
 
สรุปแนวคิดการบริหารจัดการองค์การโดยปราศจากความสูญเปล่าด้วยแนวคิดแบบ Lean1  

 

-------------------------------- 
 

หลักการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพด้วย Lean Management  
 ๑. แนวคิด Lean คือ แนวคิดในการบริหารจัดการการผลิต หรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยการขจัดความสิ้นเปลืองและสูญเปล่า (Wastes) ของทุกกิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิด
มูลค่า โดยการทำให้ต้นทุนต่ำลง และจัดเรียงทุกๆ กิจกรรมที่สร้างคุณค่า (Value) ให้กับผลิตภัณฑ์ ให้มี
ประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่น้อยที่สุด เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าโดยการใช้ทรัพยากรอย่างจำกัด ซึ่งแนวคิดนี้
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับท้ังภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 ๒. หลักการสำคัญของ Lean ได้แก่ การเปลี่ยนจาก “ความสูญเปล่า” เป็น “สร้างคุณค่า 
(Value) ในขั้นตอน/กระบวนการทำงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มี           
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 ๓. แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพในปัจจุบัน  ทำให้สามารถแบ่งกิจกรรมได้เป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 1) กิจกรรมที่สร้างคุณค่า (กระชับเวลา) 2) กิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าหรือเป็นความสูญเปล่า (ขจัดตัดทิ้ง)  
จึงนำมาสู่การลดความสูญเปล่า และ 3) กิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าแต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ (หาวิธีการใหม่ให้ได้ 
จุดมุ่งหมายเดิม) โดย ความสูญเปล่า (Wastes) ของการทำงาน ประกอบด้วย ๘ ประการ ได้แก่  

๑) งานที่ต้องแก้ไข (Defect) 
๒) การผลิตสินค้ามากเกินความต้องการ (Over production) 
๓) การรอคอย (Waiting) 
๔) ความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ (Non-utilized Talent) 
๕) การขนย้ายบ่อย ๆ (Transportation) 
๖) สินค้าคงคลังมากเกินไป (Inventory) 
๗) การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Motion) 
๘) ขั้นตอนซ้ำซ้อนไม่ถูกต้อง (Excess Processing)  

หรือการนำตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของทุกข้อมาเรียงกัน ได้เป็นคำว่า “DOWNTIME” หรือ เวลาที่เสียเปล่า
ไม่ได้เกิดการสร้างคุณค่าใด ๆ 
 ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจกระบวนการ/กิจกรรมภายใต้กระบวนการนั้น ๆ นำไปสู่การ
สร้างคุณค่าและส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวัง ซึ่งจะเกิดผลลัพธ์ คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

  
 
 

 
1 สรุปองค์ความรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการองค์การโดยปราศจากความสูญเปล่าด้วยแนวคิดแบบ Lean ของ
กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑ สำหรับกรมและจังหวัด เมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กทม. และ ครั้งที่ ๒ 
สำหรับ สป.มท. วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ กระทรวงมหาดไทย มีนายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ส่งเสริม
คุณค่าทางธุรกิจ จำกัด เป็นวิทยากร 
 



