แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมทรัพยากรนาบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ความเป็นมา
ตามที่กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้ก้าหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การรือปรับระบบการเงินและ
การงบประมาณ มาตรการข้อ ๓.๗ ก้าหนดให้ส่วนราชการ เร่งปรับปรุงระบบบัญชีของส่วนราชการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล โดยให้สามารถค้านวณต้นทุน การจัดบริการสาธารณะได้ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ วรรคสองก้าหนดให้หัวหน้า ส่วนราชการ และหัวหน้ารัฐวิสาหกิจค้านวณค่าใช้จ่ายตามงบรายจ่าย
ของแต่ละผลผลิตหรือโครงการเพื่อใช้ในการจัดท้าค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตหรือโครงการส้าหรับการจัดท้างบประมาณ
รายจ่ายในปีงบประมาณต่อไป อีกทังพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หมวด ๔ :
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐบาล มาตรา ๒๑ ก้าหนดให้ส่วนราชการ
ค้านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก้าหนดและ
รายงานให้กรมบัญชีกลาง
วัตถุประสงค์
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้จัดท้าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อก้าหนดแนวทางในการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน และมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าหมาย
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้จัดท้าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โดยมีเป้าหมาย เพื่อ
๑. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงาน
๒. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด
กรอบแนวทางการจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้ก้าหนดกรอบแนวทางการจัดท้าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงาน กรมทรัพยากร
น้าบาดาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
๑. การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด้าเนินงาน
๒. การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม

แผน/มาตรการที่จะดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิ จกรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ความส้ าเร็ จ ของการจั ด ท้ าต้ น ทุ น ต่ อหน่ ว ยผลผลิ ต หมายถึง การที่ ส่ ว นราชการสามารถจัด ท้ าบั ญ ชี ต้น ทุ น
ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ตามที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางก้ า หนด และน้ า เอาผลการค้ า นวณต้ น ทุ น มาใช้ ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากร
ของหน่ วยงานให้ เกิดประสิ ทธิภ าพ เพื่อให้ มีข้อมูล ทางการเงินส้ าหรับน้าไปใช้ในการวิเคราะห์ผ ลการด้าเนินงานให้ มี
ประสิ ท ธิภ าพ ซึ่งขันตอนที่ 3 ของเกณฑ์ ก ารประเมิ นผลการปฏิ บั ติงานด้ านการจัด ท้ าต้ นทุ น ต่อ หน่ ว ยผลผลิ ต ของ
ส่ ว นราชการคือ การจั ด ท้ าแผนเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพ พร้อมทั งก้ าหนดเป้ าหมายการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพ ซึ่งขันตอนที่ 3
ของเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดท้าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ คือการจัดท้าแผนเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ พร้ อ มทั งก้ า หนดเป้ า หมายการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ให้ ชั ด เจนสามารถวั ด ผลได้ (เชิ ง ป ริ ม าณ )
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้จัดท้าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ตามที่กรมบัญชีกลางก้าหนด
จ้ า นวน 4 เรื่ อ ง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเรื่ อ งลดค่ า ใช้ จ่ า ยในภาพรวมระดั บกรมฯ จ้ านวน 2 เรื่ อง และปรั บปรุ งกิ จกรรม
ที่เพิ่มประสิทธิภาพในรูปของต้นทุนและปริมาณงาน จ้านวน 2 เรื่อง ดังนี
1. มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยก้าหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงาน ดังนี
-

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

2. มาตรการลดค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
- เน้นการลดค่าใช้จ่ายโดยให้ ทุก ส้านัก กอง กลุ่ม ศูนย์ จัดส่งหนังสือราชการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
Line , เว็บไซต์ของหน่วยงาน
- จ้าแนกเอกสารหนังสือราชการที่ควรจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ตามความเร่งด่วนโดยไม่มีการ
จัดส่งซ้าซ้อนหลายช่องทาง

ตารางที่ 1 การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
กิจกรรม
การดาเนินงานในปัจจุบัน (2559)
เป้าหมายในปีงบประมาณ (2560)
1. ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า - มีการใช้ ค่า ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 5
เป็นจ้านวนเงิน 10,829,666.86 บาท
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คิดเป็นเงินที่ลดได้ 541,483.34 บาท
2. ค่าใช้จ่ายค่าบริการ - มีก ารใช้ ค่าบริ การไปรษณี ย์ โทรเลขและขนส่ ง - ลดค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
ไปรษณีย์โทรเลขและ พ.ศ. 2559 เป็นเงินจ้านวน 1,117,270 บาท ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขนส่ง
คิดเป็นเงินที่ลดได้ 55,863.50 บาท

ตารางที่ 2 การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ
1.ด้านการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้า(ต่อ)

