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คู่มือการปฏิบัตงิาน 
กระบวนงานจัดท าต้นทุนผลผลิต ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 

 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไป  
ตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนงาน 
 1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่พัฒนาให้ 
การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพ่ือขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ 
 1.3 เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และใช้เป็นแนวทางในการจัดท าต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตรวมถึงการน าข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานได้ 
 

2. ขอบเขต 
2.1 คู่มือการปฏิบัตินี้จัดท าขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดปฏิบัติงานใน

ระบบ GFMIS ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การก าหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS การบันทึกกิจกรรมย่อยและ
การตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS การจัดท าข้อมูล
ประกอบการค านวณต้นทุน การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

2.2 การรวบรวมคู่มือการปฏิบัตินี้เป็นการรวบรวมส าหรับวิธี/แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
การการด าเนินงานด้านการจัดท าต้นทุนของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 
3. ค าจ ากัดความ 

ผลผลิตหลัก หมายถึง ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงผลผลิตอ่ืนที่นอกเหนือจากเอกสาร
งบประมาณที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้เงินในงบประมาณในการผลิต
ผลผลิต 

 ผลผลิตย่อย หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หน่วยงานภาครัฐท าการผลิตและส่งมอบให้กับ
บุคคลภายนอก ซึ่งหน่วยงานก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการค านวณหาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงานและ
สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีของหน่วยงานเองและเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานอื่นได้ 
น าไปสู่การวัดผลการด าเนินงานของหน่วยงาน และการประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 

กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงกิจกรรมอ่ืนที่นอกเหนือจากเอกสาร
งบประมาณที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้เงินในงบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรม 
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 กิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการค านวณหาต้นทุน
ต่อหน่วยกิจกรรม และสามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมระหว่างปีของหน่วยงานเองและเปรียบเทียบ
ระหว่างหน่วยงานอ่ืนได้ น าไปสู่การวัดผลการด าเนินงานของหน่วยงานและการประเมินประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงาน 

 ศูนย์ต้นทุน หรือ หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภายในส่วนราชการที่ก าหนดขึ้นตามโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ ซ่ึงแต่ละแห่งจะมีการด าเนินกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรหรือต้นทุนในการผลิตผลผลิต 

ศูนย์ต้นทุนหลัก หรือ หน่วยงานหลัก หมายถึง ศูนย์ต้นทุนหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่โดยตรงในการ
สร้างผลผลิต 

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน หรือ หน่วยงานสนับสนุน หมายถึง ศูนย์ต้นทุนหรือหน่วยงานที่ไม่มีหน้าที่
โดยตรงในการสร้างผลผลิต แต่ท าหน้าที่ให้บริการศูนย์ต้นทุนอ่ืน 

ต้นทุน หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการก่อให้เกิดผลผลิตของหน่วยงาน  โดยให้รวม
ทรัพยากรที่เกิดจากทุกแหล่งเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบกลาง 

ต้นทุนทางตรง หมายถึง ต้นทุนที่สามารถระบุได้โดยตรงว่าเป็นต้นทุนของศูนย์ต้นทุนใด 
ต้นทุนทางอ้อม หมายถึง ต้นทุนที่ไม่สามารถระบุเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนได้ จ าเป็นต้องอาศัยเกณฑ์การ     

ปันส่วนในการระบุต้นทุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน 
 ต้นทุนคงท่ี หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน 
 ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน 

ต้นทุนกิจกรรม หมายถึง ทรัพยากรทั้งหมดที่หน่วยงานจ่ายไปเพ่ือให้สามารถด าเนินงานในกิจกรรม
ดังกล่าวได ้ไม่ว่าจะเป็นเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรืองบกลาง 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 รองปลัดกระทรวงคมนาคม  : ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม  : ก ากับดูแล กลั่นกรองการปฏิบัติงาน 
 ผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง :    รับผิดชอบ ควบคุมดูแล และกลั่นกรองการปฏิบัติงาน 
 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและงบประมาณ : รับผิดชอบ ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานร่วมกับนักวิชาการเงินและบัญชี 
 นักวิชาการเงินและบัญชี  : ผู้ปฏิบัติงาน 
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5. Work Flow กระบวนงาน 
ชื่อกระบวนการ  : กระบวนการจัดท าต้นทุนผลผลิต 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ : ด าเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง 
ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ* 

