
แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

********************** 

  การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบ
ข้อมูลต้นทุนการด าเนินงานแต่ละงานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานต่างๆ 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่า ในการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต จ านวน ๑ ผลผลิต  

ผลผลิตที่ ๑ การอ านวยการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองผู้บริโภค (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
ส านักกฎหมายและคดี ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก กอง
คุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักงานเลขานุการกรม งานตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ต้นทุนรวม ๑๓๙,๘๐๖,๑๔๓.๗๔ บาท ต้นทุนต่อหน่วย ๔๕๐.๑๒ บาท  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต้นทุนรวม ๑๔๙,๘๒๗,๒๔๓.๕๗ บาท ต้นทุนต่อหน่วย  ๗๑๑.๐๘ บาท  
 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการปรับผลผลิต จากเดิม ๒ ผลผลิต รวมเป็น ๑ ผลผลิต ท าให้ผล
การด าเนินงานไม่สามารถเปรียบเทียบผลต่างกันได้ ดังปรากฏในตารางที่ ๑ 
 

ตารางที่ ๑ แสดงผลการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ชื่อผลผลิต 
ต้นทุนต่อหน่วย 

+/(-) +/(-) % 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

๑.ผู้บริโภคได้รับการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในสิทธิด้านต่างๆ  

๑๘๔.๘๔    

๒.ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิใน
ด้านต่างๆ  

๙๐๗.๘๗    

๑. การอ านวยการบังคับใช้กฎหมาย
และคุ้มครองผู้บริโภค 

 ๗๑๑.๐๘   

 

หมายเหตุ  ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตได้เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลดผลผลิตลดเหลือ 

    ๑ ผลผลิต  
 

 



แผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้สามารถลดต้นทุนผลผลิต หรือ ควร
มีต้นให้ต่ าสุด ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ก าหนดเป้าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ดังนี้  

มาตรการ การใช้จ่าย  (ปี ๒๕๕๕) เป้าหมาย (ปี ๒๕๕๖) 

๑. การลดค่าใช้จ่าย
เครื่องถ่ายเอกสาร 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปี ๒๕๕๕ เป็นเงิน
จ านวน ๑,๐๑๓,๑๙๗.๗๗ บาท จ านวน 
๒,๘๙๔,๘๕๐ แผ่น ปี ๒๕๕๕ 
แผ่นละ ๐.๓๕ บาท 

ปี ๒๕๕๖ ค่าใช้จ่ายเครื่องถ่ายเอกสารลดลง
จากยอดการใช้ เครื่องถ่ายเอกสาร ปี ๒๕๕๕
จ านวน ๒ % ลดลงจ านวน ๕๗,๘๙๗ แผ่น  
เป็นเงิน ๒๐,๒๖๓.๙๕ บาท ( ปี ๒๕๕๖ แผ่น
ละ ๐.๓๕ บาท) โดยปี ๒๕๕๕ ค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร จ านวน ๑,๐๑๓,๑๙๗.๗๗ บาท 
จ านวน ๒,๘๙๔,๘๕๐ แผ่น 

๒. การประหยัด
น้ ามันเชื้อเพลิง 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงปี ๒๕๕๕ จ านวน 
๑๗,๘๙๘.๘๙ ลิตร  

ปี  ๒๕๕๖ ลด/ประหยัดปริ มาณน้ ามั น
เชื้อเพลิงจากยอดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ปี 
๒๕๕๕ จ านวน ๒ % ลดลง จ านวน ๓๕๘ ลิตร  
ในปี ๒๕๕๕ ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
จ านวน ๑๗,๕๔๐.๘๙ ลิตร 

๓. การลดค่าใช้จ่าย
ผงหมึกเครื่องพิมพ์ 

ค่าใช้จ่ายผงหมึกเครื่องพิมพ์ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวน  ๕๙๕,๒๒๑ บาท ๒๖๘ ตลับ 

ปี ๒๕๕๖ ลดค่าใช้จ่ายผงหมึกเครื่องพิมพ์
จากยอดการใช้ผงหมึกเครื่องพิมพ์ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวน ๒ % ลดลง จ านวน ๑๑,๙๐๔.๔๒ 
บาท ๕.๓๖ ตลับ ในปี  ๒๕๕๕ จ านวน  
๕๙๕,๒๒๑ บาท ๒๖๘ ตลับ 

 



แผนปฏิบัติระยะเวลาในการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

มาตรการ/นโยบาย และกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ต.ค.๕๕ พ.ย.๕๕ ธ.ค.๕๕ ม.ค.๕๖ ก.พ.๕๖ มี.ค.๕๖ เม.ย.๕๖ พ.ค.๕๖ มิ.ย.๕๖ ก.ค.๕๖ ส.ค.๕๖ ก.ย.๕๖ 

๑. การลดค่าใช้จ่ายเครื่องถ่ายเอกสาร 

 ๑) จัดท าทะเบียนควบคุมการใช้เครื่องถ่าย
เอกสาร 

   ๒) รณรงค์ให้บุคลากรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการด าเนินงานเพ่ือเป็นการประหยัดค่าถ่าย
เอกสาร เช่ น ส่ งข้ อมู ลต่ างๆ , เวี ยนหนั งสื อ ,
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงาน ทาง
ระบบ Intranet ,ทาง E Mail ,ใช้สื่อออนไลน์ในการ
ติดต่อสื่อสาร  

๓) การสแกนข้อมูลแล้วใช้ระบบสารสนเทศจัดการ
ข้อมูล แทนการถ่ายเอกสาร 

๔) จัดท าคู่มือหรือแนวทางการด าเนินงานเป็นใน
ระบบสารสนเทศขององค์กร และสื่อสารทาง web 
site   

 

   

      

 

             



มาตรการ/นโยบาย และกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ต.ค.๕๕ พ.ย.๕๕ ธ.ค.๕๕ ม.ค.๕๖ ก.พ.๕๖ มี.ค.๕๖ เม.ย.๕๖ พ.ค.๕๖ มิ.ย.๕๖ ก.ค.๕๖ ส.ค.๕๖ ก.ย.๕๖ 

๒. การประหยัดค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  

๑) ส ารวจรถยนต์ภายในหน่วยงาน 

๒) รณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรใช้รถยนต์ร่วมกันใน
การเดินทางไปเส้นทางเดียวกัน 

๓) ขอความร่วมมือส านักงานเลขานุการกรม  

๓.๑ ขับรถยนต์ไม่เกิน ๙๐ ก.ม./ชม. 
ความเร็วสูงสุดที่กฎหมายก าหนดไว้ 

             - ทางธรรมดา ๙๐ กม. / ชม.         

             - ทางด่วน ๑๑๐ กม. / ชม. 

             - มอเตอร์เวย์ ๑๒๐ กม. / ชม. 

๓.๒ ไม่ขับก็ดับเครื่องยนต์(การติดเครื่องยนต์
จอดอยู่เฉยๆเป็นเวลา ๕ นาที สิ้นเปลืองน้ ามันโดย
เปล่าประโยชน์ ๕๐๐ ซีซี) 

๓.๓ วางแผนก่อนเดินทาง เพื่อประหยัด  ค่า
น้ ามัน  

  

          



 

มาตรการ/นโยบาย และกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ต.ค.๕๕ พ.ย.๕๕ ธ.ค.๕๕ ม.ค.๕๖ ก.พ.๕๖ มี.ค.๕๖ เม.ย.๕๖ พ.ค.๕๖ มิ.ย.๕๖ ก.ค.๕๖ ส.ค.๕๖ ก.ย.๕๖ 

๓.๔. ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจ า 

             - เปลี่ยนไส้กรองตามก าหนด 

              - เปลีย่นน้ ามันหล่อลื่นทุก ๕,๐๐๐ กม.  

             - ตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่องและน้ าใน
แบตเตอรี่ 

            - ปรับปรุงสมรรถนะรถยนต์ให้ดี
ตลอดเวลา ช่วยประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงได้ ร้อยละ 
๓-๙ 

        ๓.๕ ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง 

        ๓.๖ ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานหากเป็น
เอกสารส าคัญก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อม
กัน  

 

           



 

 

 

มาตรการ/นโยบาย และกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ต.ค.๕๕ พ.ย.๕๕ ธ.ค.๕๕ ม.ค.๕๖ ก.พ.๕๖ มี.ค.๕๖ เม.ย.๕๖ พ.ค.๕๖ มิ.ย.๕๖ ก.ค.๕๖ ส.ค.๕๖ ก.ย.๕๖ 

๓.การลดค่าใช้จ่ายผงหมึกเครื่องพิมพ์ 

๑. การควบคุมการเบิกจ่ายหมึกพิมพ์ และมี
การจัดท าบัญชีเพ่ือควบคุมการเบิกจ่าย  

๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้ง
ก่อนพิมพ์ เพื่อลดการพิมพ์ซ้ าหลายๆ 
ครั้ง 

๓. ใช้ Outlook ในการส่งข้อมูลที่ไม่เป็น
ทางการแทน 

 

           



 