- ๒ - 
 

 4. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่ 
    1. ECRS คือ แนวคิดในการลดความสูญเปล่าในการดำเนินงาน หรือที่เรียกว่า Waste ซึ่งเป็น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยไม่สร้างผลตอบแทนหรือประโยชน์ใด ๆ เพ่ิมเติมให้กับองค์กร ได้แก่ การกำจัด (Eliminate) 
การรวม (Combine) การจัดเรียงใหม่ (Rearrange) และ การทำให้ง่ายขึ้น (Simplify)   
   2. Visual Control การบริหารงานด้วยสายตา คือ หลักการของการควบคุม และการบริหารงาน
โดยการใช้สื่อที่ตามองเห็นเป็นตัวกลางในการกระตุ้น สั่งการ ดำเนินการ 
   3. Poka-Yoke คือ ระบบป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ใส่ใจ หรือ ความสูญเปล่า 
(Waste) ในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุและความผิดพาด โดยใช้หลักการ อาทิ การสัมผัส (Contact 
Method) การใช้จำนวนคงที่ (Fixed Value) และการใช้ขั้นตอน (Motion Step) ฯลฯ ตัวอย่างเช่น SIM card  
ในโทรศัพท์มือถือ ฝาถังน้ำมันรถ อ่างล้างหน้า ซองหน้าต่างในใบแจ้งค่าบริการ ATM ลิฟท์ เป็นต้น 
   4. 5S หรือหลัก ๕ส. เครื่องมือที่จะช่วยให้สถานที่ทำงาน เป็นระเบียบ และน่าทำงาน 
   ๕. Andon คือ ระบบควบคุมด้วยสายตาในสายการผลิต ทำหน้าที่เหมือนสัญญาณเตือนภัย
เมื่อเกิดปัญหาในกระบวนการ  
   ๖. Cellular Layout โดยขั้นตอนการผลิตขั้นสุดท้ายจะอยู่ใกล้กับขั้นตอนแรกมาก  ดังนั้น
พนักงานจึงไม่ต้องเดินไกลเพ่ือไปเริ่มต้นรอบการผลิตครั้งต่อไป 
   ๗. Kaizen คือ การทดลองทำซ้ำ ๆ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
 ๘. Process Mapping คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนที่ทำให้องค์กรสามารถเห็นลำดับการ
ทำงานในแต่ละขั้นตอนจนถึงผลิตภัณฑ์ผลลัพธ์ขั้นตอนสุดท้ายแผนผังขั้นตอนการผลิต จะทำให้เราทราบถึงปัจจั ย
นำเข้า (Input) และกระบวนการก่อนหน้าที่เกี่ยวข้อง และผลลัพธ์ (Output) รวมถึงผู้รับผิดชอบกระบวนการโดย 
Process mapping สามารถใช้ได้ทุกๆกระบวนการ และทุกธุรกิจ และสามารถนำมาพิจารณาได้ว่ากระบวนการใด
ที่ควรได้รับการปรับปรุง ฯลฯ 

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อประยุกต์ใช้แนวคิด Lean ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน  
 จากกระบวนการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้คัดเลือกกระบวนการเพ่ือออกแบบ
การปรับปรุง โดยนำแนวคิด Lean มาวิเคราะห์ขั้นตอน/กิจกรรม ในการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบความสูญเปล่า 
(Process Mapping) และเสนอแนะแนวทางการลดความสูญเปล่าเพ่ือปรับปรุงกระบวนการเพ่ือใช้ศึกษา เรียนรู้ 
และประยุกต์ในการปฏิบัติ ดังนี้ (เอกสารแนบ) 

1. กระบวนงานระดับจังหวัด ได้ระดมสมองเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ ใน ๔ กระบวนงาน ได้แก่  
1) กระบวนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ๒) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ข้าราชการใหม่) ๓) กระบวนการ
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ และ ๔) กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  

๒. กระบวนงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง) ได้ระดมสมองเพ่ือนำไป
ประยุกต์ใช้ ๒ กระบวนงาน  ได้แก่ 1) กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (DPA) และ  
๒) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
------------------------------------------------ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. (วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓)  



(ตัวอย่าง) การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือ LEAN ของกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) 
โดยการใช้เครื่องมือ Process Mapping๑ 

 
กระบวนงานที ่๑. กระบวนงานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  
 มีรายละเอียดในการด าเนินงานและผลการวิเคราะห์ฯ ดังนี้  

ล าดับ รายละเอียดในการด าเนินงาน  เวลาเฉลี่ย 
(หากระบุได้) 

ลักษณะกิจกรรม * 
     

๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง        

๒ ประชุมก าหนดหลักเกณฑ์ ครั้งที่ ๑       

๓ แจ้งหลักเกณฑ์ฯ       

๔ ประชุมก าหนดหลักเกณฑ์ ครั้งที่ ๒       

๕ แจ้งประกาศบริหารวงเงิน / ยอดคน / ยอดเงิน       

๖ ท าหนังสือแจ้งจัดสรรเงินคืนให้แก่ส่วนราชการ       

๗ ตรวจสอบบัญชีสรุปผลการประเมิน       

๘ จัดท าบัญชีสรุปเสนอคณะกรรมการฯ        

๙ จัดประชุมเพ่ือพิจารณาผลการประเมิน        

๑๐ แจ้งส่วนราชการเพ่ือจัดท าค าสั่งฯ        

๑๑ รองส่วนราชการส่งร่างค าสั่งฯ  ๓๐ วัน      

๑๒  ตรวจสอบร่างค าสั่ง  
 - ถูกต้อง –เสนอผู้บริหาร 
 - ไม่ถูกต้อง – แจ้งส่วนราชการแก้ไข  

      

 
สรุปข้อค้นพบจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 กระบวนการพิจารณาเลื่ อนเงินเดือนข้าราชการมีรายละเอียดในการด าเนินการที่ เป็น                    
“การด าเนินการตรวจสอบ” ในขั้นตอนที่ ๒ และขั้นตอนที่ ๔ ซึ่งสามารถบริหารจัดการให้สามารถน าเข้าสู่ 
การประชุมได้ภายในเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ ในส่วนของขั้นตอนที่ ๗ – ๘ สามารถปรับวิธีการท างาน เพ่ือลด
ระยะเวลาในการท างาน และยุบรวมการด าเนินการเพื่อน าเข้าประชุมฯ พิจารณาผลการประเมิน 

