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บทที่ 4   
การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 

ในอดีตรัฐจะให�ความสําคัญกับ ผลผลิต หรืองานบริการท่ีมีให�กับประชาชนมากกว�า ผลลัพธ� ซ่ึงก็คือ 
ความพึงพอใจของประชาชน ซ่ึงต�างกับในภาคเอกชนท่ีจะให�ความสําคัญกับผลลัพธ�เป?นสําคัญ อย�างไรก็ตาม 
ปEจจุบันภาครัฐได�ให�ความสําคัญกับผลลัพธ� หรือความพึงพอใจของประชาชนมากข้ึน โดยปรับปรุงงานบริการ
เพ่ือตอบสนองต�อความต�องการของประชาชน ซ่ึงเป?นผลมาจากการมี พ.ร.ฎ.ว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการ
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 นั่นเอง 

ดังนั้น ส�วนราชการจึงจําเป?นจะต�องพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให�บริการอย�างต�อเนื่อง          
โดยจะต�องมีการประเมินและวิเคราะห�กระบวนการให�บริการเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง โดยหัวใจสําคัญ
คือ การเป̂ดโอกาสให�ผู�ปฏิบัติงานได�มีส�วนร�วมในการแก�ไขปรับปรุงงานนั้น ๆ เนื่องจากเป?นผู�รับผิดชอบ
โดยตรง ซ่ึงการสร�างการมีส�วนร�วมนี้ จะทําให�ผู�ปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงงานให�มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เนื่องจากจะส�งผลดีกับตัวผู�ปฏิบัติงานเอง ท้ังในเรื่องของความสะดวก รวดเร็ว และได�ผล
งานท่ีมีคุณภาพ นอกจากนี้ผู�บริหารเองก็มีส�วนสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให�บริการด�วย 
เนื่องจากเป?นผู�กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของหน�วยงาน และในบางครั้งอาจจะต�องอาศัย
อํานาจ หรือคําสั่งของผู�บริหาร เพ่ือกระตุ�นให�ผู�ปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานเพ่ือให�เกิด
การบริการท่ีมีคุณภาพ 

ในอดีตนั้น การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของภาครัฐจะเน�นท่ีเรื่องของ คน (Operator) โดยการ
ทําให�แต�ละคนทํางานได�ง�ายข้ึน เร็วข้ึน เพ่ือท่ีจะได�มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ด�วยการมอบหมายผู�รับผิดชอบเป?น
งาน ๆ โดยให�รับผิดชอบเฉพาะอย�าง เพ่ือให�แต�ละคนได�ทุ�มเทและใช�เวลาทํางานท่ีรับผิดชอบอย�างเต็มท่ี 
อย�างไรก็ตาม การมอบหมายให�รับผิดชอบเฉพาะอย�างนี้จะเกิดปEญหาในเวลาท่ีผู�รับผิดชอบงานนั้น ๆ ไม�อยู� 
เนื่องจากบุคลากรไม�สามารถทํางานแทนกันได� เพราะแต�ละคนก็จะรู�เฉพาะงานท่ีตนรับผิดชอบอยู�เท�านั้น 
ในปEจจุบันการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานได�หันมาให�ความสําคัญกับ กระบวนงาน (Process) มากข้ึน      
โดยการมองภาพรวม และปรับปรุงท้ังกระบวนงานให�ดีข้ึน รวมท้ังมีการพยายามรักษาคุณภาพการทํางานท่ีดี
อยู�แล�วให�คงอยู�และดียิ่ง ๆ ข้ึนไป โดยการนําระบบประกันคุณภาพมาใช�ในการทํางาน เช�น TQM, SexSigma 

ในอนาคต แนวคิดท่ีสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานก็คือ จะเน�นท่ีกระบวนการ 
(Process) และ ตัวองค�กร ซ่ึงหมายถึงทุก ๆ คนในองค�กร โดยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานและการ
พัฒนาบุคลากร และเน�นการมีส�วนร�วมของทุกคนในองค�กร ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทํางาน รวมท้ังการสร�างความเป?นผู�นําเพ่ือให�เกิดการพัฒนาองค�กรและการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน 

การจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน กรณีการปรับปรุงกิจกรรมต�องแสดงให�เห็นถึง
ประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมนั้น โดยต�องมีการระบุกิจกรรม สถานะปEจจุบัน เปiาหมาย และระยะเวลา
ท่ีชัดเจน สิ่งสําคัญคือต�องสามารถวัดผลได�  

 
4.1  การวัดประสิทธิภาพของการดําเนินการภาครัฐ 

ปEจจัยที่สําคัญที่หน�วยงานต�องคํานึงถึงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการดําเนินงานภาครัฐนั้น
ไม�จํากัดอยู�เพียงด�านการลดต�นทุนเท�านั้น แต�ยังเป?นโอกาสท่ีดีในการสอบทานการดําเนินงานด�านต�างๆของ
หน�วยงานเพ่ือให�เกิดความม่ันใจในการบรรลุวัตถุประสงค�การดําเนินงานของหน�วยงานและการให�บริการ
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สาธารณะท่ีมีคุณภาพสูงยิ่งข้ึน การใช�เงินงบประมาณอย�างมีประสิทธิภาพสามารถเกิดควบคู�กันไปกับการสร�าง
ความพึงพอใจให�กับประชาชนท่ีรับบริการโดยจะต�องมีความสมดุลระหว�างต�นทุนและคุณภาพของงานบริการ
สาธารณะ โดยปEจจัยท่ีจะเอ้ืออํานวยให�เกิดการดําเนินงานอย�างมีประสิทธิภาพ (Four key drivers of 
government efficiency)  ประกอบด�วย 

