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ค ำน ำ 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ             
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเป้าหมายที่จะลดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดการใช้น  ามัน
เชื อเพลิง การควบคุมการใช้น  าประปา การควบคุมการใช้ไฟฟ้า การควบคุมการใช้โทรศัพท์ ควบคุมการใช้จ่ายวัสดุ
ส านักงาน ลดการใช้งบประมาณการเดินทางไปราชการ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของกิจกรรมย่อยและก าหนด
แนวทางในการลด – ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม
ส าหรับการจัดท าต้นทุนผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนขั นตอน                
การด าเนินงานใหม่ให้มีความละเอียดยิ่งขึ น โดยก าหนดให้จัดท างบประมาณรายจ่ายลงไปที่หลักสูตรแล้วก าหนด
กิจกรรม ผลผลิต พร้อมหน่วยนับ และค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุน        
ต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๐ แล้วน ามาจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน    
ผลการด าเนินงานจะบรรลุเป้าหมายได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากบุคลากรทุกคน เพ่ือช่วยกัน                
ลดต้นทุนของมหาวิทยาลัยร่วมกันต่อไป 
 
 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด 
      รองอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     



สารบัญ 

 หน้า 
  
ส่วนที่ ๑ การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ๑ 

บทน ำ ๒ 
กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน ๓ 
กำรเปรียบเทียบและวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน ๓ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๖ 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกระบวนกำร ๙ 
  

ส่วนที่ ๒ มาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗ 
มำตรกำรในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๘ 
แผนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ๑๙ 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  
  

ส่วนที่ ๓ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ติดตามและประเมินผล ๒๖ 
กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ ติดตำมและประเมินผล ๒๗ 
  

ภาคผนวก ๒๙ 
 ปฏิทินกำรจัดท ำแผนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่๑ 
การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

ส่วนที่ ๑ 

การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

บทน า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบกับมาตรา ๒๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้วางบทบัญญัติเ พ่ือสร้างเงื่อนไขของการบริหาราชการแนวใหม่                          
ไว้หลายประการ โดยประการหนึ่งได้บัญญัติให้มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า      
ในเชิงภารกิจของรัฐ โดยมาตรา ๒๑ ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุน  
ในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  และรายงาน      
ผลการค านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ส านักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลางและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบ และให้ผู้บริหารสามารถ     
น าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยที่ได้ในแต่ละช่วงเวลาไปใช้เป็นเครื่องมือ  เพ่ือการตัดสินใจส าหรับการวางแผน       
การบริหาร การควบคุม และการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลา           
ที่กรมบัญชีกลางก าหนดการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จัดอยู่ในยุทธศาสตร์ ๔ 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย       
เพ่ือปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์ (Outcome) แทนการควบคุม
ปัจจัยน าเข้า ( Input) และการกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินให้หน่วยงา นมี อิสระ  
และ มีความคล่องตัวในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือผลงานตามพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละ
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือก าหนดแนวทางในการลด – ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มี 
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภายในและมหาวิทยาลัย 

๓. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานมาศึกษาวิเคราะห์  
และปรับปรุงพัฒนาวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายในปีต่อๆ ไป 

เป้าหมายการด าเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเป้าหมาย 

๑. พัฒนาประสิทธิการบริหารจัดการและลดกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๒. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 



๓ 
 

กรอบแนวทางในการจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดกรอบแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานภายใน ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส่วนที่ ๒ แผน/มาตรการที่จะด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านประสิทธิภาพการผลิต 
และการประหยัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส่วนที่ ๓ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติติดตาม และประเมินผล 

การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน 

การวัดเปรียบเทียบ เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งในปีงบประมาณนี้มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงรูปแบบการค านวณต้นทุน
ผลผลิตตามภาระของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด และสามารถเปรียบเทียบกันได้ 
โดยมีการน าเครื่องมือประเมินผลการด าเนินงานเข้ามาช่วยในการประเมินผล คือ การจัดท าต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (Unit Cost)  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลด้านประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพ่ือให้การประเมินผลด้านประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีประสิทธิภาพผู้บริหารสามารถน าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยที่ได้ในแต่ละช่วงเวลา 
ไปใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือการตัดสินใจในการวางแผน การบริหาร การควบคุม และการเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานที่จะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป โดยมีผลการวัด
และเปรียบเทียบ ดังนี้ 

๑. การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพื่อการเปรียบเทียบในแต่ละผลผลิต 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไว้ จ านวน ๑๓
ผลผลิต คือ (๑) การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปริญญาตรี) (๒) การจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ปริญญาตรี) (๓) การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี) (๔) การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ปริญญาตรี) (๕) การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ปริญญาตรี) (๖) การจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาตรี) (๗) การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์  
(ปริญญาตรี) (๘) การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี)  (๙) การจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (ปริญญาตรี) (๑๐) การจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(๑๑) ผลงานการบริการวิชาการ (๑๒) ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (๑๓) ผลงานวิจัย (เพ่ือองค์ความรู้) 
และ (๑๔) ผลงานวิจัย (ถ่ายทอดเทคโนโลยี) โดยมีรายละเอียดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ดังตารางที่ ๑ 
 
 
 



๔ 
 

ตารางท่ี ๑ เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ชื่อผลิต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลการเปรียบเทียบ เพิ่ม/ลด % 

ปริมาณ หน่วยนับ 
 

ต้นทนุรวม 
 

ต้นทนุ/หน่วย ปริมาณ หน่วยนับ 
 

ต้นทนุรวม 
 

ต้นทนุ/ หน่วย ปริมาณ ต้นทนุรวม ต้นทนุ/หน่วย 

๑ : การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (ปริญญาตรี) 

๗๖๐.๔๔  FTES ๖๖,๗๗๔,๓๓๓.๗๒ ๘๗,๘๐๙.๙๔   ๖๔๓.๘๐  FTES ๕๔,๘๘๖,๕๓๒.๗๙ ๘๕,๒๕๔.๕๗  ๑๘.๑๒   ๒๑.๖๖   ๓.๐๐  

๒ : การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ  (ปริญญาตรี) 

๕๘๑.๘๐  FTES ๕๘,๒๗๑,๗๓๐.๖๑ ๑๐๐,๑๕๗.๖๗   ๓,๘๑๗.๐๕  FTES ๕๕,๗๙๑,๙๔๐.๙๑ ๑๔,๖๑๖.๕๐ -๘๔.๗๖   ๔.๔๔   ๕๘๕.๒๔  

๓ : การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์  (ปริญญาตรี) 

     ๒๓๙.๓๕  FTES ๑๔,๓๗๑,๐๓๘.๕๘    ๖๐,๐๔๑.๙๔   ๓๓๖.๐๑  FTES ๒๒,๔๖๔,๐๐๒.๙๒ ๖๖,๘๕๕.๕๔ -๒๘.๗๗  -๓๖.๐๓  -๑๐.๑๙  

๔ : การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาตรี) 

  ๑,๔๖๘.๑๔  FTES ๙๖,๖๒๖,๑๒๓.๖๔    ๖๕,๘๑๕.๓๓   ๑,๕๘๙.๙๙  FTES ๘๒,๒๐๙,๓๕๕.๘๘ ๕๑,๗๐๔.๓๖ -๗.๖๖   ๑๗.๕๔   ๒๗.๒๙  

๕ : การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (ปรญิญาตรี) 

