สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวงการต่างประเทศ
กิจกรรม
1. การประหยัดการใช้ไฟฟ้า

2. การประหยัดค่าน้ามันเชื้อเพลิง

ระยะเวลา
เป้าหมาย
ระยะเวลาจริง
ตามแผน
ต.ค.58 - ส.ค. 59 ค่าไฟฟ้าลดลง
ต.ค.58 - ส.ค. 59
ร้อยละ 5 ของหน่วย
การใช้ในช่วงเวลา
เดียวกัน

ต.ค.58 - ส.ค. 59 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ลดลงร้อยละ 5
ของหน่วยการใช้ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน

ต.ค.58 - ส.ค. 59

ผลการดาเนินงาน
ค่าไฟฟ้า
43,608,742.41 บาท
ลดลงจากปีก่อน
1,905,245.70 บาท
คิดเป็น 4.19 %

หมายเหตุ
ต่ากว่าเป้าหมายทีก่ าหนด 0.81 %

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
จานวนหน่วยการใช้ลดลงตามเป้าหมาย
33,929.24 หน่วย/
ทีก่ าหนด และจานวนเงินลดลงสูงกว่า
782,232.99 บาท
เป้าหมายทีก่ าหนด 13.77 %
ลดลงจากปีก่อน
1,786.68 หน่วย/
180,779.45 บาท คิดเป็น
หน่วยลดลง 5 %
จานวนเงินลดลง 18.77 %

หมายเหตุ : ยอดค่าใช้จ่ายทีแ่ สดงในรายงานเป็นยอดประมาณการก่อนการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ

สิง่ ที่ส่งมาด้วย

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวงการต่างประเทศ
ชือ่ กิจกรรม/
กระบวนการ

Process (ก่อนลด)
(กระบวนการ/ขัน้ ตอนในการ
ดาเนินงาน)

Process (เป้าหมายการปรับปรุง)
(กระบวนการ/ขัน้ ตอนในการ
ดาเนินงาน)

กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
- การเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
กรณีจา่ ยบุคคลภายนอก

วิธกี ารดาเนินการ
ลดขัน้ ตอน/
ยกเลิก ยุบรวมกับ
ลดจานวนวัน ขัน้ ตอน กิจกรรมอืน่
P

1 วัน

จัดทำเอกสำรเบิกจ่ำย

1 วัน

จัดทำเอกสำรเบิกจ่ำย

1 วัน

ขออนุมัติเบิกจ่ำย

1 วัน

ขออนุมัติเบิกจ่ำย

1 วัน

จัดทำใบขอเบิกเงินในระบบ GFMIS โดย
วิธีจ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร

1 วัน

1 วัน

เบิกเงินในระบบ GFMIS

2 วัน

กรมบัญชีกลำงอนุมัติรำยกำรขอเบิกเงิน /
ประมวลผลสั่งจ่ำยเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรของส่วนรำชกำร

เขียนเช็คสั่งจ่ำยผู้ขำย

1 วัน

2 วัน

จัดทำใบขอเบิกเงินในระบบ GFMIS โดยวิธีจ่ำย
ตรงผู้ขำย กรณีมีข้อมูลหลักผู้ขำย
เบิกเงินในระบบ GFMIS

กรมบัญชีกลำงอนุมัติรำยกำรขอเบิกเงิน /
ประมวลผลสั่งจ่ำยเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรของผู้ขำย

แจ้งกำรโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขำย

1 วัน
เสนอผู้มีอำนำจลงนำมเช็คสั่งจ่ำย

แจ้งผู้ขำยมำรับเช็ค

หมายเหตุ : ยอดค่าใช้จา่ ยที่แสดงในรายงานเป็นยอดประมาณการก่อนการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ

P

Output (สินค้า/บริการ)
เป้าหมายหลัง
ผลหลังการ
การปรับปรุง
ปรับปรุง

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
เป้าหมายหลัง
ผลหลังการ
การปรับปรุง
ปรับปรุง

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

ต้นทุนรวม

ต้นทุนรวม

- ถูกต้องแม่นยา
- มีความโปร่งใส
- ถูกต้องตามระเบียบ
การเบิก-จ่ายเงิน
เชิงปริมาณ
- จานวนวันดาเนินการ

- ถูกต้องแม่นยา
- มีความโปร่งใส
- ถูกต้องตามระเบียบ
การเบิก-จ่ายเงิน
- มีความคล่องตัวในการ
ดาเนินการมากยิง่ ขึน้

กิจกรรมด้าน
การเงินและบัญชี
ลดลง 5% เป็นเงิน
7,830,147.58 บาท
ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมด้าน

