






 

 

 ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดท าบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และน าเอาผลการค านวณต้นทุนมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีข้อมูลทางการเงินส าหรับน าไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานและน าไปสู่การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ือให้เกิดฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหาร
งบประมาณ ซึ่งขั้นตอนที่ 4 ของเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ
ส่วนราชการคือการจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพ ให้ชัดเจน
สามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดท าแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดจ านวน 4 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วยเรื่องลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม
ระดับกรมฯ จ านวน 2 เรื่อง และปรับปรุงกิจกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพในรูปของต้นทุนและปริมาณงาน จ านวน 
2 เรื่อง ดังนี้    

1.   มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ด าเนินงาน ดังนี้  

1.1    ไฟฟ้า 

-   ปิดสวิตซ์หลอดไฟแสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วงเวลาพักเท่ียงและทุกครั้งที ่   
    ไม่ได้ใช้งาน 
- ปิดสวิตซ์หลอดไฟแสงสว่างตามระเบียงแต่ละอาคารโดยมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

เปิด - ปิด  ๑๘.๐๐ - ๐๕.๓๐ น. 
-   เปิด – ปิดสวิตซ์หลอดไฟแสงสว่างถนนภายในส านักงานให้ใช้ระบบเปิด - ปิด         
    เป็นระบบอัตโนมัติ 

1.๒    เครื่องปรับอากาศ         
      -   เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.                                                                                                      

-   ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศอยู่ที่ ๒๕ - ๒๖ องศาเซลเซียส                                           
-   กรณีมีพัดลมระบายอากาศให้ปิดทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เพ่ือลดการ    

สูญเสียความเย็นซึ่งจะท าให้เครื่องปรับอากาศท างานมากข้ึน                                               
-   การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการควรจัดพื้นที่ท างานเฉพาะส่วน เพ่ือใช้  

เครื่องปรับอากาศรวมในจุดเดียว 
1.๓   ลิฟต์กรมส่วนกลาง 

  -   อาคาร ๘ ชั้น ด้านทิศตะวันออก เปิดเฉพาะชั้น๑, ๒,๔,๖ และ ๘ และด้านทศิ      
   ตะวันตก เปิดเฉพาะชั้น ๑,๓,๕,๗ และ ๘ ส าหรับชั้น ๘ เปิดเฉพาะเมื่อมีการ 
   ประชุม                                                                                        

 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

/ - อาคาร 6 ชั้น .... 



  -   อาคาร ๖ ชั้น ด้านพิพิธภัณฑ์ดิน เปิดเฉพาะชั้น ๑,๒ และ๔ และด้านห้องสมุด   
   เปิดเฉพาะชั้น ๑,๓,๕ และ๖                                                                                  

 -   เวลาเปิด-ปิดลิฟต์ทุกอาคาร เปิดเวลา ๐๗.๓๐ น.                                                                                
 -   หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ กรณีข้ึนลงชั้นเดียว 

2.  มาตรการประหยัดน  า 
2.1  ส ารวจตรวจสอบการรั่วไหลของน้ าอย่างง่าย เพื่อลดการสูญเสียน้ าอย่างเปล่าประโยชน์ 

โดย 
  2.1.1  ตรวจสอบท่อน้ ารั่วภายในหน่วยงาน ด้วยการปิดก๊อกน้ าทุกตัวภายในหน่วยงาน 
หลังจากที่ทุกคนกลับบ้านแล้ว (หรือเวลาที่แน่ใจว่าไม่มีผู้ใช้น้ าระยะหนึ่ง) จดเลขมาตรวัดน้ าไว้หากเลขมาตรวัด
น้ าเคลื่อนที่โดยที่ยังไม่มีใครเปิดน้ าใช้ ให้เรียกช่างมาตรวจซ่อมทันท ี     
  2.1.2   ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ โดยให้ลองหยดสีผสมอาหารลงในถังพัก
น้ าแล้วสังเกตดูคอห่าน หากมีน้ าสีหยดลงมาโดยที่ไม่ได้กดชักโครก ให้รีบจัดการซ่อมแซม 

  2.2  รณรงค์สร้างจิตส านึกในการประหยัดน้ า โดย 
2.2.1  ไม่เปิดน้ าไหลตลอดเวลาขณะล้างหน้า เพราะจะสูญเสียน้ าโดยเปล่าประโยชน์นาที