       ๕๑.๑๘  FTES ๖,๐๐๙,๙๘๐.๔๒  ๑๑๗,๔๒๘.๓๐   ๒๔.๘๐  FTES ๓,๓๕๒,๕๒๖.๖๐ ๑๓๕,๑๖๑.๘๘  ๑๐๖.๓๔   ๗๙.๒๗  -๑๓.๑๒  

๖ : การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(ปริญญาตรี) 

  ๓,๔๙๗.๑๑  FTES ๑๙๔,๙๙๖,๔๕๔.๖๐    ๕๕,๗๕๙.๓๑   ๗,๔๐๕.๗๖  FTES ๑๗๗,๑๑๕,๐๙๙.๑๔ ๒๓,๙๑๕.๘๔ -๕๒.๗๘   ๑๐.๑๐   ๑๓๓.๑๕  

๗ : การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ 
(ปริญญาตรี) 

๔,๐๒๘.๓๙  FTES ๒๔๔,๔๘๘,๙๘๘.๕๒ ๖๐,๖๙๑.๔๙   ๘,๓๕๒.๙๘  FTES ๒๔๔,๙๖๖,๑๘๓.๕๘ ๒๙,๓๒๖.๘๐ -๕๑.๗๗  -๐.๑๙   ๑๐๖.๙๕  

๘ : การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชา 
ศิลปกรรมศาสตร ์ (ปริญญาตรี) 

๔๖๒.๙๒  FTES ๔๒,๐๔๑,๙๒๘.๔๓ ๙๐,๘๑๘.๙๙   ๗๔๘.๒๙  FTES ๓๔,๐๕๓,๘๑๓.๐๑ ๔๕,๕๐๘.๙๗ -๓๘.๑๔   ๒๓.๔๖   ๙๙.๕๖  

๙ : การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์  
(ปริญญาตรี) 

  ๓,๕๙๔.๒๘  FTES ๒๐๓,๙๐๖,๘๐๐.๙๕ ๕๖,๗๓๐.๙๒   ๘,๙๗๖.๔๒  FTES ๒๒๐,๕๑๖,๗๖๖.๙๙ ๒๔,๕๖๖.๒๓ -๕๙.๙๖  -๗.๕๓   ๑๓๐.๙๓  

๑๐ : การจัดการเรียนการสอนระดับการศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

  ๑,๑๙๗.๐๐  คน ๔๒,๒๗๒,๙๙๙.๗๐ ๓๕,๓๑๕.๗๙   ๑,๑๔๔.๐๐  คน ๓๒,๖๖๓,๘๘๑.๘๗ ๒๘,๕๕๒.๓๔  ๔.๖๓   ๒๙.๔๒   ๒๓.๖๙  

๑๑ : ผลงานการบรกิารวิชาการ        ๒๘.๐๐  เรื่อง ๒,๑๘๑,๗๖๙.๙๕ ๗๗,๙๒๐.๓๖   ๗๓.๐๐  เรื่อง ๒๕,๓๓๖,๘๗๑.๙๓ ๓๔๗,๐๘๐.๔๔ -๖๑.๖๔  -๙๑.๓๙  -๗๗.๕๕  

๑๒ : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม        ๓๘.๐๐  เรื่อง ๖,๖๒๕,๔๘๓.๙๗ ๑๗๔,๓๕๔.๘๔   ๕๘.๐๐  เรื่อง ๖,๑๖๗,๑๒๗.๖๘ ๑๐๖,๓๒๙.๗๙ -๓๔.๔๘   ๗.๔๓   ๖๓.๙๘  
๑๓ : ผลงานวจิัย (เพื่อองค์ความรู้) ๒๔.๐๐  เรื่อง ๗,๖๗๕,๒๒๔.๖๒ ๓๑๙,๘๐๑.๐๓   ๖๗.๐๐  เรื่อง ๑๙,๖๐๒,๓๑๓.๕๕ ๒๙๒,๕๗๑.๘๔ -๖๔.๑๘  -๖๐.๘๕   ๙.๓๑  
๑๓ : ผลงานวจิัย (ถ่ายทอดเทคโนโลยี)        ๓๖.๐๐ เรื่อง ๗,๗๗๕,๒๗๓.๙๕ ๒๑๕,๙๗๙.๘๓   ๓๙.๐๐    เรื่อง ๓,๐๓๔,๑๑๓.๘๗ ๗๗,๗๙๗.๗๙ -๗.๖๙   ๑๕๖.๒๖   ๑๗๗.๖๒  

รวม   ๙๙๔,๐๑๘,๑๓๑.๖๖     ๙๘๒,๑๖๐,๕๓๐.๗๑     
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๒.  การเปรียบเทียบประเภทค่าใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สรุปข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณไว้ ดังตารางที่ ๒ 

ตารางท่ี ๒ ข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประเภท
ค่าใช้จ่าย 

ปีต้นทุน ๒๕๖๐ ปีต้นทุน ๒๕๖๑ 
เพิ่มขึ้น/
ลดลง% เงินในงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

งบกลาง รวม 
เงินใน

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
งบกลาง รวม 

๐๑ : ค่ าใช้ จ่ าย
บุคลากร 

๓๕๖,๓๑๔,๐๓๗.๓๐ ๔๑,๙๗๙,๗๔๙.๒๖ ๖,๕๖๒,๕๕๘.๖๔ ๔๐๔,๘๕๖,๓๔๕.๒๐ ๓๗๒,๑๗๖,๖๙๕.๕๖ ๓๗,๖๕๘,๕๙๖.๐๐ ๖,๒๕๙,๙๖๕.๔๔ ๔๑๖,๐๙๕,๒๕๗.๐๐ ๒.๗๘ 

๐ ๒  : ค่ า ใ ช้
ด าเนินงาน, ค่าไป
ราชการ, ฝึกอบรม 

๘๘,๗๐๙,๒๖๔.๑๒ ๒๕๕,๒๐๑,๘๐๔.๕๙ - ๓๔๓,๙๑๑,๐๖๘.๗๑ ๑๐๖,๗๑๗,๓๔๙.๒๑ ๒๔๕,๒๔๕,๘๓๓.๐๐ - ๓๕๑,๙๖๓,๑๘๒.๒๑ ๒.๓๔ 

๐๓ : ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ าหน่าย 

๙๓,๒๓๕,๐๒๓.๑๔ ๗๙,๗๑๒,๒๐๔.๕๕ - ๑๗๒,๙๔๗,๒๒๗.๖๙ ๙๙,๓๖๔,๑๖๒.๐๓ ๗๗,๕๔๙,๐๔๒.๗๐ - ๑๗๖,๙๑๓,๒๐๔.๗๓ ๒.๒๙ 

๐๔ : ค่าใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน 

๓,๑๗๖,๖๒๖.๐๐ - - ๓,๑๗๖,๖๒๖.๐๐ ๒,๙๕๙,๒๕๕.๗๕ - - ๒,๙๕๙,๒๕๕.๗๕ -๖.๘๔ 

๐๕ : ค่าวิจัยและ
พัฒนา 

๙,๕๓๓,๙๕๐.๐๐ ๑,๑๖๘,๖๒๐.๑๐ - ๑๐,๗๐๒,๕๗๐.๑๐ ๖,๕๐๒,๕๘๐.๐๐ ๗,๓๒๐,๓๓๗.๗๑ - ๑๓,๘๒๒,๙๑๗.๗๑ ๒๙.๑๖ 

