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บทที่ 4
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ในอดีตรัฐจะใหความสําคัญกับ ผลผลิต หรืองานบริการที่มีใหกับประชาชนมากกวา ผลลัพธ ซึ่งก็คือ
ความพึงพอใจของประชาชน ซึ่งตางกับในภาคเอกชนที่จะใหความสําคัญกับผลลัพธเป?นสําคัญ อยางไรก็ตาม
ปEจจุบันภาครัฐไดใหความสําคัญกับผลลัพธ หรือความพึงพอใจของประชาชนมากขึ้น โดยปรับปรุงงานบริการ
เพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชน ซึ่งเป?นผลมาจากการมี พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นั่นเอง
ดั งนั้ น สวนราชการจึ งจํ า เป? น จะตองพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการใหบริ ก ารอยางตอเนื่ อ ง
โดยจะตองมีการประเมินและวิเคราะหกระบวนการใหบริการเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง โดยหัวใจสําคัญ
คือ การเป^ ดโอกาสใหผู ปฏิ บั ติ งานไดมี สวนรวมในการแกไขปรับ ปรุงงานนั้ น ๆ เนื่ องจากเป? น ผูรับ ผิด ชอบ
โดยตรง ซึ่งการสรางการมีสวนรวมนี้ จะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจที่จะพัฒนาและปรับปรุงงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากจะสงผลดีกับตัวผูปฏิบัติงานเอง ทั้งในเรื่องของความสะดวก รวดเร็ว และไดผล
งานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ผูบริหารเองก็มีสวนสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการดวย
เนื่องจากเป? นผูกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนิ นงานของหนวยงาน และในบางครั้งอาจจะตองอาศัย
อํานาจ หรือคําสั่งของผูบริหาร เพื่อกระตุนใหผูปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานเพื่อใหเกิด
การบริการที่มีคุณภาพ
ในอดีตนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของภาครัฐจะเนนที่เรื่องของ คน (Operator) โดยการ
ทําใหแตละคนทํางานไดงายขึ้น เร็วขึ้น เพื่อที่จะไดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดวยการมอบหมายผูรับผิดชอบเป?น
งาน ๆ โดยใหรับ ผิ ดชอบเฉพาะอยาง เพื่ อใหแตละคนไดทุ มเทและใชเวลาทํ างานที่ รับ ผิด ชอบอยางเต็ มที่
อยางไรก็ตาม การมอบหมายใหรับผิดชอบเฉพาะอยางนี้จะเกิดปEญหาในเวลาที่ผูรับผิดชอบงานนั้น ๆ ไมอยู
เนื่องจากบุคลากรไมสามารถทํางานแทนกันได เพราะแตละคนก็จะรูเฉพาะงานที่ตนรับผิดชอบอยูเทานั้น
ในปEจจุบันการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไดหันมาใหความสําคัญ กับ กระบวนงาน (Process) มากขึ้น
โดยการมองภาพรวม และปรับปรุงทั้งกระบวนงานใหดีขึ้น รวมทั้งมีการพยายามรักษาคุณภาพการทํางานที่ดี
อยูแลวใหคงอยูและดียิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยการนําระบบประกันคุณภาพมาใชในการทํางาน เชน TQM, SexSigma
ในอนาคต แนวคิ ด ที่ สํ า คั ญ ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานก็ คื อ จะเนนที่ ก ระบวนการ
(Process) และ ตัวองคกร ซึ่งหมายถึงทุก ๆ คนในองคกร โดยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานและการ
พัฒนาบุคลากร และเนนการมีสวนรวมของทุกคนในองคกร ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทํางาน รวมทั้งการสรางความเป?นผูนําเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคกรและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
การจั ด ทํ าแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ าเนิ น งาน กรณี ก ารปรั บ ปรุ งกิ จ กรรมตองแสดงใหเห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น โดยตองมีการระบุกิจกรรม สถานะปEจจุบัน เปiาหมาย และระยะเวลา
ที่ชัดเจน สิ่งสําคัญคือตองสามารถวัดผลได
4.1 การวัดประสิทธิภาพของการดําเนินการภาครัฐ
ปEจ จัย ที่สํา คัญ ที่ห นวยงานตองคํา นึงถึงเกี่ย วกับ ประสิท ธิภ าพของการดํา เนิน งานภาครัฐ นั้น
ไมจํากัดอยูเพียงดานการลดตนทุนเทานั้น แตยังเป?นโอกาสที่ดีในการสอบทานการดําเนินงานดานตางๆของ
หนวยงานเพื่ อใหเกิดความมั่น ใจในการบรรลุ วัตถุป ระสงคการดํ าเนิ นงานของหนวยงานและการใหบริการ
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ความพึงพอใจใหกับประชาชนที่รับบริการโดยจะตองมีความสมดุลระหวางตนทุนและคุณภาพของงานบริการ
สาธารณะ โดยปE จ จั ย ที่ จ ะเอื้ อ อํ า นวยใหเกิ ด การดํ า เนิ น งานอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Four key drivers of
government efficiency) ประกอบดวย
1. การสรางสรรคนวั ต กรรม (Innovate) ที่ ต องมี ก ารสรางสรรคกระบวนการทํ า งานหรื อ
นวัตกรรมการทํางานอยางสม่ําเสมอ
2. ความเหมาะสมของขนาดของโครงการ (Scale) ที่มีความจําเป?นในการสามารถบริหารจัดการ
และควบคุมกํากับดูแลอยางเหมาะสม โดยตองสอดรับกับการสรางนวัตกรรมในหนวยงานอยางเหมาะสมดวย
3. การวัดผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ (Measure) โดยมุงเนนที่การวัดผลและการวิเคราะห
ความสําเร็จของผลการดําเนินงาน ซึ่งตองใชความสามารถในการวิเคราะหขอมูลที่จะระบุการดําเนินงานที่ไมมี
ประสิทธิภาพและขนาดของการดําเนินงานโครงการที่ไมเหมาะสมได
Efficiency (ประสิทธิภาพ) คือ การวัดในเชิงเปรียบเทียบระหวางผลผลิตและทรัพยากรที่ใช
โดยการใชทรัพยากร สามารถวัดในเชิงตนทุนการดําเนินการ และการวัดประสิทธิภาพ จะถูกวัดไดในลักษณะ
Cost per Unit of output หรือตนทุนตอหนวยผลผลิต และวัดประสิทธิภาพก็ยังสามารถครอบคลุมถึง
Outcome ดวย
* Operational Efficiency กระบวนการดําเนินงานมีประสิทธิภาพหรือไม วัดจาก Cost
per Unit of Output (ตนทุนตอหนวยผลผลิต)
* Service Efficiency กระบวนการใหบริการมีประสิทธิภาพหรือไม วัดจาก Cost per Unit
of Service Output (ตนทุนตอหนวยผลผลิตงานบริการ)
การวัดประสิทธิภาพ =
(Efficiency)

