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 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 ส านักงาน กปร. 

1. ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ส านักงาน กปร. 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน 

กปร.) มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริที่มีประสิทธิภำพสูง เพ่ือประโยชน์
สุขของประชำชน   โดยมีภำรกิจ ดังนี้ 
 1. ตำมเสด็จ และรับสนองพระรำชด ำริ 
 2. ส ำรวจ ศึกษำวิเครำะห์ และจัดท ำแผนงำนเกี่ยวกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำช
ด ำริ รวมทั้งพิจำรณำเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดสรรงบประมำณ เพ่ือด ำเนินงำนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ 
 3. ประสำน วำงแผน สนับสนุนและร่วมด ำเนินงำนกับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน
ในกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ 
 4. ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
 5. จัดให้มีกำรศึกษำ สรุปรวบรวมและถ่ำยทอดประสบกำรณ์ และองค์ควำมรู้ตำมแนว
พระรำชด ำริ 
 6. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
 7. เป็นศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศเก่ียวกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

 ส ำนักงำน กปร. ได้มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำน พ.ศ. 2557-2560 เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนในระยะ 4 ปี โดยมีเป้ำประสงค์ เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรบริหำร
จัดกำรโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริให้เป็นระบบครบวงจร สนองพระรำชด ำริได้ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ และมีประสิทธิภำพ เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน 

ในแผนยุทธศำสตร์มี 3 ยุทธศำสตร์ คือ  

(1)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ  

(2)  ยุทธศำสตร์กำรขยำยผลและเผยแพร่องค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด ำริ 

(3)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร  

ส ำนักงำน กปร. ได้ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินกำรและค ำนวณเป็น
ต้นทุนต่อหน่วยในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมพันธกิจของส ำนักงำน กปร. มีผลดังนี้  
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2556 และ 2557 

กิจกรรมหลัก หน่วยนับ 

ต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555 (ต.ค.55- ก.ย.56) 

ต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555 (ต.ค.56- ก.ย.57) 

ผลการเปรียบเทียบ 

ต้นทุนรวม ปริมาณ 
ต้นทุน 

ต่อหน่วย(บาท) 
ต้นทุนรวม ปริมาณ 

ต้นทุน 
ต่อหน่วย(บาท) 

ต้นทุน 
รวม(%) 

ต้นทุน 
ต่อหน่วย% 

1.กำรบริหำรประสำนและสนับสนนุกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
   อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

โครงกำร  65,229,870.84  275 237,199.53 69,828,016.85 258 270,651.23 7.0% 14.1% 

2.ติดตำมและประเมินผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำร 22,990,197.87 5 4,598,039.57 25,240,535.85 7 3,605,790.84 9.8% -21.6% 

3.เผยแพร่ประชำสมัพันธ์โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 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 
   พระรำชด ำร ิ

ระบบ 14,014,736.57 1 14,014,736.57 13,666,821.07 1 13,666,821.07 -2.5% -2.5% 

รวมต้นทุนทั้งสิ้น  187,081,290.46   204,215,956.13     

 

ตารางท่ี 2 ต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ต.ค.56-ก.ย.57) 

กิจกรรมย่อย ต้นทุนรวม 
ต้นทุนต่อหน่วย 

(บาท) 

ต้นทุนรวมที่
เปลี่ยนแปลงเทียบ

ปี 56 (ร้อยละ) 

ต้นทุนต่อหน่วยที่
เปลี่ยนแปลงเทียบ 

ปี 56 (ร้อยละ) 
ปริมาณ หน่วยนับ 

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก 
 1.กำรตำมเสด็จฯ   1,346,259.09   96,161.36  -10.8% -4.4% 14 จ ำนวนคร้ังที่ตำมเสด็จฯ 
 2. กำรประสำนงำน   52,491,780.69   88,818.58  6.6% -7.3% 591 จ ำนวนโครงกำรฯ ทีป่ระสำน 
 3.งำนติดตำมโครงกำร   5,286,033.59   1,321,508.40  3.5% -22.3% 4 จ ำนวนโครงกำร 
 4.งำนประเมินผลโครงกำร   3,964,525.19   1,321,508.40  16.5% -22.3% 3 จ ำนวนโครงกำร 
 5.เผยแพร่สื่อประชำสัมพนัธ์   50,638,285.71   4,603,480.52  -10.3% -10.3% 11 จ ำนวนแผนงำน 
 6. กิจกรรมสื่อมวลชนสญัจร   3,432,528.73   1,144,176.24  -1.0% 61.0% 27 จ ำนวนชิน้งำนของสื่อประชำสัมพันธ์ 

ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ต่อกำรจัด 1 คร้ัง 
 7.เผยแพร่ด้ำนต่ำงประเทศ   3,121,826.82   520,304.47  -2.7% 29.8% 6 จ ำนวนแผนงำน 
 8.พัฒนำระบบสำรสนเทศ   5,671,832.50   708,979.06  -16.3% -26.7% 8 จ ำนวนกิจกรรม 
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กิจกรรมย่อย ต้นทุนรวม 
ต้นทุนต่อหน่วย 

(บาท) 

ต้นทุนรวมที่
เปลี่ยนแปลงเทียบ

ปี 56 (ร้อยละ) 

ต้นทุนต่อหน่วยที่
เปลี่ยนแปลงเทียบ 

ปี 56 (ร้อยละ) 
ปริมาณ หน่วยนับ 

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน                                                                                                     

1. ด้ำนพัฒนำระบบบริหำร  4,429,742.90   4,429,742.90  -5.0% -5.0% 1 ด้ำน  
2. ด้ำนแผนงำน  9,909,941.89   9,909,941.89  15.4% 15.4% 1 ด้ำน  

3. ด้ำนตรวจสอบภำยใน  603,761.91   236.31  5.8% 5.8% 2,555 จ ำนวนงำนตรวจสอบ/คนวนั  

4. ด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  17,396,957.05   783.12  106.3% 67.6% 22,215 จ ำนวนชั่วโมง/คนกำรฝึกอบรม  
5. ด้ำนบริหำรบุคลำกร  14,497,464.21   72,487.32  157.9% 159.8% 200 จ ำนวนบุคลำกร  

6. ด้ำนกำรเงินและกำรบัญช ี  4,302,995.31   313.33  5.8% -4.3% 13,733 จ ำนวนรำยกำรเอกสำร 

7. ด้ำนกำรพัสด ุ  2,693,161.42   5,681.78  5.8% 19.0% 474 จ ำนวนคร้ังของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
8. ด้ำนงำนสำรบรรณ  12,384,059.06   803.12  8.9% -10.2% 15,420 จ ำนวนหนังสือเข้ำ-ออก  

9. ด้ำนยำนพำหนะ  8,256,039.37   23.08  8.9% -0.9% 357,776 กิโลเมตร  

10. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในหน่วยงำน  1,538,419.44   6,357.11  -25.7% -34.6% 242 จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์  
11.ด้ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต ์  2,250,341.24   2,250,341.24  -6.6% -6.6% 1 ระบบ  

ต้นทุนผลผลิตรวม  204,215,956.13       
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2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงาน กปร. 
  ในงบประมำณ พ.ศ.2558 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ได้จัดท ำแผนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด
และคุ้มค่ำจึงได้ก ำหนดกิจกรรมกำรเพ่ิมประสิทธิภำพดังนี้ 

  2.1 การลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม 
       วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
สำมำรถลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยจำกกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ โดยด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของ
กรม จ ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ลดกำรใช้ไฟฟ้ำ และ น้ ำประปำ  
       แนวทางการด าเนินงาน 

1) การลดใช้ไฟฟ้า 
 หมวดไฟฟ้าและแสงสว่าง 

1.1 ปิดไฟในเวลำพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกกำรใช้งำนหรือหมด ควำมจ ำเป็นต้องใช้งำน กำรปิดสวิตช์
ไฟบ่อยๆ ไม่ท ำให้เปลืองไฟฟ้ำแต่อย่ำงใด 

1.2 เปิดม่ำนหรือหน้ำต่ำงหรือติดตั้งกระเบื้องโปร่งแสงเพ่ือรับแสงสว่ำงจำกธรรมชำติ แทนกำรใช้
แสงสว่ำงจำกหลอดไฟ 

1.3 ตรวจแก้ไขเอกสำรบนจอภำพแทนกำรตรวจแก้ไขบนเอกสำรที่พิมพ์จำกเครื่องพิมพ์ จะช่วย
ลดกำรสิ้นเปลือง พลังงำน กระดำษ หมึกพิมพ์ และกำรสึกหรอของเครื่องพิมพ์ได้มำก 

1.4 ติดตั้งเครือข่ำยเชื่อมโยงกำรท ำงำนของเครื่องพิมพ์เพ่ือใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน จะช่วยลดควำม
สิ้นเปลืองทั้งด้ำนพลังงำนและกำรซ่อมบ ำรุง 

