สรุปประเด็นจากการไปศึกษาดูงานตนทุนตอหนวยผลผลิต
ณ กรมชลประทาน
การไปศึ ก ษาดู ง านหน ว ยงานที่ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ในการจั ด ทํ า ต น ทุ น ต อหน ว ยผลผลิ ต ที่
กรมชลประทาน โดยมี นายชัชวาล ปญญาวาทีนันท รองอธิบดีฝายวิชาการ เปนประธานในการตอนรับ
และบรรยายโดย นางสาวทิพาภรณ วชิราภากร ผูอํานวยการกองการเงินและบัญชี ณ หองประชุม ชั้น 3
กรมชลประทาน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555

ซึ่งจากการเขาศึกษาดูงานดานตนทุนตอหนวยผลผลิตของกรมชลประทาน นั้น สามารถสรุป
ประเด็น ไดดังนี้
ประเด็น : การดําเนินการจัดทําต้ นทุนต่ อหน่ วยให้ ประสบผลสําเร็จ
1. ผู้บริ หารให้ การสนับสนุนโดยการถ่ายทอดตัวชีวัดระดับความสําเร็ จของการจัดทําต้ นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตลงสูห่ น่วยงานภายใน ลักษณะเป็ นงานประจําของเจ้ าหน้ าทีไม่ได้ เป็ นงานฝาก โดยมีการให้
คะแนนผลการดําเนินการตามวิธีการขันตอนทีกรมบัญชีกลางกําหนด
2. แตงตั้งคณะกรรมการตนทุนตอหนวยผลผลิตในระดับกรม และระดับหนวยงานยอย เพื่อให
การดําเนินงานดานตนทุนตอหนวยผลผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
3. ควรแบงความรับผิดชอบการจัดทําตนทุนฯ เปน 2 สวน คือ
3.1 ส่วนของกองคลัง โดยเป็ นผู้จัดทํ าข้ อมูลในส่วนของการวิเคราะห์และกํ าหนด ผลผลิต
หลัก กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย หน่วยนับ และศูนย์ต้นทุนหลัก ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน รวมถึง
การคํานวณต้ นทุนของผลผลิ ตหลัก กิ จกรรมหลัก ผลผลิตย่อย กิ จกรรมย่อย ซึงต้ องนํ าข้ อมูลมาจาก
ระบบ GFMIS มาสังเคราะห์ข้อมูลเบืองต้ นโดยตัดรายการทีไม่ใช่ต้นทุนออกจากข้ อมูลทังหมด และจัดทํา
ตาราง รายงานต้ นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน รายงานต้ นทุนตามศูนย์
ต้ นทุนแยกตามประเภทค่าใช้ จ่าย รายงานต้ นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน รายงานต้ นทุนกิจกรรม
หลักแยกตามแหล่งเงิน รายงานต้ นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน รายงานต้ นทุนผลผลิตหลักแยก
ตามแหล่ง เงิ น รายงานเปรี ยบเที ยบผลการคํานวณต้ นทุนกิ จ กรรมย่อยแยกตามแหล่ง เงิ น รายงาน
เปรี ยบเที ยบต้ นทุนกิ จกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน รายงานเปรี ยบเที ยบต้ นทุนผลผลิตย่อยแยกตาม
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แหล่งเงิน รายงานเปรี ยบเทียบต้ นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน รายงานต้ นทุนทางตรงตามศูนย์
ต้ นทุนแยกตามประเภทค่าใช้ จ่ายและลักษณะของต้ นทุน (คงที/ผันแปร) และ รายงานเปรี ยบเทียบต้ นทุน
ทางอ้ อมตามลักษณะของต้ นทุน (คงที/ผันแปร) (ตาราง - )
3.2 ส่วนของการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบข้ อมูลในภาพรวมขององค์กรว่าในแต่ละปี มีการ
เปลียนแปลงกระทบต่อต้ นทุนของหน่วยงานโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื อมีผลทําให้ ต้นทุนเพิมขึนหรื อ
ลดลงอย่า งไร ต้ อ งเป็ นหน้ า ที ของหน่ ว ยงานที รั บผิ ดชอบทางด้ า นการวางแผนงานหรื อ หน่ว ยงานที
เกี ยวข้ องกับกิจกรรม ผลผลิตโดยตรง เช่น สํานักนโยบายและแผน สํานักวิชาการ เป็ นต้ น เนืองจากเป็ น
หน่วยงานทีทราบความเป็ นมาของงบประมาณและเป็ นผู้ติดตามผลการดําเนินงานในภาพรวมของส่วน
ราชการ
ประเด็น : แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ (แผนการลดตนทุน)
สามารถดําเนินการได 2 แนวทาง คือ
1. การประเมินความคุมคาของการปฏิบัติงาน
2. การวางแผนเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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
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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
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