ตนทุนรวม (Total Actual Costs )
จํานวนของผลผลิต (Actual Quantity of Output )

4. การจูงใจ (Incentive) หนวยงานตองสรางแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
และสรางบทลงโทษสําหรับการดําเนินงานที่ไรประสิทธิภาพในระดับผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของดวย
นอกจากนี้ หนวยงานตองสอบทานความเหมาะสมของกิจกรรมการดําเนินงานที่มีอยูในปEจจุบัน
และที่ตองกําหนดขึ้นในอนาคต เชน กิจกรรมการดําเนินงานนั้นยังคงเป?นที่ตองการของสาธารณะชนอยูหรือไม
สวนราชการตองเขารวมไปมีหนาที่รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ หรือไม บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
หนวยงานนั้นเหมาะสมและมีความเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นหรือไม มีกิจกรรมใดที่อาจสงมอบใหเอกชน หรือ
ภาคประชาสังคมดําเนินงานไดหรือไม ภายใตขอจํากัดของเงินงบประมาณกิจกรรมและโครงการนั้นๆ ยังมี
ลําดับความสําคัญที่จําเป?นหรือสามารถเลื่อนการดําเนินงานออกไปไดหรือไม
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• ผูบริหารระดับสูงตองทํางานในรายละเอียดที่สามารถดําเนินงานโดยเจาหนาที่ในระดับ
ที่ต่ํากวาได
• ผูบริหารมีสายงานกํากับดูแลที่แคบเกินไป เชนมีผูอยูใตสายการบังคับบัญชาเพียงคนเดียว
• มีขั้นตอนการรายงานที่ซ้ําซอนหลายระดับ
• ผูบริหารมีความรับผิดชอบที่ไมชัดเจนในการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
• บุ ค ลากรตองเสี ย เวลาในการดํ า เนิ น การในการวางแผนงาน และรายงานผลการ
ดําเนินงานที่ไมมีประสิทธิภาพ และเกินความจําเป?น
• มีความซ้ําซอนในกระบวนการการใหบริการสาธารณะในหนวยงานที่ไมไดเพิ่มมูลคา
• มีกระบวนการดําเนินงานที่ยุงยากหลายขั้นตอนและมีการออกแบบระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ไมเหมาะสม
• หากมีการใหภาคเอกชนดําเนินการจะมีตนทุนที่นอยกวา (Outsourcing)
• มีสํานักงานใหบริการที่มากเกินความจําเป?นในพื้นที่ใหบริการเดียวกัน
• ยังคงมีการดําเนินการดวยมนุษยแตสามารถใชเครื่องมือและอุปกรณมาดําเนินการได
4.2 กระบวนการพิจารณาในการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐ

ทรัพยากร

การดําเนินงาน

ผลผลิต

กระบวนการของการวางแผนเพิ่ มประสิ ทธิภ าพ สามารถพิ จ ารณาโดยแยกองคประกอบของการ
ดําเนินงานภาครัฐเป?น 3 สวน คือ
1. การไดรั บ ทรั พ ยากรมาเพื่ อ การดํ า เนิ น งาน (Input) เชน เงิ น งบประมาณ อุ ป กรณ
สํานักงาน เครื่องมือ บุคลากร
2. การดําเนิ น งาน (Process) ไดแก กระบวนการทํ างาน ประกอบดวยกระบวนการหลั ก
และกระบวนการสนับสนุน
3. การสรางผลผลิ ต (Output) ไดแก งานบริ ก ารสาธารณะที่ จ ะตองสงมอบใหกั บ
บุคคลภายนอก
ดั งนั้ น การพิ จ ารณาวางแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ จึ งตองคํ า นึ งถึ งกระบวนการที่ เกี่ ย วของขางตน
เนื่องจากหนวยงานสามารถวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพไดโดยการประหยัดทรัพยากรในการดําเนินงาน การลด
ขั้นตอนการดําเนินงาน หรือการสรางผลผลิตใหมากยิ่งขึ้น
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การวางแผนเพิ่ม ประสิท ธิภ าพ สามารถพิจ ารณากํา หนดเปiา หมายการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพได 3
รูปแบบ คือ
1. การประหยัดทรัพยากร (Input) หรือการลดตนทุนคาใชจาย
• การกําหนดนโยบายการใชทรัพยากรอยางประหยัด
• การจัดโครงการรณรงคการใชทรัพยากร
• การประเมินความคุมคาการใชทรัพยากร
• การพิจารณาวาทรัพยากรใดที่ไมถูกใชงาน หรือ ใชงานยังไมเต็มกําลัง
• การจัดซื้อจัดจางดวยราคาที่เหมาะสม
2. ประสิทธิภาพดานกระบวนการ (Process)
• การพิจารณากิจกรรมทั้งองคกร เพื่อดูความซ้ําซอนของกิจกรรม
• การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกิจกรรมที่เหมือนกันระหวางหนวยงานยอย
ภายในองคกร
• การลดกระบวนการกิจกรรมที่ไมจําเป?นออกไป
3. ประสิทธิภาพของการสรางผลผลิต (Output)
• การปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตใหประชาชนพึงพอใจ
• พิจารณาเพิ่มปริมาณผลผลิตใหใชทรัพยากรคงที่อยางเต็มประสิทธิภาพ
• ลดระยะเวลาการรอคอยการรับบริการของประชาชน
ทั้งนี้ จากองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน ซึ่งการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพจะตองกําหนดใหครอบคลุม
ในองคประกอบดังกลาวทั้ง 3 สวน จึงจะถือไดวาเป?นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานอยางแทจริง
4.4 วิธีการและรูปแบบของการนําเสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
4.4.1 การเลือกคาใชจายของหนวยงานเพื่อลดตนทุน
จะตองคํานึงถึงโยบายการลดคาใชจายโดยรวมของรัฐบาล หรือการลดคาใชจายที่เพิ่มสูงขึ้นอยาง
ผิ ด ปกติ และเป? น คาใชจายที่ ห นวยงานคิ ด วาสามารถบริ ห ารจั ด การเพื่ อใหลดลงได เชน นโยบายการลด
คาใชจายดานพลังงานของรัฐบาล ในเรื่องคาน้ํามันเชื้อเพลิง คาไฟฟiา หรือการลดคาสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา
คาโทรศัพท เป?นตน เมื่อเลือกที่จะลดคาใชจายใดแลว ตองมีการสื่อสารภายในเพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของ
ในองคกรทราบถึงเปiาหมายและวิธีการที่กําหนดขึ้น จึงจะทําใหเปiาหมายที่กําหนดไวเกิดผลสําเร็จ
4.4.2 การเลือกกิจกรรมในการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
จะตองคํานึงถึง กิจกรรมที่มีความสิ้นเปลืองทรัพยากร จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม และ
พิจารณากิจกรรมที่มีตนทุนที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับการดําเนินงานในป;ที่ผานมา หรือเปรียบเทียบกับหนวยงาน
อื่ น ที่ มี ลั ก ษณะการดํ า เนิ น งานที่ ค ลายคลึ ง กั น หากหนวยงานเลื อ กกิ จ กรรมหลั ก ในการวางแผนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ จะทําใหเกิดการประหยัดทรัพยากรและเกิดประสิทธิภาพในภาพกวางแกหนวยงาน เชน การนํา
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการทํางาน หรือการลดขั้นตอนการทํางานที่ไมมีคุณคา หรือลดกระบวนการที่ซ้ําซอน
ของการทํางาน เป?นตน

