
รายงานผลตามแผนนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

(รอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) 



 สารบัญ  
         หน้า 

๑. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม (๑๐ กิจกรรม)        
๑.๑ กิจกรรมชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค          ๑  
๑.๒ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค        ๓ 
๑.๓ กิจรรมพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น         ๔ 
๑.๔ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค         ๕ 
๑.๕ กิจกรรมตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค          ๗ 
๑.๖ กิจกรรมรณรงค์ร่วมใจ ซื้อขายสินค้าและบริการอย่างปลอดภัย           ๘ 

(ช่วงเทศกาลลอยกระทง เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสงกรานต์) 
๑.๗ กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค         ๑๒ 
๑.๘ กิจกรรมประชุมทวิภาคีเพ่ือพัฒนากระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค – ลาว         ๑๖ 
๑.๙ กิจกรรมจัดท าคู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคชาวต่างชาติ         ๑๗ 
๑.๑๐ กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือสื่อภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  ๑๗ 

๒. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๕ กิจกรรม และ ๑ กิจกรรมย่อย) 
๒.๑ กิจกรรมบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ.         ๑๙  
๒.๒ กิจกรรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในส่วนกลาง         ๒๐ 
๒.๓ กิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค         ๓๔ 

(การจัดท าร่าง กฎหมาย การแก้ไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง กฎกระทรวง/ประกาศ และประชาพิจารณ์) 
๒.๔ กิจกรรมจัดท าสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ         ๓๕ 
      ๒.๔.๑ ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคตามนโยบาย/ตามสถานการณ์        
๒.๕ กิจกรรมทนายอาสา         ๓๖ 

 



๓. นโยบายด้านองค์การ (๕ กิจกรรมหลัก)  
๓.๑ กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน        ๓๘ 
๓.๒ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         ๓๙ 
๓.๓ การจัดให้มีคณะท างานรับผิดชอบดูแลความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ      ๔๐ 
๓.๔ การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้         ๔๑ 
๓.๕ กิจกรรมอบรมแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง           ๔๑ 

๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน (๕ กิจกรรมหลัก และ ๘ กิจกรรมย่อย) 
๔.๑ กิจกรรมประกวดค่านิยมองค์กร         ๔๒ 
๔.๒ กิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘         ๔๒ 
๔.๓ กิจกรรมการซักซ้อมแผนภาวะฉุกเฉิน         ๔๔ 
๔.๔ กิจกรรมสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล         ๔๕ 
๔.๕ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล        ๔๖ 

๔.๕.๑ การเพ่ิมศักยภาพด้านฟ้องคดีให้แก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค          
๔.๕.๒ การปฏิบัติงานด้านบังคับคดีและงานด้านการด าเนินคดีอาญาการเปรียบเทียบคดี         
         ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และพรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง    
๔.๕.๓ การพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง         
๔.๕.๔ การเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค    
๔.๕.๕ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเจรจาไกล่เกลี่ยและตรวจสอบโฆษณา         
๔.๕.๖ การพัฒนาศักยภาพงานสืบสวนสอบสวนให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ด้านสินค้าและบริการ        
๔.๕.๗ การพัฒนาบุคลากรในการด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคใน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐      
๔.๕.๘ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ภาคผนวก 
เอกสารแนบ ๑ แผนยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
เอกสารแนบ ๒ สรุปผลการปฏิบัติงานทนายอาสา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) 
เอกสารแนบ ๓ รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(รอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) 

แผนนโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สคบ. 
/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ด าเนินการเสร็จสิ้น/กิจกรรม 
(จ านวน ๒๔ กิจกรรมหลัก ๙ กิจกรรมย่อย) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(จ านวน ๑ กิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรมย่อย) 

๑. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
(๑๐ กิจกรรม) (สผพ./ กผป./ สปจ./ กคฉ.)  

๑. กิจกรรมชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบ
การคุ้มครองผู้บริโภค 
๒. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการด าเนินงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 
๓. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น 
๔. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 
๕. กิจกรรมตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจใน
ส่วนภูมิภาค 
๖. กิจกรรมรณรงค์ร่วมใจ ซื้อขายสินค้าและบริการอย่าง
ปลอดภัย (ช่วงเทศกาลลอยกระทง เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
ตรุษจีน เทศกาลสงกรานต์) 
๗. กิจกรรมจัดท าคู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของ
ผู้บริโภคชาวต่างชาติ 
๘. กิจกรรมประชุมทวิภาคีเพ่ือพัฒนากระบวนการคุ้มครอง
ผู้บริโภค – ลาว 
๙. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือสื่อภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค 
๑๐. กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค 
 

 



 
 

แผนนโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สคบ. 
/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ด าเนินการเสร็จสิ้น/กิจกรรม 
(จ านวน ๒๔ กิจกรรมหลัก ๙ กิจกรรมย่อย) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(จ านวน ๑ กิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรมย่อย) 

๒. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๕ กิจกรรม) (สลก./ กคส./ กกค./ กคฆ./ กคฉ./ 
กคต.) 
 
 
 
 

๑. กิจกรรมบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ.  
๒. กิจกรรมทนายอาสา  
๓. กิจกรรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในส่วนกลาง  
๔. กิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค (การจัดท าร่าง กฎหมาย การแก้ไข เพ่ิมเติม 
ปรับปรุง กฎกระทรวง/ประกาศ และประชาพิจารณ)์ 
๕. กิจกรรมจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับประเทศ (ด าเนินการแล้ว ๑ กิจกรรมย่อย) 
   ๕.๑ ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคตามนโยบาย/ตามสถานการณ์ 

หมายเหตุ : กิจกรรมจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ  
(๓ กิจกรรมย่อย อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
๑. กิจกรรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
(จัดจ้างแล้วอยู่ในขั้นตอนการด าเนินงานตามสัญญาจ้าง) 
๒. กิจกรรมผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการ
คุ้มครองผู้บริ โภค (จัดจ้างแล้วอยู่ ในขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามสัญญาจ้าง) 
๓. กิจกรรมผลิตและเผยแพร่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ทางสื่อออนไลน์ (จัดจ้างแล้วอยู่ในขั้นตอนการด าเนินงาน
ตามสัญญาจ้าง) 

๓. นโยบายด้านองค์การ 
(๕ กิจกรรม) (สลก./ กพบ.) 