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 
- จัดท ารายละเอียดข้อมูลกิจกรรมย่อย

ข อ ง แ ต่ ล ะ ศู น ย์ ต้ น ทุ น  ส่ ง ให้
กรมบัญชีกลางผูกความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมย่อยกับรหัสกิจกรรมหลักที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล
ค่าใช้จ่ายของแต่ละศูนย์ต้นทุนให้ถูกต้อง
ตามกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS 

 

5 วัน ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของการ
บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรม
ย่อย และศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS 
พร้อมจัดท ารายละเอียดในระดับราย
รายการ ส าหรับเตรียมจัดส่งให้แต่ละ
ศูนย์ต้นทุนตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลค่าใช้จ่าย 

 

12 เดือน ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 

- ประสานศูนย์ต้นทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จัดท าข้อมูลประกอบการค านวณต้นทุน 
ได้แก่ ข้อมูลสัดส่วนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม 
ข้อมูลปริมาณผลการด าเนินงานของ
กิจกรรมย่อย และผลผลิตย่อย 

 

25  วัน ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 

- ค านวณและเปรียบเทียบผลการ
ค านวณต้นทุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการของกรมบัญชีกลาง 

 
45 วัน ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 

- เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
รายงานการจัดท าต้นทุนผลผลิต 
 
 

 
2 วัน ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

- ส่งผลการด าเนินงาน (เอกสารการ
ด าเนินงานครบถ้วนตามรายละเอียด
เกณฑ์การประเมินผลฯ ที่ก าหนดโดย
กรมบัญ ชีกลาง) ให้กรมบัญ ชีกลาง 
ส านั กงบประมาณ  และส านักงาน 
ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด 
พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลบนหน้าหลัก
เว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
 
 

 

1 วัน ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ, 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

จัดท ารายละเอียดกิจกรรม
ย่อยส่งให้กรมบัญชีกลาผูก

รหัสในระบบ GFMIS 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเข้าสู่ระบบ GFMIS 

 

ประสานศูนย์ต้นทุนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
จัดท าข้อมูลประกอบการค านวณต้นทุน 

 

ค านวณและเปรียบเทียบผลการค านวณ
ต้นทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ

กรมบัญชีกลาง 
 

เสนอผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ 

 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกต้อง 

จัดส่งรายงานให้กรมบัญชีกลาง และ 
เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 
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ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ* 

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 
- จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 5 เรื่อง ประกอบด้วย ด้าน
การลดค่ า ใช้ จ่ าย ในภ าพรวม ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 2 
เรื่อง ด้านการปรับปรุงกิจกรรม 2 เรื่อง 
ด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง 
1 เรื่อง 

 

25 วัน ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 

- เสนอผู้บริหารลงนามเห็นชอบแผน
เพิ่ มประสิท ธิภ าพ  และลงนาม ใน
ห นั ง สื อ เพื่ อ น า ส่ ง แ ผ น ฯ  ให้ กั บ
กรมบัญ ชีกลางภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

-  
2 วัน ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

- ส่ งส า เน าแผนฯ  ที่ ได้ รั บ ค วาม
เห็นชอบแล้วให้กรมบัญชีกลางภายใน
ระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
พร้อมสื่ อสารกับหน่ วยงานภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและ
ส านักงานรัฐมนตรีให้ด าเนินการตาม
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

2 วัน ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ, 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

- การสอบทานการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ต้นทุนของส่วนราชการและรายงานผล
ก า ร ด า เนิ น ง า น ต า ม แ ผ น เพิ่ ม
ประสิทธิภาพฯ การลดค่าใช้จ่ายและ
การปรับปรุงกิจกรรม 

 
 45 วัน ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 

- เสนอผู้บริหารลงนามเห็นชอบต่อ
รายงานผลการด าเนินงานฯ และลงนาม
ในหนังสือเพื่อน าส่งส าเนารายงานฯ 
ให้กับกรมบัญชีกลาง 
 

