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ตุลาคม  2558 



 

ค าน า 
  

ตามมาตรา 21 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       
พ.ศ.2546 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดทาบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์
วิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ก าหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการค านวณ
ต้นทุนผลผลิตขึ้นเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2547 และก าหนดให้ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานภาครัฐ
จะต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ      
(ส านักงาน กปร.) ได้ให้ความส าคัญของการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานสนองพระราชด าริที่มีประสิทธิภาพสูง โดย
มุ่งถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ จึงได้จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งพิจารณาจากผลการ
ค านวณต้นทุนที่เกิดขึ้น โดยให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยขององค์กร โดยแบ่งเนื้อหา
รายงานฉบับนี้ออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานและผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ส่วนที่ 3 ช่วงระยะเวลา
ที่ด าเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่วนที่ 4 ปัจจัย
สนับสนุนต่อการด าเนินงาน/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน ส่วนที่ 5 แนวทางหรือข้อเสนอแนะส าหรับการ
ด าเนินการต่อไป และ ส่วนที่ 6 ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุน 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ      
(ส านักงาน กปร.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการด าเนินงาน และผลส าเร็จตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน
ของ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)  
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายทีต่ั้งไว้ 
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 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าต้นทุนผลผลิต  
 แบบประเมินของผู้บริหารหรือคณะท างานต้นทุนผลผลิต  
 การสื่อสารภายในหน่วยงานถึงมาตรการประหยัดทรัพยากรของหน่วยงาน  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 

 หลักกำรและเหตุผล 
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2546 ได้บัญญัติแนวทางการบริหารราชการแนวใหม่ ประการหนึ่งให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยมาตรา 21 ของพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวกําหนดให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้น ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดและรายงานผลการคํานวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบให้กรมบัญชีกลางทราบ 

   สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 
ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาการบริหารงานในด้านดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  สํานักงาน กปร. 
ได้จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากร กําหนดเป็นขั้นความสําเร็จ (Milestone) เป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

   1. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และสร้างรหัสกิจกรรมย่อยใน
ระบบ GFMIS สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ดังกล่าว ในระบบ GFMIS 
   2. จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ เปรียบเทียบผลการ
คํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงาน
เปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ  พร้อมทั้งรายงานตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   3. จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ชัดเจนสามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) และแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
   4. ดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
พร้อมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและผลสําเร็จตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
   5. จัดทําการสอบทานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
โดยการประเมินผลของผู้บริหารหรือคณะทํางานต้นทุนผลผลิต 

   ทั้งนี้ สํานักงาน กปร. ได้มีแนวทางในการพัฒนากระบวนการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถ
เพ่ิมผลผลิตหรือลดต้นทุนให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ดังนั้น คณะกรรมการจัดทําต้นทุนผลผลิตของ สํานักงาน กปร. จึงได้ร่วมกันศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนผผลิตการดําเนินงาน, การดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2558 
รวมถึงการสอบทานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการ 
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 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    
(สํานักงาน กปร.) มีแนวทางในการดําเนินงานนโยบายควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด และมี
ประสิทธิภาพ 

 

 วิธีกำรด ำเนินงำน 

 ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 รวมถึง
ผลการดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพปีงบประมาณ 2557 

 การทบทวน และวางแผนเพื่อจัดทํา (ร่าง) แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2558 
 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2558 ให้ผู้บริหารพิจารณาและอนุมัติแผนฯ 
 การดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพฯ ของทุกสํานัก/ศูนย์/กลุ่ม และการประชาสัมพันธ์

นโยบาย/มาตรการ 
 การติดตามและการสรุปผลการดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
 สอบทานการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนผลผลิต 

 

 ประโยชน์ที่ได้รับ 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเ พ่ือประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ           
(สํานักงาน กปร.)  สามารถใช้ทรัพยากรในการดําเนินงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด ส่งผลให้องค์การสามารถลด
ต้นทุนการดําเนินการ เพ่ือบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน  
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 

 กำรด ำเนินกำร 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยมีมาตรการในการประหยัดทรัพยากร 
ดังนี้ 

มำตรกำร/นโยบำย กิจกรรม วิธีด ำเนินกำร 

 - คณะกรรมการจัดทําต้นทุนผลผลิต มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําต้นทุนผล
ผลผลิต ของสํานักงาน กปร. ตามคําสั่งที่ 
9/2558 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 

 

- แผนเพิ่มประสิทธิภาพของ สํานักงาน กปร. -  สํ านั ก ง าน  กปร .  ได้ จั ดทํ า แผน เ พ่ิ ม
ประสิ ทธิ ภ าพการดํ า เนิ นงานประจํ าปี
งบประมาณ พ .ศ . 2558  และได้ จั ดส่ ง
กรมบัญชีกลาง ตาม 

หลักฐำน 

1 .  สํ า เ น า ห นั ง สื อ ส่ ง ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง                
ที่ กร 0001/1016 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 
เรื่อง แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
พ.ศ.2558 

1.กำรลดใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำ 

หมวดไฟฟ้ำและแสงสว่ำง 
1.1  ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิก

การใช้งานหรือหมด ความจําเป็นต้องใช้งาน 
การปิดสวิตช์ไฟบ่อยๆ ไม่ทําให้เปลืองไฟฟ้า
แต่อย่างใด 

1.2 เปิดม่านหรือหน้าต่างหรือติดตั้ ง
กระเบื้องโปร่งแสงเพ่ือรับแสงสว่างจาก
ธรรมชาติ แทนการใช้แสงสว่างจากหลอดไฟ 

1.3 ตรวจแก้ไขเอกสารบนจอภาพแทน
การตรวจแก้ ไขบน เอกสารที่ พิ ม พ์จาก
เครื่องพิมพ์ จะช่วยลดการสิ้นเปลือง พลังงาน 
กระดาษ หมึกพิมพ์ และการสึกหรอของ
เครื่องพิมพ์ได้มาก 

1.4 ติดตั้งเครือข่ายเชื่อมโยงการทํางาน
ของเครื่องพิมพ์เพ่ือใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน จะ
ช่วยลดความสิ้นเปลืองทั้งด้านพลังงานและ
การซ่อมบํารุง 

มีการขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางในการประหยัดพลังงานฯ 

หลักฐำน 

1. สําเนาหนังสือแจ้งขอความร่วมมือ ที่ กชบ.
171/2558 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 
เรื่อง ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางในการประหยัดพลังงานฯ 
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มำตรกำร/นโยบำย กิจกรรม วิธีด ำเนินกำร 
1.5 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 

องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กําลังสบาย 
อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น 1 องศา ต้องใช้พลังงาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5-10 

1.6 ปิดเครื่องถ่ายเอกสารทุกครั้งหลังเลิก
งานพร้อมถอดปลั๊กออก 

1.7 ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดใน
สํานักงานเมื่อเลิกใช้งาน หรือเมื่อไม่มีความ
ต้องการใช้งานนานกว่า 1 ชั่วโมง 

1.8 ปฏิบัติตามคําแนะนําการใช้อย่าง
เคร่งครัดเพ่ือประหยัดพลังงานและยืดอายุ
การใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 

1.9 มีแผนการตรวจเช็คและทําความ
สะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกชนิดเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.10 รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ของอ ุปกรณ์สําน ักงานอย ่างจร ิงจ ังและ
ต่อเนื่องด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์
ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดนิทรรศการ เสียง
ตามสาย หรือให้ความรู ้โดยการจัดอบรม 
เป็นต้น 

หมวดอุปกรณ์ส ำนักงำน 
1.11  ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการ

ใช้งานนานเกินกว่า15 นาที หรือตั้งโปรแกรม
พักหน้าจอ  

1.12 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง 
พิมพ์เมื่อไม่มีการใช้งาน ติดต่อกันนานกว่า 1 
ชั่วโมง และปิดเครื่องทุกครั้งหลัง เลิกการใช้
งานพร้อมทั้งถอดปลั๊กออก  

1.13  ตรวจแก้ไขเอกสารบนจอภาพแทน
การตรวจแก้ ไขบน เอกสารที่ พิ ม พ์จาก
เครื่องพิมพ์ จะช่วยลดการสิ้นเปลือง พลังงาน 
กระดาษ หมึกพิมพ์ และการสึกหรอของ
เครื่องพิมพ์ได้มาก  

1.14 ติดตั้งเครือข่ายเชื่อมโยงการทํางาน
ของเครื่องพิมพ์เพ่ือใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน จะ
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มำตรกำร/นโยบำย กิจกรรม วิธีด ำเนินกำร 
ช่วยลดความสิ้นเปลืองทั้งด้านพลังงานและ
การซ่อมบํารุง  

1.15 ถ่ายเอกสารแบบสองหน้าเพ่ือลด
ปริมาณการใช้กระดาษและพลังงานจากการ
ถ่ายเอกสาร  

1.16 ปิดเครื่องถ่ายเอกสารทุกครั้งหลัง
เลิกงานพร้อมถอดปลั๊กออก 

1.17 ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดใน
สํานักงานเมื่อเลิกใช้งาน หรือเมื่อไม่มีความ
ต้องการใช้งานนานกว่า 1 ชั่วโมง  

1.18 ปฏิบัติตามคําแนะนําการใช้อย่าง
เคร่งครัดเพ่ือประหยัดพลังงานและยืดอายุ
การใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ 

1.19  รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ของอุปกรณ์สํานักงาน อย่างจริงจั งและ
ต่อเนื่องด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์
ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดนิทรรศการ เสียงตาม
สาย หรือให้ความรู้โดยการจัดอบรม เป็นต้น 

2. กำรลดใช้น  ำประปำ 2.1 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํา โดยการ
ปิดปั๊มน้ําและก๊อกน้ําทั้งหมดแล้วให้ไปดูที่
มิเตอร์น้ํา ถ้าตัวเลขยังวิ่งอยู่แสดงว่ามีจุด
รั่วไหล 

2.2 การล้างรถควรที่จะล้างด้วยการใช้
ภาชนะบรรจุน้ํา เพราะจะช่วยลดการใช้น้ํา 

2.3 ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้ําต้นไม้
แทนการฉีดน้ําด้วยสายยาง จะประหยัดน้ําได้
มากกว่า 

2.4 ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนแทนการล้าง
มือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลา
มากกว่าการใช้สบู่เหลว และการใช้สบู่เหลวที่
ไม่เข้มข้น จะใช้น้ําน้อยกว่าการล้างมือด้วยสบู่
เหลวเข้มข้น 

2.5 ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่ วซึม
หรือไม่ ให้ลองหยดสีผสมอาหารลงถังพักน้ํา 
แล้วสังเกตดูที่คอห่าน หากมีน้ําสีลงมาโดยที่
ไม่ได้กดชักโครก ให้รีบซ่อมแซม 
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มำตรกำร/นโยบำย กิจกรรม วิธีด ำเนินกำร 
2.6 ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมี

ทุกชนิดในชักโครกเพราะจะทําให้สูญเสียน้ํา
มากเพ่ือไล่สิ่งของลงท่อ 

2.7 ไม่ควรรดน้ําต้นไม้ตอนแดดจัดเพราะ 
น้ําจะระเหยหมดไปเปล่า ๆ ให้รถน้ําตอนเช้า
ที่อากาศยังเย็นอยู่ การระเหยจะต่ําว่าช่วยให้
ประหยัดน้ํา 

3. พัฒนำระบบติดตำม
ประเมินผลกิจกรรม
สื่อมวลชนสัญจร 

พัฒนำระบบติดตำมประเมินผลกิจกรรม
ด้ำนสื่อมวลชนสัญจร  

      ปรับปรุงกระบวนการติดตามประเมินผล
ให้มีประสิทธิภาพโดยมีการเก็บข้อมูลให้
สะท้อนประสิทธิภาพของกิจกรรมสื่อสัญจร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อให้มากขึ้น เพ่ือให้แนว
พระราชดําริรวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ  สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้มากท่ีสุด 

 

4. พัฒนำระบบติดตำม
ประเมินผลกิจกรรมด้ำน
กำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล 

พัฒนำระบบติดตำมประเมินผลกิจกรรม
ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

4.1 มีการปรับแผนการฝึกอบรมและ
สัมมนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ให้หน่วย 
งานไปจัดสัมมนาต่างประเทศ 

4.2 ปรับปรุ งกระบวนการติดตาม
ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการ
ออกแบบการเก็บข้อมูลให้สะท้อนผลการ
พัฒนาบุคลากรได้มากขึ้น 

4.3 สนับสนุนให้มีบุคลากรได้มีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองเพ่ิมมากขึ้น 
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รำยงำนผลตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนค่ำใช้จ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพ ระยะเวลำตำมแผน เป้ำหมำย/ตัวชี วัดผลส ำเร็จ ระยะเวลำจริง ผลกำรด ำเนินกำร หมำยเหตุ 

1. กำรลดค่ำใช้จ่ำยในภำพรวม 
1.1 ลดกำรใช้ไฟฟ้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ต.ค.57- ก.ย.58 

 
1.1 ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร้อยละ 5 
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
659,890 - (659,890 x .05)  
= 626,895  หน่วย 

 
ต.ค.57- ก.ย.58 
 
 
 
 
 

 
สรุปยอดค่าไฟฟ้า ประจําปี 
2558 ยอดการใช้เท่ากับ   
679,395 หน่วย      
เพ่ิมข้ึน  19,505 หน่วย            
คิดเป็น 2.87 % 

 
ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่ตั้งไว้
เนื่องจาก  
  -  สภาพอากาศที่ร้อน ได้มีการขยายเวลา
เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศจากเวลา 09.00 
-16.00 น. เป็น 08.30 – 16.30 น. เมื่อ      
23 มี.ค.58 และมีการปรับเวลาอีกครั้งจาก 
08.30 – 16.30 น.เป็น 08.30 – 16.00 น. 
เมื่อ 17 ก.ย. 58 
 
 
 

   1.2 ลดกำรใช้น  ำประปำ ต.ค.57 - ก.ย.58 1.2 ลดปริมาณการใช้น้ําประปา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร้อยละ 5 
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
13,733 - (13,733 x .05)  
= 13,046 หน่วย 
 

 

 

 

ต.ค.57- ก.ย.58 สรุปยอดค่าน้ําประปา 
ประจําปี 2558 ยอดการใช้
เท่ากับ  3,848 หน่วย 
ลดลง 9,885 หน่วย       
คิดเป็น 256.89  % 

 
 
 

ด ำเนินได้ตำมแผน 
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รำยงำนผลตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

 
 

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนกำร 

Process(ก่อนลด) 
(กระบวนกำร/ขั นตอน

ในกำรด ำเนินงำน) 

Process (เป้ำหมำยกำร
ปรับปรุง) (กระบวนกำร/
ขั นตอนในกำรด ำเนินงำน) 

วิธีกำรท ำเนินกำร Output (สินค้ำ/บริกำร) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 
ลดขั นตอน/
ลดจ ำนวนวัน 

