รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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. ๒๕62 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อก้าหนดแนวทางในการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน และมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าหมาย
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้จัดท้าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 โดยมีเป้าหมายเพื่อ
๑. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงาน
๒. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด
กรอบแนวทางการจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้ก้าหนดกรอบแนวทางการจัดท้าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงาน กรมทรัพยากร
น้าบาดาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
๑. การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด้าเนินงาน
๒. การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม
3. การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง

ส่วนที่ 1
การจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้จัดท้าแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่กรมบัญชีกลาง
ก้าหนด จ้านวน 5 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วย แผนการลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมระดับกรมฯ จ้านวน 2 เรื่อง แผนการ
ปรับปรุงกิจกรรม จ้านวน 2 เรื่อง และแผนการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง จ้านวน 1 เรื่อง ดังนี
1. แผนเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น การลดค่ า ใช้จ่ า ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน
2 เรื่อง ประกอบด้วย
1.1 มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยก้าหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การด้าเนินงาน ดังนี
- ปิดสวิตซ์หลอดไฟแสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วงเวลาพักเที่ยงและทุกครังที่ไม่ได้ใช้งาน
- ปิดไฟทุกครังเมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ท้างานในห้องท้างาน
- เปิดไฟเฉพาะที่จ้าเป็น
- ไม่เปิดไฟบริเวณช่องทางเดินที่มีแสงสว่างมากเพียงพอ
- เปิด – ปิดไฟ บริเวณใต้อาคาร ถนน และสนามให้ตรงเวลา
- ปิดพัดลมทุกครังเมื่อเลิกใช้งาน
- เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 09.00 – 16.00 น.
- ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครังที่ไม่ได้ใช้งาน
1.2 มาตรการลดค่าวัสดุส้านักงาน (กระดาษ)
- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ทราบถึงมาตรการลดการใช้ กระดาษ เพื่อให้บุคลากรใช้
กระดาษของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์และคุม้ ค่ามากที่สุด เช่น จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- การร่างหนังสือ หรือการตรวจสอบ ข้อผิ ดพลาดในการพิมพ์ ให้ ใช้กระดาษที่ ใช้ไปแล้วหน้าเดียว
กลับมาใช้ หรือ ตรวจทานจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่พิมพ์ เอกสารไว้
- ใช้ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อ ลดการใช้ก ระดาษ หรือ การถ่ ายส าเนาหลายชุด เน้ นการลด
ค่าใช้จ่ายโดยให้ ทุก ส้านัก กอง กลุ่ม ศูนย์ จัดส่งหนังสือราชการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Line เว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือ QR Code
- ลดการใช้กระดาษ โดยการถ่ายเอกสารสองหน้า การน้ากระดาษกลับมาใช้ซ้า (Reuse) การน้าส่งเอกสาร
วาระการประชุมผ่านระบบ e – mail การถ่ายเอกสารเฉพาะสาระส้าคัญๆ เป็นต้น

ตารางที่ 1 การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จานวน 2 เรื่อง
กิจกรรม
การดาเนินงานในปัจจุบัน (2561)
เป้าหมายในปีงบประมาณ (2562)
1.1 ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า - มีการใช้ ค่า ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 5
เป็นจ้านวนเงิน 11,391,500.60 บาท
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คิดเป็นเงินที่ลดได้ 569,575.03 บาท
1.2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ
ส้านักงาน(กระดาษ)

- มีการใช้ค่าวัสดุส้านักงาน(กระดาษ) พ.ศ. 2561 - ลดค่าใช้จ่ายวัสดุส้านักงาน (กระดาษ)
เป็นเงินจ้านวน 381,866.95 บาท
ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คิดเป็นเงินที่ลดได้ 19,093.35 บาท

2. การจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 2 เรื่อง
ตารางที่ 2 การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ
2.1 ด้านการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้า(ต่อ)

Process (ก่อนลด)
(กระบวนการ/ขันตอนในการ
ด้าเนินงาน)

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) (กระบวนการ/
ขันตอนในการด้าเนินงาน)