- 55 ตัวอยางการวิเคราะหกิจกรรมในหนวยงานภาครัฐ ดังนี้
หนวยงาน

ชื่อกิจกรรม

บทบาท

กิจกรรมที่มี
คุณคา

กิจกรรมทีไ่ มมีคุณคา

ฝ7ายงบประมาณ ดานการเงิน
และบัญชี

เจาหนาที/่ เบิกจCาย
คCาตอบแทนบุคลากร

จCายเงินเดือน
รอหลักฐาน / ฎีกาการเบิกจCาย
คCาตอบแทน ตรง พรอมกันทุกหนCวยงานจึงจะเริ่ม
ตามเวลาที่กาํ หนด ดําเนินการ

ฝ7ายพัสดุ

กานการพัสดุ

เจาหนาที/่ จัดซื้อวัสดุ
หรือเครื่องมือ

จัดหา วัสดุ /
งานกองคาง รอการดําเนินการ
เครื่องมือ ได
ตามขั้นตอนพัสดุ
คุณสมบัติตรงตาม
ความตองการของ
ผูใช

ฝ7ายทะเบียน

ดานทะเบียน

นายทะเบียน / บัตร
ประชาชน กรณีการขอมี
บัตรในบุคคลไดรับการ
ยกเวน

การตรวจสอบ
ความถูกตองของ
หลักฐาน ผCาน
ระบบออนไลนO

การที่ผูใชบริการตองกลับไปเอา
หลักฐาน
ณ ภูมิลําเนาเดิม

ฝ7ายโยธา

ดานโยธาและ สถาปนิก / รCางแบบ
ผังเมือง
อาคาร

จัดทําแบบแลว
เสร็จ รับรองแบบ

รอคิวการจัดทําแบบแปลน / รอ
เจาหนาที่ทาํ ไดเพียงคนเดียวทั้ง
สํานักงาน

กลุCมงาน
กCอสรางและ
บูรณะ

ดานกCอสราง
และบูรณะ

ถนนไดรับการ
ซCอมแซมและ
ไมCมีหลุมบCอ

รอใหมีการแจงจากผูเดือดรอน
ไมCมีระบบการบํารุงรักษา การ
ตองรอการอนุมัติ การรอวัสดุ
อุปกรณO งบประมาณ การแจง
ผูเกี่ยวของทางลายลักษณOอักษร
ที่ใชเวลานาน ผCานหลายโตTะ

ฝ7าย
ประชาสัมพันธO

ดาน
เจาหนาที่ / โปสเตอรO
ประชาสัมพันธO ประชาสัมพันธO

มีโปสเตอรOติด
ประกาศทันตาม
กําหนดการ

การพิมพOผิดพลาด ขอมูลตกหลCน
ไมCชัดเจน รอการตรวจสอบจาก
หัวหนาซึ่งไมCอยูCประจําหอง

เจาหนาที่ / ซCอมแซม
ถนนที่เปRนหลุมบCอ
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ซึ่งในการวิเคราะหกิจกรรมที่มีคุณคา และไมมีคุณคาของหนวยงานไดนั้น จําเป?นตองมีการดําเนินการ
ตามขั้นตอนการวิเคราะหกระบวนงานดังนี้
ขั้นที่ 1 การเขียนขั้นตอนปEจจุบัน แยกแยะ แตละขั้นตอน แลวเขียนตอเนื่องกัน ใหครบถวน