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. การจัดให้มีคณะท างานรับผิดชอบดูแลความเสี่ยงที่จะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 
๔. การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
๕. กิจกรรมอบรมแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 

 

๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
(๕ กิจกรรม) (สลก./ สผพ./ กกค./ กคต./ กคส./ 
กคฆ./ กคฉ./ กผป./ กพบ.) 

๑. กิจกรรมประกวดค่านิยมองค์กร 
๒. กิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ 
๓. กิจกรรมการซักซ้อมแผนภาวะฉุกเฉิน 
๔. กิจกรรมสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุค
ดิจิทัล 
๕. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการตาม

 



 
 

แผนนโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สคบ. 
/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ด าเนินการเสร็จสิ้น/กิจกรรม 
(จ านวน ๒๔ กิจกรรมหลัก ๙ กิจกรรมย่อย) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(จ านวน ๑ กิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรมย่อย) 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๘ กิจกรรมย่อย)  
   ๕.๑ การเพ่ิมศักยภาพด้านฟ้องคดีให้แก่เจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ผู้บริโภค 
   ๕.๒ การปฏิบัติ งานด้านบังคับคดีและงานด้านการ
ด าเนินคดีอาญาการเปรียบเทียบคดีตาม พรบ.คุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และพรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง 
   ๕.๓ การพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานด้านธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรง 
   ๕.๔ การเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
จากผู้บริโภค 
   ๕.๕ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเจรจาไกล่
เกลีย่และตรวจสอบโฆษณา 
   ๕.๖ การพัฒนาศักยภาพงานสืบสวนสอบสวนให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ด้านสินค้าหรือบริการ 
   ๕.๗ การพัฒนาบุคลากรในการด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภค
ใน พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   ๕.๘ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
 
 

 



๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี (รอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๖๐ – กันยายน ๖๑) 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
๑. นโยบายด้านรัฐ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๑.๑ กิจกรรมชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคภาคประชาชน
ต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค 

๑.๑.๑ โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค 
กิจกรรมอบรมเจรจาไกล่เกลี่ยขั้นพื้นฐานส าหรับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาสังคม 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเจรจาไกล่เกลี่ยขั้นพ้ืนฐานให้เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคภาคประชาสังคมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้บริโภคในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๕ คน/ เครือข่ายภาคประชาชน จ านวน ๕๐ คน และวิทยากรจ านวน ๒ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน  
 วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ  
 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค และสามารถน าทักษะที่ได้รับจากการ
อบรมน าไปใช้ในการเจรจาไกล่เกลี่ยและให้ค าปรึกษา รวมถึงการแก้ไขปัญหาร้องเรียนแก่ผู้บริโภค ณ ส านักงาน
เขต ทั้ง ๕๐ เขต ในกรุงเทพมหานคร 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
 จ านวน ๓๑,๕๘๗ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ  
 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค โดยวัดจากผลคะแนนการท าแบบทดสอบ  
Pre-test  และการท าแบบทดสอบ Post-test ซึ่งคะแนนที่ได้เกินร้อยละ ๘๐ รวมถึงสามารถน าทักษะที่ได้รับจากการ
อบรมน าไปใช้ในการเจรจาไกล่เกลี่ยและให้ค าปรึกษา รวมถึงการแก้ไขปัญหาร้องเรียนแก่ผู้บริโภค ณ ส านักงานเขต 
ทั้ง ๕๐ เขต ในกรุงเทพมหานคร 
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี 



๒ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
  ๑.๑.๒ โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
อบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน   
 บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๑๐ คน/ ผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน ๗ คน 
 ประชาชน จ านวน ๑๐ คน/ ภาครัฐ จ านวน ๙ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน  
 เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น แจ้งวัฒนะ และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ  
 สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่เก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถน าไปช่วยเหลือและสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้บริโภคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
 จ านวน ๒๕๕,๓๙๖ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ  
 ร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐  
 (มีการทดสอบความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้เข้ารับการอบรม) 
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี 
 
 



๓ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
 ๑.๒ กิจกรรมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ แนวทาง
ด าเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค  
วัตถุประสงค์ 
 ๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคทั้งส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
หลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) และการบริการที่ดี (Service Mind) เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนพื้นที่ภูมิภาค 
 ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบนโยบาย บทบาท ภารกิจ และทิศทางการปฏิบัติงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติด้านการเจรจาไกล่
เกลี่ยในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ด้านสัญญา ด้านโฆษณา ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ตลอดจน
แนวทางวิธีการปฏิบัติงานการเงินบัญชี และการพัสดุเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการคิดเชิงบวก และการสร้างทัศนคติที่ดีเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๑๖๑ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี – รังสิต กรุงเทพมหานคร 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ  
 จ านวนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๒ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ท าให้การน านโยบาย บทบาท ภารกิจ และทิศทางการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค มีการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
และร่วมกันจัดท าแผนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหางานที่มีอยู่เดิมและวางแผนในการปฏิบัติงานภายใต้ พรบ.คุ้มครอง 
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามประกาศคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และกฎหมายอ่ืน ๆ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางวิธีการ
ปฏิบัติงานการเงินการบัญชีและการพัสดุ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าเขต และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด อีกท้ังส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากรที่



๔ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริการที่ดี
อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคต่อไป 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
 จ านวน ๙๑๔,๓๗๔ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ  
 ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
การด าเนินงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในระดับ
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น (จ านวน ๖ ครั้ง) 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ และความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค ตามท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้ 
 ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบนโยบายการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสามารถ
น าไปก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ได ้
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 ภาครัฐ จ านวน ๑๕๓ คน/ ประชาชน จ านวน ๑๒ คน/ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕๑๐ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ครั้งที่ ๑ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ 
 ครั้งที่ ๒ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมต้นทอง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ครั้งที่ ๓ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะมาเจสติก จังหวัดสกลนคร 
 ครั้งที่ ๔ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 ครั้งที่ ๕ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี 



๕ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
 ครั้งที่ ๖ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบ้านอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนดในโครงการฯ มีความสนใจเข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนด ซ่ึงท าให้ภาครัฐคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในหน้าที่และสิทธิของผู้บริโภคตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่ของ สคบ. และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ลงตรวจแนะน าประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละจังหวัดทั้ง ๕ จังหวัด พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจส่วน
ใหญ่ยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจรับทราบและด าเนินการจัดท าให้
ถูกต้องตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และให้ค าแนะน าและเอกสารแก่ผู้ประกอบธุรกิจไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้
ถูกต้องต่อไป  
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
 จ านวน ๔๔๙,๗๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ  
 ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนดในโครงการ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ 
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี 

