
สิ่งที่สงมาดวย

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพดานคาใชจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรม ระยะเวลา เปาหมาย ระยะเวลาจริง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

ตามแผน

1. การประหยัดการใชน้ําประปา ต.ค.59 - ก.ย. 60 คาน้ําประปาลดลง ต.ค.59 - ก.ย. 60 คาน้ําประปา ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด 1.63 % 

รอยละ 5 ของการใช 1,600,393.15 บาท

ในชวงเวลาเดียวกัน ลดลงจากปกอน

55,851.26 บาท

คิดเปน 3.37 %

2. การประหยัดคาไปรษณียและ ต.ค.59 - ก.ย. 60 คาไปรษณียและ ต.ค.59 - ก.ย. 60 คาไปรษณียและโทรเลข เนื่องจากกระทรวงฯ ตองจัดสงสิ่งของ

โทรเลข โทรเลข ลดลง 17,908,662.36 บาท เพื่อใชในงานพระราชพิธีพระบรมศพ

รอยละ 5 ของการใช เพิ่มขึ้นจากปกอน ใหหนวยงานในตางประเทศทั่วโลก

ในชวงเวลาเดียวกัน 3,235,344.53 บาท 

คิดเปน 22.05 %

  หมายเหตุ : ยอดคาใชจายที่แสดงในรายงานเปนยอดประมาณการกอนการปรับปรุงบัญชีสิ้นปงบประมาณ

กระทรวงการตางประเทศ



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพดานการปรับปรุงกิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

กระทรวงการตางประเทศ

ชื่อกิจกรรม/ Process (กอนลด) Process (เปาหมายการปรับปรุง) วิธีการดําเนินการ Output (สินคา/บริการ) ตนทุนตอหนวยกิจกรรม

กระบวนการ (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ลดขั้นตอน/ ยกเลิก ยุบรวมกับ เปาหมายหลัง ผลหลังการ เปาหมายหลัง ผลหลังการ

ดําเนินงาน) ดําเนินงาน) ลดจํานวนวัน ขั้นตอน กิจกรรมอื่น การปรับปรุง ปรับปรุง การปรับปรุง ปรับปรุง

กิจกรรมดานการเงินและบัญชี   เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ ตนทุนรวม ตนทุนรวม

 - การรับจายเงินภาครัฐทาง 2 วัน 2 วัน  - ถูกตองแมนยํา  - ถูกตองแมนยํา กิจกรรมดาน กิจกรรมดาน

อิเล็กทรอนิกส (e-Payment)  - มีความโปรงใส  - มีความโปรงใส การเงินและบัญชี การเงินและบัญชี

 - ถูกตองตามระเบียบ  - ถูกตองตามระเบียบ ลดลงหรือเทาเดิม ลดลง 1.73 % เปนเงิน

1 วัน 1 วัน การเบิก-จายเงิน การเบิก-จายเงิน 1,966,049.68 บาท

 - ไดรับเงินโอนเขาบัญชี  - ไดรับเงินโอนเขาบัญชี ตนทุนตอหนวย ตนทุนตอหนวย

กิจกรรมดาน กิจกรรมดาน

2 วัน  - ไมมีเอกสารคางชําระ  - ไมมีเอกสารคางชําระ การเงินและบัญชี การเงินและบัญชี

ลดลงหรือเทาเดิม เพิ่มขึ้น 6.27 % 

5 วัน เปนเงิน 146.54 บาท

1 วัน

เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ

 - จํานวนวันดําเนินการ  - จํานวนวันดําเนินการ

9 วัน 2 วัน ลดลงเหลือ 9 วันทําการ ลดลงเหลือ 5 วันทําการ

 - ไดรับเงินภายใน  - ไดรับเงินภายใน 

1-2 วันทําการ 1-2 วันทําการ

1 วัน 1 วัน  - ขั้นตอนลดลงเหลือ  - ขั้นตอนลดลงเหลือ 

6 ขั้นตอน 6 ขั้นตอน

ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

ธ.ค.59 - ก.ย.60 ธ.ค.59 - ก.ย.60

1 วัน

2 วัน

ผูใชสิทธิ์ยื่นเอกสารขอเบิก/ตรวจสอบ

ใบสําคัญ 

รวบรวมเอกสาร/สงขอเบิกเงิน

จายเช็คคืนเงินทดรองราชการ 

อนุมัติใบสําคัญขอเบิก 

เงินเขาบัญชีเงินงบประมาณ 

อนุมัติเบิกจาย GFMIS 

จายเงินทดรองราชการใหผูใชสิทธิ์ 

ผูใชสิทธิ์ยื่นเอกสารขอเบิก/ตรวจสอบ

ใบสําคัญ 

รวบรวมเอกสาร/สงขอเบิกเงิน

โอนเงินเขาบัญชีผูมีสิทธิ์ 

อนุมัติใบสําคัญขอเบิก 

เงินเขาบัญชีเงินงบประมาณ 

อนุมัติเบิกจาย GFMIS 

เบิกเงินทดรองท่ีแคชเชียร 



ชื่อกิจกรรม/ Process (กอนลด) Process (เปาหมายการปรับปรุง) วิธีการดําเนินการ Output (สินคา/บริการ) ตนทุนตอหนวยกิจกรรม

