
แผนเพ่ิมประสิทธิภาพและแผนเพ่ิมผลสมัฤทธิ์จากการจัดทำต้นทุนผลผลิต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

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

              การจัดทำบัญชีต้นทุนตามหลักเกณฑ์  ขั้นตอนและวิธีการที่ กรมบัญชีกลางกำหนด  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบข้อมูล เพ่ือเป็นหลักในการดำเนินงานของ
ส่วนราชการ ที่มุ่งเน้นการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยใช้ประโยชน์จากผลการคำนวณต้นทุนของ  
ส่วนราชการในการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในการดำเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นตัวตัดสินใจในการวางแผน การควบคุมการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงาน ตลอดจนการปรับวิธีการ กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
  เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่าการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตทีเ่กิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต และกิจกรรมย่อยของแต่ละศูนย์ต้นทุน 
เพ่ือให้ครอบคลุมกับงบประมาณที่ได้รับลดลง รวมถึงปริมาณงานที่ลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุให้บางกิจกรรมย่อย 
ไม่สามารถวิเคราะห์ผลออกมาได้อย่างมีสาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้   
  ผลผลิตหลักที่ ๑ การอำนวยการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองผู้บริโภค (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
กองกฎหมายและคดี สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก  
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา กองคุ้ มครองผู้บริโภคด้านสัญญา กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต้นทุนรวม ๑๙๑,๑๒๗,๔๔๔.๗๗  บาท ต้นทุนต่อหน่วย ๓,๔๐๒.๘๔ บาท 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต้นทุนรวม  ๒๐๙,๐๕๔,๓๘๕.๖๐ บาท ต้นทุนต่อหน่วย ๒,๙๔๕.๙๒ บาท 

  ผลการวิเคราะห์พบว่า ต้นทุนรวม ปี ๒๕๖๔ เท่ากับ ๒๐๙,๐๕๔,๓๘๕.๖๐ บาท 
(สองร้อยเก้าล้านห้าหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) เพ่ิมขึ้น จากปี ๒๕๖๒ ซึ่งต้นทุนรวม ปี 
๒๕๖๓ เท่ากับ ๑๙๑,๑๒๗,๔๔๔.๗๗ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ด
สิบเจ็ดสตางค์) (คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๘) เนื่องจากในปี ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น  ปริมาณงานเพ่ิมขึ้น ทำให้ต้นทุนตอ่หน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๓ 

 ผลผลิตหลักที่ ๒  ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักแผน
และการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต้นทุนรวม ๒,๓๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท ต้นทุนต่อหน่วย ๑,๑๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต้นทุนรวม ๘๙๓,๒๑๐.๕๐ บาท ต้นทุนต่อหน่วย ๘๕๘.๐๓  บาท 

  ไม่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบผลผลิตหลักที่ ๒ ได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบกิจกรรม  

 ผลผลิตหลักที่ ๓ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ)) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต้นทุนรวม เท่ากบั ๑๒,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ ต้นทนุต่อหน่วย ๑๒,๗๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต้นทุนรวม เท่ากบั ๑,๓๘๔,๐๐๐.๐๐  ต้นทนุต่อหน่วย ๑,๓๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

  ไม่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบผลผลิตหลักที่ ๓ ได้ เนื่องจากผลผลิตนี้เป็นการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล และแต่ละระบบมีรูปแบบที่ตา่งกัน ทำให้มีต้นทุนต่างกนั  
 



 

ตารางที่ ๑ แสดงผลการเปรยีบเทียบต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ชื่อผลผลิต 
ต้นทุนต่อหน่วย 

+/(-) +/(-) % 
๒๕๖๔ ๒๕๖๓ 

๑.  การอำนวยการบังคับใช้
กฎหมายและคุม้ครอง
ผู้บริโภค 

๒,๙๔๕.๙๒ ๓,๔๐๒.๘๔ -๔๕๖.๙๒ -๑๓.๔๓ 

๒.  ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

๘๕๘.๐๓ ๑,๑๙๗,๐๐๐.๐๐ ไม่สามารถเปรียบเทียบได้
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบกิจกรรม 
๓.  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 
๑,๓๘๔,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๗๖๐,๐๐๐.๐๐   ไม่สามารถเปรียบเทียบได้

เนื่องจากการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลมีรูปแบบที่ต่างกัน 

ทำให้มีต้นทุนต่างกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 



 