ยกเลิก
ขั นตอน 

ยุบรวมกบั
กิจกรรมอ่ืน 

เป้ำหมำย 
หลังกำรปรับปรุง 

ผลหลังกำรปรับปรุง 
เป้ำหมำย 

หลังกำรปรับปรุง 
ผลหลังกำร
ปรับปรุง 

1.พัฒนำระบบ
ติดตำมประเมินผล
กิจกรรมกิจกรรม
สื่อมวลชนสัญจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมำณ 
จํานวนช้ินงานของสื่อ
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ เฉลีย่ 30 ช้ิน ต่อ
การจัดกจิกรรม 1ครั้ง  
เชิงคุณภำพ 
ความพึงพอใจของ
ความคิดเห็นในการ
ร่วมกิจกรรมของ
สื่อมวลชน ร้อยละ 91 
 
 
 

เชิงปริมำณ 
จํานวนช้ินงานของสื่อ
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ เฉลี่ย 37 ช้ิน ต่อ
การจัดกิจกรรม 1ครั้ง 
เชิงคุณภำพ 
ความพึงพอใจของความ
คิดเห็นในการร่วม
กิจกรรมของสื่อมวลชน
มากกว่า ร้อยละ 81 
 
 

ต้นทุนรวม 
3,260,902.29 
บาท จํานวน 30 
ช้ินต่อการจัด
กิจกรรม 1 ครั้ง 
ต้นทุนต่อหน่วย 
112,444.91 บาท 
ต่อการจัดสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 1 
ครั้ง 
 

ต้นทุนรวม 
3,260,902.29 บาท 
จํานวน 37 ช้ิน ต่อ
การจัดกจิกรรม 1 
ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 
88,132.49 บาท ต่อ
การจัดสื่อ
ประชาสมัพันธ ์1 ครั้ง 
 

จัดทํา
แผนปฏิบัติการ 

ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

ติดตามและ
ประเมินผล 

รายงานผล 
และปรับปรุง
ดําเนินการ 

จัดทํา
แผนปฏิบัติการ 

ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

ติดตามและ
ประเมินผล 

รายงานผล 
และปรับปรุง
ดําเนินการ 

ปรับปรุงกระบวนการตดิตาม
ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นโดยมีการเกบ็ข้อมูลให้

สะท้อนประสิทธิภาพของ
กิจกรรมสื่อสญัจรไดม้ากขึ้น 



 

 

9 

รำยงำนผลตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

 

2. พัฒนาระบบติด 
ต ามประ เ มิ น ผ ล
กิจกรรมด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมำณ 

จํานวนชั่วโมง/คน
การฝึกอบรม 
ประจําปี
งบประมาณ 2558 
23,326 ชั่วโมง 
 
 

เชิงปริมำณ 

จํานวนชั่วโมง/คนการ
ฝึกอบรม ประจําปี
งบประมาณ 2558 
17,174 ชั่วโมง 
 
 

ต้นทุนรวม 
16,396,957.05 
บาท ปริมาณ  
23,326 ชั่วโมง 
ต้นทุนต่อหน่วย
708.53 บาท/
ชั่วโมง 
 

ต้นทุนรวม  
8,693,399.28 
บาท ปริมาณ  
17,174 ชั่วโมง 
ต้นทุนต่อหน่วย 
506.20 บาท/
ชั่วโมง 
 

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนกำร 

Process(ก่อนลด) 
(กระบวนกำร/ขั นตอน

ในกำรด ำเนินงำน) 

Process (เป้ำหมำยกำร
ปรับปรุง) (กระบวนกำร/
ขั นตอนในกำรด ำเนินงำน) 

วิธีกำรท ำเนินกำร Output (สินค้ำ/บริกำร) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 
ลดขั นตอน/
ลดจ ำนวนวัน 

ยกเลิก
ขั นตอน 

ยุบรวมกบั
กิจกรรมอ่ืน 

เป้ำหมำย 
หลังกำรปรับปรุง 

ผลหลังกำรปรับปรุง 
เป้ำหมำย 

หลังกำรปรับปรุง 
ผลหลังกำร
ปรับปรุง 

จัดทํา
แผนปฏิบัติการ 

ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

ติดตามและ
ประเมินผล 

รายงานผล 
และปรับปรุง
ดําเนินการ 

จัดทํา
แผนปฏิบัติการ 

ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

ติดตามและ
ประเมินผล 

รายงานผล 
และปรับปรุง
ดําเนินการ 

ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล
ให้มีความชัดเจน ครอบคลุม
มากข้ึน สะท้อนข้อมูลให้มี
ความถูกต้อง และ ครบถ้วน 

ในปี 2558 มีการจัดฝึกอบรม
บุคคลภายนอก เพียง 2 หลักสูตร 
ทําให้ค่าใช้จ่ายลดลงจากปี 2557 
ซึ่งมีการจัดถึง 6 หลักสูตร 7 รุ่น 

รวมถึงจํานวนช่ัวโมงลดลงพันแปร
กับจํานวนหลักสตูรทีล่ดลง 
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สรุปผลกำรวิเครำะห์ 
ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 

ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วยกิจกรรมการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 4 กิจกรรม ได้แก่ 

  1. กำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ ในปี 2557 มปีริมาณการใช้ไฟฟ้า เท่ากับ  659,890 หน่วย เป็นเงิน 
3,325,444.53 บาท จึงกําหนดเป้าหมายไว้ คือลดการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร้อยละ 5 เมื่อเทียบ
กับปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 626,895  หน่วย 

ผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ฯ ปี 2558 ปรำกฏว่ำ มีปริมาณไฟฟ้าเท่ากับ 
679,395 หน่วย เพิ่มขึ้น  19,505 หน่วย คิดเป็น 2.87 %  ไม่เป็นไปตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพที่กําหนดไว้ 
เนื่องจาก    สภาพอากาศที่ร้อน ได้มีการขยายเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศจากเวลา 09.00 -16.00 น. 
เป็น 08.30 – 16.30 น. เมื่อ 23 มี.ค.58 และมีการปรับเวลาอีกครั้งจาก 08.30 – 16.30 น.เป็น 08.30 – 16.00 
น. เมื่อ 17 ก.ย. 58 อีกทั้งในช่วงเดือน ก.พ. – พ.ค.58 เป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศร้อนทําเครื่องปรับอากาศ
ทํางานหนักและใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

  2. กำรประหยัดน  ำประปำ ในปี 2557 ปริมาณการใช้น้ําประปาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เท่ากับ  
13,733 หน่วย เป็นเงิน 234,062.87 บาท จึงกําหนดเป้าหมายไว้ คือลดปริมาณการใช้น้ําประปา ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 ลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ตามเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง) 
  ผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ฯ ปี 2558 ปรำกฏว่ำ มีการมีปริมาณการใช้น้ําประปา 
เท่ากับ  3,848 หน่วย ลดลง 9,885 หน่วย คิดเป็น 256.89 %  เป็นไปตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพที่กําหนดไว้ 
เนื่องจากมีการรณรงค์ให้ปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ และมีการ สํารวจตรวจสอบตามจุดต่าง ๆ ทํา
ให้ทราบจุดที่ชํารุด เช่น ท่อแตก และสามารถแก้ไขได้ทันเวลา 

  3. ปรับปรุงกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ในปี 2557 มีจํานวนชิ้นงานของสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ ต่อการจัด 1 ครั้ง เท่ากับ 27 ชิ้น จึงกําหนดเป้าหมายไว้คือ เพ่ิมผลการดําเนินงานกิจกรรมหลัก จํานวน
ชิ้นงานของสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ จํานวน ต่อการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2558 ร้อยละ 
5 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รวมถึงความพึงพอใจของความคิดในการร่วมกิจกรรมของสื่อมวลชน
เพ่ิมขึ้นมากกว่า ร้อยละ 91 โดยสะท้อนประสิทธิภาพของกิจกรรมสื่อสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อให้มากขึ้น เพ่ือให้แนวพระราชดําริรวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ  สามารถเข้ าถึง
ประชาชนได้มากท่ีสุด 

  ผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ฯ ปี 2558 ปรำกฏว่ำ ในเชิงปริมาณ จํานวนชิ้นงาน
ของสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ จํานวน ต่อการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง  เท่ากับ 37 ชิ้น คิดเป็น 37.04 % 
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และในเชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของความคิดในการร่วมกิจกรรมของสื่อมวลชนอยู่ที่ 
ร้อยละ 81 ลดลงจากแผนที่วางไว้ ในส่วนของสถานที่จัดและความสะดวกในการทํางานที่สื่อมวลชนมีความพึง
พอใจลดลง 
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  4. ปรับปรุงกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  ในปี 2558 ได้มีการกําหนดกิจกรรมเพ่ือเป็น
การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลกิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 กิจกรรมคือ 

1. มีการปรับแผนการฝึกอบรมและสัมมนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ให้หน่วยงานไปจัด
สัมมนาต่างประเทศ 

2. ปรับปรุงกระบวนการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการออกแบบการเก็บ
ข้อมูลให้สะท้อนผลการพัฒนาบุคลากรได้มากข้ึน 

3. สนับสนุนให้มีบุคลากรได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองเพ่ิมมากขึ้น 

  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพ ฯ ปี 2558  
1. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้มีการปรับแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จากเดิมที่มีการ

ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เป็นดูงานในประเทศแทน เชน่ หลักสูตร นบร. รุ่น 4 และ พพร.รุ่น 4 รวมถึงการ
เดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศด้วย 

2. มีการปรับกระบวนการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมาขึ้น โดยการให้ เจ้าหน้าที่ที่ได้
เข้ารับการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ทั้งที่ผ่านกระบวนการของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ และผ่านการ
ฝึกอบรมผ่านสํานัก/ศูนย์/กลุ่ม เอง และการฝึกอบรมทาง e-leanning รายงานผลการฝึกอบรมให้สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลทราบเพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการฝึกอบรม ซึ่งจะทําให้การจัดเก็บข้อมูลให้มีความชัดเจน 
ครอบคลุมมากขึ้น สะท้อนข้อมูลให้มีความถูกต้อง และ ครบถ้วน 

3. สนับสนุนให้มีบุคลากรได้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองเพ่ิมมากขึ้น จากการที่มี
หลักสูตรต่าง ๆ ให้ข้าราชการได้เลือกรับการฝึกอบรมตามความต้องการและช่วงเวลาที่สามารถฝึกอบรมได้ 
รวมถึงมีความหลากหลายของหลักสูตรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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ส่วนที่ 3 ช่วงระยะเวลำทีด่ ำเนินกำรตำมแผนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 

ล ำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลำ 

ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 
1. ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ             

 หมวดไฟฟ้ำและแสงสว่ำง 
1.1  ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกการ

ใช้งานหรือหมด ความจําเป็นต้องใช้งาน การปิด
สวิตช์ไฟบ่อยๆ ไม่ทําให้เปลืองไฟฟ้าแต่อย่างใด 

1.2 เปิ ดม่ านหรื อหน้ าต่ า งหรื อติ ดตั้ ง
กระเบื้ องโปร่ งแสง เ พ่ือรั บแสงสว่ า งจาก
ธรรมชาติ แทนการใช้แสงสว่างจากหลอดไฟ 

1.3 ตรวจแก้ไขเอกสารบนจอภาพแทนการ
ตรวจแก้ไขบนเอกสารที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ จะ
ช่วยลดการสิ้นเปลือง พลังงาน กระดาษ หมึก
พิมพ์ และการสึกหรอของเครื่องพิมพ์ได้มาก 

1.4 ติดตั้งเครือข่ายเชื่อมโยงการทํางานของ
เครื่องพิมพ์เพ่ือใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน จะช่วยลด
ความสิ้นเปลืองทั้งด้านพลังงานและการซ่อม
บํารุง 

1.5 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่  25 
องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กําลังสบาย 
อุณหภูมิที่ เ พ่ิมขึ้น 1 องศา ต้องใช้พลังงาน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5-10 
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ส่วนที่ 3 ช่วงระยะเวลำทีด่ ำเนินกำรตำมแผนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 

ล ำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลำ 

ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 

 

1.6 ปิดเครื่องถ่ายเอกสารทุกครั้งหลังเลิก
งานพร้อมถอดปลั๊กออก 

1.7 ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดใน
สํานักงานเมื่อเลิกใช้งาน หรือเมื่อไม่มีความ
ต้องการใช้งานนานกว่า 1 ชั่วโมง 

1.8 ปฏิบัติตามคําแนะนําการใช้อย่ าง
เคร่งครัดเพ่ือประหยัดพลังงานและยืดอายุการ
ใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 

1.9 มีแผนการตรวจเช็คและทําความ
สะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกชนิดเพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.10 รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ของอุปกรณ์สํานักงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  ติ ด ส ติ๊ ก เ ก อ ร์
ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดนิทรรศการ เสียงตาม
สาย หรือให้ความรู้โดยการจัดอบรม เป็นต้น 
หมวดอุปกรณ์ส ำนักงำน 

1.11  ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการ
ใช้งานนานเกินกว่า 15 นาที หรือตั้งโปรแกรม
พักหน้าจอ  
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ส่วนที่ 3 ช่วงระยะเวลำทีด่ ำเนินกำรตำมแผนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 

 

ล ำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลำ 

ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 

 

1.12 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
เมื่อไม่มีการใช้งาน ติดต่อกันนานกว่า 1 ชั่วโมง 
และปิดเครื่องทุกครั้งหลัง เลิกการใช้งานพร้อม
ทั้งถอดปลั๊กออก  

1.13  ตรวจแก้ไขเอกสารบนจอภาพแทน
กา รต ร ว จแก้ ไ ขบน เ อกส า ร ที่ พิ ม พ์ จ า ก
เครื่องพิมพ์ จะช่วยลดการสิ้นเปลือง พลังงาน 
กระดาษ หมึกพิมพ์ และการสึกหรอของ
เครื่องพิมพ์ได้มาก  

1.14 ติดตั้งเครือข่ายเชื่อมโยงการทํางาน
ของเครื่องพิมพ์เพ่ือใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน จะ
ช่วยลดความสิ้นเปลืองทั้งด้านพลังงานและการ
ซ่อมบํารุง  

1.15 ถ่ายเอกสารแบบสองหน้าเพ่ือลด
ปริมาณการใช้กระดาษ  

1.16 ปิดเครื่องถ่ายเอกสารทุกครั้งหลังเลิก
งานพร้อมถอดปลั๊กออก 

1.17 ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดใน
สํานักงานเมื่อเลิกใช้งาน หรือเมื่อไม่มีความ
ต้องการใช้งานนานกว่า 1 ชั่วโมง 
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ส่วนที่ 3 ช่วงระยะเวลำทีด่ ำเนินกำรตำมแผนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 

ล ำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลำ 

ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 

 

1.18 ปฏิบัติตามคําแนะนําการใช้อย่าง
เคร่งครัดเพ่ือประหยัดพลังงานและยืดอายุการ
ใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ 

1.19  รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ของอุปกรณ์สํานักงาน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์
ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดนิทรรศการ เสียงตาม
สาย หรือให้ความรู้โดยการจัดอบรม เป็นต้น 

            

2. กำรประหยัดน  ำประปำ             

 

