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ค าน า 
  

ตำมมำตรำ 21 หงพระรำชกฤษฎีกำวำดຌวยหลักเกณฑ์วิธีกำรบริหำรกิจกำรบຌำนเมืองทีไดี       
พ.ศ.2546 ก้ำหนดใหຌสวนรำชกำรจัดท้ำบัญชีตຌนทุนในงำนบริกำรสำธำรณะตละประเภทขึ นตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำรละระยะเวลำทีไกรมบัญชีกลำงก้ำหนด ซึไงกรมบัญชีกลำงไดຌก้ำหนดหลักเกณฑ์เบื องตຌนในกำรค้ำนวณ
ตຌนทุนผลผลิตขึ นเมืไอปีงบประมำณ พ.ศ.2547 ละก้ำหนดใหຌสวนรำชกำรระดับกรมละหนวยงำนภำครัฐ
จะตຌองค้ำนวณตຌนทุนผลผลิตขึ นในตละปีงบประมำณ 

ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพืไอประสำนงำนโครงกำรอันเนืไองมำจำกพระรำชด้ำริ      
ิส้ำนักงำน กปร.ี ไดຌใหຌควำมส้ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรองค์กรใหຌมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ควำมคุຌมคำ 
ละเกิดประโยชน์สูงสุด เพืไอใหຌเป็นหนวยงำนหลักในกำรด้ำเนินงำนสนองพระรำชด้ำริทีไมีประสิทธิภำพสูง โดย
มุงถึงประโยชน์สุขของประชำชนเป็นส้ำคัญ จึงไดຌจัดท้ำผนเพิไมประสิทธิภำพกำรด้ำเนินงำนส้ำหรับ
ปีงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆเ ขึ น เพืไอเป็นกรอบในกำรพัฒนำงำนใหຌเกิดประสิทธิภำพ ซึไงพิจำรณำจำกผลกำร
ค้ำนวณตຌนทุนทีไเกิดขึ น โดยใหຌสอดคลຌองกับผลกำรวิเครำะห์ตຌนทุนผลผลิตตอหนวยขององค์กร โดยบงเนื อหำ
รำยงำนฉบับนี ออกเป็น ๆ สวน คือ สวนที่ แ บทน้ำ สวนที่ โ ผลกำรด้ำเนินงำนละผลส้ำเร็จทีไเกิดขึ นจำกกำร
ด้ำเนินงำนตำมผนเพิไมประสิทธิภำพกำรด้ำเนินงำน ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.โ5ๆเ  สวนที่ ใ ชวงระยะเวลำ
ทีได้ำเนินกำรตำมผนเพิไมประสิทธิภำพกำรด้ำเนินงำนประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.โ5ๆเ สวนที่ ไ ปัจจัย
สนับสนุนตอกำรด้ำเนินงำน/อุปสรรคตอกำรด้ำเนินงำน  สวนที่ 5 นวทำงหรือขຌอเสนอนะส้ำหรับกำร
ด้ำเนินกำรตอไป ละ สวนที่ 6 ประโยชน์จำกขຌอมูลตຌนทุนเพืไอกำรตัดสินใจของผูຌบริหำร 

ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพืไอประสำนงำนโครงกำรอันเนืไองมำจำกพระรำชด้ำริ      
ิส้ำนักงำน กปร.ี หวังเป็นอยำงยิไงวำ ผลกำรด้ำเนินงำน ละผลส้ำเร็จตำมผนเพิไมประสิทธิภำพกำร
ด้ำเนินงำน ส้ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ.โ5ๆเ ฉบับนี  จะเป็นประโยชน์ตอกำรปรับปรุงละพัฒนำกำรด้ำเนินงำน
ของ ส้ำนักงำน กปร.  ใหຌบรรลุผลตำมเป้ำหมำยทีไตั งไวຌ 

 
 

ส านักงานเลขาธิการ 
กลุมบริหารการเงินการคลังละพัสดุ 

                ตุลาคม  โ56เ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

1 

สวนที่ แ บทน า 

 หลักการละเหตุผล 
   พระรำชกฤษฎีกำวำดຌวยหลักเกณฑ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำรบຌำนเมืองทีไดี พ.ศ.โ5ไๆ ซึไงมีผลบังคับใชຌ
ตั งตวันทีไ แเ ตุลำคม โ5ไๆ ไดຌบัญญัตินวทำงกำรบริหำรรำชกำรนวใหม ประกำรหนึไงใหຌมีกำรบริหำร
รำชกำรอยำงมีประสิทธิภำพละเกิดควำมคุຌมคำในเชิงภำรกิจของรัฐ โดยมำตรำ โแ ของพระรำชกฤษฎีกำ
ดังกลำวก้ำหนดใหຌสวนรำชกำรจัดท้ำบัญชีตຌนทุนในงำนบริกำรสำธำรณะตละประเภทขึ น ตำมหลักเกณฑ์ละ
วิธีกำรทีไกรมบัญชีกลำงก้ำหนดละรำยงำนผลกำรค้ำนวณรำยจำยตอหนวยของงำนบริกำรสำธำรณะทีไอยูใน
ควำมรับผิดชอบใหຌกรมบัญชีกลำงทรำบ 

   ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพืไอประสำนงำนโครงกำรอันเนืไองมำจำกพระรำชด้ำริ ิส้ำนักงำน กปร.ี 
ไดຌใหຌควำมส้ำคัญในกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนในดຌำนดังกลำว โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.โ560  ส้ำนักงำน กปร. 
ไดຌจัดท้ำตຌนทุนตอหนวยผลผลิตทีไกรมบัญชีกลำงก้ำหนด ในเรืไองทีไ ไ ควำมมีประสิทธิผล (Effectiveness) ละ
น้ำเอำผลกำรค้ำนวณตຌนทุนมำใชຌในกำรบริหำรทรัพยำกร ก้ำหนดเป็นขั นควำมส้ำเร็จ ิMilestone) เป็น         
5 ระดับ พิจำรณำจำกควำมกຌำวหนຌำของขั นตอนกำรด้ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยตละระดับ ดังนี  

แ. จัดท้ำบัญชีตຌนทุนตอหนวยผลผลิตประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. โ559 ตำมหลักเกณฑ์ละวิธีกำรทีไ
กรมบัญชีกลำงก้ำหนดไดຌลຌวเสร็จ พรຌอมทั งรำยงำนตำมรูปบบทีไกรมบัญชีกลำงก้ำหนด  

2. กำรเปรียบเทียบผลกำรค้ำนวณตຌนทุนตอหนวยผลผลิตระหวำงปีงบประมำณ พ.ศ.โ558 ละ
ปีงบประมำณ พ.ศ.โ559 วำมีกำรเปลีไยนปลงเพิไมขึ นหรือลดลงอยำงไร พรຌอมทั งวิเครำะห์ถึงสำเหตุของกำร
เปลีไยนปลงดังกลำว จัดท้ำรำยงำนเปรียบเทียบละสรุปผลกำรวิเครำะห์ตຌนทุนตอหนวยผลผลิตไดຌลຌวเสร็จ 
พรຌอมทั งรำยงำนตำมรูปบบทีไกรมบัญชีกลำงก้ำหนด 

3. กำรเปิดเผยรำยงำนตຌนทุนใน Website  
   ไ. กำรจัดท้ำผนเพิไมประสิทธิภำพกำรลดคำใชຌจำยละปรับปรุงกิจกรรมประจ้ำปีงบประมำณ       
พ.ศ.โ5ๆเ พรຌอมทั งก้ำหนดเป้ำหมำยกำรเพิไมประสิทธิภำพในปีงบประมำณ พ.ศ.โ5ๆเ ใหຌชัดเจนสำมำรถวัดผลไดຌ 
ิเชิงปริมำณี ตำมหลักเกณฑ์ละรูปบบทีไกรมบัญชีกลำงก้ำหนด 
   5. กำรรำยงำนผลกำรด้ำเนินกำรตำมผนเพิไมประสิทธิภำพ ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.โ5ๆเ ละ   
กำรน้ำขຌอมูลตຌนทุนมำใชຌประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรของหนวยงำนในภำพรวม รวมถึงกำรรำยงำนผลกำร
ด้ำเนินงำนตำมผนปรับปรุงกิจกรรมทีไเพิไมประสิทธิภำพไดຌอยำงทຌจริง 
   ทั งนี  ส้ำนักงำน กปร. ไดຌมีนวทำงในกำรพัฒนำกระบวนกำรด้ำเนินงำนใหຌเกิดประสิทธิภำพ สำมำรถ
เพิไมผลผลิตหรือลดตຌนทุนใหຌสอดคลຌองตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชกฤษฎีกำวำดຌวยหลักเกณฑ์ละวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบຌำนเมืองทีไดี  ดังนั น คณะกรรมกำรจัดท้ำตຌนทุนผลผลิตของ ส้ำนักงำน กปร. จึงไดຌรวมกันศึกษำ 
วิเครำะห์ขຌอมูลตຌนทุนผผลิตกำรด้ำเนินงำนุ กำรด้ำเนินงำนตำมผนเพิไมประสิทธิภำพ ปีงบประมำณ โ5ๆเ  

  วัตถุประสงค์ 
 เพืไอใหຌส้ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพืไอประสำนงำนโครงกำรอันเนืไองมำจำกพระรำชด้ำริ    
ิส้ำนักงำน กปร.ี มีนวทำงในกำรด้ำเนินงำนนโยบำยควบคุมกำรใชຌทรัพยำกรอยำงคุຌมคำ ประหยัด ละมี
ประสิทธิภำพ 
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 วิธีการด าเนินงาน 

 ศึกษำละวิเครำะห์ ขຌอมูลตຌนทุนตอหนวยผลผลิตปีงบประมำณ พ.ศ. โ55่ ละ โ559 รวมถึง
ผลกำรด้ำเนินกำรตำมผนเพิไมประสิทธิภำพปีงบประมำณ โ559 
 กำรทบทวน ละวำงผนเพืไอจัดท้ำ ิรำงี ผนเพิไมประสิทธิภำพ ปีงบประมำณ โ5ๆเ 
 จัดท้ำผนเพิไมประสิทธิภำพ ปีงบประมำณ โ5ๆเ ใหຌผูຌบริหำรพิจำรณำละอนุมัติผนฯ 
 กำรด้ำเนินกำรตำมผนเพิไมประสิทธิภำพฯ ของทุกส้ำนัก/ศูนย์/กลุม ละกำรประชำสัมพันธ์
นโยบำย/มำตรกำร 
 กำรติดตำมละกำรสรุปผลกำรด้ำเนินกำรตำมผนเพิไมประสิทธิภำพ 
 กำรน้ำขຌอมูลตຌนทุนมำใชຌประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรหนวยงำน นอกเหนือจำกำรลด
คำใชຌจำยละกำรปรับปรุงกิจกรรม 

 

 ประโยชน์ที่ไดຌรับ 

ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพืไอประสำนงำนโครงกำรอันเนืไ องมำจำกพระรำชด้ำริ           
ิส้ำนักงำน กปร.ี  สำมำรถใชຌทรัพยำกรในกำรด้ำเนินงำนอยำงคุຌมคำ ประหยัด สงผลใหຌองค์กำรสำมำรถลด
ตຌนทุนกำรด้ำเนินกำร เพืไอบรรลุเป้ำหมำยอยำงมีประสิทธิภำพ 

สวนที่ โ ผลการด าเนินการตามผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.โ560 

 การด าเนินการ 
เพืไอเป็นนวทำงในกำรเพิไมประสิทธิภำพกำรด้ำเนินงำนของ ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษ           

เพืไอประสำนงำนโครงกำรอันเนืไองมำจำกพระรำชด้ำริ ิส้ำนักงำน กปร.ี โดยมีมำตรกำรในกำรประหยัด
ทรัพยำกร ดังนี  

การลดคาใชຌจายในภาพรวม 

มาตรการ/
นโยบาย 

กิจกรรม วิธีด าเนินการ 

 ู คณะกรรมกำรจัดท้ำตຌนทุนผลผลิต มีกำรตงตั งคณะกรรมกำรจัดทำ้
ตຌนทุนผลผลผลิต ของส้ำนักงำน 
กปร. ตำมค้ำสัไงทีไ 116/โ559 ลง
วันทีไ 21 ตุลำคม โ559 

 

ู ผนเพิไมประสิทธิภำพของ ส้ำนักงำน กปร. ู ส้ำนักงำน กปร. ไดຌจัดทำ้ผนเพิไม
ประสิทธิภำพกำรด้ำเนินงำน
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.โ5ๆเ 
ละไดຌจัดสงกรมบัญชีกลำง ตำม 

หลักฐาน 

แ. ส้ำเนำหนงัสือสงกรมบญัชีกลำง                
ทีไ กร เเเแ/1042 ลงวนัทีไ แแ เมษำยน 
โ5ๆเ เรืไอง ผนเพิไมประสิทธิภำพตำม
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน
ดຌำนบัญชีของสวนรำชกำร ประจำ้ปี 
โ5ๆเ 
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มาตรการ/
นโยบาย 

กิจกรรม วิธีด าเนินการ 

แ.การลดใชຌ
พลังงานไฟฟ้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใชຌเครื่องปรับอากาศ 
1) ตั งอุณหภูมิไวຌทีไ โ5 องศำเซลเซียส 
2) วันปฏิบัติรำชกำร ตั งระบบเปิดเวลำ เ่.ใเ น. 

ละปิดเวลำ แๆ.เเ น.ิจะยืดหยุนตำมฤดูกำลี 
3) ตั งระบบเครืไองปรับอำกำศสลับกันในชวงพัก

กลำงวัน ส้ำหรับหຌองทีไมีเครืไองปรับอำกำศ โ เครืไอง ขึ นไป 
4) ส้ำนัก/กอง/ศูนย์/กลุม ทีไปฏิบัติงำนนอกเวลำ

รำชกำรละวันหยุดรำชกำร กำรเปิดเครืไองปรับอำกำศ
ตຌองมีผูຌมำปฏิบัติงำนตั งต  5  คนขึ นไป 

5) ปิดเครืไองปรับอำกำศยกสวนทุกครั งทีไไมอยูใน
หຌองเกิน แ ชัไวโมง หรือ มอบหมำยเลขำนุกำรก้ำกับดูล 

6) ลดภำระกำรท้ำงำนของเครืไองปรับ อำกำศโดย 
เปิดูปิดประตู เขຌำูออก ของหຌองทีไมีกำรปรับอำกำศเทำทีไ
จ้ำเป็น ระมัดระวังไมใหຌประตูเปิดคຌำง 

7) กำรดูลรักษำเครืไองปรับอำกำศ 
-  ใหຌมีกำรดูลท้ำควำมสะอำดผนกรองอำกำศ 

หนຌำกำก เครืไองปรับ อำกำศละคอยล์ท้ำควำมเย็นอยำง
นຌอย ใ ครั งตอปี 

- ใหຌท้ำควำมสะอำดผงระบำยควำมรຌอนอยำงนຌอย 
ปีละ แ ครั ง 

- ใหຌมีกำรตรวจสอบมิใหຌมีกำรน้ำสิไงของไปขวำงทำง
ลม เขຌำูออก ของชุดระบำยควำมรຌอนนอกอำคำร 
การใชຌพลังงานไฟฟ้า/สงสวาง 

1)   เปลีไยนอุปกรณ์ไฟฟ้ำตำง โ เป็นอุปกรณ์ประหยัด
พลังงำนทีไมีประสิทธิภำพ เชน หลอดตะเกียบ บัลลำสต์
อิเล็กทรอนิกส์ พรຌอมยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ทีไสำมำรถ
เปิดูปิดไดຌตำมควำมจ้ำเป็นกำรใชຌงำน 

2)   ตรวจสอบกำรใชຌไฟฟ้ำทีไเปิดระหวำงชองทำงเดิน 
ชองบันไดละหຌองน ้ำในอำคำร ควรเปิดเฉพำะจุดทีไเห็นวำ
มีสงสวำงไมเพียงพอ  หรือพิจำรณำเปิดในสวนทีไจ้ำเป็น
ละปิดในหຌองท้ำงำนระหวำงหยุดพักกลำงวัน ิแโ.เเู
แใ.เเ น.ี 

3)   ลดจ้ำนวนหลอดไฟฟ้ำในผงบริเวณทีไมีสงสวำง
มำกเกินควำมจ้ำเป็น หรือใชຌสงสวำงจำกภำยนอก โดย
กำรเปิดมูลีไทุกหຌองภำยในอำคำร 

ยกเวຌน เฉพำะกรณีทีไมีงำนเรงดวนเทำนั นใหຌเปิด
เฉพำะจุดทีไจ้ำเป็นตຌองใชຌงำนละใหຌปิดสวิตซ์ไฟทุกครั ง
หำกไมใชຌงำน  ละปิดไฟทุกดวงทีไไมจ้ำเป็นหรือไมมีคนอยู 

มีกำรขอควำมรวมมือใหຌปฏิบัติตำม
มำตรกำรละนวทำงในกำร
ประหยัดพลังงำนฯ 

หลักฐาน 

แ. ส้ำเนำหนังสือจຌงขอควำมรวมมอื  
ทีไ บง.ๆ9/โ5ๆเ ลงวันทีไ แแ เมษำยน 
โ5ๆเ เรืไอง ขอควำมรวมมือถือปฏิบัติ
ตำมผนเพิไมประสิทธิภำพ ประจ้ำปี
งบประมำณ พ.ศ.โ5ๆเ 



 

 

4 

มาตรการ/
นโยบาย 

กิจกรรม วิธีด าเนินการ 

แ.การลดใชຌ
พลังงานไฟฟ้า
ิตอี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4) ส้ำรวจละท้ำควำมสะอำดตะกรงครอบหลอด
ไฟฟ้ำ เพืไอใหຌหลอดไฟสองสวำง 

5) ก้ำหนดใหຌถอดปลัๆกหรือปิดสวิตซ์เครืไองใชຌไฟฟ้ำ
ทุกชนิดหลังเลิกงำน ละวันหยุดรำชกำร เชน เครืไองท้ำ
น ้ำรຌอน ู น ้ำเย็น ปิดเวลำ  แ่.เเ น. เปิดเวลำ เ5.เเ น. 
การใชຌลิฟต์ 

รณรงค์ ใหຌมี กำรใชຌบัน ไดทนกำรใชຌลิฟต์ละ
หลีกเลีไยงกำรใชຌลิฟต์ กรณี ขึ นูลง ชั นเดียว รวมทั งกอน
ปิดประตูลิฟต์ใหຌดูเพืไอนรวมทำง เพืไอชวยประหยัดไฟฟ้ำ 

การใชຌเครื่องคอมพิวเตอร์ละอุปกรณ์ตอพวง 
1) ปิดจอภำพเครืไองคอมพิวเตอร์ เมืไอไมมีกำรใชຌงำน

