แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
**********************
การจั ด ท าบั ญ ชี ต้ น ทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางก าหนด
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบข้อมูล เพื่อเป็นหลักในการดาเนิ นงานของ
ส่วนราชการ ที่มุ่งเน้นการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยใช้ประโยชน์จากผลการคานวณต้นทุนของส่วน
ราชการในการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นเครื่องมือสาคัญในการตัดสินใจของผู้บริหาร
ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน อี ก ทั้ งยั งเป็ น ตั ว ตั ด สิ น ใจในการวางแผน การควบคุม การใช้ ท รัพ ยากรของ
หน่วยงาน ตลอดจนการปรับวิธีการ กระบวนการทางานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กับปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่าการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เกิดขึ้นในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้นทุนต่อหน่วย
เพิ่มขึ้น อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต และกิจกรรมย่อย ของแต่ละศูนย์ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้
คอบคลุมกับงบประมาณ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้บางกิจกรรมย่อย ไม่สามารถวิเคราะห์ ผล
ออกมาได้อย่างมีสาระสาคัญ สรุปได้ ๒ ผลผลิต ดังนี้
ผลผลิตที่ ๑ การอานวยการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองผู้บริโภค (หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
ส านั ก กฎหมายและคดี ส านั ก แผนและการพั ฒ นาการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค กองคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นฉลาก
กองคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นโฆษณา กองคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นสั ญ ญา กองเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานเลขานุการกรม งานตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต้นทุนรวม ๑๓๗,๙๑๔,๒๘๕.๙๗ บาท ต้นทุนต่อหน่วย 742.51 บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๕8 ต้นทุนรวม 169,245,423.29 บาท ต้นทุนต่อหน่วย 384.63 บาท
ผลการวิเคราะห์พบว่า ต้นทุนรวม ของปี 2558 เท่ากับ 169,245,423.29 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านสอง
แสนสี่ห มื่นห้ าพัน สี่ร้อยยี่ส ามบาทยี่ สิบ เก้าสตางค์) เพิ่มขึ้น จากปี 2557 เท่ากับ 137,914,285.97 บาท
(หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน สองร้อยแปดสิบห้ าเก้าสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 22.72
เนื่องจากในปี 58 ได้มีการปรับนโยบายเพื่อให้ประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ กับกลุ่มเป้าหมาย จานวนมาก
ขึ้น ประกอบกับปริมาณงานเพิ่มขึ้น ทาให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 48.20
ผลผลิตที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน เป็นผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
เพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักแผนและการพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนต่างประเทศ, ส่วนประสานงานภาครัฐฯ ) และกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้นทุนรวม ๑๒,๘๐๐,๖๐๘.๔๑ บาท ต้นทุนต่อหน่วย ๓,๒๐๐,๑๕๒.๑๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ต้นทุนรวม 9,063,817.70 บาท ต้นทุนต่อหน่วย 377,659.07 บาท

ผลการวิเคราะห์พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ ๒๕๕8 ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๕7 เนื่องจาก
ปีงบประมาณ 2558 ได้มีการปรับโครงสร้างของงานด้านต่างประเทศ มีข้าราชการเพิ่มขึ้นจาก 2 คน เป็น 8 คน
จึงทาให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีผลผลิต รวมทั้งสิ้น ๒ ผลผลิต สามารถเปรียบเทียบผล
ต่างกันได้ ดังปรากฏในตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ แสดงผลการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ชื่อผลผลิต

ต้นทุนต่อหน่วย
๒๕๕๗
๒๕๕8
๘๓๑.๔๓
384.63

๑. การอานวยการบังคับใช้
กฎหมายและคุ้มครองผู้บริโภค
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการ
๓,๒๐๐,๑๕๒.๑๐
คุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคม
อาเซียน

377,659.07

+/(-) %
-48.20
+88.20

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อให้ ส ามารถลดต้น ทุ น ผลผลิ ต หรือ ควรมี ต้นให้ ต่าสุ ด ส านักงานคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริโภค
กาหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ดังนี้
๑. กรณีลดค่าใช้จ่าย
วัตถุประสงค์ เพื่อลดการค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์สานักงานและรณรงค์การประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

สถานะปัจจุบัน

๑. การลดค่าใช้จ่ายเครื่อง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปี
ถ่ายเอกสาร
2558 จานวน
๒,๕๗๒,๘๑๒ แผ่นต่อปี
ต้นทุน ๘๔๙,๐๒๗ บาท
๒. การประหยัดน้ามัน
เชื้อเพลิง

แผนการดาเนินงาน
(เป้าหมาย)

ระยะเวลาตาม
แผน

ลดค่าใช้จ่ายเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ
ไม่เกิน ๒,๓๖๕,๘๒๕ แผ่นต่อปี ๒๕๕9
ต้นทุน ๗๕๗,๐๖๔ บาท