๐๖ : ค่าใช้จ่าย
อ่ืน  ๆ

- ๔๔,๔๖๐,๑๙๗.๒๖ - ๔๔,๘๑๖,๖๙๗.๒๖ - ๓๒,๒๖๔,๓๑๔.๒๖ - ๓๒,๒๖๔,๓๑๔.๒๖ -๒๗.๔๓ 

๐๗ : ค่าใช้จ่ายลงทุน - ๒,๑๐๖,๔๙๕.๗๖ - ๒,๑๐๖,๔๙๕.๗๖      

รวม ๕๕๐,๙๖๘,๙๐๐.๕๖ ๔๒๔,๖๒๙,๐๗๑.๕๒ ๖,๕๖๒,๕๕๘.๖๔ ๙๘๒,๑๖๐,๕๓๐.๗๒ ๕๘๗,๗๒๐,๐๔๒.๕๕  ๔๐๐,๐๓๘,๑๒๓.๖๗  ๖,๒๕๙,๙๖๕.๔๔  ๙๙๔,๐๑๘,๑๓๑.๖๖   

 

จากการเปรียบเทียบวิเคราะห์ต้นทุนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พบสาเหตุของการเพิ่ม – ลด ของต้นทุนดังนี้       

๑. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ไปราชการ ฝึกอบรม เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๐ เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก
เนื่องจากค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยใช้ไม่เป็นไปตามแผนและสืบเนื่องจากการเปิด -ปิดการเรียนการสอนตาม
อาเซียน รวมถึงการให้ทุกหน่วยงานใช้จ่ายอย่างประหยัดในการจัดกิจกรรมต่างๆ    

๒. ได้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนลดลงกว่าปีที่ผ่านมาจากหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา       

๓. ค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๐ เนื่องจากเพ่ิมตาม
สินทรัพย์ที่เพ่ิมข้ึนจนถึงปัจจุบัน      

๔. ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา ในปี ๒๕๖๑ เพ่ิมขึ้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ 
และสนับสนุนด้านงานวิจัย       

๕.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพ่ิมข้ึนเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด าเนินงานภายใต้
มหาวิทยาลัย ของทุกส่วนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ   
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๓. ผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๓.๑ รายละเอียดมาตรการตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดกิจกรรม/มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว้ตามตารางที่ ๓ 

ตารางที่ ๓ กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กิจกรรม มาตรการ การด าเนินงานในปัจจุบัน เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ก ากับดูแล 

๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการประหยัดทรัพยากร 
๑.๑ การประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า 

มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๑. ระบบเครื่องปรับอากาศ 
๒. ระบบลิฟท์โดยสาร 
๓. ระบบไฟแสงสว่าง 
๔. อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 

๑. ระบบเครื่องปรับอากาศ 
- เปิดเครื่องปรับอากาศภายในห้อง
ปฏิบัติงาน ช่วงเวลาเช้า ๐๘.๓๐ น. ปิด
เวลา ๑๑.๕๐ น. และช่วงบ่าย เปิดเวลา 
๑๓.๐๐ น. ปิด ๑๖.๒๐ น. หรือปิดก่อน 
๑๐ นาที เมื่อเลิกใช้งาน 
- เปิดเครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียน 
ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ ตาม
ตารางการใช้ห้องและปิดทันทีเมื่อเลิกใช้
งาน 
- ก าหนดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 
ไม่น้อยกว่า ๒๕ องศาเซลเซียส 
๒. ระบบลิฟท์โดยสาร 
- ก าหนดโปรแกรมการใช้ลิฟท์ให้จอด 
ชั้นคู-่ชั้นคี่ ในอาคารสูง 
- กรณี ขึ้น-ลง ชั้นเดียวให้ใช้บันไดแทน 

เพ่ือลดการใช้พลังงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย
มาตรการประหยั ด
พลังงาน 

หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

กองอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
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กิจกรรม มาตรการ การด าเนินงานในปัจจุบัน เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ก ากับดูแล 

- ไม่ควรกดลิฟท์ขึ้นลงพร้อมกันหาก
ต้องการขึ้นให้กดขึ้น หากต้องการลงให้
กดลง 
๓. ระบบไฟแสงสว่าง 
- เปิดไฟแสงสว่างเฉพาะพ้ืนที่ใช้งานใน
ช่วงเวลาพักเที่ยง 
- ปิดไฟแสงสว่างที่ไม่จ าเป็นหลังเวลา 
๒๒.๐๐ น. 
- ตรวจสอบดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟแสง
สว่างให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 
๔. อุปกรณ์ไฟฟ้า 
- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์
ส านักงานหลังเลิกใช้งาน 
- ปิดคอมพิวเตอร์ขณะพักเที่ยง หรือ
ขณะไม่ใช้งานเกิน ๓๐ นาที และตั้งค่า
พักหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติเมื่อไม่
ใช้งานภายใน ๑๐ นาที  
- เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่ได้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ
ฉลากเบอร์ ๕ 
 



๘ 
 

กิจกรรม มาตรการ การด าเนินงานในปัจจุบัน เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ก ากับดูแล 

๑.๒ การประหยัดเชื้อเพลิง มาตรการประหยัดน้ ามัน 
 
 
 

มาตรการประหยัดน้ ามัน 
- ตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทาง 
- ขับรถไม่เกินความเร็วที่กฎหมายก าหนด 
- ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

เพ่ือลดการใช้พลังงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย
มาตรการประหยั ด
พลังงาน 

งานยานพาหนะ กองอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

๑.๓ การควบคุมการใช้
วัสดุส านักงาน 

มาตรการควบคุมการใช้วัสดุ 
 
 
 

- การจัดท าใบเบิกมือควบคุมควบคู่กับ
การจัดท าใบเบิกวัสดุในระบบ เพ่ือให้
เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดและตรงตาม
วัตถุประสงค ์

เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร
ให้เป็นไปตามนโยบาย
มาตรการที่ก าหนด 

กองอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

กองอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

๑ .๔  การบ า รุ ง รั กษา
ครุภัณฑ์และวัสดุคงทน
ถาวร 

มาตรการจัดท าทะเบียนประวัติ 
 
 
 
 

- เมื่อมีซ่อม/บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ต้องท า
การเขียนทะเบียนประวัติการซ่อม
ครุภัณฑ์ทุกครั้งที่ด าเนินการ 

เ พ่ื อ ล ด ก า ร ซ่ อ ม /
บ ารุ งรั กษาครุ ภัณฑ์
ซับซ้อนให้เป็นไปตาม
นโยบายมาตรการที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

กองอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

กองอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

 



๙ 
 

๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านกระบวนการ 
๒.๑ กระบวนการพัฒนาระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน 

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process (ก่อนลด) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการด าเนินงาน) 

Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการด าเนินงาน) 

วิธีการด าเนินการ 
Output 

(สินค้า/บริการ) 
ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 

ลด
ขั้นตอน/
ลดเวลา 

ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบรวมกับ
กิจกรรม

อ่ืน 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

เป้าหมาย
หลังการ
ปรับปรุง 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

เป้าหมาย
หลังการ
ปรับปรุง 

โครงการ Self-
service ท า ง
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

    ผู้มารายงานตัวท าการตรวจสอบรายละเอียดตาม
รายการข้อมูลที่ต้องตรวจสอบลงในใบเอกสารเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นส าหรับผู้รายงานตัว(ที่ได้รับในวัน
สอบสัมภาษณ์) โดยให้ท าเครี่องหมาย √ ในช่องถูกต้อง
หรือแก้ไข ซ่ึงผู้รายงานตัวต้องเขียนข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง  
    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรายงานตัว 
และใบเอกสารเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นส าหรับ
ผู้รายงานตัวเพื่อตรวจสอบว่าได้แก้ไขข้อมูลก่อนการ
รายงานตัวผ่านเว็บไซต์แล้วหรือไม่ 
  

