
แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

  การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบ
ข้อมูลต้นทุนการด าเนินงานแต่ละงานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานต่างๆ 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่า ในการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต จ านวน  ๒ ผลผลิต  

ผลผลิตที่ ๑ การอ านวยการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองผู้บริโภค (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
ส านักกฎหมายและคดี ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก กอง
คุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักงานเลขานุการกรม งานตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต้นทุนรวม ๑๔๗,๑๒๔,๔๕๘.๗๒ บาท ต้นทุนต่อหน่วย ๓๔๓.๔๗ บาท 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต้นทุนรวม ๑๓๗,๙๑๔,๒๘๕.๙๗ บาท ต้นทุนต่อหน่วย ๘๓๑.๔๓ บาท  
 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ ต้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองท าให้หน่วยงานได้รับผลกระทบต้องไปปฏิบัติงานภายนอกหน่วยงานท า
ให้การด าเนินงานไม่สะดวกการติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความล าบาก เนื่องจาก  สถานที่ไม่อ านวยต่อการ
เดินทางปริมาณงานที่ต้องด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถูกเลื่อนออกไปท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้เสร็จสิ้น
ภายในปีงบประมาณ 
 
  ผลผลิตที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน เป็นผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น 
เพ่ือรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักแผนและการพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนต่างประเทศ, ส่วนประสานงานภาครัฐฯ ) และกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้นทุนรวม ๑๕,๐๒๙,๑๘๔.๑๕ บาท ต้นทุนต่อหน่วย ๓,๗๕๙,๗๙๖.๐๔ บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้นทุนรวม ๑๒,๘๐๐,๖๐๘.๔๑ บาท ต้นทุนต่อหน่วย ๓,๒๐๐,๑๕๒.๑๐ บาท 
 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เนื่องจาก
งบประมาณที่ลดลงหน่วยงานยังคงต้องด าเนินกิจกรรมโครงการตามภารกิจของหน่วยงานเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มผีลผลิต รวมทั้งสิ้น  ๒ ผลผลิต สามารถเปรียบเทียบผลต่างกันได้ ดัง
ปรากฏในตารางที่ ๑ 
 

 

 



ตารางที่ ๑ แสดงผลการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ชื่อผลผลิต 
ต้นทุนต่อหน่วย 

+/(-) % 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑. การอ านวยการบังคับใช้
กฎหมายและคุ้มครองผู้บริโภค 

๓๔๓.๔๗ ๘๓๑.๔๓ ๑๔๒.๐๖ 

๒.  ส่งเสริมและพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคม
อาเซียน 

๓,๗๕๘,๗๙๖.๐๔ ๓,๒๐๐,๑๕๒.๑๐ -๑๔.๘๘ 

 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้สามารถลดต้นทุนผลผลิต หรือ ควรมี
ต้นให้ต่ าสุด ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ก าหนดเป้าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ดังนี้  

๑. กรณีลดค่าใช้จ่าย  

วัตถุประสงค์ เพ่ือลดการค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์ส านักงานและรณรงคก์ารประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง  

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ 

กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

สถานะปัจจุบัน แผนการด าเนนิงาน
(เป้าหมาย) 

ระยะเวลาตามแผน 

๑. การลดค่าใช้จ่ายเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ปี ๒๕๕๗ เป็นเงินจ านวน 
๓๔๔,๖๗๒.๙๔  บาท 
จ านวน ๑,๔๙๘,๕๗๘ 
แผ่น ราคา แผ่นละ ๐.๒๓ 
บาท 

ลดค่าใช้จ่ายเครื่องถ่าย
เอกสารไม่เกิน ๒,๓๖๕,๘๒๕ 
แผ่นต่อปี ต้นทุน ๗๕๗,๐๖๔ 
บาท (มีการเปลี่ยนผู้รับจ้าง 
และคุณภาพเครื่องถ่าย
เอกสาร) 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ 

๒. การประหยัดน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

ค่ า น้ า มั น เ ชื้ อ เ พลิ ง  ปี 
๒๕๕๗ เป็นเงินจ านวน 
๓๑๙,๒๓๒.๑๐ บาท 
 ๙,๗๓๐.๘๒ ลิตร  

ประหยัดปริมาณน้ ามัน
เชื้อเพลิงจากยอดการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิง จ านวน ๑๕,๘๖๐ 
ลิตรต่อปี ต้นทุน ๔๘๙,๑๙๖ 
บาท 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ 

