
การตรวจสอบขอ้มูลค่าใชจ้า่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โครงการอบรมการจัดท ารายงานการเงินและแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  วันท่ี 12 ตุลาคม 2560 1 



ความเป็นมา 

 

พระราชกฤษฎีกา  

ว่าดว้ย 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 

หมวด  4 การบริหารราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ และ 

เกิดความค ุม้ค่าในเชิงภารกิจของรฐั 

2 



ตาม พระราชกฤษฎกีา ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบรหิารกจิการบา้นเมืองท่ีด ีพ.ศ.2546 

หมวด 4 การบรหิารราชการอย่างมีประสทิธิภาพ และเกดิความคุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั 

มาตรา 21 วรรคแรก ใหส้่วนราชการจดัท าบญัชตีน้ทุนในงานบรกิารสาธารณะแต่ละ

ประเภทขึ้น ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกรมบญัชกีลางก าหนด วรรคสอง ใหส้่วน

ราชการค านวณรายจา่ยต่อหน่วยของงานบรกิารสาธารณะท่ีรบัผดิชอบตามระยะเวลาท่ี

กรมบญัชกีลางก าหนด และรายงานใหส้ านกังบประมาณ กรมบญัชกีลาง และ ก.พ.ร. ทราบ 

วรรคสาม ในกรณท่ีีรายจา่ยต่อหน่วยของงานบรกิารสาธารณะใดของส่วนราชการใดสงูกว่า

รายจา่ยต่อหน่วยของงานบรกิารสาธารณะประเภทและคุณภาพเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนัของ

ส่วนราชการอืน่ ใหส้่วนราชการน ัน้จดัท าแผนการลดรายจา่ยต่อหน่วยของงานบรกิาร

สาธารณะดงักล่าว เสนอส านกังบประมาณ กรมบญัชกีลาง และ ก.พ.ร. ทราบ 
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เกณฑก์ารประเมินผลการปฏบิตัิงาน 

ดา้นบญัชขีองส่วนราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(หนงัสอืท่ี กค 0410.3/ว6 ลงวนัท่ี 10 มกราคม 2560) 
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เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรื่องที่ 1 

ความถูกต้อง 
(Accuracy) 

450 คะแนน 

เรื่องที่ 2 

ความโปร่งใส 
(Transparency) 

100 คะแนน 

เรื่องที่ 3 

ความรับผิดชอบ 
(Accountability) 

150 คะแนน 

เรื่องที่ 4 

ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

300 คะแนน 
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เรื่องที่ 4 

ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

300 คะแนน 
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เรื่องที่ 4.1  การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปี 2559 

เรื่องที่ 4.2 การเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  

เรื่องที่ 4.3 การเปิดเผยรายงานต้นทุนใน Website 

เรื่องที่ 4.4 การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปี 2559 

เรื่องที่ 4.5 การรายงานผลตามแผนฯ และการใช้ประโยชน์จากต้นทุน 

ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) 
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• ใหส้ว่นราชการสง่ผลการด าเนินงานในเรือ่งที ่4.1 – 4.3  ถงึกรมบญัชีกลาง  
    ส านกังบประมาณ และส านกังาน กพร. ภายในวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 

• ใหส้ว่นราชการสง่ผลการด าเนินงานในเรือ่งที ่4.4 ถงึกรมบญัชีกลาง 

   ภายในวนัที ่31 มีนาคม 2560 

• ใหส้ว่นราชการสง่ผลการด าเนินงานในเรือ่งที ่4.5 ถงึกรมบญัชีกลาง 

   ภายในวนัที ่31 ตุลาคม 2560 
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แนวทางการประเมินผล 

   แนวทางการประเมินผล คะแนน รูปแบบไฟล์ที่จัดส่ง 

เรื่องที่ 4.1 การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
4.1.1  หลักฐานการแต่งต้ังคณะท างานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงาน 2 PDF / Image 

 

4.1.2  หลักฐานแสดงการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS (KSB1) 2 Excel 

 

4.1.3  ส าเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการตรวจสอบรายละเอียด                   
ความถูกต้องของค่าใช้จ่าย 

2     PDF / Image 

4.1.4  หลักฐานแสดงการตรวจสอบจากหัวหน้าศูนย์ต้นทุนเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลต้นทุน 
ศูนย์ต้นทุน และกิจกรรมย่อย 

2 

4.1.5  หลักฐานแจ้งเวียนให้คณะท างานต้นทุนต่อหน่วยผลผลติพิจารณาก าหนดหรือทบทวน 
กิจกรรมย่อยและหน่วยนับที่มีความละเอียดกว่ากิจกรรมหลักตามเอกสารงบประมาณ 