เริ่มต้น

ตรวจสอบเอกสารหลัก านการรายงานตัว 
และใบเอกสารเพ่ือตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

ส าหรับผู้รายงานตัว 

บันทึกข้อมูลรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว
หรือไม่

ช าระค่าเทอม

บันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่าน
เว บไ ต์

พิมพ์ใบรายงานตัว 

ถ่ายรูปนักศึก า 

ใช่

ไม่ใช่

ผู้มารายงานตัวตรวจสอบข้อมูลในใบรายงานตัว 
และส่งคืนใบรายงานตัวพร้อมทั้งหลัก าน

สิ้นสุด  

     ผู้มารายงานตัวแก้ไขข้อมูลก่อนการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ แล้วท า
การพิมพ์ใบเอกสารตรวจสอบข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาเบ้ืองต้นผ่าน
เว็บไซต์ (ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ได้จากในระบบ) 
     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการรายงานตัว และใบเอกสาร
ตรวจสอบข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาเบ้ืองต้นว่าได้แก้ไขข้อมูลก่อนการ
รายงานตัวผ่านเว็บไซต์แล้วหรือไม่ แล้วข้อมูลตรงตามเอกสารหลักฐาน
และถูกต้องหรือไม่ 
 

เริ่มต้น

ตรวจสอบเอกสารหลัก านการรายงานตัว 
และใบเอกสารตรวจสอบข้อมูลรายงานตัวนักศึก าเบ้ืองต้น

บันทึกข้อมูลรายงานตัวแล้วหรือไม่

บันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว บไ ต์
พร้อมท้ังพิมพ์ใบเอกสารตรวจสอบ

ข้อมูล 

ข้อมูลในใบเอกสารตรวจสอบข้อมูล  
ตรงตามเอกสารหลัก านและถูกต้องหรือไม่

ไม่
ใช่

ท าการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

ไม่

ช าระค่าเทอม

ใช่

พิมพ์ใบรายงานตัว 

ผู้มารายงานตัวตรวจสอบข้อมูลในใบรายงานตัว 
และส่งคืนใบรายงานตัวพร้อมทั้งหลัก าน

ถ่ายรูปนักศึก า 

สิ้นสุด  

   - ใช้เวลานาน
ในการแก้ไข
ข้อมูลเบ้ืองต้น
ของผู้มา
รายงานตัว 
- ใช้เวลานาน
ในการ
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของข้อมูล
นักศึกษา
ทั้งหมด 
- มีความ
ผิดพลาดของ
ข้อมูลที่ส าคัญ 
เช่น ชื่อ
นามสกุล ที่อยู่ 
เกรดเฉลี่ย  
อยู่มาก 

- ใช้เวลาใน
การแก้ไข
ข้อมูลเบ้ืองต้น
ของผู้มา
รายงานตัว
ลดลง 
- ใช้เวลาใน
การตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของข้อมูล
นักศึกษา
ทั้งหมดลดลง 
- ความ
ผิดพลาดของ
ข้อมูลที่ส าคัญ 
เช่น ชื่อ
นามสกุล ที่อยู่ 
เกรดเฉลี่ย 
ลดลง 

- ใช้เวลาใน
การแก้ไข
ข้อมูลบ้ืองต้น
ของผู้มา
รายงานตัว
และในการ
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของข้อมูล
นักศึกษา
ทั้งหมดนาน 
- มีความ 
ผิดพลาดของ
ข้อมูลที่
ส าคัญ เช่น 
ชื่อ-นามสกุล 
ที่อยู่ เกรด
เฉลี่ย อยู่มาก 

- ใช้เวลาใน
การแก้ไข
ข้อมูลบ้ืองต้น
ของผู้มา
รายงานตัว
และในการ
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของข้อมูล
นักศึกษา
ทั้งหมดลดลง 
- ความ
ผิดพลาดของ
ข้อมลูที่
ส าคัญลด
น้อยลง 



๑๐ 
 

กิจกรรม มาตรการ การด าเนินงานในปัจจุบัน เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ก ากับดูแล 

๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการสร้างผลผลิต 
๓.๑ การบริหารจัดการ
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จ
เจ้าพระยา บริหารจัดการงบประมาณด้วย
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรองค์กร (ERP) 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จ
เจ้าพระยา เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตั้งแต่ไตรมาสแรก หรือต้นปีงบประมาณ 
และมี การรายงานผลการเบิ ก -จ่ าย
งบประมาณ 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จ
เจ้าพระยา จัดท าประกาศก าหนดสิ้นสุด
การ เบิ ก -จ่ ายงบประมาณ เ พ่ื อให้
หน่วยงานได้ทราบและวางแผนเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จ
เจ้ าพระยา ก าหนดจั ดการประชุ ม
เครือข่ายนักวางแผนทุกเดือน โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการบริหาร
จัดการงบประมาณ เพ่ือติดตาม เร่งรัด 
การใช้จ่ายงบประมาณ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ณ สิ้ นปี งบประมาณสามารถเบิ กจ่ าย
งบประมาณแผ่นดินในภาพรวมได้ตาม
เป้าหมายของประเทศ 

ณ สิ้นปีงบประมาณ
สามารถ เบิ กจ่ า ย
งบประมาณแผ่นดิน
ในภาพรวมได้ตาม
เป้าหมายของภาครัฐ
ร้อยละ ๙๖ 

ทุกหน่วยงาน กองนโยบาย
และแผน 
ส านักงาน
อธิการบดี 



๑๑ 
 

ปัญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินการ และเสนอปรับแผนการบริหาร
จัดการงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รายละเอียดดังตารางที่ ๔ 

ตารางที่ ๔ ผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา  ตาม

แผน 
เป้าหมาย ระยะเวลาจริง ผลการด าเนินงาน 

 การบรรลุ
เป้าหมายตามแผน 

แนวทางการ
ปรับปรุงในปีต่อไป 

๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการประหยัดทรัพยากร 
๑.๑ การประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
– ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๑ 
 
 
 

เพ่ือลดการใช้พลังงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย
มาตรการประหยั ด
พลังงาน 

๑  ตุลาคม 
๒๕๖๐ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๑ 
 

- การด าเนินการจ้างล้าง/ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด  
- การด าเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้ ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนภายใน
มหาวิทยาลัย ทดแทนของเดิมที่มีอายุ
การใช้งานเกิน ๑๐ ปี   
- การด าเนินการดูแลซ่อมบ ารุงระบบ
ไฟฟ้า ได้แก่ การซ่อมบ ารุงหม้อแปลง
ไฟฟ้า ตู้  MDB และตู้  Lond Center 
รวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
มหาวิ ทยาลั ย เมื่ อ เกิ ดการช ารุ ด /
เสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน 

บรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ การด าเนินการ
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทั้ง
ระบบไฟฟ้าและ
ระบบปรับอากาศ    
ถือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ใช้งานและยัง
สามารถยืดอายุการ
ใช้งานให้นานยิ่งขึ้น 
ก่อให้เกิดการ
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้ในอนาคต 

การจัดท าแผน
เพ่ือขอ
งบประมาณใน
การด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรมที่มีส่วน
ช่วยหรือ
ก่อให้เกิดการ
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าโดยละเอียด
และชัดเจน เพื่อ
แสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ที่
มหาวิทยาลัยจะ
ได้รับจากการ
ด าเนินงานนั้นๆ 
 



๑๓ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา  ตาม

แผน 
เป้าหมาย ระยะเวลาจริง ผลการด าเนินงาน 

 การบรรลุ
เป้าหมายตามแผน 

แนวทางการ
ปรับปรุงในปีต่อไป 

๑.๒ การประหยัด
เชื้อเพลิง 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
– ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๑ 

