การจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ความเป็นมา
ตามที่กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้ก้าหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การรือปรับระบบการเงินและ
การงบประมาณ มาตรการข้อ ๓.๗ ก้าหนดให้ส่วนราชการ เร่งปรับปรุงระบบบัญชีของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล โดยให้สามารถค้านวณต้นทุนการจัดบริการสาธารณะได้ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ วรรคสองก้าหนดให้หัวหน้า ส่วนราชการ และหัวหน้ารัฐวิสาหกิจค้านวณค่าใช้จ่ายตามงบรายจ่าย
ของแต่ ล ะผลผลิ ต หรื อ โครงการเพื่ อ ใช้ ในการจั ด ท้ าค่ าใช้ จ่ ายต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต หรื อ โครงการส้ าหรับ การจั ด ท้ า
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไป อีกทังพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมวด ๔ : การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐบาล มาตรา ๒๑ ก้าหนดให้
ส่วนราชการค้านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง
ก้าหนดและรายงานให้กรมบัญชีกลาง
วัตถุประสงค์
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้จัดท้าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อก้าหนดแนวทางในการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน และมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าหมาย
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้จัดท้าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 โดยมีเป้าหมายเพื่อ
๑. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงาน
๒. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด
กรอบแนวทางการจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้ก้าหนดกรอบแนวทางการจัดท้าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงาน กรมทรัพยากร
น้าบาดาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
๑. การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด้าเนินงาน
๒. การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม
3. การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง

แผน/มาตรการที่จะดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิ จกรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ความส้าเร็จของการจัดท้าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดท้าบัญชีต้นทุน
ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ตามที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางก้ าหนด และน้ าเอาผลการค้ านวณต้ น ทุ น มาใช้ ในการบริห ารทรัพ ยากร
ของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้มีข้อมูลทางการเงินส้าหรับน้าไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการด้าเนินงานให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง เรื่ อ งที่ 4 ของเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการจั ด ท้ า ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต
ของส่ วนราชการคือการจัดท้ าแผนเพิ่มประสิ ทธิภ าพ พร้อมทังก้าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิ ทธิภ าพให้ ชัดเจน
สามารถวัด ผลได้ (เชิงปริ ม าณ) โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมทรั พ ยากรน้ าบาดาล ได้ จั ด ท้ าแผนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ตามที่กรมบัญชีกลางก้าหนด จ้านวน 5 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วย 1. การลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมระดับกรมฯ
จ้านวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย กิจกรรมด้านค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 2. การปรับปรุง
กิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพในรูปของต้นทุนและปริมาณงาน จ้านวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย กิจกรรมด้านการวิเคราะห์
คุณภาพน้าบาดาลและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน 3. การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุง
กิจกรรมอย่างแท้จริง จ้านวน 1 เรื่อง คือ ขันตอนการวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาล รายละเอียด มีดังนี
1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการลดค่าใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
1.1 มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยก้าหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงาน ดังนี
-

ปิดสวิตซ์หลอดไฟแสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วงเวลาพักเที่ยงและทุกครังที่ไม่ได้ใช้งาน
ปิดไฟทุกครังเมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ท้างานในห้องท้างาน
เปิดไฟเฉพาะที่จ้าเป็น
ไม่เปิดไฟบริเวณช่องทางเดินที่มีแสงสว่างมากเพียงพอ
เปิด – ปิดไฟ บริเวณใต้อาคาร ถนน และสนามให้ตรงเวลา
ปิดพัดลมทุกครังเมื่อเลิกใช้งาน
เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครังที่ไม่ได้ใช้งาน

1.2 มาตรการลดค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
- เน้นการลดค่าใช้จ่ายโดยให้ทุก ส้านัก กอง กลุ่ม ศูนย์ จัดส่งหนังสือราชการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
Line , เว็บไซต์ของหน่วยงาน
- จ้าแนกเอกสารหนังสือราชการที่ควรจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ตามความเร่งด่วนโดยไม่มี
การจัดส่งซ้าซ้อนหลายช่องทาง