ส่งหนังสือขอวิเคราะห์พร้อม
ตัวอย่างให้กองวิเคราะห์
น้าบาดาล

ส่งหนังสือขอวิเคราะห์
พร้อมตัวอย่างน้าให้
กองวิเคราะห์น้าบาดาล

งานธุรการกองวิเคราะห์
น้าบาดาลรับหนังสือ จัดเรียง
ตัวอย่างน้าตรวจสอบ
รายละเอียดในใบค้าขอกับขวด
ตัวอย่างออกเลขที่ค้าขอ
หมายเลขห้องปฏิบัติการลง
วันที่รับตัวอย่างน้าในใบน้าส่ง
ตัวอย่างบันทึกรายละเอียด
ในค้าขอโดยใช้ E-lab จ้านวน
2 วัน

งานธุรการกองวิเคราะห์
น้าบาดาลรับหนังสือ
จัดเรียงตัวอย่างน้า
ตรวจสอบรายละเอียดใน
ใบค้าขอกับขวดตัวอย่าง
ออกเลขที่ ค้าขอ
หมายเลขห้องปฏิบัติการ
ลงวันที่รับตัวอย่างน้าในใบ
น้าส่งตัวอย่างบันทึก
รายละเอียดในค้าขอโดย
ใช้ E-lab จ้านวน 2 วัน

นักวิทยาศาสตร์เตรียม
ตัวอย่างน้าเพื่อตรวจวิเคราะห์
พร้อมกับจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ จ้านวน 1 วัน

นักวิทยาศาสตร์เตรียม
ตัวอย่างน้าเพื่อตรวจ
วิเคราะห์พร้อมกับ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
จ้านวน 1 วัน

วิธีการด้าเนินการ
ลดขันตอน/
ลดจ้านวนวัน

ยกเลิก
ขันตอน

output (สินค้า/บริการ)
ยุบรวมกับ
กิจกรรมอื่น

เป้าหมาย
หลังการ
ปรับปรุง
ด้านการ
ด้านการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้าด้าน คุณภาพน้า
เวลาใหม่จ้านวน ด้านเวลา
23 วัน
ใหม่จ้านวน
19 วัน
ก่อนการ
ปรับปรุง

เชิงคุณภาพ
ด้านเวลา
จ้านวนวันที่
ลด 4 วัน

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
ก่อนการปรับปรุง

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง

ต้นทุนรวม จ้านวนเงิน
4,655,389.96 บาท

ต้นทุนต่อหน่วย
70 บาท

ปริมาณงาน
65,276 รายการ ต้นทุน
ต่อหน่วย 71.32 บาท

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ
2.1 ด้านการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้า

Process (ก่อนลด)
(กระบวนการ/ขันตอนในการ
ด้าเนินงาน)

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) (กระบวนการ/
ขันตอนในการด้าเนินงาน)

นักวิทยาศาสตร์ทดสอบ
กายภาพ 4 รายการทางเคมี
18 รายการ บันทึกค่าลงใน
แบบบันทึกข้อมูลการทดสอบ
จ้านวน 15 วัน

นักวิทยาศาสตร์ทดสอบ
กายภาพ 4 รายการ ทาง
เคมี 18 รายการ บันทึกค่า
ลงในแบบบันทึกข้อมูลการ
ทดสอบ จ้านวน 13 วัน

ค้านวณผลการทดสอบและ
พิมพ์รายงาน E –Lab
ตรวจสอบความถูกต้อง
จ้านวน 2 วัน

ค้านวณผลการทดสอบและ
พิมพ์รายงาน E -Lab
ตรวจสอบความถูกต้อง
จ้านวน 1 วัน

ตรวจสอบความถูกต้องจาก
E-Lab โดยผู้ทดสอบและ
หัวหน้ากลุ่มและประทับตรา
กรม ฯ จ้านวน 2 วัน

ตรวจสอบความถูกต้องจาก
E-Lab โดยผู้ทดสอบและ
หัวหน้ากลุ่มและประทับตรา
กรม ฯ จ้านวน 1 วัน

