กิจกรรมเก็บขอมูล Tacit Knowledge จากผูมีประสบการณ
เรื่อง สรุปประเด็นเกร็ดความรูจากผูมีประสบการณดานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
จากการจั ด กิ จ กรรมการจั ด การความรู ด า นการจั ด ทําต น ทุน ต อหน ว ยผลผลิ ต ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ผานมา มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสริมสราง
ความรูความเขาใจ จากผูมีประสบการณดานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ดังนี้
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการเลาประสบการณ เรื่อง การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
ระหวางเจาหนาที่ผูจัดทําตนทุนตอหนวย ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับ หนวยงานภายนอก
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี คุณวันเพ็ญ มังศรี ตัวแทนจากสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย,
คุณสุธีร ญาณชโลทร ตัวแทนจากกรมที่ดิน, คุณศิริกุล จงจัดกลาง ตัวแทนจากจากกรมสรรพสามิต
ณ หองประชุมกองตางประเทศ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันที่
10 กรกฎาคม 2555

 กิจกรรมศึกษาดูงานหนว ยงานที่ประสบผลสําเร็ จในการจั ดทําตน ทุน ตอหนว ยผลผลิตที่
กรมชลประทาน โดยมี นายชั ช วาล ป ญ ญาวาที นั น ท รองอธิ บ ดี ฝ า ยวิ ช าการ เป น ประธาน
และบรรยายโดย นางสาวทิพาภรณ วชิราภากร ผูอํานวยการกองการเงินและบัญชี ณ หองประชุม ชั้น 3
กรมชลประทาน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555

ซึ่ งจากการจั ดกิ จกรรมทั้ ง 2 กิ จกรรมดั งกล าว สามารถสรุ ปประเด็ นเกร็ ดความรู จากผู มี
ประสบการณดานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดดังนี้
ประเด็น : การดําเนินการจัดทําตนทุนตอหนวยใหประสบผลสําเร็จ
1. มีการถายทอดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตลงสูหนวยงาน
ภายใน โดยมีการให คะแนนผลการดําเนิ นการตามวิธีการขั้นตอนที่กรมบัญชี กลางกําหนด เพื่อใหแตล ะ

หนวยงานไดใหความสําคัญและมีสวนรวมในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของสวนราชการอยางแทจริง
2. ควรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อวิเคราะหผลผลิต / กิจกรรม พรอมกําหนดหนวยนับทุกป และ
ควรแตงตั้งคณะทํางานยอยประจําสํานัก/ศูนย/กอง
3. ควรแบงความรับผิดชอบการจัดทําตนทุนฯ เปน 2 สวน คือ
3.1 สวนของกองคลัง โดยเปนผูจัดทําขอมูลในสวนของการวิเคราะหและกําหนด ผลผลิตหลัก
กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย หนวยนับ และศูนยตนทุนหลัก ศูนยตนทุนสนับสนุน รวมถึงการ
คํานวณต น ทุน ของผลผลิ ตหลั ก กิจ กรรมหลั ก ผลผลิต ย อย กิจกรรมย อย ซึ่งต องนํา ขอมูล มาจากระบบ
GFMIS มาสังเคราะหขอมูลเบื้องตนโดยตัดรายการที่ไมใชตนทุนออกจากขอมูลทั้งหมด และจัดทําตาราง
รายงานตนทุนรวมของหนวยงาน โดยแยกประเภทตามแหลงของเงิน รายงานตนทุนตามศูนยตนทุนแยกตาม
ประเภทคาใชจาย รายงานตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงเงิน รายงานตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงเงิน
รายงานต น ทุน ผลผลิ ต ย อยแยกตามแหล งเงิน รายงานต น ทุน ผลผลิ ต หลั ก แยกตามแหล ง เงิน รายงาน
เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงเงิน รายงานเปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมหลัก
แยกตามแหลงเงิน รายงานเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงเงิน รายงานเปรียบเทียบตนทุน
ผลผลิ ต หลั กแยกตามแหล งเงิน รายงานต นทุน ทางตรงตามศูน ยต น ทุน แยกตามประเภทคาใชจ ายและ
ลักษณะของตนทุน (คงที่/ผันแปร) และ รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงที่/
ผันแปร) (ตาราง 1- 12)
3.2 สวนของการวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลในภาพรวมขององคกรวาในแตละปมีการ
เปลี่ยนแปลงกระทบตอตนทุนของหนวยงานโดยทางตรงหรือทางออม หรือมีผลทําใหตนทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อยางไร ตองเปนหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบทางดานการวางแผนงานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรม ผลผลิตโดยตรง เชน สํานักนโยบายและแผน สํานักวิชาการ เปนตน เนื่องจากเปนหนวยงานที่ทราบ
ความเปนมาของงบประมาณและเปนผูติดตามผลการดําเนินงานในภาพรวมของสวนราชการ
4. ใหแตละหนวยงานบันทึกคาใชจายของตนเองเพื่อใหทราบคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในหนวยงาน
เพื่อเปนขอมูลไวตรวจสอบความถูกตองของตนทุนกิจกรรมยอยของหนวยงานเองกับขอมูลตนทุนตามตัวชี้วัด
5. ตองทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของกิจกรรมใหสอดคลองทุกหนวยงานภายในกระทรวง
ซึ่งกิจกรรมยอยไมควรมีจํานวนมากเกินไป เพราะจะทําใหยากตอการคํานวณ
6. กิจกรรมเดียวกันในหนวยงานเดียวกันควรเรียกชื่อกิจกรรมเหมือนกัน และกิจกรรมเดียวกัน
ตองมีหนวยนับเหมือนกันทุกหนวยงานภายในกรม เพื่องายตอการเปรียบเทียบระหวางป และระหวางกรม