กระบวนการ (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ลดขั้นตอน/ ยกเลิก ยุบรวมกับ เปาหมายหลัง ผลหลังการ เปาหมายหลัง ผลหลังการ

ดําเนินงาน) ดําเนินงาน) ลดจํานวนวัน ขั้นตอน กิจกรรมอื่น การปรับปรุง ปรับปรุง การปรับปรุง ปรับปรุง

กิจกรรมในการพัฒนาระบบการ (เอกสารแนบ) (เอกสารแนบ)  เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ ตนทุนรวม ตนทุนรวม

ใหบริการดานเอกสิทธิ์และ  - สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  - สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น กิจกรรมในการ กิจกรรมในการ

ความคุมกันทางการทูต  - มีระบบควบคุม/  - มีระบบควบคุม/ พัฒนาระบบการ พัฒนาระบบการ

 - การอํานวยเอกสิทธิ์ ปองกันที่มีประสิทธิภาพ ปองกันที่มีประสิทธิภาพ ใหบริการดาน ใหบริการดาน

แบบออนไลน (e-Privilege) มากยิ่งขึ้น มากยิ่งขึ้น เอกสิทธิ์และ เอกสิทธิ์และ

ใหแกคณะผูแทนทางทูตฯ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ ความคุมกันทาง ความคุมกันทาง

สําหรับการขอ stay permit 1.เวลาดําเนินการ 1.เวลาดําเนินการ การทูต ลดลงหรือ การทูต ลดลง 18.49 %

บัตรประจําตัว และบัตร  - ภายใน 7 วัน  - ภายใน 7 วัน เทาเดิม เปนเงิน 196,657.- บาท

Airport pass 2.จํานวนเอกสารที่ใช 2.จํานวนเอกสารที่ใช

 - ลดจํานวนเอกสาร  - ลดจํานวนเอกสาร ตนทุนตอหนวย ตนทุนตอหนวย

ไดปละ 7,000 ฉบับ ไดตามเปาหมาย กิจกรรมในการ กิจกรรมในการ

หรือเทากับรอยละ 70 หรือเทากับรอยละ 70 พัฒนาระบบการ พัฒนาระบบการ

ใหบริการดาน ใหบริการดาน

ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ เอกสิทธิ์และ เอกสิทธิ์และ

ระยะที่ 2 ระยะที่ 2 ความคุมกันทาง ความคุมกันทาง

ตั้งแตวันที่ 1 ก.พ. 59 ตั้งแตวันที่ 1 ก.พ. 59 การทูต ลดลงหรือ การทูต ลดลง 70.70 %

เทาเดิม เปนเงิน 285.10 บาท
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ขั้นตอนการลงทะเบียนนักการทูต (Assumption of Duty) + การขอ Stay Permit (อดีต) 

1. สอท. สง Assumption of Duty 
2. ลงทะเบียน กองกลาง  
3. ลงทะเบียน กรมพธิีฯ  

จนท. Key ชื่อ + ตําแหนง + 
passport details ในระบบ  

 

1. สอท. สง นส. ขอ Stay Permit  
2. ลงทะเบียน กองกลาง  
3. ลงทะเบียน กรมพธิีการทตู 

จนท. ตรวจสอบเอกสารและ
พิมพหนังสือ ม.15/ม.35 ให
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดําเนินการ: ประมาณหนึ่งสัปดาห ระยะเวลาการดําเนินการ: ประมาณ 10 – 20 วันทําการ

 
ยื่นหนงัสือขออํานวยความสะดวก 
 

1. จนท.ตรวจสอบเอกสาร        
2. เรียนเสนอหัวหนาฝาย 
3. เรียนเสนอ ผอ. ลงนาม ม.15 

4. เรียนเสนอ รอง อธ.ลงนาม ม.35   
5. ออกเลขในระบบสารบรรณ 
  

สอท. รับเอกสาร  Stay Permit 
ทุกวนัอังคารและวนัพฤหัส         
 

ระยะเวลาการดําเนินการ: ประมาณหนึ่งสัปดาห

ระยะเวลาการดําเนินการ: ประมาณ 4 สัปดาห 
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ขั้นตอนการทํางานในระบบ e-Privilege  (Assumption of Duty/Stay Permit/ID Card) 

 
สอท. Login e –Privilege 

 

สอท.  ยื่นเอกสารสําหรับ 
Assumption of Duty และการขอ Stay 

Permit ผานระบบ e-Privilege  

จนท. ผูรับผิดชอบตรวจสอบ
เอกสารและสง นส. ม.15/ม.35 
ใหหวัหนาฝายตอไปยัง ผอ 

ผอ./รอง อธ. ลงนาม นส.      
ม.15/ม.35 ในระบบ         

e-Privilege (พรอมออกเลข) 

ระยะเวลาการดําเนินการ: ประมาณ 2 วัน

 

E-Mail แจง สอท. ใหรับเอกสาร Stay 
Permit ไดทุกวันอังคารวนัพฤหัส 

 

 

พิมพหนังสือ ม.15/ม.35 ให สอท.  
 

สอท. รบัเอกสาร Stay Permit 
ทุกวันอังคารและวันพฤหัส     
 

เมื่อรับ Stay Permit สอท. 
ยื่นขอ ID Card ผาน ระบบ   
e-Privilege (1 วนัทําการ)         

ระยะเวลาการดําเนินการ: ประมาณ 2 - 4 วัน

ระยะเวลาการดําเนินการ: ประมาณ 1 สัปดาห 



สิ่งที่สงมาดวย

แบบประเมินการสอบทานการใชประโยชนขอมูลตนทุนของสวนราชการ

ผลการประเมิน

ม/ีไมมี หรือ ใช/ไมใช

1. ทานไดรับขอมูลตนทุนของกิจกรรมและผลผลิตที่ตองการหรือไม หากทานไมไดรับ ใช

ขอมูล ขอมูลตนทุนใดที่ทานตองการ

2. เมื่อทานสอบทานผลการดําเนินงาน ทานไดรับขอมูลผลการดําเนินงานในกิจกรรม ใช

และผลผลิตพรอมกับตนทุนที่เกี่ยวของหรือไม

3. ทานไดประเมินคุณภาพผลผลิตและตนทุนที่แสดงถึงความคุมคาหรือไม และได ใช

ดําเนินการอยางเหมาะสมหรือไม

4. ทานไดแสดงขอมูลตนทุนและผลการดําเนินงานในกิจกรรมควบคูกันหรือไม ใช

5. ทานไดเปรียบเทียบตนทุนของหนวยงานของทานกับหนวยงานอื่นที่ดําเนินกิจกรรม ไมมี

และสรางผลผลิตที่ใกลเคียงกันหรือไม

6. ตนทุนที่แสดงไวเปนตนทุนที่เปนปจจุบันหรือไม ใช

7. เมื่อทานตองตัดสินเชิงนโยบายทางการบริหาร การเลือกนโยบายการดําเนินงาน ไมมี

ที่แตกตางกันนั้น มีขอมูลตนทุนที่เกี่ยวของกับทางเลือกตาง ๆ ในการตัดสินใจ

ทางการบริหารหรือไม

8. ทานทราบตนทุนของงานบริการสาธารณะใดที่ทานใหความสําคัญและตองการ ใช

ขอมูลตนทุนในการบริหารหรือไม

9. เจาหนาที่ในหนวยงานของทานไดอธิบายใหทานเกิดความเขาใจในขอมูลตนทุน ใช

ของหนวยงานของทานหรือไม

10. ทานไดรับการอบรมอยางเหมาะสมในการทําความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลตนทุน ใช

การวิเคราะห และการใชประโยชนจากขอมูลตนทุนในหนวยงานของทานหรือไม

11. ทานสามารถทราบตนทุนที่ชัดเจนของงานบริการสาธารณะของหนวยงาน ใช

ของทานหรือไม

12. ทานทราบวิธีการเปรียบเทียบตนทุนของหนวยงานของทานกับตนทุนของ ใช

หนวยงานอื่นหรือไม

13. ทานไดใชขอมูลตนทุนเปนสวนหนึ่งของกรอบแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงาน ใช

(performance management) ของหนวยงานของทานหรือไม

14. ทานสามารถประเมินวาการใชทรัพยากรในหนวยงานของทานในการใหบริการ ไมใช

สาธารณะมีความคุมคาหรือไม

คําถาม หมายเหตุ



สิ่งที่สงมาดวย

แบบประเมินการสอบทานการใชประโยชนขอมูลตนทุนของสวนราชการ

ผลการประเมิน

ม/ีไมมี หรือ ใช/ไมใช
คําถาม หมายเหตุ

15. ทานมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการดานตนทุนในระดับสํานัก กอง ศูนย ใช

ของหนวยงานของทานหรือไม

16. ทานสามารถสรางการตระหนักถึงวัฒนธรรมองคกรดานการประหยัดการใช ใช

ทรัพยากรไดเพิ่มขึ้นหรือไม

17. เมื่อทานใชขอมูลตนทุน ทานทราบถึงวิธีการคํานวณ และการวิเคราะห ใช

เปรียบเทียบระหวางปปจจุบันและปกอนไดหรือไม

18. ทานไดริเริ่มสรางกระบวนการใชประโยชนจากขอมูลตนทุนในการบริหารตนทุน ใช

ในหนวยงานของทานหรือไม

19. บุคลากรในหนวยงานของทานตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลตนทุน ใช

วามีสวนเกี่ยวของกับบุคลากรทุกคนหรือไม
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