 

 

 



แผนปฏิบัติระยะเวลาในการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

มาตรการ/นโยบาย และกิจกรรม 

ระยะเวลา 

ต.ค.๕๗ พ.ย.๕๗ ธ.ค.๕๗ ม.ค.๕๘ ก.พ.๕๘ มี.ค.๕๘ เม.ย.๕๘ พ.ค.๕๘ มิ.ย.๕๘ ก.ค.๕๘ ส.ค.๕๘ ก.ย.๕๘ 

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.๕๗ พ.ย.๕๗ ธ.ค.๕๗ ม.ค.๕๘ ก.พ.๕๘ มี.ค.๕๘ เม.ย.๕๘ พ.ค.๕๘ มิ.ย.๕๘ ก.ค.๕๘ ส.ค.๕๘ ก.ย.๕๘ 

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.๕๗ พ.ย.๕๗ ธ.ค.๕๗ ม.ค.๕๘ ก.พ.๕๘ มี.ค.๕๘ เม.ย.๕๘ พ.ค.๕๘ มิ.ย.๕๘ ก.ค.๕๘ ส.ค.๕๘ ก.ย.๕๘ 

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 

วัตถุประสงค์ เพ่ือ  

กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

สถานะปัจจุบัน แผนการด าเนนิงาน
(เป้าหมาย) 

ระยะเวลาตามแผน 

๑. รณรงค์การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค 

มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ผู้บริโภคและประชาชน 
จ านวน ๕๘,๐๖๕ ครั้ง  

จัดท าแผนการด าเนินงาน
รณรงค์การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับ
ประชาชน  

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒. ปรับปรุงกระบวนงาน
ขั้นตอนการด าเนินการ
ด้านการพัฒนา
กฎหมาย 

มีการปรับปรุง พัฒนา 
กฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค จ านวน  
๓ ฉบับ 

มีการก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
กฎหมายเพื่อให้ทันต่อ
เหตุการณแ์ละกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการพัฒนากฎหมาย ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ต.ค.๕๗ พ.ย.๕๗ ธ.ค.๕๗ ม.ค.๕๘ ก.พ.๕๘ มี.ค.๕๘ เม.ย.๕๘ พ.ค.๕๘ มิ.ย.๕๘ ก.ค.๕๘ ส.ค.๕๘ ก.ย.๕๘ 

การปรับปรุงพัฒนา กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

 วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน  
๑. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายรายฉบับ 

- ด าเนินการตรวจสอบ ทบทวน ความล่าสมัยของ
กฎหมายแต่ละฉบับ เพื่อน ามาปรบัปรุง แก้ไข ให้มี
ความทันสมัย 
 

๒. ยกร่างกฎหมายแตล่ะฉบับแล้วเสรจ็ 
- ส านักกฎหมายและคดี ได้ยกร่างกฎหมายที่จะ
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข น าเสนอต่อคณะท างานจดัท า
กฎหมายระดับกรมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย 
เมื่อคณะอนุกรรมการเห็นชอบในหลักการและ
สาระส าคญัแล้ว  
 

๓. รับฟังความคิดเห็นจากผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสีย   
- จัดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์รบัฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างกฎหมายที่จะด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ามาเป็นข้อมลูประกอบใน
การพิจารณาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
กฎหมาย 

 

           



. 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ต.ค.๕๗ พ.ย.๕๗ ธ.ค.๕๗ ม.ค.๕๘ ก.พ.๕๘ มี.ค.๕๘ เม.ย.๕๘ พ.ค.๕๘ มิ.ย.๕๘ ก.ค.๕๘ ส.ค.๕๘ ก.ย.๕๘ 

๔. เสนอขอความเห็นชอบ จากรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน 
- กรณี ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ใหน้ าร่างกฎหมาย
เสนอต่อรัฐมนตรเีจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็น 
เพื่อน าเข้าคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภคให้
ความเห็นชอบ แล้วไปประกาศใช้  

- กรณี ยกรา่ง พรบ. ให้น าร่างกฎหมายเสนอต่อ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็น เพื่อเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

๕. เสนอร่างกฎหมายต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

- น าร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดลงนาม ในหนังสือถึงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อส่งร่างกฎหมายตามขั้นตอน
การเสนอร่างกฎหมายให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี   

 

           



 

 

 

 

 

 

  