ประเด็น : การปนสวนคาใชจาย
1. ในแตละปสวนราชการจะตองมีคาใชจายที่ไมสามารถระบุเขาศูนยตนทุนได สาเหตุมาจาก
กรมบัญชีกลางผูกรหัสกิจกรรมยอยในระบบ GFMIS ลาชา จึงตองใชรหัสบัญชีที่ลงทายดวย 000 ไวกอน
เพื่อใหไดตนทุนที่ถูกตอง ดังนั้นเวลาคํานวณตนทุนคาใชจายเหลานี้จําเปนตองใชวิธีการปนสวนคาใชจายลงสู
กิจกรรมกอนโดยคาใชจายที่จะตองนํามาปนสวน ไดแก คาใชจายของผูบริหารระดับสูง คาสาธารณูปโภค คา
ทําความสะอาด คาซอมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย และคาเชาคูสาย/ คาบริการเคเบิลทีวี/คาเชา Internet
2. ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0423.2/ว449 เรื่อง การกําหนดและสรางรหัสกิจกรรมยอย
ใหครบถวนและจัดสงขอมูลกิจกรรมยอยเพื่อการกําหนดรหัสกิจกรรมยอยในระบบ GFMIS โดยมีชื่อ

กิจกรรมยอยมาตรฐานพรอมหนวยนับ จํานวน 10 รายการ วัตถุประสงคเพื่อใหทุกหนวยงานใชชื่อกิจกรรม
สนับสนุนที่เหมือนกันสามารถเปรียบเทียบกันได เชน กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน
และการสนับสนุนดานเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซค ตองอยูในความรับผิดชอบของ ศูนยเทคโนโลยีการ
สื่อสารสารสนเทศ และ กิจกรรมดานงานสารบัญตองอยูในความรับผิดชอบของกองกลาง หรือ สํานักงาน
เลขานุการกรม เปนตน
ประเด็น : แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ (แผนการลดตนทุน)
สามารถดําเนินการได 2 แนวทาง คือ
1. การประเมินความคุมคาของการปฏิบัติงาน
2. การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดยสามารถอธิบายได ดังนี้
1. การประเมินความคุมคาของการปฏิบัติงาน จะดําเนินการประเมินความคุมคาใน 3 ดาน คือ
1.1 ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(1) เปรียบเทียบตนทุนตอหนวยผลผลิต ดานตนทุนตอหนวยกิจกรรมหลักที่ไดกําหนดไวใน
เอกสารงบประมาณรายจายประจําป กับ ผลการดําเนินงานที่แทจริง วามีความแตกตางกันหรือไม เพราะเหตุใด
(2) วิเคราะหสัดสวนคาใชจายแตละประเภทของผลผลิตและกิจกรรมหลัก ไดแก คาใชจาย
บุคลากรและคาใชจายในการดําเนินงานและคาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชวา คาใชจายสวนใดที่มีผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน และกําหนดแนวทางการแกไขปญหา
(3) วิเคราะหสัดสวนคาใชจายจริงของผลผลิต และกระบวนงานหลักกับคาใชจายตาง ๆ
ตามที่ ว างแผนไว โดยแยกตามประเภทงบรายจ า ย เช น งบบุ ค ลากร งบดํ า เนิ น งาน งบลงทุ น และ
งบรายจายอื่น
(4) วิ เ คราะห คุ ณ ภาพมาตรฐานการให บ ริ ก ารตามผลผลิ ต และกระบวนงานหลั ก
โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนดไว
(5) เปรียบเทียบปริมาณงานของผลผลิตและกิจกรรมหลักตามที่ผลิตได กับ ตามที่ไดกําหนด
ไวในแผนงาน วามีความแตกตางกันมากนอยเพียงใด หรือไม เพราะเหตุใด
(6) การวิเคราะหผลผลิตและกิจกรรมหลักที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพดานความเร็วในการ
ใหบริการ ซึ่งจะดําเนินการเปรียบเทียบระยะเวลาใหบริการของผลผลิต และกระบวนงานหลักระหวางเวลาที่
ใชจริงในการใหบริการ กับ เวลาที่กําหนดไว
(7) การวิ เ คราะห ผ ลผลิ ต และกิ จ กรรมหลั ก ที่ เ กี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก าร
จะดําเนินการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ กับ ความพึงพอใจที่กําหนดเปาหมายได
1.2 ดานประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
การเปรียบเทียบความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค (ผลลัพธ) ของผลผลิตและกิจกรรมหลัก
กับเปาหมายตามแผนที่กําหนดไว
1.3 ดานผลกระทบ (สําหรับกรณีที่มียุทธศาสตรเกี่ยวของกับนโยบาย หรือยุทธศาสตรของประเทศ)
(1) ผลกระทบตอประชาชน เชน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
(2) ผลกระทบตอเศรษฐกิจ เชน มีสัดสวนของผูสามารถไปประกอบอาชีพตางๆหรือมีงานทํา
(3) ผลกระทบตอสังคม เชน การกอใหเกิดภูมิปญญาชุมชนการสรางวัฒนธรรม วิถีชีวิต อาชีพ

