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ส่วนที่ 1 
การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 

ความน า 
 นโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลที่ได้ก าหนดแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  โดยมีเป้าหมาย
ปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์ (Outcome) แทนการควบคุมปัจจัย
น าเข้า (Input) และกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินให้หน่วยงานมีอิสระและมีความคล่องตัวในการ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือผลงานตามพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานจ าเป็นต้องมีข้อมูลทางบัญชีที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะการเงินและประเมิน ผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน และมีข้อมูลต้นทุนในการผลิตผลผลิตและบริการเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการขอจัดสรร
งบประมาณ สนับสนุนการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการทรัพย์สินและการตรวจสอบก ากับดูแลองค์กร
ของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2546 ได้วางบทบัญญัติเพ่ือสร้างเงื่อนไขของการบริหารราชการแนวใหม่ไว้หลายประการ  
โดยประการหนึ่งได้บัญญัติให้มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรั ฐ 
โดยมาตรา 21 ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่
ละประเภทขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและรายงานผลการค านวณรายจ่ายต่อหน่วย
ของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ส านักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบ  

วัตถุประสงค ์
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 โดยมีวัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือก าหนดแนวทางในการลด – ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้มีการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ 

เป้าหมาย 
 วิทยาลัยฯ ไดจ้ัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมาย  

1. ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้ไดร้้อยละ 2 ต่อปี 
2. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด 
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กรอบแนวทางการจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วิทยาลัยฯได้ก าหนดกรอบแนวทางการจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 2 แผน/มาตรการที่จะด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านประสิทธิภาพการผลิต 
และการประหยัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน 

แนวทางการจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ จะเป็นการวัดและเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพ และการปรับปรุงกระบวนการท างาน ส าหรับ
การวัดและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ในปัจจุบันได้มีการน าเครื่องมือเข้ามาช่วยในการ
ประเมินผลการด าเนินงาน คือ การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (Unit Cost) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
ด้านประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของวิทยาลัยฯ โดยจะวัดความส าเร็จการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
จากการที่ส่วนราชการสามารถจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและกิจกรรม เพ่ือน าไปสู่การบริหารราชการอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยที่
ได้ใน แต่ละช่วงเวลา ไปใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือการตัดสินใจส าหรับการวางแผน การบริหาร การควบคุม และการ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ที่จะน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและการปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยมีผล
การวัดและเปรียบเทียบ ดังนี้ 

1. การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพื่อการเปรียบเทียบในแต่ละผลผลิต   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วิทยาลัยฯ ได้จัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไว้ จ านวน 1 ผลผลิต คือ 

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
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ตารางที ่1 เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557  

ชื่อผลผลิต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลการเปรยีบเทยีบ เพ่ิม/ลด % 

ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนรวม 
(ล้านบาท) 

ต้นทุน/
หน่วย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนรวม 
(ล้านบาท) 

ต้นทุน/
หน่วย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณ ต้นทุนรวม ต้นทุน/
หน่วย 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

       15,594  คน 108.57 0.19     887  คน 137.42 0.24 1,658.06  -21.00 -18.04 

รวม              -    - 1758.33 0.00    1368.12          28.52    

 

2. การเปรียบเทียบประเภทค่าใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วิทยาลัยฯ ได้สรุปข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณไว้ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557  

ปีงบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 
ค่าใช้จ่ายของ

หน่วยงาน เงินเดือนและ
ค่าจ้าง 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน 
ใช้สอย 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวม 
ค่า

สาธารณูปโภค 

ค่าจ้างเหมา
ท าความ
สะอาด 

ค่ารักษา
ความ

ปลอดภัย 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวม 

2556 4,497,427 - 13,495,734.45 - 17,993,161.45 - - - - - 17,993,161.45 
2557 5,671,268 - 24,620,544.80 - 30,291,812.80 - - - - - 30,291,812.80 
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รายการ สรุป เพิ่ม/ลด(%) รายการ สรุป เพิ่ม/ลด(%) 