 
* ลักษณะกจิกรรม 

  

การปฏิบัต ิ(Operation) 
 

การเคลื่อนย้าย (Transport) การรอคอย (Delay) 
 

การตรวจสอบ (Inspection) 
 

การเก็บพกั (Storage) 

 

                                                           
๑ ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการองค์การโดยปราศจากความสูญเปล่าด้วยแนวคิดแบบ Lean ของกระทรวงมหาดไทย  
ครั้งที่ ๑ ส าหรับกรมและจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ หลานหลวง กรุงเทพฯ ซึ่งผู้เข้าร่วม
โครงการที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจังหวัดสามารถน าวิธีการไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาได้เพิ่มเติม 
 



การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือ LEAN ของกระทรวงมหาดไทย (สป.มท. ส่วนกลาง)  
โดยการใช้เครื่องมือ Process Mapping 

 
กระบวนงานที่ ๒. กระบวนงานรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ  
 มีรายละเอียดในการด าเนินงานและผลการวิเคราะห์ฯ ดังนี้  

ล าดับ รายละเอียดในการด าเนินงาน  เวลาเฉลี่ย 
(หากระบุได้) 

ลักษณะกิจกรรม * 
     

๑ ขอความเห็นชอบผู้บังคับบัญชา / ผู้มีอ านาจ        

๒ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ        

๓ จัดท าประกาศรับสมัคร        

๔ รับสมัคร       

๕ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร       

๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา        

๗ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร       

๘ ด าเนินการสรรหา / ด าเนินการสอบ  สัมภาษณ์       

๙ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก        

๑๐ แจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่ 
(บรรจุ)  

      

 
สรุปข้อค้นพบจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 กระบวนรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ มีข้ันตอน “การตรวจสอบ” ในขั้นตอนที่ ๕ และขั้นตอนที่ 
๗ ซึ่งอาจด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครฯ ได้ในขั้นตอนเดียว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ลักษณะกจิกรรม 

  

การปฏิบัต ิ(Operation) 
 

การเคลื่อนย้าย(Transport) การรอคอย (Delay) 
 

การตรวจสอบ (Inspection) 
 

การเก็บพกั (Storage) 

 
 
 



การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือ LEAN ของกระทรวงมหาดไทย (สป.มท. ส่วนกลาง)  
โดยการใช้เครื่องมือ Process Mapping 

 
กระบวนงานที่ ๓. กระบวนงานจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ข้าราชการใหม่)   
 มีรายละเอียดในการด าเนินงานและผลการวิเคราะห์ฯ ดังนี้  

ล าดับ รายละเอียดในการด าเนินงาน  เวลาเฉลี่ย 
(หากระบุได้) 

ลักษณะกิจกรรม * 
     

๑ ส ารวจความต้องการ/จ านวนข้าราชการ        

๒ รอส่วนราชการตอบกลับ       

๓ ส ารวจวิทยากร สถานที่ในการจัดอบรม       

๔ เขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ       

๕ รออนุมัติโครงการ        

๖ ท าหนังสือแจ้งส่วนราชการ        

๗ รอส่วนราชการตอบกลับ       

๘ ประสานวิทยากร / สถานที่จัดอบรมฯ        

๙ ยืมเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง        

๑๐ รออนุมัติเงินยืม       

๑๑ เตรียมเอกสารฝึกอบรม        

๑๒ เคลื่อนย้ายวัสดุ – อุปกรณ์ไปยังสถานที่อบรม       

๑๓ ลงทะเบียนผู้ร่วมอบรม        

๑๔ กล่าวรายงาน กล่าวเปิด วิทยากรบรรยาย        

๑๕ พักเบรก        

๑๖ การตอบข้อซักถาม        

๑๗ ปิดการอบรม        

๑๘ ตอบแบบประเมินการอบรม        

๑๙ สรุปผลการฝึกอบรม       

๒๐ จัดส่งเอกสารเงินยืม        

สรุปข้อค้นพบจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 กระบวนการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ข้าราชการใหม่)  มีขั้นตอน “การรอ
คอย” ในหลายขัน้ตอน ดังนั้น ผู้รับผิดชอบกระบวนการอาจออกแบบกระบวนการ โดยมีการเก็บรวบรวมความ
ต้องการการพัฒนาไว้ล่วงหน้า (ขั้นตอนที่  ๑) นอกจากนี้ ในขั้นตอนอ่ืน ๆ อาจพิจารณาประสานงาน
ผู้รับผิดชอบกระบวนการที่เก่ียวข้องเพ่ือลดระยะเวลาในการด าเนินการ    