1. การสร�างสรรค�นวัตกรรม (Innovate) ท่ีต�องมีการสร�างสรรค�กระบวนการทํางานหรือ
นวัตกรรมการทํางานอย�างสมํ่าเสมอ 

2. ความเหมาะสมของขนาดของโครงการ (Scale) ท่ีมีความจําเป?นในการสามารถบริหารจัดการ
และควบคุมกํากับดูแลอย�างเหมาะสม โดยต�องสอดรับกับการสร�างนวัตกรรมในหน�วยงานอย�างเหมาะสมด�วย 

3. การวัดผลการดําเนินงานอย�างสมํ่าเสมอ (Measure) โดยมุ�งเน�นท่ีการวัดผลและการวิเคราะห�
ความสําเร็จของผลการดําเนินงาน ซ่ึงต�องใช�ความสามารถในการวิเคราะห�ข�อมูลท่ีจะระบุการดําเนินงานท่ีไม�มี
ประสิทธิภาพและขนาดของการดําเนินงานโครงการท่ีไม�เหมาะสมได� 

  Efficiency  (ประสิทธิภาพ) คือ  การวัดในเชิงเปรียบเทียบระหว�างผลผลิตและทรัพยากรท่ีใช�  
โดยการใช�ทรัพยากร สามารถวัดในเชิงต�นทุนการดําเนินการ และการวัดประสิทธิภาพ จะถูกวัดได�ในลักษณะ  
Cost per Unit of output หรือต�นทุนต�อหน�วยผลผลิต และวัดประสิทธิภาพก็ยังสามารถครอบคลุมถึง  
Outcome ด�วย  

*  Operational  Efficiency  กระบวนการดําเนินงานมีประสิทธิภาพหรือไม� วัดจาก Cost  
per Unit of Output   (ต�นทุนต�อหน�วยผลผลิต) 

* Service Efficiency กระบวนการให�บริการมีประสิทธิภาพหรือไม� วัดจาก Cost per Unit 
of Service Output (ต�นทุนต�อหน�วยผลผลิตงานบริการ) 

การวัดประสิทธิภาพ  =                          ต�นทุนรวม  (Total  Actual  Costs  )                                

       (Efficiency)        จํานวนของผลผลิต (Actual Quantity  of Output  )             

4. การจูงใจ (Incentive) หน�วยงานต�องสร�างแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
และสร�างบทลงโทษสําหรับการดําเนินงานท่ีไร�ประสิทธิภาพในระดับผู�บริหารระดับสูงท่ีเก่ียวข�องด�วย  

นอกจากนี้ หน�วยงานต�องสอบทานความเหมาะสมของกิจกรรมการดําเนินงานท่ีมีอยู�ในปEจจุบัน
และท่ีต�องกําหนดข้ึนในอนาคต เช�น กิจกรรมการดําเนินงานนั้นยังคงเป?นท่ีต�องการของสาธารณะชนอยู�หรือไม� 
ส�วนราชการต�องเข�าร�วมไปมีหน�าท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ หรือไม� บทบาทหน�าท่ีและความรับผิดชอบของ
หน�วยงานนั้นเหมาะสมและมีความเชื่อมโยงกับหน�วยงานอ่ืนหรือไม� มีกิจกรรมใดท่ีอาจส�งมอบให�เอกชน หรือ
ภาคประชาสังคมดําเนินงานได�หรือไม� ภายใต�ข�อจํากัดของเงินงบประมาณกิจกรรมและโครงการนั้นๆ ยังมี
ลําดับความสําคัญท่ีจําเป?นหรือสามารถเลื่อนการดําเนินงานออกไปได�หรือไม� 
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ตัวอย�างของการดําเนินงานท่ีขาดประสิทธิภาพในหน�วยงาน 

• ผู�บริหารระดับสูงต�องทํางานในรายละเอียดท่ีสามารถดําเนินงานโดยเจ�าหน�าท่ีในระดับ
ท่ีต่ํากว�าได� 

• ผู�บริหารมีสายงานกํากับดูแลท่ีแคบเกินไป เช�นมีผู�อยู�ใต�สายการบังคับบัญชาเพียงคนเดียว 
• มีข้ันตอนการรายงานท่ีซํ้าซ�อนหลายระดับ 

• ผู�บริหารมีความรับผิดชอบท่ีไม�ชัดเจนในการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
• บุคลากรต�องเสียเวลาในการดําเนินการในการวางแผนงาน และรายงานผลการ