ประโยชนของการเขียนขั้นตอนการดําเนินงานในปEจจุบัน
• เห็นความเป?นจริงของการดําเนินงานในปEจจุบัน ซึ่งหลาย ๆ กรณีจะเห็นไดทันทีวาไมเป?นไป
ตามที่ควรจะเป?น
• วิเคราะหกระบวนการหลักของงานวาแตละขั้นตอนมีการสูญเสีย (Waste) หรือไม อะไรบาง
หรือพบวาขั้นตอนใดที่ใชเวลานานในการรอ หรือเป?นคอขวด (Bottle neck)
• ขั้นตอนใดที่ตองรีบปรับปรุง
• ขั้นตอนใดที่ซ้ําซอน ยุงยากโดยไมจําเป?น
• ขั้นตอนใดที่ไมมีประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 2 ระบุ (จับเวลา วัดระยะทาง) ที่ใชในแตละขั้นตอน รวมทั้งชวงที่ตองรอ อยางครบถวน (ในชวงแรก
อาจจะประมาณเวลาที่ใชกอน)

เวลา......................................................... นาที
ระยะทาง....................................................เมตร
รวมเวลาที่ตองใชทั้งหมด รวมเวลา หรือระยะทาง รวมทั้งการรอ Waiting
ในกรณีที่ตองการลดระยะทาง ลดคาใชจาย ลดวัสดุ ก็ วัดหรือระบุสิ่งที่ลดตามตองการ
ขั้นที่ 3 รวมกันพิจารณาวา ขั้นตอนใดเป?นขั้นตอนที่มีการสูญเสีย (Waste) หรือมีกระบวนการทํางานที่ไมสราง
คุณคาแตมีความจําเป?น (necessary non value) หรือขั้นตอนใดเป?นขั้นตอนที่สรางคุณคา (Value)
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= waste หรือการสูญเสีย แกไขไดงายสุด เนื่องจากสามารถลดกิจกรรมนี้ไดทันที
และไมมีผลกระทบกับกิจกรรมอื่น
= value หรือขั้นตอนที่สรางคุณคา แกไขไดยากกวา เนื่องจากเป?นกิจกรรมหลักของ
การดําเนินงาน ซึ่งตองใชการพิจารณาอยางละเอียดในการปรับปรุงกิจกรรมดังกลาวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
= necessary non value หรือกระบวนการทํางานที่ไมสรางคุณคาแตมีความ
จําเป?น แกไขไดยากที่สุด เนื่องจากเป?นกิจกรรมสนับสนุนเอื้ออํานวยตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
กิจกรรมหลัก
ขั้นที่ 4 คํานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการทั้งหมดในโครงการนี้ รวมเป?น value ทั้งหมด หารดวย
เวลาทั้งหมดของกระบวนการตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้น คือ value + waste + necessary non value

Value

Waste

Necessary
non value

Value

Value

ขั้นที่ 5 หลังวิเคราะห หาสาเหตุ และลดหรือรวมขั้นตอน เสนอแนวการดําเนินการแบบใหม

Value

Value

Value

Value

ดําเนินการเก็บขอมูลจริง ตามวิธีการใหม เพื่อดูผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงคํานวณประสิทธิภาพใหม
การจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน กรณีการปรับปรุงกิจกรรมตองแสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น โดยตองมีการระบุกิจกรรม สถานะปEจจุบัน เปiาหมาย และระยะเวลาที่
ชัดเจน สิ่งสําคัญคือตองสามารถวัดผลได
4.4.3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสรางผลผลิต
จะตองคํานึงถึงการเพิ่มปริมาณ เพิ่มคุณภาพ หรือคุณคาที่ลูกคาหรือผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจ
แตใชตนทุ น (ปE จ จั ย นํ า เขา) ต่ํ า ที่ สุ ด เพื่ อ ใหผู ใหบริ ก ารพึ งพอใจสู งสุ ด ซึ่ งการเพิ่ ม ผลผลิ ต ในองคกรเป? น
กระบวนการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ/งานบริการ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและอัตรา
ผลผลิตของทุกหนวยงานในองคกร สวนการเพิ่มประสิทธิภาพ เป?นการดําเนินงานที่บังเกิดผลสูงสุด โดยมีการ
สูญเสียทรัพยากรที่ใชในกระบวนการดําเนินงานนอยที่สุด
ทั้งนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพในการสรางผลผลิต เป?นการดําเนินงานที่บังเกิดผลสูงสุดโดยมีการ
สูญ เสียทรัพยากรที่ใชในกระบวนการดําเนิ นงานนอยที่สุด ซึ่งมีสวนที่เกี่ยวของกัน อยู 3 สวน คือ คุณภาพ
ตนทุน ความพึงพอใจของลูกคา โดย
คุณภาพ คือ ระดับคุณภาพหรือมาตรฐานของสินคาหรือบริการที่ถูกกําหนดขึ้น