 ๑.๔ กิจกรรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค 

โครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (จ านวน ๔ ครั้ง) 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. ภาครัฐ มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคภายใน พรบ.
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกาศคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 ๒. ผู้ประกอบธุรกิจ สามารถปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกาศตามคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 



๖ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 ภาครัฐ จ านวน ๑๓๙ คน/ ผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน ๕๑ คน/ ประชาชน จ านวน ๗๑ คน/ คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่ จ านวน ๒๑๘ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ครั้งที่ ๑ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี 
 ครั้งที่ ๒ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย 
 ครั้งที่ ๓ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง 
 ครั้งที่ ๔ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนดในโครงการฯ มีความสนใจเข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนด ซึ่งท าให้ภาครัฐและคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด/เทศบาล/
องค์การบริหารส่วนต าบล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจสามารถปฏิบัติตาม พรบ.
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่และสิทธิของผู้บริโภคตาม พรบ.คุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคต่อไป โดยคณะ
เจ้าหน้าที่ของ สคบ. ได้ลงตรวจแนะน าประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด แล้วพบว่า ผู้
ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจรับทราบ 
และด าเนินการจัดท าให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ค าแนะน าและเอกสารแก่ผู้ประกอบธุรกิจไว้
เป็นแนวทางในการให้ความรู้ต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานทราบแล้ว 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
 จ านวน ๓๗๘,๒๖๘.๒๘ (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบแปดสตางค์) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ  
 ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนดในโครงการ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ 



๗ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
 ๑.๕ กิจกรรมตรวจติดตาม

พฤติการณ์ของ 
ผู้ประกอบธุรกิจในส่วน
ภูมิภาค 

โครงการตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค (จ านวน ๑๐ ครั้ง) 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ในจังหวัดที่ได้จัดโครงการสัมมนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒. เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจให้ปฏิบัติถูกต้องตาม พรบ.คุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๑ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จังหวัดแพร่        ครั้งที่ ๖ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดสุรินทร์ 
ครั้งที่ ๒ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จังหวัดอุตรดิตถ์       ครั้งที่ ๗ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ครั้งที่ ๓ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จังหวัดหนองบัวล าภู  ครั้งที่ ๘ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดราชบุรี 
ครั้งที่ ๔ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จังหวัดสกลนคร       ครั้งที่ ๙ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพชรบุรี 
ครั้งที่ ๕ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จังหวัดนครพนม        ครั้งที่ ๑๐ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 การจัดโครงการดังกล่าว ได้ด าเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามเป้าหมาย จ านวน ๑๐ จังหวัด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนเป้าหมายที่ได้ก าหนด ซึ่งท าให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีทักษะ ความรู้ 
และความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ภายใต้ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
ประกาศคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดของผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกาศคณะกรรมการ



๘ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
เฉพาะเรื่อง และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการ จาก
การติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องตามที่
กฎหมายก าหนด ในส่วนผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนด เจ้าหน้าได้แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
รับทราบผลการตรวจสอบแล้ว และให้ด าเนินการจัดท าให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
 จ านวน ๑๕๙,๕๙๕ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ  
 (ครั้งที่ ๑) ด าเนินการตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ตามเป้าหมายที่ก าหนด ระดับ ๓ จ านวน 
๑๐ จังหวัด 
 (ครั้งที่ ๒) ร้อยละของการรายงานให้จังหวัดด าเนินการแจ้งให้จังหวัดเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบธุรกิจที่
กระท าความผิดตามเป้าหมายที่ก าหนด ระดับ ๓ จ านวน ๑๐ จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี 

 ๑.๖ กิจกรรมรณรงค์ร่วมใจ 
ซื้อขายสินค้าและบริการอย่าง
ปลอดภัย (ช่วงเทศกาลลอย
กระทง เทศกาลปีใหม่เทศกาล
ตรุษจีน เทศกาล 
สงกรานต์) 
 
 
 
 

๑.๖.๑ โครงการรณรงค์ร่วมใจ ซื้อขายสินค้าและบริการอย่างปลอดภัย  
กิจกรรม “ตรวจสอบ ฉลากสินค้า ลด แลก แจก แถม (ช่วงเทศกาลปีใหม่) และกิจกรรม “ตรวจสอบความ
ปลอดภัย เพื่อป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ช่วงเทศกาลปีใหม่)” 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพ้ืนที่ตรวจสอบและด าเนินการบังคับใช้กฎหมายกับ
ผู้ประกอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ๒. เพ่ือรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความเป็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
จากการใช้สินค้าหรือบริการ 
 ๓. เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่เอาเปรียบผู้บริโภคและมีการเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจาก
การซื้อสินค้าหรือรับบริการในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 
 



๙ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
 ๔. เพ่ือป้องปรามผู้ประกอบธุรกิจที่อาจลักลอบขายสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
มีค าสั่งห้ามขาย 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๑๐ คน/ ผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน ๓๐ คน/ ประชาชนจ านวน ๓๐ คน 
 ส านักงานเขต ท่าอากาศยานดอนเมือง กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการ
 คุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 กรมการค้าภายใน ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ฯลฯ จ านวน ๑๐ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน  
 - กิจกรรม “ตรวจสอบฉลากสินค้าลด แลก แจก แถม (ช่วงเทศกาลปีใหม่) 
 วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ห้องสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว 
 - กิจกรรม “ตรวจสอบความปลอดภัย เพ่ือป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ช่วงเทศกาลปีใหม่) 
 วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง  
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ๑. ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากและก าหนดสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 
พ.ศ. ... 
 ๒. ได้น าความคิดเห็นต่าง ๆ ไปปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากและก าหนดสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 
พ.ศ. ... ให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ก่อนที่จะน าไปประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
 จ านวน ๓,๙๙๐ บาท (สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ  
 จ านวนกลไกการตรวจสอบเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าและบริการที่อาจไม่ปลอดภัย (ค่าเป้าหมาย ๒ กลไก) 