เพ่ือลดการใช้พลังงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย
มาตรการประหยั ด
พลังงาน 
 

๑  ตุลาคม 
๒๕๖๐ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๑ 
 

- การด าเนินการบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
เมื่อมีการใช้รถราชการทั้งก่อนใช้และ
หลังใช้ในทุกโครงการ/กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 
-  การด า เนิ นการจั ดท าบิ ลน้ ามั น
เชื้อเพลิงส าหรับการใช้รถราชการในแต่
ละคัน เพ่ือใช้ ในการเบิกจ่ายในทุก
โครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

บรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ เพ่ือให้การใช้รถ
ราชการในทุก
โครงการ/กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยมี
ความโปร่งใส 
ถูกต้อง และชัดเจน
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
การใช้รถราชการ 
และน ามาซึ่งการ
ประหยัดพลังงาน
เชื้อเพลิงได้อีกทาง
หนึ่ง 

การดูแลรักษารถ
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
พร้อมต่อการใช้
งานอยู่เสมอ 
รวมถึงมีการ
ประเมิน
สมรรถนะของรถ
ในทุกๆ ปี เพ่ือ
ก่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

๑.๓ การควบคุมการ
ใช้วัสดุส านักงาน 

๑  ตุลาคม ๒๕๖๐ 
– ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๑ 
 

เ พ่ื อ ล ด ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรให้เป็นไป
ตามนโยบายมาตรการ
ที่ก าหนด  

๑  ตุลาคม 
๒๕๖๐ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๑ 
 

- การด าเนินการบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับการใช้วัสดุส านักงานลงใน 
ใบเบิก ได้แก่ รหัสวัสดุ/ รายการวัสดุ/
ตลอดจนจ านวนวัสดุที่เบิกไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น  

บรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ เพ่ือให้การตรวจ
นับวัสดุคงเหลือ
ของมหาวิทยาลัยมี
ความถูกต้อง และ
ชัดเจน เป็นไปตาม

การวางแผนกับ
ทุกภาคส่วน
ภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ร่วมกันจัด
โครงการอบรม
ปลูกจิตส านึกให้



๑๔ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา  ตาม

แผน 
เป้าหมาย ระยะเวลาจริง ผลการด าเนินงาน 

 การบรรลุ
เป้าหมายตามแผน 

แนวทางการ
ปรับปรุงในปีต่อไป 

- การด าเนินการจัดท าบัญชีตรวจนับ
วัสดุคงเหลือในระบบคลังพัสดุ เป็น
ประจ าในทุก  สิ้นปีงบประมาณ 

ระเบียบของ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ผู้บริหาร 
คณาจารย์ 
บุคลากร 
ตลอดจน
นักศึกษาเห็น
คุณค่าของการใช้
วัสดุส านักงาน
อย่างคุ้มค่า 
ประหยัด และ
พอเพียง 

๑.๔ การบ ารุงรักษา
ครุ ภัณฑ์ และวั สดุ
คงทนถาวร 

๑  ตุลาคม ๒๕๖๐ 
– ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๑ 
 

เพ่ือลดการซ่อม/บ ารุง 
รั ก ษ า ค รุ ภั ณ ฑ์
ซับซ้อนให้เป็นไปตาม
นโยบายมาตรการที่
ก าหนด 

๑  ตุลาคม 
๒๕๖๐ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๑ 
 

- การด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
รถยนต์ ราชการให้มีประสิทธิภาพ 
รองรับต่อการใช้งานในทุกโครงการ/
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
- การด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ระบบลิฟต์โดยสารภายในมหาวิทยาลัย
ใ ห้ ส า ม า ร ถ  ใ ช้ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

บรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ การด าเนินการ
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์และวัสดุ
คงทนถาวรภายใน
มหาวิทยาลัย ถือ
เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ใช้งานและยัง
สามารถยืดอายุการใช้

การจัดท าแผนขอ
งบประมาณเพ่ือ
ใช้ด าเนินการ
บ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์และวัสดุ
คงทนถาวรของ
มหาวิทยาลัย ให้
สามารถกลับมา
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
ซึ่งมีส่วนช่วยใน
การประหยัด



๑๕ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา  ตาม

แผน 
เป้าหมาย ระยะเวลาจริง ผลการด าเนินงาน 

 การบรรลุ
เป้าหมายตามแผน 

แนวทางการ
ปรับปรุงในปีต่อไป 

งานของครุภัณฑ์และ
วัสดุคงทนถาวรให้
ยาวนานมากยิ่งขึ้น
ได้อีกด้วย 

ทรัพยากรให้กับ
มหาวิทยาลัยได้
อีกทางหนึ่งด้วย 

๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านกระบวนการ 
๒.๑ 
กระบวนการพัฒนา
ระบบแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงานวิชาการ
และงานทะเบียน
เพ่ือลดขั้นตอนการ
ท างาน 

๑  ตุลาคม ๒๕๖๐ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

ลดขั้นตอนการท างาน
ของส านักงานวิชาการ
และงานทะเบียนด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ 

ตามแผน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

-  ความก้ า วหน้ าของ เทคโน โลยี
สารสนเทศในปัจจุบันท าให้บุคคลเข้าถึง
ข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา 
- อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินการ
พร้อมใช้งาน 
- ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินการ 

บรรลุตาม
เป้าหมายตามแผน
ที่ตั้งไว้ 

- การน าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาช่วย
ในการด าเนินการ
เพ่ือลดระยะเวลา
และลดความ
ผิดพลาดของ
ข้อมูลที่ส าคัญให้
ลดลงยิ่งขึ้น 

๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการสร้างผลผลิต 
๓.๑ การบริ หาร
จัดการงบประมาณ 

๑  ตุลาคม ๒๕๖๐ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

ณ สิ้นปีงบประมาณ
สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน
ในภาพรวมได้ตาม
เป้าหมายของภาครัฐ
ร้อยละ ๙๖ 

๑  ตุลาคม ๒๕๖๐ – 
๓ ๐  กั น ย า ย น 
๒๕๖๑ 

มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา โดยกองนโยบายและแผน 
ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการตาม
กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑  

๑. การจัดท ารายงานผลการเบิก-จ่าย
งบประมาณ รายเดือน รายไตรมาส เพ่ือ

ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 - มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา สามารถ
ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

การบริหารจัดการ
งบประมาณ         
มหาวิทยาลัยจึง
ส่งเสริมให้
หน่วยงานในสังกัด
และบุคลากร
ศึกษาข้อกฏหมาย
และแนวทางที่



๑๖ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา  ตาม

แผน 
เป้าหมาย ระยะเวลาจริง ผลการด าเนินงาน 

 การบรรลุ
เป้าหมายตามแผน 

แนวทางการ
ปรับปรุงในปีต่อไป 

เสนอต่อผู้บริหารระดับสูงตามล าดับ 
ในการบริหารจัดการงบประมาณ 

๒. ทุกหน่วยงานด าเนินการวาง
แผนการบริหารจัดการงบประมาณ 
ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) 

๓. การจัดท าประกาศก าหนดเวลา
การขออนุมัติ เบิกจ่ ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เ ผ ย แ พ ร่ ใ ห้ 
ทุกหน่วยงานน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ 
ในการบริหารจัดการงบประมาณให้ทัน
ก าหนดเวลาเบิกจ่ายของภาครัฐ 
๔. การจัดประชุมเครือข่ายนักวางแผน
ทุกเดือน เพ่ือติดตาม เร่งรัด การใช้จ่าย
งบประมาณ รายงานผลการใช้จ่าย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการจัดการ
งบประมาณ รวมทั้ งก าหนดแนว
ทางแก้ ไขปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงาน 