๑. แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 การประหยัดทรัพยากรโดยการลดต้นทุน (วัดค่าใช้จ่าย) โดยการลดค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์
สำนักงานและรณรงค์การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง เพ่ือให้สามารถลดต้นทุนผลผลิตหรือควรมีต้นทุนที่ต่ำ สำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กำหนดเป้าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพ่ือวัดผลผลิตเปรียบเทียบ
กับทรัพยากรที่ใช้ไป โดยวัดทรัพยากรในเชิงต้นทุนการดำเนินการ และวัดประสิทธิภาพ ดังนี้  

 

กิจกรรมเพิม่ประสทิธิภาพ 
กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

สถานะปัจจุบัน 
 

แผนการดำเนนิงาน
(เป้าหมาย) 

ระยะเวลา
ตามแผน 

๑. การลดค่าใช้จ่าย 
 เครื่องถ่ายเอกสาร 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
ปี ๒๕๖๔ จำนวน 
๒,๑๘๓,๖๘๑ แผ่นต่อปี  
ต้นทุน ๖๐๕,๙๔๖.๕๐ บาท 
 

ลดค่าใช้จ่ายเครื่องถ่ายเอกสาร
ไม่เกิน ๒,๐๗๔,๔๙๖.๙๕ แผน่/ปี 
ต้นทุน ๕๗๕,๖๔๙.๑๗ บาท  
(ลดลง ๕% จากปี ๒๕๖๔) 
 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

๒. การประหยัดน้ำมัน
 เชื้อเพลิง 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ปี ๒๕๖๔
จำนวน ๕,๗๐๖.๒๔ ลิตร/ป ี
ต้นทุน ๑๕๓,๔๔๑ บาท 
 

ประหยัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
จากยอดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 
จำนวน ๕,๔๒๐.๙๓ ลิตร/ปี 
ต้นทุน ๑๔๕.๗๖๘.๙๕ บาท 
(ลดลง ๕% จากปี ๒๕๖๔) 
 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

๓ 



แผนปฏิบัติระยะเวลาในการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

 

มาตรการ/นโยบาย และกิจกรรม 

ระยะเวลา 

ต.ค.๖๔ พ.ย.๖๔ ธ.ค.๖๔ ม.ค.๖๕ ก.พ.๖๕ มี.ค.๖๕ เม.ย.๖๕ พ.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕ ก.ค.๖๕ ส.ค.๖๕ ก.ย.๖๕ 

๑. การลดค่าใช้จ่ายเครื่องถ่ายเอกสาร 

๑) จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร 

   ๒) รณรงค์ใหบุ้คลากรนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือเป็นการประหยัด 
ค่าถ่ายเอกสาร เช่น ส่งข้อมูลต่าง ๆ เวียนหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงาน  
ทางระบบ Intranet ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
ใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร  

๓) การสแกนข้อมูลแล้วใช้ระบบสารสนเทศจัดการ
ข้อมลู แทนการถ่ายเอกสาร 

๔) จัดทำคู่มือหรือแนวทางการดำเนินงานในระบบ
สารสนเทศขององค์กร และสื่อสารทาง  
web site   

 

   

      

 

             

๔ 



 

มาตรการ/นโยบาย และกิจกรรม 

ระยะเวลา 

ต.ค.๖๔ พ.ย.๖๔ ธ.ค.๖๔ ม.ค.๖๕ ก.พ.๖๕ มี.ค.๖๕ เม.ย.๖๕ พ.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕ ก.ค.๖๕ ส.ค.๖๕ ก.ย.๖๕ 

๒. การประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  
- รณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรใช้รถยนต์

ร่วมกันในการเดินทางไปเส้นทางเดยีวกัน 
 - กำชับพนกังานขับรถยนต์ให้ขับรถ 

ในอัตราความเร็วยานพาหนะที่พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนด ๙๐ กม/ชม. 

 - รถยนต์เบนซินราชการทุกคันในจังหวัด 
ที่มกี๊าซโซฮอล์จำหน่ายต้องใช้ก๊าซโซฮอล์ 

 - ตรวจลมยางเป็นประจำ ยางที่อ่อนเกินไป
ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมนัมากกว่ายางที่มีปริมาณ 
ลมยางตามที่มาตรฐานกำหนด 

 - บำรุงรักษาตรวจซ่อมเครื่องยนต์  
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง  
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และไส้กรองอากาศ  
ทุกรอบการใช้งาน   

 - กำหนดเวลาการส่งเอกสารโดยรถยนต์ 
ในแต่ละวัน โดยการรวบรวมเอกสารไว้จดัส่งพร้อม
กัน เช่น กำหนดการส่งไว้วันละ ๒ ครั้ง คือ  
ช่วงเช้าและช่วงบ่าย 