 
2 วัน ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

- ส่งผลการสอบทานการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลต้นทุน  รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

 

1 วัน ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ,
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 

เสนอผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ 

 

เสนอผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ 

 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

(ลดค่าใช้จ่าย ปรับปรุงกิจกรรม) 
 

จัดส่งแผนเพิ่มประสิทธิภาพให้
กรมบัญชีกลาง และสื่อสารกับ

หน่วยงานภายในด าเนินการตามแผนฯ 
 

สอบทานการใช้ประโยชน์จากขอ้มูล
ต้นทุน และรายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
 

ส่งผลการสอบทานการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุน 

รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนเพ่ิมประสิทธิภาพให้

กรมบัญชีกลาง 
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6. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

การด าเนินงานด้านการจัดท าต้นทุนผลผลิตเป็นการด าเนินงานโดยคณะท างานจัดท าต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีอ านาจหน้าที ่ในการพิจารณา ทบทวน ก าหนดผลผลิตย่อย 
กิจกรรมย่อย พร้อมปริมาณหน่วยนับ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
และกิจกรรมย่อย ทบทวนและจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด พิจารณา/จัดท าและด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
และการด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

6.1 จัดท ารายละเอียดข้อมูลกิจกรรมย่อยของแต่ละศูนย์ต้นทุน ส่งให้กรมบัญชีกลางผูกความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมย่อยกับรหัสกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายของแต่ละศูนย์ต้นทุนให้ถูกต้องตาม
กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ซึ่งในการก าหนดกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อยพร้อมทั้งหน่วยนับ เกิดจากการทบทวน
ภารกิจทั้งองค์กรเพ่ือก าหนดกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย พร้อมหน่วยนับส าหรับการค านวณต้นทุนผลผลิต  และ
จากการก าหนดกิจกรรมย่อยมาตรฐานพร้อมหน่วยนับของหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 11 ด้าน ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 449 ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2553  โดยด าเนินการดังนี้ 

6.1.1 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของศูนย์ต้นทุน กิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลัก และ
ผลผลิตหลัก เพ่ือให้เห็นว่าศูนย์ต้นทุนใดเป็นศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนใดเป็นศูนย์ต้นทุนสนับสนุน และ   
แต่ละศูนย์ต้นทุนมีการด าเนินการกิจกรรมย่อยใดบ้าง และกิจกรรมย่อยใดมีส่วนสร้างผลผลิตย่อย กิจกรรมหลัก 
และผลผลิตหลักใดบ้าง  

6.1.2 จัดท าข้อมูลรายละเอียดความเชื่ อมโยงกิจกรรมย่อยกับกิจกรรมหลักส่ งให้
กรมบัญชีกลางด าเนินการผูกความสัมพันธ์ของรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS เพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ตามแบบฟอร์มรายงานกิจกรรมย่อยส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ..... และ แบบฟอร์ม
การก าหนดรหัสกิจกรรมย่อยที่ใช้เงินในงบประมาณ และ แบบฟอร์มการก าหนดรหัสกิจกรรมย่อยที่ใช้เงินนอก
งบประมาณและงบกลาง 

 
  ตัวอย่างการก าหนดกิจกรรมย่อยส าหรับการบันทึกค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS  
เงินในงบประมาณ 

  รหัสกิจกรรมหลัก  รหัสกิจกรรมย่อย รหัสกิจกรรมย่อย (ส าหรับบันทึกในระบบ GFMIS) 
 (14 หลัก)   (3 หลัก)     (12 หลัก) 
   080021000I1230     101       1000I1230101   (1000I1230+101) 
กิจกรรมหลัก : ศึกษา............     กิจกรรมย่อย : งานพัฒนา.....      กิจกรรมย่อย : งานพัฒนา........... 
 