- 58 ตนทุน คือ เงินทุนที่ไดจัดหาปEจจัยการผลิต ไดแก คนงาน เทคโนโลยี อาคาร สถานที่ วัตถุดิบ
และระบบการบริหารจัดการ
ความพึงพอใจของลูกคา หรือการสงมอบ คือ จุดหมายปลายทางของสินคาหรือบริการ ถูกสง
มอบใหลูกคาตรงเวลา ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจทั้งผลิตภัณฑและการบริการ
ในอดีตอาจคิดวาเทคโนโลยีสูงที่สุดจึงใหประสิทธิภาพสูงที่สุด แตในปEจจุบันหลักการเพิ่มผลผลิต
เทคโนโลยีเป?นองคประกอบหนึ่งเทานั้น มีองคประกอบที่สรางประสิทธิภาพการทํางานอีก 2 องคประกอบ คือ
การบริหาร และบุคลากร ซึ่งองคประกอบทั้ง 3 องคประกอบนี้ตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและสัมพันธกัน
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
ประสิ ทธิภ าพของเทคโนโลยี ที่ต องเลื อกมาใชกั บ กระบวนการดํ า เนิ น งานภายในองคกร เชน
เครื่องจักร อุปกรณสํานักงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกกับการทํางานตางๆ ตองเลือกใชอยางมีหลักการ
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและไมใชตนทุนที่สูงเกินไปเพราะเทคโนโลยีที่ใหประสิทธิภาพสูงตองใชตนทุนที่สูง
ดวย ดังนั้น การพิจารณาเลือกใชเทคโนโลยีตองพิจารณาจาก
1. ประสิ ท ธิ ภ าพของเทคโนโลยี มี ค วามเหาะสมกั บ การใชงานในการผลิ ต ผลงานตามความ
ตองการ
2. ราคาของเทคโนโลยีมีความเหมาะสม คุมคา และใหประสิทธิภาพตามความตองการ
3. การซอมบํ า รุ งรั ก ษาเทคโนโลยี ไมยุ งยาก มี คู มื อ การใชชั ด เจน และมี อุ ป กรณซอมเสริ ม
(อะไหล) ที่ราคาไมแพง
4. การใชเทคโนโลยีไมยุงยาก มีระบบการฝ‘กอบรม
5. ขนาด และลักษณะของเทคโนโลยีมีความเหมาะสมกับหลักการทํางานของคนไทย
ประสิทธิภาพของการบริหารงาน
ประสิทธิภาพของการบริหารงาน คือ การบริหารงานดวยกระบวนการบริหารงานคุณภาพ PDCA
และใชหลักการบริหารคุณภาพ 8 หลักการ (8 Principles for Quality Management) เพื่อบังเกิดผลการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพของทุกหนวยงานในองคกร ประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานมีความสัมพันธ
กั บ การบริ ห ารงานโดยตรง เพราะการบริ ห ารงาน คื อ การกํ าหนดนโยบาย แผนงาน วิ ธี การ เทคโนโลยี
บุคลากร วัตถุดิบ และอื่นๆ ใหกับหนวยงาน หนวยงานตองดําเนินการตามที่ฝ›ายบริหารกําหนดให
ประสิทธิภาพของบุคลากร
ประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค ลากร คื อ บุ ค ลากรสามารถดํ า เนิ น งานที่ รั บ มอบหมายดวยความรู
ความสามารถ ความชํานาญงาน และเหมาะสมกับงาน ทํ าใหไดผลงานคุณภาพ โดยไมเกิดความสิ้นเปลือง
ทรัพยากรการผลิต เชน วัตถุดิบ พลังงาน เวลา ไดผลงาน เป?นที่พึงพอใจของลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของ

- 59 4.5 การรายงานเกี่ยวกับการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
4.5.1 การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพดานคาใชจาย
แบบฟอรมการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพดานคาใชจาย ประจําปjงบประมาณ พ.ศ.............
สถานะปEจจุบัน
เปiาหมาย
กิจกรรม
(ป;งบประมาณกอน พ.ศ. ..........)
(ป;งบประมาณปEจจุบัน พ.ศ. ..........)
1. คาใชจาย ......................
มีการใช................ในป;งบประมาณ
ลดคาใชจาย ..................... รอยละ ............
กอน พ.ศ. .......... เป?นเงิน
ของป;งบประมาณกอน พ.ศ. .......... เป?น
................................. บาท
จํานวนเงิน....................................... บาท
2. คาใชจาย ......................