   

  

          

๕ 



มาตรการ/นโยบาย และกิจกรรม 

ระยะเวลา 

ต.ค.๖๔ พ.ย.๖๔ ธ.ค.๖๔ ม.ค.๖๕ ก.พ.๖๕ มี.ค.๖๕ เม.ย.๖๕ พ.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕ ก.ค.๖๕ ส.ค.๖๕ ก.ย.๖๕ 

 - ลดการเดินทางโดยการใช้อุปกรณส์ื่อสาร
แทนการเดินทาง เช่น การส่งหนังสือระหว่าง
หนว่ยงาน หากเร่งด่วน ก็ใช้วิธีการส่งทางโทรสาร  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หากเป็นเอกสารสำคัญ 
ก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน  
ส่วนหนังสือเวียนที่ไม่สำคัญให้ใช้วิธีส่ง E-Mail  
หรือส่งทางไปรษณีย์ 
 - ไม่ควรติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับ
เครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน เพราะ
การติดเครื่องยนต์ ๕ นาที จะสิ้นเปลืองน้ำมัน  
๑๐๐ ซี.ซี. หากเปิดเครื่องปรับอากาศด้วยจะ
สิ้นเปลืองน้ำมันเพ่ิมอีกร้อยละ ๑๐ 
 - ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อน 
การเดนิทางทุกครั้ง เพ่ือเลือกทางท่ีใกล้ที่สุด หรือใช้
เวลาน้อยที่สุด การขับรถหลงทางเพียง ๑๐ นาที 
จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน ๕๐๐ ซี.ซี. 
 - ไม่เร่งเครื่องยนต์กอ่นออกรถ การเร่ง
เครื่องยนต์ให้มีความเร็วรอบสูง ทำให้สิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนโดยไม่จำเป็น 
 - ออกรถโดยวิ่งไปอย่างช้า ๆ แทนการอุ่น
เครื่องยนต์โดยการจอดรถติดเครื่องอยู่กับที่ 
 

  

          

๖ 



มาตรการ/นโยบาย และกิจกรรม 

ระยะเวลา 

ต.ค.๖๔ พ.ย.๖๔ ธ.ค.๖๔ ม.ค.๖๕ ก.พ.๖๕ มี.ค.๖๕ เม.ย.๖๕ พ.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕ ก.ค.๖๕ ส.ค.๖๕ ก.ย.๖๕ 

 - ใช้เกยีร์ให้สัมพันธ์กบัความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์ และไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะขับ เพราะจะ
ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน 
 - ปิดเครือ่งปรับอากาศก่อนถึงที่หมาย  
๒-๓ นาที 
 - ไม่ควรบรรทุกน้ำหน้กมากเกินไป หากมี
สิ่งของที่ไมจ่ำเป็นควรนำออก 
 - เลือกใช้รถยนต์ทีป่ระหยัดน้ำมัน หรือ
เลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพการเดินทาง 
เช่น การเดินทางในเขตเมือง ควรเลือกใช้รถที่มี
เครื่องยนต์ขนาดเล็ก 
 - ใช้น้ำมันทีม่ีค่าออกเทนเหมาะสมกับ
เครื่องยนต์ เลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพก่อนเป็น
อันดับแรก Gasohol, Biodiesel 
 - ทดสอบรถยนตว์่ามีความสิ้นเปลือง 
ในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่ 

 

  

          

๗ 



๒. แผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์จากการปรับปรุงกิจกรรม 

  วัตถุประสงค์เพ่ือลดขั้นตอน ยุบยกเลิก หรือยุบรวมกับกิจกรรมอ่ืน ในกระบวนการ/ขั้นตอน 
การดำเนินงาน   
 

กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

สถานะปัจจุบัน แผนการดำเนนิงาน
(เป้าหมาย) 

ระยะเวลาตามแผน 

๑. ด้านกระบวนงานด้าน
งานสารบรรณ 

ต้นทุนรวม จำนวน 
๔,๐๖๑,๙๘๕.๘๙ บาท 
ต้นทุนต่อหน่วย ๔๔.๙๓ บาท 

ลดขั้นตอน และจำนวนวัน 
ในการดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๒. ด้านยานพาหนะ  ต้นทุนรวม จำนวน 
๒,๗๖๖,๑๒๗.๒๐ บาท 
ต้นทุนต่อหนว่ย ๒๔ บาท 

ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

๘ 



 การวางแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกจิกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/
ขั้นตอนในการดำเนินงาน) Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 

(กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน) 