 
* ลักษณะกจิกรรม 

  

การปฏิบัต ิ(Operation) 
 

การเคลื่อนย้าย (Transport) การรอคอย (Delay) 
 

การตรวจสอบ (Inspection) 
 

การเก็บพกั (Storage) 



 
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือ LEAN ของกระทรวงมหาดไทย (สป.มท. ส่วนกลาง) 

โดยการใช้เครื่องมือ Process Mapping 
 

กระบวนงานที่ ๔. กระบวนงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม (จังหวัด)  
 มีรายละเอียดในการด าเนินงานและผลการวิเคราะห์ฯ ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดในการด าเนินงาน  เวลาเฉลี่ย 
(วัน) 

ลักษณะกิจกรรม * 
     

๑ รับเรื่องราวร้องทุกข์  ๐.๕      

๒ งานธุรการรับเข้าระบบ ๑      

๓ ผอ.กลุ่มฯ มอบหมายผู้รับผิดชอบ  ๑      

๔ ธุรการลงระบบฐานข้อมูล  ๐.๕      

๕ จนท.บันทึกข้อความและท าหนังสือราชการ ๑      

๖ เสนอ ผอ.ศดธ. ๐.๕      

๗ เสนอ หน.สนจ. ๐.๕      

๘ เสนอ รอง ผวจ./ผวจ.ลงนาม ๑      

๙ เตรียมส่งหนังสือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ๐.๕      

๑๐ ส่งเอกสาร/หนังสือทางไปรษณีย์  ๕      

๑๑ รอรับรายงานผลการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงาน ๑๕      

๑๒ สรุปรายงานผลฯ เสนอ ผวจ. ๑      

๑๓ ผวจ.รับทราบ (ตามขั้นตอนที่ ๖-๘)  ๒      

๑๔ แจ้งผู้ร้องทราบ  ๑      

 รวม ๓๐.๕      

 
สรุปข้อค้นพบจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม (จังหวัด) เสนอปรับปรุงขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ ๒ แบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบเพื่อกรองงานทันที  
ขั้นตอนที่ ๒-๔ อาจพิจารณารวบกระบวนการเป็นขั้นตอนเดียว โดยต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มี

ความพร้อมด าเนินการ  
ขั้นตอนที่ ๑๐ ปรับลดขั้นตอน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนฯ อาทิ ออนไลน์ e-Saraban 

Tracking ฯลฯ  
ขั้นตอนที่ ๑๑ อาจปรับลดขั้นตอน หรือเร่งรัดการด าเนินการ หรือระบุมาตรฐานด าเนินการ 
ขัน้ตอนที่ ๑๓ อาจปรับลดขั้นตอน ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนฯ ในการจัดท ารายงาน  

* ลักษณะกจิกรรม   
การปฏิบัต ิ(Operation) 

 
การเคลื่อนย้าย (Transport) การรอคอย (Delay) 

 
การตรวจสอบ (Inspection) 

 
การเก็บพกั (Storage) 



 
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือ LEAN ของกระทรวงมหาดไทย (สป.มท. ส่วนกลาง)  

โดยการใช้เครื่องมือ Process Mapping 
กระบวนงานที่ ๕. กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่ระดับหน่วยงาน 
 มีรายละเอียดในการด าเนินงานและผลการวิเคราะห์ฯ ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดในการด าเนินงาน  เวลาเฉลี่ย 
(วัน) 

ลักษณะกิจกรรม * 
     

๑ แจ้งหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ต.ค.      

๒ กพร.สป.รวบรวมข้อมูล (เอกสาร และ ฐานข้อมูล) ต.ค. – พ.ย.      

๓ เสนอขอจัดประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ ๑ ต.ค.      

๔ แจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ต.ค.      

๕ จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือ พ.ย.      

 ๕.๑ หน่วยงานรับรองผลการปฏบิัติราชการฯ ปีท่ีผ่านมา  พ.ย.      

 ๕.๒ ก าหนดตัวช้ีวัดในปีต่อไป (ช้ีแจงกรอบการประเมิน) พ.ย.      

๖ กพร.สป.สรุปผลการด าเนินงานเพื่อให้ ปมท. ทราบ  พ.ย.      

๗ แจ้งผลการพิจารณาของคณะท างานฯ เพื่อ
หน่วยงานทราบผลตามข้อ ๖ 

ธ.ค.      