เกิน แ5 นำที โดยตั งเวลำปิดหนຌำจออัตโนมัติ 
2) ปิดเครืไองคอมพิวเตอร์ เมืไอไมมีกำรใชຌงำนเกิน แ 

ชัไวโมง ละปิดอุปกรณ์เครืไองตอพวงหลังเลิกงำนละถอดปลัๆก 
3) ใชຌกำรชร์เครืไองพิมพ์ 
4) ติดตั งคอมพิวเตอร์ในบริเวณทีไมีกำรระบำยควำม

รຌอนไดຌดี 
5) ไมควรใชຌเครืไองคอมพิวเตอร์ของทำงรำชกำร

ส้ำหรับดูหนัง ฟังเพลง หรือเลนเกมส์ 
6) ตรวจสอบละท้ำควำมสะอำดเครืไองคอมพิวเตอร์

ละอุปกรณ์ตอพวงอยูเสมอ 
7) กำรพิมพ์เอกสำรส้ำหรับใชຌอยำงไมเป็นทำงกำร 

ควรใชຌกระดำษในกำรพิมพ์ทั งสองหนຌำ 

การใชຌโทรทัศน์ 

1) ไมเปิดโทรทัศน์ทิ งไวຌโดยไมมีคนดู 
2) ไมควรปรับจอภำพใหຌสวำงเกินควำมจ้ำเป็น เพรำะ

หลอดภำพจะมีอำยุกำรใชຌงำนสั นละสิ นเปลืองไฟ 
3) ไมควรปิดโทรทัศน์ดຌวยรีโมทคอนโทรล เพรำะ

เปลืองไฟ ละใหຌปิดสวิตซ์ทีไตัวเครืไอง 
การใชຌเครื่องถายเอกสาร 

1) ตั งระบบพักเครืไองถำยเอกสำรอัตโนมัติ เมืไอเลิกใชຌ
งำน ละเมืไอมีกำรใชຌงำนใหຌกดปุຆม Power กอนลຌวเครืไอง
จะเขຌำสูระบบกำรท้ำงำนปกติ 

2) ควบคุมกำรถำยเอกสำรเฉพำะงำนรำชกำร 
 



 

 

5 

มาตรการ/
นโยบาย 

กิจกรรม วิธีด าเนินการ 

โ. มาตรการ
ละนวทางใน
การประหยัด
น  าประปา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจตรวจสอบการรั่วไหลของน  าอยางงาย เพื่อลด
การสูญเสียน  าอยางเปลาประโยชน์ 

1) ตรวจสอบทอน ้ำรัไวภำยในหนวยงำน ดຌวยกำรปิด
กຍอกน ้ำทุกตัวภำยในหนวยงำน หลังจำกทีไนใจวำไมมีผูຌใชຌ
น ้ำระยะหนึไง จดเลขมำตรวัดน ้ำไวຌ หำกเลขมำตรวัดน ้ำ
เคลืไอนทีไโดยทีไยังไมมีใครเปิดน ้ำใชຌ ใหຌเรียกชำงมำตรวจซอม
ทันที 

2) ตรวจสอบชักโครกวำมีจุดรัไวซึมหรือไม โดยลอง
หยดสีผสมอำหำรลงในถังพักน ้ำลຌวลองสังเกตดูคอหำน 
หำกมีน ้ำสีลงมำโดยทีไไม ไดຌกดชักโครก ใหຌรีบจัดกำร
ซอมซม 

3) กรณีทีไมีอุปกรณ์ช้ำรุด จ้ำเป็นตຌองเปลีไยนใหม ควร
จัดหำอุปกรณ์ทีไประหยัดน ้ำทดทน เชน กຍอกประหยัดน ้ำ 
ชักโครกประหยัดน ้ำ หัวฉีดประหยัดน ้ำ ทดทน 

 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การสรຌางจิตส านึกในการประหยัด
น  า โดยน าหลักการ ใ R คือ การลดใชຌน  า ิReduceี การ
ใชຌซ  า ิReuseี การน ากลับมาใชຌใหม ิRecycleี มาปรับ
ใชຌตามความเหมาะสมกับหนวยงาน 

1) ไมเปิดน ้ำไหลทิ งตลอดเวลำขณะลຌำงหนຌำ ปรง
ฟัน ลຌำงจำน เพรำะจะสูญเสียน ้ำโดยเปลำประโยชน์ทีละ
หลำยโ ลิตร 

2) ไมทิ งเศษอำหำร กระดำษ ผຌำอนำมัย ลงในชัก
โครก เพรำะจะสูญเสียน ้ำปริมำณมำกจำกกำรชักโครกเพืไอ
ไลสิไงของดังกลำวลงทอ 

3) ไมทิ งน ้ำเหลือทีไเหลือในกຌวโดยไมเกิดประโยชน์
อันใด อำจน้ำไปใชຌรดน ้ำตຌนไมຌ หรือใชຌช้ำระควำมสะอำด
สิไงตำงโ ไดຌ เป็นตຌน 

 

การลຌางรถยนต์ 
1) ไมควรใชຌสำยยำงละเปิดน ้ำใหຌไหลตลอดเวลำ

ขณะลຌำงรถ เพรำะจะใชຌน ้ำมำกถึง ไเเ ลิตร ตถຌำลຌำง
ดຌวยน ้ำละฟองน ้ำในกระป๋องหรือภำชนะบรรจุน ้ำ จะลด
กำรใชຌน ้ำไดຌมำกถึง ใเเ ลิตร ตอกำรลຌำง แ ครั ง  

2) ไมควรลຌำงรถบอยครั งจนเกินไป เพรำะนอกจำก
จะสิ นเปลืองลຌว ยังท้ำใหຌเกิดสนิมตัวถังไดຌดຌวย 

 

มีกำรขอควำมรวมมือใหຌปฏิบัติตำม
มำตรกำรละนวทำงในกำร
ประหยัดพลังงำนฯ 

หลักฐาน 

แ. ส้ำเนำหนังสือจຌงขอควำมรวมมอื  
ทีไ บง.ๆ9/โ5ๆเ ลงวันทีไ แแ เมษำยน 
โ5ๆเ เรืไ อง  ขอควำมรวมมือถือ
ปฏิบัติตำมผนเพิไมประสิทธิภำพ 
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.โ5ๆเ 
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มาตรการ/
นโยบาย 

กิจกรรม วิธีด าเนินการ 

โ. มาตรการละ
นวทางในการ
ประหยัด
น  าประปา ิตอี 

การลดน  าตຌนไมຌ 
1) ไมควรรดน ้ำตຌนไมຌตอนดดจัด เพรำะน ้ำจะ

ระเหยหมดไปรวดเร็ว ท้ำใหຌสิ นเปลือง ตควรรดน ้ำตຌนไมຌ
ตอนเชຌำทีไอำกำศยังเย็นอยู ซึไงกำรระเหยจะตไ้ำกวำ ชวยใหຌ
ประหยัดน ้ำไดຌมำก 

2) ใชຌน ้ำรีไซเคิล รดน ้ำตຌนไมຌทนน ้ำประปำ 

 
การเพิ่มประสิทธิภาพดຌานการปรับปรุงกิจกรรม 

กิจกรรม วิธีด าเนินการ 
แ. กิจกรรมรับเสดใจ ลดขั นตอนละลดจำ้นวนวันในกำรด้ำเนินงำน 
โ. กิจกรรมติดตามองคมนตร ี ลดขั นตอนละลดจำ้นวนวันในกำรด้ำเนินงำน /ยุบรวมกิจกรรม 
ใ. กิจกรรมประเมินผลโครงการ ลดขั นตอนละลดจำ้นวนวันในกำรด้ำเนินงำน /ยุบรวมกิจกรรม 
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รายงานผลตามผนเพิ่มประสิทธิภาพดຌานคาใชຌจาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระยะเวลา 
ตามผน 

เป้าหมาย/ตัวชี วัด
ผลส าเรใจ 

ระยะเวลาจริง ผลการด าเนินงาน เหตุผล 

แ. การลดคาใชຌจายในภาพรวม 
แ.แ ลดการใชຌไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.59ู ก.ย.60 แ.แ ลดปริมำณกำรใชຌ
ไฟฟ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 ลงรຌอยละ 5 เมืไอ
เทียบกับปีงบประมำณ 
พ.ศ.โ559 
678,272 - ิ678,272 
x .05)  
= 644,358  หนวย 

ต.ค.59ู ก.ย.ๆเ 
 
 
 
 

 

สรุปยอดคำไฟฟ้ำประจ้ำปี
งบประมำณ พ.ศ.โ5ๆเ  
ยอดกำรใชຌ เทำกับ 648,450 
หนวย เป็นเงิน โุ896ุ5โโ.ไ9 
บำท ลดลงจำกปงบประมำณ 
พ.ศ.โ559 จ ำนวน โ9ุ8โโ หนวย 
คิดเป็นร้อยละ  4.40 

ไมสำมำรถด้ำเนินกำรไดຌตำมผนทีไตั งไวຌ ตอยู
ในเกณฑ์ทีไลดลง เนืไองจำก  
  -  สภำพอำกำศท่ีรຌอน เดຌมีกำรขยำยเวลำเปຂด-
ปຂดเครื่องปรับอำกำศจำก เวลำ 8.ใเ -แ6.เเ  น. 
เป็น เ8.แ5 – แ6.ใเ น. ฿นเดือนมีนำคม-
พฤษภำคม โ56เ  
   - ฿นป โ560 มีหนวยงำนภำยนอกมำขอ฿ชຌ
สถำนที่฿นกำรจัดประชุมเกี่ยวกับครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ละคณะกรรมกำร
ศูนย์ศึกษำฯ หลำยหนวยงำน รวมถึง มีกำร฿ชຌ
สถำนที่฿นกำรจัดกิจกรรมหลำยครงกำรฯ เชน 
กิจกรรมคำยเยำวชน กิจกรรมฝຄกอบรม฿หຌ
ขຌำรำชกำรบรรจุ฿หม  รวมถึง กำรจัดฝຄกอบรม
หลักสูตรระยะยำว฿หຌกับบุคคลภำยนอก เป็นตຌน 

   แ.โ ลดการใชຌน  าประปา ต.ค.59 ู ก.ย.60 1.2 ลดปริมำณกำรใชຌ
น ้ำประปำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 25ๆเ ลงรຌอยละ 5 
เมืไอเทียบกับปีงบประมำณ 
พ.ศ.โ559 
โุ5็ใ- ิโุ5็ใ x .05) = 

2,444 หนวย 
 

ต.ค.59ู ก.ย.ๆเ สรุปปริมำณกำรใชຌน ้ำประปำ 
ประจ้ำปี โ5ๆเ จ้ำนวน  โุ่แเ 
หนวย เป็นเงิน ไใ,6เใ.ไ9 บำท 
เพ่ิมขึๅน จำกปงบประมำณ พ.ศ.
โ559 จ ำนวน โใ7 หนวย  คิด
เป็นร้อยละ  9.21 

ไมสำมำรถด้ำเนนิกำรไดຌตำมผนทีไตั งไวຌ 
   -  เนื่องจำกระหวำงปมีหนวยงำนตำง ๆ ขอ
฿ชຌสถำนที่฿นกำรจัดประชุมฯ หลำยหนวยงำน 
รวมถึงมีกำรจัดกิจกรรมภำย฿นหนวยงำน
เพ่ิมขึๅน เชน กิจกรรมกรรมประชำสัมพันธ์ กำร
ฝຄกอบรม฿หຌก เจຌำหนຌำที่.ภำย฿น – ภำยนอก 
หนวยงำน สงผล฿หຌมีปริมำณกำร฿ชຌนๅ ำเพิ่มขึๅน 
   - มีกำร฿ชຌนๅ ำประปำรดนๅ ำตຌนเมຌ฿นชวงที่มีกำร
ลຌำงกຌมลิง ิมีนำคม – เมษำยน โ56เี 
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รายงานผลตามผนเพิ่มประสิทธิภาพดຌานคาใชຌจาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process(กอนลดี 
(กระบวนการ/ขั นตอน

ในการด าเนินงานี 

Process ิเป้าหมายการ
ปรับปรุงี ิกระบวนการ/
ขั นตอนในการด าเนินงานี 

วิธีการท าเนินการ Output (สินคຌา/บริการี  ตຌนทุนตอหนวยกิจกรรม 
ลดขั นตอน/
ลดจ านวนวัน 

ยกเลิก
ขั นตอน 

ยุบรวมกบั
กิจกรรมอ่ืน 

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ผลหลัง 
หลังการปรับปรุง 

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ผลหลัง 
หลังการปรับปรุง 

แ.กิจกรรมดຌานการ
รับเสดใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลำในขั นตอน
กอนละหลังรับเสด็จ 
ินับตั งตรับเรืไองี   
ดຌำนเวลำใหม 53 วัน 
 
เชิงคุณภำพ 
ดຌำนเวลำ  
จ้ำนวนทีไลด 7 วัน 

ระยะเวลำในขั นตอน
กอนละหลังรับเสด็จ 
ินับตั งตรับเรืไองี   
ดຌำนเวลำใหม ใโ วัน 
 
เชิงคุณภำพ 
ดຌำนเวลำ  
จ้ำนวนทีไลด โแ วัน 

ู ตຌนทุนรวม 
โุ็5ใุ็ๆ5.เ5 บำท 
ู ปริมำณงำน  
ใโ ครั งทีไรับเสด็จ 
ู ตຌนทุนตอหนวย 
่ๆุเ55.ใ่ บำท/ครั ง 
 

ู ตຌนทุนรวม 
โุ็5ใุ็ๆ5.เ5 บำท 
ู ปริมำณงำน  
ใไ ครั งทีไรับเสด็จ 
ู ตຌนทุนตอหนวย 
่เุ99ใ.เ9 บำท/ครั ง 
 
ึ สมมุติฐำนใหຌตຌนทุน
รวมเทำเดิม 
ผลจำกกำรลด
ระยะเวลำในกำร
ด้ำเนินงำนสงผลใหຌไดຌ
ปริมำณงำนเพิไมขึ น
จำกเวลำทีไเหลือจำก
กิจกรรมดังกลำว 

แ. การเตรียมการ
กอนรับเสดใจ 
แ.ตรวจสอบ
ก้ำหนดกำรเสดจ็ฯ 
โ.จัดท้ำผนทีไ
โครงกำร เสຌนทำง
กำรเดินทำง 
ใ.ขออนุมัติเดินทำง 
ไ.กำรเตรียมเกีไยวกับ
เรืไองกำรเงิน 
5.รวบรวมขຌอมลูละ
จัดท้ำรำยงำน 
ๆ.กำรจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ เครืไองใชຌ 
็.กำรเตรียมรถยนต์
ละพนักงำนขับ
รถยนต ์

่.กำรจองูซื อบัตร
โดยสำรเครืไองบิน
ิกรณีทีไตຌองขึ น
เครืไองี 

แ. การเตรียมการ
กอนรับเสดใจ 
แ.ตรวจสอบ
ก้ำหนดกำรเสดจ็ฯ 
โ.จัดท้ำผนทีไ
โครงกำร เสຌนทำงกำร
เดินทำง 
ใ.ขออนุมัติเดินทำง 
ไ.กำรเตรียมเกีไยวกับ
เรืไองกำรเงิน 
5.รวบรวมขຌอมลูละ
จัดท้ำรำยงำน 
ๆ.กำรจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ เครืไองใชຌ 
็.กำรเตรียมรถยนต์
ละพนักงำนขับ
รถยนต ์

่.กำรจองูซื อบัตร
โดยสำรเครืไองบิน
ิกรณีทีไตຌองขึ นเครืไองี 
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ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process(กอนลดี 
(กระบวนการ/ขั นตอน

ในการด าเนินงานี 

Process ิเป้าหมายการ
ปรับปรุงี ิกระบวนการ/
ขั นตอนในการด าเนินงานี 

วิธีการท าเนินการ Output (สินคຌา/บริการี  ตຌนทุนตอหนวยกิจกรรม 
ลดขั นตอน/
ลดจ านวนวัน 

ยกเลิก
ขั นตอน 

ยุบรวมกบั
กิจกรรมอ่ืน 

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ผลหลัง 
หลังการปรับปรุง 

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ผลหลัง 
หลังการปรับปรุง 

แ.กิจกรรมดຌานการ
รับเสดใจ ิตอี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โ. ขั นตอนระหวำง
กำรรับเสด็จ 

ระยะเวลำตำม
หมำยก้ำหนดกำร 

แ. การเตรียมการ
กอนรับเสดใจ ิตอี 
9.กำรเตรียมเครืไอง
ตงกำย 

แเ.กำรจัดกำรเรืไองทีไพัก 

แแ.กำรประชุมหำรือ
สรุปกำรเตรียมกำร 

ิ ใเ วันี 

ใ. การด าเนินงาน
ภายหลังจากเสรใจสิ น
ภารกิจรับเสดใจ 

 แ.จัดท้ำบันทึก
พระรำชด้ำริ/
ประมวลสรุป
พระรำชด้ำริฉบับ
สมบูรณ ์
 

โ. ขั นตอนระหวำง
กำรรับเสด็จ 

ระยะเวลำตำม
หมำยก้ำหนดกำร 

 

แ. การเตรียมการ
กอนรับเสดใจิตอี 
9.กำรเตรียมเครืไอง
ตงกำย 

แเ.กำรจัดกำรเรืไองทีไพัก 

แแ.กำรประชุมหำรือ
สรุปกำรเตรียมกำร 

ิ โ5 วันี 

ใ. การด าเนนิงาน
ภายหลังจากเสรใจสิ น
ภารกิจรับเสดใจ 

 แ.จัดท้ำบันทึก
พระรำชด้ำริ/
ประมวลสรุป
พระรำชด้ำริฉบับ
สมบูรณ ์
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ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process(กอนลดี 
(กระบวนการ/ขั นตอน

ในการด าเนินงานี 

Process ิเป้าหมายการ
ปรับปรุงี ิกระบวนการ/
ขั นตอนในการด าเนินงานี 

วิธีการท าเนินการ Output (สินคຌา/บริการี  ตຌนทุนตอหนวยกิจกรรม 
ลดขั นตอน/
ลดจ านวนวัน 

ยกเลิก
ขั นตอน 

ยุบรวมกบั
กิจกรรมอ่ืน 

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ผลหลัง 
หลังการปรับปรุง 

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ผลหลัง 
หลังการปรับปรุง 

แ.กิจกรรมดຌานการ
รับเสดใจฯ ิตอี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใ. การด าเนินงานภาย
หลังจากเสรใจสิ น
ภารกิจรับเสดใจ ิตอี 
โ.จัดท้ำขำวสง
ประชำสมัพันธ์ ิเก็บ
รวบรวมไฟล์ภำพถำย,