วิธีการดำเนินการ Output (สนิค้า/บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 
ลดขั้นตอน/ 
ลดจำนวน

เวลา 

ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบรวมกับ
กิจกรรม

อื่น 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

เป้าหมาย
หลังการ
ปรับปรุง 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

1. กระบวนงาน 
สารบรรณ 
   1.1 ทะเบียนรับ 

   - - ระยะเวลา
ดำเนินการ 
ด้านงาน 
สารบรรณ 
(ทะเบียนรับ) 
เดิม  
๕ ชั่วโมง  
๔๕ นาที 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 
ด้านงาน 
สารบรรณ 
(ทะเบียนรับ) 
ใหม่ 
๓ ชั่วโมง  
๔๕ นาที 
 
เชิงเวลา 
ด้านเวลา
จำนวนท่ีลด  
๒ ชม. 
 

-ต้นทุนรวม  
๔,๐๖๑,๙๘๕.๘๙ บ. 
-ปริมาณงาน 
๙๐,๔๑๖ ฉบับ 
- ต้นทุนต่อหนว่ย 
๔๔.๙๓ บาท 

งานสารบรรณ 
(ทะเบียนรับ) 
ลดเวลาในการ
ปฏิบัติงานโดยใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ 
รับหนังสือทาง
ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail) ซ่ึงจะ
ช่วยให้ระยะเวลา
ในการดำเนินการ
เร็วขึ้น และ
ประหยัด
ค่าใช้จ่าย 
ได้มากขึ้น 
 
 
 

 

 

๙ 

30 นาท ี

1 ชม. 
 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
30 นาท ี

15 นาท ี

30 นาท ี

ส่ง E-mail มายัง สคบ. 

รับหนังสือ/ตรวจสอบ 
แยกประเภท 

ฝ่ายบริหาร
พิจารณา 

กรณี จม.ส่วนบุคคลไม่ลงทะเบียนรับ
ในระบบ/ส่งผู้เกี่ยวข้องโดยตรง 

ลงทะเบียนรับในระบบ 

ผอ.ฝ่ายบริหาร
พิจารณา 

รับ 
 

จบ 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

30 นาท ี

1 ชม. 
 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
30 นาท ี

15 นาท ี

30 นาท ี

ส่งหนังสือมายัง สคบ. 

รับหนังสอื/ตรวจสอบ 
แยกประเภท 

ฝ่ายบริหาร
พิจารณา 

กรณี จม.ส่วนบุคคลไม่ลงทะเบียนรับ
ในระบบ/ส่งผูเ้กี่ยวข้องโดยตรง 

ลงทะเบียนรับในระบบ 

ผอ.ฝ่ายบริหาร
พิจารณา 

รับ 
 

จบ 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

3 ชม. ๑ ชม. 
3 ชม. 



3 ชม. 

หนังสือจากสำนกั/กอง/กลุ่ม 
- ลับ 
- ลงทะเบียน 
- EMS 
- จดหมายธรรมดา 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
 (กรณีไม่จำเป็นต้องส่งหนังสือตัวจริง) 

1.30 ชม. 

 

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/
ขั้นตอนในการดำเนินงาน) 

Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน) 

วิธีการดำเนินการ Output (สนิค้า/บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 

ลดขั้นตอน/ 
ลดจำนวนเวลา 

ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบรวมกับ
กิจกรรม

อื่น 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

เป้าหมาย
หลังการ
ปรับปรุง 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

   1.2 ทะเบียนส่ง  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - - ระยะเวลา
ดำเนินการ 
ด้านงาน 
สารบรรณ 
(ทะเบียนส่ง) 
เดิม  
๖ ชั่วโมง  
๒๐ นาที 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 
ด้านงาน 
สารบรรณ 
(ทะเบียนส่ง) 
ใหม่ 
๔ ชั่วโมง  
๕๐ นาที 
 
เชิงเวลา 
ด้านเวลา
จำนวนท่ีลด  
๑ ชม. ๓๐ 
นาที 
 

-ต้นทนุรวม  
๔,๐๖๑,๙๘๕.๘๙ บ. 
-ปริมาณงาน 
๙๐,๔๑๖ ฉบับ 
- ต้นทุนต่อหนว่ย 
๔๔.๙๓ บาท 

งานสารบรรณ 
(ทะเบียนส่ง) 
เวลาในการ
ปฏิบัติงานโดยใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ 
ส่งหนังสือทาง
ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail) ซ่ึงจะ
ช่วยให้ระยะเวลา
ในการดำเนินการ
เร็วขึ้น และ
ประหยัด
ค่าใช้จ่าย 
ไดม้ากขึ้น 
 