๑๐ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
๑.๖.๒ โครงการป้องกันและปราบปรามปัญหาละเมิดสิทธิผู้บริโภคด้านสินค้าและบริการตามสถานการณ์  
กิจกรรม “ดอกไม้ปลอดภัย ... จากใจ สคบ.” 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเฝ้าระวังอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากการปนเปื้อนสารฟอร์มาลิน
ในดอกไม้สดและน้ าที่ใช้แช่ดอกไม ้
 ๒. เพ่ือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพ้ืนที่เก็บตัวอย่างสินค้าเพ่ือตรวจสอบหาสาร
ฟอร์มาลินในดอกไม ้
 ๓. เพ่ือรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความเป็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
จากสารฟอร์มาลินที่พบในดอกไม ้
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๘ คน/ ประชาชน จ านวน ๑๗ คน ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง และผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านบวกเต๋ย จ านวน ๓๒ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน วันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หมู่บ้านบวกเต๋ย อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ๑. เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและลงพ้ืนที่
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ 
 ๒. ผู้ประกอบธุรกิจมีความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและปฏิบัติตามกฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 ๓. ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยจากการซื้อสินค้าและบริการ 
 ๔. ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าและให้บริการอย่างเป็นธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 
 ๕. ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 
งบประมาณทีใ่ช้ด าเนินการ จ านวน ๒๙,๐๗๗.๑๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ  
 จ านวนกลไกในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  



๑๑ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
(ค่าเป้าหมาย จ านวน ๒ กลไก) จากการตรวจสอบสารฟอร์มาลินในดอกกุหลาบ และน้ าที่ใช้แช่ดอกไม้จ านวน  
๑๗ ตัวอย่าง พบว่า ไม่มีการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลินทั้งหมด 
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี 
 
๑.๖.๓ โครงการรณรงค์ร่วมใจ ซื้อขายสินค้าและบริการอย่างปลอดภัย   
กิจกรรม “ตรวจสอบความปลอดภัย” เพื่อป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (เทศกาลตรุษจีนและเทศกาล
วันวาเลนไทน์) 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพ้ืนที่ตรวจสอบและด าเนินการบังคับใช้กฎหมายกับ
ผู้ประกอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
 ๒. เพ่ือรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิของตนในการเลือกซ้ือสินค้า 
 ๓. เพ่ือขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าโดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๑๖ คน/ ผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน ๔ คน/ กองบังคับการปราบปรามการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กรมการค้าภายใน ส านักงานเขตพระนคร สื่อมวลชน และสมาคม
ค้าทองค า จ านวน ๑๙ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องดิ โอลด์ สยาม ช้อปปิ้ง พลาซ่า กรุงเทพมหานคร 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ๑. เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและลงพ้ืนที่
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ 
 ๒. ผู้บริโภคมีความตระหนักถึงสิทธิของตนในการเลือกซื้อสินค้า 
 ๓. ผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าอย่างเป็นธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 



๑๒ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
 จ านวน ๑,๗๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ  
 จ านวนกลไกการตรวจสอบเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าและบริการที่อาจไม่ปลอดภัย (ค่าเป้าหมาย จ านวน 
๒ กลไก) 
 ๑. การตรวจสอบการจัดท าฉลากสินค้าทองรูปพรรณ และเครื่องประดับอัญมณีเจียระไน ณ ร้านค้าภายใน
ห้องดิ โอลด์ สยาม ช้อปปิ้ง พลาซ่า กรุงเทพมหานคร จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ ร้าน ศ. มณีภัณฑ์ นพรัตน์, ห้างทองแม่
ทองสุก, ห้างทองทองสวย และห้างทองคุณฮ้ัว (หล่อ) จ านวน ๙๐๔ ตัวอย่าง พบว่า ปฏิบัติถูกต้องทั้งหมด 
 ๒. ตรวจสอบสารฟอร์มาลินในดอกไม้ โดยได้ลงพ้ืนที่สุ่มเก็บตัวอย่างดอกไม้สด ณ ศูนย์กลางตลาดดอกไม้
ปากคลองตลาดใหม่ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มาทดสอบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลินด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย 
จ านวน ๒๗ ตัวอย่าง ปรากฏว่า ไม่พบการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลิน ๒๑ ตัวอย่าง และพบการปนเปื้อนของสาร
ฟอร์มาลิน ๖ ตัวอย่าง ทั้งนี้ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากได้ด าเนินการแจ้งผลการทดสอบไปยังผู้ด าเนินการกิจการ
ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ให้ทราบเพ่ือด าเนินการติดตามตรวจสอบผู้ประกอบการ รวมทั้งจะ
ด าเนินการแจ้งไปยังส านักงานเขตตลิ่งชันให้ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลิน  
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี 

 ๑.๗  กิ จกร รม เส ริ มส ร้ า ง
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนภูมิภาค 
 

โครงการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในฐานะผู้บริโภคให้รู้จักคุ้มครองสิทธิของตนเองไม่ตกเป็นฝ่าย
เสียเปรียบหรือเพิกเฉยที่จะเรียกร้องสิทธิของตนเอง หรือได้รับอันตรายจากการบริโภคสินค้าในลักษณะหรือ
รูปแบบต่าง ๆ สามารถทราบและเข้าใจในการด าเนินการปกป้องและคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนก่อให้เกิด 
การรวมกลุ่มที่มีความเข้มแข็งที่จะสามารถพิทักษ์ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนและสังคมไทยและเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาค โดยเน้นการส่งเสริม



๑๓ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
ภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
กิจกรรมที่ ๑ การตรวจสอบสินค้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 - ผู้ประกอบธุรกิจ  
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบสินค้าเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ๑. ให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายทองรูปพรรณ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้
ทองรูปพรรณ เป็นสินค้าควบคุมฉลาก จ านวน ๔ ร้าน พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ประกาศฯ โดยมีผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติถูกต้องตามประกาศฯ เพียง ๑ ร้าน  
 ๒. ลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสังฆทานและชุดไทยธรรม ตามประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลาก จ านวน ๔ ร้าน พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศฯ โดยมีผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ปฏิบัติถูกต้องตามประกาศ เพียง ๑ ร้าน 
 ๓. ลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าผู้ประกอบธุรกิจที่จ าหน่ายปุ๋ยและสารเคมีเพ่ือการเกษตร โดยลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน า 
แก่ผู้ประกอบธุรกิจทั้งสิ้น ๒ ร้าน พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจกระท าถูกต้องตามกฎหมาย 
 ๔. ให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่มีการติดป้ายโฆษณาลดราคาสินค้าหรือบริการตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๓๔) พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจใช้ข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ระบุหรือประกาศ
ว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการให้ของแถมหรือให้สิทธิประโยชน์ โดยให้เปล่ามิได้ระบุวัน เดือน ปีที่เริ่มต้นของการจัด
ให้ของแถมหรือใช้สิทธิประโยชน์  
 ๕. ให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายอาหาร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิษณุโลก โดยจากการสุ่มตรวจสอบน้ ามันที่ใช้ในการทอดอาหาร หมูบด ถั่วฝักยาว และถั่วงอก พบว่า มียาฆ่าแมลง
ปนเปื้อนในถั่วฝักยาว ทั้งนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจะส่งผลการตรวจสอบให้เทศบาลนครพิษณุโลก