2.1 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํา โดยการ
ปิดปั๊มน้ํ าและก๊อกน้ําทั้ งหมดแล้วให้ไปดูที่
มิเตอร์น้ํา ถ้าตัวเลขยังวิ่งอยู่แสดงว่ามีจุดรั่วไหล 

2.2 การล้างรถควรที่จะล้างด้วยการใช้
ภาชนะบรรจุน้ํา เพราะจะช่วยลดการใช้น้ํา 

2.3 ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้ําต้นไม้
แทนการฉีดน้ําด้วยสายยาง จะประหยัดน้ําได้
มากกว่า 
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ส่วนที่ 3 ช่วงระยะเวลำทีด่ ำเนินกำรตำมแผนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 

ล ำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลำ 

ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 

 

2.4 ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนแทนการล้าง
มือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลา
มากกว่าการใช้สบู่เหลว และการใช้สบู่เหลวที่
ไม่เข้มข้น จะใช้น้ําน้อยกว่าการล้างมือด้วยสบู่
เหลวเข้มข้น 

2.5 ตรวจสอบชักโครกว่ ามี จุ ดรั่ วซึม
หรือไม่ ให้ลองหยดสีผสมอาหารลงถังพักน้ํา 
แล้วสังเกตดูที่คอห่าน หากมีน้ําสีลงมาโดยที่
ไม่ได้กดชักโครก ให้รีบซ่อมแซม  

2.6 ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุก
ชนิดในชักโครกเพราะจะทําให้สูญเสียน้ํามาก
เพ่ือไล่สิ่งของลงท่อ 

2.7 ไม่ควรรดน้ําต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะ
น้ําจะระเหยหมดไปเปล่า ๆ ให้รถน้ําตอนเช้าที่
อากาศยังเย็นอยู่ การระเหยจะต่ําว่าช่วยให้
ประหยัดน้ํา 
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ส่วนที่ 3 ช่วงระยะเวลำทีด่ ำเนินกำรตำมแผนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลำ 

ต.ค.-56 พ.ย.-56 ธ.ค.-56 ม.ค.-57 ก.พ.-57 มี.ค.-57 เม.ย.-57 พ.ค.-57 มิ.ย.-57 ก.ค.-57 ส.ค.-57 ก.ย.-57 

 กรณีปรับปรุงกิจกรรม             
3. ปรับปรุงกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร : พัฒนำ

ระบบติดตำมประ เ มินผลกิ จกรรมด้ ำน
สื่อมวลชนสัญจร 

            

 

ปรับปรุงกระบวนการติดตามประเมินผล
ให้มีประสิทธิภาพโดยมีการเก็บข้อมูลให้
สะท้อนประสิทธิภาพของกิจกรรมสื่อสัญจรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อให้มากขึ้น เพ่ือให้แนว
พระราชดําริรวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ  สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้มากท่ีสุด 
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ส่วนที่ 3 ช่วงระยะเวลำทีด่ ำเนินกำรตำมแผนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ปรับปรุงกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล : พัฒนำระบบติดตำมประเ มินผล
กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

            

 

4.1 มีการปรับแผนการฝึกอบรมและ
สัมมนาให้ เกิดประโยชน์สู งสุด  โดยไม่ ให้
หน่วยงานไปจัดสัมมนาต่างประเทศ 

4 . 2 ป รั บ ป รุ ง ก ร ะบ ว น ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการ
ออกแบบการเก็บข้อมูลให้สะท้อนผลการพัฒนา
บุคลากรได้มากขึ้น 

4.3สนับสนุนให้มีบุคลากรได้มีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองเพ่ิมมากขึ้น 

            

ล ำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลำ 

ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 
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ส่วนที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรด ำเนินงำน/อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน 

 ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรด ำเนินงำน 
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนทั้งในด้านการกําหนดเป็นนโยบายของหน่วยงาน 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสํานัก/ศูนย์/กลุ่ม ให้ความร่วมมือในการดําเนินการเป็นอย่างดี 
3. มีการจัดประชุมของคณะกรรมการจัดทําต้นทุนผลผลิต ทําให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. การนําผลสําเร็จที่ได้จากการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดํา เนินงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อไป 
 

อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน 
1. เนื่องจากมีปัจจัยภายนอก เช่น มีนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ทําให้มีการทํางานเชิงรุกเพ่ือให้

ทันต่อสถานการณ์ทางสังคม ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
2. บุคลากรที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดทําต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยยังมีความรู้ไม่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน 
3. มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงาน ทําให้การดําเนินงาน

มาสมบูรณ์และขาดความต่อเนื่อง 
 

ส่วนที่ 5 แนวทำงหรือข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนินกำรในปีต่อไป 
1. การกําหนดรูปแบบการรายงานผลการจัดทําต้นทุนผลผลิตควรเป็นมาตรฐานและเป็นรูปแบบ

เดียวกันทุกปี 
2. ในการรวบรวมข้อมูล/จัดเก็บข้อมูล ควรแยกเอกสารไว้เฉพาะเรื่อง 
3. ควรมีการจัดฝึกอบรม ประชุมเก่ียวกับการจัดทําาต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการจัดทําคู่มือการจัดทําต้นทุนผลผลิตเพื่อเผยแพร่ 
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ส่วนที่ 6 กำรใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 
ประโยชน์จำกข้อมูลต้นทุน 
ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนผลผลิตทั้งสิ้นของหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงคุณภาพของงานบริการ

สาธารณะที่หน่วยงานส่งมอบให้กับประชาชนนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารของหน่วยงาน จะแสดงให้
ประชาชนเห็นว่าได้ดําเนินการและส่งมอบงานบริการสาธารณะที่คุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนหรือการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด การใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนนั้นสามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ตระหนักถึงต้นทุนในการดําเนินงานบริการ
สาธารณะโดยรับทราบว่าการดําเนินงานงานบริการสาธารณะที่สําคัญของหน่วยงานนั้นต้องใช้เงินงบประมาณ
เท่าไรและใช้ข้อมูลต้นทุนเพ่ือการใช้เงินงบประมาณนั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ข้อมูลต้นทุนผลผลิตต่อกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
การบริหารการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพนั้น คณะกรรมการการคํานวณต้นทุนผลผลิตที่หน่วยงานจัด

ให้มีขึ้นจะส่งเสริมให้มีการตัดสินใจด้านการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพขึ้น อีกทั้งเป็นการใช้จ่ายเงินที่
คุ้มค่า ซึ่งจะส่งผลต่อความสําเร็จของการให้บริการต่อประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ
นั้น  ดังนั้นผู้บริหารของหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายที่สําคัญและตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ําเสมอข้อมูลต้นทุนของหน่วยงานที่คํานวณข้ึนนั้นต้องได้รับ 
การเผยแพร่สู่สาธารณะประกอบกับนโยบายสาธารณะที่ดําเนินการและข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่
เกี่ยวข้อง ส่งผลให้หน่วยงานสามารถดําเนินงานตามภารกิจได้สาเร็จและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้บริหารในทุก
ภาคส่วนของหน่วยงานต้องได้รับข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องในการให้บริการสาธารณะแก่ทุกภาคส่วนของสังคม การ
ใช้ข้อมูลต้นทุนของผู้บริหารนั้นควรอยู่บนพื้นฐานของการจัดลําดับความสาคัญและวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
การดําเนินการเพ่ือแสดงให้เห็นว่าสามารถดําเนินการให้สาเร็จตามเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดย
มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของผลการปฏิบัติงาน (outcome) ต่อผู้รับบริการสาธารณะและสังคมโดยเฉพาะเมื่อมีข้อจํากัด
เกี่ยวกับงบประมาณและความคาดหวังในคุณภาพของงานบริการสาธารณะที่สูงขึ้น โดยการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีความยากลําบากในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดอาจส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เก่ียวข้องได้ 

