
จัดท ำโดย  ส ำนักมำตรฐำนด้ำนกำรบัญชีภำครัฐ
ธันวำคม  2558

โครงกำรอบรม 
หลกัสูตร กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนผลผลติส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำ

1



หัวข้อกำรบรรยำย

• ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำบญัชีต้นทุนผลผลติส ำหรับสถำบนัอุดมศึกษำ

• วตัถุประสงค์และประโยชน์ของกำรค ำนวณต้นทุนผลผลติ

• หลกัเกณฑ์และวธีิกำรค ำนวณต้นทุนผลผลติ

• ร่ำงเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏบิัตงิำนด้ำนบัญชีบริหำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559
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ควำมเป็นมำ
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พ.ร.ฎ. ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิกำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมอืงที่ดี  
พ.ศ. 2546

หมวด 1 กำรบริกำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่ดี (มำตรำ 6)

หมวด 2 กำรบริหำรรำชกำรเพือ่ให้เกดิประโยชน์สุขของ (มำตรำ 7-มำตรำ 8)

ประชำชน

หมวด 3 กำรบริหำรรำชกำรเพือ่ให้เกดิผลสัมฤทธ์ิ (มำตรำ 9-มำตรำ 19)

ต่อภำรกจิของรัฐ

หมวด 4 กำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ (มำตรำ 20-มำตรำ 26)

และเกดิควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกจิของรัฐ

หมวด 5 กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัตงิำน (มำตรำ 27-มำตรำ 32)

หมวด 6 กำรปรับปรุงภำรกจิของส่วนรำชกำร (มำตรำ 33-มำตรำ 36)

หมวด 7 กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนอง (มำตรำ 37-มำตรำ 44)

ควำมต้องกำรของประชำชน

หมวด 8 กำรประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำร (มำตรำ 45-มำตรำ 49)

หมวด 9 บทเบ็ดเตลด็ (มำตรำ 50-มำตรำ 53) 4



ความเป็นมา

พระราชกฤษฎีกา 

ว่าดว้ย

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546

หมวด  4
การบรหิารราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ และ

เกิดความค ุม้ค่าในเชิงภารกิจของรฐั
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พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑวิ์ธีการบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

มาตรา  21

ใหส้ว่นราชการจดัท าบญัชีตน้ทนุ

ในงานบรกิารสาธารณะแต่ละประเภทข้ึน

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด

วรรคแรก
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มาตรา  21

ใหส้ว่นราชการค านวณรายจ่ายต่อหน่วย

ของงานบรกิารสาธารณะท่ีรบัผิดชอบ

ตามระยะเวลาท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และ

รายงานให ้สงป. กรมบญัชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ

วรรคสอง

พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑวิ์ธีการบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

7



มาตรา  21

ใหส้ว่นราชการจดัท าแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย

ของงานบรกิารสาธารณะดงักลา่ว เสนอ

สงป. กรมบญัชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ

วรรคสาม

พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑวิ์ธีการบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

8



วัตถุประสงค์ของการค านวณต้นทุนผลผลิต

1 พัฒนาการบริหารจัดการทางการเงินท่ีดี  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)

2 เพิ่มความรับผิดชอบต่อสาธารณะ Accountability

3    เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจในการการบริหารจัดการ

4 การวัดผลการด าเนินงาน
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ประโยชน์ของข้อมูลต้นทุน
• 5 ด้าน (ข้อมูลจาก “การบัญชีเพื่อการบริหารต้นทุนภาครฐั”

มาตรฐานการบัญชีการเงนิภาครัฐ ฉบับที่ 4)

1. การควบคุมต้นทุนและงบประมาณ

2. การวัดผลการด าเนินงาน

3. การก าหนดค่าธรรมเนียม (เช่น มหาวิทยาลัย)

4. ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม

5. การตัดสินใจของค านึงถึงความเหมาะสมทางการเงิน 
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11

ค าศัพท์และค านิยามที่เกี่ยวข้อง



ค าศัพท์

ผลผลิต หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หน่วยงานภาครัฐท าการผลิต            
และส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก ได้แก่รัฐบาล ประชาชน หน่วยงานภาครัฐอื่น
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานก าหนดขึ้นเพื่อ ใช้ใน

การค านวณหาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงาน (หน่วยงานสามารถ
ก าหนดผลผลิตที่ละเอียดและชัดเจนขึ้นซึ่งอาจแตกต่างจากผลผลิตมาเอกสาร
งบประมาณได้)
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กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมของหน่วยงาน โดยหน่วยงานสามารถ
ระบุต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมได้ เพื่อให้ทราบต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
และสามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมของหน่วยงาน
ท า ให้ สามารถปรับปรุ งผลการด า เนิน งานของหน่ วยงาน 
และประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรหน่วยงานได้ 

ค าศัพท์
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การวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรม

กิจกรรม ส่วนราชการต้องวิเคราะห์กิจกรรมในการด าเนินงาน             
ของหน่วยงาน  และท าการค านวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย               
เพื่อวิ เคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานในรูปของต้นทุน
กิจกรรม ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมควรจะสามารถเปรียบเทียบได้
ระหว่างปีของหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานได้  
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การวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรม

• นักวิเคราะห์จะก าหนดกิจกรรมละเอียดหรือหยาบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ 
การระบุกิจกรรมทีล่ะเอียดเกินไปอย่างท าใหต้้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มกัน

• ต้นทุน-ประโยชน์ คุ้มหรือไม่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจในการใช้ข้อมูลต้นทนุกิจกรรม

• การตัดสินใจพัฒนากิจกรรมขององค์กรอาจต้องการข้อมูลกิจกรรมที่ละเอียด

• เป็นการวิเคราะห์กระบวนการท างานอย่างละเอียดในแต่ละศูนย์ต้นทุน

• แต่ละศูนย์ต้นทุนท ากิจกรรม 1 กิจกรรมหรอืมากกวา่ เพื่อที่จะสร้างผลผลิต
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• Top-down approach

• Interview or participative approach

• Recycling approach

การวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรม
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วิธี Top – down approach

• แต่งต้ังคณะท างานวิเคราะหก์ิจกรรม

• คณะท างานต้องมีความเขา้ใจและมีประสบการณใ์นกระบวนการท างาน
ของหน่วยงานเป็นอย่างดี

ข้อดี

• สามารถก าหนดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว

• ต้นทุนต่ า

• องค์กรขนาดใหญ่มักใช้วิธีนี้ในการก าหนดกิจกรรม
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วิธีการสัมภาษณ์หรือการมีส่วนร่วม
Interview or participative approach

• แต่งต้ังคณะท างานเพื่อสัมภาษณ์กิจกรรมจากพนักงาน

• แต่งต้ังคณะท างานที่ประกอบด้วยพนักงานจากศูนย์ต้นทุนต่างๆ

ข้อดี

• การก าหนดกิจกรรมจะถูกต้องมากกว่าวิธี Top – down approach

ข้อเสีย

• ใช้เวลามาก

• พนักงานปิดบังข้อมูลที่แท้จริงเพราะกลัวว่าผู้บริหารระดับสูงจะทราบข้อมูล
การท างานของตน
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วิธีการใช้ข้อมูลที่มีอยู่
Recycling approach

• ใช้เอกสารเกี่ยวกับเกี่ยวกับกระบวนการท างานที่มีอยู่แล้ว เช่น 
เอกสารภารกิจของหนว่ยงาน

ข้อดี

• ใช้เวลาน้อย

• รวดเร็ว
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การวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรม

• โครงสร้างของส่วนราชการว่าประกอบด้วย ส านักฯ กอง ศูนย์ อะไรและมีภารกิจ
อะไรจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ต้นทุน

• ในช่วงเริ่มแรก การก าหนดกิจกรรมในศูนย์ต้นทุนอาจจะก าหนดจากจ านวนฝ่าย
หรือกลุ่มย่อยภายใต้ศูนย์ต้นทุนหรือกิจกรรมการท างานหลักที่เกิดขึ้นจริง

• ก าหนดหน่วยนับของกิจกรรม ให้พิจารณาดังนี้
– กรณีที่กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกอื่นท าเหมือนกัน ก าหนดหน่วยนับตาม

หน่วยงานอื่น
– กรณีที่กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ไม่มีหน่วยงานภายนอกอื่นท าเหมือนกัน ก าหนดหน่วยนับ

ให้เหมาะสมโดยค านึงถึงความสม่ าเสมอในแต่ละปี โดยหน่วยนับแสดงถึงปริมาณงาน
ของกิจกรรม
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• ผลผลิ ต  ต้ อ ง เป็ นผลผลิ ตที่ ส่ ง มอบ ให้ กั บบุ คคลภายนอกที่ มี                
ความละเอียดในส่วนของชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส่วนราชการ                    
ด าเนินการผลิต  รวมถึงต้องมีการก าหนดหน่วยนับให้เหมาะสม  

การวิเคราะห์และก าหนดผลผลิต
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สิ่งส าคัญในการก าหนดผลผลิต คือ ต้องมีความสม่ าเสมอ
และสามารถเปรียบเทียบได้ในแต่ละปีตลอดจน Benchmark ได้
ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน

การวิเคราะห์และก าหนดผลผลิต
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การวางระบบบญัชีกบัการค านวณตน้ทุนผลผลิต
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หน่วยงานภาครัฐที่มีระบบบัญชีแยกจาก GFMIS

□ องค์การมหาชน
□ สถาบันอุดมศึกษา
□ หน่วยงานของรัฐอื่นๆ

มีระบบบัญชีเป็นของตัวเอง
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แนวทางการค านวณต้นุทน

การก าหนดวิธีการค านวณต้นทุนของกรมบัญชีกลางใช้
แนวทางการค านวณต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-based costing) 
โดยต้องอาศัยการวางระบบบัญชทีี่ดีเป็นปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อ
การค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กรจึงจะประสบผลส าเร็จ
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การวางระบบบัญชี

การวางระบบบัญชีที่เป็นแบบบูรณาการ (Integrated System) 
ทั้งองค์กรเป็นสิง่ส าคญัที่จะช่วยให้การค านวณต้นทุนผลผลิตถูกต้อง
และข้อมูลไม่ซ้ าซ้อนกันระหว่างหน่วยงานย่อย
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การวางระบบบัญชี

การวางระบบบัญชีที่ ดีส่ งผลให้รายงานบัญชีการเงิน
และร ายงานบัญชี เพื่ อ ก า รบริ ห า รมี ค วามถู กต้ อ งครบถ้ วน
และเกิดประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
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การวางระบบบัญชี

ระบบบัญชีของแต่ละแหง่อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะ
การด าเนินงานขององค์ซึ่งระบบบญัชีควรสามารถรองรับการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อการค านวณและควรเป็นแบบบูรณาการ (Integrated 
System) โดยมีฐานข้อมูลเดียวกันทั้งองค์กร

28



การวางระบบบัญชี

ระบบบัญชี อย่างน้อย ควรสามารถระบุประเภทค่าใช้จ่าย   
แหล่งของเงิน หน่วยงานย่อย กิจกรรม และผลผลิต ได้ เพื่อรองรับ
การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการค านวณต้นทุนผลผลิตโดยมีฐานข้อมูล
เดียวกัน
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การวางระบบบัญชี

ระบบบัญชีที่รองรับการค านวณต้นทุนควรสามารถ
ออกรายงานได้ดังต่อไปนี้

- รายงานต้นทุนตามหน่วยงานย่อย แยกตามแหล่งเงิน
- รายงานต้นทุนตามกิจกรรม แยกตามแหล่งเงิน
- รายงานอื่นตามความต้องการของหน่วยงาน
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ข้อมูลทางบัญชีจะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบโดยมีใบส าคัญ
ประกอบการบันทึกบัญชี โดยใบส าคัญต้องมีข้อมูล
ของประเภทต้นทุน (รหัสบัญชีแยกประเภท) แหล่งของเงิน
(เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง) และจ านวนเงิน

ข้อมูลทางบัญชี
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ทะเบียนสินทรัพย์ควรมีระบุหน่วยงานย่อยที่ใช้สินทรัพย์ 
เพื่อท าให้การค านวณค่าเสื่อมราคาราคาสามารถระบุได้ว่าเป็น
ค่าเสื่อมราคาของหน่วยงานย่อยใด

ทะเบียนสินทรัพย์
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ตวัอย่ำง ข้อมูลทำงกำรเงนิบำงส่วนทีถู่กบันทกึในระบบบัญชี
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ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานย่อย กิจกรรม ผลผลิตควรมีการระบุ
ถ้าสามารถระบุได้ข้อมูลยิ่งระบุได้มากเท่าใดก็ยิ่งท าให้การปันส่วน
น้อยลงและข้อมูลต้นทุนจะถูกต้องมากขึ้น

ต้นทุนข้อมูลที่ระบุได้ (ต้นทุนทางตรง)
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รายการส่วนใหญ่จะสามารถระบุเข้าสู่หน่วยงานย่อยได้ยกเว้น
บางตัวเช่น ค่าน้ า ค่าโทรศัพท์ และค่าไฟฟ้า บางหน่วยงานอาจเป็น
รายการที่ ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานย่อยไม่อยู่ ในการควบคุม
ของหน่วยงานย่อยใด จึงไม่สามารถระบุเข้าสู่หน่วยงานย่อยได้

ต้นทุนที่ระบุไม่ได้ (ต้นทุนทางอ้อม)
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ต้นทุนบางส่วนที่ไม่สามารถระบุได้จ าเป็นต้องมีการปันส่วน
ต้นทุนโดยอาศัยเกณฑ์การปันส่วน โดยหน่วยงานต้องก าหนดเกณฑ์
การปันส่วนที่เหมาะสมหากหน่วยงานมีระบบบัญชีที่ดีสามารถระบุต้นทุน
ได้ตามหน่วยงานย่อย กิจกรรม ผลผลิต และหน่วยงานสามารถระบุ
ต้นทุนได้มากเท่าใดความถูกต้องของรายงานต้นทุนจะมีมากขึ้น

การปันส่วนต้นทุนทางอ้อม
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การค านวณหาต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานย่อย

1.   เมื่อดึงข้อมูลจากระบบบัญชีแล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาว่าต้นทุนที่เกี่ยวข้อง                    
กับการด าเนินงานก่อให้เกิดผลผลิตมีอะไรบ้าง  และตัดต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ออกไป 

2.  ในระบบบัญชีต้นทุนทางตรงจะถูกบันทึกเข้าสู่หน่วยงานย่อยแล้ว ดังนั้นเราจะทราบ
ต้นทุนของแต่ละหน่วยงานย่อย

3.  ส าหรับต้นทุนทางอ้อมต้องอาศัยเกณฑ์การปันส่วน เพื่อระบุต้นทุนเข้าสู่หน่วยงาน
ย่อยในการพิจารณาเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนทางอ้อมเข้าสู่หน่วยงานย่อยให้หน่วยงานก าหนด
ตามความเหมาะสมอย่างยุติธรรม  โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ท าให้ต้นทุนนั้นผันแปร เพื่อที่จะใช้
เป็นตัวผลักดันต้นทุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน
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ร่างเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