ดําเนินงานท่ีไม�มีประสิทธิภาพ และเกินความจําเป?น 

• มีความซํ้าซ�อนในกระบวนการการให�บริการสาธารณะในหน�วยงานท่ีไม�ได�เพ่ิมมูลค�า 
• มีกระบวนการดําเนินงานท่ียุ�งยากหลายข้ันตอนและมีการออกแบบระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีไม�เหมาะสม 
• หากมีการให�ภาคเอกชนดําเนินการจะมีต�นทุนท่ีน�อยกว�า (Outsourcing) 

• มีสํานักงานให�บริการท่ีมากเกินความจําเป?นในพ้ืนท่ีให�บริการเดียวกัน 
• ยังคงมีการดําเนินการด�วยมนุษย�แต�สามารถใช�เครื่องมือและอุปกรณ�มาดําเนินการได� 

 
4.2 กระบวนการพิจารณาในการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระบวนการของการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ สามารถพิจารณาโดยแยกองค�ประกอบของการ
ดําเนินงานภาครัฐเป?น 3 ส�วน คือ 
  1. การได�รับทรัพยากรมาเพ่ือการดําเนินงาน (Input) เช�น เงินงบประมาณ อุปกรณ�
สํานักงาน เครื่องมือ บุคลากร  
  2. การดําเนินงาน (Process) ได�แก� กระบวนการทํางาน ประกอบด�วยกระบวนการหลัก 
และกระบวนการสนับสนุน 
  3. การสร�างผลผลิต (Output) ได�แก�  งานบริการสาธารณะท่ีจะต�องส� งมอบให� กับ
บุคคลภายนอก 
  ดังนั้น การพิจารณาวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ จึงต�องคํานึงถึงกระบวนการท่ีเก่ียวข�องข�างต�น 
เนื่องจากหน�วยงานสามารถวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพได�โดยการประหยัดทรัพยากรในการดําเนินงาน การลด
ข้ันตอนการดําเนินงาน หรือการสร�างผลผลิตให�มากยิ่งข้ึน 

ทรัพยากร การดําเนินงาน ผลผลิต 
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4.3 หลักการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของหน�วยงานภาครัฐ 
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถพิจารณากําหนดเปiาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพได� 3 

รูปแบบ คือ 
  1. การประหยัดทรัพยากร (Input) หรือการลดต นทุนค�าใช จ�าย 

•  การกําหนดนโยบายการใช�ทรัพยากรอย�างประหยัด 
•  การจัดโครงการรณรงค�การใช�ทรัพยากร 
•  การประเมินความคุ�มค�าการใช�ทรัพยากร 
•  การพิจารณาว�าทรัพยากรใดท่ีไม�ถูกใช�งาน หรือ ใช�งานยังไม�เต็มกําลัง 
•  การจัดซ้ือจัดจ�างด�วยราคาท่ีเหมาะสม 

  2. ประสิทธิภาพด านกระบวนการ (Process) 
• การพิจารณากิจกรรมท้ังองค�กร เพ่ือดูความซํ้าซ�อนของกิจกรรม 
• การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกิจกรรมท่ีเหมือนกันระหว�างหน�วยงานย�อย 

ภายในองค�กร 
• การลดกระบวนการกิจกรรมท่ีไม�จําเป?นออกไป 

  3. ประสิทธิภาพของการสร างผลผลิต (Output) 
•  การปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให�ประชาชนพึงพอใจ 
•  พิจารณาเพ่ิมปริมาณผลผลิตให�ใช�ทรัพยากรคงท่ีอย�างเต็มประสิทธิภาพ 
•  ลดระยะเวลาการรอคอยการรับบริการของประชาชน 

ท้ังนี้ จากองค�ประกอบท่ีสําคัญ 3 ส�วน ซ่ึงการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพจะต�องกําหนดให�ครอบคลุม
ในองค�ประกอบดังกล�าวท้ัง 3  ส�วน จึงจะถือได�ว�าเป?นการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานอย�างแท�จริง 
 
4.4  วิธีการและรูปแบบของการนําเสนอแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 4.4.1 การเลือกค�าใช จ�ายของหน�วยงานเพ่ือลดต นทุน 
 จะต�องคํานึงถึงโยบายการลดค�าใช�จ�ายโดยรวมของรัฐบาล หรือการลดค�าใช�จ�ายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย�าง
ผิดปกติ และเป?นค�าใช�จ�ายท่ีหน�วยงานคิดว�าสามารถบริหารจัดการเพ่ือให�ลดลงได� เช�น นโยบายการลด
ค�าใช�จ�ายด�านพลังงานของรัฐบาล ในเรื่องค�าน้ํามันเชื้อเพลิง ค�าไฟฟiา หรือการลดค�าสาธารณูปโภค เช�น ค�าน้ํา 
ค�าโทรศัพท� เป?นต�น เม่ือเลือกท่ีจะลดค�าใช�จ�ายใดแล�ว ต�องมีการสื่อสารภายในเพ่ือให�บุคลากรท่ีเก่ียวข�อง
ในองค�กรทราบถึงเปiาหมายและวิธีการท่ีกําหนดข้ึน จึงจะทําให�เปiาหมายท่ีกําหนดไว�เกิดผลสําเร็จ 
 4.4.2 การเลือกกิจกรรมในการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 จะต�องคํานึงถึง กิจกรรมท่ีมีความสิ้นเปลืองทรัพยากร จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม และ
พิจารณากิจกรรมท่ีมีต�นทุนท่ีสูงเกินไปเม่ือเทียบกับการดําเนินงานในป;ท่ีผ�านมา หรือเปรียบเทียบกับหน�วยงาน
อ่ืนท่ีมีลักษณะการดําเนินงานท่ีคล�ายคลึงกัน หากหน�วยงานเลือกกิจกรรมหลักในการวางแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพ จะทําให�เกิดการประหยัดทรัพยากรและเกิดประสิทธิภาพในภาพกว�างแก�หน�วยงาน เช�น การนํา
เทคโนโลยีใหม� ๆ มาใช�ในการทํางาน หรือการลดข้ันตอนการทํางานท่ีไม�มีคุณค�า หรือลดกระบวนการท่ีซํ้าซ�อน
ของการทํางาน เป?นต�น  
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ตัวอย�างการวิเคราะห�กิจกรรมในหน�วยงานภาครัฐ ดังนี ้
 