๘ แจ้งมติท่ีประชุมตามข้อ ๕ และให้หน่วยงานส่ง
ข้อมูลแผนที่ยุทธศาสตร์และข้อเสนอตัวชี้วัดฯ  

ธ.ค.      

๙ เสนอขอจัดประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ ๒ ธ.ค.      

๑๐ แจ้งเวียนเข้าร่วมประชุม ธ.ค.      

๑๑ จัดประชุมคณะท างานพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ธ.ค.      

๑๒ กพร.สป.สนับสนุนองค์ความรู้/ร่วมกับหน่วยงาน
ปรับตัวชี้วัด 

ธ.ค. – ม.ค.      

๑๓ เสนอ ปมท. ให้ความเห็นชอบ และลงนามการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดประจ าปี  

ก.พ.      

๑๔ แจ้งเวียนหน่วยงานทราบและด าเนินการ ก.พ.      

๑๕ กพร. แจ้งให้หน่วยงานรายงานผลรอบ ๖ เดือน 
(เอกสาร และฐานข้อมูล) 

เม.ย.      

๑๖ จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ ส.ค.      

๑๗ กพร.สป.แจง้ให้หนว่ยงานรายงานผลรอบ ๖/๑๒ เดือน ต.ค.      

๑๘ กพร.สป.รวบรวม ตรวจสอบ และกลับสู่ขั้นตอนที่ ๑ ต.ค.      

 รวม       

 
/สรุปข้อค้นพบ... 

 



-๒- 
 

สรุปข้อค้นพบจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
๑. ในห้วงที่ผ่านมา กระบวนงานการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับหน่วยงาน (DPA) มีการด าเนินการที่

เชื่อมโยงกับประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สป.มท. ของข้าราชการระดับอ านวยการ/ข้าราชการประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ (หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง) เนื่องจากกองการเจ้าหน้าที่ สป. จะใช้กระบวนงาน
ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ สู่ระดับบุคคล (ระดับอ านวยการ/ข้าราชการประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ (หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง))  ดังนั้น อาจพิจารณายกเลิกกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่
ระหว่างหน่วยงาน (DPA) ในปัจจุบัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของกระบวนงาน ลดทรัพยากรในการจัดการประชุม 
การรายงานผล การติดตามประเมินผล   
 ๒. ขั้นตอนที่ ๒ ๑๑  ๑๒ และ ๑๕ เป็นส่วนของผลการระดมสมองตามข้อ ๑. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ลักษณะกจิกรรม 

  

การปฏิบัต ิ(Operation) 
 

การเคลื่อนย้าย (Transport) การรอคอย (Delay) 
 

การตรวจสอบ (Inspection) 
 

การเก็บพกั (Storage) 

 
 
 



การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือ LEAN ของกระทรวงมหาดไทย (สป.มท. ส่วนกลาง)  
โดยการใช้เครื่องมือ Process Mapping 

 
กระบวนงานที่ ๖. กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างของ สป.มท. (ส่วนกลาง)  

ล าดับ รายละเอียดในการด าเนินงาน  เวลาเฉลี่ย 
(วัน) 

ลักษณะกิจกรรม * 
     

๑ เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือและขออนุมัติ ๑-๓ วัน      

๒ ส่งหนังสือให้กองคลัง สป. จัดซื้อวัสดุ ๑ วัน      

๓ กองคลัง สป. เสนอแต่งตั้งผู้ก าหนดราคากลาง ๑-๓ วัน      

๔ กองคลัง สป. แจ้งกลับไปที่ส านัก/กอง ๑ วัน      

๕ ส านัก/กอง ก าหนดราคากลาง และแจ้งเจ้าหน้าที่
ตรวจรับ 

๑-๒ วัน      

๖ ส านัก/กองแจ้งชื่อกรรมการไปที่กองคลัง สป. ๓-๕ วัน      

๗ กองคลัง สป. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมแต่งตั้ง
กรรมการตรวจรับ 

๓ วัน      

๘ กองคลัง สป. ท าหนังสือมาที่ร้าน ก. และ 
ขอใบเสนอราคา 

๑ วัน      

๙ ร้าน ก. ออกใบเสนอราคามาที่กองคลัง สป. ๓ วัน      

๑๐ กองคลัง สป. เสนออนุมัติซื้อของจากร้าน ก. ๓ วัน      

๑๑ ส่งของพร้อมใบแจ้งหนี้ และแจ้งคณะกรรมการให้
ด าเนินการตรวจรับ 

๑ วัน      

 รวม ๒๖ วัน      

 
สรุปข้อค้นพบจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างของ สป.มท. มีความซ้ าซ้อนของกิจกรรมในการด าเนินงาน ดังนั้น ควรมี
การควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานระยะเวลาที่ก าหนด หรือวิเคราะห์การด าเนินงานเพ่ือรวบ
กิจกรรม หรือระยะเวลาในการด าเนินการต่อไป  
  