1.5 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอำกำศที่ 25 องศำเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ก ำลังสบำย อุณหภูมิที่
เพ่ิมขึ้น 1 องศำ ต้องใช้พลังงำนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5-10ปิดเครื่องถ่ำยเอกสำรทุกครั้งหลังเลิกงำนพร้อมถอดปลั๊กออก 

1.6 ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกชนิดในส ำนักงำนเมื่อเลิกใช้งำน หรือเมื่อไม่มีควำมต้องกำรใช้งำน
นำนกว่ำ 1 ชั่วโมง 

1.7 ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำกำรใช้อย่ำงเคร่งครัดเพ่ือประหยัดพลังงำนและยืดอำยุกำรใช้งำน
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ 

1.8 มีแผนกำรตรวจเช็คและท ำควำมสะอำดเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ทุกชนิดเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

1.9 รณรงค์กำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำของอุปกรณ์ส ำนักงำนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องด้วย
วิธีกำรต่ำงๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชำสัมพันธ์ จัดบอร์ดนิทรรศกำร เสียงตำมสำย หรือให้ควำมรู้โดยกำรจัด
อบรม เป็นต้น 

หมวดอุปกรณ์ส านักงาน 
1.10 ปิดจอภำพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีกำรใช้งำนนำนเกินกว่ำ15 นำที หรือตั้งโปรแกรมพัก

หน้ำจอ  
1.11 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เมื่อไม่มีกำรใช้งำน ติดต่อกันนำนกว่ำ 1 ชั่วโมง 

และปิดเครื่องทุกครั้งหลัง เลิกกำรใช้งำนพร้อมทั้งถอดปลั๊กออก  
1.12 ตรวจแก้ไขเอกสำรบนจอภำพแทนกำรตรวจแก้ไขบนเอกสำรที่พิมพ์จำกเครื่องพิมพ์ จะ

ช่วยลดกำรสิ้นเปลือง พลังงำน กระดำษ หมึกพิมพ์ และกำรสึกหรอของเครื่องพิมพ์ได้มำก  
1.13 ติดตั้งเครือข่ำยเชื่อมโยงกำรท ำงำนของเครื่องพิมพ์เพ่ือใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน จะช่วยลด

ควำมสิ้นเปลืองทั้งด้ำนพลังงำนและกำรซ่อมบ ำรุง  
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1.14 ถ่ำยเอกสำรแบบสองหน้ำเพื่อลดปริมำณกำรใช้กระดำษ  
1.15 ปิดเครื่องถ่ำยเอกสำรทุกครั้งหลังเลิกงำนพร้อมถอดปลั๊กออก 
1.16 ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกชนิดในส ำนักงำนเมื่อเลิกใช้งำน หรือเมื่อไม่มีควำมต้องกำร

ใช้งำนนำนกว่ำ 1 ชั่วโมง  
1.17 ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำกำรใช้อย่ำงเคร่งครัดเพ่ือประหยัดพลังงำนและยืดอำยุกำรใช้งำน

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ 
1.18 รณรงค์กำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำของอุปกรณ์ส ำนักงำน อย่ำงจริงจังและต่อเนื่องด้วย

วิธีกำรต่ำงๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชำสัมพันธ์ จัดบอร์ดนิทรรศกำร เสียงตำมสำย หรือให้ควำมรู้โดยกำรจัด
อบรม เป็นต้น 

 
 เป้าหมาย 

 ลดกำรใช้ไฟฟ้ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

2) การลดใช้น ้าประปา 
2.1 ตรวจสอบกำรรั่วไหลของน้ ำ โดยกำรปิดปั๊มน้ ำและก๊อกน้ ำทั้งหมดแล้วให้ไปดูที่มิเตอร์

น้ ำ ถ้ำตัวเลขยังวิ่งอยู่แสดงว่ำมีจุดรั่วไหล 
2.2 กำรล้ำงรถควรที่จะล้ำงด้วยกำรใช้ภำชนะบรรจุน้ ำ เพรำะจะช่วยลดกำรใช้น้ ำ 
2.3 ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้ ำต้นไม้แทนกำรฉีดน้ ำด้วยสำยยำง จะประหยัดน้ ำได้

มำกกว่ำ 
2.4 ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนแทนกำรล้ำงมือ เพรำะกำรใช้สบู่ก้อนล้ำงมือจะใช้เวลำมำกกว่ำ

กำรใช้สบู่เหลว และกำรใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้น จะใช้น้ ำน้อยกว่ำกำรล้ำงมือด้วยสบู่เหลวเข้มข้น 
2.5 ตรวจสอบชักโครกว่ำมีจุดรั่วซึมหรือไม่ ให้ลองหยดสีผสมอำหำรลงถังพักน้ ำ แล้วสังเกต

