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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนเพิม่ ประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กระทรวงการต่างประเทศ
กิจกรรม
1. การประหยัดการใช้ไฟฟ้า

ระยะเวลา
เป้าหมาย
ตามแผน
เม.ย. - ก.ย. 58 ค่าไฟฟ้าลดลง
ร้อยละ 5

ระยะเวลาจริง

ผลการดาเนินงาน

เม.ย. - ก.ย. 58

ค่าไฟฟ้า
25,321,778.49 บาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
772,672.46 บาท
คิดเป็น 2.94 %

2. การประหยัดค่าไปรษณีย์ โทรเลขเม.ย. - ก.ย. 58 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข เม.ย. - ก.ย. 58
และขนส่ง
และขนส่ง ลดลง
ร้อยละ 5

ค่าไปรษณีย์ โทรเลข
และขนส่ง
9,775,610.24 บาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
คิดเป็น 16.88 %

หมายเหตุ : ยอดค่าใช้จ่ายทีแ่ สดงในรายงานเป็นยอดประมาณการก่อนการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ

หมายเหตุ
เนือ่ งจากภารกิจของกระทรวงเพิ่มมากขึ้น
และความแตกต่างของเวลาในต่างประเทศ
ทาให้บุคลากรส่วนใหญ่ของกระทรวงฯ
จาเป็นต้องทางานนอกเวลาทาการ
เพื่อสะสางภารกิจและเร่งดาเนินการต่าง ๆ
ให้ทันตามกาหนดเวลา
เนือ่ งจากกระทรวงฯ ต้องจัดส่งเอกสารไป
ตามสถานทูตต่าง ๆ เพื่อทาการประชา
สัมพันธ์การท่องเทีย่ วของไทย เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วตามนโยบาย
ของรัฐบาล
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กระทรวงการต่างประเทศ
ชือ่ กิจกรรม/
กระบวนการ
กิจกรรมด้านงานสารบรรณ
- การตอบรับการเข้าร่วม
กิจกรรมทางออนไลน์

Process (ก่อนลด)
(กระบวนการ/ขัน้ ตอนในการ
ดาเนินงาน)
- ผูส้ นใจจัดทาบันทึกตอบรับ
- ผูส้ นใจส่งแบบตอบรับทางโทรสาร
- กองกลางถ่ายสาเนาแบบตอบรับ
ส่งให้ผเู้ กีย่ วข้อง
- กองกลางจัดเก็บเอกสารจานวนมาก

Process (เป้าหมายการปรับปรุง)
(กระบวนการ/ขัน้ ตอนในการ
ดาเนินงาน)
- ผูส้ นใจตอบรับทางออนไลน์

วิธีการดาเนินการ
Output (สินค้า/บริการ)
ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
ลดขัน้ ตอน/ ยกเลิก
เป้าหมายหลัง
ผลหลัง
ก่อนการปรับปรุง
เป้าหมายหลัง
ลดจานวนวัน ขัน้ ตอน
การปรับปรุง
การปรับปรุง
การปรับปรุง


เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
ต้นทุนต่อหน่วย
ต้นทุนต่อหน่วย
ระยะเวลาทีใ่ ช้
- ช่วยให้เข้าถึงข้อมูล
ด้านงานสารบรรณ ด้านงานสารบรรณ
- ผูเ้ กีย่ วข้องเรียกดูขอ้ มูลได้ตลอดเวลา
ในการจัดเก็บ
ได้อย่างรวดเร็วและ
166.70 บาท
182.86 บาท
ข้อมูลการตอบรับ ทัว่ ถึง
เพิ่มขึน้ 16.16 บาท
- ฐานข้อมูลถูกจัดเก็บและเปลีย่ นแปลง
เข้าร่วมกิจกรรม - สามารถจัดเก็บข้อมูล
โดยอัตโนมัติอย่างเป็นหมวดหมู่
ภายใน 6-8 ชม. การตอบรับเข้าร่วม
และสะดวกในการค้นหา
กิจกรรมภายใน 6-8 ชม.
- สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หมายเหตุ : ยอดค่าใช้จ่ายทีแ่ สดงในรายงานเป็นยอดประมาณการก่อนการปรับปรุงบัญชีสนิ้ ปีงบประมาณ
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนเพิม่ ประสิทธิภาพด้านกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กระทรวงการต่างประเทศ
ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

Process (ก่อนลด)
Process (เป้าหมายการปรับปรุง)
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ
ดาเนินงาน)
ดาเนินงาน)
กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล - การทาบันทึก / หนังสือเวียนแจ้ง - ประกาศ ประชาสัมพันธ์ทาง website
- การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร
- สมัครผ่านระบบ online และ
ทางออนไลน์
- ออกแบบ จัดพิมพ์ใบสมัครและ
ส่งใบสมัครได้ทันที
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลของใบสมัครทั้งหมดจะถูกจัด
- ผู้สมัครกรอกใบสมัคร
เก็บเป็นฐานข้อมูลพร้อมจัดพิมพ์
- จัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ /
ตาม form ต่างๆ ที่ตอ้ งการ
โทรสาร ด้วยตนเอง ฯลฯ
- ตรวจสอบคุณสมบัติ
- รวบรวม / จัดเก็บใบสมัคร
- ประกาศรายชื่อและแจ้งผลผู้สมัคร
- ตรวจสอบคุณสมบัติ
โดยดึงจากฐานข้อมูล
- บันทึกรายละเอียดข้อมูลผู้สมัคร
รูปแบบต่างๆ
- พิมพ์รายชื่อผู้สมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
- แจ้งผลการสมัคร
- ส่งผลการสมัคร
หมายเหตุ : ยอดค่าใช้จ่ายที่แสดงในรายงานเป็นยอดประมาณการก่อนการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ

วิธกี ารดาเนินการ
Output (สินค้า/บริการ)
ลดขั้นตอน/ ยกเลิก เป้าหมายหลัง
ผลหลัง
ลดจานวนวัน ขั้นตอน การปรับปรุง
การปรับปรุง

 เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
1. ด้านเวลา
1. ด้านเวลา
- ภายใน 5 วัน - ภายใน 1 วัน
2. ด้านคุณภาพ 2. ด้านคุณภาพ
- ความถูกต้อง - ความถูกต้อง
แม่นยา
แม่นยา
- ความโปร่งใส - ความโปร่งใส
- ลดความซ้าซ้อน
ง่ายต่อการจัดการ
- ประหยัดเวลา
และอุปกรณ์

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
ก่อนการปรับปรุง เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง
ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย
ด้านกิจกรรม
ด้านกิจกรรม
พัฒนาทรัพยากร พัฒนาทรัพยากร
บุคคล
บุคคล
289.42 บาท
337.69 บาท
เพิ่มขึ้น 48.27 บาท