 
 
* ลักษณะกจิกรรม 

  

การปฏิบัต ิ(Operation) 
 

การเคลื่อนย้าย (Transport) การรอคอย (Delay) 
 

การตรวจสอบ (Inspection) 
 

การเก็บพกั (Storage) 

 
 
 



การเพิ่มผลิตภาพ และประสิทธิภาพด้วย

Lean Management

ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1



ความหมายของกระบวนการ

• กระบวนการ คือ กลุ่มของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ในการเปลี่ยน INPUT 

เป็น OUTPUT ที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กร อย่างเป็นระบบ 

• กระบวนการจะไม่สามารถหยุดจนกว่าจะได้ OUTPUT ตามที่ต้องการ กระบวนการ

สามารถสะดุดได้เนื่องจากขาดวัตถุดิบ, เวลา หรือจากอุปสรรคใดๆ ก็ตาม ดังนั้น

เราต้องมีวิธีการจัดการให้ OUTPUT สัมฤทธิผลตามที่มุ่งหวัง

• องค์ประกอบที่เล็กที่สุดของกระบวนการ คือ กิจกรรม(ขั้นตอน)

Input

Process

Output

2



การตอบสนองทางธุรกิจเป็นการบริหารกิจกรรมต่างๆเพื่อ เปลี่ยนปัจจัยเข้า ทางธุรกิจให้

น าส่ง “คุณค่า” ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

ความ

ต้องการ

ลูกค้า ลูกค้า

ความ

พึงพอใจ

INPUT

สินค้า
และ

บริการ
+

คุณค่า

OUTPUT

ผลลพัธ์

กระบวนการทางธรุกิจ

กระบวนการ

(กลุ่มกจิกรรม)

กระบวนการตอบสนองทางธุรกิจ

+ การเปลีย่นแปลง OUTCOME

3



-

0

+

ความต้องการ (Needs)

ความคาดหวัง 

(Expectation)

เข้าใจความต้องการ และความคาดหวัง

4



7-11 store

เด็กหญงิ

1-12

วัยรุ่นหญงิ

13-22

ท างานหญงิ

23-34

หญิง

35 ปีขึ้นไป

เด็กชาย

1-12

วัยรุ่นชาย

13-22

ท างานชาย

23-34

ชาย

35 ปีขึ้นไป

5



Dtac

ท างานด้วย “ตีน”  Genchi Genbusu

6



สร้างคุณค่าเพื่อตอบสนอง

7

คุณค่า

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

ผลผลิต

ความต้องการ

+

ความคาดหวัง

คน

เครื่องมือ

วิธีการ

สารสนเทศ

กระบวนการสร้างคุณค่าปัจจัยสนับสนุน

Value Analysis.pptx


ความส าเร็จในการบริหารงาน
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ความส าเร็จในการบริหารงานเกิดจาก

การสามารถส่งมอบคุณค่าที่สูงขึ้น

โดยใช้ต้นทุนต่ ากว่าได้

ส่งมอบคุณค่า

เพิ่มขึ้น

ความส าเร็จในการ

บริหารงาน

ต้นทุนลดลง

Value 

Proposition

Performance

Value Chain



กิจกรรม

กิจกรรมเป็นแหล่งของการเกิดคุณค่า

กิจกรรมก็เป็นแหล่งของการเกิดต้นทุน

บริหารกิจกรรมในกระบวนการ

เพื่อสร้าง “คุณค่า” มากที่สุด 

ในขณะที่ “ต้นทุน” ต่ าที่สุด

9



ตัวอย่าง Air Asia

• ท าไม Air Asia มีต้นทุนถูกกว่าสายการบินอื่น

– ซื้อเครื่องถูกกว่า ?

– ซ่อมบ ารุงถูกกว่า ?

– เติมน้ ามันถูกกว่า ?

– กัปตันค่าแรงถกูกว่า ?

