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แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 สานักงาน กปร.
1. ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สานักงาน กปร.
สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ (สำนักงำน
กปร.) มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรดำเนินงำนสนองพระรำชดำริที่มีประสิทธิภำพสูง เพื่อประโยชน์
สุขของประชำชน โดยมีภำรกิจ ดังนี้
1. ตำมเสด็จ และรับสนองพระรำชดำริ
2. สำรวจ ศึกษำวิเครำะห์ และจัดทำแผนงำนเกี่ยวกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำช
ดำริ รวมทั้งพิจำรณำเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อดำเนินงำนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ
3. ประสำน วำงแผน สนับสนุนและร่วมดำเนินงำนกับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน
ในกำรดำเนินงำนสนองพระรำชดำริ
4. ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
5. จัดให้มีกำรศึกษำ สรุปรวบรวมและถ่ำยทอดประสบกำรณ์ และองค์ควำมรู้ตำมแนว
พระรำชดำริ
6. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
7. เป็นศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศเกี่ยวกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
สำนักงำน กปร. ได้มีกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำน พ.ศ. 2557-2560 เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในกำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนในระยะ 4 ปี โดยมีเป้ำประสงค์ เพื่อพัฒนำกระบวนกำรบริหำร
จัดกำรโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริให้เป็นระบบครบวงจร สนองพระรำชดำริได้ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ และมีประสิทธิภำพ เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน
ในแผนยุทธศำสตร์มี 3 ยุทธศำสตร์ คือ
(1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรดำเนินงำนสนองพระรำชดำริ
(2) ยุทธศำสตร์กำรขยำยผลและเผยแพร่องค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชดำริ
(3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
สำนักงำน กปร. ได้ดำเนินกำรเก็บข้อมูลผลกำรดำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยกำรดำเนินกำรและคำนวณเป็น
ต้นทุนต่อหน่วยในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมพันธกิจของสำนักงำน กปร. มีผลดังนี้
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนผลผลิตประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2556 และ 2557
ต้นทุนผลผลิตประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 (ต.ค.55- ก.ย.56)
กิจกรรมหลัก

หน่วยนับ
ต้นทุนรวม

ปริมาณ

ต้นทุน
ต่อหน่วย(บาท)

ต้นทุนผลผลิตประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 (ต.ค.56- ก.ย.57)
ต้นทุนรวม

ปริมาณ

ต้นทุน
ต่อหน่วย(บาท)

ผลการเปรียบเทียบ
ต้นทุน
รวม(%)

ต้นทุน
ต่อหน่วย%

1.กำรบริหำรประสำนและสนับสนุนกำรดำเนินงำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
2.ติดตำมและประเมินผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

โครงกำร

65,229,870.84

275

237,199.53

69,828,016.85

258

270,651.23

7.0%

14.1%

โครงกำร

22,990,197.87

5

4,598,039.57

25,240,535.85

7

3,605,790.84

9.8%

-21.6%

3.เผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

แผนงำน

84,846,485.18

11

7,713,316.83

95,480,582.36

11

8,680,052.94

12.5%

12.5%

4.พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเกี่ยวกับโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ
รวมต้นทุนทั้งสิ้น

ระบบ

14,014,736.57

1

14,014,736.57

13,666,821.07

1

13,666,821.07

-2.5%

-2.5%

187,081,290.46

204,215,956.13

ตารางที่ 2 ต้นทุนผลผลิตประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ต.ค.56-ก.ย.57)
กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก
1.กำรตำมเสด็จฯ
2. กำรประสำนงำน
3.งำนติดตำมโครงกำร
4.งำนประเมินผลโครงกำร
5.เผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์
6. กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร
7.เผยแพร่ด้ำนต่ำงประเทศ
8.พัฒนำระบบสำรสนเทศ

ต้นทุนรวม

ต้นทุนต่อหน่วย
(บาท)

ต้นทุนรวมที่
เปลี่ยนแปลงเทียบ
ปี 56 (ร้อยละ)

ต้นทุนต่อหน่วยที่
เปลี่ยนแปลงเทียบ
ปี 56 (ร้อยละ)

ปริมาณ

หน่วยนับ
จำนวนครั้งที่ตำมเสด็จฯ
จำนวนโครงกำรฯ ทีป่ ระสำน
จำนวนโครงกำร
จำนวนโครงกำร
จำนวนแผนงำน
จำนวนชิน้ งำนของสื่อประชำสัมพันธ์
ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ต่อกำรจัด 1 ครั้ง
จำนวนแผนงำน
จำนวนกิจกรรม

