
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

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

              การจัดท าบัญชีต้นทุนตามหลักเกณฑ์  ขั้นตอนและวิธีการที่ กรมบัญชีกลางก าหนด  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบข้อมูล เพ่ือเป็นหลักในการด าเนินงานของ
ส่วนราชการ ที่มุ่งเน้นการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยใช้ประโยชน์จากผลการค านวณต้นทุนของ  
ส่วนราชการในการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในการด าเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นตัวตัดสินใจในการวางแผน การควบคุมการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงาน ตลอดจนการปรับวิธีการ กระบวนการท างานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 กับปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕8 พบว่าการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เกิดขึ้นในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ต้นทุนต่อหน่วย
เพ่ิมขึ้น อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต และกิจกรรมย่อย ของแต่ละศูนย์ต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้
ครอบคลุมกับงบประมาณ 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 ๒๕๕9 ต้นทุนรวม 224,223,570.40 บาท ต้นทุนต่อหน่วย 639.95 บาท  
ปีงบประมาณ ๒๕๕8 ต้นทุนรวม 169,245,423.29 บาท ต้นทุนต่อหน่วย 384.63 บาท 
 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ต้นทุนรวม ของปี 2559 เท่ากับ 224,223,570.40 บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสน
สองหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบสตางค์ ) เพ่ิมขึ้น จากปี 2558 เท่ากับ 169,245,423.29 บาท  
(หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 58.33 เนื่องจาก
ในปี 5๙ ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการท างานเชิงรุก ประกอบกับได้รับงบประมาณในการสนับสนุนท้องถิ่น
เพ่ิมขึ้น ท าให้การด าเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบและให้ความรู้ กับผู้ประกอบธุรกิจ ในทุกจังหวัด เพ่ือจะด าเนิน
มาตรการตรวจสอบจับปรับในปีงบประมาณ 60 ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 48.20   
  ผลผลิตที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน เป็นผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น 
เพ่ือรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕9  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักแผนและการพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนต่างประเทศฯ)) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ต้นทุนรวม 9,600,198.67 บาท ต้นทุนต่อหน่วย 103,227.94 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ต้นทุนรวม 9,063,817.70 บาท ต้นทุนต่อหน่วย 377,659.07 บาท  
 
 



 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ ๒๕๕9 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๕8 เนื่องจาก 
ปีงบประมาณ 2559 ได้มีการปรับภารกิจของส่วนต่างประเทศในด้านการวิเทศสัมพันธ์ มีการศึกษาดูงานจาก
คณะดูงานต่างประเทศ เข้ามาดูงานของส านักงานฯ ประกอบกับ มีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้บริโภคชาว
ต่างประเทศ ท าให้มีปริมาณงานเพ่ิมข้ึน ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 
 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีผลผลิต รวมทั้งสิ้น  ๒ ผลผลิต สามารถเปรียบเทียบผล
ต่างกันได้ ดังปรากฏในตารางที่ ๑ 
ตารางที่ ๑ แสดงผลการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

ชื่อผลผลิต 
ต้นทุนต่อหน่วย 

+/(-) % 
๒๕๕9 ๒๕๕8 

๑. การอ านวยการบังคับใช้
กฎหมายและคุ้มครองผู้บริโภค 

639.95 384.63 +58.33 

๒.  ส่งเสริมและพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคม
อาเซียน 

103,227.94 377,659.07 -72.67 

 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

เพ่ือให้สามารถลดต้นทุนผลผลิต หรือ ควรมีต้นทุนให้ต่ าสุด ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ก าหนดเป้าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน เพ่ือวัดผลผลิตเปรียบเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ไป โดยวัด
ทรัพยากรในเชิงต้นทุนการด าเนินการ และวัดประสิทธิภาพ ดังนี้  

๑. การประหยัดทรัพยากรโดยการลดต้นทุน (วัดค่าใช้จ่าย)  
วัตถุประสงค์ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์ส านักงานและรณรงค์การประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง  

