
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

              การจัดท าบัญชีต้นทุนตามหลักเกณฑ์  ขั้นตอนและวิธีการที่ กรมบัญชีกลางก าหนด  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบข้อมูล เพ่ือเป็นหลักในการด าเนินงานของ
ส่วนราชการ ที่มุ่งเน้นการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยใช้ประโยชน์จากผลการค านวณต้นทุนของส่วน
ราชการในการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการตัดสินใจของผู้บริหาร
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นตัวตัดสินใจในการวางแผน การควบคุมการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงาน ตลอดจนการปรับวิธีการ กระบวนการท างานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กับปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่าการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เกิดขึ้นในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้นทุนต่อหน่วย
เพ่ิมขึ้น อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต และกิจกรรมย่อย ของแต่ละศูนย์ต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้
คอบคลุมกับงบประมาณ และปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้บางกิจกรรมย่อย ไม่สามารถวิเคราะห์ผล
ออกมาได้อย่างมีสาระส าคัญ สรุปได้ ๒ ผลผลิต ดังนี้   
  

ผลผลิตที่ ๑ การอ านวยการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองผู้บริโภค (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
ส านักกฎหมายและคดี ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก  
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา กองคุ้มครองผู้ บริโภคด้านสัญญา กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานเลขานุการกรม 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
แสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สามบาทยี่สิบเก้าสตางค์) เพ่ิมขึ้น จากปี 2557 เท่ากับ 137,914,285.97 บาท  
(หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบห้าเก้าสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 22.72 
เนื่องจากในปี 58 ได้มีการปรับนโยบายเพ่ือให้ประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวนมาก
ขึ้น ประกอบกับปริมาณงานเพิ่มขึ้น ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 48.20   
 
  ผลผลิตที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน เป็นผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น 
เพ่ือรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักแผนและการพัฒนาการ
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 มีข้าราชการเพ่ิมขึ้นจาก 2 คน เป็น 8 คน 
จึงท าให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น  
 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีผลผลิต รวมทั้งสิ้น  ๒ ผลผลิต สามารถเปรียบเทียบผล
ต่างกันได้ ดังปรากฏในตารางที่ ๑ 
ตารางที่ ๑ แสดงผลการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ชื่อผลผลิต 
ต้นทุนต่อหน่วย 

+/(-) % 
๒๕๕๗ ๒๕๕8 

๑. การอ านวยการบังคับใช้
กฎหมายและคุ้มครองผู้บริโภค 

๘๓๑.๔๓ 384.63 -48.20 

๒.  ส่งเสริมและพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคม
อาเซียน 

๓,๒๐๐,๑๕๒.๑๐ 377,659.07 +88.20 

 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เพ่ือให้สามารถลดต้นทุนผลผลิต หรือ ควรมีต้นให้ต่ าสุด ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ก าหนดเป้าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ดังนี้  

๑. กรณีลดค่าใช้จ่าย  

วัตถุประสงค์ เพ่ือลดการค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์ส านักงานและรณรงคก์ารประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง  

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ 

กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

สถานะปัจจุบัน แผนการด าเนินงาน
(เป้าหมาย) 

ระยะเวลาตาม
แผน 

๑. การลดค่าใช้จ่ายเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปี 
2558 จ านวน 
๒,๕๗๒,๘๑๒ แผ่นต่อปี 
ต้นทุน ๘๔๙,๐๒๗ บาท 

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

ปีงบประมาณ 
๒๕๕9 

๒. การประหยัดน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ปี 2558 
จ านวน ๑๒,๔๐๓.๘๓ ลิตร 
จ านวนเงิน ๓๒๑,๗๗๖ บาท 

ประหยัดปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง
จากยอดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
จ านวน 11,782 ลิตรต่อปี 
ต้นทุน 281,000 บาท 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕9 



แผนปฏิบัติระยะเวลาในการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

 

มาตรการ/นโยบาย และกิจกรรม 

ระยะเวลา 

ต.ค.๕8 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 

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.๕8 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. 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 เพ่ือประหยัด  ค่า
น้ ามัน  

  

          



 

มาตรการ/นโยบาย และกิจกรรม 

ระยะเวลา 

ต.ค.๕8 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 

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  

 

           



๒. กรณีปรับปรุงกิจกรรม 

วัตถุประสงค์เพ่ือลดขั้นตอน ยุบยกเลิก หรือยุบรวมกับกิจกรรมอ่ืน ในกระบวนการ/ขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน   

กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

สถานะปัจจุบัน แผนการด าเนินงาน
(เป้าหมาย) 

ระยะเวลาตามแผน 

๑. ด้านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและ
เว็บไซต์ 

ต้นทุนรวม จ านวน 
3,849,783.21 บาท 
ต้นทุนต่อหน่วย 
3,849,783.21 บาท  

การรักษามาตรฐานการ
ระยะเวลางานเชื่อมโยง
เครือข่าย ICT ใน สคบ.   

ปีงบประมาณ ๒๕๕9 

๒. ด้านการพัสดุ มีจ านวนครั้งของการ
จัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 
658 ครั้ง 

ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้
ทันต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม 
มติ ครม. 