กำรใช้ประโยชน์จ ำกข้อมูลต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Use cost information more effectively) 

ข้อมูลต้นทุนนั้นมีความสาคัญต่อองค์กรในการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 
โดยผู้บริหารต้องกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดํา เนินงานที่
เชื่อมโยงข้อมูลต้นทุนและผลสําเร็จของการดําเนินการที่ชัดเจนและต้องติดตามความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการปรับปรุงการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ ข้อมูลที่
สําคัญที่ผู้บริหารต้องการนั้นต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพสูง ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร (Input) ของ
หน่วยงานที่ทําให้ทราบว่าทรัพยากรที่หน่วยงานได้รับถูกนาไปใช้สร้างผลผลิตและงานบริการสาธารณะอย่างใด 
นอกจากนี้ข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน (Process) หรือกิจกรรมของสานัก/ศูนย์/กลุ่ม นั้นก็มี
ความสําคัญเนื่องจากทําให้ทราบว่ากิจกรรมต่างๆ มีแผนการดําเนินการอย่างไร และผลผลิตตลอดจนผลลัพธ์
ของการดําเนินการนั้นมีการส่งมอบในเวลาตามแผนที่กําหนดหรือไม่  

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิต (Output) นั้นจะทําให้ผู้บริหารทราบว่างานบริการสาธารณะที่
หน่วยงานส่งมอบให้กับประชาชนนั้นอยู่ในระดับใด และมีคุณภาพอย่างใด และมีความเชื่อมโยงสู่ข้อมูล
เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการดําเนินงาน (Outcome) ของงานบริการสาธารณะต่างๆ ที่หน่วยงานส่งมอบให้กับ
ประชาชนหรือสังคมนั้นว่าส่งผลกระทบตามความคาดหวังที่ประชาชนตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ อย่างไร  
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สรุปได้ว่าการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นผู้บริหารต้องทราบทั้งข้อมูล
ต้นทุนที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อมโยงสู่กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ได้ 
 
กำรสอบทำนกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนรำชกำร 

 คณะกรรมการจัดทําต้นทุนผลผลิตได้ใช้แบบประเมิน เพ่ือสอบทานการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
คํานวณต้นทุนผลผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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สรุปผลกำรสอบทำนกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลต้นทุนของคณะกรรมกำรจัดท ำต้นทุน  
จากแบบสอบถามของคณะกรรมการจัดทําต้นทุนผลผลิตจํานวน 16 ฉบับสามารถสรุปผลข้อมูลตาม

ข้อคําถาม 19 ข้อได้ดังนี้ (ข้อมูลจากภาคผนวกท้ายรายงาน) 
 ผลกำรประเมิน คิดเป็นร้อยละ 

ค ำถำมข้อ มี/ได้/ใช่ ไม่มี/ไม่ได้/ไม่ใช่ อ่ืน ๆ มี/ได้/ใช่ ไม่มี/ไม่ได้/ไม่ใช่ อ่ืน ๆ 
1 14 2  87.50 12.50 - 
2 16   100.00 - - 
3 16   100.00 - - 
4 11 3 2 68.75 18.75 12.50 
5 7 9  43.75 56.25 - 
6 14 2  87.50 12.50 - 
7 14 1 1 87.50 6.25 6.25 
8 11 4 1 68.75 25.00 6.25 
9 16   100.00 - - 
10 10 6  62.50 37.50 - 
11 10 6  62.50 37.50 - 
12 11 5  68.75 31.25 - 
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 ผลกำรประเมิน คิดเป็นร้อยละ 
ค ำถำมข้อ มี/ได้/ใช่ ไม่มี/ไม่ได้/ไม่ใช่ อ่ืน ๆ มี/ได้/ใช่ ไม่มี/ไม่ได้/ไม่ใช่ อ่ืน ๆ 

13 15 1  93.75 6.25 - 
14 9 6 1 56.25 37.50 6.25 
15 13 3  81.25 18.75 - 
16 14 2  87.50 12.50 - 
17 10 6  62.50 37.50 - 
18 13 3  81.25 18.75 - 
19 10 6  62.50 37.50 - 

 