มีการใช................ในป;งบประมาณ
กอน พ.ศ. .......... เป?นเงิน
................................. บาท

ลดคาใชจาย ..................... รอยละ ............
ของป;งบประมาณกอน พ.ศ. .......... เป?น
จํานวนเงิน....................................... บาท

ตัวอยางการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพดานคาใชจาย ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ……………
สถานะปEจจุบัน
เปiาหมาย
กิจกรรม
(ป;งบประมาณกอน พ.ศ. ..........)
(ป;งบประมาณปEจจุบัน พ.ศ. ..........)
1. . การประหยัดการใชไฟฟiา
มีการใชไฟฟiาในป;งบประมาณ พ.ศ.
ลดคาไฟฟiา รอยละ 5 ของ
2556 เป?น เงิน 1,151,747.42
ป;งบประมาณ พ.ศ. 2556 คิดเป?นเงินที่ลด
บาท
ได 57,587.37 บาท
2. การประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง

มีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งป; 2556
ทั้งสิ้น 54,485.72 ลิตร

มีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงนอยลง
2% ของหนวยการใชของป;
2556 เป?นจํานวน 1,089.71 ลิตร ลิตร
ละ 29.99 บาท คิดเป?นเงินที่ลดได
32,680.40 บาท

แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพดานคาใชจาย
ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ……………….
ระยะเวลา
ระยะเวลา
กิจกรรม
เป‚าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนฯ
จริง
1. การ
ต.ค. …. - ลดคาใชจาย
ม.ค. .... มีใชคาใชจาย............ใน
ประหยัดการใช ก.ย. ....
..................... รอย ก.ย. ....
ป;งบประมาณปEจจุบัน พ.ศ.
จาย ................
ละ ............ ของ
........... เป?นจํานวนเงิน
ป;งบประมาณกอน
........................... บาท เพิ่มขึ้น
พ.ศ. .......... เป?น
รอยละ ............ ของการใช
จํานวนเงิน
คาใชจายในป;งบประมาณเกา

เหตุผล
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2. การ
ต.ค. …. ประหยัดการใช ก.ย. ....
จาย ................

...................... บาท

พ.ศ. ...........

ลดคาใชจาย
ม.ค. .... ..................... รอย ก.ย. ....
ละ ............ ของ
ป;งบประมาณกอน
พ.ศ. .......... เป?น
จํานวนเงิน
...................... บาท

มีใชคาใชจาย............ใน
ป;งบประมาณปEจจุบัน พ.ศ.
........... เป?นจํานวนเงิน
........................... บาท เพิ่มขึ้น
รอยละ ............ ของการใช
คาใชจายในป;งบประมาณเกา
พ.ศ. ...........
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ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ……………….
ระยะเวลา
ระยะเวลา
เป‚าหมาย
ผลการดําเนินงาน
เหตุผล
กิจกรรม
จริง
ตามแผนฯ
1. การ
ต.ค. …. - ลดคาไฟฟiา รอยละ ม.ค. .... มีการใชไฟฟiาในป;งบประมาณ - มีการปรับคาไฟฟiา
ประหยัดการใช ก.ย. ....
5 ของ
ก.ย. ....
ปEจจุบัน พ.ศ.
ตามสูตรการปรับ
ไฟiฟiา
ป;งบประมาณ ป;เกา
........... เป?นจํานวนเงิน
อัตราคาไฟฟiาโดย
พ.ศ. ........... คิด
24,876,367.45 บาท
อัตโนมัติ (Ft)
เป?นเงินที่ลดได
เพิ่มขึ้นรอยละ 37.07 ของการ - เกิดภาวะโรค
57,587.37 บาท
ใชไฟฟiาในป;งบประมาณเกา
ระบาด ไดแก โรค
พ.ศ. ...........
ไขเลือดออก โรค
ทางเดินอาหาร เป?น
ตน จึงจําเป?นตองมี
การเฝiาระวังปiองกัน
โรคดังกลาวอยาง
เขมขน โดยการจัด
ประชุม War room
ในการเตรียมความ
พรอมรับสถานการณ
โรคตลอดทั้งป;
- เกิดสถานการณเหตุ
ชุมนุมทางการเมือง
ทําใหสวนราชการอื่น
(ตํารวจ และฝ›าย
ปกครอง) ของใช
สถานที่ในการปฏิบัติ
หนาที่ตลอด 24
ชั่วโมง
2. การ
ต.ค. .... - มีการใชน้ํามัน
ต.ค. .... การใชน้ํามันเชื้อเพลิง
เนื่องจากมีมาตรการ
ประหยัดน้ํามัน ก.ย. ....
เชื้อเพลิงนอยลง
ก.ย. ....
49,897.61 ลิตร ลดลงคิด
รณรงคที่ตอเนื่อง
เชื้อเพลิง
2% ของหนวย
เป?น 8.42 %
และมีการปรับการใช
การใชของป;
ของหนวยการใช
ยานพาหนะของ
ป;เกา พ.ศ. ...........
ป;กอน พ.ศ. ........... คิดเป?นเงิน หนวยงานใหม
เป?นจํานวน
ที่ลดได 137,597.41 บาท ประกอบกับการใช
1,089.71 ลิตร ๆ
น้ํามันที่ผลิตมา
ละ 29.99 บาท
จากไบโอดีเซลล
คิดเป?นเงินที่ลดได
เพิ่มขึ้น
32,680.40 บาท

- 62 4.5.2 การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพดานการปรับปรุงกิจกรรม
แบบฟอรมการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพดานการปรับปรุงกิจกรรม ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. .............