๑๔ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
ด าเนินการต่อไป 
 

กิจกรรมที่ ๒ การชี้แจงผู้ประกอบธุรกิจ กรณีที่มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส านัก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และชี้แจงให้ผู้ประกอบธุรกิจรับทราบถึงประกาศคณะกรรมการว่าด้วย
สัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาหารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 - ผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน ๔๑ ราย 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพิษณุโลก 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ชี้แจงถึงประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจ 
การให้เช่าอาคารเพ่ืออยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ใน 
การลงพ้ืนที่ตรวจสอบสินค้า ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก าหนด 
     ๑. การลงพื้นที่ตรวจสอบทุกครั้งจะมีหนังสือแจ้งให้ทางร้านทราบล่วงหน้าหรือมีหนังสือให้เจ้าหน้าที่
น าไปแสดงต่อร้านค้าอย่างเป็นทางการทุกครั้ง 
 ๒. เจ้าหน้าที่จะแสดงบัตรประจ าตัวหนักงานเจ้าหน้าที่ให้เห็นอย่างชัดเจน 
 ๓. เจ้าหน้าที่ สคบ. จะสวมเครื่องแบบชุดปฏิบัติการสีน้ าเงินเข้ม มีป้ายชื่อเจ้าหน้าที่และส านักงานฯ 
ชัดเจน 
 ๔. การตรวจฉลากสินค้าทุกครั้งจะมีเอกสารบันทึกผลการตรวจ  
 ๕. การจัดท าฉลากสินค้าที่ไม่ถูกต้อง 
 
 
 



๑๕ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
กิจกรรมที่ ๓ โครงการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 - หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลนคร เทศบาลเมือง อปท. อบจ. อสม. ผู้สื่อข่าว 
ผู้ประกอบการ ภาคประชาชน ทหาร อาจารย์ บุคลากร นักเรียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และโรงเรียน
มัธยมพัชรกิติยาภา ๒ 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ได้บรรยายเรื่อง นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค และมอบนโยบายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างทั่วถึง สร้างการรับรู้ในเรื่องสิทธิ
ของผู้บริโภค การกระจาย เผยแพร่ ไปยังพ่ีน้องประชาชนในส่วนภูมิภาค ยึดหลักนโยบายการท างานเรื่องการสร้าง
การรับรู้ การสร้างเครือข่ายของผู้บริโภค การบังคับใช้กฎหมาย การใช้กฎหมายกรณีละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 
 
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 - นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ ก าแพงเพชร 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ ก าแพงเพชร 
 
 



๑๖ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
เยี่ยมชมกิจกรรม/นิทรรศการการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค และชมการแสดงชุด “สคบ. คุ้มครองคุณ” พร้องทั้งได้
มอบนโยบายให้กับอาจารย์ บุคลากร นักเรียน ในการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของ 
การคุ้มครองผู้บริโภค ตระหนักในสิทธิของการคุ้มครองผู้บริโภค เสริมสร้างเยาวชนให้เกิดการรวมตัวกัน จนสามารถ
จัดตั้งเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา และเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคใน
โรงเรียนและชุมชน เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และสามารถเป็น
เครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การคุ้มครองผู้บริโภคจากสถานศึกษาสู่ชุมชน และเป็นแกนน าในการจัด
กิจกรรมด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
 จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ ๔๘๔,๕๓๖ บาท  
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ 
 ร้อยละของผลส ารวจความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ จากผลส ารวจ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคของประชาชน เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๑,๓๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๘๕ ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี 

 ๑.๘ กิจกรรมประชุมทวิภาคี
เพ่ือพัฒนากระบวนการคุ้มครอง
ผู้บริโภค – ลาว 

  ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ) ได้ด าเนินการ
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเชิงวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับ Department of Internal Trade, Lao PDR ในวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 



๑๗ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
 ๑.๙ กิจกรรมจัดท าคู่มือการ

บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของ
ผู้บริโภคชาวต่างชาติ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าคู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคชาวต่างชาติ 
กรณี “กระบวนการระงับข้อพิพาทออนไลน์” 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 - ผู้แทนจากเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจากประเทศภูฏาน เครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ  
องค์กรภาคประชาชนในประเทศ และบุคลากร สคบ. จ านวน ๙๕ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ) ได้ด าเนินการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยเพ่ือจัดท ากระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคชาวต่างชาติ ได้แก่ 
 ๑. การรับและส่งต่อเรื่องร้องเรียนออนไลน์ 
 ๒. การแสวงหาข้อเท็จจริงและการสืบสวนสอบสวนออนไลน์ 
 ๓. การเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
 ๔. การติดตามผล รายงานผล และติดตามความคืบหน้าระหว่างหน่วยงาน 
 ๕. การประนีประนอมยอมความออนไลน์ 
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี 

 ๑.๑๐ กิจกรรมพัฒนาความ
ร่วมมือสื่อภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 

โครงการพัฒนาความร่วมมือสื่อภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างความร่วมมือแบบประชารัฐ เพ่ือพัฒนาความร่วมมือสื่อภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชนร่วมด าเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 



๑๘ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๒๐ คน และสื่อมวลชน จ านวน ๑๘ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน  
 วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จ.สมุทรสงคราม 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ  
 ๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเพียงพอในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 ๒. ประชาชนเมื่อถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคแล้ว สามารถด าเนินการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือขอรับความ
เป็นธรรมหรือเยียวยาชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ 
 ๓. ผู้ประกอบธุรกิจรู้และเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภค 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
 จ านวน ๑๒๓,๘๕๐บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ   
 ตัวชี้วัด : ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคของประชาชน (ร้อยละ ๘๐) 
 เป้าหมาย : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามค่าเป้าหมาย 
 ผลตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
๒. นโยบายด้าน
ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ กิจกรรมบริหารศูนย์ 
รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. 
 

กิจกรรมบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ.  
ระยะเวลาการให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
๑. การให้ค าปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งสิ้น ๑,๖๔๗ ราย 
    - รับเรื่องร้องทุกข์  ๙๘๕  ราย 
    - ขอค าปรึกษา  ๖๖๒   ราย 
๒. การให้ค าปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านสายด่วน สคบ. ๑๑๖๖ รวมทั้งสิ้น ๑๘,๔๑๖ ราย 
    - รับเรื่องร้องทุกข์  ๑๗  ราย   
    - ขอค าปรึกษา  ๑๘,๓๙๙ ราย 
      (ตัวชี้วัดระดับฝ่าย/บุคคล : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐) 
      ร้อยละการแจ้งผลด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคผ่านทาง SMS  ๑๐๐%  
๓. สรุปผลการแสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ.  
    (ข้อ ๓.๑ – ๓.๒ ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย/บุคคล : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐) 
    ๓.๑ แสดงความพึงพอใจผ่านทางระบบ (Smile Box)  รวม จ านวน  ๑,๑๑๑ ราย 
          - ร้อยละของผู้รับบริการที่พอใจในบริการ  ๙๙.๗๓%  
    ๓.๒ แสดงความพึงพอใจผ่านทางระบบสายด่วน สคบ. ๑๑๖๖ รวม จ านวน  ๘,๐๐๒ ราย 
          - ร้อยละของผู้รับบริการที่พอใจในบริการ  ๙๗.๒๗% 
    ๓.๓ แสดงความพึงพอใจโดยตอบแบบสอบถาม  รวมจ านวน     ๕๑๕  ราย 
          - เฉลี่ยร้อยละของผู้รับบริการที่พอใจในบริการ  ๙๙.๙๑% 
 
ระยะเวลาการให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑  
๑. การให้ค าปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งสิ้น ๒,๕๑๒ ราย 
    - รับเรื่องร้องทุกข์  ๑,๔๘๗   ราย 
    - ขอค าปรึกษา  ๑,๐๑๕   ราย 



๒๐ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. การให้ค าปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านสายด่วน สคบ. ๑๑๖๖ รวมทั้งสิ้น ๓๑,๕๑๘ ราย 
    - รับเรื่องร้องทุกข์   ๖    ราย  
      (ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย/บุคคล : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐) 
      ร้อยละการแจ้งผลด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคผ่านทาง SMS  ๑๐๐ %   
    - ขอค าปรึกษา  ๒๗,๙๒๙ ราย 
๓. สรุปผลการแสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ.  
    (ข้อ ๓.๑ – ๓.๒ ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย/บุคคล : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐) 
    ๓.๑ แสดงความพึงพอใจผ่านทางระบบ (Smile Box)  รวมจ านวน   ๑,๕๘๒  ราย 
          - ร้อยละของผู้รับบริการที่พอใจในบริการ  ๙๙.๖๘%  
    ๓.๒ แสดงความพึงพอใจผ่านทางระบบสายด่วน สคบ. ๑๑๖๖ รวมจ านวน  ๗,๐๘๕   ราย 
          - ร้อยละของผู้รับบริการที่พอใจในบริการ  ๙๖.๘๑% 
    ๓.๑ แสดงความพึงพอใจโดยตอบแบบสอบถาม  รวมจ านวน   ๙๑๔     ราย 
          - เฉลี่ยร้อยละของผู้รับบริการที่พอใจในบริการ  ๑๐๐ % 

๒.๒ กิจกรรมแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนในส่วนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.๑ โครงการแก้ไขข้อพิพาทด้านยานยนต์ระหว่าง สคบ. กับผู้ประกอบธุรกิจด้านยานยนต์ 
“กิจกรรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในส่วนกลาง” 
 กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ได้ด าเนินการจัดโครงการแก้ไขข้อพิพาทด้านยานยนต์ระหว่าง สคบ. 
กับผู้ประกอบธุรกิจด้านยานยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านยานยนต์ได้เข้าไปดูแลปัญหา
ของผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของผู้ประกอบการก่อนที่จะมาร้องเรียนต่อ สคบ. โดยลงพ้ืนที่เข้าพบเพ่ือประสาน
ข้อมูลกับผู้ประกอบการในระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ – เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 
ได้ด าเนินการไปแล้ว ๓ ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด  
 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ บริษัท เชฟโรเลต เซลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ครั้งที่ ๓ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จ ากัด  



๒๑ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทั้งนี้ การเข้าพบและประสานข้อมูลกับผู้ประกอบธุรกิจ หากพบปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถยนต์จะ
ได้ประสานข้อมูลในเบื้องต้นกับผู้ประกอบธุรกิจและสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว 
 
๒.๒.๒ โครงการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือทราบแนวคิดจากหลาย ๆ ภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการประกอบธุรกิจ 
ขายตรงและตลาดแบบตรง 
 ๒. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบธุรกิจ ในการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
 ๓. เพ่ือให้เกิดความครบถ้วน สมบูรณ์ ตามขั้นตอนกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกัด สคบ./ ผู้ประกอบธุรกิจ และสื่อมวลชน จ านวน ๗๐ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ๑. ได้รับทราบแนวคิดจากหลาย ๆ ภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการประกอบธุรกิจ 
ขายตรงและตลาดแบบตรง 
 ๒. เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบธุรกิจ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
 ๓. เกิดความครบถ้วน สมบูรณ์ ตามขั้นตอนกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการประกอบธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรง 
 



๒๒ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
 จ านวน ๖๗,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ  
 ผู้ เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจมากที่สุดในการด าเนินการสัมมนา/กิจกรรมโครงการฯ คิดเป็น  
ร้อยละ ๘๘.๑๔ และการเรียนรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๔  
 กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ได้น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการฝึกอบรม
โครงการดังกล่าว ไปปรับปรุง ทบทวนความเหมาะสมในการด าเนินการครั้งต่อไป และน ามาตรการที่ได้จาก 
การประชุมเชิงปฏิบัติการไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง  
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี  
 
๒.๒.๓ โครงการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๓๔) และ
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ.๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๓๔) และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกัด สคบ. และผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน ๗๐๒ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ได้ข้อมูล/ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๓๔) และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ เพ่ือน าไปใช้