เสนอ ผอ. พิจารณาลงนาม
จ้านวน 1 วัน

เสนอ ผอ. พิจารณา
ลงนาม จ้านวน 1 วัน

วิธีการด้าเนินการ
ลดขันตอน/
ลดจ้านวน
วัน

ยกเลิก
ขันตอน

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอื่น

output (สินค้า/บริการ)
เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง

ผลหลังการ
ปรับปรุง

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
เป้าหมายหลัง
ปรับปรุง

ผลหลังการ
ปรับปรุง

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ
2.2 ด้านการจัดท้า
ระบบคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร

Process (ก่อนลด)
(กระบวนการ/ขันตอนในการ
ด้าเนินงาน)
รับเรื่องแจ้งปัญหา
คอมพิวเตอร์ในระบบ
สารบรรณน้าเอกสารเสนอ
ผอ. พิจารณาลงนามสั่งการ
จ้านวน 1 วัน

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

กลุ่มคอมพิวเตอร์และการ
กลุ่มคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารด้าเนินการซ่อม จ้านวน สื่อสารด้าเนินการซ่อม
7 วัน
จ้านวน 5 วัน
ร่างหนังสือแจ้งผลการ
ซ่อมแซมให้ ผอ.พิจารณาส่ง
เรื่องตอบกลับผลการซ่อม
ภายใน 2 วัน

ร่างหนังสือแจ้งผลการ
ซ่อมแซมให้ ผอ. พิจารณา
ส่งเรื่องตอบกลับผลการซ่อม
ภายใน 1 วัน

วิธีการด้าเนินการ
ลดขันตอน/
ลดจ้านวน
วัน

ยกเลิก
ขันตอน

output (สินค้า/บริการ)
ยุบรวมกับ
กิจกรรม
อื่น

ก่อนการ
ปรับปรุง

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง

ด้านการจัดท้า
ระบบ
คอมพิวเตอร์
และการ
สื่อสาร
จ้านวน
10 วัน

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
ก่อนการปรับปรุง

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง

ด้านจัดท้า
ระบบ
คอมพิวเตอร์
และการ
สื่อสาร
จ้านวน 7 วัน

ต้นทุนรวม จ้านวนเงิน
7,518,188.61 บาท

ต้นทุนต่อหน่วย
6,520 บาท

เชิงคุณภาพ
ด้านเวลา
จ้านวนวัน
ที่ลด 3 วัน

ปริมาณงาน
1,152 รายการต้นทุน
ต่อหน่วย
6,526.21 บาท

3. การจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 1 เรื่อง
ตารางที่ 3 การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

Process (ก่อนลด)
(กระบวนการ/ขันตอนในการ
ด้าเนินงาน)

3.1 ด้านการเงินและ รับหนังสือจากส้านัก/กอง/
บัญชี
กลุม่ /ศูนย์ ผอ.ส่วนการคลังสั่ง
การให้ผู้รับผิดชอบด้าเนินการ
จ้านวน 1 วัน

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) (กระบวนการ/
ขันตอนในการด้าเนินงาน)
รับหนังสือจากส้านัก/กอง
กลุ่ม/ศูนย์ ผอ.ส่วนการคลังสั่ง
การให้ผู้รับผิดชอบด้าเนินการ
จ้านวน 1 วัน

ตรวจสอบใบส้าคัญส่วนการ
เบิกจ่าย เสนอ ผอ. ส่วนการ
คลัง เซ็นอนุมัติการเบิกจ่าย
จ้านวน 2 วัน

ตรวจสอบใบส้าคัญการ
เบิกจ่าย เสนอ ผอ. ส่วนการ
คลังเซ็นอนุมัติการเบิกจ่าย
จ้านวน 1 วัน

ท้าการเบิกจ่ายในระบบ
GFMIS /เสนอ ผอ. ส่วนการ
คลัง ตรวจสอบความถูกต้อง
และเสนอผู้มอี ้านาจอนุมัติ /ผู้
มีอ้านาจอนุมตั กิ ารเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS จ้านวน 2 วัน

ท้าการเบิกจ่ายในระบบ
GFMIS เสนอ ผอ. ส่วนการ
คลัง ตรวจสอบความถูกต้อง
และเสนอผู้มอี ้านาจอนุมัติ ผู้มี
อ้านาจอนุมัตกิ ารเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS จ้านวน 1 วัน