ปีงบประมาณ ๒๕๕9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ช่ือกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process (ก่อนลด) 
กระบวนการ/ขั้นตอนในการ

ด าเนินงาน) 

Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 
กระบวนการ/ขั้นตอนในการ

ด าเนินงาน) 

วิธีการด าเนินการ 
Output 

(สินค้า/บริการ) 
ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 

ลด 
ขั้นตอน/

ลด 
จ านวนวัน 

ยกเลิก 
ขั้นตอน 

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอืน่ ก่อนการปรับปรุง 

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ก่อนการปรับปรุง 
เป้าหมายหลังการ

ปรับปรุง 

ด้านการพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             1 วัน           
 
 
                             1 วัน           
 
 
                            1 วัน           
 
                             1 วัน           
 
                              1 วัน           
 
                              1 วัน           
 
 
                             1 วัน 
 
                                 8 วัน            

 
 

 

1  วัน 

 

1  วัน 

1  วัน 

 

1  วัน 

 

8  วัน 

   ลดขั้นตอนการ
ด าเนินงานให้
ทันต่อการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
ตาม มติ ครม. 
จ านวนวันเดิม 
15 วัน 
 

ลดขั้นตอนการ
ด าเนินงานให้
ทันต่อการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
ตาม มติ ครม. 
จ านวนวันที่ลด 
12 วัน 

มีจ านวนครั้ง
ของการจัดซื้อ
จัดจ้าง จ านวน 
658 ครั้ง 

มีจ านวนครั้ง
ของการจัดซื้อ
จัดจ้าง จ านวน 
658 ครั้ง 

จัดท าหนังสืออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

สร้างโครงการ 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจา้ง
และแต่งต้ังคณะกรรมการ 

บันทึกเลขที่และวันทีข่อง
เอกสารและค าสั่ง 

บันทึกราคาของผู้เสนอราคา 

จัดท าร่างสัญญา 

ตรวจสอบหลักประกัน
สัญญาและจัดท าสัญญา 

การบริหารสัญญา 

สร้างโครงการ 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจา้ง
และแต่งต้ังคณะกรรมการ 

บันทึกเลขที่และวันทีข่อง
เอกสารและค าสั่ง 

บันทึกราคาของผู้เสนอ
ราคา 

จัดท าร่างสัญญา 

ตรวจสอบหลักประกัน
สัญญาและจัดท าสัญญา 

การบริหารสัญญา 



การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน
ในการด าเนินงาน) 

Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการด าเนินงาน) 

วิธีการด าเนินการ Output (สินค้า/บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 
ลดขั้นตอน/
ลดจ านวน

วัน 

ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบรวมกับ
กิจกรรม

อื่น 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

 
กิจกรรมด้าน
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
และเว็บไซต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

- 
 

- 
 
ระยะเวลา
ด าเนินการ
โครงการจ้าง
เหมาบริการ
เช่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 
ด้านเวลา
เดิม  
จ านวน 21 
วัน 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ
โครงการจ้าง
เหมาบริการ
เช่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 
ด้านเวลา 
ใหม่  
จ านวน 19 วัน 
 
เชิงคุณภาพ 
ด้านเวลา 
จ านวนที่ลด  
2 วัน 
 

 
ต้นทุนรวม
จ านวน 
๓,๘๔๙,๗๘๓.๒๑ 
บาท ต้นทุน
ต่อหน่วย 
๓,๘๔๙,๗๘๓.๒๑  
บาท  

 
ต้นทุนรวม
จ านวน 

๓,๔๖๔,๘๐๐ 
บาท ต้นทุน
ต่อหน่วย 

๓,๔๖๔,๘๐๐   
บาท 

ขออนุมัติโครงการ 

(เสนอ CIO / ลคบ.) 

5 
วัน 

3 
วัน 

3 
วัน 

... 

5 
วัน 

5 
วัน 

Yes 

No 

 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมลู /
รวบรวมความต้องการของ
หน่วยงาน 

 จัดเตรียมข้อมลู ประสานงาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 จัดท าขอบเขตของงาน (TOR)  

ขออนุมัติโครงการ 
(เสนอ CIO / ลคบ.) 
 

ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างทางพัสด ุ

ผู้ให้บริการฯ จัดเตรยีมระบบ
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง /  

แจ้งก าหนดเวลาด าเนินการ 

ด าเนินการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ / 
เช่ือมโยงเครือข่ายบริการ 

ทดสอบระบบ / เปิดใช้งานระบบ 
 

รายงานผล / ดูแลบ ารุงรักษาระบบ 

5 
วัน 

3 
วัน 

3 
วัน 

... 

3 
วัน 

5 
วัน 

Yes 

No 

 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมลู /รวบรวม
ความต้องการของหน่วยงาน 

 จัดเตรียมข้อมลู ประสานงาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 จัดท าขอบเขตของงาน (TOR)  

 

ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างทางพัสด ุ

ผู้ให้บริการฯ จัดเตรยีมระบบ
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง /  

แจ้งก าหนดเวลาด าเนินการ 

ด าเนินการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ 
/ เช่ือมโยงเครือข่ายบริการ 

ทดสอบระบบ / เปิดใช้งานระบบ 
 

รายงานผล / ดูแลบ ารุงรักษาระบบ 