ตารางที่ 1 การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
กิจกรรม
การดาเนินงานในปัจจุบัน (2560)
เป้าหมายในปีงบประมาณ (2561)
1. ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า - มีการใช้ค่า ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 5
เป็นจ้านวนเงิน 11,011,068.46 บาท
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คิดเป็นเงินที่ลดได้ 550,553.42 บาท
2. ค่าใช้จ่ายค่าบริการ - มี ก ารใช้ ค่ า บริ ก ารไปรษณี ย์ โทรเลขและขนส่ ง - ลดค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
ไปรษณีย์โทรเลขและ พ.ศ. 2560 เป็นเงินจ้านวน 1,126,105 บาท ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขนส่ง
คิดเป็นเงินที่ลดได้ 56,305.25 บาท

2. การจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
ตารางที่ 2 การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ
1.ด้านการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้า(ต่อ)

วิธีการด้าเนินการ
output (สินค้า/บริการ)
Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) (กระบวนการ/ ลดขันตอน/
เป้าหมาย
ก่อนการ
ขันตอนในการด้าเนินงาน) ลดจ้านวน ยกเลิก ยุบรวมกับ
หลังการ
ขันตอน กิจกรรมอื่น
ปรับปรุง
วัน
ปรับปรุง
ส่งหนังสือขอวิเคราะห์พร้อม ส่งหนังสือขอวิเคราะห์
ด้านการ
ด้านการ
ตัวอย่างให้กองวิเคราะห์
พร้อมตัวอย่างน้าให้กอง
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
น้าบาดาล
วิเคราะห์นา้ บาดาล
คุณภาพน้าด้าน คุณภาพน้า
เวลาใหม่จ้านวน ด้านเวลา
งานธุรการกองวิเคราะห์รับ
งานธุรการกองวิเคราะห์
16 วัน
ใหม่จ้านวน
หนังสือ จัดเรียงตัวอย่างน้า
รับหนังสือ จัดเรียง
14 วัน
ตรวจสอบรายละเอียดในใบ
ตัวอย่างน้าตรวจสอบ
ค้าขอกับขวดตัวอย่างออก
รายละเอียดในใบค้าขอกับ
เชิงคุณภาพ
เลขที่ค้าขอ หมายเลข
ขวดตัวอย่างออกเลขที่ค้า
ด้านเวลา
ห้องปฏิบัติการลงวันที่รับ
ขอ หมายเลข
จ้านวนวันที่
ตัวอย่างน้าในใบน้าส่งตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการลงวันที่รับ
ลด 2 วัน
บันทึกรายละเอียดในค้าขอ
ตัวอย่างน้าในใบน้าส่ง
โดยใช้ E-lab จ้านวน 2 วัน
ตัวอย่างบันทึก
รายละเอียดในค้าขอโดย
ใช้ E-lab จ้านวน 2 วัน
Process (ก่อนลด)
(กระบวนการ/ขันตอนในการ
ด้าเนินงาน)

นักวิทยาศาสตร์เตรียม
ตัวอย่างน้าเพื่อตรวจวิเคราะห์
พร้อมกับจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์จ้านวน 1 วัน

นักวิทยาศาสตร์เตรียม
ตัวอย่างน้าเพื่อตรวจ
วิเคราะห์พร้อมกับ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
จ้านวน 1 วัน

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
ก่อนการปรับปรุง
ต้นทุนรวม งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
จ้านวนเงิน
4,821,743.24 บาท
ปริมาณงาน
85,169 รายการ
ต้นทุนต่อหน่วย
56.61 บาท

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง
ต้นทุนต่อหน่วย
56 บาท

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ
1. ด้านการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้า

นักวิทยาศาสตร์ทดสอบ
กายภาพ 4 รายการทางเคมี
18 รายการ บันทึกค่าลงใน
แบบบันทึกข้อมูลการทดสอบ
จ้านวน 7 วัน

