ่นงานและกดปุ่ม วาง    ที่ Toolbar 
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12. เลือก ข้อมูล  ตัวกรอง ตัวกรองขั้นสูง 
 

 
 
13. เลือกช่อง เฉพาะระเบียนที่แตกต่างเท่านั้น  และเลือก ตกลง 
 

 
 
 
14. คัดลอกคอลัมน์ A ไปแผ่นงานใหม่ โดยเลือก คอลัมน์ A และกดปุ่ม คัดลอก  ที่ Toolbar  
เลือก Sheet3ที่ส่วนของแผ่นงานกดปุ่ม วาง    ที่ Toolbar 
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15. เลื่อนแผ่นงานลงมาเพ่ือทราบจ านวนแผ่นงาน โดยไม่นับแถวแรก (คือค าว่า “เลขที่เอกสาร)   จากภาพ
ข้างล่างแสดงว่ามีจ านวนเอกสาร 133 เอกสาร (134 – 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 


