รายงานการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ส ำนั กแผนและกำรพัฒ นำกำรคุ้ มครองผู้ บริโ ภคได้ดำเนินกำรติดตำมประเมิน ผลโครงกำร/กิจกรรม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจำแนกเป็น ตัวชี้วัดรำยยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัดรำยกลยุทธ์
ผลตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
: สคบ. มียุทธศำสตร์ ๔ ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด ๙ ตัวชี้วัด ซึ่งยุทธศำสตร์ทั้ง ๔ ได้ผลตัวชี้วัดบรรลุผลตำม
ค่ำเป้ำหมำย จำนวน ๗ ตัวชี้วัด และไม่บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากลไกป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภค มีตัวชี้วัด ๒ ตัว คือ
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำย
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๕
ผลตัวชี้วัด : ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ สคบ. มีข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำย คือ ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง กำรโฆษณำของผู้ประกอบธุรกิจ
ซึ่งมีข้อมูลไม่เพียงพอในกำรคำนวณตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของผู้บริโภคที่ได้รับกำรชดเชย เยียวยำ
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๘๐
ผลตัวชี้วัด : ร้อยละ ๘๔.๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหา มีตัวชี้วัด ๒ ตัว คือ
ตัวชี้วัดที่ ๓ จำนวนกฎหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำ
ค่ำเป้ำหมำย : ๘ ฉบับ
ผลตัวชี้วัด : ๒๔ ฉบับ
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละควำมสำเร็จกำรขับเคลื่อนนโยบำย/มำตรกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๘๐
ผลตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มีตัวชี้วัด ๓ ตัว คือ
ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๘๐
ผลตัวชี้วัด : ร้อยละ ๘๒.๓๐
ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคที่ทำกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๗๐
ผลตัวชี้วัด : ร้อยละ ๗๐.๘๖
ตัวชี้วัดที่ ๗ อัตรำที่ลดลงของกำรบริโภคสินค้ำและบริกำรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประชำชน
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๖
ผลตัวชี้วัด : สคบ. ไม่ได้จัดทำแบบสำรวจกำรบริโภคสินค้ำและบริกำรที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของประชำชน แต่มีกิจกรรมส่งเสริมกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืนเท่ำนั้น
๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัด ๒ ตัว คือ
ตัวชี้วัดที่ ๘ ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจ
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐
ผลตัวชี้วัด : ร้อยละ ๙๖.๓๐
ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๗๐
ผลตัวชี้วัด : ร้อยละ ๗๖.๒๒
แสดงรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำง และแผนภูมิ (๑)
ผลตัวชี้วัดรายกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
: สคบ. มีกลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ๒๔ ตัวชี้วัด ซึ่งกลยุทธ์ทั้ง ๒๔ กลยุทธ์ ได้ผลตัวชี้วัดบรรลุผลตำม
ค่ำเป้ำหมำย จำนวน ๒๑ ตัวชี้วัด และไม่บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากลไกป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภค มีกลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ๗ ตัว คือ
กลยุทธ์ ๑.๑ กำรพัฒนำกลไกกำรตรวจสอบและเฝ้ำระวังสินค้ำหรือบริกำร
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสินค้ำและบริกำรที่ได้รับกำรตรวจสอบ
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๗
ผลตัวชี้วัด : ๖๒.๑๓
กลยุทธ์ ๑.๒ กำรพัฒนำกลไกกำรเตือนภัยสินค้ำหรือบริกำร
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผนเฝ้ำระวังและพิสูจน์สินค้ำไม่ปลอดภัย
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐
ผลตัวชี้วัด : ร้อยละ ๙๖.๖๗
แผนเฝ้ำระวังและพิสูจน์สินค้ำไม่ปลอดภัย กำหนดลงตรวจสอบ จำนวน ๓๐ ครั้ง ๓๓ จังหวัด
ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ จำนวน ๒๙ ครั้ง ๓๑ จังหวัด
กลยุทธ์ ๑.๓ มีกลไกกำรแก้ไขปัญหำและเยียวยำผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้บริโภคที่ได้รับบริกำรรับเรื่องร้องเรียน
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๗๕
ผลตัวชี้วัด : ร้อยละ ๙๘.๘๔
ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับควำมสำเร็จของแผนกำรพัฒนำระบบกำรไกล่เกลี่ยออนไลน์
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับ ๒
ผลตัวชี้วัด : ระดับ ๔
