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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะทำงานจัดทำตนทุนผลผลิตของกรมประมง 
คร้ังที ่1/2564 

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ หองพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ กรมประมง 

และผานระบบ Zoom Meeting  
.................................................................. 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่งประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกรที่ 21 กุมภาพันธ 2563 
     
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือทราบ 

          เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่งเพ่ือพิจารณา 

4.1. รายงานผลการคำนวณตนทุนผลผลติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ 2563 
4.2. การเปรียบเทียบผลการคำนวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ระหวางปงบประมาณ  
       พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการวิเคราะหสาเหตุ       
       การเปลีย่นแปลงตนทุนตอหนวยผลผลิต 
4.3. การพิจารณาเลือกกิจกรรมเพ่ือจัดทำ 
       1. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพดานการลดคาใชจาย จำนวน 2 เรื่อง  
       2. แผนเพ่ิมผลสัมฤทธิด์านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง      
 4.4. เกณฑการปนสวนสำหรับการคำนวณตนทุนผลผลิต ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะทำงานจัดทำตนทุนผลผลิตของกรมประมง 

คร้ังที่ 1/2564 
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 -12.00 น. 

ณ หองพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ กรมประมง 
และผานระบบ Zoom Meeting  

 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ        
 

มติทีป่ระชมุ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระที ่2   เรื่องรับรองรายงานการประชมุ ครั้งท่ี 1/2563                                                                  
      ในวันศุกรที่ 21 กมุภาพันธ 2563  

ฝายเลขาฯ ไดจัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำตนทุนผลผลิตของกรมประมง   
ครั้งที่ 1/2563 และไดแจงเวยีนใหคณะทำงานฯ ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรียบรอยแลว (หนา 8 - 17)   

จึงเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม........................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................................ 
 

ระเบยีบวาระที ่3 .... 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบ 

 เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มี 4 เรื่องคือ ความถูกตอง ความโปรงใส ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิผล ในเรื่อง
ของการคำนวณตนทุนผลผลิตจะอยูในเรื่องท่ี 4 คือ ความมีประสิทธิผล กรมบัญชีกลางไดกำหนดคะแนน
เต็ม 200 คะแนน และแนวทางการประเมินผล ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 160 ลง
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เรื่องที่ 4 ความมปีระสทิธิผล ประกอบดวย (หนา 18 - 27)   

ขอที่ 4.1 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพและแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์จากการจัดทำตนทุนผลผลิต 
   4.1.1 รายงานผลการคำนวณตนทุนตอหน วยผลผลิต  ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลกัเกณฑและรูปแบบทีก่รมบัญชีกลางกำหนด 
   4.1.2 รายงานผลการเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตระหวางปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการวเิคราะหสาเหตุการเปลี่ยนแปลงตนทนุผลผลิต 
   4.1.3 หลักฐานการเผยแพรขอมูลการคำนวณตนทุนผลผลิตและผลการ
เปรียบเทยีบรวมถึงการวิเคราะหสาเหตุการเปลี่ยนแปลงตนทุนผลผลิตบนหนาเว็บไซดของหนวยงาน 
   4.1.4 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพดานการลดคาใชจาย จำนวน 2 เรื่อง 
   4.1.5 แผนเพ่ิมผลสมัฤทธิ์ดานการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง 
   4.1.6 หนังสือแจงใหหนวยงานภายในที่เก่ียวของทราบและถือปฏิบัติตาม
แผนเพ่ิมประสทิธิภาพและแผนเพ่ิมผลสัมฤทธิ ์
   4.1.7 สงผลการดำเนินงานตามขอ 4.1 ในระบบ GAQA ภายในวันอังคารท่ี 31 
สิงหาคม 2564  
         ขอที่ 4.2 ผลการดำเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและแผนเพ่ิมผลสัมฤทธิ์และการ
ใชประโยชนจากขอมูลตนทุนผลผลิตในการบริหารจดัการ 
    4.2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ดานการลด
คาใชจาย จำนวน 2 เรื่อง 
    4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ ดานการปรับปรุง
กิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง 
    4.2.3 รายงานการใชประโยชนขอมูลตนทุนผลผลิตในการบริหารจัดการ 
   4.2.4 สงผลการดำเนินงานตามขอ 4.2 ในระบบ GAQA ภายในวันจันทรท่ี       
1 พฤศจิกายน 2564     
 