วิธีการด้าเนินการ
Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) (กระบวนการ/ ลดขันตอน/
ขันตอนในการด้าเนินงาน) ลดจ้านวน ยกเลิก ยุบรวมกับ
ขันตอน กิจกรรมอื่น
วัน
นักวิทยาศาสตร์ทดสอบ
กายภาพ 4 รายการ ทาง
เคมี 18 รายการ บันทึก
ค่าลงในแบบบันทึกข้อมูล
การทดสอบจ้านวน 6 วัน

ค้านวณผลการทดสอบและ
พิมพ์รายงาน E –Lab
ตรวจสอบความถูกต้อง
จ้านวน 2 วัน

ค้านวณผลการทดสอบ
และพิมพ์รายงาน E -Lab
ตรวจสอบความถูกต้อง
จ้านวน 2 วัน

ตรวจสอบความถูกต้องจาก
E-Lab โดยผู้ทดสอบและ
หัวหน้ากลุ่มและประทับตรา
กรม ฯ จ้านวน 2 วัน

ตรวจสอบความถูกต้อง
จาก E-Lab โดยผู้
ทดสอบและหัวหน้ากลุม่
และประทับตรากรม ฯ
จ้านวน 2 วัน

Process (ก่อนลด)
(กระบวนการ/ขันตอนในการ
ด้าเนินงาน)

เสนอ ผอ. 1 พิจารณาลงนาม เสนอ ผอ. 1 พิจารณาลง
จ้านวน 1 วัน
นามจ้านวน 1 วัน

output (สินค้า/บริการ)
เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง

ผลหลังการ
ปรับปรุง

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
เป้าหมายหลัง
ปรับปรุง

ผลหลังการ
ปรับปรุง

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

Process (ก่อนลด)
(กระบวนการ/ขันตอนในการ
ด้าเนินงาน)

2. ด้านเทคโนโลยี รับเรื่องแจ้งปัญหา
สารสนเทศภายใน คอมพิวเตอร์ในระบบ
หน่วยงาน
สารบรรณ น้าเอกสารเสนอ
ผอ. พิจารณาลงนามสั่งการ
จ้านวน 1 วัน

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) (กระบวนการ/
ขันตอนในการด้าเนินงาน)
รับเรื่องแจ้งปัญหา
คอมพิวเตอร์ในระบบ
สารบรรณ น้าเอกสารเสนอ
ผอ. พิจารณาลงนามสั่งการ
จ้านวน 1 วัน

กลุ่มคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารด้าเนินการซ่อม
จ้านวน 7 วัน

กลุ่มคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารด้าเนินการซ่อม
จ้านวน 5 วัน

ร่างหนังสือแจ้งผลการ
ซ่อมแซมให้ ผอ. พิจารณาส่ง
เรื่องตอบกลับผลการซ่อม
ภายใน 2 วัน

ร่างหนังสือแจ้งผลการ
ซ่อมแซมให้ ผอ. พิจารณา
ส่งเรื่องตอบกลับผลการซ่อม
ภายใน 2 วัน

วิธีการด้าเนินการ
ลดขันตอน/
ลดจ้านวน
วัน

ยกเลิก
ขันตอน

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอื่น

output (สินค้า/บริการ)
ก่อนการปรับปรุง
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน
หน่วยงานจ้านวน
10 วัน

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง

ก่อนการปรับปรุง

ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ภายใน
หน่วยงาน
จ้านวน 8 วัน

ต้นทุนรวม งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
จ้านวนเงิน
4,300,561.04 บาท

เชิงคุณภาพ
ด้านเวลา
จ้านวนวัน
ที่ลด 2 วัน

ปริมาณงาน
368 เครื่อง
ต้นทุนต่อหน่วย
11,686.31 บาท

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง
-ต้นทุนต่อหน่วย
7,000 บาท
ต่อ 1 ระบบ

3. แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริงในการตรวจสอบคุณภาพนา

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการเดิมในเขตกรุงเทพฯ
ผู้ประกอบ
กิจการยื่น
ค้าขอ

รับค้ำขอ,รับตัวอย่ำงน้ำ
ตรวจสอบเอกสำร ลงบันทึก
เจ้ำหน้ำที่ออกใบเสร็จช้ำระ
ค่ำธรรมเนียม