ตัวชี้วัดที่ ๕ อัตรำที่เพิ่มขึ้นของกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนกำรซื้อขำยออนไลน์ e-commerce
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐
ผลตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒๕.๓๔
ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงฐำนข้อมูลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับ ๒
ผลตัวชี้วัด : ระดับ ๒
๒

กลยุทธ์ ๑.๔ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ตัวชี้วัดที่ ๗ จำนวนกิจกรรมด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคที่ผู้ประกอบธุรกิจร่วมมือกับภำครัฐ
ค่ำเป้ำหมำย : ๗ กิจกรรม
ผลตัวชี้วัด : ๒๒ กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหา มีกลยุทธ์ ๓ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
๔ ตัว คือ
กลยุทธ์ ๒.๑ กำหนดหรือขับเคลื่อนนโยบำยกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับ ๕
ผลตัวชี้วัด : ระดับ ๕
กลยุทธ์ ๒.๒ มีแผนพัฒนำกฎหมำย (๔ ปี) และรำยปี
ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำแผนพัฒนำกฎหมำย
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับ ๕
ผลตัวชี้วัด : ระดับ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ จำนวนกฎหมำยที่ได้รับกำรทบทวน แก้ไข พัฒนำ เพื่อประโยชน์ต่อประชำชน
ค่ำเป้ำหมำย : ๘ ฉบับ
ผลตัวชี้วัด : ๒๔ ฉบับ
กลยุทธ์ ๒.๓ มีฐำนข้อมูลด้ำนกฎหมำย
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำฐำนข้อมูลด้ำนกฎหมำย
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับ ๕ (๑ ด้ำน)
ผลตัวชี้วัด : ระดับ ๕ (๑๒ ด้ำน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มีกลยุทธ์ ๒
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ๗ ตัว คือ
กลยุทธ์ ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้บริโภคเพื่อกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นขององค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐
ผลตัวชี้วัด : ร้อยละ ๕๑.๑๖
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ร้อยละของผลสำรวจควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรตระหนักและรับรู้สิทธิและหน้ำที่ของ
ผู้บริโภค
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๘๒
ผลตัวชี้วัด : ร้อยละ ๘๒.๓๐
กลยุทธ์ ๓.๒ ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเครือข่ำยด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ร้อยละของเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคที่ทำกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๗๐
ผลตัวชี้วัด : ๗๐.๘๖
๓

ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ำยที่มีกิจกรรมเฝ้ำระวังสื่อ
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๕
ผลตัวชี้วัด : สคบ. ไม่มีเครือข่ำยที่ดำเนินกิจกรรมเฝ้ำระวังสื่อ
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภค
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๕
ผลตัวชี้วัด : ร้อยละ ๗.๘๕
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของวิทยำกรตัวคูณด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๗๒
ผลตัวชี้วัด : ร้อยละ ๖๐
สคบ. มีวิทยำกรตัวคูณ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓๐ รำย ปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐ รำย
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ ร้อยละของจำนวนเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๗๐
ผลตัวชี้วัด : ร้อยละ ๗๙.๔๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีกลยุทธ์ ๓ กลยุทธ์
ตัวชี้วัด ๖ ตัว คือ
กลยุทธ์ ๔.๑ พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ ระดับควำมสำเร็จของแผนพัฒนำบุคลำกร
ค่ำเป้ำหมำย : ระดับ ๕
ผลตัวชี้วัด : ระดับ ๕
กลยุทธ์ ๔.๒ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ทันสมัย (Smart Office)
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรภำยในองค์กร ด้ำนสิ่งแวดล้อมในกำรทำงำน
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๗๐
ผลตัวชี้วัด : ร้อยละ ๗๖.๒๒
ตัวชี้วัดที่ ๒๑ ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ สคบ.
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๘๐
ผลตัวชี้วัด : ร้อยละ ๙๘.๘๔
ตัวชี้วัดที่ ๒๒ ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัดประเมินส่วนรำชกำร ตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐
ผลตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ร้อยละควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนภำยใต้แผนยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของ สคบ.