ท้าการเบิกจ่ายในระบบ
GFMIS เสนอ ผอ. ส่วนการ
คลัง ตรวจสอบความถูกต้อง
และเสนอผู้มอี ้านาจอนุมัติ ผู้มี
อ้านาจอนุมตั กิ ารเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS จ้านวน 2 วัน

ท้าการเบิกจ่ายในระบบ
GFMIS เสนอ ผอ. ส่วนการ
คลัง ตรวจสอบความถูกต้อง
และเสนอผู้มอี ้านาจอนุมัติ ผู้มี
อ้านาจอนุมัตกิ ารเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS จ้านวน 2 วัน

วิธีการด้าเนินการ
ลดขันตอน/
ลดจ้านวน
วัน

ยกเลิก
ขันตอน

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอื่น

output (สินค้า/บริการ)

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

ก่อนการปรับปรุง

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง

ด้านการเงินและ
บัญชี จ้านวน 7
วัน

ด้านการเงิน
และบัญชี
จ้านวน 5 วัน

ต้นทุนรวม
จ้านวนเงิน
14,225,897.23
บาท

เชิงคุณภาพ
ด้านเวลา
จ้านวนวันที่ลด
2 วัน

ปริมาณงาน
317,460 รายการ
ต้นทุนต่อหน่วย
44.81 บาท

ก่อนการปรับปรุง

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง
ต้นทุนต่อหน่วย
40 บาท

ตารางที่ 4
แผนการปฏิบัติงานการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลา
กิจกรรม

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
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. ด้านค่าใช้จ่ายค่าวัสดุสานักงาน (กระดาษ)

ทุกศูนย์ต้นทุน

3. ด้านการตรวจสอบคุณภาพน้าบาดาล

ทุกศูนย์ต้นทุน

4. ด้านการจัดท้าระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ทุกศูนย์ต้นทุน

5. ด้านการเงินและบัญชี

ทุกศูนย์ต้นทุน

ส่วนที่ 2
รายงานผลการดาเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิ จกรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ตารางที่ 1 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลาตาม
กิจกรรม
แผนเพิ่ม
เป้าหมาย
ประสิทธิภาพ
1. มาตรการ ตุลาคม 2561 – ลดค่าไฟฟ้า
ประหยัด
กันยายน 2562 ร้อยละ 5
พลังงาน
ของปีงบประมาณ
ไฟฟ้า
พ.ศ. 2561
คิดเป็นเงินที่ลดได้
1,247,823.37
บาท

2. มาตรการ ตุลาคม 2561 –
ลดค่าวัสดุ กันยายน 2562
ส้านักงาน
(กระดาษ)

ระยะเวลาจริง

ผลการด้าเนินงาน

เหตุผล

ตุลาคม 2561 –
กันยายน 2562

มีการใช้ไฟฟ้าใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
เป็นจ้านวนเงิน
10,143,676.69
บาท ลดลงร้อยละ
10.95 ของการใช้
ไฟฟ้าในปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

-มีการรณรงค์ให้มีการ
เปิดปิดสวิตซ์และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าใน
ช่วงเวลาพักเที่ยงเปิด
เครื่องปรับอากาศเวลา
09.00 – 16.00 น.
และปิดหน้าจอทุกครัง
ที่ไม่ได้ใช้งาน

ลดค่าวัสดุ
ตุลาคม 2561 –
ส้านักงาน
กันยายน 2562
(กระดาษ) คิดเป็น
เงินที่ลดได้
19,093.35 บาท

มีการใช้ค่าวัสดุ
ส้านักงาน
(ค่ากระดาษ)
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
เป็นจ้านวนเงิน
279,961.65
บาท ลดลงร้อยละ
26.69 ของการใช้
กระดาษในปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

-ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ให้
บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น
หน่ ว ยงาน ทราบถึ ง
มาตรการลดก ารใช้
ก ร ะ ด า ษ เ พื่ อ ใ ห้
บุ ค ลากรใช้ ก ระดาษ
ของหน่ ว ยงานให้ เกิ ด
ประโยชน์ แ ละคุ้ ม ค่ า
ม า ก ที่ สุ ด เช่ น จั ด
บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์
ห รื อ ล งเว็ บ ไซต์ ขอ ง
หน่วยงาน

3. การรายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 2 เรื่อง
ตารางที่ 2 การรายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ
2.1 ด้านการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้า(ต่อ)

Process (ก่อนลด)
(กระบวนการ/ขันตอนในการ
ด้าเนินงาน)

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) (กระบวนการ/
ขันตอนในการด้าเนินงาน)

ส่งหนังสือขอวิเคราะห์พร้อม
ตัวอย่างให้กองวิเคราะห์
น้าบาดาล

ส่งหนังสือขอวิเคราะห์
พร้อมตัวอย่างน้าให้
กองวิเคราะห์น้าบาดาล

งานธุรการกองวิเคราะห์น้า
บาดาลรับหนังสือ จัดเรียง
ตัวอย่างน้าตรวจสอบ
รายละเอียดใน ใบค้าขอกับ
ขวดตัวอย่างออกเลขที่ค้าขอ
หมายเลขห้องปฏิบัติการลง
วันที่รับตัวอย่างน้าในใบน้าส่ง
ตัวอย่างบันทึกรายละเอียดใน
ค้าขอโดยใช้ E-lab จ้านวน 2
วัน

งานธุรการกองวิเคราะห์
น้าบาดาลรับหนังสือ
จัดเรียงตัวอย่างน้า
ตรวจสอบรายละเอียดใน
ใบค้าขอกับขวดตัวอย่าง
ออกเลขที่ ค้าขอ
หมายเลขห้องปฏิบัติการ
ลงวันที่รับตัวอย่างน้าในใบ
น้าส่งตัวอย่างบันทึก
รายละเอียดในค้าขอโดย
ใช้ E-lab จ้านวน 2 วัน

นักวิทยาศาสตร์เตรียม
ตัวอย่างน้าเพื่อตรวจวิเคราะห์
พร้อมกับจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ จ้านวน 1 วัน

นักวิทยาศาสตร์เตรียม
ตัวอย่างน้าเพื่อตรวจ
วิเคราะห์พร้อมกับ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
จ้านวน 1 วัน

วิธีการด้าเนินการ
ลดขันตอน/
ลดจ้านวนวัน

ยกเลิก
ยุบรวมกับ
ขันตอ
กิจกรรมอื่น
น

output (สินค้า/บริการ)

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง

ผลหลังการ
ปรับปรุง

เป้าหมายหลัง
ปรับปรุง

ด้านการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้าด้าน
เวลาใหม่จ้านวน
19 วัน

ด้านการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้า
ด้านเวลา
ใหม่จ้านวน
19 วัน

ต้นทุนต่อหน่วย 70 บาท

เชิงคุณภาพด้าน เชิงคุณภาพ
เวลาจ้านวนวันที่ ด้านเวลา
ลด 4 วัน
จ้านวนวันที่
ลด 4 วัน

การ

ผลหลังการ
ปรับปรุง
ต้นทุนต่อหน่วย
16.32 บาท

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ
2.1 ด้านการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้า

Process (ก่อนลด)
(กระบวนการ/ขันตอนในการ
ด้าเนินงาน)

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) (กระบวนการ/
ขันตอนในการด้าเนินงาน)

นักวิทยาศาสตร์ทดสอบ
กายภาพ 4 รายการทางเคมี
18 รายการ บันทึกค่าลงใน
แบบบันทึกข้อมูลการทดสอบ
จ้านวน 15 วัน

นักวิทยาศาสตร์ทดสอบ
กายภาพ 4 รายการ ทาง
เคมี 18 รายการ บันทึกค่า
ลงในแบบบันทึกข้อมูลการ
ทดสอบ จ้านวน 13 วัน

ค้านวณผลการทดสอบและ
พิมพ์รายงาน E –Lab
ตรวจสอบความถูกต้อง
จ้านวน 2 วัน

ค้านวณผลการทดสอบและ
พิมพ์รายงาน E -Lab
ตรวจสอบความถูกต้อง
จ้านวน 1 วัน

ตรวจสอบความถูกต้องจาก
E-Lab โดยผู้ทดสอบและ
หัวหน้ากลุ่มและประทับตรา
กรม ฯ จ้านวน 2 วัน