15     PDF / Image 

4.1.6  รายงานการก าหนดกิจกรรมย่อยและหน่วยนับ 
 

15 Excel 

4.1.7  ส าเนาหนังสือขอสร้างรหัสกิจกรรมย่อยทั้งหมดในระบบ GFMIS 2 PDF / Image 
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แนวทางการประเมินผล 

แนวทางการประเมินผล  คะแนน  รูปแบบไฟล์ที่จัดสง่ 

เรื่องที่ 4.1 การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (ต่อ)  
4.1.8  รายงานผลการค านวณต้นทุน ตาราง 1-6 มียอดต้นทุนรวมเท่ากัน และสามารถกระทบยอด 
ระหว่างตารางได้ในรายละเอียดของเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ/งบกลาง/คา่เสือ่มราคา 
และค่าใช้จ่ายที่น ามาค านวณต้นทุนถูกต้อง 

10 

4.1.9  หมายเหตุท้ายตาราง 1 สามารถกระทบยอดระหว่าง ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่ถูกบันทึก             
ในระบบ GFMIS หักค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต ผลผลิตถูกต้อง และต้นทุนรวม              
ที่จะถูกน ามาค านวณต้นทุนผลผลิตถูกต้อง 

3 

4.1.10  ตารางที่ 2 สามารถแยกต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมถกูต้อง 4 

4.1.11  ตารางที่ 3 กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนต้องมีมากกว่า 11 ด้าน                      
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด และหน่วยนับต้องมีเพียง 1 หน่วยนับ 

4      

4.1.12  ตารางที่ 4 ผลผลิตย่อยเป็นผลผลติที่ส่วนราชการส่งมอบให้กับบุคคลภายนอกอย่างแท้จริง 
(Final output) และก าหนดหน่วยนับเหมาะสม 

4           Excel 

4.1.13  ส่งผลการด าเนินงานให้กรมบัญชีกลางภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 5      

รวม 70 
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แนวทางการประเมินผล 

   แนวทางการประเมินผล คะแนน รูปแบบไฟล์ที่จัดสง่ 

เรื่องที่ 4.2 การเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
4.2.1  รายงานผลการเปรียบเทียบ ผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 (ตารางที่ 7-12) 

15    

       Excel     

4.2.2  ตารางที่ 11-12 สามารถแยกต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรถกูต้อง 10 

4.2.3  รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลติตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญที่เกิดขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ     
(อธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกินกว่า 20%) 

25      

   Excel / Word 

4.2.4  ส าเนาหนังสือเวียนผลการค านวณและเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต             
เพื่อให้หน่วยงานภายในวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 

5  PDF / Image 

4.2.5  ส่งผลการด าเนินงานให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 5 

รวม 60 
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แนวทางการประเมินผล 
   แนวทางการประเมินผล คะแนน รูปแบบไฟล์ที่จัดสง่ 

เรื่องที่ 4.3 การเปิดเผยรายงานต้นทุน ใน Website 
4.3.1  หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เปรียบเทียบและ

วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบนหน้าหลัก เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ

ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้เผยแพร่ในช่องทางอื่นที่เหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ตลอดทั้งปีงบประมาณ 

30   PDF / Image           

4.3.2  หลักฐานการเผยแพร่รายละเอียดประกอบเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เหมาะสม
โดยไม่ใช้การหารเฉลี่ยเท่ากัน 

4     Excel  

4.3.3  หลักฐานการเผยแพร่รายละเอียดประกอบเกณฑ์การปันส่วนจากศูนย์ต้นทุน                
เข้าสู่กิจกรรมย่อย ที่เหมาะสมโดยไม่ใช้การหารเฉลี่ยเท่ากัน 

4     Excel  

4.3.4  หลักฐานการเผยแพร่รายละเอียดประกอบเกณฑ์การปันส่วนจากกิจกรรมย่อย            
เข้าสู่ผลผลิตย่อยที่เหมาะสมโดยไมใ่ช้การหารเฉลี่ยเท่ากัน 

4     Excel 

4.3.5  หลักฐานแสดงการปรับปรุงข้อมูลต้นทุนผลผลิตปีก่อนที่ใช้เปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์       
การปันส่วนค่าใช้จ่ายตามปีปัจจุบัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์จากปีเก่า และแสดง
ข้อเท็จจริงว่าเปลี่ยนแปลงเกณฑ์อยา่งไร เพราะเหตุใด เพื่อให้เปรียบเทียบต้นทุนได้ ในกรณีที่ไม่มี
การเปลี่ยนให้แสดงว่ามีการทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์เดิม 

3  Excel / Word 

4.3.6  ส่งผลการด าเนินงานให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 5 