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๖๕
ผลตัวชี้วัด : ร้อยละ ๙๑.๖๗
๔

กลยุทธ์ ๔.๓ กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร้อยละควำมสำเร็จของโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ ๗๕
ผลตัวชี้วัด : ร้อยละ ๘๙.๓๖
แสดงรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำง (๒)
ส ำนั ก แผนและกำรพั ฒ นำกำรคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ได้ ส รุ ป กำรใช้ ง บประมำณของโครงกำร/กิ จ กรรม
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตำมแผนงำน ได้ดังนี้
งบประมาณ
ได้รับจัดสรร (บาท)
แผนงำนพื้นฐำน (๑)
๖๓,๒๓๑,๘๐๐
แผนงำนยุทธศำสตร์ (๒)
๑๐,๒๙๑,๓๐๐
- ยุทธศำสตร์ที่ ๔
๑,๙๙๕,๖๐๐
- ยุทธศำสตร์ที่ ๖
๘,๒๙๕,๗๐๐
รวม (๑) และ (๒)
๗๓,๕๒๓,๑๐๐
แผนงาน

งบประมาณ
ใช้ไป (บาท)
๕๙,๘๐๐,๑๔๘.๐๕
๙,๙๕๘,๖๗๗.๓๘
๑,๙๗๓,๔๕๐
๗,๙๘๕,๒๒๗.๓๘
๖๙,๗๕๘,๘๒๕.๔๓

คิดเป็น
ร้อยละ
๙๔.๕๗
๙๖.๗๖
๙๘.๘๙
๙๖.๒๖
๙๔.๘๘

จำกตำรำง สรุปได้ว่ำ
แผนงำนพื้นฐำน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๖๓,๒๓๑,๘๐๐ บำท
ใช้จ่ำยงบประมำณ จำนวน ๕๙,๘๐๐,๑๔๘.๐๕ บำท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๗
แผนงำนยุทธศำสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๑๐,๒๙๑,๓๐๐ บำท
ใช้จ่ำยงบประมำณ จำนวน ๙,๙๕๘,๖๗๗.๓๘ บำท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๖
แยกเป็น - ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๑,๙๙๕,๖๐๐ บำท
ใช้จ่ำยงบประมำณ จำนวน ๑,๙๗๓,๔๕๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๙
- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๘,๒๙๕,๗๐๐ บำท
ใช้จ่ำยงบประมำณ จำนวน ๗,๙๘๕,๒๒๗.๓๘ บำท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๖
หมำยเหตุ สคบ. ได้นำเงินเหลือจ่ำยจำนวน ๑,๘๓๖,๓๘๕.๑๐ บำท โอนเปลี่ยนแปลง เพื่อดำเนินกำร ดังนี้
๑.) ซื้อเครื่องพิมพ์ (สปจ.) จำนวน ๒๑๖,๖๗๕ บำท
๒.) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สลก.) จำนวน ๓๒๖,๔๘๙.๑๐ บำท
๓.) จัดทำปรับปรุงห้อง (กผป.) จำนวน ๗๕,๒๒๑ บำท
๔.) ค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ (สลก.) จำนวน ๑,๒๑๘,๐๐๐ บำท
ส ำนั ก แผนและกำรพั ฒ นำกำรคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ได้ วิ เ ครำะห์ จ ำกด ำเนิ น งำนโครงกำร/กิ จ กรรม
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แยกรำยสำนัก กอง กลุ่ม โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้
๑. สานักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด (สปจ.)
- ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๓๖,๔๐๑,๐๐๐ บำท
- ใช้จ่ำยงบประมำณ จำนวน ๓๕,๕๖๒,๙๗๙.๕๕ บำท คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๖๙
๕

- โครงกำร/กิจกรรม ในแผนงำนพื้นฐำน จำนวน ๑๒ โครงกำร แบ่งเป็น ตำมแผนงำน จำนวน
๗ โครงกำร กำรจ้ำงเหมำ จำนวน ๓ โครงกำร ยกเลิก จำนวน ๑ โครงกำร และโครงกำรใหม่ จำนวน ๓ โครงกำร
- โครงกำร/กิ จ กรรมที่ ย กเลิ ก จ ำนวน ๑ โครงกำร คื อ กิ จ กรรมกำรจั ด ประชุ ม
คณะอนุกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด (จำนวน ๑๐ จังหวัด) เนื่องจำก สปจ. ปรับกำรดำเนินงำนเป็น
กำรจัดโครงกำรสัมมนำเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภำค เพิ่มเติม จำนวน ๔ ครั้ง
- โครงกำร/กิจกรรมที่ไม่เป็นตำมแผน (โครงกำรใหม่) จำนวน ๓ โครงกำร คือ
๑.) โครงกำรสัมมนำเสริมสร้ำงเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภำค
๒.) โครงกำรสั ม มนำเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรเพื่ อ พั ฒ นำศั ก ยภำพบุ ค ลำกรในกำร
ดำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.) โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบั ติกำร เรื่อง กำรวิเครำะห์ SWOT และแนวทำง
กำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภำค ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. สานักงานเลขานุการกรม (สลก.)
- ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๔,๗๐๑,๒๔๐ บำท
- ใช้จ่ำยงบประมำณ จำนวน ๓,๗๕๒,๑๒๑.๓๐ บำท คิดเป็น ร้อยละ ๗๙.๘๑
- โครงกำร/กิจกรรม ในแผนงำนพื้นฐำน จำนวน ๑๓ โครงกำร แบ่งเป็น ตำมแผนงำน
จำนวน ๗ โครงกำร กำรจ้ำงเหมำ จำนวน ๖ โครงกำร ยกเลิก จำนวน ๑ โครงกำร และโครงกำรใหม่ จำนวน ๒
โครงกำร (แผนงำนพื้นฐำน จำนวน ๑ โครงกำร และแผนงำนยุทธศำสตร์ จำนวน ๑ โครงกำร โดยใช้เงินเหลือจ่ำย
ของยุทธศำสตร์ที่ ๖)
- โครงกำร/กิจกรรมที่ยกเลิก จำนวน ๑ โครงกำร คือ โครงกำรปฐมนิเทศและพัฒนำ
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ และพนักงำนรำชกำรได้รับกำรจัดจ้ำงใหม่ สคบ. เนื่องจำก สคบ.
ได้ส่งข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ ไปอบรมกับสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี จึงไม่ได้ใช้งบประมำณในส่วนนี้ และได้
นำงบประมำณให้หน่วยงำนอื่นที่มีควำมจำเป็นจัดโครงกำรแทน
- โครงกำร/กิจกรรมที่ไม่เป็นตำมแผน (โครงกำรใหม่) จำนวน ๒ โครงกำร คือ
๑.) โครงกำรอบรมเสริมสร้ำงประสิทธิภำพด้ำนกำรเงิน กำรคลังและพัสดุ
๒.) โครงกำรเพิ่มขีดสมรรถนะ เสริมควำมรู้ด้ำนยุทธศำสตร์ สร้ำงหัวใจจิตอำสำ
๓. กองกฎหมายและคดี (กกค.)
- ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๒,๗๖๐,๐๐๐ บำท
- ใช้จ่ำยงบประมำณ จำนวน ๒,๖๓๐,๓๗๐ บำท คิดเป็น ร้อยละ ๙๕.๓๐
- โครงกำร/กิจกรรม ในแผนงำนพื้นฐำน จำนวน ๔ โครงกำร แบ่งเป็น ตำมแผนงำน
จำนวน ๓ โครงกำร กำรจ้ำงเหมำ จำนวน ๑ โครงกำร และโครงกำรใหม่ จำนวน ๓ โครงกำร
- โครงกำร/กิจกรรมที่ไม่เป็นตำมแผน (โครงกำรใหม่) จำนวน ๓ โครงกำร คือ
๑.) โครงกำรประชุ ม สั ม มนำเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรเกี่ ย วกั บ กำรฟ้ อ งคดี ใ นฐำนะ
เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองผู้บริโภคของข้ำรำชกำรใน สคบ.
๒.) โครงกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจบทบำทของ สคบ. ต่อพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระรำชบัญญัติกำรจัดตั้งสภำองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
๖

๓.) โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิ บัติกำรจัดทำร่ำงแผนพัฒนำกฎหมำยของ สคบ.
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
๔. กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา (กคส.)
- ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บำท
- ใช้จ่ำยงบประมำณ จำนวน ๒,๑๗๓,๕๙๐ บำท คิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๗๙
- โครงกำร/กิจกรรม ในแผนงำนพื้นฐำน จำนวน ๕ โครงกำร แบ่งเป็น ตำมแผนงำน
จำนวน ๔ โครงกำร กำรจ้ำงเหมำ จำนวน ๑ โครงกำร ยกเลิก จำนวน ๓ โครงกำร และโครงกำรใหม่ จำนวน ๒
โครงกำร
- โครงกำร/กิจกรรมที่ยกเลิก จำนวน ๓ โครงกำร คือ
๑.) โครงกำรประชำพิจำรณ์แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ประกำศคณะกรรมกำรว่ำ
ด้วยสัญญำ เรื่อง ให้ธุรกิจขำยห้องชุดเป็นธุรกิจควบคุมสัญญำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
๒.) โครงกำรแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือยกเลิกประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วย
สัญญำ เรื่อง ให้ธุรกิจเช่ำซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ำเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ พ.ศ. ๒๕๔๔
๓.) โครงกำรแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือยกเลิกประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วย
สัญญำ เรื่อง ให้ธุรกิจขำยก๊ำซหุงต้มที่เรียกเก็บเงินประกันถังเป็นธุรกิจที่ควบคุมรำยกำรในหลักฐำนกำรรับเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒
เนื่องจำก คณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ ได้หมดวำระลงเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ จึงไม่
สำมำรถดำเนินกำรพิจำรณำแก้ไข เพิ่ มเติม ปรับปรุงหรือยกเลิกประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ ทั้ง ๓ เรื่อง
ข้ำงต้นได้ ซึ่งคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ (ชุดเดิม) ได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ กำรแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงประกำศ
คณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ เรื่องให้ธุรกิจขำยห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... มีประเด็น
เกี่ยวกับกำรขัดกันของกฎหมำยที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ระหว่ำง พระรำชบัญญัติอำคำรชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม กับประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ เรื่องให้ธุรกิจขำยห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ พ.ศ. ๒๕๔๓
จึ ง มอบหมำยให้ สคบ. ด ำเนิ น กำรหำรื อ ไปยั ง ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี ก ำ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำยังมิได้แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ สคบ. ทรำบ
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรว่ำ
ด้วยสัญญำชุดใหม่แล้ว คณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ (ชุดปัจจุบัน) ได้พิ จำรณำทบทวนกำรจัดทำมำตรกำรเพื่อ
กำกับดูแล ควบคุม และกำรอำนวยควำมเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค เห็นว่ำ ปัจจุบันปัญหำเรื่องกำรซื้อขำยรถยนต์ใช้
แล้วมีสภำพปัญหำและส่งผลต่อผู้บริโภคจำนวนมำก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับ (ร่ำง)
ประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้ วยสัญญำ เรื่อง ให้ธุรกิจกำรขำยรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ พ.ศ. ....
ที่ได้มีกำรพิจ ำรณำรับ ฟังควำมคิดเห็ นไปแล้ว เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ นั้น มีประเด็นที่ต้องพิจ ำรณำ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดควำมสมบูรณ์ จึงมีมติ ให้ทบทวน (ร่ำง) ประกำศดั งกล่ำว เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น
จำกผู้มีส่ วนได้ส่ว นเสียอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ ได้พิจำรณำยก (ร่ำง) ประกำศฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
พร้ อมกัน นี้ คณะกรรมกำรว่ำด้ว ยสั ญญำได้กำหนดแผนกำรดำเนิน กำรโดยกำหนดให้ มีกำร
พิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติม ประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ เรื่องให้ธุรกิจให้เช่ำอำคำรเพื่ออยู่อำศัยเป็นธุรกิจ
ที่ควบคุมสัญญำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้มีควำมสมบูรณ์เพิ่มมำกขึ้น ประกอบกับได้รับข้อมูลในมิติต่ำง ๆ จำกผู้มีส่วนได้
๗

ส่วนเสียเกี่ยวกับกำรบังคับใช้ภำยหลังจำกที่ประกำศดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ ซึ่งคณะกรรมกำว่ำด้วยสัญญำ ได้จัดทำ
(ร่ำง) ประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ เรื่องธุรกิจกำรให้เช่ำอำคำรเพื่อกำรอยู่อำศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- โครงกำร/กิจกรรมที่ไม่เป็นตำมแผน (โครงกำรใหม่) จำนวน ๒ โครงกำร คือ
๑.) โครงกำรรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่ำง) ประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วย
สัญญำ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่ำอำคำรเพื่อกำรอยู่อำศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
๒.) โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำม
ระเบียบคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริ โภค ว่ำด้วยกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อประชำชนของ สคบ. พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ กคส.