 
เงินนอกงบประมาณและงบกลาง  

   รหัสกิจกรรมย่อย รหัสกิจกรรมย่อย (ส าหรับบันทึกในระบบ GFMIS) 
                (3 หลัก)     (12 หลัก) 
                    101          100008002101   (1000I1230+101) 
                   กิจกรรมย่อย : งานพัฒนา.....              กิจกรรมย่อย : งานพัฒนา........... 
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6.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลค่าใช้จ่ายที่มีการระบุเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน และกิจกรรมย่อยในระบบ 
GFMIS ทุกรายการ โดยใช้ค าสั่งงาน KSB1 ในการประมวลผลข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS พร้อมจัดท า
รายละเอียดในระดับรายรายการ ส าหรับเตรียมจัดส่งให้แต่ละศูนย์ต้นทุนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ค่าใช้จ่าย 

6.3 ประสานศูนย์ต้นทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าข้อมูลประกอบการค านวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต โดยข้อมูลที่จ าเป็นในการประกอบการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประกอบด้วย 

- ข้อมูลสัดส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมย่อย ส าหรับหน่วยงานที่มีกิจกรรม
ย่อยมากกว่า 1 กิจกรรม (หน่วยงานที่มีเพียงกิจกรรมเดียวไม่ต้องจัดท าข้อมูลในส่วนนี้)  โดยใช้แบบฟอร์ม บค.1 

- ข้อมูลปริมาณผลการด าเนินงานของกิจกรรมย่อย และผลผลิตย่อย โดยการจัดเก็บปริมาณ   
ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณปัจจุบัน เปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน พร้อมวิเคราะห์สาเหตุของ
ปริมาณผลการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากปีงบประมาณก่อน เฉพาะในกรณีที่มีปริมาณผลการด าเนินงาน
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงเกินกว่าร้อยละ 20 โดยใช้แบบฟอร์ม ปม.1 

6.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลค่าใช้จ่ายของแต่ละศูนย์ต้นทุน โดยการจัดท ารายละเอียดข้อมูล
ค่าใช้จ่ายที่มีการระบุเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนและกิจกรรมย่อย ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม 
ส่งให้ทุกศูนย์ต้นทุนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลค่าใช้จ่าย  โดยมีการลงนามตรวจสอบความถูกต้องจาก
หัวหน้าศูนย์ต้นทุนของข้อมูลต้นทุน ศูนย์ต้นทุน หรือกิจกรรม โดยใช้แบบตรวจสอบความถูกต้องของการระบุ
ค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS 

6.5 ด าเนินการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยต้อง
มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละระดับ ซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 

6.5.1 รวบรวมค่าใช้จ่ายตามประเภทค่าใช้จ่ายแยกตามแหล่งเงิน (ตารางที่ 1) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มี
การประมวลผลมาจากระบบ GFMIS ด้วยค าสั่งงาน KSB1 และให้พิจารณาตัดต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานออกไป โดยแสดงหมายเหตุประกอบไว้ เพ่ือกระทบยอดค่าใช้จ่ายที่น ามาค านวณต้นทุนผลผลิตและ
ค่าใช้จ่ายในงบการเงิน 
 6.5.2 ค านวณหาต้นทุนของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน (ตารางที่ 2) ในระบบ 
GFMIS จะมีการบันทึกต้นทุนทางตรงเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนแล้ว ส่วนต้นทุนทางอ้อมต้องอาศัยเกณฑ์การปันส่วน    
เพ่ือระบุต้นทุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน ในการพิจารณาเกณฑ์การปันส่วนก าหนดได้ตามความเหมาะสม อย่างยุติธรรม 
โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ท าให้ต้นทุนนั้นผันแปร เพ่ือที่จะใช้เป็นตัวผลักดันต้นทุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน 
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 6.5.3 ค านวณหาต้นทุนของกิจกรรมย่อย (ตาราง 3) โดยการน าต้นทุนของศูนย์ต้นทุนหลักและ
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนแยกประเภทตามแหล่งเงินและค่าเสื่อมราคา แล้วจึงปันส่วนต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อยที่    
ศูนย์ต้นทุนนั้นด าเนินการ โดยใช้เกณฑ์ภาระงานที่บุคลากรปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมย่อย 