ไฟล์บันทึกเสียง VDO 

ใ.กำรจัดกำรคำใชຌจำย
ใหຌกับเจຌำหนຌำทีไทีไรวม
เดินทำง 

ไ.สงคืนวัสดุอุปกรณ์ 
เครืไองใชຌตำง โ ตำม
หลักฐำน 

5.กำรจัดท้ำรำยงำน
กำรเดินทำงละสงคืน
เงินยืมตอฝຆำยกำรเงิน 

ิ ใเ วันี 

ใ. การด าเนินงานภาย
หลังจากเสรใจสิ นภารกิจ
รับเสดใจ ิตอี 
โ.จัดท้ำขำวสง
ประชำสมัพันธ์ ิเก็บ
รวบรวมไฟล์ภำพถำย,

ไฟล์บันทึกเสียง VDO 

ใ.กำรจัดกำรคำใชຌจำย
ใหຌกับเจຌำหนຌำทีไทีไรวม
เดินทำง 

ไ.สงคืนวัสดุอุปกรณ์ 
เครืไองใชຌตำง โ ตำม
หลักฐำน 

5.กำรจัดท้ำรำยงำน
กำรเดินทำงละสงคืน
เงินยืมตอฝຆำยกำรเงิน 

ิ 28 วันี 
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ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process(กอนลดี 
(กระบวนการ/ขั นตอน

ในการด าเนินงานี 

Process ิเป้าหมายการ
ปรับปรุงี ิกระบวนการ/
ขั นตอนในการด าเนินงานี 

วิธีการท าเนินการ Output (สินคຌา/บริการี  ตຌนทุนตอหนวยกิจกรรม 
ลดขั นตอน/
ลดจ านวนวัน 

ยกเลิก
ขั นตอน 

ยุบรวมกบั
กิจกรรมอ่ืน 

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ผลหลัง 
หลังการปรับปรุง 

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ผลหลัง 
หลังการปรับปรุง 

2. กิจกรรมดຌาน
การติดตาม
องคมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

ระยะเวลำในขั นตอน
กอนละหลังติดตำมฯ 
ินับตั งตรับเรืไองี   
จ้ำนวน 53 วัน 
 
เชิงคุณภำพ 
ดຌำนเวลำ  
จ้ำนวนทีไลด  7  วัน 

ระยะเวลำในขั นตอน
กอนละหลังติดตำมฯ 
ินับตั งตรับเรืไองี   
จ้ำนวน โแ วัน 
 
เชิงคุณภำพ 
ดຌำนเวลำ  
จ้ำนวนทีไลด  ใโ  วัน 

ู ตຌนทุนรวม 
ใุเใุ่ไไ็.่เ บำท 
ู ปริมำณงำน  
ใใ ครั งทีไติดตำม
องคมนตรีฯ 
ู ตຌนทุนตอหนวย 
9โุเ็ไ.แ่ บำท/ครั ง 
 

ู ตຌนทุนรวม 
ใุเใุ่ไไ็.่เ บำท 
ู ปริมำณงำน  
ใ5 ครั งทีไติดตำม
องคมนตรีฯ 
ู ตຌนทุนตอหนวย 
่ๆุ่แโ.็9 บำท/ครั ง 
 
 
ึ สมมุติฐำนใหຌตຌนทุน
รวมเทำเดิม 
ผลจำกกำรลด
ระยะเวลำในกำร
ด้ำเนินงำนสงผลใหຌไดຌ
ปริมำณงำนเพิไมขึ น
จำกเวลำทีไเหลือจำก
กิจกรรมดังกลำว 

 

ใ. ขั นตอนระหวำง
กำรติดตำมองคมนตร ี

ระยะเวลำตำม
ก้ำหนดกำร 

แ. เตรียมขຌอมลู/ละ
จัดท้ำเอกสำร

ประกอบกำรเดินทำง 
ิ 15 วันี 

ไ. ขั นตอนหลัง
ติดตำมองคมนตรี ฯ 

ิ 30 วันท้ำกำรี 

โ. ประสำน
หนวยงำนทีไเกีไยวขຌอง 

ิ 15 วันี โ. ขั นตอนระหวำง
กำรติดตำมองคมนตร ี

ระยะเวลำตำม
ก้ำหนดกำร 

 

ใ. ขั นตอนหลัง
ติดตำมองคมนตรฯี 

ิ 28 วันท้ำกำรี 

แ.เตรียมขຌอมูล/ละ
จัดท้ำเอกสำร
ประกอบกำร

เดินทำง/ประสำน
หนวยงำนทีไเกีไยวขຌอง 

ิ 25  วันท้ำกำรี 



 

 

12 

 

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process(กอนลดี 
(กระบวนการ/ขั นตอน

ในการด าเนินงานี 

Process ิเป้าหมายการ
ปรับปรุงี ิกระบวนการ/
ขั นตอนในการด าเนินงานี 

วิธีการท าเนินการ Output (สินคຌา/บริการี  ตຌนทุนตอหนวยกิจกรรม 
ลดขั นตอน/
ลดจ านวนวัน 

ยกเลิก
ขั นตอน 

ยุบรวมกบั
กิจกรรมอ่ืน 

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ผลหลัง 
หลังการปรับปรุง 

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ผลหลัง 
หลังการปรับปรุง 

ใ.กิจกรรมดຌานการ
ประเมินผล
โครงการฯ 

ิเริไมนับตั งตโครงกำร
ไดຌรับอนุมัติเห็นชอบลຌวี 
วันทีไ แเ ตุลำคม โ559ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

่. ขั นตอน ระยะเวลำ
ในกำรด้ำเนินกำร 
 ใไไ วัน 
 
เชิงคุณภำพ 
ดຌำนเวลำ 
จ้ำนวนทีไลด แ5 วัน 

่. ขั นตอน ระยะเวลำ
ในกำรด้ำเนินกำร 
 ใใเ วัน 
 
เชิงคุณภำพ 
ดຌำนเวลำ 
จ้ำนวนทีไลด โ9 วัน 
นับถึงวันลงนำมใน
สัญญำจຌำงพิมพ์
รำยงำน 

ู ตຌนทุนรวม 
แุๆแุ่แ5แ.โโ บำท 
ู ปริมำณงำน  
โ โครงกำร 
ู ตຌนทุนตอหนวย 
่เ9ุเ็5.ๆแ บำท/
โครงกำรฯ 
 

ู ตຌนทุนรวม 
แุๆแุ่แ5แ.โโ บำท 
ู ปริมำณงำน  
ใ โครงกำร 
ู ตຌนทุนตอหนวย 
5ใ9ุใ่ใ.็ไ บำท/
โครงกำรฯ 
 
ึ สมมุติฐำนใหຌตຌนทุน
รวมเทำเดิม 
ผลจำกกำรลด
ระยะเวลำในกำร
ด้ำเนินงำนสงผลใหຌไดຌ
ปริมำณงำนเพิไมขึ น
จำกเวลำทีไเหลือจำก
กำรด้ำเนินงำนตำม
โครงกำรฯ 

 

แ. ศึกษำรวบรวม
ทบทวนขຌอมูลฯ 

ิ ใเ วันี 

โ. เตรียมจัดท้ำ
ขຌอเสนอโครงกำรฯ 

ิ แ5 วันี 

ใ. เสนอผูຌบรหิำร
เห็นชอบ ิ แ5 วันี 

 

ไ. จัดประชุมรวมกับ
กองพื นทีไฯ เพืไอ

ก้ำหนดกลุม 
เป้ำหมำย ประเด็นฯ  

ิ แ5 วันี 

5. จัดท้ำเครืไองมือใน
กำรประเมิน

ิบบสอบถำม/
สัมภำษณ์ี ิ ไไ วันี 

ไ. จัดท้ำเครืไองมือใน
กำรประเมิน

ิบบสอบถำม/
สัมภำษณ์ี 
ิ ไไ วันี 

แ. ศึกษำรวบรวม
ทบทวนขຌอมูลฯ 

ิ ใเ วันี 

โ.เตรียมจัดท้ำ
ขຌอเสนอโครงกำรฯ 

เสนอผูຌบริหำร
เห็นชอบ 

ิ  โ5  วันี 
 

ใ. จัดประชุมรวมกับ
กองพื นทีไฯ เพืไอ

ก้ำหนดกลุม 
เป้ำหมำย ประเด็นฯ  

ิ แ5 วันี 
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ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process(กอนลดี 
(กระบวนการ/ขั นตอน

ในการด าเนินงานี 

Process ิเป้าหมายการ
ปรับปรุงี ิกระบวนการ/
ขั นตอนในการด าเนินงานี 

วิธีการท าเนินการ Output (สินคຌา/บริการี  ตຌนทุนตอหนวยกิจกรรม 
ลดขั นตอน/
ลดจ านวนวัน 

ยกเลิก
ขั นตอน 

ยุบรวมกบั
กิจกรรมอ่ืน 

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ผลหลัง 
หลังการปรับปรุง 

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ผลหลัง 
หลังการปรับปรุง 

ใ.กิจกรรมดຌานการ
ประเมินผล
โครงการฯ ิตอี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        

 

ๆ.ด้ำเนินกำรเก็บ
ขຌอมูลจำกกลุม

ประชำกร 

ิ ใเ วันี 

็. วิเครำะห์ปลผล
ขຌอมูลละสรุปผล 

ิ 9เ วันี 
 

่. จัดท้ำ ิรำงี
รำยงำน 

กำรประเมินผลฯ 

ิ ใเ วันี 
 

แเ. จัดท้ำรูปเลม
รำยงำนฉบับสมบูรณ ์

ิ ๆเ วันี 
 

9. เสนอ ิรำงี
รำยงำนใหຌผูຌบริหำรฯ 

เห็นชอบ 

ิ ใเ วันี 
 

5.ด้ำเนินกำรเก็บ
ขຌอมูลจำกกลุม

ประชำกร 

ิ25 วันี 

6.วิเครำะห์ปลผล
ขຌอมูลละสรุปผล 

ิ 9เ วันี 
 

7. จัดท้ำละเสนอ 
ิรำงี รำยงำน 

กำรประเมินผลฯใหຌ
ผูຌบริหำรเห็นชอบ 

ิ 55 วันี 
 

่. จัดท้ำรูปเลม
รำยงำนฉบับสมบูรณ ์

ิ ๆเ วันี 
 

ลงนำมสญัญำจຌำงพิมพ์ 

แ่ กันยำยน โ5ๆเ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ 
ผลการด าเนินการตามผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.โ560 

ตำมผนเพิไมประสิทธิภำพกำรด้ำเนินงำน ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.โ560 ประกอบดຌวยกิจกรรมกำร
เพิไมประสิทธิภำพกำรด้ำเนินงำน 5 กิจกรรม ไดຌก 
  ิแี การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในปี โ559 มีปริมำณกำรใชຌไฟฟ้ำ เทำกับ  ๆ็่,โ็โ หนวย เป็น
เงิน ใุโเเุโ5ไ.แ9 บำท จึงก้ำหนดเป้ำหมำยไวຌ คือลดกำรใชຌไฟฟ้ำในปีงบประมำณ พ.ศ. โ560 รຌอยละ 5 เมืไอ
เทียบกับปงีบประมำณ พ.ศ. โ559  

ผลกำรด้ำเนินงำนตำมผนเพิไมประสิทธิภำพ ฯ ปี โ5ๆเ ปรากฏวา มีปริมำณไฟฟ้ำเทำกับ 
ๆไ่,ไ5เ หนวย ลดลง  โ9,่โโ หนวย คิดเป็น ไ.ไเ ั  อยูในเกณฑ์ทีไลดลงตไมเป็นไปตำมผนเพิไม
ประสิทธิภำพทีไก้ำหนดไวຌ สภำพอำกำศทีไรຌอน ไดຌมีกำรขยำยเวลำเปิดูปิดเครืไองปรับอำกำศจำก เวลำ ่.ใเ ู
แๆ.เเ  น. เป็น เ่.แ5 – แๆ.เเ น. ในเดือนมีนำคม – พฤษภำคม โ560 เนืไองจำกเป็นชวงเวลำทีไสภำพอำกำศ
รຌอนท้ำใหຌเครืไองปรับอำกำศท้ำงำนหนักละใชຌพลังงำนไฟฟ้ำเพิไมขึ น 

นอกจำกนี  ในปี โ560 มีหนวยงำนภำยนอกมำขอใชຌสถำนทีไในกำรจัดประชุมเกีไยวกับโครงกำรอัน
เนืไองมำจำกพระรำชด้ำริ ละคณะกรรมกำรศูนย์ศึกษำฯ หลำยหนวยงำน รวมถึง มีกำรใชຌสถำนทีไในกำรจัด
กิจกรรมหลำยโครงกำรฯ เชน กิจกรรมคำยเยำวชน กิจกรรมฝึกอบรมใหຌขຌำรำชกำรบรรจุใหม  รวมถึง กำรจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะยำวใหຌกับบุคคลภำยนอก เป็นตຌน 

  ิโี ลดการใชຌน  าประปา ในปี โ559 ปริมำณกำรใชຌน ้ำประปำ เทำกับ โุ5็ใ หนวย เป็นเงิน 
ไใุๆเใ.ไ9 บำท จึงก้ำหนดเป้ำหมำยไวຌ คือลดปริมำณกำรใชຌน ้ำประปำปีงบประมำณ พ.ศ.โ5ๆเ ลงรຌอยละ 5 
เมืไอเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ.โ559 ิตำมเกณฑ์กำรประเมินผลของกรมบัญชีกลำงี 
  ผลกำรด้ำเนินงำนตำมผนเพิไมประสิทธิภำพ ฯ ปี โ5ๆเ ปรากฏวา มีกำรมีปริมำณกำรใชຌประปำ 
เทำกับ โุ่แเ หนวย เพิ่มขึ น  จ้ำนวน โใ็ หนวย  คิดเป็น 9.โแั  ไมเป็นไปตำมผนทีไก้ำหนดไวຌเนืไองจำก
ระหวำงปีมีหนวยงำนตำง โ ขอใชຌสถำนทีไ ของส้ำนักงำน กปร. ในกำรจัดประชุมฯ หลำยหนวยงำน รวมถึงมีกำร
จัดกิจกรรมภำยในหนวยงำนเพิไมขึ น เชน กิจกรรมกรรมประชำสัมพันธ์ กำรฝึกอบรมใหຌก เจຌำหนຌำทีไ.ภำยใน – 
ภำยนอกหนวยงำน ละ ใชຌน ้ำประปำรดน ้ำตຌนไมຌในชวงทีไมีกำรลຌำงกຌมลิง ิมีนำคม – เมษำยน โ5ๆเี สงผลใหຌ
มีปริมำณกำรใชຌน ้ำประปำเพิไมขึ น 

  ิใี กิจกรรมดຌานการรับเสดใจ ละ ิไี กิจกรรมการติดตามองคมนตรีฯ  ในปี โ5ๆเ มีกำรก้ำหนด
กิจกรรมเพืไอปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนของกิจกรรมดຌำนกำรรับเสด็จ ละกิจกรรมดຌำนกำรติดตำม
องคมนตรี  โดยก้ำหนดใหຌมีกำรลดระยะเวลำในกำรด้ำเนินงำนของขั นตอนกอนละหลังกำรรับเสด็จ/ติดตำม
องคมนตรี  จ้ำนวน ็ วัน ดังนี  

กระบวนการ ระยะเวลา ิเดิมี ระยะเวลา ิเป้าหมายี ลดลง 
กอนรับเสด็จ/ 

กอนติดตำมองคมนตรี 
ใเ วัน โ5 วัน 5 วัน 

หลังรับเสด็จ/ 
หลังติดตำมองคมนตรี 

ใเ วัน โ่ วัน โ วัน 
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ผลกำรด้ำเนินงำนตำมผนเพิไมประสิทธิภำพ ฯ ในปี โ5ๆเ ปรากฏวา กิจกรรมด้านการรับเสด็จ      
ในระหวำงเดือนเมษำยน – กันยำยน โ5ๆเ มีกำรด้ำเนินกำรกิจกรรมรับเสด็จจ้ำนวน แๆ ครั ง ประกอบดຌวย  

กำรรับเสด็จในพื นทีไภำคกลำง ิกปค.แี     จ้ำนวน  ๆ    ครั ง  
กำรรับเสด็จในพื นทีไภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ิกปค.โี   จ้ำนวน  ๆ    ครั ง  
กำรรับเสด็จในพื นทีไภำคเหนือ ิกปค.ใี     จ้ำนวน  แ   ครั ง  
กำรรับเสด็จในพื นทีไภำคใตຌ ิกปค.ไี     จ้ำนวน  ใ   ครั ง  
ระยะเวลำด้ำเนินกำร ในขั นตอนกอนกำรรับเสด็จ โดยเฉลีไยอยูทีไ   แโ  วัน ดีกวำเป้ำหมำยทีไก้ำหนด 

ละ ระยะเวลำด้ำเนินกำรในขั นตอนหลังรับเสด็จ โดยเฉลีไยอยูทีไ   9  วัน ดีกวำเป้ำหมำยทีไก้ำหนด 
 
ส้ำหรับกิจกรรมด้านการติดตามองคมนตรี   ในระหวำงเดือนเมษำยน – กันยำยน โ5ๆเ มีกำร

ด้ำเนินกำรกิจกรรมกำรติดตำมองคมนตรี จ้ำนวน แโ ครั ง ประกอบดຌวย  
กำรรับเสด็จในพื นทีไภำคกลำง ิกปค.แี     จ้ำนวน  ่    ครั ง  
กำรรับเสด็จในพื นทีไภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ิกปค.โี   จ้ำนวน  โ   ครั ง  
กำรรับเสด็จในพื นทีไภำคเหนือ ิกปค.ใี     จ้ำนวน  เ   ครั ง  
กำรรับเสด็จในพื นทีไภำคใตຌ ิกปค.ไี     จ้ำนวน  โ   ครั ง  
ระยะเวลำด้ำเนินกำร ในขั นตอนกอนกำรติดตำม โดยเฉลีไยอยูทีไ   แเ  วัน ดีกวำเป้ำหมำยทีไก้ำหนด 

ละ ระยะเวลำด้ำเนินกำรในขั นตอนหลังติดตำม โดยเฉลีไยอยูทีไ   ็  วัน ดีกวำเป้ำหมำยทีไก้ำหนด 
 



 

 

16 

รายละเอียดผลการด าเนินงานกิจกรรมรับเสดใจ ระหวางเดือน เมษายน – กันยายน โ56เ 

 
ึ สำมำรถด้ำเนินกำรลຌวเสร็จกอนก้ำหนดกำรเดินทำงจริง ิตนับวันรวมจนถึงกอนก้ำหนดกำรจริงี 

 
 
 

หนังสือขออนุมัติ/ 
สัญญายืม 

ผูຌยืม/ผูຌเบิก 
กปค. 