ระดับขั้นตอน เกณฑ์การประเมิน

1 จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

3 การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

4 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559

5 มีการสนับสนุนและติดตามการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
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เงื่อนไข

• ส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที่ 1 – 2 ถึงกรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ 
และส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

• ส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที่ 3 ถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

• ส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที่ 4 - 5 ถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559



42

แนวทางการประเมินผล
ระดับ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการประเมินผล

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมทั้ง

รายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง

ก าหนด และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง

เว็บไซต์ของหน่วยงาน

 เอกสาร/ หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินงานการจัดท าบญัชีต้นทุน

ต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระดับกิจกรรม 

ตามแนวทางต้นทุนฐานกจิกรรม ระดับผลผลติดา้นการจัด

การเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อหัว ทุกกลุ่ม

สาขาวิชา (หน่วยนับเป็นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

:.Full Time Equivalent Student)

 รายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบรายงาน

ที่กรมบัญชีกลางก าหนด (แสดงเป็นหน่วยบาท) โดยได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ

 ต้นทุนรายกิจกรรมท่ีสถาบันฯ ด าเนินการตามแนวทางต้นทุนฐาน

กิจกรรม เช่น กิจกรรมด้านสารบรรณ กิจกรรมด้านการเงินการ

บัญชี กิจกรรมด้านพัสดุ กิจกรรมด้านการบริหารบุคลากร กิจกรรม

ด้านประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้านงานทะเบียน กิจกรรมด้าน

ห้องสมุด เป็นต้น



แนวทางการประเมินผล
ระดับ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการประเมินผล

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมทั้ง

รายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง

ก าหนด และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง

เว็บไซต์ของหน่วยงาน

 ต้นทุนระดับผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีต่อหัวทุกกลุ่มสาขาวิชา (หน่วยนับเป็นจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า : Full Time Equivalent Student)

 ค านวณต้นทุนผลผลิตทุกผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา เช่น 
ผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา เช่น ผลผลิตด้านการวิจัย ผลผลิต
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

 การจัดท าบัญชีต้นทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ต้องใช้
ข้อมูลทางบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันท่ี 30 กันยายน 
2558

 ส่งผลการด าเนินงาน

- ใหก้รมบัญชีกลาง ในรูปแบบเอกสาร และแผ่นบันทึกข้อมูล 

(CD-ROM) เป็นไฟล์ Excel (ตารางท่ี 1 - 4)  

- ให้ส านักงบประมาณ และส านักงาน ก.พ.ร. ในรูปแบบเอกสาร 

(ตารางท่ี 1 - 4) ท้ังนี้ วันท่ีแล้วเสร็จของรายงานถือตามวันท่ีผู้มี

อ านาจลงนามเห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว
43



แนวทางการประเมินผล
ระดับ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการประเมินผล

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมทั้ง

รายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง

ก าหนด และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง

เว็บไซต์ของหน่วยงาน

 เผยแพรข่้อมูลบนหน้าหลักของเว็บไซต์ ของหน่วยงาน หรือในกรณีท่ี

หน่วยงานไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้เผยแพร่

ในช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม

 ส่งส าเนารายงานฯ ให้กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ และ

ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
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กล ุม่สาขาวิชา

1. กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ไดแ้ก ่คณะแพทยศ์าสตร ์                  

ทนัตแพทยศาสตร ์เทคนคิการแพทย ์ เภสชัศาสตร ์สหเวชศาสตร ์      

พยาบาลศาสตร ์สาธารณสขุศาสตร ์วิทยาศาสตรก์ารกีฬา พลศึกษาและ     

สขุศึกษา

2. กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ายภาพและชวีภาพ ไดแ้ก ่คณะวิทยาศาสตร์

ทรพัยากรธรรมชาตเิทคโนโลยีสารสนเทศ

3. กลุม่สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

4. กลุม่สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

5. กลุม่สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ไดแ้ก ่คณะเกษตรศาสตร ์อตุสาหกรรมเกษตร 

วนศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร
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กล ุม่สาขาวิชา

6. กลุม่สาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร ์การบัญช ีการจดัการ  การท่องเท่ียว และ

เศรษฐศาสตร์

6.1 สาขาวิชาบริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร ์การบัญช ีและเศรษฐศาสตร์

6.2 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและโรงแรม

7. กลุม่สาขาวิชาครศุาสตร/์ ศึกษาศาสตร์

8. กลุม่สาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ ไดแ้ก ่คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 

วิจิตรศิลป์ มณัฑศิลป์ จิตรกรรม ประตมิากรรม และภาพพิมพ์

9. กลุม่สาขาวิชามนษุยแ์ละสงัคมศาสตร ์เชน่ คณะนเิทศศาสตร ์วารสารศาสตร ์         

อกัษรศาสตร ์ศิลปศาสตร ์มนษุยศาสตร ์รัฐศาสตร ์นติศิาสตร ์สงัคมวิทยา                        

สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์เป็นตน้ 

10. กลุม่สาขาวิชาสหวิทยาการ

10.1 สาขาวิชาท่ีมีหลกัสตูรแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary)
10.2 สาขาวิชาอ่ืนๆ นอกเหนอืจาก 9 กลุม่สาขาวิชาขา้งตน้ 46



นกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES)

หมายถึง นกัศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจ์ านวนหนว่ยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน 

ค านวณจากหนว่ยกิตนกัศึกษา จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า รวบรวมหลงัจากนักศึกษา

ลงทะเบียนแลว้เสร็จ 1 เดือน (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) ของแตล่ะภาคการศึกษา

ระบบทวิภาค – ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หนว่ยกิตตอ่ปี
การศึกษา (18 หนว่ยกติตอ่ภาคการศึกษา)

- ส าหรบันกัศึกษาระดบับัณฑติศึกษาทัง้โครงการปกตแิละโครงการ      

ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หนว่ยกิตตอ่ปีการศึกษา (12 หนว่ยกิต ตอ่ภาคการศึกษาปกติ)

ระบบไตรภาค – ส าหรบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี : ลงทะเบียน 39 หนว่ยกติตอ่ปี
การศึกษา (13 หนว่ยกติตอ่ภาคเรียนการศึกษา)

ส าหรบันสิิตระดบับัณฑติศึกษา : ลงทะเบียน 27 หนว่ยกติตอ่ปี
การศึกษา (9 หนว่ยกติตอ่ภาคการศึกษา) 

หมายเหต ุ : นกัศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ไมต่อ้งปรบัค่านกัศึกษาเต็มเวลา

ระดบับัณฑติศึกษาเป็นระดบัปริญญาตรี 47



ตวัอยา่ง  การก าหนดกิจกรรม (บางสว่น)

 จดัการเรยีนการสอนกล ุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ

 จดัการเรยีนการสอนกล ุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ายภาพ          

และชีวภาพ

 จดัการเรยีนการสอนกล ุม่สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 จดัการเรยีนการสอนกล ุม่สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 จดัการเรียนการสอนกล ุม่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 จดัการเรยีนการสอนกล ุม่สาขาวิชาบรหิารธรุกิจ

 จดัการเรยีนการสอนกล ุม่สาขาวิชาครศุาสตร/์ ศึกษาศาสตร์

 จดัการเรียนการสอนกล ุม่สาขาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยกุต์