หน�วยงาน ช่ือกิจกรรม บทบาท กิจกรรมท่ีมี

คุณค�า 
กิจกรรมท่ีไม�มีคุณค�า 

ฝ7ายงบประมาณ  ด�านการเงิน
และบัญช ี

เจ�าหน�าที/่เบิกจCาย
คCาตอบแทนบุคลากร  

จCายเงินเดือน 
คCาตอบแทน ตรง
ตามเวลาที่กําหนด  

รอหลักฐาน / ฎีกาการเบิกจCาย 
พร�อมกันทุกหนCวยงานจงึจะเร่ิม
ดําเนินการ  
 

ฝ7ายพัสด ุ ก�านการพัสด ุ เจ�าหน�าที/่จัดซ้ือวัสด ุ
หรือเคร่ืองมือ  

จัดหา วัสด ุ/
เคร่ืองมือ ได�
คุณสมบัติตรงตาม
ความต�องการของ
ผู�ใช�  
 

งานกองค�าง รอการดําเนินการ
ตามข้ันตอนพสัด ุ 

ฝ7ายทะเบียน  ด�านทะเบียน นายทะเบียน / บัตร
ประชาชน กรณีการขอมี
บัตรในบุคคลได�รับการ
ยกเว�น  

การตรวจสอบ
ความถูกต�องของ
หลักฐาน ผCาน
ระบบออนไลนO  
 

การที่ผู�ใช�บริการต�องกลบัไปเอา
หลักฐาน  
ณ ภูมิลําเนาเดิม  

ฝ7ายโยธา  ด�านโยธาและ
ผังเมือง 

สถาปนิก / รCางแบบ
อาคาร  

จัดทําแบบแล�ว
เสร็จ รับรองแบบ  

รอคิวการจัดทําแบบแปลน / รอ
เจ�าหน�าที่ทาํได�เพียงคนเดียวทั้ง
สํานักงาน  
 

กลุCมงาน
กCอสร�างและ
บูรณะ  

ด�านกCอสร�าง
และบูรณะ 

เจ�าหน�าที ่/ ซCอมแซม
ถนนที่เปRนหลุมบCอ  

ถนนได�รับการ
ซCอมแซมและ  
ไมCมีหลุมบCอ  

รอให�มีการแจ�งจากผู�เดือดร�อน 
ไมCมีระบบการบาํรุงรักษา การ
ต�องรอการอนุมัติ การรอวัสดุ
อุปกรณO งบประมาณ การแจ�ง
ผู�เก่ียวข�องทางลายลักษณOอักษร
ที่ใช�เวลานาน ผCานหลายโตTะ  
 

ฝ7าย
ประชาสัมพนัธO  

ด�าน
ประชาสัมพนัธO 

เจ�าหน�าที ่/ โปสเตอรO
ประชาสัมพนัธO  

มีโปสเตอรOติด
ประกาศทันตาม
กําหนดการ  

การพิมพOผิดพลาด ข�อมูลตกหลCน
ไมCชัดเจน รอการตรวจสอบจาก
หัวหน�าซ่ึงไมCอยูCประจําห�อง  
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 ซ่ึงในการวิเคราะห�กิจกรรมท่ีมีคุณค�า และไม�มีคุณค�าของหน�วยงานได�นั้น จําเป?นต�องมีการดําเนินการ
ตามข้ันตอนการวิเคราะห�กระบวนงานดังนี้ 
 
ข้ันท่ี 1 การเขียนข้ันตอนปEจจุบัน แยกแยะ แต�ละข้ันตอน แล�วเขียนต�อเนื่องกัน ให�ครบถ�วน 
 

 
 
ประโยชน�ของการเขียนข้ันตอนการดําเนินงานในปEจจุบัน 

• เห็นความเป?นจริงของการดําเนินงานในปEจจุบัน ซ่ึงหลาย ๆ กรณีจะเห็นได�ทันทีว�าไม�เป?นไป
ตามท่ีควรจะเป?น 

• วิเคราะห�กระบวนการหลักของงานว�าแต�ละข้ันตอนมีการสูญเสีย  (Waste) หรือไม� อะไรบ�าง 
หรือพบว�าข้ันตอนใดท่ีใช�เวลานานในการรอ หรือเป?นคอขวด (Bottle neck) 