๕. กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา (กคฆ.)
- ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๑,๒๖๐,๐๐๐ บำท
- ใช้จ่ำยงบประมำณ จำนวน ๑,๒๒๔,๕๐๐ บำท คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๑๘
- โครงกำร/กิจกรรม ในแผนงำนพื้นฐำน จำนวน ๑ โครงกำร (กำรจ้ำงเหมำ)
๖. กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (กคต.)
- ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๑,๕๕๖,๘๘๐ บำท
- ใช้จ่ำยงบประมำณ จำนวน ๑,๕๐๕,๙๐๐ บำท คิดเป็น ร้อยละ ๙๖.๗๒
- โครงกำร/กิจกรรม ในแผนงำนพื้นฐำน จำนวน ๗ โครงกำร แบ่งเป็น ตำมแผนงำน
จำนวน ๓ โครงกำร กำรจ้ำงเหมำ จำนวน ๒ โครงกำร และโครงกำรใหม่ จำนวน ๒ โครงกำร
- โครงกำร/กิจกรรมที่ไม่เป็นตำมแผน (โครงกำรใหม่) จำนวน ๒ โครงกำร คือ
๑.) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพิจำรณำแผนกำรจ่ำยผลตอบแทนในระบบ
ธุรกิจขำยตรง
๒.) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในกำร
พิจำรณำและตรวจสอบแผนกำรจ่ำยผลตอบแทนในระบบธุรกิจขำยตรง
๗. กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก (กคฉ.)
- ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๖,๐๔๖,๗๐๐ บำท แบ่งเป็น ๒ แผนงำน คือ
แผนงำนพื้นฐำน จำนวน ๓,๗๓๙,๐๐๐ บำท
แผนงำนยุทธศำสตร์ (ยุทธศำสตร์ที่ ๖) จำนวน ๒,๓๐๗,๗๐๐ บำท
- ใช้จ่ำยงบประมำณ จำนวน ๔,๕๓๓,๑๒๒.๗๖ บำท คิดเป็น ร้อยละ ๗๔.๙๖
แผนงำนพื้นฐำน จำนวน ๓,๓๗๔,๕๙๔ บำท คิดเป็น ร้อยละ ๙๐.๒๕
แผนงำนยุทธศำสตร์ จำนวน ๑,๑๕๘.๗๖ บำท คิดเป็น ร้อยละ ๕๐.๒๐
- โครงกำร/กิจกรรม จำนวน ๒๐ โครงกำร อยู่ใน ๒ แผนงำน ดังนี้
ในแผนงำนพื้นฐำน จำนวน ๗ โครงกำร แบ่งเป็น ตำมแผนงำน จำนวน ๖
โครงกำร กำรจ้ำงเหมำ จำนวน ๒ โครงกำร และยกเลิก จำนวน ๑ โครงกำร
ในแผนงำนยุทธศำสตร์ จำนวน ๑๓ โครงกำร
- โครงกำร/กิจกรรมที่ยกเลิก จำนวน ๑ โครงกำร คือ โครงกำรตรวจจับสินค้ำอันตรำย
เนื่องจำก กคฉ. ได้มีโครงกำรในลักษณะเดียวกัน คือ โครงกำร “สคบ. ตรวจจับ ปรับจริง ฉลำกสินค้ำ” ประกอบกับ
๘

กผป. มีควำมจำเป็นต้องโครงกำรผลิตวัสดุเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อรณรงค์และ
ส่งเสริมกำรลดใช้พลำสติก แต่งบประมำณไม่เพียงพอ จึงของบประมำณส่วนนี้ไปใช้ในโครงกำรดังกล่ำว
๘. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (กผป.)
- ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๕,๗๔๙,๒๐๐ บำท
แผนงำนพื้นฐำน จำนวน ๓,๗๕๓,๖๐๐ บำท
แผนงำนยุทธศำสตร์ (ยุทธศำสตร์ที่ ๔) จำนวน ๑,๙๙๕,๖๐๐ บำท
- ใช้จ่ำยงบประมำณ จำนวน ๖,๐๗๘,๓๗๒.๙๐ บำท ใช้เกินงบที่ได้รับ ร้อยละ ๕.๗๒
แผนงำนพื้นฐำน จำนวน ๓,๗๔๘,๖๒๒.๙๐ บำท
แผนงำนยุทธศำสตร์ จำนวน ๒,๓๒๙,๗๕๐ บำท ใช้เกินงบที่ได้รับ ร้อยละ
๑๗.๘๕ แบ่งเป็น ๒ ยุทธศำสตร์ คือ ยุทธศำสตร์ที่ ๔ จำนวน ๑,๙๗๓,๔๕๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๙
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ จำนวน ๓๕๖,๓๐๐ บำท (ใช้จำกเงินเหลือจ่ำย)
- โครงกำร/กิจกรรม จำนวน ๑๗ โครงกำร อยู่ใน ๒ แผนงำน ดังนี้
ในแผนงำนพื้นฐำน จำนวน ๑๒ โครงกำร แบ่งเป็น ตำมแผนงำน จำนวน ๑๐
โครงกำร กำรจ้ำงเหมำ จำนวน ๑ โครงกำร และโครงกำรใหม่ จำนวน ๑ โครงกำร
ในแผนงำนยุทธศำสตร์ จำนวน ๕ โครงกำร แบ่งเป็น ตำมแผนงำน จำนวน ๓
โครงกำร และโครงกำรใหม่ จำนวน ๒ โครงกำร (ใช้เงินเหลือจ่ำยของยุทธศำสตร์ที่ ๔ จำนวน ๑ โครงกำร และ
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ จำนวน ๑ โครงกำร)
- โครงกำร/กิจกรรมที่ไม่เป็นตำมแผน (โครงกำรใหม่) จำนวน ๓ โครงกำร ดังนี้
ในแผนงำนพื้นฐำน จำนวน ๑ โครงกำร คือ
๑.) โครงกำรผลิตวัสดุเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อ
รณรงค์และส่งเสริมกำรลดใช้พลำสติก
ในแผนงำนยุทธศำสตร์ จำนวน ๒ โครงกำร คือ
๑.) โครงกำรจัดจ้ำงผลิตคลิปวิดีโอประชำสัมพันธ์ควำมรู้ ข้อแนะนำ คำเตือน
เกี่ยวกับกำรซื้อสินค้ำหรือบริกำรทำงสื่อออนไลน์
๒.) โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยอำสำสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.)
รุ่นที่ ๑
๙. สานักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (สผพ.)
- ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๘,๕๘๘,๐๐๐ บำท
แผนงำนพื้นฐำน จำนวน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บำท
แผนงำนยุทธศำสตร์ (ยุทธศำสตร์ที่ ๖) จำนวน ๕,๙๘๘,๐๐๐ บำท
- ใช้จ่ำยงบประมำณ จำนวน ๘,๒๒๐,๗๕๐.๙๒ บำท คิดเป็น ร้อยละ ๙๕.๗๒
แผนงำนพื้นฐำน จำนวน ๒,๕๕๗,๓๓๒.๖๐ บำท คิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๓๕
แผนงำนยุทธศำสตร์ จำนวน ๕,๖๖๓.๔๑๘.๓๒ คิดเป็น ร้อยละ ๙๔.๕๗
- โครงกำร/กิจกรรม จำนวน ๒๑ โครงกำร อยู่ใน ๒ แผนงำน ดังนี้
ในแผนงำนพื้นฐำน จำนวน ๗ โครงกำร แบ่งเป็น ตำมแผนงำน จำนวน ๓
โครงกำร กำรจ้ำงเหมำ จำนวน ๒ โครงกำร และโครงกำรใหม่ จำนวน ๒ โครงกำร
๙

ในแผนงำนยุทธศำสตร์ จำนวน ๑๔ โครงกำร แบ่งเป็น ตำมแผนงำน จำนวน
๑๑ โครงกำร ยกเลิก จำนวน ๔ โครงกำร และโครงกำรใหม่ จำนวน ๗ โครงกำร
- โครงกำร/กิจกรรมที่ยกเลิก จำนวน ๔ โครงกำร คือ
๑.) โครงกำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชำพิจำรณ์
๒.) โครงกำรจัดจ้ำงทำสรุปผลกำรวิเครำะห์และประเมินระยะครึ่งแผน
๓.) โครงกำรจัดทำเอกสำรแผนยุทธศำสตร์กำรคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชำติ ฉบับ
ที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
๔.) โครงกำรประชุมถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์กำรคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชำติ
ฉบับที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