1 
กปค. 

2 
กปค. 

3 
กปค. 

4 

การเตรียมการกอนรับเสดใจ ระหวางรับเสดใจ
ก าหนดการ 

การด าเนินการภายหลังรับเสดใจ 
หมายเหตุ วันทีไทรำบ

ก้ำหนดกำร 
ระยะเวลำด้ำเนินกำร 
ิจ้ำนวนวันท้ำกำรี 

วันทีได้ำเนินกำร
ลຌวเสร็จ 

ระยะเวลำด้ำเนินกำร 
ิจ้ำนวนวันท้ำกำรี 

197/6เ นรินทร ์   1     12-เม.ย.ู60 6 25-27 เม.ย.60 3-พ.ค.ู60 4   
222/6เ โสภติำ 1       8-พ.ค.ู60 2 11-พ.ค.ู60 18-พ.ค.ู60 4   
242/6เ นพพร   1     18-เม.ย.ู60    22 ึ 23-25 พ.ค.60 12-มิ.ย.ู60 12   
244/6เ หทัย   1     18-เม.ย.ู60    22 ึ 23-25 พ.ค.60 12-มิ.ย.ู60 12   
250/6เ ธเนศ       1 1-พ.ค.ู60 17 26-พ.ค.ู60 20-มิ.ย.ู60 17   
254/6เ ปริญญวัฒน ์   1     15-พ.ค.ู60 10 28 พ.ค.ู 1 มิ.ย.60 12-มิ.ย.ู60 7   
255/6เ สุดำรตัน ์   1     15-พ.ค.ู60 10 28 พ.ค.ู 1 มิ.ย.60 12-มิ.ย.ู60 7   
257/6เ ณัฐดำ 1       16-พ.ค.ู60 12 1-มิ.ย.ู60 15-มิ.ย.ู60 10   
278/6เ โสภติำ 1       30-พ.ค.ู60 9 12-มิ.ย.ู60 14-มิ.ย.ู60 2   
339/6เ หฤทัย   1     3-ก.ค.ู60 8 14-ก.ค.ู60 26-ก.ค.ู60 8   
359/6เ ธนฤทธ์ิ     1   13-ก.ค.ู60 12 31-ก.ค.ู60 15-ส.ค.ู60 10   
369/6เ ดนัยณัฐ 1       3-ส.ค.ู60 5 10-ส.ค.ู60 22-ส.ค.ู60 7   
431/6เ รุงรัตน ์       1 25-ส.ค.ู60 16 18-21 ก.ย.60 11-ต.ค.ู60 14   
439/6เ ณัฐวุฒิ       1 25-ส.ค.ู60 16 18-21 ก.ย.60 11-ต.ค.ู60 14   

กปค.1-104/6เ อภิศักดิ ์ 1       4-พ.ค.ู60 9 19-พ.ค.ู60 30-พ.ค.ู60 7   
กปค.1-150/6เ อภิศักดิ ์ 1       20-มิ.ย.ู60 14 8-ก.ค.ู60 12-ก.ค.ู60 2   

จ ำนวนครัๅงท่ีรับเสดใจ  เม.ย.-ก.ย.60 6 6 1 3 เฉลี่ย =  11.88 คิดเป็น 12 วัน เฉลี่ย = 8.56 คิดเป็น 9 วัน 
 เป้ำหมำย ลดระยะเวลำในกำรด้ำเนินงำน 

จำก 30 วัน เป็น 25 วัน 
เป้ำหมำย ลดระยะเวลำในกำรด้ำเนินงำนจำก 
30 วัน เป็น 28 วัน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานกิจกรรมติดตามองคมนตรี ระหวางเดือน เมษายน – กันยายน โ56เ 

 
 
 

หนังสือขออนุมัติ/ 
สัญญายืม 

ผูຌยืม/ผูຌเบิก 
กปค. 

1 
กปค. 

2 
กปค. 

3 
กปค. 

4 

การเตรียมการกอนรับเสดใจ ระหวางรับเสดใจ
ก าหนดการ 

การด าเนินการภายหลังรับเสดใจ 
หมายเหตุ วันทีไทรำบ

ก้ำหนดกำร 
ระยะเวลำด้ำเนินกำร 
ิจ้ำนวนวันท้ำกำรี 

วันทีได้ำเนินกำร
ลຌวเสร็จ 

ระยะเวลำด้ำเนินกำร 
ิจ้ำนวนวันท้ำกำรี 

236/60 วนิดำ 1    3-พ.ค.ู60 9 18-19 พ.ค.60 2-มิ.ย.ู60 10   
286/60 ทิพย์กมล 1    8-มิ.ย.ู60 5 15-16 มิ.ย.60 26-มิ.ย.ู60 6   
303/60 ปริญญวัฒน ์  1   1-มิ.ย.ู60 19 28-29 มิ.ย.60 4-ก.ค.ู60 3   
324/60 อิทธิพล  1   26-มิ.ย.ู60 6 4-5 ก.ค.60 12-ก.ค.ู60 4   
334/60 โสภติำ 1    3-ก.ค.ู60 6 12-ก.ค.ู60 27-ก.ค.ู60 11   

กปค.1-164/6เ วำณิชย ์ 1    17-ก.ค.ู60 7 26-ก.ค.ู60 4-ส.ค.ู60 6   
368/60 วำณิชย ์ 1    18-ก.ค.ู60 15 9-10 ส.ค.60 18-ส.ค.ู60 5   
380/60 กมลวรรณ    1 1-ส.ค.ู60 13 21-24 ส.ค.60 11-ก.ย.ู60 12   
388/60 ณัฐดนัย    1 1-ส.ค.ู60 15 24-ส.ค.ู60 11-ก.ย.ู60 12   
401/60 หฤทัย 1    25-ส.ค.ู60 1 28 ส.ค.ู 1 ก.ย.60 5-ก.ย.ู60 2   
403/60 วำณิชย ์ 1    21-ส.ค.ู60 10 4-ก.ย.ู60 12-ก.ย.ู60 6   
452/60 โสภติำ 1    18-ก.ย.ู60 9 29-ก.ย.ู60 2-ต.ค.ู60 1   

เม.ย.-ก.ย.60 8 2 0 2 เฉลี่ย = ้.5่  คิดเป็น แเ วัน เฉลี่ย = 6.5เ คิดเป็น  7  วัน 

จ ำนวนครัๅงที่ติดตำมองคมนตรีฯ เป้ำหมำย ลดระยะเวลำในกำรด้ำเนินงำน 
จำก 30 วัน เป็น 25 วัน 

เป้ำหมำย ลดระยะเวลำในกำรด้ำเนินงำนจำก 
30 วัน เป็น 28 วัน 
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ิ5ี กิจกรรมดຌานการประเมินผลโครงการฯ ในปี โ5ๆเ ส้ำนักงำน กปร. โดยกองติดตำม
ประเมินผลไดຌมีกำรประเมินผลโครงกำรอนุรักษ์ละฟ้ืนฟูปຆำชุมชนเขำซับกงไกอันเนืไองมำจำกพระรำชด้ำริ 
จังหวัดลพบุรี โดยไดຌมีกำรก้ำหนดเป็นขั นตอนกำรปฎิบัติงำนละผนกำรด้ำเนินงำนเป็น แโ ขั นตอน ตำมคูมือ
ละนวทำงกำรประเมินโครงกำรฯ ดังนี  

1) ส้ำรวจควำมตຌองกำรประเมินผลโครงกำรตำงโ จ้ำนวน ใเ วัน ิชวงเดือน ส.ค.ี 
2) เสนอผูຌบริหำรเห็นชอบ จ้ำนวน ใเ วัน ิชวงเดือน ก.ย.ี 
3) ศึกษำรวบรวมทบทวนขຌอมูล เอกสำรทีไเกีไยวขຌอง จ้ำนวน ใเ วัน ิชวงเดือน ต.ค.ี 
4) เตรียมจัดท้ำขຌอเสนอโครงกำรฯ จ้ำนวน แ5 วัน ิชวงเดือน พ.ย.ี 
5) เสนอผูຌบริหำรเห็นชอบ จ้ำนวน แ5 วัน ิชวงเดือน พ.ย.ี 
6) จัดประชุมรวมกับกองประสำนงำนโครงกำรพื นทีไ แ เพืไอก้ำหนดกลุมละจ้ำนวนเป้ำหมำย

ประชำกรละสรุปประเด็นในกำรประเมินผลโครงกำรฯ  จ้ำนวน แ5 วัน ิชวงเดือน ธ.ค.ี 
7) จัดท้ำเครืไองมือในตกำรประเมินผล ิออกบบสอบถำม/บบสัมภำษณ์ี จ้ำนวน ไไ วัน    

ิชวงเดือน ธ.ค. – ม.ค.ี 
8) ด้ำเนินกำรเก็บขຌอมูลจำกกลุมประชำกรเป้ำหมำย จ้ำนวน ใเ วัน ิชวงเดือน ก.พ.ี 
9) วิเครำะห์ ปลผลขຌอมูล ละสรุปผลโครงกำรฯ จ้ำนวน 9เ วัน ิชวงเดือน มี.ค. – พ.ค.ี 
10) จัดท้ำ ิรำงี รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรฯ จ้ำนวน ใเ วัน ิชวงเดือน มิ.ย.ี 
11) เสนอ ิรำงี รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรฯ ใหຌผูຌบริหำรเห็นชอบ จ้ำนวน ใเ วัน 

ิชวงเดือน ก.ค.ี 
12) จัดท้ำรูปเลมรำยงำนฉบับสมบูรณ์ละบทสรุปผูຌบริหำร จ้ำนวน ๆเ วัน ิชวงเดือน ก.ย.ี 

 
โดยพิจำรณำขั นตอนทีได้ำเนินกำรในชวงปีงบประมำณ โ5ๆเ ตั งตผูຌบริหำรเห็นชอบโครงกำรทีไจะ

ท้ำกำรประเมิน รวม แเ ขั นตอน ระยะเวลำ ใ59 วัน  ส้ำนักงำน กปร. จึงไดຌก้ำหนดกิจกรรมเพิไมประสิทธิภำพ
โดยกำรลดระยะเวลำในกำรด้ำเนินกำร ละกำรยุบรวมกิจกรรมจำก แเ ขั นตอน เป็น ่ ขั นตอน ระยะเวลำ
ด้ำเนินกำร จำก ใ59 วัน เป็น ใไไ วัน 

ผลกำรด้ำเนินงำนตำมผนเพิไมประสิทธิภำพ ฯ ในปี โ5ๆเ ปรากฏวา กองติดตำมประเมินผล
โครงกำร สำมำรถด้ำเนินกำรตำมกระบวนกำร ่ ขั นตอน ไดຌโดยลงนำมในสัญญำจຌำงผลิตเลมรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์เมืไอวันทีไ แ่ กันยำยน โ5ๆเ รวมระยะเวลำด้ำเนินกำร  ใใเ วัน  
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สวนที่ ใ ชวงระยะเวลาทีด่ าเนินการตามผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.โ560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ระยะเวลา ผูຌรับผิดชอบ 

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

ประหยัดพลังงำนไฟฟำ้ 
            ทุกส้ำนัก/กอง/ศนูย์/กลุม 

ดຌานคาใชຌจาย 

ประหยัดน ้ำประปำ 
            ทุกส้ำนัก/กอง/ศนูย์/กลุม 

ดຌานกระบวนการ 
กิจกรรมดຌำนกำรรับเสด็จฯ 

            กองประสำนงำนโครงกำร 
พื นทีไ แ ู ไ 

ดຌานกระบวนการ 
กิจกรรมดຌำนกำรติดตำมองคมนตรี 

            กองประสำนงำนโครงกำร 
พื นทีไ แ ู ไ 

ดຌานกระบวนการ 
กิจกรรมดຌำนกำรประเมินผลโครงกำรฯ 

            กองติดตำมประเมินผล 
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สวนที่ ไ ปัจจัยสนับสนุนตอการด าเนินงาน/อุปสรรคตอการด าเนินงาน 

 ปัจจัยสนับสนุนตอการด าเนินงาน 
แ. ผูຌบริหำรใหຌกำรสนับสนุนทั งในดຌำนกำรก้ำหนดเป็นนโยบำยของหนวยงำน 
2. หนวยงำนทีไเกีไยวขຌองทุกส้ำนัก/กอง/ศูนย์/กลุม ใหຌควำมรวมมือในกำรด้ำเนินกำรเป็นอยำงดี 
ใ. มีกำรจัดประชุมของคณะกรรมกำรจัดท้ำตຌนทุนผลผลิต ท้ำใหຌเขຌำใจละสำมำรถปฏิบัติงำนไดຌ

อยำงมีประสิทธิภำพมำกขึ น 
ไ. กำรน้ำผลส้ำเร็จทีไไดຌจำกกำรด้ำเนินงำนตำมผนเพิไมประสิทธิภำพกำรด้ำเนินงำนใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. โ559 มำเป็นนวทำงในกำรพัฒนำกำรด้ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. โ560 ตอไป 
 

อุปสรรคตอการด าเนินงาน 
แ. เนืไองจำกมีปัจจัยภำยนอก เชน มีนโยบำยเรงดวนของรัฐบำล ท้ำใหຌมีกำรท้ำงำนเชิงรุกเพืไอใหຌ

ทันตอสถำนกำรณ์ทำงสังคม สงผลใหຌไมเป็นไปตำมผนเพิไมประสิทธิภำพเพิไมขึ น 
โ. บุคลำกรทีไรับผิดชอบในเรืไองกำรจัดท้ำตຌนทุนผลผลิตตอหนวยยังมีควำมรูຌไมเพียงพอตอกำร

ปฏิบัติงำน 
ใ. มีกำรเปลีไยนปลงผูຌรับผิดชอบในกำรเก็บรวบรวมขຌอมูลในกำรปฏิบัติงำน ท้ำใหຌกำรด้ำเนินงำน

ขำดควำมตอเนืไอง กำรก้ำหนดผลผลิตไมสืไอภำรกิจทีไตຌองกำรวัดผล ผลผลิตมีขอบเขตกวຌำง วัดผลในลักษณะ
รูปธรรมยำก เพรำะผลผลิตจะอยูในรูปของนำมธรรม ประกอบกับโครงกำรละกิจกรรมมีมำก 

ไ. ในกำรก้ำหนดมำตรกำรใหຌด้ำเนินกำร ไมสำมำรถท้ำไดຌ เนืไองจำก บุคลำกรบำงคนขำดควำม
ตระหนักในกำรใหຌควำมรวมมือ 

 
 

สวนที่ 5 นวทางหรือขຌอเสนอนะส าหรับการด าเนินการในปีตอไป 

แ. กำรก้ำหนดรูปบบกำรรำยงำนผลกำรจัดท้ำตຌนทุนผลผลิตควรเป็นมำตรฐำนละเป็นรูปบบ
เดียวกันทุกปี 

โ. ในกำรรวบรวมขຌอมูล/จัดเก็บขຌอมูล ควรยกเอกสำรไวຌเฉพำะเรืไอง 
ใ. ควรมีกำรจัดฝึกอบรม ประชุมเกีไยวกับกำรจัดท้ำตຌนทุนผลผลิตตอหนวยอยำงตอเนืไอง 
ไ. มีกำรจัดท้ำคูมือกำรจัดท้ำตຌนทุนผลผลิตเพืไอเผยพร 
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สวนที่ 6 การใชຌขຌอมูลตຌนทุนเพื่อการตัดสินใจของผูຌบริหาร 
ประโยชน์จากขຌอมูลตຌนทุน 
ควำมเขຌำใจเกีไยวกับตຌนทุนผลผลิตทั งสิ นของหนวยงำนทีไเชืไอมโยงกับขຌอมูลเชิงคุณภำพของงำนบริกำร

สำธำรณะทีไหนวยงำนสงมอบใหຌกับประชำชนนั นมีควำมส้ำคัญอยำงยิไงทีไผูຌบริหำรของหนวยงำน จะสดงใหຌ
ประชำชนเห็นวำไดຌด้ำเนินกำรละสงมอบงำนบริกำรสำธำรณะทีไคุຌมคำกับเงินภำษีของประชำชนหรือกำรใชຌ
จำยเงินงบประมำณของหนวยงำนนั นเกิดประโยชน์สูงสุด กำรใชຌประโยชน์จำกขຌอมูลตຌนทุนนั นสำมำรถ
ด้ำเนินกำรไดຌอยำงมีประสิทธิภำพโดยผูຌบริหำรสดงใหຌเห็นวำเป็นผูຌทีไตระหนักถึงตຌนทุนในกำรด้ำเนินงำนบริกำร
สำธำรณะโดยรับทรำบวำกำรด้ำเนินงำนงำนบริกำรสำธำรณะทีไส้ำคัญของหนวยงำนนั นตຌองใชຌเงินงบประมำณ
เทำไรละใชຌขຌอมูลตຌนทุนเพืไอกำรใชຌเงินงบประมำณนั นใหຌมีประสิทธิภำพสูงสุด 

ขຌอมูลตຌนทุนผลผลิตตอการวัดผลการด าเนินงานของหนวยงาน 
กำรบริหำรกำรด้ำเนินงำนใหຌมีประสิทธิภำพนั น คณะกรรมกำรจัดท้ำตຌนทุนผลผลิตทีไหนวยงำนจัดใหຌมี

ขึ นจะสงเสริมใหຌมีกำรตัดสินใจดຌำนกำรจัดสรรทรัพยำกรทีไมีประสิทธิภำพขึ น อีกทั งเป็นกำรใชຌจำยเงินทีไคุຌมคำ ซึไง
จะสงผลตอควำมส้ำเร็จของกำรใหຌบริกำรตอประชำชนละทุกภำคสวนทีไเกีไยวขຌองกับหนวยงำนภำครัฐนั น  
ดังนั นผูຌบริหำรของหนวยงำนตຌองใชຌขຌอมูลประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยทีไส้ำคัญละตรวจสอบผลกำร
ปฏิบัติงำนของหนวยงำนใหຌมีประสิทธิภำพอยำงสมไ้ำเสมอขຌอมูลตຌนทุนของหนวยงำนทีไค้ำนวณขึ นนั นตຌองไดຌรับ 
กำรเผยพรสูสำธำรณะประกอบกับนโยบำยสำธำรณะทีได้ำเนินกำรละขຌอมูลเกีไยวกับผลกำรด้ำเนินงำนทีไ
เกีไยวขຌอง สงผลใหຌหนวยงำนสำมำรถด้ำเนินงำนตำมภำรกิจไดຌส้ำเร็จละมีประสิทธิภำพ อีกทั งผูຌบริหำรในทุก
ภำคสวนของหนวยงำนตຌองไดຌรับขຌอมูลตຌนทุนทีไถูกตຌองในกำรใหຌบริกำรสำธำรณะกทุกภำคสวนของสังคม กำร
ใชຌขຌอมูลตຌนทุนของผูຌบริหำรนั นควรอยูบนพื นฐำนของกำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญละวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของ
กำรด้ำเนินกำรเพืไอสดงใหຌเห็นวำสำมำรถด้ำเนินกำรใหຌส้ำเร็จตำมเป้ำหมำยโดยใชຌทรัพยำกรอยำงคุຌมคำ โดย
มุงเนຌนทีไผลลัพธ์ของผลกำรปฏิบัติงำน ิoutcome) ตอผูຌรับบริกำรสำธำรณะละสังคมโดยเฉพำะเมืไอมีขຌอจ้ำกัด
เกีไยวกับงบประมำณละควำมคำดหวังในคุณภำพของงำนบริกำรสำธำรณะทีไสูงขึ น โดยกำรใชຌประโยชน์จำก
ขຌอมูลตຌนทุนเพืไอกำรตัดสินใจในสถำนกำรณ์ทีไมีควำมยำกล้ำบำกในกำรใชຌทรัพยำกรใหຌมีประสิทธิภำพละเกิด
ประโยชน์สูงสุดอำจสงผลใหຌเกิดควำมรวมมือระหวำงหนวยงำนภำครัฐละภำคสวนทีไเกีไยวขຌองไดຌ 