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

Process (กอนลด)
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ
ดําเนินงาน)

Process (เป-าหมายการ
ปรับปรุง)
(กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การดําเนินงาน)

วิธีการดําเนินการ
ลด
ขั้นตอน/
ลด
จํานวน
วัน

ยกเลิก
ขั้นตอน

ยุบรวม
กับ
กิจกรรม
อื่น

Output
(สินค4า/บริการ)

กCอนการปรับปรุง

เปWาหมายหลัง
การปรับปรุง

ต4นทุนตอหนวยกิจกรรม

กCอนการปรับปรุง

เปWาหมายหลัง
การปรับปรุง
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ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

1. ชื่อกิจกรรม
ยCอย ...........

Process (กอนลด)
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ
ดําเนินงาน)

Process (เป-าหมายการ
ปรับปรุง)
(กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การดําเนินงาน)

1
1
2
2
3

3

4
4
5
5

วิธีการดําเนินการ
ลด
ขั้นตอน/
ลด
จํานวน
วัน

ยกเลิก
ขั้นตอน

ยุบรวม
กับ
กิจกรรม
อื่น

Output
(สินค4า/บริการ)

กCอนการปรับปรุง
เชิงคุณภาพ
1. ดานเวลา
- ภายใน ....... วัน
2. ดานบริการ
- จํานวนผูรับบริการ
.... คน
3. ดานความพึงพอใจ
- จํานวนผูรับบริการ
..... คน
เชCน
- จํานวนวันที่ลดลง
- จํานวนขั้นตอนที่
ลดลง
- จํานวนผูรับบริการ
เพิ่มขึ้น
- ระดับความพึงพอใจ
ที่สูงขึ้น

เปWาหมายหลัง
การปรับปรุง

ต4นทุนตอหนวยกิจกรรม

กCอนการปรับปรุง

-ตนทุนรวม ......
บาท
-ภายใน ..... วัน -ปริมาณงาน .........
ระบบ
- จํานวน
-ตนทุนตCอหนCวย
ผูรับบริการ ..... ....... บาท
คน
- จํานวน
ผูรับบริการ .....
คน

เปWาหมายหลัง
การปรับปรุง
-ตนทุนรวม ......
บาท
-ปริมาณงาน
......... ระบบ
-ตนทุนตCอหนCวย
....... บาท
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ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

กิจกรรมดาน
เครือขCาย
อินเตอรOเน็ตและ
เว็บไซดO

Process (กอนลด)
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ
ดําเนินงาน)

Process (เป-าหมายการ
ปรับปรุง)
(กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การดําเนินงาน)

1 วัน

6 วัน

2 วัน

2 วัน

วิธีการดําเนินการ
ลด
ขั้นตอน/
ลด
จํานวน
วัน

ยกเลิก
ขั้นตอน

ยุบรวม
กับ
กิจกรรม
อื่น

Output
(สินค4า/บริการ)

กCอนการปรับปรุง

เปWาหมายหลังการ
ปรับปรุง

การรักษามาตรฐาน
การระยะเวลางาน
เชื่อมโยงเครือขCาย
ICT ใน
กระทรวงมหาดไทย

การรักษามาตรฐาน
การระยะเวลางาน
เชื่อมโยงเครือขCาย
ICT ใน
กระทรวงมหาดไทย

ดานเวลาเดิม
จํานวน 17 วัน

ดานเวลาใหมC
จํานวน 14 วัน
เชิงคุณภาพ
ดานเวลา
จํานวนที่ลด 3 วัน

ต4นทุนตอหนวยกิจกรรม

กCอนการปรับปรุง

เปWาหมายหลัง
การปรับปรุง

-ตนทุนรวม
300,000 บาท
-ปริมาณงาน 1
ระบบ
-ตนทุนตCอหนCวย
300,000 บาท/
ระบบ

-ตนทุนรวม
250,000 บาท
-ปริมาณงาน 1
ระบบ
-ตนทุนตCอหนCวย
250,000 บาท/
ระบบ