ละหลาย ๆ ลิตร 
  2.2.2  ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิด ลงในชักโครก เพราะจะสูญเสียน้ า
ปริมาณมากจากการชักโครกเพ่ือไล่สิ่งของดังกล่าวลงท่อ 

  2.3  ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเมื่อต้องการล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่า 
การใช้สบู่เหลว ท าให้สิ้นเปลืองน้ ามากกว่า แต่การล้างมือด้วยสบู่เหลวที่เข้มข้น ก็จะใช้น้ ามากกว่าการล้างมือ
ด้วยสบู่เหลวที่ไม่เข้มข้น 
  2.4 ไม่ทิ้งน้ าดื่มที่เหลือในแก้วโดยเปล่าประโยชน์อันใด อาจน าไปรดน้ าต้นไม้ ใช้ช าระพ้ืนผิว 
หรือใช้ช าระความสะอาดสิ่งต่าง ๆ ได้ เป็นต้น 
  2.5  ควรใช้เหยือกน้ ากับแก้วเปล่าในการบริการน้ าดื่ม และให้ผู้ที่ต้องการดื่มรินน้ าดื่มเอง และ
ควรดื่มให้หมดทุกครั้ง 
  2.6 ล้างจานในภาชนะที่ขังน้ าไว้ จะประหยัดน้ าได้มากกว่าการล้างจานด้วยวิธีที่ปล่อยให้น้ า
ไหลจากก๊อกน้ าตลอดเวลา 
  2.7  การล้างรถยนต์ 
   2.7.1  ไม่ควรใช้สายยางและเปิดน้ าให้ไหลตลอดเวลาขณะล้างรถ เพราะจะใช้น้ ามากถึง
400 ลิตร แต่ถ้าล้างด้วยน้ าและฟองน้ าในกระป๋องหรือภาชนะบรรจุน้ า จะลดการใช้น้ าได้มากถึง 300 ลิตรต่อ
การล้างหนึ่งครั้ง 
   2.7.2  ไม่ควรล้างรถบ่อยครั้งจนเกินไป เพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองน้ าแล้ว ยังท าให้เกิด
สนิมตัวถังได้ด้วย 
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  2.8  การรดน้ าต้นไม้ 
   2.8.1   ใช้ Sprinkler หรือ ฝักบัวรดน้ าต้นไม้แทนการฉีดน้ าด้วยสายยาง เพราะจะช่วย
ประหยัดน้ าได้มากกว่า 
   2.8.2  ไม่ควรรดน้ าต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะน้ าจะระเหยหมดไปเปล่า ๆ แต่ควรรดน้ า
ต้นไม้ในตอนเช้าที่อากาศยังเย็นอยู่ ซึ่งการระเหยจะต่ ากว่า ช่วยให้ประหยัดน้ าได้มาก 
  2.9  น าหลักการ 3 R คือ การลดใช้น้ า (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) และการน ากลับมาใช้
ใหม ่(Recycle) มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน  

     3. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี (กระบวนการเบิกจ่ายเงิน กรณีการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ) 

 กองคลังจะเป็นผู้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับบุคคลภายในกรมฯ ของหน่วยงานส่วนกลาง     
เช่น การเบิกจ่ายเงินสัญญายืมเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินงบกลางค่ารักษาพยาบาล             
ค่าการศึกษาบุตร ค่าใช้จ่ายตามใบส าคัญคู่จ่ายซึ่งผู้ขอเบิกเงินได้จ่ายเงินไปก่อน และส าหรับการเบิกจ่ายเงิน
ให้กับบุคคลภายนอก ที่มียอดการเบิกจ่ายเงินต่ ากว่า 5,000 บาท 

โดยกรมมีนโยบายเพื่อปรับปรุงกิจกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานด้าน งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ ให้หน่วยงาน 
ส านัก/กอง ให้เข้าใจขั้นตอน การจัดท าเอกสารใบส าคัญคู่จ่าย ส าหรับการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง ตรงตาม
ระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด 

2. จัดท าบันทึกซ้อมความเข้าใจการจัดท าเอกสารใบส าคัญเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายและ
แบบฟอร์มต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น แบบฟอร์มที่น ามาใช้ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้แก่ 
การขออนุมัติเดินทางไปราชการใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง บัญชีแสดงการใช้น้ ามันรถราชการ ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการ หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบสรุปค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน เป็นต้น เพ่ือให้การจัดท าเอกสารใบส าคัญของทุกหน่วยงานเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และลดข้อผิดพลาดรวมถึงข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ใบส าคัญ 
เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีความครบถ้วนและถูกต้อง อีกทั้งมีการระบุรหัสบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องลงใน
แบบฟอร์มต่าง ๆ มีผลให้การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS มีความรวดเร็ว ตรวจสอบได้ 