ตรวจสอบความถูกต้องจาก
E-Lab โดยผู้ทดสอบและ
หัวหน้ากลุ่มและประทับตรา
กรม ฯ จ้านวน 1 วัน

เสนอ ผอ. พิจารณา ลงนาม
จ้านวน 1 วัน

เสนอ ผอ. พิจารณาลงนาม
จ้านวน 1 วัน

วิธีการด้าเนินการ
ลดขันตอน/
ลดจ้านวน
วัน

ยกเลิก
ขันตอน

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอื่น

output (สินค้า/บริการ)
เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง

ผลหลังการ
ปรับปรุง

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
เป้าหมายหลัง
ปรับปรุง

ผลหลังการ
ปรับปรุง

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ
2.2 ด้านการจัดท้า
ระบบคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร

Process (ก่อนลด)
(กระบวนการ/ขันตอนในการ
ด้าเนินงาน)

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) (กระบวนการ/
ขันตอนในการด้าเนินงาน)

รับเรื่องแจ้งปัญหา
คอมพิวเตอร์ในระบบ
สารบรรณ น้าเอกสารเสนอ
ผอ. พิจารณาลงนามสั่งการ
จ้านวน 1 วัน

รับเรื่องแจ้งปัญหา
คอมพิวเตอร์ในระบบ
สารบรรณ น้าเอกสารเสนอ
ผอ. พิจารณาลงนามสั่งการ
จ้านวน 1 วัน

กลุ่มคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารด้าเนิน
การซ่อม จ้านวน 7 วัน

กลุ่มคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารด้าเนินการซ่อม
จ้านวน 5 วัน

ร่างหนังสือแจ้งผลการ
ซ่อมแซม ให้ ผอ.พิจารณาส่ง
เรื่องตอบกลับผลการซ่อม
ภายใน 2 วัน

ร่างหนังสือแจ้งผลการ
ซ่อมแซม ให้ ผอ. พิจารณา
ส่งเรื่องตอบกลับผลการซ่อม
ภายใน 1 วัน

วิธีการด้าเนินการ
ลดขันตอน/
ลดจ้านวน
วัน

ยกเลิก
ขันตอน

output (สินค้า/บริการ)
ยุบรวมกับ
เป้าหมายหลัง
กิจกรรม
การปรับปรุง
อื่น
ด้านการจัดท้า
ระบบ
คอมพิวเตอร์
และการ
สื่อสาร
จ้านวน 10
วัน

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

ผลหลังการ
ปรับปรุง

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

ผลหลังการ
ปรับปรุง

ด้านจัดท้า
ระบบ
คอมพิวเตอร์
และการ
สื่อสาร
จ้านวน 7 วัน

ต้นทุนต่อหน่วย
6,520 บาท
ซึ่งในปีงบประมาณ
2561 ต้นทุนต่อ
หน่วยคิดเป็น
รายการ

ต้นทุนต่อหน่วย
158,217.38
บาท ซึง่ ใน
ปีงบประมาณ
2562 ต้นทุน
ต่อหน่วยคิดเป็น
ระบบท้าให้
เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ
2561 ไม่ได้

เชิงคุณภาพ
ด้านเวลา
จ้านวนวัน
ที่ลด 3 วัน

3. การรายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 1 เรื่อง
ตารางที่ 3 การรายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิธีการด้าเนินการ
ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

Process (ก่อนลด)
(กระบวนการ/ขันตอนในการ
ด้าเนินงาน)

Process (เป้าหมายการ
ปรับปรุง) (กระบวนการ/
ขันตอนในการด้าเนินงาน)

3.1 ด้านการเงินและ รับหนังสือจากส้านัก/กอง/
บัญชี
กลุม่ /ศูนย์ ผอ.ส่วนการคลัง
สั่งการให้ผู้รับผิดชอบ
ด้าเนินการ จ้านวน 1 วัน

รับหนังสือจากส้านัก/กอง
กลุ่ม/ศูนย์ ผอ.ส่วนการคลัง
สั่งการให้ผู้รับผิดชอบ
ด้าเนินการ จ้านวน 1 วัน