( 1 วัน)

พนง.ฯประจ้ำ
ท้องที่ลงนำม
ส่งกอง
วิเครำะห์

( 1 วัน)

กองวิเครำะห์รับ
ตัวอย่ำงน้ำและ
ตรวจวิเครำะห์

กองวิเคราะห์แจ้ง
ผลวิเคราะห์ต่อ
พนง.ฯ ประจ้า
ท้องที่

(19 วัน)

(1 วัน)

พนง.ฯ ประจ้า
ท้องที่แจ้งผล
ผู้ประกอบ
กิจการ

(1 วัน)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการเดิมในต่างจังหวัด
ผู้ประกอบ
กิจการยื่น
ค้าขอ

รับค้าขอ,รับตัวอย่างน้า
ตรวจสอบเอกสาร
ลง
บันทึก เจ้าหน้าที่ออก
ใบเสร็จช้าระค่าธรรมเนียม

(1 วัน)

พนง.ฯประจ้า
ท้องที่ลงนามส่ง
กองวิเคราะห์

กองวิเคราะห์รับ
ตัวอย่างน้าและ
ตรวจวิเคราะห์

กองวิเคราะห์แจ้ง
ผลวิเคราะห์ต่อ
พนง.ฯ ประจ้า
ท้องที่

พนง.ฯ ประจ้า
ท้องที่แจ้งผล
ผู้ประกอบกิจการ

(7 วัน)

(19 วัน)

(5 วัน)

(1 วัน)

สรุป 5 ขันตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 23 วัน ในเขตกรุงเทพฯ 33 วัน ต่างจังหวัด

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่ปรับปรุงใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้ประกอบ
กิจกำรยื่น
ค้ำขอ

รับค้ำขอ,รับตัวอย่ำงน้ำ ตรวจสอบ
เอกสำรลงบันทึกออกใบเสร็จช้ำระ
ค่ำธรรมเนียมเสนอ พนง.ฯประจ้ำท้องที่
ลงนำมส่งกองวิเครำะห์น้ำบำดำล

(1 วัน)

กองวิเครำะห์รับ
ตัวอย่ำงน้ำและ
ตรวจวิเครำะห์

กองวิเครำะห์แจ้งผล
วิเครำะห์ต่อพนง.ฯ ประจ้ำ
ท้องที่/เจ้ำหน้ำที่ท้ำหนังสือ
แจ้งผลผู้ประกอบกิจกำร

(13 วัน)

(1 วัน)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่ปรับปรุงใหม่ในต่างจังหวัด
ผูป้ ระกอบ
กิจกำรยื่น
ค้ำขอ

สคบ. ทสจ. สทบ.เขต รับค้ำขอ,รับ
ตัวอย่ำงน้ำ ตรวจสอบเอกสำรลงบันทึก
ออกใบเสร็จช้ำระค่ำธรรมเนียมเสนอ
พนง.ฯประจ้ำท้องที่ลงนำมส่ง
กองวิเครำะห์น้ำฯบาดาล

(2 วัน)

กองวิเครำะห์รับ
ตัวอย่ำงน้ำและ
ตรวจวิเครำะห์

(13 วัน)

กองวิเครำะห์แจ้งผลวิเครำะห์
ต่อพนง.ฯ ประจ้ำท้องที่/
เจ้ำหน้ำที่ท้ำหนังสือแจ้งผล
ผู้ประกอบกิจกำร

(2 วัน)

สรุป 3 ขันตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 15 วัน (พ.ร.บ. ในเขตกรุงเทพฯ) 17 วัน (พ.ร.บ. ต่างจังหวัด)

ตารางที่ 3 แผนการปฏิบัติงานการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระยะเวลา
กิจกรรม

ปี ๒๕60
ปี ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

1.ด้านค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า

ทุกศูนย์ต้นทุน

๒. ด้ำนค่ำใช้จ่ำยค่ำบริกำรไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง

ทุกศูนย์ต้นทุน

3. ด้านการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้าบาดาล

ทุกศูนย์ต้นทุน

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน

ทุกศูนย์ต้นทุน