• ข้ันตอนใดท่ีต�องรีบปรับปรุง 

• ข้ันตอนใดท่ีซํ้าซ�อน ยุ�งยากโดยไม�จําเป?น 

• ข้ันตอนใดท่ีไม�มีประสิทธิภาพ 

ข้ันท่ี 2 ระบุ (จับเวลา วัดระยะทาง) ท่ีใช�ในแต�ละข้ันตอน รวมท้ังช�วงท่ีต�องรอ อย�างครบถ�วน (ในช�วงแรก
อาจจะประมาณเวลาท่ีใช�ก�อน) 
 

 
 เวลา......................................................... นาที 
 ระยะทาง....................................................เมตร 
 รวมเวลาท่ีต�องใช�ท้ังหมด รวมเวลา หรือระยะทาง รวมท้ังการรอ Waiting 
 ในกรณีท่ีต องการลดระยะทาง ลดค�าใช จ�าย ลดวัสดุ ก็ วัดหรือระบุส่ิงท่ีลดตามต องการ 

ข้ันท่ี 3 ร�วมกันพิจารณาว�า ข้ันตอนใดเป?นข้ันตอนท่ีมีการสูญเสีย (Waste) หรือมีกระบวนการทํางานท่ีไม�สร�าง
คุณค�าแต�มีความจําเป?น (necessary non value) หรือข้ันตอนใดเป?นข้ันตอนท่ีสร�างคุณค�า (Value)  
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   = waste หรือการสูญเสีย แก�ไขได�ง�ายสุด เนื่องจากสามารถลดกิจกรรมนี้ได�ทันที 
และไม�มีผลกระทบกับกิจกรรมอ่ืน 
   = value หรือข้ันตอนท่ีสร�างคุณค�า แก�ไขได�ยากกว�า เนื่องจากเป?นกิจกรรมหลักของ
การดําเนินงาน ซ่ึงต�องใช�การพิจารณาอย�างละเอียดในการปรับปรุงกิจกรรมดังกล�าวให�มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
   = necessary non value หรือกระบวนการทํางานท่ีไม�สร�างคุณค�าแต�มีความ
จําเป?น แก�ไขได�ยากท่ีสุด เนื่องจากเป?นกิจกรรมสนับสนุนเอ้ืออํานวยต�อประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
กิจกรรมหลัก 
 
ข้ันท่ี 4 คํานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการท้ังหมดในโครงการนี้ รวมเป?น value ท้ังหมด หารด�วย 
เวลาท้ังหมดของกระบวนการต้ังแต�เริ่มต�นจนเสร็จสิ้น คือ value + waste + necessary non value 
 

 
 

 
ข้ันท่ี 5  หลังวิเคราะห� หาสาเหตุ และลดหรือรวมข้ันตอน เสนอแนวการดําเนินการแบบใหม� 
 

 
 

 ดําเนินการเก็บข�อมูลจริง ตามวิธีการใหม� เพ่ือดูผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนจริงคํานวณประสิทธิภาพใหม�  
  
 การจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน กรณีการปรับปรุงกิจกรรมต�องแสดงให�เห็นถึง
ประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมนั้น โดยต�องมีการระบุกิจกรรม สถานะปEจจุบัน เปiาหมาย และระยะเวลาท่ี
ชัดเจน สิ่งสําคัญคือต�องสามารถวัดผลได� 
 4.4.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร างผลผลิต 
 จะต�องคํานึงถึงการเพ่ิมปริมาณ เพ่ิมคุณภาพ หรือคุณค�าท่ีลูกค�าหรือผู�เก่ียวข�องมีความพึงพอใจ
แต�ใช�ต�นทุน (ปEจจัยนําเข�า) ตํ่าท่ีสุด เพ่ือให�ผู�ให�บริการพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงการเพ่ิมผลผลิตในองค�กรเป?น
กระบวนการลดต�นทุนการผลิตและเพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑ�/งานบริการ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและอัตรา
ผลผลิตของทุกหน�วยงานในองค�กร ส�วนการเพ่ิมประสิทธิภาพ เป?นการดําเนินงานท่ีบังเกิดผลสูงสุด โดยมีการ
สูญเสียทรัพยากรท่ีใช�ในกระบวนการดําเนินงานน�อยท่ีสุด 
 ท้ังนี้ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร�างผลผลิต เป?นการดําเนินงานท่ีบังเกิดผลสูงสุดโดยมีการ
สูญเสียทรัพยากรท่ีใช�ในกระบวนการดําเนินงานน�อยท่ีสุด ซ่ึงมีส�วนท่ีเก่ียวข�องกันอยู� 3 ส�วน คือ คุณภาพ 
ต�นทุน ความพึงพอใจของลูกค�า โดย 
    คุณภาพ คือ ระดับคุณภาพหรือมาตรฐานของสินค�าหรือบริการท่ีถูกกําหนดข้ึน  