ค่าใช้จ่ายทางตรง 
 

     ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 
 

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนฯ 1,173,841      ค่าสาธารณูปโภค - 

ค่าใช้จ่ายค่าจ้างชั่วคราว -      ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด - 

ค่าตอบแทนใช้สอยฯ 11,124,810.35      ค่ารักษาความปลอดภัย - 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -      ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - 

จากการเปรียบเทียบวิเคราะห์ต้นทุนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557          
พบสาเหตุของการเพิ่ม-ลด ของต้นทุนดังนี้ 
 1. ค่าใช้จ่ายทางตรงเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 59.34 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
รัฐบาล และวิทยาลัยฯ มีนโยบายปรับค่าจ้างพนักงานของวิทยาลัยฯ  ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเงินเดือน เพิ่มมากขึ้น  
โดยเฉพาะค่าตอบแทนใช้สอยฯ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการ
สนับสนุนให้บุลากรสายวิชาการจัดท าต าแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนการเดินทางเพื่อน าเสนอผลงานวิจัย บวกกับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วิทยาลัยฯ มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึนส่งผลต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้ของนักศึกษา    
 2. ไม่มีค่าใช้จ่ายทางอ้อม 
 3. ผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 3.1 รายละเอียดมาตรการตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ      พ.ศ. 2557 
          วิทยาลัยฯ ก าหนดกิจกรรม/มาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ไว้ตามตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 กิจกรรมแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
กิจกรรม มาตรการ การด าเนินงานในปัจจุบนั เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้ที่ก ากับดูแล 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านผลการด าเนินงาน 
1.1 การประหยัดเช้ือเพลิง 
  
 

1. ปรับวิธีการขับรถยนต์ให้ถูกต้อง และขับด้วยความเร็วที่
ไม่เกินกฎหมายก าหนดไว้ คือ  
   - ทางธรรมดา ความเร็วไม่เกิน 90 กม/ ช่ัวโมง 
   - ทางด่วน ความเร็วไม่เกิน 110 กม./ ช่ัวโมง 
   - มอเตอร์เวย์ ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ ช่ัวโมง 
2. ดับเครื่องขณะจอดรถ 
3. ศึกษาเส้นทางและวางแผนก่อนการเดินทางทุกครั้ง 
4. จัดเส้นทางเดินรถทางเดียวกันไปด้วยกัน 
5. หมั่นบ ารุงรักษาระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

วิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายด้านค่า
น้ ามัน สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 จ านวน 10,700 บาท 
หมายเหตุ : เริ่มใช้รถตู้ เดือน
กันยายน พ.ศ. 2556  

ประหยั ดค่ า ใ ช้จ่ าย ในการ
จัดซื้อเช้ือเพลิง 

งานบริหารงานท่ัวไป หัวหน้าส านักงาน
วิทยาลัยฯ 

1.2 การควบคุมการใช้วัสดุ
ส านักงาน ประกอบด้วย 
กระดาษ หมึกพิมพ์ 

 

1. การลดการใช้กระดาษ 
   - เน้นการพิมพ์ 2 หน้า หรือใช้กระดาษ Reuse ในการ
พิมพ์งาน 
   - น าระบบ E-Document มาใช้ในการบริหารงาน 
   - ใช้การ scan เอกสารเพื่อเก็บเอกสารอยู่ในรูปแบบ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
   - ใช้ E-mail ในการส่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการแทนการ
ใช้กระดาษ 
   - ใช้คอมพิวเตอร์ ในการประชุมเพื่อลดการใช้กระดาษ
ในการจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
2. การลดการใช้หมึกพิมพ์ 
   - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้งก่อนพิมพ์ 
   - เลือกพิมพ์แบบโหมดประหยัดจะช่วยให้ประหยัดหมึก
พิมพ์ 
 

วิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการ
ใ ช้ วั ส ดุ ส า นั ก ง าน จ า นวน 
489,589 บาท  