3. จัดท าคู่มือด้านการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้เกิด
ความเข้าใจในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินและลดขั้นตอนการกลับรายการ หรือยกเลิกเอกสารที่ผิดพลาด และ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ ท าให้ระบบการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS มีความรวดเร็ว 
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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4. น าระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information 
Network : GIN) มาใช้ในหน่วยงานกองคลัง โดยใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน Intranet ของกรมฯ เข้ามา
ช่วยสนับสนุนการท างานเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS (ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ) ท าให้เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติงานจากเครื่องPC ที่เชื่อมต่อกับระบบ GIN ที่โต๊ะท างานได้โดยไม่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานในห้อง 
GFMIS ที่มีเครื่องหลัก (Terminal) หน่วยงานได้รับมาจากกระทรวงการคลังจ านวนจ ากัดเพียง 3 เครื่อง       
ซึ่งแต่เดิมต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้งานทุกระบบ (ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่าย 
ระบบการรับและน าส่งเงิน ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบสินทรัพย์ ) แต่ปัจจุบัน จะใช้เฉพาะระบบ
งบประมาณ ระบบบัญชีแยกประเภทและระบบสินทรัพย์ที่ต้องมีการโอนเงินงบประมาณ การปรับปรุงบัญชี     
ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค การโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน การประมวลผลค่าเสื่อมราคา และการเรียก
รายงานงบทดลองประจ าเดือนของทุกหน่วยเบิกจ่ายภายในกรมฯ จากเครื่องหลัก (Terminal) เท่านั้น  

จึงท าให้การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online เป็นไปอย่าง
คล่องตัว สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น  

โดยระบบ GIN เป็นบริการเครือข่ายสารสนเทศกลางของภาครัฐที่เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ
เข้าด้วยกัน เพ่ือสนับสนุนระบบบริการประชาชนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาและต่อเนื่อง        
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการภาครัฐที่มั่นคง
ปลอดภัย รวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)   
หรืออีจีเอ เป็นผู้พัฒนาและด าเนินงานด้วยระบบเครือข่าย IPV6 เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศอย่างทั่วถึง 
เพียงพอต่อความต้องการใช้งานภาครัฐที่เพ่ิมขึ้น และเพ่ือรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ตามภารกิจเฉพาะด้าน เช่น ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง เป็นต้น 

5. มีการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) เข้ามาช่วยในการบันทึกข้อมูลการจัดท าสรุปรายการขอเบิก
ในแต่ละวัน เพ่ือเป็นทะเบียนคุมรายการขอเบิกเงิน สามารถตรวจสอบการบันทึกข้อมูลและค้นหาเอกสารใน
ภายหลังได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
 

  4.  กิจกรรมด้านการบริการยานพาหนะ (การให้บริการยานพาหนะส่วนกลาง) 
 

 โดยกรมมีนโยบายเพื่อปรับปรุงกิจกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานดังนี้ 
1. รณรงค์ส่งเสริมการใช้รถเส้นทางเดียวกัน ไปด้วยกัน โดยการส ารวจสอบถามจากผู้ใช้รถ

ส่วนกลางของหน่วยงาน เพ่ือการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา 
2. ให้ความรู้แก่พนักงานขับรถยนต์ ในการน ารถยนต์ออกไปปฏิบัติงาน ต้องตรวจสอบเส้นทาง

ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานทุกครั้ง เพ่ือให้ใช้เส้นทางที่หลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด โดยใช้เส้นทางตรงและสั้นที่สุด 
เพ่ือความปลอดภัย และยืดอายุการใช้งานของยานพาหนะ 

 
 

 / 3. ให้มีการ....                                  