 
 

 

 

15 นาท ี

30 นาท ี

กรอกรายละเอียด
จดหมายลงทะเบยีนและ 

EMS ในใบนำสั่ง 

ส่ง 
 

จนท.สารบรรณตรวจสอบ
ใบตอบรับ 

 

ส่งสำเนาหนังสือคืนกอง
เจ้าของเร่ือง/ 

เก็บเอกสารใบตอบรับ 

จบ 
 

20 นาท ี

หนังสือจากสำนกั/กอง/กลุ่ม 
- ลับ 
- ลงทะเบียน 
- EMS 
- จดหมายธรรมดา 

2 ชม. 

15 นาท ี

30 นาท ี

กรอกรายละเอียด
จดหมายลงทะเบยีนและ 

EMS ในใบนำสั่ง 

ส่งไปรษณีย์ 
 

จนท.สารบรรณตรวจสอบ
ใบตอบรับ 

 

ส่งสำเนาหนังสือคืนกอง
เจา้ของเร่ือง/ 

เก็บเอกสารใบตอบรับ 

จบ 
 

20 นาท ี

คัดแยกหนังสือ 15 นาท ี

คัดแยกหนังสือ 15 นาท ี

2 ชม. 



 

 

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/
ขั้นตอนในการดำเนินงาน) 

Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ

ดำเนินงาน) 

วิธีการดำเนินการ Output (สนิค้า/บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 
ลดขั้นตอน/ 
ลดจำนวน

เวลา 

ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบรวมกับ
กิจกรรมอื่น 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

ก่อนการปรับปรุง 
เป้าหมายหลังการ

ปรับปรุง 

3. กระบวนงาน 
ด้านยานพาหนะ 
(การจองรถ
ราชการ สคบ.
ผ่านระบบ) 

 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - ระยะเวลา
ดำเนินการ 
ด้าน
ยานพาหนะ 
(การจองรถ
ราชการ 
สคบ.ผ่าน
ระบบ) 
เดิม  
๑ ชั่วโมง  
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 
ด้านงาน 
สารบรรณ 
(ทะเบียนส่ง) 
ใหม่ 
๓๐ นาที 
 
เชิงเวลา 
ด้านเวลา
จำนวนท่ีลด  
๓๐ นาที 
 

-ต้นทุนรวม  
๒,๗๖๖,๑๒๗.๒๐ บ. 
-ระยะทาง 
๑๑๕,๒๗๙ กม. 
- ต้นทุนต่อหน่วย 
๒๔ บาท 

การจองรถราชการ 
สคบ.ผ่านระบบ 
เป็นการนำ
เทคโนโลยีมาช่วย
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงจะ
ช่วยให้สะดวกและ
ระยะเวลาในการ
ดำเนินการเร็วขึ้น 
 
 

  

เสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งใช้รถ
ลงนามในใบขออนุญาตใช ้

รถส่วนกลาง 
 

ผู้ขออนุญาตกรอกคำขอใช้
รถยนต์ในใบขออนุญาต 

ใชร้ถส่วนกลาง 

๕ นาท ี

1๐ นาท ี

๒0 นาท ี

นำส่งใบขออนุญาตใช ้
รถส่วนกลาง 

ที่ห้องยานพาหนะ 

ผู้ควบคุมการใช้รถ 
จัดการข้อมูลรถ/คนขับรถ 

 

จบ 
 

เสนอให้ผู้อำนวยการกอง/ 
หัวหน้ากองหรือผู้แทนลงนาม 15 นาท ี

1๐ นาท ี

ผู้ควบคุมการใช้รถราชการ 
(หัวหน้าฝา่ยบรหิารทั่วไป สลก.) 

จัดการข้อมูลรถ/คนขับรถ 
เสนอผู้มีอำนาจสั่งใช้รถผ่านระบบ 

 

เข้าเว็บไซต์ 
http://portal.ocpb.go.th 
เลือก OCPB Workflow 

เลือกเมนู จองรถ 
 

๕ นาท ี

1๐ นาท ี

๑๐ นาท ี

ผู้ขออนุญาตกรอกคำขอ
ผ่านระบบ 

 

ผู้อนุญาตคำขอใช้รถ(ขา้ราชการ
ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป)

อนุญาตคำขอผา่นระบบ 
 

จบ 
 

5 นาท ี

ผู้มีอำนาจสั่งใช้รถพิจารณา 
อนุญาต/ไม่อนุญาต 

ผ่านระบบ 
 

http://portal.ocpb.go.th/