 
 6.5.4 ค านวณต้นทุนของผลผลิตย่อย (ตาราง 4) โดยการปันส่วนต้นทุนกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย
ตามเกณฑ์ภาระงานที่บุคลากรปฏิบัติงานในแต่ละผลผลิตย่อย และในการค านวณจะมีการแยกประเภทแหล่งเงิน
และค่าเสื่อมราคา 

 
 

 6.5.5 ค านวณหาต้นทุนของกิจกรรมหลัก (ตารางที่ 5) เป็นการน าต้นทุนของผลผลิตย่อยแยก
ประเภทตามแหล่งเงินและค่าเสื่อมราคาเชื่อมโยงต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมหลักตามเอกสารงบประมาณที่มี
ความสัมพันธ์กัน 
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 6.5.6 ค านวณหาต้นทุนของผลผลิตหลัก (ตารางที่ 6) เป็นการค านวณจากต้นทุนกิจกรรมหลัก
ตามเอกสารงบประมาณที่สัมพันธ์กับผลผลิต โดยเชื่อมโยงต้นทุนกิจกรรมหลักเข้าสู่ผลผลิตหลัก 
 

 

6.6 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตกับปีงบประมาณก่อน และวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของต้นทุนต่อหน่วย พร้อมจัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
ซึ่งมีการแสดงผลการเปรียบเทียบในแต่ละระดับ ดังนี้ 

6.6.1 การเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมย่อย (ตารางที่ 7) เป็นการเปรียบเทียบ
ต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงินของปีงบประมาณปัจจุบัน (ข้อมูลตารางที่ 3) และต้นทุนกิจกรรมย่อยของ
ปีงบประมาณก่อน 

6.6.2 การเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตย่อย (ตารางที่ 8) เป็นการเปรียบเทียบต้นทุน
ผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงินของปีงบประมาณปัจจุบัน (ข้อมูลตารางที่ 4) กับต้นทุนผลผลิตย่อยของ
ปีงบประมาณก่อน 

6.6.3 การเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมหลัก (ตารางที่ 9) เป็นการเปรียบเทียบ
ต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงินของปีงบประมาณปัจจุบัน (ข้อมูลตารางที่ 5) กับต้นทุนกิจกรรมหลักของ
ปีงบประมาณก่อน 

6.6.4 การเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตหลัก (ตารางที่ 10) เป็นการเปรียบเทียบ
รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงินของปีงบประมาณปัจจุบัน (ข้อมูลตารางที่ 6) กับต้นทุนผลผลิตหลัก
ของปีงบประมาณก่อน 

6.6.5 การเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน (ตารางที่ 11) เป็นการเปรียบเทียบรายงาน
ต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายทางตรง) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (ข้อมูลตารางที่ 2) 
กับรายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายทางตรง) ของปีงบประมาณก่อน 
 6.6.6 การเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (ตารางที่ 12) เป็นการเปรียบเทียบ
รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายทางอ้อม) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (ข้อมูล
ตารางที่ 2) กับรายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายทางอ้อม) ของปีงบประมาณก่อน 
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สรุปความเชื่อมโยงของตารางผลการค านวณกับตารางผลการเปรียบเทียบต้นทุน 
    ตารางผลการค านวณ           ตารางผลการเปรียบเทียบ 
 
                                                                    
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการเปรียบเทียบ  
- ใช้ข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณปัจจุบัน (ปี 25x2) ลบ ข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณก่อน        

(ปี 25x1) หาร ด้วยข้อมูลต้นทุนปีงบประมาณก่อน (ปี 25x1) 
- ผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างมีสาระส าคัญ (มีการ

เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20%) ต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของต้นทุนต่อหน่วย 
เพ่ือให้ทราบสาเหตุและน าไปสู่การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 

6.7  จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยมีวิธีการและรูปแบบการน าเสนอแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ดังนี้  