 1.กำรรับทรำบข้อมูลต้นทุนของกิจกรรมและผลผลิตที่ต้องกำร  ร้อยละ 87.50 ได้รับทราบข้อมูล
ต้นทุนของกิจกรรมและผลผลิต  และร้อยละ 12.50  ไม่ได้รับข้อมูลเนื่องจาก เป็นหน่วยงานภายในที่ตั้งขึ้นมา
ใหม่ ซึ่งในปี 2558 ไม่ได้มีการจัดสรรค่าใช้จ่ายลงไปในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งในปี 2559 ได้มีการกําหนดกิจกรรม
ที่คณะกรรมการต้องการแล้ว คือ ต้นทุนด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจจริต และ ยังมี
รายงานในระดับกิจกรรมย่อย (ผลผลิตย่อย) ว่าเป็นของแต่ละสํานัก/ศูนย์/กลุ่ม เท่าใดในแต่ละปี 
 2. เม่ือมีกำรสอบทำนข้อมูล คณะกรรมการฯ ร้อยละ 100 ได้รับข้อมูลผลการดําเนินงานในกิจกรรม
และผลผลิตพร้อมกับต้นทุนที่เกี่ยวข้อง 
 3. กำรประเมินคุณภำพผลผลิตและต้นทุนที่แสดงถึงควำมคุ้มค่ำ  ร้อยละ 100 ได้มีการประเมิน
คุณภาพที่แสดงถึงความคุ้มค่า และได้ดําเนินการอย่างเหมาะสม 
 4. กำรแสดงข้อมูลต้นทุนและผลกำรด ำเนินงำนในกิจกรรมควบคู่กัน ร้อยละ  68.75  มี การแสดง
ข้อมูลต้นทุนและผลการดําเนินงานในกิจกรรมควบคู่กัน ร้อยละ 18.75  ไม่ได้มีการแสดงข้อมูลต้นทุนและผล
การดําเนินงานในกิจกรรมควบคู่กัน และ ร้อยละ 12.50 ไม่แสดงความคิดเห็น 
 5. กำรเปรียบเทียบต้นทุนกับหน่วยงำนอ่ืน  ร้อยละ 43.75  มีการเปรียบเทียบต้นทุนกับหน่วยงาน
อ่ืน และร้อยละ  56.25 ไม่ได้มีการเปรียบเทียบ โดยให้เหตุผลว่า ลักษณะงานและภาระหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานไม่เหมือนกัน รวมถึงความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่ไม่เท่ากันด้วย ทําให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ 
 6. ต้นทุนที่แสดงไว้เป็นต้นทุนที่เป็นปัจจุบัน ร้อยละ  87.50 มองว่าข้อมูลต้นทุนที่แสดงเป็นปัจจุบัน  
มีเพียง ร้อยละ 12.50 มองว่ายังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากโครงสร้างภายในที่กําหนดขึ้นทําให้กิจกรรมของบาง
สํานัก/ศูนย์/กลุ่ม ไม่ได้มีการนํามารวมคํานวณในปีที่ผ่านมา 
 7. กำรน ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทำงเลือกต่ำง ๆ ประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยทำงกำรบริหำร 
ร้อยละ  87.50 มีการนําข้อมูลต้นทุนมาเป็นส่วนหนึ่งเพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายทางการบริหาร ร้อย
ละ 6.25 ไม่ได้ใช้ข้อมูลด้านต้นทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจ และร้อยละ 6.25  ไม่แสดงคววมคิดเห็น 
 8.กำรรับทรำบต้นทุนของงำนบริกำรสำธำรณะใดที่ให้ควำมส ำคัญและต้องกำรข้อมูลในกำรบริหำร 
ร้อยละ 68.75  รับทราบข้อมูล ร้อยละ  25.00 ไม่ได้รับทราบข้อมูล และ ร้อยละ 6.25 ไม่แสดงความคิดเห็น 
 9. กำรสื่อสำรข้อมูลต้นทุนของหน่วยงำนจำกเจ้ำหน้ำที่  ร้อยละ 100 ได้รับทราบข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการคํานวณ และดําเนินการจัดทํารายงานข้อมูลด้านต้นทุน 
 10. กำรได้รับอบรมอย่ำงเหมำะสม คณะกรรมการส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด จะได้รับข้อมูลต้นทุน
ต่าง ๆ ผ่านการรายงานจากผู้จัดทํา สําหรับการฝึกอบรมคณะกรรมการไม่ได้มีการเข้ารับการฝึกอบรม 
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 11. กำรรับทรำบต้นทุนของงำนบริกำรสำธำรณะ ร้อยละ 62.50 มึความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนของ
งานบริการสาธารณะ และร้อยละ 37.50 ยังไม่เข้าใจงานบริการสารธารณะ 
 12. กำรเปรียบเทียบต้นทุนของหน่วยงำนกับหน่วยงำนอ่ืน ร้อยละ  68.75 ทราบวิธีการเปรีบบ
เทียบต้นทุนของหน่วยงานกับหน่วยงานอ่ืน และร้อยละ 31.25 ยังไม่ทราบถึงการเปรียบเทียบกับหน่วยงาน
เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า พันธกิจ ของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน จึงไม่สามารถเปรีบบเทียบกันได้ 
 13. กำรใช้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวคิดกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (performance 
management) ร้อยละ  93.75 คํานึงถีงต้นทุนเป็นส่วนหนึ่งในกรอบแนวคิด และร้อยละ  6.25  ไม่ได้
คํานึงถึง แต่จะเน้นผลสําเร็จในทางนามธรรมมากกว่าต้นทุนที่จ่ายไป 
 14. กำรประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร ร้อยละ 56.25 ประเมินได้ว่ามีการใช้ทรัพยากรใน
การให้บริการสาธารณะมีความคุ้มค่า ร้อยละ 37.50 ไม่สามารถประเมินได้ว่าทรัพยากรที่ใช้ไปสามารถ
ให้บริการสาธารณะได้คุ้มค่าหรือไม่ และร้อยละ  6.25 ไม่แน่ใจว่าจะประเมินความคุ้มค่าได้หรือไม่ 
 15. ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต้นทุนในระดับส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม  ร้อยละ 81.25      
พึงพอใจในการบริหารจัดการด้านต้นทุน และร้อยละ 18.75 ยังไม่พอใจในการบริหารจัดการด้านต้นทุน 
 16. กำรสร้ำงควำมตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรด้ำนกำรประหยัดกำรใช้ทรัพยำกรได้เพิ่มขึ น    
ร้อยละ 87.50 สามารถทําได้ มีเพียงร้อยละ  12.50 ที่ยังไม่สามารถสร้างความตระหนักได้ 
 17. กำรรับทรำบถึงวิธึกำรค ำนวณ และ กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบระหว่ำงปีปัจจุบันกับปีก่อน  
ร้อยละ  62.50  เมื่อใช้ข้อมูลจะทราบถึงวิธีการคํานวณ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ร้อยละ 37.50 ยังไม่
เข้าใจถึงวิธีการคํานวณถึงที่มาและท่ีไปในการใช้คํานวณและวิเคราะห์ หรือเข้าใจเพียงเล็กในเท่านั้น 
 18. กำรริเริ่มสร้ำงกระบวนกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลต้นทุน ร้อยละ 81.25 มีการริเริ่มสร้าง
กระบวนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุน และร้อยละ 18.75 ยังไม่ได้มีการเริ่มสร้างกระบวนการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลต้นทุน 
 19. บุคลำกรในหน่วยงำนตระหนักถึงควำมส ำคัญของข้อมูลต้นทุนว่ำเกี่ยวข้องกับบุคลำกรทุกคน 
ร้อยละ  62.50 คิดว่าบุคลากรส่วนใหญ่ให้ความตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลต้นทุนว่าเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรทุกคน และร้อยละ 37.50 ยังไม่ใหค้วามตระหนักเท่าที่ควร 
  

ข้อเสนอแนะ 
 ควรนําข้อมูลต้นทุนชี้แจงให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานทราบ ทําความเข้าใจ ถึงวิธีการ
คํานวณ และการใช้ประโยชน์ เพ่ือให้หน่วยงานภายใน สํานักงาน กปร. ได้เข้าใจถูกต้อง นําไปวิเคราะห์และใช้
ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนฯ ในการบริหารงาน รวมถึงผลักดันให้สํานักงาน มีนโยบายในการนําข้อมูลต้นทุนไป
ใช้ในการบริหารงานด้วย 

กำรพิจำรณำควำมคุ้มค่ำของหน่วยงำนจำกข้อมูลต้นทุนผลผลิตในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

 ความคุ้มค่า (Value for money) หมายถึง ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) และประสิทธิผลเองสามารถแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบย่อยได้แก่ ผลกระทบที่ได้รับ 
(Impact) และความตอบสนองต่อความพึงพอใจของประชาชน (Satisfactory) นิยามโดย The National 
Audit Office of UK 
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 การประเมินความคุ้มค่าบางกิจกรรมของส านักงาน กปร. 

ข้อมูลต้นทุนกิจกรรมและผลผลิต กำรวัดควำมคุ้มค่ำ 
ด้ำนกำรบริหำรบุคลำกร (Human Resource ด้ำนกำรบริหำรบุคลำกร (Human Resource 
 ต้นทุนในการบริหารทรัพยากร (cost of HR 

function; คิดเป็น 15.62 %  เมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนด้าน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล จํานวน 8.52 % และ
ต้นทุนด้านการบริหารบุคลากร จํานวน 7.10 % 

 ต้นทุนการบริหารบุคคลเท่ากับ 72,487.32 บาท 
ต่อบุคลากร 1 คน 

ส่วนรำชกำรไม่สังกัด 
ปปง. 17,996.13 บาท 
สภาที่ปรึกษาฯ 2,264.99 บาท 
ส านักพระพุทธฯ  4,716.47 บาท 
ส านักราชฯ 3,589.17 บาท 
ราชบัณฑิต 31,276.51 บาท 
ส านักงานฯ วช. 5,285.95 บาท 

 

ที่มา : ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐ      
ตามหนังสือท่ี กค 0423.2/ ว 111 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2558 
 

     เมื่อเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในส่วนราชการ
ไม่สังกัดแล้ว ต้นทุนของสํานักงาน กปร.จะสูงกว่า 
เนื่องจากสํานักงาน กปร. ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะ ความชํานาญในการ
ทํางาน ตลอดจนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับใน
สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมุ่งไปสู่
ความสําเร็จตามหมายขององค์กร 
 

 พิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทั้งประโยชน์ที่ เป็นมูลค่าทาง
การเงิน และประโยชน์ที่ไม่สามารถคํานวณค่า
เป็นเงินได ้

 ให้ความสําคัญกับสัดส่วนของค่าใช้จ่ายสําหรับ
กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลต่องบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานว่ามี
ความเหมาะสม จะเห็นได้จากหลักสูตรต่าง ๆ ที่
เสนอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรได้พิจารณา
เลือกตามความต้องการ 