การใชຌประโยชน์จากขຌอมูลตຌนทุนอยางมีประสิทธิภาพ ิUse cost information more effectively) 

ขຌอมูลตຌนทุนนั นมีควำมส้ำคัญตอองค์กรในกำรประเมินผลกำรด้ำเนินงำนในภำพรวมของหนวยงำน 
โดยผูຌบริหำรตຌองก้ำหนดเป้ำหมำยละวัตถุประสงค์ของกำรวำงผนเพิไมประสิทธิภำพกำรด้ำ เนินงำนทีไ
เชืไอมโยงขຌอมูลตຌนทุนละผลส้ำเร็จของกำรด้ำเนินกำรทีไชัดเจนละตຌองติดตำมควำมกຌำวหนຌำของกำร
ด้ำเนินงำนตำมผนเพิไมประสิทธิภำพกำรใชຌทรัพยำกรละกำรปรับปรุงกำรด้ำเนินงำนอยำงสมไ้ำเสมอ ขຌอมูลทีไ
ส้ำคัญทีไผูຌบริหำรตຌองกำรนั นตຌองเป็นขຌอมูลทีไมีคุณภำพสูง ไดຌก ขຌอมูลเกีไยวกับกำรใชຌทรัพยำกร ิ Input) ของ
หนวยงำนทีไท้ำใหຌทรำบวำทรัพยำกรทีไหนวยงำนไดຌรับถูกน้ำไปใชຌสรຌำงผลผลิตละงำนบริกำรสำธำรณะอยำงใด 
นอกจำกนี ขຌอมูลทีไสำคัญเกีไยวกับกระบวนกำรท้ำงำน ิProcess) หรือกิจกรรมของสำนัก/ศูนย์/กลุม นั นก็มี
ควำมส้ำคัญเนืไองจำกท้ำใหຌทรำบวำกิจกรรมตำงโ มีผนกำรด้ำเนินกำรอยำงไร ละผลผลิตตลอดจนผลลัพธ์
ของกำรด้ำเนินกำรนั นมีกำรสงมอบในเวลำตำมผนทีไก้ำหนดหรือไม  

ส้ำหรับขຌอมูลเกีไยวกับผลผลิต ิOutput) นั นจะท้ำใหຌผูຌบริหำรทรำบวำงำนบริกำรสำธำรณะทีไ
หนวยงำนสงมอบใหຌกับประชำชนนั นอยูในระดับใด ละมีคุณภำพอยำงใด ละมีควำมเชืไอมโยงสูขຌอมูล
เกีไยวกับผลลัพธ์ของกำรด้ำเนินงำน ิOutcome) ของงำนบริกำรสำธำรณะตำงโ ทีไหนวยงำนสงมอบใหຌกับ
ประชำชนหรือสังคมนั นวำสงผลกระทบตำมควำมคำดหวังทีไประชำชนตั งเป้ำหมำยไวຌหรือไม อยำงไร  
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สรุปเด้วาการ฿ช้ประยชน์จากข้อมูลต้นทุนอยางมีประสิทธิภาพนั นผู้บริหารต้องทราบทั งข้อมูล
ต้นทุนที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อมยงสูกระบวนการด้าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์เด้ 
 
 
 
 
 นอกเหนือจำกำรลดคำใชຌจำยละปรับปรุงกิจกรรม ตำมผนเพิไมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.โ560 ของ ส้ำนักงำน กปร. ลຌว ยังมีกำรพัฒนำบุคลำกรใหຌมีศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนโดยอำศัยขຌอมูลตຌนทุนเกีไยวกับคำใชຌจำยในกำรฝึกอบรมของบุคลำกรของหนวยงำนเป็นตัววิเครำะห์
ประกอบกำรตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำร โดยมีกำรจัดเป็น 

 

ครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม 

 

1. หลักการละเหตุผล 
ในปัจจุบันงำนเอกสำรหรืองำนสำรบรรณเป็นงำนพื นฐำนทีไทุกหนวยในองค์กรจะตຌองปฏิ บัติโดย

เฉพำะงำนดຌำนกำรบริหำรหนังสือรำชกำรซึไงเป็นเอกสำรส้ำคัญทีไใชຌในกำรติดตอสืไอสำร โตຌตอบละ
ประสำนงำนกับหนวยงำนตำง โ ดังนั น องค์กรจ้ำเป็นตຌองพัฒนำบุคลำกรใหຌมีศักยภำพสูงสุดในกำรปฏิบัติงำน
ละสิไงส้ำคัญ คือ กำรใชຌภำษำทีไถูกตຌอง ชัดเจน ละบอกวัตถุประสงค์ผูຌเขียนไดຌอยำงตรงประเด็น เขຌำใจงำย ซึไง
จะชวยใหຌกำรติดตอสืไอสำรหรือกำรด้ำเนินงำนเกิดประสิทธิผลรวมทั งชวยในกำรหยัดเวลำละกำรปฏิบัติงำนไดຌ
ตรงจุดประสงค์ 

ส้ำนักงำน กปร. เป็นหนวยงำนทีไมีกำรประสำนกำรด้ำเนินงำนละกำรปฏิบัติงำนโครงกำรอัน
เนืไองมำจำกพระรำชด้ำริ ดังนั น ผูຌปฏิบัติงำนจ้ำเป็นตຌองมีควำมรูຌพื นฐำน เทคนิคละศิลปะในกำรใชຌภำษำทีไดี 
ควบคูไปกับควำมรูຌระเบียบสำรบรรณ รวมทั งมีคณะกรรมกำรหรือคณะท้ำงำนตำงโ ซึไงตຌองท้ำใหຌมีกำรจัดกำร
ประชุมรวมกัน ตประสิทธิผลของกำรประชุมนอกจำกจัดกำรประชุมลຌว กำรจดรำยงำนกำรประชุมก็เป็ น
เรืไองส้ำคัญ เพรำะหำกผูຌบันทึกรำยงำนกำรประชุมเขียนรำยงำนกำรประชุมทีไไมไดຌประสิทธิภำพ จะท้ำใหຌเกิด
ควำมไมชัดเจนในกำรปฏิบัติ ไมสำมำรถใชຌยืนยัน หรือตรวจสอบไดຌภำยหลัง 

กำรเขียนหนังสือรำชกำรละกำรจดรำยงำนกำรประชุม จึงเป็นพื นฐำนทีไจ้ำเป็นส้ำหรับผูຌทีไเริไมตຌนเขຌำ
มำปฏิบัติรำชกำร ละผูຌปฏิบัติงำนทีไเกีไยวขຌองในเรืไองกำรเขียนหนังสือติดตอรำชกำรละกำรเขียนรำยงำนกำร
ประชุม ดังนั น ส้ำนักงำน กปร. จึงไดຌจัดใหຌมี โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรเขียนหนังสือรำชกำรละกำร
เขียนรำยงำนกำรประชุม เพืไอใหຌขຌำรำชกำรบรรจุใหมละบุคลำกรทีไปฏิบัติงำนทีไเกีไยวขຌอง รวมถึงผูຌทีไสนใจ ไดຌ
มีควำมรูຌควำมเขຌำใจในหลักกำรเขียนหนังสือรำชกำร หนังสือโตຌตอบตำงโ ละกำรจดบันทึกรำยงำนกำร
ประชุมทีไถูกตຌอง ชัดเจน กระชับ ตรงประเด็น ละสำมำรถน้ำควำมรูຌทีไไดຌรับจำกกำรอบรมไปประยุกต์ใชຌในกำร
ปฏิบัติงำนไดຌอยำงมีประสิทธิภำพตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

23 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพืไอเสริมสรຌำงควำมรูຌ ควำมเขຌำใจในเรืไอง ระเบียบงำนสำรบรรณละหลักกำรเขียนหนังสือรำชกำร

ทีไถูกตຌอง 
2) เพืไอเสริมสรຌำงสมรรถนะ ควำมเขຌำใจในหลักกำร วิธีกำรเขียนหนังสือรำชกำร ละ กำรจดรำยงำน

กำรประชุมไดຌอยำงถูกตຌอง 
3) เพืไอเสริมสรຌำงควำมรูຌควำมเขຌำใจในกำรเขียนรำยงำนกำรประชุม 
4) เพืไอใหຌเกิดกำรลกเปลีไยนเรียนรูຌระหวำงผูຌเขຌำรับกำรอบรม 

3. เป้าหมาย 
คำใชຌจำยในกำรฝึกอบรมตอคน/หลักสูตรกำรเขียนหนังสือรำชกำรละกำรเขียนรำยงำนกำรประชุม

ลดลง 5% เมืไอเทียบกับกำรสงบุคลำกรไปฝึกอบรมกับหนวยงำนภำยนอก 
  

4. ขั นตอนละระยะเวลาการในการฝຄกอบรม 
บรรยำย/บงกลุมยอยฝึกปฏิบัติทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำรละรำยงำนกำรประชุม ระหวำง     

วันทีไ โเ – โโ กันยำยน โ5ๆเ ณ ส้ำนักงำน กปร. 
 

5. ขຌอมูลพื นฐานส าหรับคาใชຌจายตอคน ิหลักสูตรเดียวกันหรือไกลຌเคียงี 
***฿ชຌขຌอมูลตຌนทุนผลผลิต฿นกำรวิเครำะห์ควำมคุຌมคำ฿นกำรจัดครงกำรฯ*** 

หนวยงาน หลักสูตร ระยะ 

เวลา 

คาลงทะเบียน
อบรม/คน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ิทาพระจันทร์ี 

เทคนิคกำรเขียนหนังสือติดตอรำชกำร
ละธุรกิจ 

โ วัน ใุ5เเ 

เทคนิคกำรเขียนรำยงำนกำรประชุม
อยำงมีประสิทธิภำพ 

โ วัน ใุ5เเ 

มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราข กำรเขียนหนังสือรำชกำร หนังสือโตຌตอบ
ละรำยงำนกำรประชุม 

ใ วัน ึ ไุ5เเ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ินิด้าี กำรเขียนหนังสือรำชกำร ละกำรจด
บันทึกรำยงำนกำรประชุม 

โ วัน 5ุ่เเ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำรเขียนหนังสือรำชกำร หนังสือโตຌตอบ
ละรำยงำนกำรประชุม 

โ วัน ใุเเเ 

มหาวิทยาลัยเทคนลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำรปฏิบัติงำนสำรบรรณภำครัฐ ละ
กำรเขียนหนังสือรำชกำรเชิงบูรณำกำร 

โ วัน ไุเเเ 

 

6. การประเมินผล 
1) ประเมินควำมรูຌกอนกำรฝึกอบรมละหลังกำรฝึกอบรม 
2) ประเมินควำมพึงพอใจของผูຌเขຌำรับกำรฝึกอบรม 

7. ประโยชน์ที่คาดวาจะไดຌรับ 
ผูຌเขຌำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรูຌ ควำมเขຌำใจในระเบียบรำชกำร กำรเขียนหนังสือรำชกำร ละกำรจด

รำยงำนกำรประชุม สำมำรถน้ำควำมรูปบบทีไถูกตຌองมำประยุกต์ใชຌในกำรปฏิบัติงำนไดຌ รวมถึงคำใชຌจำยใน
กำรฝึกอบรมตอคน/หลักสูตร ลดลง 
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8.  ผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

สรุปผลการฝຄกอบรม ิความรูຌที่ไดຌี 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 6 13.6 13.6 13.6 
ปำนกลำง 3 6.8 6.8 20.5 

มำก 26 59.1 59.1 79.5 
มำกทีไสุด 9 20.5 20.5 100.0 
Total 44 100.0 100.0  

ทีไมำ : จำกรำยงำนกำรสรุปผลกำรจัดโครงกำรของ กพค. 
สรุปผลจำกกำรด้ำเนินงำน โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรเขียนหนังสือรำชกำรละกำรเขียนรำยงำน

กำรประชุม จำกผูຌเขຌำรับกำรฝึกอบรม ไไ รำย  พบวา ผูຌเขຌำรับกำรฝึกอบรม 9 รำย ไดຌรับควำมรูຌจำกกำร
ฝึกอบรมในระดับมำกทีไสุด คิดเป็นรຌอยละ โเ.5  ผูຌเขຌำรับกำรฝึกอบรม โๆ รำย ไดຌรับควำมรูຌจำกกำรฝึกอบรม
ในระดับมำก คิดเป็นรຌอยละ 59.แุ ผูຌเขຌำรับกำรฝึกอบรม ใ รำย ไดຌรับควำมรูຌจำกกำรฝึกอบรมในระดับปำน
กลำง คิดเป็นรຌอยละ ๆ.่ ละ ผูຌเขຌำรับกำรฝึกอบรม ๆ รำย ไมสดงควำมคิดเห็น คิดเป็นรຌอยละ แใ.ๆ 

 
ความพึงพอใจโดยรวมตอการจัดโครงการในครั งนี โดยรวม 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 0 1 2.3 2.3 2.3 

ปำนกลำง 1 2.3 2.3 4.5 
มำก 20 45.5 45.5 50.0 

มำกทีไสุด 22 50.0 50.0 100.0 
Total 44 100.0 100.0  

ทีไมำ : จำกรำยงำนกำรสรุปผลกำรจัดโครงกำรของ กพค. 
 

สรุปผลจำกกำรด้ำเนินงำน โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรเขียนหนังสือรำชกำรละกำรเขียนรำยงำน
กำรประชุม จำกผูຌเขຌำรับกำรฝึกอบรม ไไ รำย  พบวา ผูຌเขຌำรับกำรฝึกอบรม โโ รำย พึงพอใจในระดับมำกทีไสุด
ตอกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมโดยรวม คิดเป็นรຌอยละ 5เ ุ ผูຌเขຌำรับกำรฝึกอบรม โเ รำย ละ พึงพอใจในระดับ
มำกตอกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมโดยรวม คิดเป็นรຌอยละ ไ5.5  

 
นอกจำกควำมรูຌละควำมพึงพอใจทีไไดຌรับจำกกำรด้ำเนินกำรตำมโครงกำรลຌว ตຌนทุนตอกำรฝึกอบรม/

คน/หลักสูตร ทีไค้ำนวณจำก คำใชຌจำยทั งโครงกำรจ้ำนวน แไๆุ็็ไ บำท กับจ้ำนวนผูຌเขຌำรับกำรฝึกอบรม ไไ คน 
เทำกับ ิแไๆุ็็ไ / 44 = 3,335.77 บำที ลดลง แ็.ๆไ %  ซึไงมีตຌนทุนตไ้ำกวำกำรสงใหຌเจຌำหนຌำทีไไปฝึกอบรมกับ
หนวยงำนภำยนอกทีไอยูระหวำง ิ ใุเเเ – 5ุ่เเ บำที เฉลีไยอยูทีไ ไุเ5เ บำท จะเห็นไดຌวำ เพียงปรับ
กระบวนกำรท้ำงำนก็สงผลใหຌหนวยงำนคำใชຌจำยิตຌนทุนีลดลง ตยังคงสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ตำมผนทีไ
ก้ำหนดไวຌไดຌ 
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การใหຌบริการสาธารณะ ิPublic service delivery)  

บริกำรทีไจัดท้ำขึ นโดยภำครัฐหรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือจัดท้ำโดยเอกชนตอยูในควำม
ควบคุมของรัฐเพืไอสนองตอบตอควำมตຌองกำรของประชำชน เพืไอประโยชน์ตอประชำชน ละเพืไอสำธำรณะ
ประโยชน์ 
ความคุຌมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

ควำมคุຌมคำในเชิงภำรกิจของรัฐ หมำยถึง กำรด้ำเนินกำรของสวนรำชกำรทีไเป็นไปอยำงมีประสิทธิภำพ 
มีกำรก้ำหนดเป้ำหมำย ผนกำรท้ำงำน ระยะเวลำลຌวเสร็จของงำนละงบประมำณทีไตຌองใชຌ ละกำร
ด้ำเนินกำรนั นมีกำรปฏิบัติทีไบรรลุเป้ำหมำย ภำยในระยะเวลำทีไก้ำหนด ใชຌงบประมำณตไ้ำ กำรด้ำเนินนั น
เปิดเผยละเทีไยงธรรม สะดวกรวดเร็ว มีควำมรับผิดชอบ เพืไอใหຌเกิดประโยชน์สูงสุดของประชำชนละบรรลุ
ภำรกิจของรัฐ 

หลักเกณฑ์ในเรื่องความคุຌมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
พระรำชกฤษฎีกำวำดຌวยหลักเกณฑ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำรบຌำนเมืองทีไดี พ.ศ.โ5ไๆ ไดຌก้ำหนด

หลักเกณฑ์ในเรืไองควำมคุຌมคำในเชิงภำรกิจของรัฐ ไวຌดังนี  
ิแี การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลำในกำรท้ำงำนละงบประมำณทีไตຌองใชຌควำมคุຌมคำในภำรกิจของ

รัฐ สวนรำชกำรจะตຌองก้ำหนดเป้ำหมำย ผนกำรท้ำงำน ระยะเวลำลຌวเสร็จของงำนหรือโครงกำรละ
งบประมำณทีไจะตຌองใชຌในตละงำนหรือโครงกำร โดยตຌองเผยพรใหຌขຌำรำชกำรละประชำชนทรำบ 

ิโี หลักความคุຌมคา 
งำนบริกำรสำธำรณะตຌองเกิดควำมคุຌมคำ โดยสวนรำชกำรจะตຌองจัดท้ำบัญชีตຌนทุนละตຌองค้ำนวณ

รำยจำยตอหนวยของงำนบริกำรสำธำรณะ พรຌอมทั งรำยงำนใหຌส้ำนักงบประมำณ กรมบัญชีกลำง ละ ก.พ.ร. 
ทรำบ ถຌำงำนบริกำรสำธำรณะใดของสวนรำชกำรใดมีรำยจำยสูงกวำรำยจำยของงำนประเภทละคุณภำพ
เดียวกันหรือคลຌำยคลึงกันของสวนรำชกำรอืไน จะตຌองจัดท้ำผนกำรลดรำยจำยเสนอตอส้ำนักงบประมำณ 
กรมบัญชีกลำง ละ ก.พ.ร. 

ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจละสังคมหงชำติละส้ำนักงบประมำณจะรวมกัน
ประเมินควำมคุຌมคำในกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐทีไสวนรำชกำรด้ำเนินกำรอยู ลຌวรำยงำนคณะรัฐมนตรีเพืไอเป็น
นวทำงในกำรพิจำรณำวำภำรกิจใดสมควรจะไดຌด้ำเนินกำรตอไปหรือยุบเลิก ละจะเป็นประโยชน์ในกำร
จัดท้ำงบประมำณในปีตอไป  

กำรประเมินควำมคุຌมคำยังรวมถึงประยชน์หรือผลเสียทำงสังคมละประยชน์หรือผลเสียซึ่งเมอำจ
ค ำนวณเป็นตัวเงินเดຌดຌวย 

ิใี ความโปรงใส 
กำรจัดซื อหรือจัดจຌำงจะตຌองเปิดเผยละเทีไยงธรรม ในกำรจัดซื อหรือจัดจຌำงทีไตຌองค้ำนึงถึงคุณภำพ

ละกำรดูลรักษำเป็นส้ำคัญ กำรจัดซื อหรือจัดจຌำงไมตຌองถือรำคำตไ้ำสุดในกำรเสนอซื อหรือจຌำงเสมอไป 
ิไี ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 
เพืไอใหຌกำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอยำงมีประสิทธิภำพ กำรอนุญำต อนุมัติ หรือใหຌควำมเห็นชอบส วน

รำชกำรอืไน ทีไมีกฎหมำย กฎ ระเบียบ ขຌอบังคับ ประกำศ หรือมติคณะรัฐมนตรีก้ำหนด จะตຌองจຌงผลกำร
พิจำรณำใหຌทรำบภำยในสิบหຌำวันนับตวันทีไไดຌรับค้ำขอ 
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ในกรณีทีไมีกฎหมำย กฎ ระเบียบ ขຌอบังคับ ประกำศ หรือมติคณะรัฐมนตรีก้ำหนดขั นตอนกำรปฏิบัติ

ไวຌ ละขั นตอนกำรปฏิบัตินั นตຌองใชຌระยะเวลำเกินสิบหຌำวัน ใหຌสวนรำชกำรทีไมีอ้ำนำจอนุญำต อนุมัติ หรือใหຌ
ควำมเห็นชอบ ประกำศก้ำหนดระยะเวลำกำรพิจำรณำไวຌใหຌสวนรำชกำรอืไนทรำบ 

ถຌำสวนรำชกำรทีไมีอ้ำนำจอนุญำต อนุมัติ หรือใหຌควำมเห็นชอบไมสำมำรถด้ำเนินกำรใหຌลຌวเสร็จใน
เวลำทีไก้ำหนด หำกเกิดควำมเสียหำยขึ น ใหຌถือวำขຌำรำชกำรซึไงมีหนຌำทีไเกีไยวขຌองละหัวหนຌำสวนรำชกำรนั น
ประมำทเลินเลอ อยำงรຌำยรง เวຌนตจะพิสูจน์ไดຌวำมิไดຌเกิดขึ นจำกควำมผิดของตน 

นอกจำกนี  กำรพิจำรณำวินิจฉัยชี ขำดปัญหำใด โ สวนรำชกำรทีไรับผิดชอบในปัญหำนั น โ จะตຌอง
พิจำรณำวินิจฉัยชี ขำดโดยเร็ว กำรตั งคณะกรรมกำรขึ นพิจำรณำวินิจฉัย ใหຌด้ำเนินกำรไดຌเทำทีไจ้ำเป็น 

ในกำรพิจำรณำเรืไองใด โ โดยคณะกรรมกำรทีไไมใชกำรวินิจฉัยปัญหำดຌำนกฎหมำย เมืไอคณะกรรมกำร
มีมติลຌว ใหຌมติของคณะกรรมกำรผูกพันสวนรำชกำรซึไงมีผูຌทนรวมเป็นกรรมกำรอยูดຌวย มຌวำ ในกำร
พิจำรณำวินิจฉัยเรืไองนั นผูຌทนของสวนรำชกำรทีไเป็นกรรมกำรจะมิไดຌเขຌำรวมพิจำรณำวินิจฉัยก็ตำม ถຌำมี
ควำมเห็นตกตำงกันสองฝຆำย ใหຌบันทึกควำมเห็นของกรรมกำรฝຆำยขຌำงนຌอยไวຌใหຌปรำกฏในเรืไองนั นดຌวย 

ิ5ี ความรับผิดชอบ 
โดยปกติกำรสัไงรำชกำรจะสัไงกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร เวຌนตในกรณีทีไมีควำมจ้ำเป็นทีไไมอำจสัไงเป็น

ลำยลักษณ์อักษรในขณะนั น สำมำรถจะสัไงรำชกำรดຌวยวำจำ ตผูຌรับค้ำสัไงตຌองบันทึกค้ำสัไงดຌวยวำจำไวຌเป็นลำย
ลักษณ์อักษรละเมืไอปฏิบัติรำชกำรตำมค้ำสัไงดังกลำวลຌวใหຌบันทึกรำยงำนใหຌผูຌสัไงรำชกำรทรำบ ในบันทึกใหຌ
อຌำงอิงค้ำสัไงดຌวยวำจำไวຌดຌวย 

การพิจารณาความคุຌมคาของหนวยงานจากขຌอมูลตຌนทุนผลผลิตในการด าเนินงานของหนวยงาน 

 ควำมคุຌมคำ ิValue for money) หมำยถึง ควำมมีประสิทธิภำพ ิEfficiency) ละควำมมีประสิทธิผล 
ิEffectiveness) ละประสิทธิผลเองสำมำรถบงออกเป็น โ องค์ประกอบยอยไดຌก ผลกระทบทีไไดຌรับ 
ิImpact) ละควำมตอบสนองตอควำมพึงพอใจของประชำชน ิSatisfactory) นิยำมโดย The National 
Audit Office of UK 

 การประเมินความคุ้มคาบางกิจกรรมของส้านักงาน กปร. 
ขຌอมูลตຌนทุนกิจกรรมละผลผลิต การวัดความคุຌมคา 

ดຌานการบริหารบุคลากร ิHuman Resource ดຌานการบริหารบุคลากร ิHuman Resource 

 ตຌนทุนในกำรบริหำรทรัพยำกร ิ cost of HR function; 
คิดเป็น 8.33 %  เมืไอเทียบกับคำใชຌจำยทั งหมด 
ซึไงประกอบดຌวยตຌนทุนดຌำนพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล จ้ำนวน 5 % ตຌนทุนดຌำนกำรบริหำร
บุคลำกร  จ้ ำนวน 2.5 % ละ  ตຌนทุนดຌ ำน
สวัสดิกำรละพัฒนำ จ้ำนวน เ.่ใ 

 ตຌนทุนกำรบริหำรบุคคลเทำกับ 22,969.21 บำท 
ตอบุคลำกร แ คน 

ที่มา : ฐำนขຌอมูลกำรค้ำนวณตຌนทุนผลผลิต ตำรำงทีไ ใ 
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.โ559 

 
 

 พิจำรณำจำกประโยชน์ทีไไดຌรับจำกกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ทั งประโยชน์ทีไเป็นมูลคำทำง
กำรเงิน ละประโยชน์ทีไไมสำมำรถค้ำนวณคำ
เป็นเงินไดຌ 

 ใหຌควำมส้ำคัญกับสัดสวนของคำใชຌจำยส้ำหรับ
กิจกรรมละกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลตองบประมำณรำยจำยของหนวยงำนวำมี
ควำมเหมำะสม จะเห็นไดຌจำกหลักสูตรตำง โ ทีไ
เสนอใหຌเจຌำหนຌำทีไทุกคนในองค์กรไดຌพิจำรณำ
เลือกตำมควำมตຌองกำร 
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สวนราชการไมสังกัด 

สนง. ต ำรวจ แุไ78.แใ บำท 

สภำที่ปรึกษำฯ แุ868.59 บำท 

ส ำนักรำชฯ ไุ7ใ9.8เ บำท 

ศอบต. 7ุ8แไ.เไ บำท 

ส ำนักงำนฯ วช. 8ุ966.78 บำท 

ปปง. แ8ุไ57.69 บำท 
 

ที่มา : ฐำนขຌอมูลตຌนทุนผลผลิตของหนวยงำนภำครั ฐ      
ตำมหนังสือทีไ กค เไ10.2/ ว309 ลงวันทีไ 17 สิงหำคม โ5ๆเ 
 

     เมืไอเทียบกับหนวยงำนอืไนโ ภำยในสวนรำชกำร
ไมสังกัดลຌว ตຌนทุนของส้ำนักงำน กปร.จะสูงกวำ 
เนืไองจำกส้ำนักงำน กปร. ใหຌควำมส้ำคัญกับกำร
พัฒนำบุคลำกรทั งดຌำนทักษะ ควำมช้ำนำญในกำร
ท้ำงำน ตลอดจนทัศนคติของบุคลำกรทุกระดับ
สนับสนุนตอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ละยุทธศำสตร์ 
เพืไอใหຌปฏิบัติงำนไดຌอยำงเต็มศักยภำพ ละมุงไปสู
ควำมส้ำเร็จตำมหมำยขององค์กร 
 

 เป็นนวทำงในกำรจัดกำรเรืไ องทุนมนุษ ย์
(Human Capital) เ พืไอใหຌคนในองค์กรสรຌำง
คุณคำหรือพัฒนำมูลคำเพิไมใหຌเกิดขึ นกับองค์กร
นั นโโดยตຌองพิจำรณำวำผลลัพธ์ทีไเกิดขึ นมีกำร
เปลีไยนปลงในดຌำนกำรมีควำมรูຌ ทักษะทีไเพิไมขึ น 
มีทั ศนคติ ดี ขึ น  หรื อมุ งมัไ น อุทิ ศตนในกำร
ปฏิบัติงำนมำกยิไงขึ น สนับสนุนใหຌบุคลำกรเขຌำ
รับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรตำง โ 

 ควำมส้ำเร็จของบุคลำกรในกำรประพฤติปฏิบัติ
ตำมคำนิยมสรຌำงสรรค์ขององค์กร ิCore Value) 
ท้ำใหຌบุคลำกรมีควำมพรຌอมทั งควำมรูຌละควำม
ช้ำนำญในสำยงำนสงผลใหຌพันธกิจขององค์กร
บรรลุเป้ำหมำยทีไวำงไวຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

ดຌานการบริหารสารสนเทศ  ดຌานการบริหารสารสนเทศ  
 ตຌนทุนของศูนย์สำรสนเทศคิดเป็น  ๆ.โใ % ของ

คำใชຌจำยรวมของหนวยงำน 
 ตຌนทุนในกำรสนับสนุนงำนสำรสนเทศ เทำกับ  

แแุเเๆ.59 บำทตอเครืไอง 
ที่มา : ฐำนขຌอมูลกำรค้ำนวณตຌนทุนผลผลิต ตำรำงทีไ ใ 
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.โ559 

 
สวนราชการไมสังกัด 

สนง. ต ำรวจ โุ9โ9.78 บำท 

สภำที่ปรึกษำฯ โุไ5เ.98 บำท 

ส ำนักรำชฯ 5ุใไใ.67 บำท 

ส ำนักงำนฯ วช. แ6ุ66เ.เโ บำท 

ปปง. โไุใไ7.ไ9 บำท 

ศอบต. 6ใ5ุไโไ.เโ บำท 
 

ที่มา : ฐำนขຌอมูลตຌนทุนผลผลิตของหนวยงำนภำครัฐ      
ตำมหนังสือทีไ กค เไ10.2/ ว309 ลงวันทีไ 17 สิงหำคม โ5ๆเ 

 งำนสำรสนเทศสนับสนุน กำรจัดกำรกำร
บริหำรงำน ละกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนไดຌ
อยำงมีประสิทธิภำพ 

 ระบบขຌอมูลทีไเสริมประสิทธิภำพละผลงำนใหຌ
บุคคลตละคนในองค์กร สำรสนเทศทีไชวยใหຌ
กำรท้ำงำนของบุคคลดีขึ น  

 ระบบสำรสนเทศทีไสนับสนุนงำนขององค์กร
โดยรวม โดยใชຌขຌอมูลทีไเกีไยวขຌองสงผำนถึงกัน
จำกส้ำนัก/ศูนย์/กลุมหนึไงไปยังอีกส้ำนัก/ศูนย์/
กลุมหนึไง ซึไงสำมำรถสนับสนุนกำรบริหำรงำนใน
ระดับปฏิบัติกำร ละระดับสูงขึ นไดຌดຌวย 

 กอใหຌเกิดกำรใชຌทรัพยำกรรวมกันโดยเฉพำะ
ระบบขຌอมูลละอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมกันใน
หนวยงำน 
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เมืไอเทียบกับหนวยงำนอืไนโ ภำยในสวนรำชกำร
ไมสังกัดลຌว ส้ำนักงำน กปร. ถือวำมีตຌนทุนอยูใน
ระดับกลำงไมตไ้ำละไมสูงเกินไป ทั งนี  เนืไองจำก
เทคโนโลยีมีกำรพัฒนำละเปลีไยนปลงไปเร็วมำก
ท้ำใหຌหนวยงำนตຌองปรับตัวใหຌเขຌำกับเทคโนโลยีทีไ
เปลีไยนปลงไปดຌวย ซึไงจะสงผลใหຌขຌอมูลโครงกำรอัน
เนืไองมำจำกพระรำชด้ำริเขຌำถึงประชำชนละผูຌทีไ
สนใจไดຌมำกขึ นตำมไปดຌวย 
ดຌานการจัดซื อจัดจຌาง ดຌานการจัดซื อจัดจຌาง 
 ตຌนทุนของงำนจัดซื อจัดจຌำง ิงำนพัสดุี เป็น 

แ.ใโ % ของคำใชຌจำยรวมของหนวยงำน 
 ตຌนทุนของงำนจัดซื อจัดจຌำง ิงำนพัสดุี ตอกำร

จัดหำหนึไงครั ง เทำกับ  5ุโ็ไ.่โ บำท 
ที่มา : ฐำนขຌอมูลกำรค้ำนวณตຌนทุนผลผลิต ตำรำงทีไ ใ 
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.โ559 

สวนราชการไมสังกัด 
ส ำนักงำนฯ วช. ไุ8โเ.แไ บำท 

ศอบต. 7ุใ6โ.9เ บำท 

ส ำนักรำชฯ แใุโ69.แเ บำท 

สภำที่ปรึกษำฯ โใุโ86.99 บำท 

ปปง. โ7ุใไ5.เ5 บำท 

สนง. ต ำรวจ 5แุไไ5.9โ บำท 
 

ที่มา : ฐำนขຌอมูลตຌนทุนผลผลิตของหนวยงำนภำครัฐ      
ตำมหนังสือทีไ กค เไ10.2/ ว309 ลงวันทีไ 17 สิงหำคม โ5ๆเ 

 ค้ำนึงถึงประโยชน์ละผลเสียทำงสังคม ภำระตอ
ประชำชน คุณภำพ วัตถุประสงค์ทีไจะใชຌรำคำ 
ละประโยชน์ระยะยำวของสวนรำชกำรทีไจะ
ไดຌรับประกอบกัน 

 ส้ำหรับในกรณีทีไวัตถุประสงค์ในกำรใชຌเป็นเหตุ
ใหຌตຌองค้ำนึงถึงคุณภำพละกำรดูลรักษำเป็น
ส้ำคัญ ใหຌสำมำรถกระท้ำไดຌโดยไมตຌองถือรำคำ
ตไ้ำสุดในกำรเสนอซื อหรือจຌำงเสมอไป ตตຌอง
ค้ำนึงถึงคำซอมซมบำรุงรักษำดຌวย 

 เมื่อเทียบกับสวนรำชกำร฿นกระทรวงเดียวกัน 
ถือวำตຌนทุนของส ำนักงำน กปร.ยังต่ ำกวำหลำย
หนวยงำน 

 

ดຌานการสื่อสารละประชาสัมพันธ์ ดຌานการสื่อสารละประชาสัมพันธ์ 
 ตຌนทุนดຌำนสืไอสำรละประชำสัมพันธ์ เป็น 

โโ.9โ%  ของคำใชຌจำยรวมของหนวยงำน 
 กิจกรรมดຌำนสืไอประชำสัมพันธ์เป็นภำรกิจรรม

หนึไงของหนวยงำนซึไงเป็นภำรกิจทีไส้ำคัญทีไจะสง
ตอนวพระรำชด้ำริตำงโ ไปยังประชำชนตำม
วิสัยทัศน์ทีไวำ “หนวยงำนหลัก฿นกำรด ำเนินงำน
สนองพระรำชด ำริที่มีประสิทธิภำพสูง เพ่ือ
ประยชน์สุขของประชำชน" 

 
 
 
 

 กำรใหຌขຌอมูลขำวสำรของประชำสัมพันธ์จะเป็น
กำรเพิไมคุณคำ ิAdded value) ใหຌกับผลิตภัณฑ์ 
หรือผลผลิต โดยกำรนำเสนอในรูปขำว,บทควำม, 
กำรใหຌสัมภำษณ์, กำรจัดนิทรรศกำร,กำรสัมมนำ,  
กำรท้ำเป็นสำรคดี  ิDocumentary), กำรท้ำ
VDO,กำรท้ำรำยละเอียด ิProfile), สืไอสิไงพิมพ์ 
ฯลฯ ซึไงเป็นประโยชน์ตอหนวยงำน 

 กำรสรຌำงภำพลักษณ์ ิImage building) เป็นกำร
สรຌำงควำมชืไนชมในงำนบริกำรสำธำรณะหรือ
องค์กร รวมถึงควำมเขຌำใจทีไดีตอกันท้ำใหຌเกิด
ควำมเขຌำใจ ิUnderstanding) ใหຌควำมรวมมือ 
สนับสนุนจำกภำยนอก 
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  กำรใหຌควำมรูຌ ิEducation) โดยมีจุดมุงหมำยใหຌ
เกิดควำมรูຌควำมเขຌำใจทีไถูกตຌอง อันจะน้ำไปสู
กำรปรับเปลีไยนทัศนคติ  ละเปลีไยนปลง
พฤติกรรมไดຌ 