6.7.1 การลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม ในการพิจารณาคัดเลือกค่าใช้จ่ายเพ่ือลดต้นทุน ควร
ค านึงถึงนโยบายการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของรัฐบาล หรือการลดค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างผิดปกติ และเป็น
ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานคิดว่าสามารถบริหารจัดการเพ่ือให้ลดลงได้ เช่น นโยบายการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของ
รัฐบาล ในเรื่องค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า หรือการลดค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น เมื่อ
เลือกท่ีจะลดค่าใช้จ่ายใดแล้ว ต้องมีการสื่อสารภายในเพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในองค์กรทราบถึงเป้าหมายและ
วิธีการที่ก าหนดขึ้น จึงจะท าให้เป้าหมายที่ก าหนดไว้เกิดผลส าเร็จ (ใช้ตารางผลการเปรียบเทียบ ตารางที่ 12 
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุน) 
 6.7.2 การปรับปรุงกิจกรรม ในการเลือกกิจกรรมเพ่ือวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพจะต้องค านึงถึง 
กิจกรรมที่มีความสิ้นเปลืองทรัพยากร จัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม และพิจารณากิจกรรมที่มีต้นทุนที่สูง
เกินไปเมื่อเทียบกับการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนที่มีลักษณะการด าเนินงานที่
คล้ายคลึงกัน หากหน่วยงานเลือกกิจกรรมหลักในการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ  จะท าให้เกิดการประหยัด
ทรัพยากรและเกิดประสิทธิภาพในภาพกว้างแก่หน่วยงาน เช่น การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน หรือ
การลดขั้นตอนการท างานที่ไม่มีคุณค่า หรือลดกระบวนการที่ซ้ าซ้อนของการท างาน เป็นต้น (ใช้ตารางผลการ
เปรียบเทียบ ตารางที่ 7 ประกอบการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพ่ือท าการปรับปรุงกิจกรรม และยังสามารถใช้
ข้อมูลเชิงสถิติจากรายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่ ง
กรมบัญชีกลางมีการรวบรวมและวิเคราะห์เปรียบเทียบจากข้อมูลของทุกส่วนราชการมาประกอบการพิจารณาได้
ด้วย) 

ตารางที่ 1 ตารางที่ 11 

ตารางที่ 3 

ตารางที่ 12 

ตารางที่ 4 

ตารางที่ 7 

ตารางที่ 5 

ตารางที่ 8 

ตารางที่ 6 

ตารางที่ 9 

ตารางที่ 10 
 

ตารางที่ 2 
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   ในการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการปรับปรุงกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมนั้นในรูปของต้นทุนและปริมาณงาน มีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
  แนวทางท่ี 1  
 
 
 

  แนวทางท่ี 2 
 
 
 

 
 แนวทางท่ี 3  
 
 
 

6.8 การสอบทานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการและรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
เพ่ิมประสิทธิภาพฯ การลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน  

- การสอบทานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการ จะใช้แบบประเมินด้านการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนของกรมบัญชีกลาง สามารถประเมินได้ 2 วิธี คือ 1) การประเมินโดยผู้บริหาร และ 
2) การประเมินโดยคณะท างานต้นทุนผลผลิต ซึ่งวิธีนี้จะต้องมีการสรุปผลการประเมินของคณะท างานต้นทุน
ผลผลิตของส่วนราชการเพ่ือท าการสรุปเป็นผลการสอบทานการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนของหน่วยงาน 

- การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพฯ การลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุง
กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน  ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัย
สนับสนุนที่ท าให้สามารถด าเนินการส าเร็จตามแผน และปัจจัยที่ท าให้การด าเนินการไม่ส าเร็จตามแผน โดยใช้
แบบฟอร์มการรายงานตามรูปแบบของกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตน้ทุนรวมเท่าเดิม ปริมาณงานเพ่ิมข้ึน ตน้ทุนต่อหน่วยลดลง 

ตน้ทุนรวมลดลง ปริมาณงานเท่าเดิม ตน้ทุนต่อหน่วยลดลง 

ตน้ทุนรวมลดลง ปริมาณงานลดลง ตน้ทุนต่อหน่วยลดลง 
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7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ* 