1,346,259.09
52,491,780.69
5,286,033.59
3,964,525.19
50,638,285.71
3,432,528.73

96,161.36
88,818.58
1,321,508.40
1,321,508.40
4,603,480.52
1,144,176.24

-10.8%
6.6%
3.5%
16.5%
-10.3%
-1.0%

-4.4%
-7.3%
-22.3%
-22.3%
-10.3%
61.0%

14
591
4
3
11
27

3,121,826.82
5,671,832.50

520,304.47
708,979.06

-2.7%
-16.3%

29.8%
-26.7%

6
8
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กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน
1. ด้ำนพัฒนำระบบบริหำร
2. ด้ำนแผนงำน
3. ด้ำนตรวจสอบภำยใน
4. ด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
5. ด้ำนบริหำรบุคลำกร
6. ด้ำนกำรเงินและกำรบัญชี
7. ด้ำนกำรพัสดุ
8. ด้ำนงำนสำรบรรณ
9. ด้ำนยำนพำหนะ
10. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในหน่วยงำน
11.ด้ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
ต้นทุนผลผลิตรวม

ต้นทุนรวม

4,429,742.90
9,909,941.89
603,761.91
17,396,957.05
14,497,464.21
4,302,995.31
2,693,161.42
12,384,059.06
8,256,039.37
1,538,419.44
2,250,341.24
204,215,956.13

ต้นทุนต่อหน่วย
(บาท)
4,429,742.90
9,909,941.89
236.31
783.12
72,487.32
313.33
5,681.78
803.12
23.08
6,357.11
2,250,341.24

ต้นทุนรวมที่
เปลี่ยนแปลงเทียบ
ปี 56 (ร้อยละ)

ต้นทุนต่อหน่วยที่
เปลี่ยนแปลงเทียบ
ปี 56 (ร้อยละ)