3. ให้มีการบันทึกแบบรายงานการใช้และการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือสามารถตรวจสอบประวัติการซ่อมดูแล/บ ารุงรักษาย้อนหลังได้ เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 20 และตามระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่า
ด้วยการใช้ และการควบคุมรถราชการ พ.ศ.2559 

4. มีการสรุปและรายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงทุกคัน ทุกเดือน ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมการเพิ่มประสิทธภิาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กิจกรรม 
สถานะปัจจุบัน 

(ปีงบประมาณก่อน พ.ศ. 2559) 

เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ.2560) 

1. มาตรการประหยัดพลังงาน          
: ค่าไฟฟ้า 

มีการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนเงิน 
32,038,854.06 บาท 

ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 คิดเป็นเงนิที่ลดได้  
1,601,942.70 บาท  

2. มาตรการประหยัดน้ า                
: ค่าน้ าประปา 

มีการใช้น้ าประปาในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนเงิน 
3,127,803.05 บาท 

ลดค่าน้ าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 คิดเป็นเงินที่ลดได้  
156,390.15 บาท 

3. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี มีการด าเนินการตามนโยบาย 
กรมพัฒนาที่ดิน 

หน่วยงานสามารถลดต้นทุนเชิงคุณภาพ
ของกิจกรรมโดยสามารถลดระยะเวลาใน
งานเบิกจ่ายเงิน (กรณจี่ายผ่านส่วน
ราชการ) ลดลงจากเดิมของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 จาก 8 วัน เป็น 6 วัน 
(เอกสารแนบ 1) 

4. กิจกรรมด้านยานพาหนะ 
 

มีการด าเนินการตามนโยบาย   
กรมพัฒนาที่ดิน 

หน่วยงานสามารถลดต้นทุนเชิงคุณภาพ
ของกิจกรรมโดยสามารถลดระยะเวลาการ
ให้บริการยานพาหนะ ลดลงจากเดิมของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาก 147
นาท ี(2.27 ชม.)  เป็น 90 นาที     
(1.30 ชม.)   (เอกสารแนบ 2) 



 

 

การก าหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบของแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระยะเวลา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

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

1. มาตรการประหยัดพลังงาน :      
ค่าไฟฟ้า 

            
ทุกส านัก / กอง / ศูนย์ / สพข. / สพด. 

2. มาตรการประหยัดน้ า :  

ค่าน้ าประปา 

            
ทุกส านัก / กอง / ศูนย์ / สพข. / สพด. 

3. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี             กลุ่มตรวจสอบใบส าคัญ /กลุ่มการเงิน /กลุ่มบัญชี 

กองคลัง 

4. กิจกรรมด้านยานพาหนะ 

 

            
ส านัก / กอง / ศูนย ์(ส่วนกลาง) 
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เอกสารแนบ 1 

การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมการเงินและบัญชี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ช่ือกิจกรรม / 
กระบวนการ 

Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/
ขั้นตอนในการด าเนินงาน) 

Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ

ด าเนินงาน) 

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

ยกเลิก  
ขั้นตอน 

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอื่น 

ก่อนการปรับปรุง เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ก่อนการปรับปรุง เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

 
กิจกรรมด้าน 
การเงินและ

บัญช/ี
กระบวนการ
เบิกจ่ายเงิน 

กรณีจ่ายผ่าน 
ส่วนราชการ 

  

   
 

 

  รักษามาตรฐาน 
ระยะเวลา 
งานเบิกจ่ายเงิน 
ด้านเวลาเดิม  
จ านวน 8 วัน 
 
 
 

รักษามาตรฐาน 
ระยะเวลา 
งานเบิกจ่ายเงิน 
ด้านเวลาใหม ่
จ านวน 6 วัน 

 

- ต้นทุนรวม 
34,604,170.05 บาท 

- ปริมาณงาน 
309,353 รายการ 
- ต้นทุนต่อหน่วย 
111.86/รายการ 

- ต้นทุนรวม 
32,873,000 บาท 
- ปริมาณงาน 
309,353 รายการ 
- ต้นทุนต่อหน่วย 
106.26/รายการ 

อนุมัต ิ

ถูกต้อง 

ไม่อนุมัต ิ

ไม่ถูกต้อง 

1 วัน 

1 วัน 

อนุมัต ิ

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่อนุมัต ิ

ใบส าคัญคู่จ่าย 

ท าหน้างบประกอบการเบิก/ 
ตรวจสอบ/วิเคราะห์รายการ 

ทางบัญชี 

อนุมัติรายการเบิก 

ตรวจสอบ/อนุมัต/ิ 
โอนเงินเข้าบัญชี 

เรียกรายงานอนุมัติเบิกจ่าย 
จากกรมบัญชีกลาง 

 

จ่ายเงินผู้มีสิทธ์ิรับเงิน 

ใบส าคัญคู่จ่าย 
ที่จ่ายเงินแล้ว 

อนุมัติใบส าคัญ 

บันทึกรายการขอเบิกเงิน 
ในระบบ GFMIS 

ตรวจสอบเอกสาร 
ใบส าคัญ 

1-2 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

1 วัน 

1 วัน อนุมัต ิ

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่อนุมัต ิ

ใบส าคัญคู่จ่าย 

อนุมัติการขอเบิกเงิน 
ในระบบ GFMIS 

 โดย (บก.) 