ตรวจสอบใบส้าคัญการ
เบิกจ่าย เสนอ ผอ. ส่วนการ
คลัง เซ็นอนุมัติการเบิกจ่าย
จ้านวน 2 วัน

ตรวจสอบใบส้าคัญการ
เบิกจ่าย เสนอ ผอ. ส่วนการ
คลัง เซ็นอนุมัติการเบิกจ่าย
จ้านวน 1 วัน

ท้าการเบิกจ่ายในระบบ
GFMIS /เสนอ ผอ. ส่วนการ
คลัง ตรวจสอบความถูกต้อง
และเสนอผู้มอี ้านาจอนุมัติ /ผู้
มีอ้านาจอนุมติการเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS จ้านวน 2 วัน

ท้าการเบิกจ่ายในระบบ
GFMIS เสนอ ผอ. ส่วนการ
คลัง ตรวจสอบความถูกต้อง
และเสนอผู้มอี ้านาจอนุมัติ ผู้มี
อ้านาจอนุมติการเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS จ้านวน 1 วัน

ท้าการเบิกจ่ายในระบบ
GFMIS เสนอ ผอ. ส่วนการ
คลัง ตรวจสอบความถูกต้อง
และเสนอผู้มอี ้านาจอนุมัติ ผู้มี
อ้านาจอนุมตั กิ ารเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS จ้านวน 2 วัน

ท้าการเบิกจ่ายในระบบ
GFMIS เสนอ ผอ. ส่วนการ
คลัง ตรวจสอบความถูกต้อง
และเสนอผู้มอี ้านาจอนุมัติ ผู้มี
อ้านาจอนุมัตกิ ารเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS จ้านวน 2 วัน

ลด
ขันตอน/
ลดจ้านวน
วัน

ยกเลิก
ขันตอน

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอื่น

output (สินค้า/บริการ)

ก่อนการปรับปรุง
ด้านการเงินและ
บัญชี จ้านวน 7 วัน

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

ก่อนการปรับปรุง

ด้านการเงินและ ต้นทุนรวม
บัญชี จ้านวน
จ้านวนเงิน
5 วัน
14,225,897.23
บาท
เชิงคุณภาพ
ด้านเวลา
จ้านวนวันที่ลด
2 วัน

ปริมาณงาน
317,460 รายการ
ต้นทุนต่อหน่วย
44.81 บาท

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง
ต้นทุนต่อหน่วย
35.37 บาท

สรุปผลการด าเนิ น งานการเพิ่ มประสิทธิ ภ าพ การลดค่าใช้จ่า ยและการปรับปรุงกิจกรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
จากการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของกรมทรัพยากรนาบาดาล
1. ด้านการลดค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยค่าไฟฟ้าลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ร้อยละ 10.95 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากกรมมีมาตรการประหยัดพลังงานมีการรณรงค์ให้มี
การเปิดปิดสวิตซ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงเวลาพักเที่ยงเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 09.00–16.00 น. และปิดหน้าจอ
ทุกครังที่ไม่ได้ใช้งาน และค่าวัสดุส้านักงาน (กระดาษ) ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 26.69 เนื่องจาก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรภายในหน่วยงาน ทราบถึงมาตรการลดการใช้
กระดาษ เพื่อให้บุคลากรใช้กระดาษของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์และคุม้ ค่ามากที่สุด เช่น จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
หรือลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมด้านการตรวจสอบคุณภาพน้า สามารถปรับปรุงกิจกรรมการลด
จ้านวนวันในการตรวจสอบคุณภาพน้าได้ตามเป้าหมายที่ก้าหนด
กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน สามารถปรับปรุงกิจกรรมการลดขันตอนจ้านวนวันใน
การจัดท้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน ได้ตามเป้าหมายที่ก้าหนด
3. ด้านการปรับ ปรุงกิจกรรมอย่ างแท้จริง ด้านการเงินและบัญชี สามารถปรับปรุงกิจกรรมลดขันตอน
จ้านวนวันในด้านการเงินและบัญชี
แสดงให้เห็นว่ากรมทรัพยากรน้าบาดาลสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บรรลุเป้าหมายที่ตังไว้ ทัง 5 กิจกรรม