ปริมาณ

-5.0%
15.4%
5.8%
106.3%
157.9%
5.8%
5.8%
8.9%
8.9%
-25.7%
-6.6%

-5.0%
15.4%
5.8%
67.6%
159.8%
-4.3%
19.0%
-10.2%
-0.9%
-34.6%
-6.6%

1
1
2,555
22,215
200
13,733
474
15,420
357,776
242
1

หน่วยนับ

ด้ำน
ด้ำน
จำนวนงำนตรวจสอบ/คนวัน
จำนวนชั่วโมง/คนกำรฝึกอบรม
จำนวนบุคลำกร
จำนวนรำยกำรเอกสำร
จำนวนครั้งของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
จำนวนหนังสือเข้ำ-ออก
กิโลเมตร
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบ
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2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักงาน กปร.
ในงบประมำณ พ.ศ.2558 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเ ศษเพื่ อ ประสำนงำนโครงกำรอั น
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ ได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด
และคุ้มค่ำจึงได้กำหนดกิจกรรมกำรเพิ่มประสิทธิภำพดังนี้
2.1 การลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
สำมำรถลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยจำกกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ โดยดำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัด พลังงำนของ
กรม จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ลดกำรใช้ไฟฟ้ำ และ น้ำประปำ
แนวทางการดาเนินงาน
1) การลดใช้ไฟฟ้า
หมวดไฟฟ้าและแสงสว่าง
1.1 ปิดไฟในเวลำพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกกำรใช้งำนหรือหมด ควำมจำเป็นต้องใช้งำน กำรปิดสวิตช์
ไฟบ่อยๆ ไม่ทำให้เปลืองไฟฟ้ำแต่อย่ำงใด
1.2 เปิดม่ำนหรือหน้ำต่ำงหรือติดตั้งกระเบื้องโปร่งแสงเพื่อรับแสงสว่ำงจำกธรรมชำติ แทนกำรใช้
แสงสว่ำงจำกหลอดไฟ
1.3 ตรวจแก้ไขเอกสำรบนจอภำพแทนกำรตรวจแก้ไขบนเอกสำรที่พิมพ์จำกเครื่องพิมพ์ จะช่วย
ลดกำรสิ้นเปลือง พลังงำน กระดำษ หมึกพิมพ์ และกำรสึกหรอของเครื่องพิมพ์ได้มำก
1.4 ติดตั้งเครือข่ำยเชื่อมโยงกำรทำงำนของเครื่องพิมพ์เพื่อใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน จะช่วยลดควำม
สิ้นเปลืองทั้งด้ำนพลังงำนและกำรซ่อมบำรุง
1.5 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอำกำศที่ 25 องศำเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กำลังสบำย อุณหภูมิที่
เพิ่มขึ้น 1 องศำ ต้องใช้พลังงำนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10ปิดเครื่องถ่ำยเอกสำรทุกครั้งหลังเลิกงำนพร้อมถอดปลั๊กออก
1.6 ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกชนิดในสำนักงำนเมื่อเลิกใช้งำน หรือเมื่อไม่มีควำมต้องกำรใช้งำน
นำนกว่ำ 1 ชั่วโมง
1.7 ปฏิบั ติตำมคำแนะน ำกำรใช้อย่ำงเคร่งครัดเพื่อประหยัดพลั งงำนและยืดอำยุกำรใช้ งำน
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ
1.8 มีแผนกำรตรวจเช็คและทำควำมสะอำดเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ทุกชนิดเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
1.9 รณรงค์กำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำของอุปกรณ์สำนักงำนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องด้วย
วิธีกำรต่ำงๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชำสัมพันธ์ จัดบอร์ดนิทรรศกำร เสียงตำมสำย หรือให้ควำมรู้โดยกำรจัด
อบรม เป็นต้น
หมวดอุปกรณ์สานักงาน
1.10 ปิดจอภำพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีกำรใช้งำนนำนเกินกว่ำ 15 นำที หรือตั้งโปรแกรมพัก
หน้ำจอ
1.11 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เมื่อไม่มีกำรใช้งำน ติดต่อกันนำนกว่ำ 1 ชั่วโมง
และปิดเครื่องทุกครั้งหลัง เลิกกำรใช้งำนพร้อมทั้งถอดปลั๊กออก
1.12 ตรวจแก้ไขเอกสำรบนจอภำพแทนกำรตรวจแก้ไขบนเอกสำรที่พิมพ์จำกเครื่องพิมพ์ จะ
ช่วยลดกำรสิ้นเปลือง พลังงำน กระดำษ หมึกพิมพ์ และกำรสึกหรอของเครื่องพิมพ์ได้มำก
1.13 ติดตั้งเครือข่ำยเชื่อมโยงกำรทำงำนของเครื่องพิมพ์เพื่อใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน จะช่วยลด
ควำมสิ้นเปลืองทั้งด้ำนพลังงำนและกำรซ่อมบำรุง
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1.14 ถ่ำยเอกสำรแบบสองหน้ำเพื่อลดปริมำณกำรใช้กระดำษ