มติที่ประชุม........................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพือ่พิจารณา 
  4.1 รายงานผลการคำนวณตนทุนผลผลิต ประจำปงบประมาณ พ.ศ 2563 
 กรมบัญชีกลางไดกำหนดใหสวนราชการจัดทำรายงานการคำนวณตนทุนผลผลิต  
ตามรูปแบบ ดังนี้ 
     ตารางที ่ 1  รายงานตนทุนรวมของหนวยงานโดยแยกประเภทตามแหลงเงิน (หนา 28) 
     ตารางท่ี  2 รายงานตนทุนตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจาย (หนา 29 - 30) 

   ตารางท่ี  3  รายงานตนทนุกิจกรรมยอยแยกตามแหลงเงิน (หนา 31 - 34) 
   ตารางท่ี  4  รายงานตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงเงิน (หนา 35 - 36) 
   ตารางท่ี  5  รายงานตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงเงนิ (หนา 37 - 38) 
   ตารางท่ี  6  รายงานตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงของเงิน (หนา 39 - 40)     

 4.2  การเปรียบเทียบผลการคำนวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ระหวางปงบประมาณ         
พ.ศ.2562 และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการวิเคราะหสาเหตุการเปลี่ยนแปลงตนทุนตอหนวยผลผลิต
  กรมบัญชีกลางไดกำหนดใหวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2562 
และ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะหสาเหตุการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสำคัญ ในสวนที่เพิ่ม(ลด)เกิน 20%
ฝายเลขาฯ ไดเปรียบเทียบผลการคำนวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 
ตามตารางท่ี 7 - 12  

ตารางที ่ 7    เปรียบเทียบผลการคำนวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงเงิน (หนา 41 - 45) 
ตารางที ่ 8    เปรียบเทียบผลการคำนวณตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงเงิน (หนา 46 - 47) 
ตารางที ่ 9    เปรียบเทียบผลการคำนวณตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงเงิน (หนา 48 - 49 ) 
ตารางที ่ 10  เปรียบเทียบผลการคำนวณตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงเงนิ (หนา 50 - 51 ) 
ตารางที ่11 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศนูยตนทุน แยกตามประเภท  
                คาใชจายและลักษณะของตนทนุ (คงท่ี/ผันแปร) (หนา 52 - 53 ) 
ตารางที่ 12  รายงานเปรยีบเทียบตนทุนทางออมตามลักษณะของตนทุน (คงท่ี/ผันแปร)    
                (หนา 54 ) 
 จึงเสนอทีป่ระชุมเพ่ือพิจารณา 
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  4.3 การพิจารณาเลือกกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ดานการลดคาใชจาย
ดาน จำนวน 2 เรื่อง และแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ดานการปรับปรุงกจิกรรม จำนวน 2 เรื่อง 
 1. กรมบญัชีกลางไดกำหนดใหจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพและแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 เรือ่ง ประกอบดวย 
   1.1) แผนการลดคาใชจาย ตองสามารถลดคาใชจายลงไดอยางนอย    
รอยละ 5 จากคาใชจายที่เกิดข้ึนจรงิในปงบประมาณ 2563 จำนวน 2 เรื่อง ตามรูปแบบของกรมบัญชีกลาง 
   1.2) แผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของ
กิจกรรมนั้น โดยตองมีการระบุกิจกรรม สถานะปจจุบัน เปาหมาย และระยะเวลาท่ีชัดเจนในรูปของตนทุน   
และปริมาณงาน โดยนำกิจกรรมที่ เพิ่ม(ลด)เกิน20% มาพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง ตามรูปแบบของ
กรมบัญชีกลาง 
          2. การรายงานการใชประโยชนจากขอมูลตนทุนผลผลิตในการบริหารจัดการ        
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกรมบัญชีกลางไมไดกำหนดรูปแบบการรายงาน    

   เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาและกำหนดผูรบัผิดชอบ 
          1. มอบให สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการจัดทำแผนเพ่ิมประสิทธิภาพดาน 
การลดคาใชจาย จำนวน 2 เรื่อง ไดแก การประหยัดการใชไฟฟา การประหยัดการใชนำ้ประปา 
          2. พิจารณาเลือกกิจกรรมที่มีผลการคำนวณตนทุนผลผลิตตอหนวยเพ่ิมเกิน 20% 
จากตารางท่ี 7 เพ่ือจดัทำแผนเพ่ิมผลสัมฤทธิ ์จำนวน 2 เรื่อง และเปนกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพ
ที่เพิ่มข้ึนของกิจกรรมนั้น โดยตองมีการระบุกิจกรรม สถานะปจจุบัน เปาหมาย และระยะเวลาที่ชัดเจนในรูป
ของตนทุนและปริมาณงาน โดยกำหนดหนวยงานจัดทำแผนเพ่ิมผลสมัฤทธิ์  
พรอมรายงานการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพดานการลดคาใชจาย แผนเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ใหกองบริหารการคลัง
ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2564 และรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพ่ิมประสทิธภิาพดานการลดคาใชจาย 
แผนเพ่ิมผลสัมฤทธิภ์ายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2564 เพ่ือจะไดรวบรวมสงกรมบัญชีกลางตอไป 
 

3. การราย .... 



- 5 – 
 
          3. การรายงานการใชประโยชนจากขอมูลตนทุนผลผลิตในการบริหารจัดการ        
ซึ่งกรมบัญชีกลางไมไดกำหนดรูปแบบการรายงาน โดยหลักเกณฑของการใชประโยชนจากกิจกรรมที่เลือก 
ไดแก การนำเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนงานของกิจกรรมนั้น การประหยัดทรัพยากร ลดกระบวน      
การทำงาน และเพ่ิมปรมิาณผลผลิต มีการนำทรัพยากรมาใชอยางเต็มประสิทธิภาพ เปนตน 
และรายงานการใชประโยชนจากขอมูลตนทนุผลผลิตในการบริหารจัดการใหกองบริหารการคลัง ภายในวันท่ี 
10 ตุลาคม พ.ศ.2564 เพ่ือจะไดรวบรวมสงกรมบัญชีกลางตอไป 
ซึ่งฝายเลขาฯ ไดแนบตัวอยางการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพดานการลดคาใชจาย แผนเพ่ิมผลสัมฤทธิ์   
ดานการปรับปรุงกิจกรรม และการรายงานการใชประโยชนจากขอมูลตนทุนผลผลิตในการบริหารจัดการ  
ของกรมบัญชีกลาง (หนา 55 - 58 ) 
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  4.4 เกณฑการปนสวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  การปนสวนตนทุน  คือ การแบ งสวนคาใชจ ายไปยังกิจกรรม กระบวนการผลิต            
การดำเนินงานหรือผลผลิตตามเกณฑตาง ๆ 
เกณฑการปนสวนของกรมประมง 
  ปนสวนคาใชจายทางออม ใชจำนวนบุคคลในการปนสวน 
  ปนสวนจากศูนยตนทุนเขาสูกิจกรรมยอยตามภาระงาน 
  ปนสวนจากกิจกรรมยอยเขาสูผลผลิตยอยตามภาระงาน  
การปนสวนคาใชจายทางออมเขาสูศูนยตนทุนหลักและตนทุนสนับสนุน 
  คาใชจายทางออม หมายถึง คาใชจายที่ไมสามารถระบุเขาสูศูนยตนทุนได จำเปนตองอาศัย
เกณฑการปนสวนในการระบุตนทุนเขาสูศูนยตนทุน โดยอาจรวบรวมคาใชจายดังกลาว ไวในศูนยตนทุนกลาง
กอน แลวจึงปนสวนใหศูนยตนทุนตาง ๆ ตอไปโดยพิจารณาจากตัวผลักดันตนทุน (Cost Driver) ที่เก่ียวของ
โดยตรงกับคาใชจายทางออมที่ เกิดข้ึน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑการปนสวนคาใชจายของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีจ่ะตองรายงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี ้
 คาใชจายบุคลากร       เกณฑการปนสวน จำนวนบุคลากร (มอบ กค.) 
 คาใชจายดานการฝกอบรม      เกณฑการปนสวน     จำนวนบุคลากร (มอบ กบค.) 
 คาใชจายในการเดินทางตางประเทศ    เกณฑการปนสวน     จำนวนบุคลากร (มอบ กปต.) 
 คาไฟฟา-คาน้ำประปา       เกณฑการปนสวน จำนวนบุคลากร (มอบ กค.) 
 คาไปรษณียและขนสง       เกณฑการปนสวน  จำนวนฉบับ (มอบ สลก.) 
 คาเสื่อมราคา-อาคารไมระบ ุ      เกณฑการปนสวน จำนวนบุคลากร (มอบ กค.) 
 คาสื่อสารและโทรคมนาคม      เกณฑการปนสวน จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร (มอบ ศทส.) 
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