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ 
กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

สถานะปัจจุบัน แผนการด าเนินงาน
(เป้าหมาย) 

ระยะเวลาตาม
แผน 

๑. การลดค่าใช้จ่ายเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปี 
2559 จ านวน 
2,884,702 แผ่นต่อปี 
ต้นทุน 1,161,760บาท 

ลดค่าใช้จ่ายเครื่องถ่ายเอกสาร
ไม่เกิน 2,596,230 แผ่นต่อปี 
ต้นทุน 908,680 บาท  

ปีงบประมาณ 
๒๕60 

๒. การประหยัดน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ปี 2559 
จ านวน ๑4,517.06 ลิตร 
จ านวนเงิน 331,275.86 
บาท 

ประหยัดปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง
จากยอดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
จ านวน 13,065 ลิตรต่อปี 
ต้นทุน 287,430 บาท 

ปีงบประมาณ 
๒๕60 



แผนปฏิบัติระยะเวลาในการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 

 

มาตรการ/นโยบาย และกิจกรรม 

ระยะเวลา 

ต.ค.๕9 พ.ย.๕9 ธ.ค.๕9 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 

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.๕9 พ.ย.๕9 ธ.ค.๕9 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 

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.๕9 พ.ย.๕9 ธ.ค.๕9 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 

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. การประเมินด้านกระบวนการ โดยการปรับปรุงกิจกรรม (วัดประสิทธิภาพ) 

วัตถุประสงค์เพ่ือลดขั้นตอน ยุบยกเลิก หรือยุบรวมกับกิจกรรมอ่ืน ในกระบวนการ/ขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน   

กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

สถานะปัจจุบัน แผนการด าเนินงาน
(เป้าหมาย) 

ระยะเวลาตามแผน 

๑. จดทะเบียนขายตรง
และตลาดแบบตรง 

ต้นทุนรวม จ านวน 
๔๐๕,๖๖๘.๘๙ บาท 
ต้นทุนต่อหน่วย ๙๖๕.๘๘ 
บาท  

ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้
สามารถด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ขอรับจดทะเบียนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๒. ด้านตรวจสอบภายใน ต้นทุนรวม จ านวน 
๕,๓๒๖,๘๙๕.๘๙ บาท 
ต้นทุนต่อหน่วย 
๑๕,๖๖๗.๓๔ บาท 

ลดขั้นตอนการด าเนินงาน 
และเพ่ิมปริมาณงานการ
ตรวจสอบ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
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 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

จดท ะ เบี ย น
ขายตรงและ
ต ล า ด แ บ บ
ตรง 

 
1 วัน 

 

10 วัน 

 

6 วัน 

6 วัน 

 

45 วัน 

                                 No 

 

 7 วัน 

 
1 วัน 

 

7 วัน 

 

3 วัน 

3 วัน 

 

31 วัน 

                                 No 

 

 7 วัน 

    
ระยะเวลา
ด าเนินการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของ
ผู้ประกอบ
ธุรกิจ 
เดิม  
จ านวน 67 วัน 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของ
ผู้ประกอบ
ธุรกิจ 
ใหม่  
จ านวน 44 วัน 
 
เชิงคุณภาพ 
ด้านเวลา 
จ านวนที่ลด  
23 วัน 
 

 

ต้นทุนรวม 
จ านวน 
๔๐๕,๖๖๘.๘๙ 

บาท ต้นทุน
ต่อหน่วย 
๙๖๕.๔๑ 

บาท 

 
ท าให้  
ต้นทุนต่อหน่วย
ลดลง 

 

 

ยื่นค ำขอจดทะเบียน 

ตรวจสอบเอกสำรขอจด 

ออกตรวจผู้ประกอบธุรกิจ 

จดัท ำรำยงำน 

เสนอ       
นำยทะเบียน 

แจ้งผู้ประกอบธุรกิจ 

ยื่นค ำขอจดทะเบียน 

ตรวจสอบเอกสำรขอจด 

ออกตรวจผู้ประกอบธุรกิจ 

จดัท ำรำยงำน 

     เสนอ 
นำยทะเบียน 

แจ้งผู้ประกอบธุรกิจ 
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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 