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 
 

5 วัน 

- จัดท ารายละเอียดข้อมูลกิจกรรมย่อย
ขอ งแ ต่ ล ะศู น ย์ ต้ น ทุ น  ส่ งให้
กรมบัญชีกลางผูกความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมย่อยกับรหัสกิจกรรมหลักท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล
ค่ าใช้จ่ ายของแต่ละศูนย์ต้ นทุนให้
ถูกต้องตามกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS 

มกีารด าเนินการ
ตามระยะเวลา
และรูปแบบท่ี
กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

ฝ่ายบัญชีและ
งบประมาณ 

 

12 เดือน 

- ตรวจสอบความถูกต้องของการ
บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรม
ย่ อย  และศู น ย์ ต้ นทุ น ในระบ บ 
GFMIS พร้อมจัดท ารายละเอียดใน
ระดับรายรายการ ส าหรับเตรียม
จัดส่งให้แต่ละศูนย์ต้นทุนตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลค่าใช้จ่าย 

มีการบันทึก
ค่าใช้จ่ายมีเข้าสู่
กิจกรรมย่อยทุก
รายการ 

ฝ่ายบัญชีและ
งบประมาณ 

 

25  วัน 

- ป ระส าน ศู น ย์ ต้ น ทุ น และผู้ ที่
เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลประกอบการ
ค านวณต้นทุน ได้แก่ ข้อมูลสัดส่วน
การป ฏิ บั ติ งาน ของบุ ค ลากรที่
ปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม ข้อมูล
ปริมาณผลการด าเนินงานของกิจกรรม
ย่อย และผลผลิตย่อย 

มีข้อมูล
ประกอบการ
ค านวณต้นทุน
ผลผลติได้
ครบถ้วนและ
เพียงพอ 

ฝา่ยบัญชีและ
งบประมาณ 

 
45 วัน 

- ค านวณและเปรียบเทียบผลการ
ค านวณต้นทุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการของกรมบัญชีกลาง 

ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีกรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

ฝ่ายบัญชีและ
งบประมาณ 

 
2 วัน 

- เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
รายงานการจัดท าต้นทุนผลผลิต 
 
 

ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และ
การมอบหมาย
งาน 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

 

1 วัน 

- ส่งผลการด าเนินงาน (เอกสาร
ก า ร ด า เนิ น ง า น ค ร บ ถ้ ว น ต า ม
รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลฯ 
ที่ก าหนดโดยกรมบัญ ชีกลาง) ให้
กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ 
แ ล ะ ส านั ก งาน  ก .พ .ร . ภ าย ใน
ระยะ เวล าที่ ก าห น ด  พ ร้ อ ม ทั้ ง 
เผยแพร่ข้อมูลบนหน้าหลักเว็บไซต์
ของหนว่ยงาน 
 
 

มีการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์การ
ประเมินผล 

ฝ่ายบัญชีและ
งบประมาณ, 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

จัดท ารายละเอียด
กิจกรรมย่อยส่งให้

กรมบัญชีกลางผูกรหัส
ในระบบ GFMIS 

 

ตรวจสอบความถูกต้องของการ
บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเข้าสู่

ระบบ GFMIS 
 

ประสานศูนย์ต้นทุนและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูล

ประกอบการค านวณต้นทุน 
 

ค านวณและเปรียบเทียบผลการ
ค านวณต้นทุนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการของกรมบัญชีกลาง 

 

เสนอผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ 

 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกต้อง 

จัดส่งรายงานให้กรมบัญชีกลาง 
และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน 
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ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ* 

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 

 

25 วัน 

- จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 
ด้านการลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมของ
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 2 
เรื่อง ด้านการปรับปรุงกิจกรรม 2 
เรื่อง ด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่าง
แท้จริง 1 เรื่อง 

ด าเนินการตาม
รูปแบบและ
วิธีการตามที่
กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

ฝ่ายบัญชีและ
งบประมาณ 

-  
2 วัน 

- เสนอผู้บริหารลงนามเห็นชอบ
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ และลงนามใน
ห นั งสื อ เพื่ อ น าส่ ง แผน ฯ  ให้ กั บ
กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และ
การมอบหมาย
งาน 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

 