Value Waste Necessary  
non value 

Value Value 

Value Value Value Value 
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   ต�นทุน คือ เงินทุนท่ีได�จัดหาปEจจัยการผลิต ได�แก� คนงาน เทคโนโลยี อาคาร สถานท่ี วัตถุดิบ 
และระบบการบริหารจัดการ 
   ความพึงพอใจของลูกค�า หรือการส�งมอบ คือ จุดหมายปลายทางของสินค�าหรือบริการ ถูกส�ง
มอบให�ลูกค�าตรงเวลา ทําให�ลูกค�าเกิดความพึงพอใจท้ังผลิตภัณฑ�และการบริการ  
 ในอดีตอาจคิดว�าเทคโนโลยีสูงท่ีสุดจึงให�ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด แต�ในปEจจุบันหลักการเพ่ิมผลผลิต
เทคโนโลยีเป?นองค�ประกอบหนึ่งเท�านั้น มีองค�ประกอบท่ีสร�างประสิทธิภาพการทํางานอีก 2 องค�ประกอบ คือ 
การบริหาร และบุคลากร ซ่ึงองค�ประกอบท้ัง 3 องค�ประกอบนี้ต�องมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่องและสัมพันธ�กัน  
 
 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี  
 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีท่ีต�องเลือกมาใช�กับกระบวนการดําเนินงานภายในองค�กร เช�น 
เครื่องจักร อุปกรณ�สํานักงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกกับการทํางานต�างๆ ต�องเลือกใช�อย�างมีหลักการ
เพ่ือให�เกิดความเหมาะสมและไม�ใช�ต�นทุนท่ีสูงเกินไปเพราะเทคโนโลยีท่ีให�ประสิทธิภาพสูงต�องใช�ต�นทุนท่ีสูง
ด�วย ดังนั้น การพิจารณาเลือกใช�เทคโนโลยีต�องพิจารณาจาก  
    1. ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีมีความเหาะสมกับการใช�งานในการผลิตผลงานตามความ
ต�องการ 
 2. ราคาของเทคโนโลยีมีความเหมาะสม คุ�มค�า และให�ประสิทธิภาพตามความต�องการ 
 3. การซ�อมบํารุงรักษาเทคโนโลยีไม�ยุ�งยาก มีคู�มือการใช�ชัดเจน และมีอุปกรณ�ซ�อมเสริม 
(อะไหล�) ท่ีราคาไม�แพง 
 4. การใช�เทคโนโลยีไม�ยุ�งยาก มีระบบการฝ�กอบรม 
 5. ขนาด และลักษณะของเทคโนโลยีมีความเหมาะสมกับหลักการทํางานของคนไทย 
 ประสิทธิภาพของการบริหารงาน 
 ประสิทธิภาพของการบริหารงาน คือ การบริหารงานด�วยกระบวนการบริหารงานคุณภาพ PDCA 
และใช�หลักการบริหารคุณภาพ 8 หลักการ (8 Principles for Quality Management) เพ่ือบังเกิดผลการ
ทํางานอย�างมีประสิทธิภาพของทุกหน�วยงานในองค�กร ประสิทธิภาพการทํางานของหน�วยงานมีความสัมพันธ�
กับการบริหารงานโดยตรง เพราะการบริหารงาน คือ การกําหนดนโยบาย แผนงาน วิธีการ เทคโนโลยี 
บุคลากร วัตถุดิบ และอ่ืนๆ ให�กับหน�วยงาน หน�วยงานต�องดําเนินการตามท่ีฝ�ายบริหารกําหนดให� 
 ประสิทธิภาพของบุคลากร 
    ประสิทธิภาพของบุคลากร คือ บุคลากรสามารถดําเนินงานท่ีรับมอบหมายด�วยความรู� 
ความสามารถ ความชํานาญงาน และเหมาะสมกับงาน ทําให�ได�ผลงานคุณภาพ โดยไม�เกิดความสิ้นเปลือง
ทรัพยากรการผลิต เช�น วัตถุดิบ พลังงาน เวลา ได�ผลงาน เป?นท่ีพึงพอใจของลูกค�าหรือผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
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4.5  การรายงานเก่ียวกับการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
 4.5.1 การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด านค�าใช จ�าย 
 

แบบฟอร�มการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด านค�าใช จ�าย ประจําปjงบประมาณ พ.ศ............. 

กิจกรรม 
สถานะปEจจุบัน 

(ป;งบประมาณก�อน พ.ศ. ..........) 
เปiาหมาย 

(ป;งบประมาณปEจจุบัน พ.ศ. ..........) 
1. ค�าใช�จ�าย ...................... มีการใช�................ในป;งบประมาณ 

ก�อน พ.ศ. .......... เป?นเงิน 
................................. บาท 

ลดค�าใช�จ�าย ..................... ร�อยละ ............ 
ของป;งบประมาณก�อน พ.ศ. .......... เป?น
จํานวนเงิน....................................... บาท 

2. ค�าใช�จ�าย ...................... มีการใช�................ในป;งบประมาณ 
ก�อน พ.ศ. .......... เป?นเงิน 
................................. บาท 

ลดค�าใช�จ�าย ..................... ร�อยละ ............ 
ของป;งบประมาณก�อน พ.ศ. .......... เป?น
จํานวนเงิน....................................... บาท 

 
ตัวอย�างการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด านค�าใช จ�าย ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. …………… 

กิจกรรม 
สถานะปEจจุบัน 

(ป;งบประมาณก�อน พ.ศ. ..........) 
เปiาหมาย 

(ป;งบประมาณปEจจุบัน พ.ศ. ..........) 
1. . การประหยัดการใช�ไฟฟiา มีการใช�ไฟฟiาในป;งบประมาณ พ.ศ.