ด้าน
ตรวจสอบ
ภายใน 

งานด้านวางแผน 
 
 
5 วัน 
 
2 วัน 
 
 
  2 วัน 
 

 
 
 No 2 วัน 
 
 
 

 
2 วัน 
 
 

 
 

งานด้านวางแผน 
 
 
 
 
  7 วัน 
 
 
   
 

 
 
 No 2 วัน 
 
 
 

 
2 วัน 
 
 

 

 
 

 

- 
 

- 
 
ระยะเวลา
ด าเนินการ
วางแผนด้าน
การ
ตรวจสอบ
เดิม  
จ านวน 9 
วัน 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ
วางแผนด้าน
การตรวจสอบ
ใหม่  
จ านวน 7 วัน 
 
เชิงคุณภาพ 
ด้านเวลา 
จ านวนที่ลด  
2 วัน 
 

 

ต้นทุนรวม 
จ านวน 
๕,๓๒๖,๘๙๕.๘๙ 

บาท ต้นทุน
ต่อหน่วย 
๑๕,๖๖๗.๓๔ 
บาท 

 
ต้นทุนต่อ

หน่วยลดลง 
โดยการเพิ่ม
ปริมาณงาน

การตรวจสอบ
ช้ินงานเมื่อ
เทียบกับ

จ านวนวัน/คน 

 

จดัท ำแผนกำรตรวจสอบ 

วำงแผนกำรตรวจสอบ 

วำงแผนกำรปฏิบตั ิ

เสนอ ลคบ. 
อนมุตั ิ

แจ้งเวียนแผนหนว่ยงำน
ภำยใน/ภำยนอก 

วำงแผนกำรตรวจสอบ 

วำงแผนกำรปฏิบตั ิ

เสนอ ลคบ. 
อนมุตั ิ

แจ้งเวียนแผนหนว่ยงำน
ภำยใน/ภำยนอก 

จดัท ำแผนกำรตรวจสอบ 
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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 

ด้าน
ตรวจสอบ
ภายใน 

งานตรวจสอบภายใน 
 
 
  4 วัน 
 
  5 วัน 
 
 
  3 วัน 
 
 
  5 วัน 
 No 1 วัน 
 

 
 

 No 
2 วัน 
 
 

 
 
 

งานตรวจสอบภายใน 
 
 
   
 
   
 
 
   
 15วัน 
 
   
 No 1 วัน 
 

 
 

 No 
2 วัน 
 

 
 
 

 
 

 

- 
 

- 
 
ระยะเวลา
ด าเนินการ
งาน
ตรวจสอบ
เดิม  
จ านวน 17 
วัน 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ
งานตรวจสอบ
ใหม่  
จ านวน 15 วัน 
 
เชิงคุณภาพ 
ด้านเวลา 
จ านวนที่ลด  
2 วัน 
 

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

 
ต้นทุนต่อ

หน่วยลดลง 
โดยการเพิ่ม
ปริมาณงาน

การตรวจสอบ
ช้ินงานเมื่อ
เทียบกับ

จ านวนวัน/คน 

 

ด้ำนกำรเงิน 

ด้ำนกำรจดัซือ้จดัจ้ำง 

ด้ำนควำมรับผิดละเมิดและแพง่ 

เสนอ ลคบ. 
อนมุตั ิ

โครงกำรที่วำงแผนตรวจสอบกรณี

พิเศษ 

แจ้งหน่วยงำนภำยใน/ภำยนอก 

ด้ำนกำรเงิน 

ด้ำนกำรจดัซือ้จดัจ้ำง 

ด้ำนควำมรับผิดละเมิดและแพง่ 

เสนอ ลคบ. 
อนมุตั ิ

โครงกำรที่วำงแผนตรวจสอบกรณี

พิเศษ 

แจ้งหน่วยงำนภำยใน/ภำยนอก 