1.15 ปิดเครื่องถ่ำยเอกสำรทุกครั้งหลังเลิกงำนพร้อมถอดปลั๊กออก
1.16 ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกชนิดในสำนักงำนเมื่อเลิกใช้งำน หรือเมื่อไม่มีควำมต้องกำร
ใช้งำนนำนกว่ำ 1 ชั่วโมง
1.17 ปฏิบัติตำมคำแนะนำกำรใช้อย่ำงเคร่งครัดเพื่อประหยัดพลั งงำนและยืดอำยุกำรใช้งำน
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ
1.18 รณรงค์กำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำของอุปกรณ์สำนักงำน อย่ำงจริงจังและต่อเนื่องด้วย
วิธีกำรต่ำงๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชำสัมพันธ์ จัดบอร์ดนิทรรศกำร เสียงตำมสำย หรือให้ควำมรู้โดยกำรจัด
อบรม เป็นต้น
เป้าหมาย
ลดกำรใช้ไฟฟ้ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
2) การลดใช้น้าประปา
2.1 ตรวจสอบกำรรั่วไหลของน้ำ โดยกำรปิดปั๊มน้ำและก๊อกน้ำทั้งหมดแล้วให้ไปดูที่มิเตอร์
น้ำ ถ้ำตัวเลขยังวิ่งอยู่แสดงว่ำมีจุดรั่วไหล
2.2 กำรล้ำงรถควรที่จะล้ำงด้วยกำรใช้ภำชนะบรรจุน้ำ เพรำะจะช่วยลดกำรใช้น้ำ
2.3 ใช้ Sprinkler หรื อฝั กบัว รดน้ำต้นไม้แทนกำรฉีดน้ำด้ว ยสำยยำง จะประหยัดน้ำได้
มำกกว่ำ
2.4 ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนแทนกำรล้ำงมือ เพรำะกำรใช้สบู่ก้อนล้ำงมือจะใช้เวลำมำกกว่ำ
กำรใช้สบู่เหลว และกำรใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้น จะใช้น้ำน้อยกว่ำกำรล้ำงมือด้วยสบู่เหลวเข้มข้น
2.5 ตรวจสอบชักโครกว่ำมีจุดรั่วซึมหรือไม่ ให้ลองหยดสีผสมอำหำรลงถังพักน้ำ แล้วสังเกต
ดูที่คอห่ำน หำกมีน้ำสีลงมำโดยที่ไม่ได้กดชักโครก ให้รีบซ่อมแซม
2.6 ไม่ทิ้งเศษอำหำร กระดำษ สำรเคมีทุกชนิดในชักโครกเพรำะจะทำให้สูญเสียน้ำมำกเพื่อ
ไล่สิ่งของลงท่อ
2.7 ไม่ควรรดน้ำต้นไม้ตอนแดดจัด เพรำะน้ำจะระเหยหมดไปเปล่ำ ๆ ให้รถน้ำตอนเช้ำที่
อำกำศยังเย็นอยู่ กำรระเหยจะต่ำว่ำช่วยให้ประหยัดน้ำ
เป้าหมาย
ลดกำรใช้น้ำประปำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
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2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพดาเนินงานในกิจกรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริมี
กำรปรับปรุงกิจกรรมกำรดำเนินงำน เพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน จำนวน 2 เรื่อง
แนวทางการดาเนินงาน
1) พัฒนาระบบติดตามประเมินผลกิจกรรมด้านสื่อมวลชนสัญจร
ปรั บ ปรุ ง กระบวนกำรติ ด ตำมประเมิ น ผลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพโดยมี ก ำรเก็ บ ข้ อ มู ล ให้ ส ะท้ อ น
ประสิทธิภำพของกิจกรรมสื่อสัญจรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อให้มำก
ขึ้น เพื่อให้แนวพระรำชดำริรวมถึงองค์ควำมรู้ต่ำงๆ สำมำรถเข้ำถึงประชำชนได้มำกที่สุด
เป้าหมาย
เพิ่มผลกำรดำเนินงำนกิจกรรมหลัก จำนวนชิ้นงำนของสื่อประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ จำนวน
ต่อกำรจัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในปีงบประมำณ 2558 ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ.2557 รวมถึงควำม
พึงพอใจของควำมคิดในกำรร่วมกิจกรรมของสื่อมวลชนเพิ่มขึ้นมำกกว่ำ ร้อยละ 91
2) พัฒนาระบบติดตามประเมินผลกิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.1 มีกำรปรับแผนกำรฝึกอบรมและสัมมนำให้เกิดประโยชน์สู งสุด โดยไม่ให้หน่วยงำนไปจัด
สัมมนำต่ำงประเทศ
2.2 ปรับปรุงกระบวนกำรติดตำมประเมินผลให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นโดยกำรออกแบบกำรเก็บ
ข้อมูลให้สะท้อนผลกำรพัฒนำบุคลำกรได้มำกขึ้น
2.3 สนับสนุนให้มีบุคลำกรได้มีกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรพัฒนำตนเองเพิ่มมำกขึ้น
เป้าหมาย
เพิ่ ม ผลกำรด ำเนิ น งำนกิ จ กรรมสนั บ สนุ น ปริ ม ำณชั่ ว โมงกำรฝึ ก อบรมของบุ ค ลำกร ใน
ปีงบประมำณ 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
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แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
1. การลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม
1.1 ลดกำรใช้ไฟฟ้ำ
1.2 ลดกำรใช้น้ำประปำ

สถานะปัจจุบัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

1.1 ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
เท่ำกับ 659,890 หน่วย เป็นเงิน 3,325,444.53 บำท
1.2 ปริมำณกำรใช้น้ำประปำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
เท่ำกับ 13,733 หน่วย เป็นเงิน 234,062.87 บำท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.1 ลดปริมำณกำรใช้ ไฟฟ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ลง ทุกหน่วยงำน
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ.2557
1.2 ลดปริมำณกำรใช้น้ำประปำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ทุกหน่วยงำน
ลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ.2557

แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

Process(ก่อนลด)
(กระบวนการ/ขั้นตอน
ในการดาเนินงาน)

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) (กระบวนการ/
ขั้นตอนในการดาเนินงาน)

1.พัฒนำระบบ
ติดตำมประเมินผล
กิจกรรมกิจกรรม
สื่อมวลชนสัญจร

จัดทำ
แผนปฏิบัติกำร

จัดทำ
แผนปฏิบัติกำร

ดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำร

ดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำร

ติดตำมและ
ประเมินผล

ติดตำมและ
ประเมินผล

รำยงำนผล
และปรับปรุง
ดำเนินกำร

รำยงำนผล
และปรับปรุง
ดำเนินกำร

วิธีการทาเนินการ

Output (สินค้า/บริการ)
ก่อน
เป้าหมาย
ลดขั้นตอน/
ยกเลิก
ยุบรวมกับ
ลดจานวนวัน ขั้นตอน กิจกรรมอื่น
การปรับปรุง
หลังการปรับปรุง
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
จำนวนชิ้นงำนของสื่อ จำนวนชิ้นงำนของสื่อ
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ
ปรับปรุงกระบวนกำรติดตำม
ต่ำง ๆ จำนวน 27 ชิ้น ต่ำงๆ จำนวน 30 ครั้ง
ประเมินผลให้มีประสิทธิภำพมำก
ต่อกำรจัดกิจกรรม 1 ต่อกำรจัดกิจกรรม 1
ขึ้นโดยมีกำรเก็บข้อมูลให้สะท้อน
ครั้ง
ครั้ง
ประสิทธิภำพของกิจกรรมสื่อ
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
สัญจรได้มำกขึ้น
ควำมพึงพอใจของ
ควำมพึงพอใจของควำม
ควำมคิดเห็นในกำร
คิดเห็นในกำรร่วม

ร่วมกิจกรรมของ
กิจกรรมของสื่อมวลชน
สื่อมวลชน ร้อยละ 91 มำกกว่ำ ร้อยละ 91

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
ก่อน
เป้าหมาย
การปรับปรุง
หลังการปรับปรุง
ต้นทุนรวม
ต้นทุนรวม
3,432,528.73
3,260,902.29 บำท
บำท จำนวน 27 จำนวน 29 ชิ้นต่อกำร
ชิ้น ต่อกำรจัด
จัดกิจกรรม 1 ครั้ง
กิจกรรม 1 ครั้ง
ต้นทุนต่อหน่วย
ต้นทุนต่อหน่วย
112,444.91 บำท
127,130.69 บำท ต่อกำรจัดสื่อ
ต่อสื่อ
ประชำสัมพันธ์ 1 ครั้ง
ประชำสัมพันธ์
** ทั้งนี้สมมติฐานให้
ต้นทุนรวมเป็นไป
ตามแผนที่กาหนด

~8~
ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

2. พัฒนำระบบ
ติดตำมประเมินผล
กิจกรรมด้ำนกำร
พัฒนำทรัพยำกร
บุคคล

Process(ก่อนลด)
(กระบวนการ/ขั้นตอน
ในการดาเนินงาน)

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) (กระบวนการ/
ขั้นตอนในการดาเนินงาน)

จัดทำ
แผนปฏิบัติกำร

จัดทำ
แผนปฏิบัติกำร

ดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำร

ดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำร

ติดตำมและ
ประเมินผล

ติดตำมและ
ประเมินผล

รำยงำนผล
และปรับปรุง
ดำเนินกำร

รำยงำนผล
และปรับปรุง
ดำเนินกำร

วิธีการทาเนินการ
ลดขั้นตอน/
ลดจานวนวัน

ยกเลิก
ขั้นตอน

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอื่น

Output (สินค้า/บริการ)
ก่อน
เป้าหมาย
การปรับปรุง
หลังการปรับปรุง

เชิงปริมาณ
ออกแบบกำรจัดเก็บข้อมูลให้
มีควำมชัดเจน ครอบคลุม
มำกขึ้น สะท้อนข้อมูลให้มี
ควำมถูกต้อง และ ครบถ้วน



จำนวนชั่วโมง/คน
กำรฝึกอบรม
ประจำปี
งบประมำณ 2557
22,215 ชั่วโมง

เชิงปริมาณ

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
ก่อน
เป้าหมาย
การปรับปรุง
หลังการปรับปรุง
ชิ้นงานของสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่าง ๆต่อครั้ง
เพิ่มขึ้น ทาให้ต้นทุน
ต่อหน่วยลดลง**

ต้นทุนรวม
จำนวนชั่วโมง/คนกำร 17,527,109.20
ฝึกอบรม ประจำปี
บำท ปริมำณ
งบประมำณ 2558
22,215 ชั่วโมง
23,326 ชั่วโมง
ต้นทุนต่อหน่วย
783.12 บำท/
ชั่วโมง

ต้นทุนรวม
16,396,957.05
บำท ปริมำณ
23,326 ชั่วโมง
ต้นทุนต่อหน่วย
708.53 บำท/
ชั่วโมง
** ทั้งนี้สมมติฐานให้
ต้นทุนรวมเป็นไป
ตามแผนที่กาหนด
ปริมาณชั่วโมง/คน
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้นทา
ให้ต้นทุนต่อหน่วย
ลดลง**
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