 กำรสรຌำงควำมนำเชืไอถือ ิEdibility building)
คือกำรท้ำใหຌเกิดควำมมัไนใจ ควำมศรัทธำ กำร
ยอมรับของประชำชนตอองค์กร 

ดຌานการเงินละบัญชี ดຌานการเงินละบัญชี 
 ตຌนทุนของงำนกำรเงินละบัญชีเป็น แ.ใโ % 

ของคำใชຌจำยรวมของหนวยงำน ตຌนทุนของงำน
กำรเงินละบัญชี เทำกับ แ็็ บำทตอรำยกำร
เอกสำร 

ที่มา : ฐำนขຌอมูลกำรค้ำนวณตຌนทุนผลผลิต ตำรำงทีไ ใ 
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.โ559 

สวนราชการไมสังกัด 
ส ำนักงำนฯ วช. 7แ9.ใ6 บำท 

ศอบต. แุโ9โ.79 บำท 

ส ำนักรำชฯ ใุเใใ.ใ6 บำท 

สภำที่ปรึกษำฯ แุ8โโ.96 บำท 

ปปง. ไไใ.67 บำท 

สนง. ต ำรวจ แ78.77 บำท 
 

ที่มา : ฐำนขຌอมูลตຌนทุนผลผลิตของหนวยงำนภำครัฐ      
ตำมหนังสือทีไ กค เไ10.2/ว309ลงวันทีไ 17 สิงหำคม โ5ๆเ 

เมืไอเทียบกับหนวยงำนอืไนโ ภำยในสวนรำชกำร
ไมสังกัด ถือวำตຌนทุนตอหนวยนຌอยทีไสุด ซึไงสดงใหຌ
เห็นถึงประสิทธิภำพของกิจกรรมดຌำนกำรเงินละ
บัญชีของหนวยงำน เชน กำรรับูจำยเงินงบประมำณ
ุเงินนอกงบประมำณ กำรติดตำมละกำรรำยงำน
ดຌำนกำรเงินละบัญชี รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรดຌำน
งบประมำณ  

 กำรบริหำรดຌำนกำรเงินเป็นกำรบริหำรทีไตຌอง
อຌำงอิงกฎ ระเบียบ ขຌอบังคับ กำรบริหำรกำรเงิน
ทีไก้ ำหนดไวຌ  กำรไมปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
ขຌอบังคับยอมหมำยถึงควำมบกพรองละเกิด 
กำรทุจริตทำงดຌำนกำรเงินนอกจำกกำรบริหำร
จัดกำรทั งจ้ำนวนเงินใหຌเพียงพอกับควำมตຌองกำร
ละทันเวลำของผูຌใชຌลຌวยังคงตຌองจัดท้ำรำยงำน
ติดตำมกำรใชຌจำยเงินอยำงทันตอเวลำ 

 กำรบริหำรงำนกำรบัญชี  ตຌองยึดหลักควำม
ครบถຌวน ถูกตຌอง ทันเวลำ ละควำมนำเชืไอถือ
ของขຌอมูลกำรบัญชีละรำยงำนทำงกำรเงินทีไ
หนวยงำนจัดท้ำขึ น เพืไอเป็นประโยชน์ในกำร
ตัดสินใจของผูຌบริหำร 

 ตเหนือสิไงอืไนใด นอกจำกตຌนทุนตอรำยกำรลຌว 
ควำมถูกตຌองของรำยกำรยังตຌองมำเป็นอันดับรก 
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ตຌนทุนตอหนวยผลิตระหวางปี โ557 – โ55้ 
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ลຌานบาท ตຌนทุนตอหนวย มิติประสิทธิภาพ 
ปี โ55่ ตຌนทุนตอหนวย = ไ.ไเใ9 ลຌำนบำท 
ปี โ559 ตຌนทุนตอหนวย = ไ.แโเๆ ลຌำนบำท 
ในปี  โ559 กำรด้ำเนินงำนเพืไอใหຌ ไดຌผลผลิต 
ิครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสำมำรถ
ด ำเนินกำรเดຌอยำงมีประสิทธิภำพละเกิดผล
สัมฤทธิ์ ี มีประสิทธิภำพเป็นไปตำมผนงำน 
เนืไองจำกคำใชຌจำยในกำรด้ำเนินกำร ิตຌนทุนตอ
หนวยี ทีไเกิดขึ นจริงในปี โ559 ตไ้ำกวำคำใชຌจำยทีไ
เกิดขึ นจริงในปี โ55่ ขณะทีไ ส้ำนักงำน กปร. 
สำมำรถบรรลุผลผลิตไดຌตำมเป้ำหมำยทีไก้ำหนดไวຌ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 











 

 

ผนเพิ่มประสิทธิภาพ ส านักงาน กปร.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ56เ  

ล าดับ มาตรการละนวทาง ส านัก/ศูนย์/กลุม 
ที่รับผิดชอบ 

ผนการลดคาใชຌจายภาพรวมของหนวยงาน จ านวน โ เรื่อง 
แ. มาตรการและแนวทางการประหยัดการ฿ช้เฟฟ้า 

1.1 การใชຌเครื่องปรับอากาศ 
1) ตั งอุณหภูมิไวຌทีไ โ5 องศำเซลเซียส 
2) วันปฏิบัติรำชกำร ตั งระบบเปิดเวลำ เ่.ใเ น. ละปิดเวลำ แๆ.เเ น. 

ิจะยืดหยุนตำมฤดูกำลี 
3) ตั งระบบเครืไองปรับอำกำศสลับกันในชวงพักกลำงวัน ส้ำหรับหຌองทีไมี

เครืไองปรับอำกำศ โ เครืไอง ขึ นไป 
4) ส้ำนัก/กอง/ศูนย์/กลุม ทีไปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรละวันหยุดรำชกำร กำร

เปิดเครืไองปรับอำกำศตຌองมีผูຌมำปฏิบัติงำนตั งต  5  คนขึ นไป 
5) ปิดเครืไองปรับอำกำศยกสวนทุกครั งทีไไมอยูในหຌองเกิน แ ชัไวโมง หรือ 

มอบหมำยเลขำนุกำรก้ำกับดูล 
6) ลดภำระกำรท้ำงำนของเครืไองปรับอำกำศโดย เปิดูปิดประตู เขຌำูออก ของ

หຌองทีไมีกำรปรับอำกำศเทำทีไจ้ำเป็น ระมัดระวังไมใหຌประตูเปิดคຌำง 
7) กำรดูลรักษำเครืไองปรับอำกำศ 

- ใหຌมีกำรดูลท้ำควำมสะอำดผนกรองอำกำศ หนຌำกำก เครืไองปรับอำกำศ
ละคอยล์ท้ำควำมเย็นอยำงนຌอย ใ ครั งตอปี 

- ใหຌท้ำควำมสะอำดผงระบำยควำมรຌอนอยำงนຌอยปีละ แ ครั ง 
- ใหຌมีกำรตรวจสอบมิใหຌมิใหຌมีกำรน้ำสิไงของไปขวำงทำงลม เขຌำูออก ของ

ชุดระบำยควำมรຌอนนอกอำคำร 
1.2 การใชຌพลังงานไฟฟ้า/สงสวาง 

1) เปลีไยนอุปกรณ์ไฟฟ้ำตำง โ เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงำนทีไมีประสิทธิภำพ 
เชน  หลอดตะเกียบ บัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ พรຌอมยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ทีไสำมำรถ
เปิดูปิดไดຌตำมควำมจ้ำเป็นกำรใชຌงำน 

2) ตรวจสอบกำรใชຌไฟฟ้ำทีไเปิดระหวำงชองทำงเดิน ชองบันไดละหຌองน ้ำใน
อำคำร ควรเปิดเฉพำะจุดทีไเห็นวำมีสงสวำงไมเพียงพอ  หรือพิจำรณำเปิดในสวนทีไ
จ้ำเป็นละปิดในหຌองท้ำงำนระหวำงหยุดพักกลำงวัน ิแโ.เเูแใ.เเ น.ี 

3) ลดจ้ำนวนหลอดไฟฟ้ำในผงบริเวณทีไมีสงสวำงมำกเกินควำมจ้ำเป็น หรือใชຌ
สงสวำงจำกภำยนอก โดยกำรเปิดมูลีไทุกหຌองภำยในอำคำร 

ยกเวຌน เฉพำะกรณีทีไมีงำนเรงดวนเทำนั นใหຌเปิดเฉพำะจุดทีไจ้ำเป็นตຌองใชຌงำนละ
ใหຌปิดสวิตซ์ไฟทุกครั งหำกไมใชຌงำน  ละปิดไฟทุกดวงทีไไมจ้ำเป็นหรือไมมีคนอยู 
4) ก้ำหนดใหຌถอดปลัๆกหรือปิดสวิตซ์เครืไองใชຌไฟฟ้ำทุกชนิดหลังเลิกงำน ละ

วันหยุดรำชกำร เชน เครืไองท้ำน ้ำรຌอน ู น ้ำเย็น ปิดเวลำ  แ่.เเ น. เปิดเวลำ เ5.เเ น. 
5) ส้ำรวจละท้ำควำมสะอำดตะกรงครอบหลอดไฟฟ้ำ เพืไอใหຌหลอดไฟสองสวำง 
6) ก้ำหนดใหຌถอดปลัๆกหรือปิดสวิตซ์เครืไองใชຌไฟฟ้ำทุกชนิดหลังเลิกงำน ละ

วันหยุดรำชกำร เชน เครืไองท้ำน ้ำรຌอน ู น ้ำเย็น ปิดเวลำ  แ่.เเ น. เปิดเวลำ เ5.เเ น. 
7) ส้ำรวจละท้ำควำมสะอำดตะกรงครอบหลอดไฟฟ้ำ เพืไอใหຌหลอดไฟสองสวำง 

ทุกส้ำนัก/ กอง/
ศูนย์/กลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส้ำนักงำนเลขำธิกำร 
 
 
 
 
 

ส้ำนักงำนเลขำธิกำร 
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ล าดับ มาตรการละนวทาง ส านัก/ศูนย์/กลุม 
ที่รับผิดชอบ 

1.3 การใชຌลิฟต์  
รณรงค์ใหຌมีกำรใชຌบันไดทนกำรใชຌลิฟต์ละหลีกเลีไยงกำรใชຌลิฟต์ กรณี ขึ นูลง ชั น

เดียว รวมทั งกอนปิดประตูลิฟต์ใหຌดูเพืไอนรวมทำง เพืไอชวยประหยัดไฟฟ้ำ 
1.4 การใชຌเครื่องคอมพิวเตอร์ละอุปกรณ์ตอพวง  

1) ปิดจอภำพเครืไองคอมพิวเตอร์ เมืไอไมมีกำรใชຌงำนเกิน แ5 นำที โดยตั งเวลำปิด
หนຌำจออัตโนมัติ 

2) ปิดเครืไองคอมพิวเตอร์ เมืไอไมมีกำรใชຌงำนเกิน แ ชัไวโมง ละปิดอุปกรณ์เครืไอง
ตอพวงหลังเลิกงำนละถอดปลัๆก 

3) ใชຌกำรชร์เครืไองพิมพ์ 
4) ตຌองคอมพิวเตอร์ในบริเวณทีไมีกำรระบำยควำมรຌอนไดຌดี 
5) ไมควรใชຌเครืไองคอมพิวเตอร์ของทำงรำชกำรส้ำหรับดูหนัง ฟังเพลง หรือเลนเกมส์ 
6) ตรวจสอบละท้ำควำมสะอำดเครืไองคอมพิวเตอร์ละอุปกรณ์ตอพวงอยูเสมอ 
7) กำรพิมพ์เอกสำรส้ำหรับใชຌอยำงไมเป็นทำงกำร ควรใชຌกระดำษในกำรพิมพ์ทั ง

สองหนຌำหรือใชຌกระดำษ Reuse 
1.5 การใชຌโทรทัศน์ 

1) ไมเปิดโทรทัศน์ทิ งไวຌโดยไมมีคนดูไมควรปรับจอภำพใหຌสวำงเกินควำมจ้ำเป็น 
เพรำะหลอดภำพจะมีอำยุกำรใชຌงำนสั นละสิ นเปลืองไฟ 

2) ไมควรปิดโทรทัศน์ดຌวยรีโมทคอนโทรล เพรำะเปลืองไฟ ละใหຌปิดสวิตซ์ทีไ
ตัวเครืไอง 
1.6 การใชຌเครื่องถายเอกสาร 

1) ตั งระบบพักเครืไองถำยเอกสำรอัตโนมัติ เมืไอเลิกใชຌงำน ละเมืไอมีกำรใชຌงำนใหຌ
กดปุຆม Power กอนลຌวเครืไองจะเขຌำสูระบบกำรท้ำงำนปกติ 

2) ควบคุมกำรถำยเอกสำรเฉพำะงำนรำชกำร 
 

 
ทุกส้ำนัก/กอง/

ศูนย์/กลุม 
 

ทุกส้ำนัก/กอง/
ศูนย์/กลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูຌบริหำรละ
เลขำนุกำรผูຌบริหำร 

 
 

 
ทุกส้ำนัก/กอง/

ศูนย์/กลุม 
 

โ. มาตรการและแนวทาง฿นการประหยัดน ้าประปา 

โ.แ ส ารวจตรวจสอบการรั่วไหลของน  าอยางงาย เพื่อลดการสูญเสียน  าอยางเปลา
ประโยชน์ 

1) ตรวจสอบทอน ้ำรัไวภำยในหนวยงำน ดຌวยกำรปิดกຍอกน ้ำทุกตัวภำยในหนวยงำน 
หลังจำกทีไนใจวำไมมีผูຌใชຌน ้ำระยะหนึไง จดเลขมำตรวัดน ้ำไวຌ หำกเลขมำตรวัดน ้ำ
เคลืไอนทีไโดยทีไยังไมมีใครเปิดน ้ำใชຌ ใหຌเรียกชำงมำตรวจซอมทันที 

2) ตรวจสอบชักโครกวำมีจุดรัไวซึมหรือไม โดยลองหยดสีผสมอำหำรลงในถังพักน ้ำ
ลຌวลองสังเกตดูคอหำน หำกมีน ้ำสีลงมำโดยทีไไมไดຌกดชักโครก ใหຌรีบจัดกำรซอมซม 

3) กรณีทีไมีอุปกรณ์ช้ำรุด จ้ำเป็นตຌองเปลีไยนใหม ควรจัดหำอุปกรณ์ทีไประหยัดน ้ำ
ทดทน เชน กຍอกประหยัดน ้ำ ชักโครกประหยัดน ้ำ หัวฉีประหยัดน ้ำ ทดทน 

 
 
 

 
ส้ำนักงำนเลขำธิกำร 
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2.2 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การสรຌางจิตส านึกในการประหยัดน  า โดยน าหลักการ ใ 
R คือ การลดใชຌน  า ิReduceี การใชຌซ  า ิReuseี การน ากลับมาใชຌใหม ิRecycleี 
มาปรับใชຌตามความเหมาะสมกับหนวยงาน 

1) ไมเปิดน ้ำไหลทิ งตลอดเวลำขณะลຌำงหนຌำ ปรงฟัน ลຌำงจำน เพรำะจะสูญเสีย
น ้ำโดยเปลำประโยชน์ทีละหลำยโ ลิตร 

2) ไมทิ งเศษอำหำร กระดำษ ผຌำอนำมัย ลงในชักโครก เพรำะจะสูญเสียน ้ำ
ปริมำณมำกจำกกำรชักโครกเพืไอไลสิไงของดังกลำวลงทอ 

3) ไมทิ งน ้ำเหลือทีไเหลือในกຌวโดยไมเกิดประโยชน์อันใด อำจน้ำไปใชຌรดน ้ำตຌนไมຌ 
หรือใชຌช้ำระควำมสะอำดสิไงตำงโ ไดຌ เป็นตຌน 
2.3  การลຌางรถยนต์ 

1) ไมควรใชຌสำยยำงละเปิดน ้ำใหຌไหลตลอดเวลำขณะลຌำงรถ เพรำะจะใชຌน ้ำมำก
ถึง ไเเ ลิตร ตถຌำลຌำงดຌวยน ้ำละฟองน ้ำในกระป๋องหรือภำชนะบรรจุน ้ำ จะลดกำรใชຌ
น ้ำไดຌมำกถึง ใเเ ลิตร ตอกำรลຌำง แ ครั ง  

2) ไมควรลຌำงรถบอยครั งจนเกินไป เพรำะนอกจำกจะสิ นเปลืองลຌว ยังท้ำใหຌเกิด
สนิมตัวถังไดຌดຌวย 
2.4 การลดน  าตຌนไมຌ 

1) ไมควรรดน ้ำตຌนไมຌตอนดดจัด เพรำะน ้ำจะระเหยหมดไปรวดเร็ว ท้ำใหຌ
สิ นเปลือง ตควรรดน ้ำตຌนไมຌตอนเชຌำทีไอำกำศยังเย็นอยู ซึไงกำรระเหยจะตไ้ำกวำ ชวยใหຌ
ประหยัดน ้ำไดຌมำก 

2) ใชຌน ้ำรีไซเคิล รดน ้ำตຌนไมຌทนน ้ำประปำ 
 

 
ทุกส้ำนัก/กอง/

ศูนย์/กลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส้ำนักงำนเลขำธิกำร 
ิหมวดยำนพำหนะี 

 
 
 
 

ส้ำนักงำนเลขำธิกำร 
 
 

ผนการปรับปรุงกิจกรรมจ านวน ใ เรื่อง 
ใ. กิจกรรมรับเสดใจ 

รำยละเอียดตำมเอกสำรนบทຌำย 
กองประสำนงำน

โครงกำรพี นทีไ แู ไ 
ไ. กิจกรรมติดตามองคมนตรี 

รำยละเอียดตำมเอกสำรนบทຌำย 
กองประสำนงำน

โครงกำรพี นทีไ แู ไ 
5. กิจกรรมประเมินผลโครงการ 

รำยละเอียดตำมเอกสำรนบทຌำย 
กองติดตำม
ประเมินผล 
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ผนเพิ่มประสิทธิภาพดຌานคาใชຌจาย ปีงบประมาณ พ.ศ. โ56เ 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ สถานะปัจจุบัน เป้าหมาย/ตัวชี วัดผลส าเรใจ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