รวม 50 12 



แนวทางการประเมินผล 

   แนวทางการประเมินผล คะแนน รูปแบบไฟล์ที่จัดสง่ 

เรื่องที่ 4.4 การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
4.4.1  แผนการลดค่าใช้จ่าย โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในภาพรวม ของส่วนราชการ
ที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุส านักงาน เป็นต้น และต้องสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 
อย่างน้อยร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณก่อน จ านวน 2 เรื่อง             
ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

10    Excel / Word    

4.4.2  หลักฐานการแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานภายในทราบ
และถือปฏิบัต ิ

5    PDF / Image 

 

4.4.3  แผนการปรับปรุงกิจกรรม โดยต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้นใน
รูปของต้นทุนและปริมาณงาน จ านวน 2 เรื่อง ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

10    Excel / Word 

4.4.4  หลักฐานการแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 5    PDF / Image 

4.4.5  แผนการปรับปรุงกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง เช่น การน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการปฏิบัติงาน การสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน ปรับปรุงกระบวนการท างานในกิจกรรมนั้นๆ 

15    Excel / Word  

4.4.6  ส่งผลการด าเนินงานให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 5 

รวม 50 
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แนวทางการประเมินผล 

   แนวทางการประเมินผล คะแนน รูปแบบไฟล์ที่จัดสง่ 

เรื่องที่ 4.5 การรายงานผลการด าเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการ 
4.5.1  รายงานผลการด าเนินงาน การลดค่าใช้จ่าย ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนดซึ่ง
แสดงผลการด าเนินงานที่เกิดจากการด าเนินงานตามแผนฯ โดยเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด มี
ค าอธิบายถึงเหตุผล/ปัจจัยสนับสนุน/อปุสรรคต่อการด าเนินงานตามแผนฯ และหลักฐาน
ประกอบการด าเนินงานตามแผนฯ 

15    

Excel / Word 

4.5.2  หลักฐานแจ้งผลการด าเนินงานตามแผนฯ การลดค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานภายในทราบ 5 PDF / Image 

4.5.3  รายงานผลการด าเนินงาน การปรับปรุงกิจกรรมตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด      
ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานที่เกิดจากการด าเนินงานตามแผนฯ โดยเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด    
มีค าอธิบายถึงเหตุผล/ปัจจัยสนบัสนุน/อุปสรรคต่อการด าเนินงานตามแผนฯ และหลักฐาน
ประกอบการด าเนินงานตามแผนฯ 

15      

Excel / Word 

4.5.4  หลักฐานการแจ้งการด าเนินงานตามแผนฯ การปรับปรุงกิจกรรมให้หน่วยงานภายในทราบ 5  PDF / Image 
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แนวทางการประเมินผล 

   แนวทางการประเมินผล คะแนน รูปแบบไฟล์ที่จัดสง่ 

เรื่องที่ 4.5 การรายงานผลการด าเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการ (ต่อ) 
4.5.5  การใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการในภาพรวม เช่น การจัดสรรทรัพยากร
ต่างๆ ภายในหน่วยงานการเปรียบเทียบต้นทุนของหน่วยงานภายในหรือระหว่างหน่วยงานที่มี
กิจกรรมและผลผลิตคล้ายคลึงกัน การก าหนดค่าธรรมเนียม เป็นต้น รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุงกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง 

25   Excel / Word 

4.5.6  ส่งผลการด าเนินงานให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 5 

รวม 70 

รวมทั้งสิ้น 300 

15 



เขา้ https://webonlineintra.gfmis.go.th/ 

การเรียกรายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย  
ในระบบ GFMIS Web online 
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- รายงาน เรียกรายงาน Online  

17 



- เลือกระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 
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- เลือกรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย 

19 



ช่องปีบัญชี           ระบุ  ปีพุทธศักราช  
งวด                    ระบุ  งวดบัญชีที่ต้องการ 
เลขที่บัญชี G/L      ระบุ   บัญชีแยกประเภททั้งหมดที่เป็นค่าใช้จ่าย   
        5000000000  ถึง   5999999999      
คลิกปุ่ม เรียกดูรายงาน 
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การเรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 
ในระบบ GFMIS Web online 

23 



- เลือกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 
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ช่องปีบัญชี           ระบุ  ปีพุทธศักราช  
วันที่ผ่านรายการ    ระบุ  วันที่รายงานได้ไม่เกิน 1 เดือน  
เลขที่บัญชี G/L      ระบุ  บัญชีแยกประเภทของค่าใช้จ่ายที่ต้องการ เช่น 5101020104   
คลิกปุ่ม เรียกดูรายงาน 
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