๒๕๖๑ร้อยละ
เบิกจ่าย ๙๑.๙๖    
ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย
ภาพรวมของภาครัฐ  
เนื่องจากมีการกัน
งบเหลื่อมปีส าหรับ
งบประมาณการ
วิจัยซึ่งอยู่ระหว่าง
ด าเนินการตาม
ระเบียบวิธีวิจัยและ
งบประมาณค่า
ก่อสร้างอาคาร 

เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานรวมถึง
จัดให้มีการอบรม
ให้ความรู้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ใน
การด าเนินงาน
ส าเร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนด  

 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

แผน/มาตรการที่จะด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ทั้งทางด้านประสิทธภิาพการผลิตและการประหยัด  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  



๑๘ 
 

ส่วนที่ ๒ 
แผน/มาตรการที่จะด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านประสิทธิภาพการผลิตและการประหยัด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

จากการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต กับผลการด าเนินการตาม
มาตรการแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนด        
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ 
ประการแรก เพ่ือก าหนดแนวทางในการลด – ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประการที่สอง เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของหน่วยงานภายในและมหาวิทยาลัยฯ ประการที่สาม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานมาศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ได้
ก าหนดขอบเขตของแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานที่ครอบคลุมเรื่องส าคัญๆ ๓ เรื่อง ดังนี้ 

๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการประหยัดทรัพยากร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตระหนักถึงความส าคัญของการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ด้านการประหยัดทรัพยากรโดยได้มีการก าหนดนโยบายในการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจน  
การใช้วัสดุส านักงาน โดยได้มีการจัดทะเบียนคุมการเบิก – จ่าย วัสดุส านักงาน และรณรงค์ให้มีการน ากระดาษ  
ที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง (การใช้กระดาษหน้า ๒) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้น าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Document) มาใช้ในการรับ – ส่งเอกสารทางราชการในการด าเนินงานต่างๆ อย่างทั่วถึง 
และครอบคลุม เพ่ือเป็นการประหยัดกระดาษ ลดปริมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อน ลดค่าวัสดุส านักงาน และยังได้
ด าเนินการติดตั้งสวิตช์ไฟแบบกระตุกภายในหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องส านักงาน หรือ
ห้องประชุมให้มีการน าระบบไฟฟ้า LED มาใช้งาน และการจัดท าแผนเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งาน
เกิน ๑๐ ป ีเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับมหาวิทยาลัย    

๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านกระบวนการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายในการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือพัฒนา

กระบวนการระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานวิชาการและงานทะเบียนในการลดขั้นตอนการท างาน
เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพการสร้างผลผลิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายในการด าเนินการพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ 

ให้มีผลการใช้จ่ายบรรลุได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเป้าหมายที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยใช้การวิเคราะห์ทาง
การเงินจากระบบงานที่ได้รับการพัฒนาขึ้น (ERP : Enterprise Resource Planning) และจัดท าประกาศก าหนดสิ้นสุด
การเบิก-จ่ายงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบและวางแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงก าหนดจัดการ
ประชุมเครือข่ายนักวางแผนทุกเดือน โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง 
ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหว่างการด าเนินการ และเสนอปรับแผนการบริหารจัดการงบประมาณ         

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดกิจกรรม มาตรการในแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ดังตารางที่ ๕ 
 



๑๙ 
 

ตารางที่ ๕ แผนกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กิจกรรม มาตรการ การด าเนินงานในปัจจุบัน เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ก ากับดูแล 

๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการประหยัดทรัพยากร 
๑.๑ การประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า 
 

มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๑. ระบบเครื่องปรับอากาศ 
๒. ระบบลิฟท์โดยสาร 
๓. ระบบไฟแสงสว่าง 
๔. อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
 
 
 

๑. ระบบเครื่องปรับอากาศ 
-  เปิ ดเครื่ องปรั บอากาศภายในห้ อง
ปฏิบัติงาน ช่วงเวลาเช้า ๐๘.๓๐ น. ปิดเวลา 
๑๑.๕๐ น. และช่วงบ่าย เปิดเวลา ๑๓.๐๐ น. 
ปิดเวลา ๑๖.๒๐ น. หรือปิดก่อน ๑๐ นาที 
เมื่อเลิกใช้งาน 
- เปิดเครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียน 
ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ ตามตาราง
การใช้ห้องและปิดทันทีเมื่อเลิกใช้งาน 
- ก าหนดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่น้อย
กว่า ๒๕ องศาเซลเซียส 
- การจัดท าแผนเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ 
ที่มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี 
๒. ระบบลิฟท์โดยสาร 
- ก าหนดโปรแกรมการใช้ลิฟท์ ให้จอด  
ชั้นคู-่ชั้นคี่ ในอาคารสูง 
- กรณี ขึ้น-ลง ชั้นเดียวให้ใช้บันไดแทน 
- ไม่ควรกดลิฟท์ข้ึนลงพร้อมกันหากต้องการ
ขึ้นให้กดขึ้น หากต้องการลงให้กดลง 
 
 

เพ่ือลดการใช้พลังงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย
มาตรการประหยั ด
พลังงาน 

ทุกหน่วยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

กองอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 



๒๐ 
 

กิจกรรม มาตรการ การด าเนินงานในปัจจุบัน เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ก ากับดูแล 

๓. ระบบไฟแสงสว่าง 
- เปิดไฟแสงสว่ างเฉพาะพ้ืนที่ ใช้ งาน   
ในช่วงเวลาพักเที่ยง 
- ปิดไฟแสงสว่างที่ ไม่จ าเป็นหลังเวลา 
๒๒.๐๐ น. 
- ตรวจสอบดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟแสงสว่าง
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
๔. อุปกรณ์ไฟฟ้า 
- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์
ส านักงานหลังเลิกใช้งาน 
- ปิดคอมพิวเตอร์ขณะพักเที่ยง หรือขณะ 
ไม่ใช้งานเกิน ๓๐ นาที และตั้งค่าพักหน้า
จอคอมพิวเตอร์ อัตโนมัติ เมื่อไม่ ใช้ งาน
ภายใน ๑๐ นาที  
- เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ที่ได้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือฉลาก
เบอร์ ๕ 

๑.๒ การประหยัดเชื้อเพลิง 
 

มาตรการประหยัดน้ ามัน 
 
 
 

มาตรการประหยัดน้ ามัน 
- ตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทาง 
- ขับรถไม่เกินความเร็วที่กฎหมายก าหนด 
- ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน  
อยู่เสมอ 

เพ่ือลดการใช้พลังงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย
มาตรการประหยั ด
พลังงาน 

งานยานพาหนะ 



๒๑ 
 

กิจกรรม มาตรการ การด าเนินงานในปัจจุบัน เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ก ากับดูแล 

๑.๓ การควบคุมการใช้
วัสดุส านักงาน 
 

มาตรการควบคุมการใช้วัสดุ 
 
 
 

- การจัดท าใบเบิกมือควบคุมควบคู่กับการ
จัดท าใบเบิกวัสดุในระบบ เพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และ
เ พ่ือให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด ตรงตาม
วัตถุประสงค ์

เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร
ให้เป็นไปตามนโยบาย
มาตรการที่ก าหนด 

ก อ ง อ า ค า ร
ส ถ า น ที่ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

๑ .๔  ก า รบ า รุ ง รั กษ า
ครุภัณฑ์และวัสดุคงทน
ถาวร 

มาตรการจัดท าทะเบียนประวัติ 
 
 
 