ประหยัดค่าใช้จ่ายค่ากระดาษ
และค่าหมึกพิมพ์ ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 ต่อปี เมื่อเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา 

งานพัสด ุ หัวหน้าส านักงาน
วิทยาลัยฯ 
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กิจกรรม มาตรการ การด าเนินงานในปัจจุบนั เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้ที่ก ากับดูแล 
   - จัดท าบัญชีลงทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ์ไว้ควบคุมการ
ใช้งาน 

1.3 การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
และวัสดุคงทนถาวร 

 

1. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินตามความเหมาะสม 
2. บ ารุงรักษาเครื่องตามข้อแนะน าที่ให้ไว้ในคู่มือการใช้ 
และหมั่นท าความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อย
อย่างสม่ าเสมอท้ังก่อนและหลังการใช้งาน 
3. ส ารวจและจัดจ าหน่ายครุภัณฑ์ที่มีการใช้งานเกิน 5 ปี 

วิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์และการใช้
วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์  ณ  สิ้ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
จ านวน 309,337 บาท  

ประหยัดค่าใช้จ่ายใน จัดซื้อ
และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ร้อยละ 
5 จากปีท่ีผ่านมา 

งานพัสด ุ หัวหน้าส านักงาน
วิทยาลัยฯ 
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วิทยาลัยฯ ได้มกีารติดตามผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียดดังตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 ผลการด าเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา

จริง 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย
ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านผลการด าเนินงาน 
1.1 การประหยดั

เชื้อเพลิง 
ต.ค. 56 – 
ก.ย. 57 

- ลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเช้ือเพลิงได้ 3% 
- 5% ต่อปี  

ต.ค. 56 – 
ก.ย. 57 

     วิทยาลัยฯ โดยงานบริหารงานทั่วไปได้การด าเนินการตาม
กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภ าพการด า เนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 วิทยาลัยฯ ตามกิจกรรมการประหยัด
พลังงานเชื้อเพลิง ดังนี้ 
     - มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน  
     - มีการก าหนดนโยบาย เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน 
และมีการก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานและประกาศ
มาตรการประหยัดพลังงานและรณรงค์การประหยัดพลังงานให้
ทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตาม  
     จากการด าเนินตามกิจกรรมการประหยัดเช้ือเพลิงพบว่าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงอยู่
ที่ 88,340 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วิทยาลัยฯมี
ค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงอยู่ที่  10,700 บาท (เริ่มใช้รถตู้ เดือน
กันยายน พ.ศ. 2556 ) โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 
2556 กับ 2557 พบว่า วิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิง 
เพิ่มขึ้น 77,640 บาท คิดเป็นร้อยละ12.11 ซึ่งยังไม่สามารถลด
ค่าใช้จ่ายค่าเช้ือเพลิงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ต้องใช้
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558  
ปัญหา/อุปสรรค   

1. วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานด้านการจัดกิจกรรม
โครงการ ในพื้นที่ต่างจังหวัด ท าให้ค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงสูงมาก
ขึ้นในปีงบประมาณ 2557 

ไม่บรรล ุ      - วางแผนการ ใ ช้จ่ า ย
พ ลั ง ง า น เ ช้ื อ เ พ ลิ ง ใ ห้
เหมาะสมในการเดินทาง 
ประเภทการใช้งาน เช่น ใช้
รถยนต์ให้เหมาะกับลักษณะ
เส้นทาง จ านวนผู้โดยสาร  
     - ใช้บริการรถเช่าในการ
เดินทางไปต่างจังหวัดหรือ
ระยะทางไกล แทนการใช้รถ
ของวิทยาลัยฯ 
      - ติดตามผลการใช้จ่าย
พลังงานเป็นประจ าทุกเดือน 
เพื่อน ามาปรับปรุงแผนการ
ประหยัดพลังงาน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา

จริง 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย
ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

2. ราคาน้ ามัน มีการปรับราคาสูงขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา 
3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เริ่มใช้รถเดือนกันยายน 