 เป็นแนวทางในการจัดการเรื่ องทุนมนุษ ย์
(Human Capital) เ พ่ือให้คนในองค์กรสร้ าง
คุณค่าหรือพัฒนามูลค่าเพ่ิมให้เกิดขึ้นกับองค์กร
นั้นๆโดยต้องพิจารณาว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านการมีความรู้ ทักษะที่เพ่ิมขึ้น 
มีทั ศนคติ ดี ขึ้ น  หรื อมุ่ งมั่ น อุทิ ศตนในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 

 ความสําเร็จของบุคลากรในการประพฤติปฏิบัติ
ตามค่านิยมสร้างสรรค์ขององค์กร (Core Value) 
ทําให้บุคลากรมีความพร้อมทั้งความรู้และความ
ชํานาญในสายงานส่งผลให้พันธกิจขององค์กร
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้ำนกำรบริหำรสำรสนเทศ  ด้ำนกำรบริหำรสำรสนเทศ  
 ต้นทุนของศูนยส์ารสนเทศคิดเป็น  4.63 % ของ

ค่าใช้จ่ายรวมของหน่วยงาน 
 
 
 
 

 งานสารสนเทศสนับสนุน การจัดการการ
บริหารงาน และการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ระบบข้อมูลที่เสริมประสิทธิภาพและผลงานให้
บุคคลแต่ละคนในองค์กร สารสนเทศที่ช่วยให้
การทํางานของบุคคลดีขึ้น  
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ข้อมูลต้นทุนกิจกรรมและผลผลิต กำรวัดควำมคุ้มค่ำ 
 ต้นทุนในการสนับสนุนงานสารสนเทศ เท่ากับ  

6,357.11 บาทต่อเครื่อง 
ส่วนรำชกำรไม่สังกัด 

ปปง. 7,273.30 บาท 
สภาที่ปรึกษาฯ 2,384.23 บาท 
ส านักพระพุทธฯ  20,621.81 บาท 
ส านักราชฯ 4,197.65 บาท 
ราชบัณฑิต 3,084.81 บาท 
ส านักงานฯ วช. 13,509.17 บาท 

 

ที่มา : ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐ      
ตามหนังสือท่ี กค 0423.2/ว 111 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2558 

 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานขององค์กร
โดยรวม โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งผ่านถึงกัน
จากสํานัก/ศูนย์/กลุ่มหนึ่งไปยังอีกสํานัก/ศูนย์/
กลุ่มหนึ่ง ซึ่งสามารถสนับสนุนการบริหารงานใน
ระดับปฏิบัติการ และระดับสูงขึ้นได้ด้วย 

 ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยเฉพาะ
ระบบข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกันใน
หน่วยงาน 

ด้ำนกำรจัดซื อจัดจ้ำง ด้ำนกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
 ต้นทุนของงานจัดซื้อจัดจ้าง (งานพัสดุ) เป็น 

1.32 % ของค่าใช้จ่ายรวมของหน่วยงาน 
 ต้นทุนของงานจัดซื้อจัดจ้าง (งานพัสดุ) ต่อการ

จัดหาหนึ่งครั้ง เท่ากับ  4,775.35 บาทเทียบกับ
ต้นทุนงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอื่น 

ส่วนรำชกำรไม่สังกัด 
ปปง. 11,669.84 บาท 
สภาที่ปรึกษาฯ 6,598.37 บาท 
ส านักพระพุทธฯ  8,849.42 บาท 
ส านักราชฯ 15,574.57 บาท 
ราชบัณฑิต 6,541.49 บาท 
ส านักงานฯ วช. 4,177.37 บาท 

 

ที่มา : ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐ      
ตามหนังสือท่ี กค 0423.2/ว 111 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2558 

 คํานึงถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา 
และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะ
ได้รับประกอบกัน 

 สําหรับในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุ
ให้ต้องคํานึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็น
สําคัญ ให้สามารถกระทําได้โดยไม่ต้องถือราคา
ต่ําสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป แต่ต้อง
คํานึงถึงค่าซ่อมแซมบารุงรักษาด้วย 

 เมื่อเทียบกับส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน 
ถือว่าต้นทุนของสํานักงาน กปร.ยังต่ํากว่าหลาย
หน่วยงาน 

ด้ำนกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ 
 ต้นทุนด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เป็น 

26.48 % ของค่าใช้จ่ายรวมของหน่วยงาน 
 กิจกรรมด้านสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภารกิจกหลัก

หนึ่งของหน่วยงานซึ่งเป็นภารกิจที่สําคัญที่จะส่ง
ต่อแนวพระราชดําริต่างๆ ไปยังประชาชนตาม
วิสัยทัศน์ที่ว่า “หน่วยงานหลักในการด าเนินงาน
สนองพระราชด าริที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน" 

 การให้ข้อมูลข่าวสารของประชาสัมพันธ์จะเป็น
การเพ่ิมคุณค่า (Added value) ให้กับผลิตภัณฑ์ 
หรือผลผลิต โดยการนาเสนอในรูปข่าว,บทความ, 
การให้สัมภาษณ,์ การจัดนิทรรศการ,การสัมมนา,  
การทําเป็นสารคดี (Documentary), การทํา
VDO,การทํารายละเอียด (Profile), สื่อสิ่งพิมพ์ 
ฯลฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
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ข้อมูลต้นทุนกิจกรรมและผลผลิต กำรวัดควำมคุ้มค่ำ 
 
 
 
 
 

 การสร้างภาพลักษณ์ (Image building) เป็นการ
สร้างความชื่นชมในงานบริการสาธารณะหรือ
องค์กร รวมถึงความเข้าใจที่ดีต่อกันทําให้เกิด
ความเข้าใจ (Understanding) ให้ความร่วมมือ 
สนับสนุนจากภายนอก 

 การให้ความรู้ (Education) โดยมีจุดมุ่งหมายให้
เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อันจะนําไปสู่
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได ้

 การสร้างความน่าเชื่อถือ (Edibility building)
คือการทําให้เกิดความมั่นใจ ความศรัทธา การ
ยอมรับของประชาชนต่อองค์กร 

ด้ำนกำรเงินและบัญชี ด้ำนกำรเงินและบัญชี 
 ต้นทุนของงานการเงินและบัญชีเป็น 2.11% 

ของค่าใช้จ่ายรวมของหน่วยงาน ต้นทุนของงาน
การเงินและบัญชี เท่ากับ  313.33 บาทต่อ
รายการเอกสาร 

ส่วนรำชกำรไม่สังกัด 
ปปง. 656.45 บาท 
สภาที่ปรึกษาฯ 580.35 บาท 
ส านักพระพุทธฯ 66.88 บาท 
ส านักราชฯ 3,205.64 บาท 
ราชบัณฑิต 731.44 บาท 
ส านักงานฯ วช. 758.90 บาท 

ที่มา : ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐ      
ตามหนังสือท่ี กค 0423.2/ว 111 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2558 
 

 การบริหารด้านการเงินเป็นการบริหารที่ต้อง
อ้างอิงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารการเงิน
ที่ กํ าหนดไว้  การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับย่อมหมายถึงความบกพร่องและเกิด 
การทุจริตทางด้านการเงินนอกจากการบริหาร
จัดการทั้งจํานวนเงินให้เพียงพอกับความต้องการ
และทันเวลาของผู้ใช้แล้วยังคงต้องจัดทํารายงาน
ติดตามการใช้จ่ายเงินอย่างทันต่อเวลา 

 การบริหารงานการบัญชี  ต้องยึดหลักความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลการบัญชีและรายงานทางการเงินที่
หน่วยงานจัดทําขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
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