 

- ในการด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ต่ างๆ ภายในมหาวิทยาลั ยฯ 
จะต้องท าการเขียนทะเบียนประวัติการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ทุกครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

เพ่ือลดการซ่อมแซม
แ ล ะ บ า รุ ง รั ก ษ า
ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ซ้ า ซ้ อ น 
เ พ่ื อ ให้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
น โ ยบายมาต รก า ร 
ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก อ ง อ า ค า ร
ส ถ า น ที่ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

  



๒๒ 
 

๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านกระบวนการ 
๒.๑ กระบวนการพัฒนาระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process (ก่อนลด) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการด าเนินงาน) 

Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการด าเนินงาน) 

วิธีการด าเนินการ 
Output 

(สินค้า/บริการ) 
ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 

ลดขั้นตอน/
ลดเวลา 

ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอ่ืน 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

โครงการ Self-
service ท า ง
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลงชื่อในใบรายงานตัวผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์ (BSRU_AD๒๐๑) เพื่อรายงานตัวก่อนเข้า
สอบสัมภาษณ์ แล้วรอเรียกสอบสัมภาษณ ์
  เจ้ าหน้าที่ เรียกผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ เข้ าสอบ
สัมภาษณ ์
  กรรมการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้ เข้าสอบสัมภาษณ์ 
ลงลายมือชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ (BSRU_AD๒๐๒) แล้ว
ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ เมื่อสอบสัมภาษณ์เรียบร้อย
กรรมการสอบสัมภาษณ์สรุปผลการสอบคัดเลือก  
และน าส่งเอกสารการสอบสัมภาษณ์ ให้ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผู้ มี สิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนโดยใช้บั ตร
ประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
เพื่อรับบัตรคิว แล้วรอเรียกสอบสัมภาษณ์ตามล าดับคิว   
  เจ้าหน้าที่ดูล าดับคิวสัมภาษณ์ล่าสุดของแต่ละสาขา
จากระบบคิวสอบสัมภาษณ์ และเรียกผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามล าดับคิว 
  กรรมการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้ เข้าสอบสัมภาษณ์ 
ลงลายมือชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ (BSRU_AD๒๐๒) แล้ว
ด าเนิ นการสอบสัมภาษณ์  เมื่ อสั มภาษณ์ เสร็ จ 
ในแต่ละคน กรรมการสอบสัมภาษณ์จะกดบันทึก
สถานะการสัมภาษณ์ในระบบคิวสอบสัมภาษณ์   
เมื่อสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยกรรมการสอบสัมภาษณ์
สรุปผลการสอบคัดเลือก และน าส่งเอกสารการสอบ
สัมภาษณ์ ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - ใช้เวลาในการ
ลงทะเบียนเพื่อ
เข้าสอบ 
สัมภาาษณ์นาน 
- ผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ต้อง
เปิดค้นหาชื่อ
และลงชื่อในใบ
ร า ย ง า น ตั ว 
ผู้เข้าสอบ 
สัมภาษณ์เพื่อ 
รายงานตัว 
ก่อนเข้าสอบ
สั ม ภ า ษ ณ์ 
ท าให้ใช้ระยะ 
เวลานาน 
- กรรมการสอบ 
สัมภาษณ ์
และผู้ที ่
เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบจ านวน
ของผู้ที่มารอ 
สั มภ าษ ณ์ ที่
ชัดเจน 
- การเรียกคิว
เข้าสอบ 

- ใช้เวลาในการ
ลงทะเบียนเพื่อ
เข้าสอบ 
สัมภาาษณ ์
ลดลง 
- ผู้มีสิทธิ์สอบ 
สัมภาษณ ์
สามารถ 
ลงทะเบียนโดย
ใช้บัตร 
ประจ าตัว 
ประชาชนแบบ 
อเนกประสงค์ 
( Smart Card) 
เพื่อรับบัตร 
คิว เพื่อเข้า 
สอบสัมภาษณ์ 
ท าให้ลดระยะ 
เวลาในการ 
ลงทะเบียนได ้
- กรรมการสอบ 
สัมภาษณ ์
และผู้ที ่
เกี่ยวข้อง 
สามารถทราบ
จ านวนผู้สิทธิ์
สอบสัมภาษณ ์

-    ผู้ มี สิ ท ธิ์
สอบสัมภาษณ์
ใช้ เวลาลงชื่อ
ใ น ก า ร
ล งท ะ เบี ย น
เพื่อเข้า 
สอบสัมภาษณ์ 
ประมาณ ๑ 
นาที/คน 
-  ก ร รมกา ร
สอบสัมภาษณ์
มีช่วงเวลารอ 
ผู้เข้าสัมภาษณ์ 
๖ ชั่วโมง 

-   ผู้มีสิทธิ์สอบ
สั มภาษณ์ ใช้
เ ว ล า ในก า ร
ลงทะเบียนเพื่อ
รับบัตรคิว  
ประมาณ ๒๕ 
วินาที/คน 
- กรรมการสอบ
สั ม ภ า ษ ณ์ มี
ช่ วงเวลารอผู้
เข้ าสัมภาษณ์
ตามจ านวนผู้มี
สิทธิ์สอบ 
สัมภาษณ์ที่มา
ลงทะเบียนเข้า
รับการสอบ 
สั มภาษณ์ ซ่ึ ง
ต ร ว จ ส อ บ 
ได้จากระบบคิว
สัมภาษณ ์



๒๓ 
 

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process (ก่อนลด) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการด าเนินงาน) 

Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการด าเนินงาน) 

วิธีการด าเนินการ 
Output 

(สินค้า/บริการ) 
ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 

ลดขั้นตอน/
ลดเวลา 

ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอ่ืน 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

 
 

เริ่มต้น

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลงชื่อในใบรายงานตัวผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์ (BSRU_AD201) เพื่อรายงานตัวก่อนเข้าสอบ

สัมภาษณ์ แล้วรอเรียกสอบสัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่เรียกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าสอบสัมภาษณ์

กรรมการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ลงลายมือชื่อ
เข้าสอบสัมภาษณ์ (BSRU_AD202)

กรรมการสอบสัมภาษณ์ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 

สิ้นสุด

กรรมการสอบสัมภาษณ์สรุปผลการสอบคัดเลือก และ
น าส่งเอกสารการสอบสัมภาษณ์ ให้ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

 
 
 

 
 

เริ่มต้น

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนโดยใช้บัตรประจ าตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อรับ

บัตรคิว แล้วรอเรียกสอบสัมภาษณ์ตามล าดับคิว

เจ้าหน้าที่ดูล าดับคิวสัมภาษณ์ล่าสุดของแต่ละสาขาจาก
ระบบคิวสอบสัมภาษณ์ และเรียกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้า

สอบสัมภาษณ์ตามล าดับคิว

กรรมการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ลงลายมือชื่อ
เข้าสอบสัมภาษณ์ (BSRU_AD202)

กรรมการสอบสัมภาษณ์ด าเนินการสอบสัมภาษณ์
เมื่อสัมภาษณ์เสร็จในแต่ละคน กรรมการสอบสัมภาษณ์จะ
กดบันทึกสถานะการสัมภาษณ์ในระบบคิวสอบสัมภาษณ์

กรรมการสอบสัมภาษณ์สรุปผลการสอบคัดเลือก และ
น าส่งเอกสารการสอบสัมภาษณ์ ให้ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