ดูที่คอห่ำน หำกมีน้ ำสีลงมำโดยที่ไม่ได้กดชักโครก ให้รีบซ่อมแซม 
2.6 ไม่ทิ้งเศษอำหำร กระดำษ สำรเคมีทุกชนิดในชักโครกเพรำะจะท ำให้สูญเสียน้ ำมำกเพ่ือ

ไล่สิ่งของลงท่อ 
2.7 ไม่ควรรดน้ ำต้นไม้ตอนแดดจัด เพรำะน้ ำจะระเหยหมดไปเปล่ำ ๆ ให้รถน้ ำตอนเช้ำที่

อำกำศยังเย็นอยู่ กำรระเหยจะต่ ำว่ำช่วยให้ประหยัดน้ ำ 
 เป้าหมาย 
 ลดกำรใช้น้ ำประปำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
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 2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพด าเนินงานในกิจกรรม 
       วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำรมีิ
กำรปรับปรุงกิจกรรมกำรด ำเนินงำน เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  จ ำนวน 2 เรื่อง 
       แนวทางการด าเนินงาน 
 1) พัฒนาระบบติดตามประเมินผลกิจกรรมด้านสื่อมวลชนสัญจร  

ปรับปรุงกระบวนกำรติดตำมประเมินผลให้มีประสิทธิภำพโดยมีกำรเก็บข้อมูลให้สะท้อน
ประสิทธิภำพของกิจกรรมสื่อสัญจรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพ่ิมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อให้มำก
ขึ้น เพื่อให้แนวพระรำชด ำริรวมถึงองค์ควำมรู้ต่ำงๆ  สำมำรถเข้ำถึงประชำชนได้มำกท่ีสุด 
 เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมหลัก จ ำนวนชิ้นงำนของสื่อประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ จ ำนวน 
ต่อกำรจัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในปีงบประมำณ 2558 ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ.2557 รวมถึงควำม
พึงพอใจของควำมคิดในกำรร่วมกิจกรรมของสื่อมวลชนเพิ่มขึ้นมำกกว่ำ ร้อยละ 91 
  
 2) พัฒนาระบบติดตามประเมินผลกิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.1 มีกำรปรับแผนกำรฝึกอบรมและสัมมนำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ให้หน่วยงำนไปจัด
สัมมนำต่ำงประเทศ 

2.2 ปรับปรุงกระบวนกำรติดตำมประเมินผลให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นโดยกำรออกแบบกำรเก็บ
ข้อมูลให้สะท้อนผลกำรพัฒนำบุคลำกรได้มำกข้ึน 

2.3 สนับสนุนให้มีบุคลำกรได้มีกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรพัฒนำตนเองเพ่ิมมำกข้ึน 
 เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมสนับสนุน ปริมำณชั่วโมงกำรฝึกอบรมของบุคลำกร  ใน
ปีงบประมำณ 2558 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
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แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ สถานะปัจจุบัน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลส าเร็จ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. การลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม 
   1.1 ลดกำรใช้ไฟฟ้ำ 
 
   1.2 ลดกำรใช้น้ ำประปำ 

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

 
1.1 ลดปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ลง
รอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ.2557 
1.2 ลดปริมำณกำรใช้น้ ำประปำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2558 
ลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ.2557  

 
ทุกหน่วยงำน 
 
ทุกหน่วยงำน 

 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process(ก่อนลด) 
(กระบวนการ/ขั้นตอน

ในการด าเนินงาน) 

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) (กระบวนการ/
ขั้นตอนในการด าเนินงาน) 

วิธีการท าเนินการ Output (สินค้า/บริการ)  ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 
ลดขั้นตอน/
ลดจ านวนวัน 

ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบรวมกบั
กิจกรรมอ่ืน 

ก่อน 
การปรับปรุง 

เป้าหมาย 
หลังการปรับปรุง 

ก่อน 
การปรับปรุง 

เป้าหมาย 
หลังการปรับปรุง 

1.พัฒนำระบบ
ติดตำมประเมินผล
กิจกรรมกิจกรรม
สื่อมวลชนสัญจร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
จ ำนวนช้ินงำนของสื่อ
ประชำสมัพันธ์ผ่ำนสื่อ
ต่ำง ๆ จ ำนวน 27 ช้ิน 
ต่อกำรจัดกิจกรรม 1 
ครั้ง  
เชิงคุณภาพ 
ควำมพึงพอใจของ
ควำมคิดเห็นในกำร
ร่วมกิจกรรมของ
สื่อมวลชน ร้อยละ 91 