แ. การลดคาใชຌจายในภาพรวม 
   แ.แ ลดกำรใชຌไฟฟ้ำ 
 
   แ.โ ลดกำรใชຌน ้ำประปำ 

 
แ.แ ปริมำณกำรใชຌไฟฟ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.โ559 เทำกับ 
ๆ็ุ่โ็โ หนวย เป็นเงิน ใุโเเุโ5ไ.แ9 บำท 
แ.โ ปริมำณกำรใชຌน ้ำประปำปีงบประมำณ พ.ศ. โ559 
เทำกับ โุ5็ใ หนวย เป็นเงิน ไใุๆเใ.ไ9 บำท 

 
แ.แ ลดปริมำณกำรใชຌ ไฟฟ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.25ๆเ         
ลงรຌอยละ 5 เมืไอเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ.โ559 
1.2 ลดปริมำณกำรใชຌน ้ำประปำปีงบประมำณ พ.ศ.25ๆเ    
ลงรຌอยละ 5 เมืไอเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ.โ559  

 
ทุกหนวยงำน 
 
ทุกหนวยงำน 

 

 
ผนเพิ่มประสิทธิภาพดຌานการปรับปรุงกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. โ56เ 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process(กอนลดี 
(กระบวนการ/ขั นตอน

ในการด าเนินงานี 

Process ิเป้าหมายการ
ปรับปรุงี ิกระบวนการ/
ขั นตอนในการด าเนินงานี 

วิธีการท าเนินการ Output (สินคຌา/บริการี  ตຌนทุนตอหนวยกิจกรรม 

ลดขั นตอน/
ลดจ านวนวัน 

ยกเลิก
ขั นตอน 

ยุบรวมกบั
กิจกรรมอ่ืน 

กอน 
การปรับปรุง 

เป้าหมาย 
หลังการปรับปรุง 

กอน 
การปรับปรุง 

เป้าหมาย 
หลังการปรับปรุง 

แ.กิจกรรมดຌำนกำร
รับเสด็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลำในขั นตอน
กอนละหลังรับเสด็จ  
ินับตั งตรับเรืไองี   
ดຌำนเวลำเดิม 6เ วัน 

ระยะเวลำในขั นตอน
กอนละหลังรับเสด็จ 
ินับตั งตรับเรืไองี   
ดຌำนเวลำใหม 53 วัน 
 
เชิงคุณภำพ 
ดຌำนเวลำ  
จ้ำนวนทีไลด 7 วัน 

ู ตຌนทุนรวม 
โุ่9ุ่็เเ.เ5 บำท 
ู ปริมำณงำน  
ใโ ครั งทีไรับเสด็จ 
ู ตຌนทุนตอหนวย 
9เุ5่ไ.ใ่ บำท/ครั ง 

ู ตຌนทุนรวม 
โุ็5ใุ็ๆ5.เ5 บำท 
ู ปริมำณงำน  
ใโ ครั งทีไรับเสด็จ 
ู ตຌนทุนตอหนวย 
่ๆุเ55.ใ่ บำท/ครั ง 
 
ึ สมมุติฐำนใหຌ
ปริมำณงำนเทำเดมิ 

แ. การเตรียมการ
กอนรับเสดใจ 
แ.ตรวจสอบ
ก้ำหนดกำรเสดจ็ฯ 

โ.จัดท้ำผนทีไ
โครงกำร เสຌนทำง
กำรเดินทำง 
ใ.ขออนุมัติเดินทำง 
ไ.กำรเตรียมเกีไยวกับ
เรืไองกำรเงิน 

5.รวบรวมขຌอมลูละ
จัดท้ำรำยงำน 

แ. การเตรียมการ
กอนรับเสดใจ 
แ.ตรวจสอบ
ก้ำหนดกำรเสดจ็ฯ 

โ.จัดท้ำผนทีไ
โครงกำร เสຌนทำง
กำรเดินทำง 
ใ.ขออนุมัติเดินทำง 

ไ.กำรเตรียมเกีไยวกับ
เรืไองกำรเงิน 

5.รวบรวมขຌอมลูละ
จัดท้ำรำยงำน 
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ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process(กอนลดี 
(กระบวนการ/ขั นตอน

ในการด าเนินงานี 

Process ิเป้าหมายการ
ปรับปรุงี ิกระบวนการ/
ขั นตอนในการด าเนินงานี 

วิธีการท าเนินการ Output (สินคຌา/บริการี  ตຌนทุนตอหนวยกิจกรรม 

ลดขั นตอน/
ลดจ านวนวัน 

ยกเลิก
ขั นตอน 

ยุบรวมกบั
กิจกรรมอ่ืน 

กอน 
การปรับปรุง 

เป้าหมาย 
หลังการปรับปรุง 

กอน 
การปรับปรุง 

เป้าหมาย 
หลังการปรับปรุง 

แ.กิจกรรมดຌำนกำร
รับเสด็จ ิตอี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โ. ขั นตอนระหวำง
กำรรับเสด็จ 

ระยะเวลำตำม
หมำยก้ำหนดกำร 

โ. ขั นตอนระหวำง
กำรรับเสด็จ 

ระยะเวลำตำม
หมำยก้ำหนดกำร 

 
 

แ. การเตรียมการ
กอนรับเสดใจ ิตอี 
 

ๆ.กำรจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ เครืไองใชຌ 
็.กำรเตรียมรถยนต์
ละพนักงำนขับ
รถยนต ์

่.กำรจองูซื อบัตร
โดยสำรเครืไองบิน
ิกรณีทีไตຌองขึ นเครืไองี 
9.กำรเตรียมเครืไอง
ตงกำย 

แเ.กำรจัดกำรเรืไองทีไพัก 

แแ.กำรประชุมหำรือ
สรุปกำรเตรียมกำร 

ิ ใเ วันี 

แ. การเตรียมการ
กอนรับเสดใจิตอี 
 

ๆ.กำรจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ เครืไองใชຌ 
็.กำรเตรียมรถยนต์
ละพนักงำนขับ
รถยนต ์

่.กำรจองูซื อบัตร
โดยสำรเครืไองบิน
ิกรณีทีไตຌองขึ นเครืไองี 
9.กำรเตรียมเครืไอง
ตงกำย 

แเ.กำรจัดกำรเรืไองทีไพัก 

แแ.กำรประชุมหำรือ
สรุปกำรเตรียมกำร 

ิ โ5 วันี 
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ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process(กอนลดี 
(กระบวนการ/ขั นตอน

ในการด าเนินงานี 

Process ิเป้าหมายการ
ปรับปรุงี ิกระบวนการ/
ขั นตอนในการด าเนินงานี 

วิธีการท าเนินการ Output (สินคຌา/บริการี  ตຌนทุนตอหนวยกิจกรรม 

ลดขั นตอน/
ลดจ านวนวัน 

ยกเลิก
ขั นตอน 

ยุบรวมกบั
กิจกรรมอ่ืน 

กอน 
การปรับปรุง 

เป้าหมาย 
หลังการปรับปรุง 

กอน 
การปรับปรุง 

เป้าหมาย 
หลังการปรับปรุง 

แ.กิจกรรมดຌำนกำร
รับเสด็จฯ ิตอี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใ. การด าเนินงาน
ภายหลังจากเสรใจสิ น
ภารกิจรับเสดใจ 

แ.จัดท้ำบันทึก
พระรำชด้ำริ/
ประมวลสรุป
พระรำชด้ำริฉบับ
สมบูรณ ์

โ.จัดท้ำขำวสง
ประชำสมัพันธ์ ิเก็บ
รวบรวมไฟล์
ภำพถำย,ไฟล์
บันทึกเสียง VDO 

ใ.กำรจัดกำร
คำใชຌจำยใหຌกับ
เจຌำหนຌำทีไทีไรวม
เดินทำง 

ไ.สงคืนวัสดุอุปกรณ์ 
เครืไองใชຌตำง โ ตำม
หลักฐำน 

5.กำรจัดท้ำรำยงำน
กำรเดินทำงละ
สงคืนเงินยืมตอฝຆำย
กำรเงิน 

ิ ใเ วันี 

ใ. การด าเนินงานภาย
หลังจากเสรใจสิ น
ภารกิจรับเสดใจ 

แ.จัดท้ำบันทึก
พระรำชด้ำริ/ประมวล
สรุปพระรำชด้ำริฉบับ
สมบูรณ ์

โ.จัดท้ำขำวสง
ประชำสมัพันธ์ ิเก็บ
รวบรวมไฟล์ภำพถำย,

ไฟล์บันทึกเสียง VDO 

ใ.กำรจัดกำรคำใชຌจำย
ใหຌกับเจຌำหนຌำทีไทีไรวม
เดินทำง 

ไ.สงคืนวัสดุอุปกรณ์ 
เครืไองใชຌตำง โ ตำม
หลักฐำน 

5.กำรจัดท้ำรำยงำน
กำรเดินทำงละสงคืน
เงินยืมตอฝຆำยกำรเงิน 

ิ 28 วันี 
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ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process(กอนลดี 
(กระบวนการ/ขั นตอน

ในการด าเนินงานี 

Process ิเป้าหมายการ
ปรับปรุงี ิกระบวนการ/
ขั นตอนในการด าเนินงานี 

วิธีการท าเนินการ Output (สินคຌา/บริการี  ตຌนทุนตอหนวยกิจกรรม 

ลดขั นตอน/
ลดจ านวนวัน 

ยกเลิก
ขั นตอน 

ยุบรวมกบั
กิจกรรมอ่ืน 

กอน 
การปรับปรุง 

เป้าหมาย 
หลังการปรับปรุง 

กอน 
การปรับปรุง 

เป้าหมาย 
หลังการปรับปรุง 

2. กิจกรรมดຌำนกำร
ติดตำมองคมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

ระยะเวลำในขั นตอน
กอนละหลังกำร
ติดตำมองคมนตรีฯ 
ินับตั งตรับเรืไองี   
ดຌำนเวลำเดิม 60 วัน 

ระยะเวลำในขั นตอน
กอนละหลังติดตำมฯ 
ินับตั งตรับเรืไองี   
ดຌำนเวลำใหม 53 วัน 
 
เชิงคุณภำพ 
ดຌำนเวลำ  
จ้ำนวนทีไลด  7  วัน 

ู ตຌนทุนรวม 
ใุแ9ุ่ใๆๆ.แแ บำท 
ู ปริมำณงำน  
ใใ ครั งทีไติดตำม
องคมนตรีฯ 
ู ตຌนทุนตอหนวย 
9ๆุ9โเ.แ9 บำท/ครั ง 

ู ตຌนทุนรวม 
ใุเใุ่ไไ็.่เ บำท 
ู ปริมำณงำน  
ใใ ครั งทีไติดตำม
องคมนตรีฯ 
ู ตຌนทุนตอหนวย 
9โุเ็ไ.แ่ บำท/ครั ง 
 
 
ึ สมมุติฐำนใหຌ
ปริมำณงำนเทำเดมิ 

 

ใ. ขั นตอนระหวำง
กำรติดตำมองคมนตร ี

ระยะเวลำตำม
ก้ำหนดกำร 

โ. ขั นตอนระหวำง
กำรติดตำมองคมนตร ี

ระยะเวลำตำม
ก้ำหนดกำร 

 

ใ. ขั นตอนหลัง
ติดตำมองคมนตรฯี 

ิ 28 วันท้ำกำรี 

แ. เตรียมขຌอมลู/ละ
จัดท้ำเอกสำร

ประกอบกำรเดินทำง 
ิ 15 วันี 

ไ. ขั นตอนหลัง
ติดตำมองคมนตรี ฯ 

ิ 30 วันท้ำกำรี 

แ.เตรียมขຌอมูล/ละ
จัดท้ำเอกสำร
ประกอบกำร

เดินทำง/ประสำน
หนวยงำนทีไเกีไยวขຌอง 

ิ 25  วันท้ำกำรี 
โ. ประสำน

หนวยงำนทีไเกีไยวขຌอง 
ิ 15 วันี 
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ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process(กอนลดี 
(กระบวนการ/ขั นตอน

ในการด าเนินงานี 

Process ิเป้าหมายการ
ปรับปรุงี ิกระบวนการ/
ขั นตอนในการด าเนินงานี 

วิธีการท าเนินการ Output (สินคຌา/บริการี  ตຌนทุนตอหนวยกิจกรรม 

ลดขั นตอน/
ลดจ านวนวัน 

ยกเลิก
ขั นตอน 

ยุบรวมกบั
กิจกรรมอ่ืน 

กอน 
การปรับปรุง 

เป้าหมาย 
หลังการปรับปรุง 

กอน 
การปรับปรุง 

เป้าหมาย 
หลังการปรับปรุง 

ใ.กิจกรรมดຌำนกำร
ประเมินผล
โครงกำรฯ 

ิเริไมนับตั งตโครงกำร
ไดຌรับอนมุัติเห็นชอบ
ลຌวี 
วันทีไ แเ ตุลำคม โ559ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แเ. ขั นตอน 
ระยะเวลำในกำร
ด้ำเนินกำร ใ59 วัน 

่. ขั นตอน ระยะเวลำ
ในกำรด้ำเนินกำร 
 ใไไ วัน 
 
 
เชิงคุณภำพ 
ดຌำนเวลำ 
จ้ำนวนทีไลด แ5 วัน 

ู ตຌนทุนรวม 
แุ็เใุใแ็.เ็ บำท 
ู ปริมำณงำน  
โ โครงกำร 
ู ตຌนทุนตอหนวย 
่5แุๆ5่.5ไ บำท/
โครงกำรฯ 

ู ตຌนทุนรวม 
แุๆแุ่แ5แ.โโ บำท 
ู ปริมำณงำน  
โ โครงกำร 
ู ตຌนทุนตอหนวย 
่เ9ุเ็5.ๆแ บำท/
โครงกำรฯ 
 
ึ สมมุติฐำนใหຌ
ปริมำณงำนเทำเดมิ 

แ. ศึกษำรวบรวม
ทบทวนขຌอมูลฯ 

ิ ใเ วันี 

โ. เตรียมจัดท้ำ
ขຌอเสนอโครงกำรฯ 

ิ แ5 วันี 
 

ใ. เสนอผูຌบรหิำร
เห็นชอบ 

ิ แ5 วันี 
 

ไ. จัดประชุมรวมกับ
กองพื นทีไฯ เพืไอ

ก้ำหนดกลุม 
เป้ำหมำย ประเด็นฯ  

ิ แ5 วันี 
 ไ. จัดท้ำเครืไองมือใน

กำรประเมิน
ิบบสอบถำม/

สัมภำษณ์ี 
ิ ไไ วันี 

 

แ. ศึกษำรวบรวม
ทบทวนขຌอมูลฯ 

ิ ใเ วันี 

โ.เตรียมจัดท้ำ
ขຌอเสนอโครงกำรฯ 

เสนอผูຌบริหำร
เห็นชอบ 

ิ  โ5  วันี 

ใ. จัดประชุมรวมกับ
กองพื นทีไฯ เพืไอ

ก้ำหนดกลุม 
เป้ำหมำย ประเด็นฯ  

ิ แ5 วันี 

5. จัดท้ำเครืไองมือใน
กำรประเมิน

ิบบสอบถำม/
สัมภำษณ์ี 
ิ ไไ วันี 
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ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process(กอนลดี 
(กระบวนการ/ขั นตอน

ในการด าเนินงานี 

Process ิเป้าหมายการ
ปรับปรุงี ิกระบวนการ/
ขั นตอนในการด าเนินงานี 

วิธีการท าเนินการ Output (สินคຌา/บริการี  ตຌนทุนตอหนวยกิจกรรม 

ลดขั นตอน/
ลดจ านวนวัน 

ยกเลิก
ขั นตอน 

ยุบรวมกบั
กิจกรรมอ่ืน 

กอน 
การปรับปรุง 

เป้าหมาย 
หลังการปรับปรุง 

กอน 
การปรับปรุง 

เป้าหมาย 
หลังการปรับปรุง 

ใ.กิจกรรมดຌำนกำร
ประเมินผล
โครงกำรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ๆ.ด้ำเนินกำรเก็บ
ขຌอมูลจำกกลุม

ประชำกร 

ิ ใเ วันี 

็. วิเครำะห์ปลผล
ขຌอมูลละสรุปผล 

ิ 9เ วันี 
 

่. จัดท้ำ ิรำงี
รำยงำน 

กำรประเมินผลฯ 

ิ ใเ วันี 
 

9. เสนอ ิรำงี
รำยงำนใหຌผูຌบริหำรฯ 

เห็นชอบ 

ิ ใเ วันี 
 

แเ. จัดท้ำรูปเลม
รำยงำนฉบับสมบูรณ ์

ิ ๆเ วันี 
 

่. จัดท้ำรูปเลม
รำยงำนฉบับสมบูรณ ์

ิ  ๆเ วันี 
 

5.ด้ำเนินกำรเก็บ
ขຌอมูลจำกกลุม

ประชำกร 

ิ โ5 วันี 

ๆ. วิเครำะห์ปลผล
ขຌอมูลละสรุปผล 

ิ 9เ วันี 
 

็.จัดท้ำละเสนอ
ิรำงี รำยงำน 

กำรประเมินผลฯ ใหຌ
ผูຌบริหำรเห็นชอบ 

ิ 55 วันี 
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ชวงระยะเวลาที่ด าเนินการตามผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.โ56เ

ผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ระยะเวลา ผูຌรับผิดชอบ 

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

ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ 

            ทุกส้ำนัก/กอง/ศูนย์/กลุม 

ดຌานคาใชຌจาย 

ประหยัดน ้ำประปำ 

            ทุกส้ำนัก/กอง/ศูนย์/กลุม 

ดຌานกระบวนการ 

กิจกรรมดຌำนกำรรับเสด็จฯ 

            กองประสำนงำนโครงกำรพื นทีไ 
แ ู ไ 

ดຌานกระบวนการ 

กิจกรรมดຌำนกำรติดตำมองคมนตรี 
            กองประสำนงำนโครงกำรพื นทีไ 

แ ู ไ 
ดຌานกระบวนการ 

กิจกรรมดຌำนกำรประเมินผลโครงกำรฯ 

            กองติดตำมประเมินผล 
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การติดตามละรายงานผล 

 กลุมบริหำรกำรเงินกำรคลังละพัสดุ ส้ำนักงำนเลขำธิกำร ท้ำหนຌำทีไในกำรติดตำมผลกำรด้ำเนินงำน 
ละรำยงำนผลกำรด้ำเนินกำรตำมผนเพิไมประสิทธิภำพนี ตอผูຌบริหำร ละคณะกรรมกำรจัดท้ำตຌนทุนผลผลิต  
ผูຌอนุมัติผน 

 ลงชืไอ ..................................................... . ผูຌอนุมัติผน 
     (นำยสมบูรณ์ วงค์กำดี 
       รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรทน 
    เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพืไอประสำนงำน 
          โครงกำรอันเนืไองมำจำกพระรำชด้ำริ 
 วันทีไ............................................................................  
   