๒๓ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
เป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุง เพ่ิมเติมกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าว  
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ จ านวน ๕๓๖,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ  
 ๑. ตัวชี้วัดด าเนินการจัดท ารายงานเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น/ประชาพิจารณ์/ผลผลิตจากการ
ปฏิบัติการเสนอผู้บริหาร เป้าหมาย ภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดการสัมมนาฯ 
 ผลตัวชี้วัด สามารถจัดท ารายงานข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นเสนอผู้บริหารได้ภายใน  
๓๐ วัน หลังสิ้นสุดการสัมมนา  
 ๒. ตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ร้อยละ ๗๐  
 ผลตัวชี้วัด จากการแจกแบบประเมินวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา พบว่า จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาทั้งหมด ๗๐๒ คน มีผู้ส่งแบบประเมินวัดความพึงพอใจ จ านวน ๖๓๓ คน ในการถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากรมีความชัดเจน การเชื่อมโยงเนื้อหา การตอบข้อซักถาม ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความพึงพอใจมากที่สุด  
ร้อยละ ๗๐.๓๐ 
 
๒.๒.๔ โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย (จังหวัด
เชียงราย)  
วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือตรวจสอบและจับกุมการขายสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีค าสั่งห้ามขาย
ตั้งแต่ต้นน้ า 
 ๒. เพ่ือผลักดันและหาแนวทางหรือมาตรการในการตรวจสอบสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้าและสถานที่
จ าหน่ายสินค้าและบริการบริเวณชายแดน 
 ๓. เพ่ือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการการก าหนดมาตรการควบคุมดูแลการจ าหน่าย
สินค้าและบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 



๒๔ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกัด สคบ. ผู้ประกอบธุรกิจ และส านักงานจังหวัด ศุลกากร พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรม
จังหวัดต ารวจภูธรจังหวัด และสภาหอการค้าจังหวัด จ านวนทั้งสิ้น ๕๐ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๓๐ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ๑. ได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการด าเนินการจับกุมการขายสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีค าสั่งห้ามขาย 
 ๒. สินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีค าสั่งห้ามขายเข้ามาในประเทศไทยลดลง 
 ๓. มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการผลักดันให้มีแนวทางหรือมาตรการในการ
ตรวจสอบที่ผลิต น าเข้า และสถานที่จ าหน่ายสินค้าและบริการบริเวณชายแดน 
 ๔. ได้มีการก าหนดมาตรการในการควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๕. สินค้าและบริการที่มีการจ าหน่ายตามชายแดนในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
 จ านวน ๔๒,๒๓๑.๕๐ บาท (สี่หมื่นสองพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ 
 สคบ. ได้ด าเนินการจัดโครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยในจังหวัดเชียงราย โดย
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ส านักงานศุลกากร พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ต ารวจภูธรจังหวัด และสภา
หอการค้าจังหวัด และลงพ้ืนที่ตรวจสอบสินค้าที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยรวมทั้งสินค้าอันตรายที่
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีค าสั่งห้ามขาย 



๒๕ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
๒.๒.๕ โครงการ “สวนน้ าปลอดภัย สวนสนุกน่าเล่น” ครั้งที่ ๑ (สวนสนุกดรีมเวิลด์) 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากการใช้บริการสวนน้ าและสวนสนุก 
 ๒. เพ่ือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นในสวนน้ าและ
สวนสนุก 
 ๓. เพ่ือให้ผู้ประกอบการให้บริการสวนน้ าและสวนสนุกด้วยความปลอดภัย 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๒๔ คน/ ผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน ๑๖ คน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๒๗ คน ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ส านักงานจังหวัดปทุมธานี อ าเภอธัญบุรี เทศบาลต าบลบึง
ยี่โถ กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคศูนย์วิจัยเพ่ือสร้างเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดีและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สวนน้ าดรีมเวิลด์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ๑. ได้มีการเฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากการใช้บริการเครื่องเล่นในสวนน้ าและสวนสนุก 
 ๒. เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นในสวนน้ า
และสวนสนุก 
 ๓. ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้วยความปลอดภัย และเป็นธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
 จ านวน ๑,๗๕๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ  
 นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้อ านวยการส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานใน 
การลงพ้ืนที่ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นสวนน้ าและสวนสนุก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสวน



๒๖ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
สนุกดรีมเวิลด์ มีเครื่องจ านวน ๒๙ เครื่องเล่น แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ เครื่องเล่นเด็ก เครื่องเล่นครอบครัว และ
เครื่องเล่นกลุ่มวัยรุ่น โดยมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ได้แก่ การตรวจเช็ค และบ ารุงรักษาเครื่องเล่น 
ระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน แผนตอบโตเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งให้ค าแนะน ากับผู้ประกอบธุรกิจ
ในการปรับปรุงเรื่องการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายด้านความปลอดภัยหรือวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้
ผู้ใช้บริการทราบเป็นช่วงๆ 
 
๒.๒.๖ โครงการ “สวนน้ าปลอดภัย สวนสนุกน่าเล่น” ครั้งที่ ๒ สวนน้ ารามายานะ และสวนน้ าการ์ตูนเน็ทเวิร์ค 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากการใช้บริการสวนน้ าและสวนสนุก 
 ๒. เพ่ือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นในสวนน้ าและ
สวนสนุก 
 ๓. เพ่ือให้ผู้ประกอบการให้บริการสวนน้ าและสวนสนุกด้วยความปลอดภัย 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๑๑ คน ผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน ๒๔ คน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ านวน ๑๙ คน ได้แก่ ส านักงานจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ เทศบาลต าบลนาจอมเทียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท
อาร์ดับบลิวพี จ ากัด และบริษัท อเมซอนฟอลส์ จ ากัด 
ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินงาน 
 วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สวนน้ ารามายานะ และสวนน้ าการ์ตูนเน็ทเวิร์ค จ.ชลบุรี 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ๑. ได้มีการเฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากการใช้บริการเครื่องเล่นในสวนน้ าและสวนสนุก 
 ๒. เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นในสวนน้ า
และสวนสนุก 



๒๗ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
 ๓. ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้วยความปลอดภัย และเป็นธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 
 ๔. ผู้บริโภครับบริการด้วยความปลอดภัย 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
 จ านวน ๒๐,๖๓๖ บาท (สองหมื่นหกร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ  
 ผู้อ านวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากเป็นประธานในการลงพ้ืนที่ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่อง
เล่นสวนน้ าและสวนสนุก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ตรวจสอบเครื่องเล่นประจ าจุดต่าง ๆ ภายในสวนน้ าทั้ง 
๒ แห่ง พบว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างครบถ้วน  
 