ศิลป์

 จดัการเรยีนการสอนกล ุม่สาขาวิชามนษุยแ์ละสงัคมศาสตร์

 จดัการเรยีนการสอนกล ุม่สาขาวิชาสหวิทยาการ
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ตวัอยา่ง  การก าหนดกิจกรรม  (บางสว่น)

 จดัการเรยีนการสอนตามโครงการสนบัสนนุค่าใชจ้่ายในการ  

จดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนบุาลจนจบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

 ใหบ้รกิารทางวิชาการ

 ท านบุ ารงุศิลปวฒันธรรม

 วิจยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

 วิจยัเพ่ือสรา้งองคค์วามร ู้

 ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลและสง่เสรมิสขุภาพ

 ด าเนินงานดา้นการเงินและบญัชี

 ด าเนินงานดา้นพสัด ุ

 ด าเนินงานดา้นบรหิารบคุลากร
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ตวัอยา่ง  การก าหนดกิจกรรม  (บางสว่น)

 ด าเนินงานดา้นตรวจสอบภายใน

 ด าเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภายในหน่วยงาน

 ด าเนินงานดา้นแผนงาน

 ด าเนินงานดา้นงานสารบรรณ

 ด าเนินงานดา้นงานทะเบียน

 ด าเนินงานดา้นหอ้งสมดุ

 ด าเนินงานดา้นอาคาร สถานท่ี

 ด าเนินงานดา้นอ านวยการ

 ด าเนินงานดา้นประชาสมัพนัธ์
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รูปแบบรายงานการค านวณต้นทุนผลผลิต
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รูปแบบรายงานการค านวณต้นทุนผลผลติ
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ตารางที ่1 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหลง่ของเงิน

รายได้ : หน่วย : บาท

รายได้จากรัฐบาล xx,xxx

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ xx,xxx

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค xx,xxx

รายได้อืน่ xx,xxx

รายได้อืน่ทีไ่มเ่กดิจากการด าเนินงาน xx,xxx

รายได้รวม xx,xxx

รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม xx,xxx

หน่วยงาน ....................................................................................................................
รายงานต้นทนุผลผลติ

ประจ าปีงบประมาณ .......................................



รูปแบบรายงานการค านวณต้นทุนผลผลติ
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ตารางที ่2 รายงานประเภทค่าใช้จา่ยของหน่วยงาน

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จา่ย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง รวม

รวมต้นทนุผลผลติ

หมายเหตุ   (กรณีทีต้่นทุนผลผลิตรวมไมเ่ท่ากบัค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินทีเ่สนอส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

                        ต้องมกีารกระทบยอดค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินและต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน XXX

หัก  ค่าใช้จ่ายทีไ่มเ่กีย่วข้องในการผลิตผลผลิต (XX)

บวก  ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องในการผลิตผลผลิต XX

XX

รวมค่าใช้จ่ายผลผลิตของหน่วยงาน XXX



รูปแบบรายงานการค านวณต้นทนุผลผลิต
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ตารางที ่3 รายงานต้นทนุกิจกรรม

หน่วย : บาท

กิจกรรม
เงินใน

งบประมาณ

เงินนอก

งบประมาณ
งบกลาง ค่าเสือ่มราคา ต้นทนุรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทนุต่อหน่วย

รวมต้นทนุผลผลติ



รูปแบบรายงานการค านวณต้นทนุผลผลติ
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ตารางที ่4 รายงานต้นทนุผลผลติ

หน่วย : บาท

ผลผลติ
เงินใน

งบประมาณ

เงินนอก

งบประมาณ
งบกลาง ค่าเสือ่มราคา ต้นทนุรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทนุต่อหน่วย

รวมต้นทนุผลผลติ
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ตัวอย่าง รายงานการค านวณต้นทุนผลผลติ

ตารางที ่1 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหลง่ของเงิน

รายได้ : หน่วย : บาท

รายได้จากรัฐบาล 23,000,000.00

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 20,000,000.00

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 21,000,000.00

รายได้อืน่ 11,000,000.00

รายได้อืน่ทีไ่มเ่กดิจากการด าเนินงาน 0.00

รายได้รวม 75,000,000.00

รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 23,350,000.00

หน่วยงาน ....................................................................................................................
รายงานต้นทนุผลผลติ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ตัวอย่าง รายงานการค านวณต้นทุนผลผลติ
ตารางที ่2 รายงานประเภทค่าใช้จา่ยของหน่วยงาน

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จา่ย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง รวม

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 12,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 22,000,000.00

2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 4,000,000.00 2,000,000.00 -                     6,000,000.00

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 460,000.00 140,000.00 -                     600,000.00

4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ 2,000,000.00 7,000,000.00 -                     9,000,000.00

5. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 2,500,000.00 14,700,000.00 -                     17,200,000.00

6. ค่าใช้จ่ายเงินอดุหนุน -                     -                     -                     0.00

5. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 40,000.00 10,000.00 -                     50,000.00

รวมต้นทนุผลผลติ 21,000,000.00 31,850,000.00 2,000,000.00 54,850,000.00

หมายเหตุ   (กรณีทีต้่นทุนผลผลิตรวมไมเ่ท่ากบัค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินทีเ่สนอส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

                        ต้องมกีารกระทบยอดค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินและต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน 60,650,000.00        

หัก  ค่าใช้จ่ายทีไ่มเ่กีย่วข้องในการผลิตผลผลิต

หัก  ค่าบ าเหน็จบ านาญ 5,800,000.00         

บวก  ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องในการผลิตผลผลิต -                     

รวมค่าใช้จ่ายผลผลิตของหน่วยงาน 54,850,000.00        
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ตัวอย่าง รายงานการค านวณต้นทุนผลผลิต



2558
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ตัวอย่าง รายงานการค านวณต้นทุนผลผลติ



ปัญหาเรื่องต้นทุน
• การค านวณไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง

ก าหนด

• การรายงานผลการค านวณ ไม่น าเงินนอกงบประมาณ งบกลางมารวม
ค านวณด้วย

• ผลการค านวณไม่รวมค่าเสื่อมราคา บางหน่วยงานใช้ข้อมูลจากผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ไม่ใช้ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

• รายงานผลการค านวณต้นทุนผลผลิต ตารางที่ 1 ไม่ระบุหมายเหตุ และน า
ค่าใช้จ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญมารวมค านวณต้นทุน
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ปัญหาเรื่องต้นทุน
• ไม่ระบุกิจกรรมสนับสนุน เช่น ห้องสมุด งานทะเบียนหรือกิจการ

นักศึกษา การเงิน เป็นต้น

• หน่วยนับไม่ใช้จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ใช้เป็น
จ านวนนักศึกษาที่เรียนจบ 

• ไม่รายงานผลตามกลุ่มสาขาวิชา ส่วนใหญ่รายงานแต่กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์  

• มหาวิทยาลัยไม่ค านวณต้นทุนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
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ตัวอย่างของรายงานผลการค านวณต้นทุนผลผลิต ที่ไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด



63



64



ตัวอย่างของรายงานผลการค านวณต้นทุนผลผลิต ที่ไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด
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ตัวอย่างของรายงานผลการค านวณต้นทุนผลผลิต ที่ไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด

66



ตัวอย่างของรายงานผลการค านวณต้นทุนผลผลิต ที่ไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด
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ตัวอย่ำง
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ตัวอย่ำง
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ตัวอย่ำง
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ตัวอย่ำง
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73

แนวทางการประเมินผล (ต่อ)
ระดับ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการประเมินผล

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

ขั้นตอนที่ 2 จัดท ารายงานการเปรียบเทียบ
ผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสรุปผล
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้
แล้วเสร็จ พร้อมทั้งรายงานตามรูปแบบ
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด และเผยแพร่
ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถงึการด าเนินงานการรายงานผล
การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ได้จัดท าแล้วเสร็จ ดังนี้

 รายงานผลการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบรายงานท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
(แสดงเป็นหน่วยบาท) โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ

 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามรูปแบบ
ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด (แสดงเป็นหน่วยบาท) และได้รับความ
เห็นชอบจากผูม้ีอ านาจ โดยเนื้อหาของรายงานฯ ดังกล่าว 
ประกอบด้วย
- สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการค านวณต้นทุน

ต่อหน่วยผลผลิตและกิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557.และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- วิเคราะห์สาเหตุของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างมี
สาระส าคัญในต้นทุนต่อหน่วย (โดยอธิบายสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงในส่วนท่ีเกินกว่า 20%) 



แนวทางการประเมินผล (ต่อ)
ระดับ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการประเมินผล

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

ขั้นตอนที่ 2 จัดท ารายงานการเปรียบเทียบ
ผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
อย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสรุปผล
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้
แล้วเสร็จ พร้อมทั้งรายงานตามรูปแบบ
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด และเผยแพร่
ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- ถ้าหน่วยงานมีการปรับเปล่ียนวิธีการค านวณต้นทุน หน่วยนับ 
หรือชื่อกิจกรรม/ผลผลิต ในปีปัจจุบันต้องมีการด าเนินการ
แก้ไขปีก่อนด้วย เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ในระหว่าง 2 ปี

 ส่งผลการด าเนินงาน
- ให้กรมบัญชีกลาง ในรูปแบบเอกสาร และแผ่นบันทึกข้อมูล 

(CD-ROM) เป็นไฟล์ Excel (ตารางท่ี 5 - 8)  
- ให้ส านักงบประมาณ และส านักงาน ก.พ.ร. ในรูปแบบเอกสาร 

(ตารางท่ี 5 - 8) ท้ังนี้ วันท่ีแล้วเสร็จของรายงานถือตามวันท่ีผู้มี
อ านาจลงนามเห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว

 เผยแพรข่้อมูลบนหน้าหลัก ของเว็บไซต์ ของหน่วยงาน หรือในกรณี
ท่ีหน่วยงานไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ เผยแพร่
ในช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม

 ส่งส าเนารายงานฯ ให้กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ 
และส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
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รูปแบบรายงานการค านวณต้นทุนผลผลิต
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ตารางที ่5 รายงานเปรียบเทยีบรายได้แยกประเภทตามแหลง่ของเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558

รายได้ :

หน่วย : บาท

2558 2557 เพ่ิมข้ึน /(ลดลง)

รายได้จากรัฐบาล xx,xxx xx,xxx xx%

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ xx,xxx xx,xxx xx%

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค xx,xxx xx,xxx xx%

รายได้อืน่ xx,xxx xx,xxx xx%

รายได้อืน่ทีไ่มเ่กดิจากการด าเนินงาน xx,xxx xx,xxx xx%

รายได้รวม xx,xxx xx,xxx xx%

รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม xx,xxx xx,xxx xx%

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของรายได้

รายได้ประเภทที ่1 เหตุผล................................................................................................................................................................................................

รายได้ประเภทที ่2 เหตุผล................................................................................................................................................................................................

รายได้ประเภทที ่3 เหตุผล................................................................................................................................................................................................

รายได้ประเภทที ่4 เหตุผล................................................................................................................................................................................................

รายได้ประเภทที ่5 เหตุผล................................................................................................................................................................................................



รูปแบบรายงานการค านวณต้นทุนผลผลิต
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ตารางที ่6  รายงานเปรียบเทยีบต้นทนุตามประเภทค่าใช้จา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558

หน่วย : บาท

เงินใน

งบประมาณ

เงินนอก

งบประมาณ

งบกลาง 

(ถ้ามี)
รวม

เงินใน

งบประมาณ

เงินนอก

งบประมาณ

งบกลาง 

(ถ้ามี)
รวม

รวมต้นทนุผลผลติ

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของค่าใช้จ่าย  (อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ปล่ียนแปลงอย่างมสีาระส าคัญ)

               ค่าใช้จ่ายประเภทที ่1 เหตุผล.............................................................................................................................................................................................

               ค่าใช้จ่ายประเภทที ่2 เหตุผล.............................................................................................................................................................................................

               ค่าใช้จ่ายประเภทที ่3 เหตุผล.............................................................................................................................................................................................

               ค่าใช้จ่ายประเภทที ่4 เหตุผล.............................................................................................................................................................................................

               ค่าใช้จ่ายประเภทที ่5 เหตุผล.............................................................................................................................................................................................

ประเภทค่าใช้จา่ย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เพ่ิมข้ึน/

(ลดลง)



รูปแบบรายงานการค านวณต้นทุนผลผลิต
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ตารางที ่7  รายงานเปรียบเทยีบต้นทนุกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2557 และ 2558

หน่วย : บาท

 เงินใน

 งปม.

 เงิน

นอก 

งปม.

 งบ

กลาง

 ค่า

เสือ่ม

ราคา

 ต้นทนุ

รวม

 

ปริมาณ

ต้นทนุ

ต่อ

หน่วย

 เงินใน

 งปม.

 เงิน

นอก 

งปม.

 งบ

กลาง

 ค่า

เสือ่ม

ราคา

 ต้นทนุ

รวม

 

ปริมาณ

ต้นทนุ

ต่อ

หน่วย

รวมต้นทนุผลผลติ

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกจิกรรม  (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกจิกรรมทีเ่ปล่ียนแปลงอย่างมสีาระส าคัญ)

           กจิกรรมที ่1 เหตุผล......................................................................................................................................................................................................

           กจิกรรมที ่2 เหตุผล......................................................................................................................................................................................................

           กจิกรรมที ่3 เหตุผล......................................................................................................................................................................................................

           กจิกรรมที ่4 เหตุผล......................................................................................................................................................................................................

           กจิกรรมที ่5 เหตุผล......................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต้นทนุ

รวม   

เพ่ิม/

(ลด) %

ปริมาณ

 เพ่ิม/

(ลด) %

ต้นทนุ

ต่อหน่วย

เพ่ิม/

(ลด)  %



รูปแบบรายงานการค านวณต้นทุนผลผลิต
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ตารางที ่8  รายงานเปรียบเทยีบต้นทนุผลผลติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2557 และ 2558

หน่วย : บาท

 เงินใน

 งปม.

 เงิน

นอก 

งปม.

 งบ

กลาง

 ค่า

เสือ่ม

ราคา

 ต้นทนุ

รวม

 

ปริมาณ

ต้นทนุ

ต่อ

หน่วย

 เงินใน

 งปม.

 เงิน

นอก 

งปม.

 งบ

กลาง

 ค่า

เสือ่ม

ราคา

 ต้นทนุ

รวม

 

ปริมาณ

ต้นทนุ

ต่อ

หน่วย

รวมต้นทนุผลผลติ

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตทีเ่ปล่ียนแปลงอย่างมสีาระส าคัญ)

           ผลผลิตที ่1 เหตุผล......................................................................................................................................................................................................

           ผลผลิตที ่2 เหตุผล......................................................................................................................................................................................................

           ผลผลิตที ่3 เหตุผล......................................................................................................................................................................................................

           ผลผลิตที ่4 เหตุผล......................................................................................................................................................................................................

           ผลผลิตที ่5 เหตุผล......................................................................................................................................................................................................

ผลผลติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต้นทนุ

รวม   

เพ่ิม/

(ลด) %

ปริมาณ

 เพ่ิม/

(ลด) %

ต้นทนุ

ต่อหน่วย

เพ่ิม/

(ลด)  %



2558 2557

พ.ศ.2557 และ 2558

2556
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พ.ศ.2557 และ 2558

2558 2557
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2558

พ.ศ.2557 และ 2558
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2557

พ.ศ.2557 และ 2558 (ต่อ)
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พ.ศ.2557 และ 2558 (ต่อ)
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พ.ศ.2557 และ 2558 (ต่อ)

2558
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พ.ศ.2557 และ 2558 (ต่อ)

2557
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พ.ศ.2557 และ 2558 (ต่อ)
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ปัญหาเรื่องการเปรียบเทียบต้นทุน

• มหาวิทยาลัยไม่ส่งรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต

• ไม่อธิบายสาเหตุที่ต้นทุนเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ
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แนวทางการประเมินผล (ต่อ)
ระดับ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการประเมินผล

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหช้ัดเจน 
สามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) 
และแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกลา่ว
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
ส่วนราชการ

 เอกสาร/ หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมี
การก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
อย่างชัดเจน (มีการระบุกิจกรรมสถานะปัจจุบัน เป้าหมาย 
และระยะเวลา) ไม่ต่ ากว่า 4 เร่ือง คือ
- กรณีลดค่าใช้จ่ายต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในภาพรวมระดับ

กรมท่ีลดลง เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุส านักงาน เป็นต้น โดยต้อง
สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างน้อยร้อยละ ๕ จากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น
จริงในปีงบประมาณก่อนจ านวน ๒ เรื่อง และ

- กรณีปรับปรุงกิจกรรมต้องแสดงให้เห็นถงึประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ้นของ
กิจกรรมนั้นในรูปของต้นทุนและปริมาณงาน จ านวน ๒ เรื่อง

 ท้ังนี้ วันท่ีแล้วเสร็จของแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถือตามวันท่ีผูม้ีอ านาจลงนามเห็นชอบแผน
ฯ ดังกล่าว 

 ส่งส าเนาแผนฯ ให้กับกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 88



การเพิ่มประสิทธิภาพ
• Efficiency (ประสิทธิภาพ) คือ การวัดในเชิงการวัดในเชิงเปรียบเทียบระหว่าง

ผลผลิตและทรัพยากรที่ใช้  โดยการใช้ทรัพยากร สามารถวัดในเชิงต้นทุนการ
ด าเนินการ และการวัดประสิทธิภาพ จะถูกวัดได้ในลักษณะ  Cost per Unit of output 

หรือต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และวัดประสิทธิภาพก็ยังสามารถครอบคลุมถึง  
Outcome ด้วย 

• Operational  Efficiency  กระบวนการด าเนินงานมีประสิทธิภาพหรือไม่ วัดจาก Cost  

per Unit of Output  (ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต)

• Service Efficiency กระบวนการให้บริการมีประสิทธิภาพหรือไม่ วัดจาก Cost per Unit 

of Service Output (ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตงานบริการ)

89

การวัดประสิทธิภาพ  =                          ต้นทุนรวม  (Total  Actual  Costs  )                                

       (Efficiency)        จ านวนของผลผลิต ( Actual Quantity  of Output  )             



Input Process Output

Quantity
Quality

Economy Value-added

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

Time
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การประหยัดทรัพยากร (การเลือกค่าใช้จ่าย)

• องค์กรก าหนดนโยบายการใชท้รัพยากรอย่างประหยัด

• จัดโครงการรณรงคก์ารใช้ทรพัยากร

• ประเมินความคุ้มค่าการใช้ทรัพยากร

• พิจารณาว่าทรัพยากรใดที่ไม่ถูกใช้งาน หรือ ใช้งานยังไม่เต็มก าลัง

• การจัดซื้อจัดจ้างด้วยราคาที่เหมาะสม
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ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (การเลือกกิจกรรม)

• พิจารณากิจกรรมท้ังองคก์ร เพื่อดูความซ้ าซ้อนของกิจกรรม

• เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกิจกรรมที่เหมือนกันระหว่างหน่วยงาน
ย่อยภายในองค์กร

• ลดกระบวนการกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นออกไป
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ประสิทธิภาพของการสร้างผลผลิต

• ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ประชาชนพึงพอใจ

• พิจารณาเพิม่ปริมาณผลผลิตให้ใช้ทรัพยากรคงที่อย่างเต็มประสทิธิภาพ

• ลดระยะเวลาการรอคอยการรับบริการของประชาชน

93



94

แบบฟอร์มการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.............

การรายงานเกี่ยวกับการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย

กิจกรรม
สถานะปัจจุบัน

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

(ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. ..........)

1. ค่าใช้จ่าย ...................... มีการใช้................ในปีงบประมาณ 
ก่อน พ.ศ. .......... เป็นเงิน 
................................. บาท

ลดค่าใช้จ่าย ..................... ร้อยละ 
............ ของปีงบประมาณก่อน พ.ศ. 
.......... เป็นจ านวนเงิน
....................................... บาท

2. ค่าใช้จ่าย ...................... มีการใช้................ในปีงบประมาณ 
ก่อน พ.ศ. .......... เป็นเงิน 
................................. บาท

ลดค่าใช้จ่าย ..................... ร้อยละ 
............ ของปีงบประมาณก่อน พ.ศ. 
.......... เป็นจ านวนเงิน
....................................... บาท
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กิจกรรม
สถานะปัจจุบัน

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

(ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. ..........)

1. การประหยัดการใช้
ไฟฟ้า

มีการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 เป็น จ านวนเงิน 
1,151,747.42 บาท

ลดค่าไฟฟ้า ร้อยละ 5 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คิดเป็น
เงินที่ลดได้ 57,587.37 บาท

2. การประหยัดน้ ามัน
เชื้อเพลิง

มีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงทั้งปี 2557 
ทั้งสิ้น  54,485.72 ลิตร

มีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงน้อยลง
2%  ของหน่วยการใช้ของปี
2557 เป็นจ านวน 1,089.71 ลิตร 
ลิตรละ 29.99 บาท คิดเป็นเงิน
ทีล่ดได้ 32,680.40 บาท

ตัวอย่างการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……………
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แบบฟอร์มการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .............
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ตัวอย่างการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.............
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ปัญหาเรื่องแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

• เจ้าหน้าที่ท าแผนเพิม่ประสิทธภิาพเพยีงคนเดียว ส่งผลให้ไม่สามารถ
ท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม

• แผนเพิ่มประสทิธิภาพควรเป็นแผนในภาพรวมของหน่วยงาน
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ตัวอย่ำงของกจิกรรมที่ไม่ใช่แผนเพิม่ประสิทธิภำพ

100

กิจกรรม สถานะปัจจุบัน
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)

การส ารวจรายการครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง

มหาวิทยาลัย........... ได้ให้
หน่วยงานส ารวจและจ าหน่าย
ครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ซึ่งมีค่าเสื่อมครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง ทั้งสิ้น 
65,338,436.26 บาท

ให้ทุกหน่วยงานส ารวจรายการ
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
พร้อมจ าหน่ายรายการครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างที่หมดอายุการใช้งาน
ไม่ได้ เพ่ือให้ค่าเสื่อมราคาเป็นไป
ตามสภาพจริง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างเดิม



ตัวอย่ำงของกจิกรรมที่ไม่ใช่แผนเพิม่ประสิทธิภำพ
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ผู้ รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารการเงินของ
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั....................