(4) ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม เชน ดานมลภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานระบบนิเวศน
หรือ ดานภูมิสถาปตย
2. การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน สามารถสรุปได ดังนี้
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ จะสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองเปนรูปธรรมจําเปนจะตองนํา
ผลจากการประเมินความคุมคาของการปฏิบัติงานตามผลผลิต และกระบวนงานหลักในแตละดานมาศึกษา
ถึงสภาพปญหาและแนวทางแกไขกอนจัดตั้งเปนแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานตอไปการวางแผน
เพิ่มประสิทธิภาพ ประกอบดวยการดําเนินงาน 3 ดาน ดังนี้
2.1 ดานการประหยัดทรัพยากร
เพื่อใหมีการใชทรัพยากรคุมคาสูงสุด จึงควรกําหนดแผนการประหยัดทรัพยากร ดังนี้
(1) การกําหนดนโยบายการใชทรัพยากรอยางประหยัด เชน นโยบายการลดคาใชจาย
สาธารณูปโภค สําหรับแตละผลผลิตและกิจกรรมหลัก
(2) การกําหนดนโยบายดานการจัดซื้อจัดจางในราคาที่เหมาะสมและโปรงใส เชน การจัดซื้อ
ในแหลงเดียวกัน และคราวเดียวกัน
(3) การกําหนดใหมีการใชสนิ ทรัพยใหเกิดความคุมคา เชน การใชวัสดุอุปกรณ และอาคารสถานที่
รวมกัน
2.2 ดานประสิทธิภาพการดําเนินงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานตาง ๆ อาจกําหนดแผนปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) การศึกษา วิเคราะหกิจกรรมตาง ๆ ที่มีหลายหนวยงานนํามารวมกัน เพื่อพิจารณาวา
มีกิจกรรมใดซ้ําซอนกัน และควรลดความซ้ําซอนลง
(2) การลดกระบวนงานหรือกิจกรรมที่ไมจําเปนตองปฏิบัติออก หรือถายโอนกิจกรรมที่ไมมี
ความจําเปนใหหนวยงานภายนอกรับไปดําเนินการแทน
(3) เปรียบเทียบกระบวนงานปฏิบัติกิจกรรมของหนวยงานที่ทําเหมือนกัน เพื่อจัดทําเปน
เกณฑมาตรฐานเบื้องตนในการปฏิบัติงานของแตละกระบวนงาน
2.3 ดานประสิทธิภาพใหบริการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ จึงกําหนดแผนปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) การใชขอมูลการคํานวณตนทุนตอหนวย เปนฐานขอมู ลในการกําหนดอัตราคาบริการ
ที่เปนธรรม
(2) ปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการจั ดทํางบประมาณ โดยระบุ ความสั มพันธ ระหว างต นทุ นกั บ
ผลการปฏิบัติงาน
(3) การเชื่อมโยงกลยุทธ กับการดําเนินงานของหนวยงานในแตละกิจกรรม
(4) การกําหนดแนวทางการเพิ่มปริมาณผลผลิตภายใตการใชทรัพยากรคงที่
ประเด็น : ขอแนะนําอื่น ๆ
ในการ RUN COP คราวตอไปใหเชิญเจาหนาที่จากกรมบัญชีกลางเขารวมดวยเพื่อตอบขอปญหา
อุปสรรคในเรื่องของเกณฑการปนสวนและการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงาน
ให เ กิ ด ความรู ค วามเข า ใจเพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ กลั บ ไปดํ า เนิ น การได อ ย า งถู ก ต อ งเป น ไปตามหลั ก เกณฑ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด