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ปี 2558 ประหยัดปริมาณน้ามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ
จานวน ๑๒,๔๐๓.๘๓ ลิตร จากยอดการใช้น้ามันเชื้อเพลิง ๒๕๕9
จานวนเงิน ๓๒๑,๗๗๖ บาท จานวน 11,782 ลิตรต่อปี
ต้นทุน 281,000 บาท

แผนปฏิบัติระยะเวลาในการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ระยะเวลา
มาตรการ/นโยบาย และกิจกรรม
ต.ค.๕8

๑. การลดค่าใช้จ่ายเครื่องถ่ายเอกสาร
๑) จัดทาทะเบียนควบคุมการใช้เครื่องถ่าย
เอกสาร
๒) รณรงค์ให้บุคลากรนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ ใ นการด าเนิ น งานเพื่ อเป็ น การประหยั ดค่ าถ่ าย
เอกสาร เช่ น ส่ งข้ อมู ลต่ างๆ , เวี ย นหนั งสื อ ,
ประชาสั มพั นธ์ข้ อมูลข่าวสารภายในหน่ วยงาน ทาง
ระบบ Intranet ,ทาง E Mail ,ใช้ สื่ อออนไลน์ ในการ
ติดต่อสื่อสาร
๓) การสแกนข้อมูลแล้วใช้ระบบสารสนเทศจัดการ
ข้อมูล แทนการถ่ายเอกสาร
๔) จัดทาคู่มือหรือแนวทางการดาเนินงานเป็นใน
ระบบสารสนเทศขององค์กร และสื่อสารทาง web
site

พ.ย.๕8

ธ.ค.๕8

ม.ค.๕9

ก.พ.๕9

มี.ค.๕9

เม.ย.๕9

พ.ค.๕9

มิ.ย.๕9

ก.ค.๕9

ส.ค.๕9

ก.ย.๕9

ระยะเวลา
มาตรการ/นโยบาย และกิจกรรม
ต.ค.๕8

๒. การประหยัดค่าน้ามันเชื้อเพลิง
๑) สารวจรถยนต์ภายในหน่วยงาน
๒) รณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรใช้รถยนต์ร่วมกันใน
การเดินทางไปเส้นทางเดียวกัน
๓) ขอความร่วมมือสานักงานเลขานุการกรม
๓.๑ ขับรถยนต์ไม่เกิน ๙๐ ก.ม./ชม.
ความเร็วสูงสุดที่กฎหมายกาหนดไว้
- ทางธรรมดา ๙๐ กม. / ชม.
- ทางด่วน ๑๑๐ กม. / ชม.
- มอเตอร์เวย์ ๑๒๐ กม. / ชม.
๓.๒ ไม่ขับก็ดับเครื่องยนต์(การติดเครื่องยนต์
จอดอยู่เฉยๆเป็นเวลา ๕ นาที สิ้นเปลืองน้ามันโดย
เปล่าประโยชน์ ๕๐๐ ซีซ)ี
๓.๓ วางแผนก่อนเดินทาง เพื่อประหยัด ค่า
น้ามัน

พ.ย.๕8

ธ.ค.๕8

ม.ค.๕9

ก.พ.๕9

มี.ค.๕9

เม.ย.๕9

พ.ค.๕9

มิ.ย.๕9

ก.ค.๕9

ส.ค.๕9

ก.ย.๕9

ระยะเวลา
มาตรการ/นโยบาย และกิจกรรม
ต.ค.๕8

๓..๔. ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจา
- เปลี่ยนไส้กรองตามกาหนด
- เปลีย่ นน้ามันหล่อลื่นทุก ๕,๐๐๐ กม.
- ตรวจสอบระดับน้ามันเครื่องและน้าใน
แบตเตอรี่
- ปรับปรุงสมรรถนะรถยนต์ให้ดี
ตลอดเวลา ช่วยประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงได้ ร้อยละ
๓-๙
๓..๕ ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง
๓.๖ ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานหากเป็น
เอกสารสาคัญก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อม
กัน

พ.ย.๕8

ธ.ค.๕8

ม.ค.๕9

ก.พ.๕9

มี.ค.๕9

เม.ย.๕9

พ.ค.๕9

มิ.ย.๕9

ก.ค.๕9

ส.ค.๕9

ก.ย.๕9

๒. กรณีปรับปรุงกิจกรรม
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อลดขั้น ตอน ยุ บ ยกเลิ ก หรือยุบ รวมกับ กิจกรรมอื่น ในกระบวนการ/ขั้ นตอนในการ
ดาเนินงาน
กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

สถานะปัจจุบัน

แผนการดาเนินงาน
(เป้าหมาย)

ระยะเวลาตามแผน

๑. ด้านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและ
เว็บไซต์

ต้นทุนรวม จานวน
3,849,783.21 บาท
ต้นทุนต่อหน่วย
3,849,783.21 บาท

การรักษามาตรฐานการ
ระยะเวลางานเชื่อมโยง
เครือข่าย ICT ใน สคบ.

ปีงบประมาณ ๒๕๕9

๒. ด้านการพัสดุ

มีจานวนครั้งของการ
จัดซื้อจัดจ้าง จานวน
658 ครั้ง

ลดขั้นตอนการดาเนินงานให้
ทันต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
มติ ครม.

ปีงบประมาณ ๒๕๕9

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

ด้านการพัสดุ

Process (ก่อนลด)
กระบวนการ/ขั้นตอนในการ
ดาเนินงาน)
สร้างโครงการ

1 วัน

จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
และแต่งตั้งคณะกรรมการ

บันทึกเลขที่และวันทีข่ อง
เอกสารและคาสั่ง

1 วัน

บันทึกราคาของผู้เสนอ
ราคา

บันทึกราคาของผู้เสนอราคา
1 วัน
จัดทาหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

1 วัน

1 วัน
การบริหารสัญญา

1 วัน

1 วัน
1 วัน

จัดทาร่างสัญญา
ตรวจสอบหลักประกัน
สัญญาและจัดทาสัญญา

1 วัน

การบริหารสัญญา

8 วัน

1 วัน

ตรวจสอบหลักประกัน
สัญญาและจัดทาสัญญา

8 วัน

ลด
ขั้นตอน/
ลด
จานวนวัน



สร้างโครงการ
จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
และแต่งตั้งคณะกรรมการ

1 วัน
บันทึกเลขที่และวันทีข่ อง
เอกสารและคาสั่ง

จัดทาร่างสัญญา

Process (เป้าหมายการปรับปรุง)
กระบวนการ/ขั้นตอนในการ
ดาเนินงาน)

วิธีการดาเนินการ
ยกเลิก
ขั้นตอน

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอืน่

Output
(สินค้า/บริการ)

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

ก่อนการปรับปรุง

เป้าหมายหลังการ
เป้าหมายหลังการ
ก่อนการปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง

ลดขั้นตอนการ
ดาเนินงานให้
ทันต่อการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ตาม มติ ครม.
จานวนวันเดิม
15 วัน

ลดขั้นตอนการ
ดาเนินงานให้
ทันต่อการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ตาม มติ ครม.
จานวนวันที่ลด
12 วัน

มีจานวนครั้ง
ของการจัดซื้อ
จัดจ้าง จานวน
658 ครั้ง

มีจานวนครั้ง
ของการจัดซื้อ
จัดจ้าง จานวน
658 ครั้ง

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื่อกิจกรรม/ Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน
กระบวนการ
ในการดาเนินงาน)
กิจกรรมด้าน
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
และเว็บไซต์

 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล /
รวบรวมความต้องการของ
5 หน่วยงาน
วัน จัดเตรียมข้อมูล ประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 จัดทาขอบเขตของงาน (TOR)
5
วัน

ขออนุมัติโครงการ
(เสนอ CIO / ลคบ.)

วิธีการดาเนินการ
Output (สินค้า/บริการ)
Process (เป้าหมายการปรับปรุง)
ลดขั้นตอน/
ยุบรวมกับ
ยกเลิก
ก่อนการ เป้าหมายหลัง
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการดาเนินงาน) ลดจานวน
กิจกรรม
ขั้นตอน
ปรับปรุง การปรับปรุง
วัน
อื่น
 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล /รวบรวม

ความต้องการของหน่วยงาน
5  จัดเตรียมข้อมูล ประสานงาน
วัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 จัดทาขอบเขตของงาน (TOR)

No

3
วัน

ขออนุมัติโครงการ

No

Yes
... ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ

(เสนอ CIO / ลคบ.)
Yes
... ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ

3 ผู้ให้บริการฯ จัดเตรียมระบบ
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง /
วัน
แจ้งกาหนดเวลาดาเนินการ

3 ผู้ให้บริการฯ จัดเตรียมระบบ
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง /
วัน
แจ้งกาหนดเวลาดาเนินการ

5
เชื่อมโยงเครือข่ายบริการ
วัน ทดสอบระบบ / เปิดใช้งานระบบ

5 ดาเนินการติดตั้งระบบและอุปกรณ์
วัน / เชื่อมโยงเครือข่ายบริการ
ทดสอบระบบ / เปิดใช้งานระบบ

3
วัน รายงานผล / ดูแลบารุงรักษาระบบ

3
วัน รายงานผล / ดูแลบารุงรักษาระบบ

ดาเนินการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ /



-

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
โครงการจ้าง
เหมาบริการ
เช่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต
ด้านเวลา
เดิม
จานวน 21
วัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
โครงการจ้าง
เหมาบริการ
เช่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต
ด้านเวลา
ใหม่
จานวน 19 วัน
เชิงคุณภาพ
ด้านเวลา
จานวนที่ลด
2 วัน

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
ก่อนการ
ปรับปรุง

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง

ต้นทุนรวม
จานวน

ต้นทุนรวม
จานวน
๓,๔๖๔,๘๐๐
บาท ต้นทุน
ต่อหน่วย
๓,๔๖๔,๘๐๐
บาท

๓,๘๔๙,๗๘๓.๒๑

บาท ต้นทุน
ต่อหน่วย
๓,๘๔๙,๗๘๓.๒๑

บาท