สิ้นสุด
 

อาจจะไม่ ได้
ตามล าดับ 
ก่ อ น ห ลั ง ที่
ชั ด เ จ น แ ล ะ
ถูกต้อง 

ทั้งหมด  
จ านวนผู้มา 
ลงทะเบียนสอบ
เพื่อเข้ารับการ
สอบสัมภาษณ์ 
คิวที่สัมภาษณ์
ล่าสุดได ้
- สามารถเรียก
คิวสอบ 
สั มภาษณ์ ได้
ต า ม ล า ดั บ
ชั ด เ จ น แ ล ะ
ถูกต้อง 

 



๒๔ 
 

กิจกรรม มาตรการ การด าเนินงานในปัจจุบัน เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ก ากับดูแล 

๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการสร้างผลผลิต 
๓.๑ การบริหารจัดการ
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เ จ้ า พ ร ะ ย า  บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
งบประมาณด้วยระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากร
องค์กร (ERP) 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา เร่ งรั ดการเบิ กจ่ าย
งบประมาณ ตั้งแต่ไตรมาสแรก หรือ
ต้นปีงบประมาณ และมีการรายงาน
ผลการเบิก-จ่ายงบประมาณ 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จัดท าประกาศก าหนด
สิ้นสุดการเบิก-จ่ ายงบประมาณ 
เ พ่ือให้ หน่ วยงานได้ ทราบและ
ว า ง แ ผ น เ ร่ ง รั ด ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณ 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ก าหนดจัดการประชุม
เครือข่ายนักวางแผนทุกเดือน โดยมี
ผู้ เข้ าร่ วมประชุ มประกอบด้ วย 
ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 

ณ สิ้นปีงบประมาณสามารถเบิกจ่ าย
งบประมาณแผ่นดินในภาพรวมได้ตาม
เป้าหมายของประเทศ 

ณ สิ้ นปี งบประมาณ
ส า ม า ร ถ เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณแผ่นดินใน
ภ า พ ร ว ม ไ ด้ ต า ม
เป้าหมายของภาครัฐ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ทุกหน่วยงาน กองนโยบายและ
แผน ส านักงาน
อธิการบดี 



๒๕ 
 

กิจกรรม มาตรการ การด าเนินงานในปัจจุบัน เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ก ากับดูแล 

เ พ่ือติดตาม เร่ งรั ด การใช้ จ่ าย
งบประมาณ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินการ และเสนอปรับแผนการ
บริหารจัดการงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่๓ 
การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

 

ส่วนที่ ๓ 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ติดตามและประเมินผล 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

การแปลงแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนการ การมีส่วนร่วมของทุกคน เพ่ือช่วยผลักดัน  
และขับเคลื่อนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยการก าหนดดังนี้ 

๑. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ให้ทุกคน 
รับทราบ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง  
กับบทบาทของแต่ละคนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

๒. แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับ
มหาวิทยาลัยได้ 
  ๓. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนงาน กิจกรรม
และงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ มีการประชุมร่วมกัน การจัดท าแผนเพ่ือน าไปปฏิบัติ ตรวจสอบ
และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

การติดตามและประเมินผล โดยใช้วงจร PDCA 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดการติดตามและประเมินผลแผนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงาน 
ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานหรือการทบทวน
เป้าหมายและกลยุทธ์ ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้น าวงจร PDCA 
มาใช้ก าหนดขั้นตอนในการสร้างคุณภาพของการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน  
เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงคุณภาพให้เกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ โดยแสดง
ความสัมพันธ์ของการด าเนินงานตามวงจร PDCA คือ ๑ ) วางแผน (P-Plan) ๒ ) ปฏิบั ติ  (D – Do)  
๓) ตรวจสอบ (C – Check) ๔) ด าเนินการให้เหมาะสม A – Act มีรายละเอียดดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผน (Plan) 

๑. ตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์ ค่าใช้จ่ ายในการด าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยจากผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 

๒. ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้ งค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเกือบทุกด้าน พร้อม
วิเคราะห์ถึงสาเหตุการเพ่ิมขึ้นและก าหนดมาตรการลดค่าใช้จ่าย เพ่ือให้หน่วยงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยั ด
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. ก าหนดช่วงเวลาและมาตรการในการด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานเป็นขั้นตอน 
เพ่ือความสะดวกในการติดตามตรวจสอบ 



๒๘ 
 

 

ขั้นตอนที่ ๒ ปฏิบัติ (Do) 

๑. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ตามก าหนดช่วงเวลา แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
พร้อมประชุมเตรียมพร้อม 

๒. ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้มาตรการประหยัดพลังงาน 

ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบ (check) 

๑. ตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นระยะโดยการประชุมผู้แทนหน่วยงาน เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าว่าจุดไหนบ้างที่เกิดปัญหา และค้นหาสาเหตุของปัญหา เพ่ือน ามาวางแผนก าหนดแนวทางแก้ไข 
เป็นการลดความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ 

๒. ตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานตามมาตรการในแต่ละขั้นตอน ว่าจุดใดด าเนินการ
ไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ท าให้ปัญหาที่ เกิดขึ้นแล้วไม่ เกิดซ้ า  
หรือลดความรุนแรง เป็นการน าความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ขั้นตอนที่ ๔ ตรวจสอบ (Act) 

๑. เมื่อพบการใช้ทรัพยากรไม่ประหยัด ไม่เหมาะสม ไม่มีประสิทธิภาพในจุดใดก็น ามา
วางแผนเพ่ือก าหนดมาตรการแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลการปรับปรุง ด าเนินการกิจกรรมย่อยตามวงจร 
PDCA ต่อไป 

๒. น าข้อมูลสารสนเทศที่ ได้มาปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน แล้วตรวจสอบผล 
การด าเนินงานที่ได้รับหลังการปรับปรุงอีกครั้ง เพ่ือประเมินผลลัพธ์หาทางเลือก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ปฏิทินการจัดท าแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



๓๐ 
 

 ปฏิทินการจัดท าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย. 

๑. จัดท ำแผนหรือทบทวนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนส ำหรับ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแสดงให้เห็นสัดส่วนกำรใช้ทรัพยำกร
ต่อผลผลิตที่ดีขึน้กว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

           

๑.๑ จัดท ำหนังสือให้ผู้รับผิดชอบทบทวนแผนฯ ในปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

           

๑.๒ จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งในกำรจัดท ำแผนฯ ในปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           

๑.๓ เสนอ (ร่ำง) แผนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพพร้อมทั้งคณะท ำงำน 
ในกำรจัดท ำแผนฯ ต่อคณะกรรมกำรบริหำร 

           

๑.๔ จัดท ำประกำศแผนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           

๒. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           

๒.๑ แจ้งหน่วยงำนให้ส่งรำยซื่อผู้แทนของหน่วยงำนเพ่ือเป็น
คณะท ำงำนระดับมหำวิทยำลัย 

           

๒.๒ ประชุมคณะท ำงำนผู้แทนหน่วยงำนเพ่ือแจ้งแนวปฏิบัติ/
มำตรกำรลดต้นทุน พร้อมแจ้งให้หน่วยงำนรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมไตรมำส กิจกรรมที่ใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรด ำเนินงำน มีดังนี ้

           

- กำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ            



๓๑ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย. 

- กำรประหยัดเชื้อเพลิง            
- กำรควบคุมกำรใช้วัสดุส ำนักงำน            
- กำรบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถำวร            
- กระบวนกำรพัฒนำระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของ

ส ำนักงำนวิชำกำรและงำนทะเบียนเพื่อลดขั้นตอนกำรท ำงำน 
           

- กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ            
๓. สรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย            
๔. สรุปผลกำรวิเครำะห์แผนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งกรมบัญชีกลำง 
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