วิธีการด้าเนินการ
output (สินค้า/บริการ)
Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) (กระบวนการ/ ลดขันตอน/
ก่อนการ
เป้าหมายหลัง
ขันตอนในการด้าเนินงาน) ลดจ้านวน ยกเลิก ยุบรวมกับ
ขันตอน กิจกรรมอื่น
ปรับปรุง
การปรับปรุง
วัน
ส่งหนังสือขอวิเคราะห์พร้อม ส่งหนังสือขอวิเคราะห์
ด้านการ
ด้านการ
ตัวอย่างให้กองวิเคราะห์น้า
พร้อมตัวอย่างน้าให้กอง
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
บาดาล
วิเคราะห์นา้ บาดาล
คุณภาพน้า
คุณภาพน้า
ด้านเวลาเดิม ด้านเวลาใหม่
งานธุรการกองวิเคราะห์รับ
งานธุรการกองวิเคราะห์
จ้านวน 16
จ้านวน 13
หนังสือ จัดเรียงตัวอย่างน้า
รับหนังสือ จัดเรียง
วัน
วันเชิงคุณภาพ
ตรวจสอบรายละเอียดในใบค้า ตัวอย่างน้าตรวจสอบ
ด้านเวลา
กับขวดตัวอย่างออกเลขที่ค้า รายละเอียดในใบค้าขอกับ
จ้านวนวันที่
ขอ หมายเลขห้องปฏิบตั ิการ ขวดตัวอย่างออกเลขที่ค้า
ลด 3 วัน
ลงวันที่รับตัวอย่างน้าในใบ
ขอ หมายเลข
น้าส่งตัวอย่างบันทึก
ห้องปฏิบัติการลงวันที่รับ
รายละเอียดในค้าขอโดยใช้ E- ตัวอย่างน้าในใบน้าส่ง
lab จ้านวน 2 วัน
ตัวอย่างบันทึก
รายละเอียดในค้าขอโดย
ใช้ E-lab จ้านวน 1 วัน
Process (ก่อนลด)
(กระบวนการ/ขันตอนในการ
ด้าเนินงาน)

นักวิทยาศาสตร์เตรียม
ตัวอย่างน้าเพื่อตรวจวิเคราะห์
พร้อมกับจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์จ้านวน 1 วัน

นักวิทยาศาสตร์เตรียม
ตัวอย่างน้าเพื่อตรวจ
วิเคราะห์พร้อมกับ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
จ้านวน 1 วัน

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
ก่อนการปรับปรุง
ต้นทุนต่อรวม
5,343,086.15
บาท
ปริมาณงาน
98,561 รายการ
ต้นทุนต่อหน่วย
54.21 บาท

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง
ต้นทุนต่อหน่วย
54 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 3 วัน

ค้านวณผลการทดสอบ
และพิมพ์รายงาน E -Lab
ตรวจสอบความถูกต้อง
จ้านวน 2 วัน

ตรวจสอบความถูกต้องจาก
E-Lab โดยผู้ทดสอบและ
หัวหน้ากลุ่มและประทับตรา
กรม ฯจ้านวน 2 วัน

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

เสนอ ผอ. 1 พิจาณาลงนาม
จ้านวน 1 วัน

เสนอ ผอ. 1 พิจาณาลง
นามจ้านวน 1 วัน

Process (ก่อนลด)
(กระบวนการ/ขันตอนในการ
ด้าเนินงาน)

output (สินค้า/บริการ)
ก่อนการ
ปรับปรุง

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
ก่อนการปรับปรุง

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ
2.ด้านจัดท้า
ระบบ
คอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร

Process (ก่อนลด)
(กระบวนการ/ขันตอนในการ
ด้าเนินงาน)

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) (กระบวนการ/
ขันตอนในการด้าเนินงาน)

รับเรื่องแจ้งปัญหา
คอมพิวเตอร์ในระบบสาร
บรรณ น้าเอกสารเสนอ ผอ.
พิจาณาลงนามสั่งการ
จ้านวน 1 วัน

รับเรื่องแจ้งปัญหา
คอมพิวเตอร์ในระบบสาร
บรรณ น้าเอกสารเสนอ
ผอ. พิจาณาลงนามสั่งการ
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
ส่งเรื่องตอบกลับผลการ
ซ่อมภายใน 2 วัน

วิธีการด้าเนินการ
ลดขันตอน/ลด
จ้านวนวัน

ยกเลิก
ขันตอน

output (สินค้า/บริการ)
ยุบรวมกับ
กิจกรรมอื่น

ก่อนการ
ปรับปรุง

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง

ด้านจัดท้า
ระบบ
คอมพิวเตอร์
และการ
สื่อสารด้าน
เวลาใหม่
จ้านวน 10
วัน

ด้านจัดท้า
ระบบ
คอมพิวเตอร์
และการ
สื่อสารด้าน
เวลาใหม่
จ้านวน 8 วัน
เชิงคุณภาพ
ด้านเวลา
จ้านวนวันที่
ลด 2 วัน

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
ก่อนการปรับปรุง
-ต้นทุนต่อรวม
5,541,692.22
บาท ต่อ 1 ระบบ
-ต้นทุนต่อหน่วย
5,541,692.22
บาท ต่อ 1 ระบบ

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง
-ต้นทุนต่อรวม
5,541,600บาท
ต่อ 1 ระบบ
-ต้นทุนต่อหน่วย
5,541,600 บาท
ต่อ 1 ระบบ

ตารางที่ 3 แผนการปฏิบัติงานการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระยะเวลา
กิจกรรม

ปี ๒๕๕9
ปี ๒๕60
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.ด้านค่าใช้ค่าไฟฟ้า

ทุกศูนย์ต้นทุน

๒. ด้านค่าใช้จ่ายค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง

ทุกศูนย์ต้นทุน

3. ด้านการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้าบาดาล

ทุกศูนย์ต้นทุน

4. ด้านจัดท้าระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ทุกศูนย์ต้นทุน

