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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิม่ประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย ระยะเวลาจริง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

ตามแผน

1. การประหยัดการใช้ไฟฟ้า เม.ย. - ก.ย. 58 คา่ไฟฟ้าลดลง เม.ย. - ก.ย. 58 คา่ไฟฟ้า เนือ่งจากภารกิจของกระทรวงเพ่ิมมากขึ้น

ร้อยละ 5 25,321,778.49 บาท และความแตกตา่งของเวลาในตา่งประเทศ 

 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ท าให้บุคลากรสว่นใหญ่ของกระทรวงฯ

772,672.46 บาท จ าเป็นตอ้งท างานนอกเวลาท าการ

คดิเป็น 2.94 % เพ่ือสะสางภารกิจและเร่งด าเนินการตา่ง ๆ

ให้ทันตามก าหนดเวลา

2. การประหยัดคา่ไปรษณีย์ โทรเลขเม.ย. - ก.ย. 58 คา่ไปรษณีย์  โทรเลข เม.ย. - ก.ย. 58 คา่ไปรษณีย์  โทรเลข เนือ่งจากกระทรวงฯ ตอ้งจัดสง่เอกสารไป

    และขนสง่ และขนสง่ ลดลง และขนสง่ ตามสถานทูตตา่ง ๆ เพ่ือท าการประชา

ร้อยละ 5 9,775,610.24 บาท สมัพันธ์การท่องเทีย่วของไทย เพ่ือฟ้ืนฟู

 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เศรษฐกิจและการท่องเทีย่วตามนโยบาย

คดิเป็น 16.88 % ของรัฐบาล

  หมายเหต ุ: ยอดคา่ใช้จ่ายทีแ่สดงในรายงานเป็นยอดประมาณการก่อนการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ

กระทรวงการต่างประเทศ
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ช่ือกิจกรรม/ Process (ก่อนลด) Process (เป้าหมายการปรับปรุง) วธิีการด าเนินการ Output (สินค้า/บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

กระบวนการ (กระบวนการ/ขัน้ตอนในการ (กระบวนการ/ขัน้ตอนในการ ลดขัน้ตอน/ ยกเลิก เป้าหมายหลัง ผลหลัง ก่อนการปรับปรุง เป้าหมายหลัง

ด าเนินงาน) ด าเนินงาน) ลดจ านวนวนั ขัน้ตอน การปรับปรุง การปรับปรุง การปรับปรุง

 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ  - ผูส้นใจจัดท าบันทึกตอบรับ  - ผูส้นใจตอบรับทางออนไลน์   เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย

 - การตอบรับการเขา้ร่วม ระยะเวลาทีใ่ช้  - ช่วยให้เขา้ถึงขอ้มูล ด้านงานสารบรรณ ด้านงานสารบรรณ

   กิจกรรมทางออนไลน์  - ผูส้นใจส่งแบบตอบรับทางโทรสาร  - ผูเ้กีย่วขอ้งเรียกดูขอ้มูลได้ตลอดเวลา ในการจัดเก็บ ได้อย่างรวดเร็วและ 166.70 บาท 182.86 บาท

ขอ้มูลการตอบรับ ทัว่ถึง เพ่ิมขึน้ 16.16 บาท

 - กองกลางถ่ายส าเนาแบบตอบรับ  - ฐานขอ้มูลถูกจัดเก็บและเปลีย่นแปลง เขา้ร่วมกิจกรรม  - สามารถจัดเก็บขอ้มูล

   ส่งให้ผูเ้กีย่วขอ้ง    โดยอัตโนมัติอย่างเป็นหมวดหมู่ ภายใน 6-8 ชม. การตอบรับเขา้ร่วม

   และสะดวกในการค้นหา กิจกรรมภายใน 6-8 ชม.

 - กองกลางจัดเก็บเอกสารจ านวนมาก  - สามารถตรวจสอบ

ขอ้มูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

  หมายเหต ุ: ยอดค่าใช้จ่ายทีแ่สดงในรายงานเป็นยอดประมาณการก่อนการปรับปรุงบัญชีสิน้ปีงบประมาณ

กระทรวงการต่างประเทศ
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิม่ประสิทธิภาพด้านกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ช่ือกิจกรรม/ Process (ก่อนลด) Process (เป้าหมายการปรับปรุง) วธิกีารด าเนินการ Output (สนิคา้/บริการ) ตน้ทุนตอ่หน่วยกิจกรรม

กระบวนการ (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ลดขั้นตอน/ ยกเลกิ เป้าหมายหลงั ผลหลงั ก่อนการปรับปรุง เป้าหมายหลงั

ด าเนินงาน) ด าเนินงาน) ลดจ านวนวนั ขั้นตอน การปรับปรุง การปรับปรุง การปรับปรุง

กิจกรรมดา้นพัฒนาทรัพยากรบุคคล  - การท าบันทึก / หนังสอืเวยีนแจ้ง  - ประกาศ ประชาสมัพันธท์าง website   เชิงคณุภาพ เชิงคณุภาพ ตน้ทุนตอ่หน่วย ตน้ทุนตอ่หน่วย

 - การรับสมัครเขา้รับการฝกึอบรม    ประชาสมัพันธ ์และรับสมัคร  - สมัครผา่นระบบ online และ 1. ดา้นเวลา 1. ดา้นเวลา ดา้นกิจกรรม ดา้นกิจกรรม

   ทางออนไลน์  - ออกแบบ จัดพิมพ์ใบสมัครและ    สง่ใบสมัครไดท้ันที  - ภายใน 5 วนั  - ภายใน 1 วนั พัฒนาทรัพยากร พัฒนาทรัพยากร

   รายละเอียดที่เกี่ยวขอ้ง  - ขอ้มูลของใบสมัครทั้งหมดจะถูกจัด 2. ดา้นคณุภาพ 2. ดา้นคณุภาพ บุคคล บุคคล 

 - ผู้สมัครกรอกใบสมัคร    เก็บเป็นฐานขอ้มูลพร้อมจัดพิมพ์  - ความถูกตอ้ง  - ความถูกตอ้ง 289.42 บาท 337.69 บาท

 - จัดสง่ใบสมัครทางไปรษณยี์ /    ตาม form ตา่งๆ ที่ตอ้งการ    แม่นย า    แม่นย า เพ่ิมขึ้น 48.27 บาท

    โทรสาร ดว้ยตนเอง ฯลฯ  - ตรวจสอบคณุสมบัติ  - ความโปร่งใส  - ความโปร่งใส

 - รวบรวม  / จัดเก็บใบสมัคร  - ประกาศรายช่ือและแจ้งผลผู้สมัคร  - ลดความซ้ าซ้อน

 - ตรวจสอบคณุสมบัติ    โดยดงึจากฐานขอ้มูล  ง่ายตอ่การจัดการ

 - บันทึกรายละเอียดขอ้มูลผู้สมัคร  - ประหยัดเวลา

   รูปแบบตา่งๆ  และอุปกรณ์

 - พิมพ์รายช่ือผู้สมัคร

 - ประกาศรายช่ือผู้สมัคร

 - แจ้งผลการสมัคร

 - สง่ผลการสมัคร

  หมายเหตุ : ยอดคา่ใช้จ่ายที่แสดงในรายงานเป็นยอดประมาณการก่อนการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ

กระทรวงการต่างประเทศ