2556 เป?น เงิน 1,151,747.42 
บาท 

ลดค�าไฟฟiา ร�อยละ 5 ของ 
ป;งบประมาณ พ.ศ. 2556 คิดเป?นเงินท่ีลด
ได� 57,587.37 บาท 

2. การประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง มีการใช�น้ํามันเชื้อเพลิงท้ังป; 2556 
ท้ังสิ้น  54,485.72 ลิตร 

มีการใช�น้ํามันเชื้อเพลิงน�อยลง 
 2%  ของหน�วยการใช�ของป; 
 2556 เป?นจํานวน 1,089.71 ลิตร ลิตร
ละ 29.99 บาท คิดเป?นเงินท่ีลดได� 
32,680.40 บาท 

 
แบบฟอร�มการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด านค�าใช จ�าย  

ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ………………. 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ตามแผนฯ 

เป�าหมาย 
ระยะเวลา

จริง 
ผลการดําเนินงาน เหตุผล 

1. การ
ประหยัดการใช�
จ�าย ................ 

ต.ค. …. - 
ก.ย. .... 

ลดค�าใช�จ�าย 
..................... ร�อย
ละ ............ ของ
ป;งบประมาณก�อน 
พ.ศ. .......... เป?น
จํานวนเงิน

ม.ค. .... - 
ก.ย. .... 

มีใช�ค�าใช�จ�าย............ใน
ป;งบประมาณปEจจุบัน พ.ศ.   
........... เป?นจํานวนเงิน 
........................... บาท เพ่ิมข้ึน
ร�อยละ ............ ของการใช�
ค�าใช�จ�ายในป;งบประมาณเก�า 
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...................... บาท พ.ศ. ........... 

2. การ
ประหยัดการใช�
จ�าย ................ 

ต.ค. …. - 
ก.ย. .... 

ลดค�าใช�จ�าย 
..................... ร�อย
ละ ............ ของ
ป;งบประมาณก�อน 
พ.ศ. .......... เป?น
จํานวนเงิน
...................... บาท 

ม.ค. .... - 
ก.ย. .... 

มีใช�ค�าใช�จ�าย............ใน
ป;งบประมาณปEจจุบัน พ.ศ.   
........... เป?นจํานวนเงิน 
........................... บาท เพ่ิมข้ึน
ร�อยละ ............ ของการใช�
ค�าใช�จ�ายในป;งบประมาณเก�า 
พ.ศ. ........... 
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ตัวอย�างการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด านค�าใช จ�าย  
ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ………………. 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ตามแผนฯ 

เป�าหมาย 
ระยะเวลา

จริง 
ผลการดําเนินงาน เหตุผล 

1. การ
ประหยัดการใช�
ไฟiฟiา 

ต.ค. …. - 
ก.ย. .... 

ลดค�าไฟฟiา ร�อยละ 
5 ของ
ป;งบประมาณ ป;เก�า 
พ.ศ. ........... คิด
เป?นเงินท่ีลดได� 
57,587.37 บาท 

ม.ค. .... - 
ก.ย. .... 

มีการใช�ไฟฟiาในป;งบประมาณ
ปEจจุบัน พ.ศ.   
........... เป?นจํานวนเงิน 
24,876,367.45 บาท 
เพ่ิมข้ึนร�อยละ 37.07 ของการ
ใช�ไฟฟiาในป;งบประมาณเก�า 
พ.ศ. ........... 

-  มีการปรับค�าไฟฟiา
ตามสูตรการปรับ
อัตราค�าไฟฟiาโดย
อัตโนมัติ (Ft) 
- เกิดภาวะโรค
ระบาด ได�แก� โรค
ไข�เลือดออก โรค
ทางเดินอาหาร เป?น
ต�น จึงจําเป?นต�องมี
การเฝiาระวังปiองกัน
โรคดังกล�าวอย�าง
เข�มข�น โดยการจัด
ประชุม War room 
ในการเตรียมความ
พร�อมรับสถานการณ�
โรคตลอดท้ังป; 
- เกิดสถานการณ�เหตุ
ชุมนุมทางการเมือง  
ทําให�ส�วนราชการอ่ืน 
(ตํารวจ และฝ�าย
ปกครอง) ของใช�
สถานท่ีในการปฏิบัติ
หน�าท่ีตลอด 24 
ชั่วโมง 

2. การ
ประหยัดน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

ต.ค. .... - 
ก.ย. .... 

มีการใช�น้ํามัน
เชื้อเพลิงน�อยลง  
2%  ของหน�วย
การใช�ของป; 
ป;เก�า พ.ศ. ........... 
เป?นจํานวน 
1,089.71 ลิตร ๆ 
ละ 29.99 บาท 
คิดเป?นเงินท่ีลดได� 
32,680.40 บาท 

ต.ค. .... - 
ก.ย. .... 