• หรือ เพราะท ากิจกรรมต่างออกไป ท าให้โครงสร้างกิจกรรมเปลี่ยน และส่งผล

ต่อต้นทุน

10
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ต้นทุน

ต้นทุนของการด าเนินการขึ้นอยู่กับ 

กิจกรรม

การเปลี่ยนแปลงของต้นทุน 

เกิดจาก การเปลี่ยนโครงสร้างกิจกรรม

11



แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพในปัจจุบัน

ท าให้สามารถแบ่งกิจกรรมได้เป็น 3 ประเภท

1. กิจกรรมที่สร้างคุณค่า (กระชับเวลา)

2. กิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าหรือเป็นความสูญเปล่า (ขจัดตัดทิ้ง)   

3. กิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าแต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ (หาวิธีการใหม่ให้ได้

จุดมุ่งหมายเดิม)

12

กิจกรรมทีไ่มไ่ดเ้พิม่

คุณค่าแตไ่ม่

สามารถ

หลีกเลีย่งได้

กิจกรรมที่

สร้างคณุคา่

ความสญูเปลา่



ความสูญเปล่า(Wastes) 8 ประการ 

13



การท า Process Mapping

1) การปฏิบัติงาน (Operations) แทนสัญลักษณ์ด้วย

2) การเคลื่อนย้าย (Transportation) แทนสัญลักษณ์ด้วย

3) การรอคอย (Delay) แทนสัญลักษณ์ด้วย

4) การตรวจสอบ (Inspection) แทนสัญลักษณ์ด้วย

5) การเก็บพัก (Storage) แทนสัญลักษณ์ด้วย



การบันทึกงาน

15

Time Study Summary Sheet

1 เคล่ือนรถเข้าซอ่ม 63.2

2 รอช่างเตรียมซอ่ม 12.5

3 ยกลิฟท์ข้ึน 3.0

4 ถ่ายน้้ามันเคร่ืองออก (รวมยกลิฟท์) 4.5

5 เดินไปเบิกอะไหล่ 5.8

6 เปล่ียนกรองน้้ามันเคร่ือง 1.4

7 ลดลิฟท์ลง 1.2

8 เติมน้้ามันเคร่ืองใส่ 3.3

9 เช็คน้้ากล่ัน / เติม 2.2

10 เปล่ียน / เป่ากรองอากาศ 1.9

11 ตรวจระดับน้้ามัน (สตารท์+ดึงก้านดู) 2.8

เวลาเฉล่ียล้าดับ งานย่อย

12 เติมน้้ายาต่างๆ และตรวจท่ัวไป 1.5

13 ล้างท้าความสะอาดห้องเคร่ือง 2.0

14 เช็คระบบไฟต่างๆ 1.9

15 เช็คลมยางและน๊อตล้อ 3.3

16 เคล่ือนรถไปล้าง 3.0

17 จอดรถรอล้าง 31.2

18 ล้างรถ 11.3

19 จอดรอตรวจสอบข้ันสุดท้าย 0.8

20 ตรวจสอบข้ันสุดท้าย 2.8

21 ขับทดสอบและน้าไปจอด 1.1

160.5

เวลาเฉล่ีย

รวม

ล้าดับ งานย่อย



Process Chart
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Activity

Operation

Transport

Delay

Inspection

Storage

Present

12

4

4

1

1

เคลื่อนรถเข้าซอ่ม 63.2

รอชา่งเตรียมซอ่ม 12.5

ยกลิฟท์ขึน้ 3.0

ถ่ายน า้มนัเคร่ืองออก (รวมยกลิฟท์) 4.5

เดินไปเบกิอะไหล่ 5.8

เปลี่ยนกรองน า้มนัเคร่ือง 1.4

ลดลิฟท์ลง 1.2

เติมน า้มนัเคร่ืองใส่ 3.3

เช็คน า้กลัน่ / เติม 2.2

เปลี่ยน / เป่ากรองอากาศ 1.9

ตรวจระดบัน า้มนั (สตารท์+ดงึก้านด)ู 2.8

เติมน า้ยาตา่งๆ และตรวจทัว่ไป 1.5

ล้างท าความสะอาดห้องเคร่ืองยนต์ 2.0

เช็คระบบไฟตา่งๆ 1.9

เช็คลมยางและน๊อตล้อ 3.3

เคลื่อนรถไปล้าง 3.0

จอดรถรอล้าง 31.2

ล้างรถ 11.3

จอดรอตรวจสอบขัน้สดุท้าย 0.8

ตรวจสอบขัน้สดุท้าย 2.8

ขบัทดสอบและน าไปจอด 1.1

ลกูค้ามารับรถ -

Total 160.5

Description Distance (m) Time (min.) Remarks

Symbol



Time Study Graph
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เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ

18

1. ECRS

2. Visual Control

3. Poka-Yoke

4. 5Whys+1How

5. 5S

6. Andon

7. Cellular Layout

8. Pull System

9. Kaizen



เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิค ECRS

19

E

C

R

S

Eliminate: ตัด

Combine: รวม

Rearrange: เรียง

Simplify: ง่าย



ตัวอย่างของ Pokayoke

• ป้องกันความผิดพลาด

SIM card ในโทรศัพท์มือถือ

ฝาถังน้ ามันรถ

อ่างล้างหน้า

ซองหน้าต่างในใบแจ้งค่าบริการ

ATM

ลิฟท์

20



การบริหารงานด้วยสายตา (Visual Managment)

คือหลักการของการควบคุม

และการบริหารงานโดยการใช้

สื่อที่ตามองเห็นเป็นตัวกลาง

ในการกระตุ้น สั่งการ

ด าเนินการ

21
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5 Whys + 1 How
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5 Whys? เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในแก้ไขปัญหาด้วยการถามท าไมทั้งหมด 5 ครั้ง 

เพื่อสืบหาสาเหตุที่แท้จริง (root causes) ของปัญหา ซึ่งในการถามท าไม 5 ครั้งนี้ 

ถ้าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาจะมีการเพิ่ม 1 H กลายเป็น 5 

Whys &1 H นั่นคือ การถามท าไม 5 ครั้ง พร้อมกับคิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหาไป

ด้วยว่าจะท าอย่างไร (How)

W1 ท าไมลูกคา้ไม่พอใจเรา เพราะเราตอบขอ้สงสัยลูกค้าไม่ได้ซักที

W2 ท าไมตอบขอ้สงสัยลูกคา้ไม่ไดซ้ักที เพราะหยิบเอกสารจ าเป็นมาใช้ไม่ไดท้นัที

W3 ท าไมหยิบเอกสารจ าเป็นมาใช้ไม่ได้ทนัที เพราะไม่ได้จัดชั้นเอกสาร

W4 ท าไมไม่จัดชั้นเอกสาร เพราะทิ้งเอกสารทีจ่ าเป็นไม่ได้

W5 ท าไมทิ้งเอกสารทีจ่ าเป็นไม่ได้ เพราะไม่มีระเบียบการก าจัดเอกสาร

H จัดท าระเบียบการก าจัดเอกสารอย่างไร ผู้เกี่ยวข้องช่วยกันระดมสมอง



5S Technique
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• 5S เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สถานที่ท างาน

เป็นระเบียบ และน่าท างาน

• 5S ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ที่จะช่วยให้

สถานที่ท างานมีประสิทธิภาพ

• 5S เป็นพื้นฐานของระบบคุณภาพทกุอย่าง

ทุกระบบในโลก



5S Technique
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1S Sort สะสาง แยกแยะของตามประเภท ก าจัดของที่ไม่จ าเป็น

2S Set in Order สะดวก จัดเรียงส่ิงของให้เป็นระเบียบ หยิบใช้ง่าย

3S Shine สะอาด ท าความสะอาดสม่ าเสมอ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

4S Standardize สุขลักษณะ ก าหนดแนวทาง กฎระเบียบที่จะใช้ร่วมกัน หมั่นมองหา

เหตุแห่งความไม่เรียบร้อย แล้วจัดการกบัเหตุนั้น

5S Sustain สร้างนิสัย ท า 5S จนเป็นวิถีปกติขององค์กร ร่วมติดตาม 

ตรวจตรา พัฒนาให้ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง



วัตถุประสงค์หลักของ 5S
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ท าให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ทันที!!
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- ระบบควบคุมด้วยสายตาใน

สายการผลิต

▪ สัญญาณไฟจราจร

▪ แสดงสถานการณ์ผลิต

▪ เตือนเมื่อเกิดปัญหา

- ท าหน้าท่ีเหมือนสัญญาณ

เตือนภัยเมื่อเกิดปัญหาใน

กระบวนการ
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“ขั้นตอนการผลิตขั้นสุดท้ายจะอยู่ใกล้กับขั้นตอนแรกมากๆ
ดังนั้นพนักงานจึงไม่ต้องเดินไกลเพื่อไปเริ่มต้นรอบการผลิตครั้งต่อไป”



ระบบการผลิตแบบดึง



ระบบการผลิตแบบดึง



KAIZEN
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ไคเซ็น(Kaizen) = Continuous Improvement

-ไม่พอใจกับกับสภาพในปัจจุบัน

-“มาทดลองท ากันเถอะ อย่ากลัวที่จะ

ผิดพลาด” –Sakichi Toyoda

-ทดลองซ้ าๆ แม้จะล้มเหลว



35



36

@slv4981v


	1.สรุปแนวคิด lean
	2.ตัวอย่างการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Lean
	3.Lean Management