2. ประชมุกรรมการบริหารการเงินของ
มหาวิทยาลยัเพ่ือหาชอ่งทางการด าเนินงานเพือ่ให้
มหาวิทยาลยัได้รับประโยชน์เพ่ิมมากขึน้ คณะกรรมการบริหารการเงินของ

มหาวิทยาลยั

3. ด าเนินการตามมติที่ประชมุกรรมการบริหารเงิน
ของมหาวิทยาลยั กลุม่งานคลงั

4. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือวิเคราะห์การ
ลดต้นทนุตอ่หน่วยและเพ่ิมประสิทธิในการ
ด าเนินงาน คณะกรรมการจดัท าต้นทนุตอ่หน่วย
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แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

กิจกรรม/ วธีิการ/ ขัน้ตอนการด าเนินงาน สถานะปัจจุบัน เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1. การปรับกระบวนงาน การลดขัน้ตอน และระยะเวลาการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน

การปฏิบัตงิาน ร้อยละ 80 การปฏิบัตงิาน ร้อยละ 90 ต.ค.53 - ก.ย.54 ส านักงานอธิการบดี  คณะ

- การปรับกระบวนการปฏิบัตงิาน เช่น การส่งเอกสาร
ทางอีเมล์ e - mail

2. ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 90 ร้อยละ 80 ต.ค.53 - ก.ย.54 ส านักงานอธิการบดี  ทุกหน่วยงาน

- การเปิด - ปิดใช้ไฟฟ้า

3. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน - ใช้ห้องปฏิบัตกิาร ครุภัณฑ์ 
อาคารสถานท่ี และยานพาหนะ
ร่วมกัน ร้อยละ 90

- ปริมาณการใช้ห้องปฏิบัตกิาร 
ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี และ
ยานพาหนะร่วมกัน ร้อยละ 90

ต.ค.53 - ก.ย.54 ส านักงานอธิการบดี  ทุกหน่วยงาน

- การใช้ทรัพยากรรวมกันวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและอาคารสถานท่ีต่างๆ

4. การจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับภารกิจท่ีจ าเป็นต่อ
การด าเนินการ

- การจัดสรรตรงไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ ร้อยละ 80

- การจัดสรรตรงไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ ประจ าปี งปม. 
ร้อยละ 80

ต.ค.53 - ก.ย.54 กองนโยบายและแผน

- การจัดสรรงบประมาณตรงกับภารกิจ

ตัวอย่ำงของกจิกรรมที่ไม่ใช่แผนเพิม่ประสิทธิภำพ
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กิจกรรม วิธีการ สถานะปัจจุบัน ระยะเวลา เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านคุณวุฒ ิและด้าน
ต าแหน่งทางวิชาการ

1. ประชุมเสนอรายชื่อ
บุคลากร

บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ที่มีคุณวุฒ ิและมีต าแหน่ง
ทางวิชาการ ยงัไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ต.ค. 53 - ก.ย. 54 1. มีบุคลากรที่เข้ารับ
การศึกษาต่อเพิ่มขึน้จาก
ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2553               
2. มีบุคลากรส่งผลงาน
ทางวิชาการเพิ่มขึน้จาก
ปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2553

1. คณะครุศาสตร์

2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

2. ส่งรายชื่อเพื่อขออนุมัติ 3. คณะวิทยาการจัดการ

4. คณะวิทยาศาสตร์

3. ส่งรายละเอียดประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. คณะเทคโนโลยี

6. ส านักงานอธิการบดี

7. ส านักส่งเสริมวิชาการฯ
4. เข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรด้านคุณวุฒิ หรือ
ด้านวิชาการ

8. ส านักวิทยาบริการฯ

9. ส านักศิลปะฯ
5. รายงานผลการเข้ารับ
การพัฒนาหลักสูตร 10.สถาบันวิจัยฯ

ตัวอย่ำงของกจิกรรมที่ไม่ใช่แผนเพิม่ประสิทธิภำพ
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แนวทางการประเมินผล (ต่อ)
ระดับ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการประเมินผล

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
และผลส าเร็จตามแผนเพิ่มประสทิธิภาพ
การด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการ

 เอกสาร/ หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานตามแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯโดยมีเนื้อหา ดังนี้
- ผลการด าเนินงานหรือผลส าเร็จท่ีเกิดจากการด าเนินงาน

ตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยเทียบกับเป้าหมาย
ท่ีก าหนดช่วงระยะเวลาท่ีด าเนินการตามกิจกรรม/ วิธีการ/
ขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ในแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ

- ปัจจัยสนับสนุน
- ปัญหา/ อุปสรรค
- แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพฯ ในปีต่อไป
 วันท่ีแล้วเสร็จของรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว ถือตามวันท่ีผู้มี

อ านาจลงนามเห็นชอบต่อรายงานฯ ดังกล่าว
 ส าเนาหนังสือน าส่งรายงานผลฯ ให้กับกรมบัญชีกลาง ภายในวันท่ี 

31 ตุลาคม 2559 104
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แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……………….

กิจกรรม
ระยะเวลาตาม

แผนฯ
เป้าหมาย ระยะเวลาจริง ผลการด าเนินงาน เหตุผล

1. การประหยัด
การใช้จ่าย 
................

ต.ค. …. - ก.ย. .... ลดค่าใช้จ่าย 
..................... ร้อย
ละ ............ ของ
ปีงบประมาณก่อน 
พ.ศ. .......... เป็น
จ านวนเงิน
...................... บาท

ม.ค. .... - ก.ย. 
....

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

2. การประหยัด
การใช้จ่าย 
................

ต.ค. …. - ก.ย. .... ลดค่าใช้จ่าย 
..................... ร้อย
ละ ............ ของ
ปีงบประมาณก่อน 
พ.ศ. .......... เป็น
จ านวนเงิน
...................... บาท

ม.ค. .... - ก.ย. 
....

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



106

แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..............

หมายเหตุ  ..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

** (ให้อธิบายเหตุผล
ในหมายเหตุ หากไม่
สามารถด าเนินการได้
ตามเป้าหมายเปน็
หมายเหตุประกอบ
ตารางนี้)
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ตัวอย่างการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .................

หมายเหตุ  ..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

** (ให้อธิบายเหตุผล
ในหมายเหตุ หากไม่
สามารถด าเนินการได้
ตามเป้าหมายเปน็
หมายเหตุประกอบ
ตารางนี้)
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แนวทางการประเมินผล (ต่อ)
ระดับ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการประเมินผล

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

ขั้นตอนที่ 5 มีการสนับสนุนและติดตามการใช้
ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 เอกสาร/ หลักฐานท่ีแสดงถึงการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ดังนี้

 หลักฐานแสดงผลการประเมินของผู้บริหารหรือคณะท างานต้นทุน
ผลผลิตด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

 หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของหน่วยงาน

 รายงานสรุปผลการประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีประหยัดได้จากการด าเนินงาน
ด้านการลดค่าใช้จ่าย (แผนเพิ่มประสิทธิภาพกรณีการลดค่าใช้จ่าย) และ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตท่ีลดลงได้จากการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
(แผนเพิ่มประสิทธิภาพกรณีการปรับปรุงกิจกรรม)

 หลักฐานแสดงการจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล
ต้นทุนการวิเคราะห์และการใชป้ระโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในหน่วยงาน

 หลักฐานการส่ือสารภายในหน่วยงานถึงมาตรการประหยัด
ทรัพยากรของหน่วยงาน

 ส าเนาหนังสือน าส่งรายงานผลฯ ให้กับกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่
31 ตุลาคม 2559



มีการสนับสนุนและติดตามการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานอย่างต่อเนื่อง
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ค าถาม
ผลการประเมิน

มี / ไม่มี หรือ  ใช/่ไม่ใช่
หมายเหตุ

1. ท่านได้รับข้อมูลต้นทุนของกิจกรรมและผลผลิตที่ตอ้งการหรือไม่ หาก
ท่านไม่ได้รับข้อมูล ข้อมูลต้นทุนใดที่ท่านต้องการ

2. เมื่อท่านสอบทานผลการด าเนินงาน ท่านได้รับข้อมูลผลการด าเนินงานใน
กิจกรรมและผลผลิตพร้อมกับต้นทุนที่เกี่ยวข้องหรือไม่

3. ท่านได้ประเมินคุณภาพผลผลิตและต้นทนุที่แสดงถึงความคุ้มค่าหรือไม่ 
และได้ด าเนินการอย่างเหมาะสมหรือไม่

4. ท่านได้แสดงข้อมูลต้นทุนและผลการด าเนินงานในกิจกรรมควบคู่กัน
หรือไม่
5. ท่านได้เปรียบเทียบต้นทุนของหน่วยงานของท่านกับหน่วยงานอื่นที่
ด าเนินกิจกรรมและสร้างผลผลิตที่ใกล้เคียงกันหรือไม่

6. ต้นทุนที่แสดงไว้เป็นต้นทุนที่เป็นปจัจุบันหรือไม่



ค าถาม
ผลการประเมิน

มี / ไม่มี หรือ  ใช่/ไม่ใช่
หมายเหตุ

7. เมื่อท่านต้องตัดสินเชิงนโยบายทางการบริหาร การเลือกนโยบายการด าเนินงาน
ที่แตกต่างกันนั้นมีข้อมูลต้นทุนทีเ่กี่ยวข้องกับทางเลอืกต่างๆในการตดัสินใจ
ทางการบริหารหรือไม่

8. ท่านทราบต้นทุนของงานบริการสาธารณะใดที่ท่านให้ความส าคัญและตอ้งการ
ข้อมูลต้นทุนในการบริหารหรือไม่

9. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านได้อธิบายให้ท่านเกิดความเข้าใจในข้อมูลต้นทุน
ของหน่วยงานของท่านหรือไม่

10. ท่านได้รับการอบรมอย่างเหมาะสมในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลต้นทุน 
การวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในหน่วยงานของท่านหรือไม่

11. ท่านสามารถทราบตน้ทนุทีช่ัดเจนของงานบริการสาธารณะของหน่วยงาน
ของท่านหรือไม่
12. ท่านทราบวิธีการเปรียบเทียบต้นทุนของหน่วยงานของท่านกับต้นทุน
ของหน่วยงานอื่นหรือไม่
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ค าถาม
ผลการประเมิน

มี / ไม่มี หรือ  ใช/่ไม่ใช่
หมายเหตุ

13. ท่านได้ใช้ข้อมูลต้นทุนเป็นสว่นหนึง่ของกรอบแนวคิดการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (performance management) ของหน่วยงานของท่านหรือไม่ 

14. ท่านสามารถประเมินว่าการใช้ทรัพยากรในหน่วยงานของท่านในการให้บริการ
สาธารณะมีความคุ้มค่าหรือไม่
15. ท่านมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านตน้ทนุในระดบัส านัก กอง ศูนย์ 
ของหน่วยงานของท่านหรือไม่
16. ท่านสามารถสร้างการตระหนกัถงึวัฒนธรรมองค์กรดา้นการประหยัดการใช้
ทรัพยากรได้เพ่ิมขึ้นหรือไม่

17. เมื่อท่านใช้ข้อมูลต้นทุน ท่านทราบถึงวิธีการค านวณ และการวิเคราะห์
เปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันและปีก่อนได้หรือไม่

18. ท่านได้ริเริ่มสร้างกระบวนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการบริหารต้นทุน
ในหน่วยงานของท่านหรือไม่
19. บุคคลกรในหน่วยงานของท่านตระหนักถงึความส าคัญของข้อมูลต้นทนุว่า
มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลากรทุกคนหรอืไม่

มีการสนับสนุนและติดตามการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานอย่างต่อเนื่อง



คุณลักษณะของผู้บริหารและคณะท างานต้นทุนที่ดี
• มีความเข้าใจในต้นทุนของงานบริการสาธารณะหลกัของหน่วยงาน
• ใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจเกีย่วกบัการก าหนดผลผลิตของหนว่ยงาน

และวิธีการด าเนนิการอย่างมีประสิทธภิาพสูงสุดเพือ่สร้างผลผลิตนั้นๆ 
• มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่รวมข้อมูลต้นทุนไว้ และมีการประเมินว่าหน่วยงาน

ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความคุ้มค่าหรือไม่
• มีความเข้าใจในความแตกต่างของข้อมูลต้นทุนในระดับต่างๆ ที่จะน ามาใช้ประโยชน์

ในการวัดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน เช่น ข้อมูลต้นทุนจะใช้ประกอบ
การวัดผลการด าเนินการในภาพรวม (overall performance) ข้อมูลต้นทุนเกี่ยวกับ
ผลการให้บริการสาธารณะ (service performance) ในด้านต่างๆ  และข้อมูลต้นทุน
เกี่ยวกับผลลัพธข์องการให้บริการสาธารณะ (delivery of outcomes)

• จัดท างบประมาณโดยค านึงถึงต้นทุนของทางเลือกของนโยบายทีแ่ตกตา่งกนั โดยไม่ใช้
วิธีการของบประมาณเพิ่มขึ้นเพยีงเล็กน้อยในแตล่ะปีเทา่นั้น (Incremental budgeting)
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• ให้ความส าคัญกับการจัดล าดับความส าคัญ ประโยชน์ และต้นทุนที่เหมาะสม
ของแผนงานการด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน

• แสวงหาตัวอย่างต้นแบบส านัก กอง ศูนย์ของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการ
ด้านต้นทุนที่ดี และเผยแพร่ให้ทุกส่วนงานทราบถึงการด าเนินงานเพื่อให้เกิด
ความส าเร็จดังกล่าว

• เปรียบเทียบต้นทุนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานตนเองและหน่วยงานอื่น
เพ่ือพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน

• สร้างการตระหนักถึงความส าคัญของต้นทุนและให้บุคลากรทุกคนในองค์กรทราบ
ถึงความส าคัญของการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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• ใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ
• เพื่อสร้างให้เกิดความมั่นใจด้านการบริหารจัดการตน้ทุนของหน่วยงานว่า
• ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้จัดท าข้อมูลต้นทุนที่มีความหมายต่อผูบ้ริหารเพื่อสร้าง

ความมั่นใจว่า การด าเนินงานของหน่วยงานและการให้บริการสาธารณะนั้น
มีการค านึงถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมแล้ว

• การตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานได้มีข้อมูลต้นทุนที่เหมาะสม
ประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนไม่ก ากวม

• หน่วยงานได้จัดให้มีการให้ความรู้อยา่งเหมาะสมกับผู้ทีร่ับผิดชอบในการค านวณ
ต้นทุนผลผลิต

• ใช้ข้อมูลต้นทุนประกอบการพิจารณาของบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ
ในระดับส านัก กอง ศูนย์ อย่างเหมาะสม
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Q  &  A
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กลุ่มมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
โทร. 0-2127-7415

E-mail address: baccount@cgd.go.th
pubacsap@hotmail.com
Website: www.cgd.go.th
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