การใช�น้ํามันเชื้อเพลิง 
49,897.61 ลิตร ลดลงคิด  
เป?น 8.42 %  
ของหน�วยการใช�  
ป;ก�อน พ.ศ. ........... คิดเป?นเงิน
ท่ีลดได� 137,597.41 บาท 

เนื่องจากมีมาตรการ
รณรงค�ท่ีต�อเนื่อง
และมีการปรับการใช�
ยานพาหนะของ
หน�วยงานใหม� 
ประกอบกับการใช�
น้ํามันท่ีผลิตมา
จากไบโอดีเซลล�
เพ่ิมข้ึน 
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 4.5.2 การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด านการปรับปรุงกิจกรรม 
 

แบบฟอร�มการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด านการปรับปรุงกิจกรรม ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ............. 

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process (ก�อนลด) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ

ดําเนินงาน) 

Process (เป-าหมายการ
ปรับปรุง) 

(กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การดําเนินงาน) 

วิธีการดําเนินการ 
Output 

(สินค4า/บริการ) 
ต4นทุนต�อหน�วยกิจกรรม 

ลด
ขั้นตอน/

ลด
จํานวน

วัน 

ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบรวม
กับ

กิจกรรม
อื่น 

กCอนการปรับปรุง 
เปWาหมายหลัง
การปรับปรุง 

กCอนการปรับปรุง 
เปWาหมายหลัง
การปรับปรุง 
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ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process (ก�อนลด) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ

ดําเนินงาน) 

Process (เป-าหมายการ
ปรับปรุง) 

(กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การดําเนินงาน) 

วิธีการดําเนินการ 
Output 

(สินค4า/บริการ) 
ต4นทุนต�อหน�วยกิจกรรม 

ลด
ขั้นตอน/

ลด
จํานวน

วัน 

ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบรวม
กับ

กิจกรรม
อื่น 

กCอนการปรับปรุง 
เปWาหมายหลัง
การปรับปรุง 

กCอนการปรับปรุง 
เปWาหมายหลัง
การปรับปรุง 

 
1. ชื่อกิจกรรม
ยCอย ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ���� เชิงคุณภาพ 
1. ด�านเวลา 
- ภายใน ....... วัน 
2. ด�านบริการ 
- จํานวนผู�รับบริการ 
.... คน 
3. ด�านความพึงพอใจ 
- จํานวนผู�รับบริการ 
..... คน 
เชCน  
- จํานวนวันที่ลดลง 
- จํานวนขั้นตอนที่
ลดลง 
- จํานวนผู�รับบริการ
เพิ่มขึ้น 
- ระดับความพึงพอใจ
ที่สูงขึ้น 

 
 
-ภายใน ..... วัน 

 
- จํานวน
ผู�รับบริการ ..... 
คน 

 
- จํานวน
ผู�รับบริการ ..... 
คน 

 
 
 
 
 
 

-ต�นทุนรวม ...... 
บาท 
-ปริมาณงาน ......... 
ระบบ 
-ต�นทุนตCอหนCวย 
....... บาท 

-ต�นทุนรวม ...... 
บาท 
-ปริมาณงาน 
......... ระบบ 
-ต�นทุนตCอหนCวย 

....... บาท 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 
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ตัวอย�างการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด านการปรับปรุงกิจกรรม ประจําปjงบประมาณ พ.ศ............. 

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process (ก�อนลด) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ

ดําเนินงาน) 

Process (เป-าหมายการ
ปรับปรุง) 

(กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การดําเนินงาน) 

วิธีการดําเนินการ 
Output 

(สินค4า/บริการ) 
ต4นทุนต�อหน�วยกิจกรรม 

ลด
ขั้นตอน/

ลด
จํานวน

วัน 

ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบรวม
กับ

กิจกรรม
อื่น 

กCอนการปรับปรุง 
เปWาหมายหลังการ

ปรับปรุง 
กCอนการปรับปรุง 

เปWาหมายหลัง
การปรับปรุง 

กิจกรรมด�าน 
เครือขCาย
อินเตอรOเน็ตและ
เว็บไซดO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  การรักษามาตรฐาน
การระยะเวลางาน
เชื่อมโยงเครือขCาย 
ICT ใน
กระทรวงมหาดไทย 
ด�านเวลาเดิม 
จํานวน 17 วัน 
 

การรักษามาตรฐาน
การระยะเวลางาน
เชื่อมโยงเครือขCาย 
ICT ใน
กระทรวงมหาดไทย 
ด�านเวลาใหมC 
จํานวน 14 วัน 
 
เชิงคุณภาพ 
ด�านเวลา 
จํานวนที่ลด 3 วัน 
 

 

-ต�นทุนรวม 
300,000 บาท 
-ปริมาณงาน 1 
ระบบ 
-ต�นทุนตCอหนCวย 
300,000 บาท/

ระบบ 

-ต�นทุนรวม 
250,000 บาท 
-ปริมาณงาน 1 
ระบบ 
-ต�นทุนตCอหนCวย 
250,000 บาท/

ระบบ 

 

 
 
 
 
1 วัน 
 
 
 

 
6 วัน 
 
 
 
 
 
2 วัน 
 
 
 
 
2 วัน 
 
 
 
 
 