1.2 การควบคุมการใช้
วั ส ดุ ส า นั ก ง า น 
ประกอบด้วยกระดาษ 
หมึกพิมพ ์

 

ต.ค. 56 – 
ก.ย. 57 

- ประหยัดคา่ใช้จ่าย
ค่ากระดาษและคา่
หมึกพิมพ ์ไดไ้ม่น้อย
กว่า 3% ต่อป ีเมื่อ
เทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ต.ค. 56 – 
ก.ย. 57 

     วิทยาลัยฯ โดยงานพัสดุ ได้มีการด าเนินการตามกิจกรรมการ
เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557  ตามกิ จ กร รมการควบคุ ม ก าร ใ ช้ วั สดุ ส า นั ก ง าน 
ประกอบด้วยกระดาษ หมึกพิมพ์ ดังนี้ 
     - มีคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุหรือการเบิกจ่าย
ให้อยู่ในประมาณการที่ก าหนดไว้ในการด าเนินงานแต่ละครั้ง
ยกเว้นกรณีมีความจ าเป็น  
     - มีการรณรงค์ให้ใช้กระดาษ Reused และมีการน าระบบ e-
office มาใช้การด าเนินกิจกรรมการควบคุมการใช้วัสดุส านักงาน  
     - จัดท ารายงาน/ทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุและมีการ
สรุปยอดคงเหลือประจ าทุกเดือน 
     จากการด าเนินกิจกรรมควบคุมการใช้วัสดุส านักงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการ 
ใช้วัสดุส านักงานอยู่ที่ 489,589.20 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 วิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการใช้วัสดุส านักงาน 
จ านวน223931 .60บาท โดย เมื่ อ เปรี ยบ เทียบระหว่ า ง
ปีงบประมาณ 2556 กับ 2557 พบว่า วิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายด้าน
การใช้วัสดุส านักงาน เพิ่มขึ้น จ านวน265,657.60 บาท จึงไม่
สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าวัสดุส านักงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ไม่บรรล ุ      - ระดมความคิดร่วมกับ
ทุกฝ่าย วิเคราะห์หาสาเหตุที่
ท าให้การควบคุมการใช้วัสดุ
ส านั ก ง าน ไม่ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมาย 
-ประกาศ นโยบาย และแผน
กิจกรรมให้ทุกหน่ วยงาน
รับทราบ 
     - ติ ด ต า ม แ ล ะ ส รุ ป /
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก า ร
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

1.3 การบ ารุงรักษา
ครุภณัฑ์และวัสดุ
คงทนถาวร 

 

ต.ค. 56 – 
ก.ย. 57 

ประหยดัค่าใช้จ่ายใน 
จัดซื้อและซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ 3% จากปีท่ี
ผ่านมา 

ต.ค. 56 – 
ก.ย. 57 

     วิทยาลัยฯ โดยงานพัสดุ ได้มีการด าเนินการตามกิจกรรมการ
เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 วิทยาลัยฯ ตามกิจกรรมการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุ
คงทนถาวร ดังนี ้

ไม่บรรล ุ      - ระดมความคิดร่วมกับ
ทุกฝ่ าย เพื่ อวางแผนการ
ด า เ นิ น ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า
ครุ ภั ณฑ์ และ วั ส ดุ เ พื่ อ ให้
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา

จริง 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย
ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

- มีการจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ โดยมีรหัสควบคุมครุภัณฑ์ 
- มีการจัดท าระเบียบการส่งครุภัณฑ์ซ่อม  
- มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินตามความเหมาะสมเพื่อ
ยืดระยะเวลาการใช้งานครุภัณฑ์และวัสดุ  
- บ ารุงรักษาเครื่องตามข้อแนะน าที่ให้ไว้ในคู่มือการใช้ และหมั่น
ท าความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อยอย่างสม่ าเสมอทั้ง
ก่อนและหลังการใช้งาน 
- ส ารวจและจัดจ าหน่ายครุภัณฑ์ที่มีการใช้งานเกิน 5 ปี      
    จากการด าเนินกิจกรรมการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุคงทน
ถาวรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายใน
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรจ านวน 309,337 บาท ซึ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายในบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรจ านวน 206,724 บาท โดยเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2556 กับ 2557 พบว่า 
วิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายในบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวร
เพิม่ขึ้น 102,613 บาท ซึ่งไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
     - ก า ห น ด ดั ช นี วั ด
ความส าเร็จ 
     -ประ กาศ  เ ป้ า ห ม า ย 
นโยบาย และแผนกิจกรรมให้
บุ ค ล า ก ร ใ น ห น่ ว ย ง า น
รับทราบ 
     - ติ ด ต า ม แ ล ะ ส รุ ป /
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก า ร
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 
แผน/มาตรการที่จะด าเนนิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทัง้ทางด้านประสทิธภิาพการผลิต และการประหยัด  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 จากการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต กับผลการด าเนินการตาม
มาตรการแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดแนวทางการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ ประการแรก เพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการลด – ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประการที่สอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ทัง้นี้ได้ก าหนดขอบเขตของ
แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานที่ครอบคลุมเรื่องส าคัญๆ 1 เรื่อง ดังนี้ 
  1. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการประหยัดทรัพยากร 
    วิทยาลัยฯ มีนโยบายในการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค และการใช้วัสดุส านักงานโดยให้มีการจัด
ทะเบียนคุมการเบิก – จ่าย วัสดุส านักงาน และรณรงค์การใช้กระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง  ทั้งนี้
วิทยาลัยฯ น าระบบ E-Document มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประหยัดกระดาษ ลดปริมาณขยะ 
และลดภาวะโลกร้อน และเพ่ือลดค่าวัสดุส านักงาน 

วิทยาลัยฯ ก าหนดกิจกรรม/มาตรการในแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ดังตารางที่ 5 
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ตารางที ่5 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กิจกรรม มาตรการ การด าเนินงานในปัจจุบนั เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่ก ากับ
ดูแล 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการประหยัดทรัพยากร 
1.1 การประหยัดเช้ือเพลิง 
  
 

1. การลดใช้พลังงานน้ ามัน 
    1.1  ขับรถท่ี 90 กม. / ช่ัวโมง 
    1.2  ไม่ขับก็ดับเครื่อง / ปิดแอร์ 
    1.3  Carpool / ใช้รถสาธารณะ 
    1.4  ล้างไส้กรอง / เติมลมยางให้ได้มาตรฐาน 
    1.5  ไม่เบิ้ล / ไม่เร่ง 
    1.6  วางแผนก่อนเดินทาง 
    1.7  ไม่บรรทุกของเกินความจ าเป็น 
    1.8  ควรท าความสะอาดไส้กรอง ทุก 2,500 กม. และ
ควรเปลี่ยนไส้กรอง ทุก 20,000 กม. 
    1.9  เปลี่ยนน้ ามันหล่อลื่นทุก 5,000 กม. 
    1.10 ตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่อง และน้ าในแบตเตอรี่ 
    1.11 ตรวจสอบระดับน้ าป้อนหม้อน้ า 
    1.12 ปรับปรุงสมรรถนะรถยนต์ให้ดีตลอดเวลา 
    1.13 ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง เช่น ส่ง
หนังสือระหว่างหน่วยงาน 
     - หากเร่งด่วนก็ใช้วิธีส่งทางโทรสาร 
     - หากเป็นเอกสารส าคัญก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่ง
พร้อมกัน 
     - หนังสือเวียนท่ีไมส่ าคัญก็ใช้วิธีส่ง E-Mail หรือส่ง
ไปรษณีย ์

วิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายด้านค่า
น้ ามัน ณ สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 จ านวน 88,340 
บาท 