2 วัน 

- ส่งส าเนาแผนฯ ที่ ได้ รับความ
เห็นชอบแล้วให้กรมบัญชีกลางภายใน
ระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
พร้อมสื่อสารกับหน่วยงานภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและ
ส านักงานรัฐมนตรีให้ด าเนินการตาม
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ 

มกีารด าเนินงาน
ตามเกณฑ์การ
ประเมินผล ฝ่ายบัญชีและ

งบประมาณ, 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

 
 45 วัน 

- การสอบทานการใช้ประโยชน์
ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการและ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพฯ การลดค่าใช้จ่าย
และการปรับปรุงกิจกรรม 

ด าเนินการตาม
รูปแบบและ
วิธีการตามที่
กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

ฝ่ายบัญชีและ
งบประมาณ 

 
2 วัน 

- เสนอผู้บริหารลงนามเห็นชอบต่อ
รายงานผลการด าเนินงานฯ และลง
นาม ในหนั งสื อ เพื่ อน า ส่ งส า เน า
รายงานฯ ให้กับกรมบัญชีกลาง 
 

ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และ
การมอบหมาย
งาน 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

 

1 วัน 

- ส่ ง ผ ล ก า ร ส อ บ ท า น ก า ร ใ ช้
ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุน รายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพให้กรมบัญ ชีกลาง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

มีการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์การ
ประเมินผล ฝ่ายบัญชีและ

งบประมาณ, 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 

ไม่ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

(ลดค่าใช้จ่าย ปรับปรุงกิจกรรม) 
 

ส่งผลการสอบทานการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุน 
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ

ให้กรมบัญชีกลาง 
 

จัดส่งแผนเพิ่มประสิทธิภาพให้
กรมบัญชีกลาง และสื่อสารกับ
หน่วยงานภายในด าเนินการ 

ตามแผนฯ 
 

เสนอผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ 

 ถูกตอ้ง 

เสนอผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ 

 

ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

สอบทานการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลต้นทุน และรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
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8. ระบบติดตามประเมินผล 
   รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร (กรมบัญชีกลาง
ก าหนด) ให้กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ และ ส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งมีการติดตามและประเมิ นผลการ
ด าเนินงานโดยกรมบัญชีกลาง 
 
9. เอกสารอ้างอิง 

9.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
9.2 แนวทางการค านวณต้นทุนผลผลิตของงานบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
9.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 449 ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2553  ก าหนดกิจกรรม

ย่อยมาตรฐานพร้อมหน่วยนับของหน่วยงานสนับสนุน 
9.4 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........ (ก าหนดขึ้น

โดยกรมบัญชีกลางในแต่ละปี) 
9.5 กฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๒ (ก าหนด

ศูนย์ตน้ทุนตามโครงสร้างของส่วนราชการ) 
9.6 ข้อมูลกิจกรรมหลัก และ ผลผลิตหลัก (ตามท่ีปรากฏในเอกสารงบประมาณ) 

 
10. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 10.1 แบบฟอร์ม บค.1 ข้อมูลสัดส่วนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 10.2 แบบฟอร์ม ปม.1 ข้อมูลปริมาณผลการด าเนินงาน 
 10.3 ตารางที ่1 รายงานต้นทุนรวมแยกตามแหล่งของเงิน 
 10.4 ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย 
 10.5 ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน 
 10.6 ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน 
 10.7 ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน 
 10.8 ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน 
 10.9 ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน 
 10.10 ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน 
 10.11 ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน 
 10.12 ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและ

ลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) 
 10.13 ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) 
 10.14 แบบฟอร์มการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.................... 
 10.15 แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.................... 
 10.16 แบบฟอร์มการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ................. 
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 10.17 แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านกิจกรรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.................... 
 10.18 แบบฟอร์มการก าหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบของแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.................... 
 10.19 แบบประเมินของผู้บริหารหรือคณะท างานต้นทุนผลผลิตด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนผลผลิต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/ค าสั่ง 

 



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 
 
 

ข้อมูลปริมาณผลการด าเนินงาน 

 



 

...................... 

..................

.... 



 









 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



ภาคผนวก 3 รายชื่อผู้จัดท า 
 
นางสาวรัชดาพร มีเย็น  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
 