เชิงปริมาณ 
จ ำนวนช้ินงำนของสื่อ
ประชำสมัพันธ์ผ่ำนสื่อ
ต่ำงๆ จ ำนวน 30 ครั้ง
ต่อกำรจัดกิจกรรม 1 
ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
ควำมพึงพอใจของควำม
คิดเห็นในกำรร่วม
กิจกรรมของสื่อมวลชน
มำกกว่ำ ร้อยละ 91 

ต้นทุนรวม 
3,432,528.73 
บำท จ ำนวน 27 
ช้ิน ต่อกำรจัด
กิจกรรม 1 ครั้ง 
ต้นทุนต่อหน่วย 
127,130.69 บำท
ต่อสื่อ
ประชำสมัพันธ์ 

ต้นทุนรวม 
3,260,902.29 บำท 
จ ำนวน 29 ช้ินตอ่กำร
จัดกิจกรรม 1 ครั้ง 
ต้นทุนต่อหน่วย 
112,444.91 บำท 
ต่อกำรจดัสื่อ
ประชำสมัพันธ ์1 ครั้ง 
** ทั้งนี้สมมติฐานให้
ต้นทุนรวมเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 

จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร 

ด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำร 

ติดตำมและ
ประเมินผล 

รำยงำนผล 
และปรับปรุง
ด ำเนินกำร 

จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร 

ด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำร 

ติดตำมและ
ประเมินผล 

รำยงำนผล 
และปรับปรุง
ด ำเนินกำร 

ปรับปรุงกระบวนกำรตดิตำม
ประเมินผลให้มีประสิทธิภำพมำก
ขึ้นโดยมีกำรเก็บข้อมลูให้สะท้อน

ประสิทธิภำพของกิจกรรมสื่อ
สัญจรได้มำกขึ้น 
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ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process(ก่อนลด) 
(กระบวนการ/ขั้นตอน

ในการด าเนินงาน) 

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) (กระบวนการ/
ขั้นตอนในการด าเนินงาน) 

วิธีการท าเนินการ Output (สินค้า/บริการ)  ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 
ลดขั้นตอน/
ลดจ านวนวัน 

ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบรวมกบั
กิจกรรมอ่ืน 

ก่อน 
การปรับปรุง 

เป้าหมาย 
หลังการปรับปรุง 

ก่อน 
การปรับปรุง 

เป้าหมาย 
หลังการปรับปรุง 

 
 
 
 

  
 
 

 
 

ช้ินงานของสื่อ
ประชาสมัพันธ์ผ่าน
สื่อต่าง ๆต่อครั้ง
เพิ่มขึ้น ท าให้ต้นทุน
ต่อหน่วยลดลง** 

2. พัฒนำระบบ
ติดตำมประเมินผล
กิจกรรมด้ำนกำร
พัฒนำทรัพยำกร
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 

จ ำนวนชั่วโมง/คน
กำรฝึกอบรม 
ประจ ำปี
งบประมำณ 2557 
22,215 ชั่วโมง 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ 

จ ำนวนชั่วโมง/คนกำร
ฝึกอบรม ประจ ำปี
งบประมำณ 2558 
23,326 ชั่วโมง 
 
 

ต้นทุนรวม 
17,527,109.20 
บำท ปริมำณ  
22,215 ชั่วโมง 
ต้นทุนต่อหน่วย
783.12 บำท/
ชั่วโมง 

ต้นทุนรวม 
16,396,957.05 
บำท ปริมำณ  
23,326 ชั่วโมง 
ต้นทุนต่อหน่วย
708.53 บำท/
ชั่วโมง 
** ทั้งนี้สมมติฐานให้
ต้นทุนรวมเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 
ปริมาณช่ัวโมง/คน
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้นท า
ให้ต้นทุนต่อหน่วย
ลดลง** 

 

 

จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร 

ด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำร 

ติดตำมและ
ประเมินผล 

รำยงำนผล 
และปรับปรุง
ด ำเนินกำร 

จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร 

ด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำร 

ติดตำมและ
ประเมินผล 

รำยงำนผล 
และปรับปรุง
ด ำเนินกำร 

ออกแบบกำรจัดเก็บข้อมูลให้
มีควำมชัดเจน ครอบคลุม
มำกข้ึน สะท้อนข้อมูลให้มี
ควำมถูกต้อง และ ครบถ้วน 
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