เรียกรายงานอนุมัติเบิกจ่าย 
และจ่ายเงินผู้มีสิทธ์ิรับเงิน 

บันทึกแทนลายมือช่ือผู้มีอ านาจ
อนุมัติเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 

ของหน่วยงาน 

ใบส าคัญคู่จ่าย 
ที่จ่ายเงินแล้ว 

อนุมัติใบส าคัญ 

ตรวจสอบเอกสาร 
ใบส าคัญ 

บันทึกรายการขอเบิกเงิน 
ในระบบ GFMIS 

ตรวจสอบและ
อนุมัติรายการ

บันทึกขอเบิกเงิน 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 



  กสารแนบ 2 
การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมด้านการบริการยานพาหนะ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ช่ือกิจกรรม / 
กระบวนการ 

Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/
ขั้นตอนในการด าเนินงาน) 

Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ

ด าเนินงาน) 

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

ยกเลิก  
ขั้นตอน 

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอื่น 

ก่อนการปรับปรุง เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ก่อนการปรับปรุง เป้าหมายหลังการปรับปรุง 

 
กิจกรรมด้าน
การบริการ

ยานพาหนะ/
กระบวนการ

ด้านการ  
ใหบ้ริการ

ยานพาหนะ
ส่วนกลาง 

  

   
 

 

  รักษามาตรฐาน 
ระยะเวลา 
การให้บริการ
ยานพาหนะ 
ด้านเวลาเดิม  
147 นาที  
(2.27 ชม.) 
 
 
 

รักษามาตรฐาน 
ระยะเวลา 
การให้บริการ
ยานพาหนะ 
ด้านเวลาใหม่ 
90 นาที  
(1.30 ชม.) 
 
 
 

- ต้นทุนรวม 
113,589,419.90 บาท 
- ปริมาณงาน 
6,824,355 กม. 
- ต้นทุนต่อหน่วย 
16.64/ชม. 

- ต้นทุนรวม 
107,909,950 บาท 
- ปริมาณงาน 
6,824,355 กม. 
- ต้นทุนต่อหน่วย 
15.81/ชม. 

รับใบขออนุญาตการใช้
รถยนต์ ตามแบบฟอร์ม 3 

(15 นาที) 

เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติใช้รถ 
และเบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 

(45 นาที) 

จัดเตรียมรถยนต์พร้อม 
พนักงานขับรถยนต์ (7 นาที) 

ออกใบอนุญาตผ่านเข้า-ออก 
รถยนต์ (5 นาที) 

ให้ พขร.รับทราบค าสั่ง  
เพื่อด าเนินการตรวจสอบสภาพ

รถยนต์ให้พร้อมใช้งาน (20 นาที) 

ออกใบอนุญาตผ่านเข้า-ออก 
รถยนต์ (5 นาที) 

น ารถยนต์ออกปฏิบัติงาน 
ตามระยะทางและสถานที่ไป 

 

ปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้ลงเลขไมล ์
ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อม 

ปฏิบัติงาน (30 นาที) 

ส่งคืนรถพร้อมกุญแจ (10 นาที) 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
(10 นาที) 

รับใบขออนุญาตการใช้
รถยนต์ ตามแบบฟอร์ม 3 

(5 นาที) 

ตรวจสอบ/จัดรถยนต ์
ตามความเหมาะสมในการใช้งาน 

(20 นาที) 

เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติใช้รถ 
และเบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 

(30 นาที) 

แจ้งผู้ขอใช้รถและ 
พนักงานขับรถทราบ  

พร้อมออกใบอนุญาตผ่านเข้า-ออก 
(15 นาที) 

น ารถยนต์ออกปฏิบัติงาน 
ตามระยะทางและสถานที่ไป 

เสร็จภารกิจ/ตรวจสอบสภาพรถ 
เพื่อให้พร้อมใช้งานต่อไป/ 

น ารถไปจอดในที่เก็บรถและ 
คืนกุญแจ (15 นาที) 

ลงบันทึกการใช้รถ 
ในแบบรายงาน 4 

(5 นาที) 

เอกสารแนบ 2 