กิจกรรมด้าน
การเงินและบัญชี
ลดลง 11.50 % เป็นเงิน
18,004,653.16 บาท
ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมด้าน

ลดลงเหลือ 6 วันทาการ - ลดขัน้ ตอนของงานโดย การเงินและบัญชี
- ได้รับเงินภายใน
ใช้ระบบจ่ายตรงให้เป็น ลดลง 5% เป็นเงิน

การเงินและบัญชี
ลดลง 11.57 % เป็นเงิน

1-2 วันทาการ

ประโยชน์

373.06 บาท

- ใช้เช็คลดลง
- ขัน้ ตอนลดลงเหลือ
6 ขัน้ ตอน
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย.59 - ก.ย.59

เชิงปริมาณ
- จานวนวันดาเนินการ
ลดลงเหลือ 4 วันทาการ
- ได้รับเงินภายใน
1-2 วันทาการ หลังการ
เบิก-จ่ายในระบบ GFMIS
- ใช้เช็คลดลง
- ขัน้ ตอนลดลงเหลือ
6 ขัน้ ตอน

161.22 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวงการต่างประเทศ
Process (เป้าหมายการปรับปรุง)
วิธกี ารดาเนินการ
Output (สินค้า/บริการ)

ชื่อกิจกรรม/

Process (ก่อนลด)

กระบวนการ

(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ

(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ

ดาเนินงาน)

ดาเนินงาน)

กิจกรรมด้านงานสารบรรณ
- การทาบัตรผ่านเข้าออก
Access Card

ลดขั้นตอน/

ยุบรวมกับ

เป้าหมายหลัง

ลดจานวนวัน ขั้นตอน กิจกรรมอื่น

การปรับปรุง

P
ตรวจควำมถูกต้องคำขอมีบัตรผ่ำน
เข้ำออก (Access Card)

ตรวจควำมถูกต้องคำขอมีบัตรผ่ำน
เข้ำออก (Access Card)

1 วัน

1.30 ชม.
ขั้นตอนกำรจัดทำบัตร Access Card
โดยดำเนินกำรผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์

1 วัน

กำร
เชื่อมต่อข้อมูลบัตร
กับระบบประตู

ตรวจสอบควำมถูกต้องและกำรใช้
บัตรอย่ำงสมบูรณ์

ขั้นตอนกำรจัดทำบัตร Access Card
โดยดำเนินกำรผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์

กำร
เชื่อมต่อข้อมูลบัตร
กับระบบประตู

1.30 ชม. ตรวจสอบควำมถูกต้องและกำรใช้
บัตรอย่ำงสมบูรณ์

1 วัน
แจ้งผู้ขอมีบัตรมำรับบัตร

แจ้งผู้ขอมีบัตรมำรับบัตร

หมายเหตุ : ยอดค่าใช้จ่ายที่แสดงในรายงานเป็นยอดประมาณการก่อนการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ

ยกเลิก

ผลหลัง
การปรับปรุง

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง

ผลหลังการ
ปรับปรุง

เชิงคุณภาพ
- ถูกต้องตามระเบียบ
การรักษาความ
ปลอดภัยของกระทรวงฯ
- มีความโปร่งใส
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
- ถูกต้องตามระเบียบ
การรักษาความ
ปลอดภัยของกระทรวงฯ
- มีความโปร่งใส
- มีการประชาสัมพันธ์

ต้นทุนรวม
กิจกรรมด้าน
งานสารบรรณ
ลดลง 5% เป็นเงิน
836,138.14 บาท
ต้นทุนต่อหน่วย

ต้นทุนรวม
กิจกรรมด้าน
งานสารบรรณ
ลดลง 0.94 % เป็นเงิน
156,649.65 บาท
ต้นทุนต่อหน่วย

- จานวนเวลาดาเนินการ
ลดลงเหลือ 3 ชม.
- เจ้าหน้าที่อื่นในกอง
กลางร่วมมือในการ
จัดทาบัตรให้เสร็จสิ้น
เร็วขึ้น
ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย.59 - ก.ย.59

การใช้บัตร Access Card
เพื่อความปลอดภัยในการ
เข้า-ออกกระทรวงฯ
อย่างต่อเนื่อง
เชิงปริมาณ
- จานวนเวลาดาเนินการ
ลดลง 2 วัน 5 ชั่วโมง
- เจ้าหน้าที่อื่นในกอง
กลางร่วมมือในการ
จัดทาบัตรให้เสร็จสิ้น
เร็วขึ้น

กิจกรรมด้าน
งานสารบรรณ
ลดลง 5% เป็นเงิน
11.35 บาท

กิจกรรมด้าน
งานสารบรรณ
ลดลง 0.43 % เป็นเงิน
0.97 บาท