ล ด ป ริ ม า ณ ก า ร ใ ช้
พลังงานด้านเชื้อเพลิง 

งานบริหารงานท่ัวไป หัวหน้าส านักงาน
วิทยาลัยฯ 

1.2 การควบคุมการใช้วัสดุ
ส านักงาน  

 

1. การลดการใช้กระดาษ 
   - เน้นการพิมพ์ 2 หน้า หรือใช้กระดาษ Reuse ในการ
พิมพ์งาน 
   - น าระบบ E-Document มาใช้ในการบริหารงาน 

วิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการ
ใช้วัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ ณ 
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จ านวน 489,589.20 บาท   

ประหยัดค่าใช้จ่ายค่า
วัสดุส านักงาน ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อ
ปี  เมื่ อ เที ยบกับปีที่

งานพัสด ุ หัวหน้าส านักงาน
วิทยาลัยฯ 
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กิจกรรม มาตรการ การด าเนินงานในปัจจุบนั เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่ก ากับ
ดูแล 

   - ใช้การ scan เอกสารเพื่อเก็บเอกสารอยู่ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ 
   - ใช้ E-mail ในการส่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการแทนการใช้
กระดาษ 
   - ใช้คอมพิวเตอร์ ในการประชุมเพื่อลดการใช้กระดาษใน
การจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
 2. การลดการใช้หมึกพิมพ์ 
   - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้งก่อนพิมพ์ 
   - เลือกพิมพ์แบบโหมดประหยัดจะช่วยให้ประหยัดหมึก
พิมพ์ 
   - จัดท าบัญชีลงทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ์ไว้ควบคุมการ
ใช้งาน 

ผ่านมา 

1.3 การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
และวัสดุคงทนถาวร 

 

1.  บ ารุ งรั กษาเครื่องและหมั่นท าความสะอาดและ
ตรวจสอบความเรียบร้อยอย่างสม่ าเสมอทั้งก่อนและหลัง
การใช้งาน 
2. ส ารวจและจัดจ าหน่ายครุภัณฑ์ที่มีการใช้งานเกิน 5 ปี 

วิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์และการใช้
วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์  ณ  สิ้ น
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2557  
จ านวน 309,337 บาท 

ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ก า ร จั ด ซื้ อ แ ล ะ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ร้อย
ละ 5 จากปีท่ีผ่านมา 

งานพัสด ุ หัวหน้าส านักงาน
วิทยาลัยฯ 
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ตารางท่ี 6 แผนการปฏิบัติงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม/ วิธีปฏิบัติ 
ระยะเวลา 

ปี 2557 ปี 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การประหยดัพลังงานเชื้อเพลิง             
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงคแ์ละประเมินผลการประหยดัพลังงาน             
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดแูลบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องปรับอากาศ 

            

1.3 การประกาศมาตรการการประหยัดพลังงาน             
1.4 การรณรงค์ประหยัดพลังงาน             
1.5 การประชุมเพื่อตดิตามผลการประหยดัพลังงาน             
1.6 การประเมินผลการประหยดัพลังงาน             

2. การควบคุมการใช้วัสดุส านักงาน             
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงคแ์ละประเมินผลการใช้วัสดสุ านักงาน             
2.2 การประกาศมาตรการการใช้วสัดุส านักงาน             
2.3 การรณรงค์การใช้วัสดสุ านักงาน             
2.4 การประชุมเพื่อตดิตามผลการใช้วัสดุส านักงาน             
2.5 การประเมินผลการใช้วัสดสุ านักงาน             

3. การบ ารุงรักษาครุภณัฑ์และวัสดุคงทนถาวร             
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงคแ์ละประเมินผลการใช้วัสดุครุภณัฑ์             
3.2 การประกาศมาตรการการใช้วสัดุครุภณัฑ์             
3.3 การรณรงค์การใช้วัสดุครุภณัฑ์             
3.4 การประชุมเพื่อตดิตามผลการใช้วัสดุครุภณัฑ ์             

     3.5 การประเมินผลการใช้วัสดุครุภณัฑ ์             

 