เนื่องจำก โครงกำรลำดับที่ ๑ ๒ และ ๓ ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ทันปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพรำะโครงกำรวิเครำะห์และจัดทำรำยงำนร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (ฉบับ
ปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ที่ได้จ้ำงที่ปรึกษำดำเนินกำรนั้น ผู้รับจ้ำงยังดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ ซึ่งระยะเวลำ
จ้ำงครบกำหนดส่งมอบงำนในวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๒ จึงเป็นเหตุให้โครงกำรจัดจ้ำงทำเอกกสำรทั้ง ๓ โครงกำร
ต้องขอยกเลิก และยังส่งผลให้โครงกำรลำดับที่ ๔ ไม่สำมำรถจัดโครงกำรได้ ซึ่งได้ปรับเป็นกำรดำเนินโครงกำร
บุรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน (Big Projects) ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรซื้อขำยสินค้ำออนไลน์และเฝ้ำระวัง-แจ้ง
เตือนภัยแก่ผู้บริโภคยุค ๔.๐ แทน และงบประมำณของโครงกำรจัดจ้ำงทำเอกสำรทั้ง ๓ นั้น ได้โอนให้กับโครงกำร
ที่มีควำมจำเป็นไปดำเนินกำรแล้ว
- โครงกำร/กิจกรรมที่ไม่เป็นตำมแผน (โครงกำรใหม่) จำนวน ๙ โครงกำร ดังนี้
ในแผนงำนพื้นฐำน จำนวน ๒ โครงกำร คือ
๑.) โครงกำรประชุมทวิภำคีเพื่อควำมร่วมมือด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ไทย-เยอรมัน
๒.) โครงกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๒
ในแผนงำนยุทธศำสตร์ จำนวน ๗ โครงกำร คือ
๑.) โครงกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน (Big Project) ในกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรซื้อขำยสินค้ำออนไลน์และเฝ้ำระวัง-แจ้งเตือนภัยแก่ผู้บริโภคยุค ๔.๐
๒.) โครงกำรประชุมเชิงวิช ำกำรแลกเปลี่ ยนเรียนรู้เพื่อพัฒ นำกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้มีประสิทธิภำพ
๓.) โครงกำรงำนประกำศเจตนำรมณ์กำรเชื่อมโยงข้อมูลสู่ Big Data เพื่อกำร
คุ้มครองผู้บริโภคอย่ำงยั่งยืน
๔.) โครงกำรคลินิกยุทธศำสตร์ สคบ.
๕.) โครงกำรประชำพิจำรณ์ร่ำงจรรยำบรรณธุรกิจออนไลน์ของอำเซียน
๖.) โครงกำรสำรวจควำมคิดเห็นดัชนีกำรเพิ่มขีดสำมำรถของผู้บริโภคในระดับ
อำเซียน
๗.) โครงกำรจัดจ้ำงแปลเอกสำรคู่มือฝึกอบรมตำมกิจกรรม Strengthening
Technical Competency for consumer Protection in Asean

๑๐

๑๐. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
- ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๔๖๘,๐๘๐ บำท
- ใช้จ่ำยงบประมำณ จำนวน ๓๖๔,๖๑๘ บำท คิดเป็น ร้อยละ ๗๗.๘๙
- โครงกำร/กิจกรรม ในแผนงำนพื้นฐำน จำนวน ๓ โครงกำร แบ่งเป็น ตำมแผนงำน
จำนวน ๒ โครงกำร และกำรจ้ำงเหมำ จำนวน ๑ โครงกำร
๑๑. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)
- ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บำท
- ใช้จ่ำยงบประมำณ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บำท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
- โครงกำร/กิจกรรม ในแผนงำนพื้นฐำน จำนวน ๑ โครงกำร (กำรจ้ำงเหมำ)
๑๒. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศรท.)
- ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ๓,๖๑๒,๐๐๐ บำท
- ใช้จ่ำยงบประมำณ จำนวน ๓,๕๓๒,๕๐๐ บำท คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๗๙
- โครงกำร/กิจกรรม ในแผนงำนพื้นฐำน จำนวน ๑ โครงกำร (กำรจ้ำงเหมำ)

๑๑