๒.๒.๗ โครงการ “สวนน้ าปลอดภัย สวนสนุกน่าเล่น” ครั้งที่ ๓  
(สวนน้ าวานา นาวา และสวนน้ าแบล็คเมาท์เทน วอเตอร์ ปาร์ค) 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากการใช้บริการสวนน้ าและสวนสนุก 
 ๒. เพ่ือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นในสวนน้ าและ
สวนสนุก 
 ๓. เพ่ือให้ผู้ประกอบการให้บริการสวนน้ าและสวนสนุกด้วยความปลอดภัย 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๑๑ คน ผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน ๒๔ คน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ านวน ๑๙ คน ได้แก่ ส านักงานจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
เทศบาลเมืองหัวหิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท วานา นาวา จ ากัด และบริษัท แบล็คเมาท์เทน วอเตอร์
ปาร์ค จ ากัด 
 



๒๘ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สวนน้ าวานา นาวา และสวนน้ าแบล็คเมาท์เทน วอเตอร์ ปาร์ค จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ๑. ได้มีการเฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากการใช้บริการเครื่องเล่นในสวนน้ าและสวนสนุก 
 ๒. เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นในสวนน้ า
และสวนสนุก 
 ๓. ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้วยความปลอดภัย และเป็นธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 
 ๔. ผู้บริโภครับบริการด้วยความปลอดภัย 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ จ านวน ๒๔,๑๘๘ บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาท) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ  
 ผู้อ านวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากเป็นประธาน ในการลงพ้ืนที่ตรวจสอบความปลอดภัยของ
เครื่องเล่นสวนน้ าและสวนสนุก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ตรวจสอบเครื่องเล่นประจ าจุดต่าง ๆ 
ภายในสวนน้ าทั้ง ๒ แห่ง ในเรื่อง การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย การบ ารุงรักษาเครื่องเล่นในสวนน้ า 
พบว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 
๒๕๕๘ อย่างครบถ้วน 
 
๒.๒.๘ โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย  
ครั้งที่ ๑ (จังหวัดสุรินทร์) 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือตรวจสอบและจับกุมการขายสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีค าสั่งห้ามขายตั้งแต่
ต้นน้ า 
 



๒๙ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
 ๒. เพ่ือผลักดันและหาแนวทางหรือมาตรการในการตรวจสอบสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้าและสถานที่
จ าหน่ายสินค้าและบริการบริเวณชายแดน 
 ๓. เพ่ือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดมาตรการควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าและ
บริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๑๐ คน ผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน ๒๔ คน ประชาชน จ านวน ๔๒ คน 
นักเรียนนักศึกษา ๒๖ คน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๘๔ คน ได้แก่ ส านักงานจังหวัด ศุลกากร พาณิชย์
จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ต ารวจภูธรจังหวัด และสภาหอการค้าจังหวัด   
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสุรินทร์ 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ๑. ได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการด าเนินการจับกุมการขายสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีค าสั่งห้ามขาย 
 ๒. สินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีค าสั่งห้ามขายเข้ามาในประเทศไทยลดลง 
 ๓. มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการผลักดันให้มีแนวทางหรือมาตรการในการ
ตรวจสอบสถานที่ผลิต น าเข้า และสถานที่จ าหน่ายสินค้าและบริการบริเวณชายแดน 
 ๔. ได้มีการก าหนดมาตรการในการควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๕. สินค้าและบริการที่มีการจ าหน่ายตามชายแดนในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
 จ านวน ๑๑๙,๕๘๔.๙๖ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์) 
 



๓๐ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ  
 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ  
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบสินค้าที่อาจก่อให ้เกิดความไม่ปลอดภัย รวมทั้ง สินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีค าสั่งห้ามขาย โดยผลการตรวจสอบพบว่า ร้านค้าส่วนใหญ่ไม่เปิดจ าหน่ายสินค้า และบางร้านเปิด
จ าหน่ายแต่ไม่พบผู้จ าหน่ายภายในร้านท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ ส่วนบางร้านที่เปิดเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการ
ตรวจฉลากสินค้าประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือน ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก พบว่า สินค้าส่วนใหญ่
เป็นสินค้าที่น าเข้าจากประเทศจีนและไม่มีการจัดท าฉลากสินค้าตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ท า 
การแนะน าผู้ประกอบการเพ่ือให้แก้ไขให้ถูกต้อง 
 
๒.๒.๙ โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย  
ครั้งที่ ๒ (จังหวัดหนองคาย) 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือตรวจสอบและจับกุมการขายสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีค าสั่งห้ามขายตั้งแต่
ต้นน้ า 
 ๒. เพ่ือผลักดันและหาแนวทางหรือมาตรการในการตรวจสอบสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้าและสถานที่
จ าหน่ายสินค้าและบริการบริเวณชายแดน 
 ๓. เพ่ือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดมาตรการควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าและ
บริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๑๐ คน ผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน ๓๕ คน ประชาชน จ านวน ๔๕ คน 
เครือข่ายภาคประชาชน จ านวน ๗ คน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๓๙ คน ได้แก่ ส านักงานจังหวัด 
ศุลกากร พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ต ารวจภูธรจังหวัด และสภาหอการค้าจังหวัด   
 



๓๑ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ๑. ได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการด าเนินการจับกุมการขายสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีค าสั่งห้ามขาย 
 ๒. สินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีค าสั่งห้ามขายเข้ามาในประเทศไทยลดลง 
 ๓. มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการผลักดันให้มีแนวทางหรือมาตรการในการ
ตรวจสอบสถานที่ผลิต น าเข้า และสถานที่จ าหน่ายสินค้าและบริการบริเวณชายแดน 
 ๔. ได้มีการก าหนดมาตรการในการควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๕. สินค้าและบริการที่มีการจ าหน่ายตามชายแดนในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
 จ านวน ๙๕,๐๑๓ บาท (เก้าหมื่นห้าพันสิบสามบาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ  
 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้อ านวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ประชุมหารือ
และลงพ้ืนที่ตรวจสอบสินค้าที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยรวมทั้งสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีค าสั่งห้ามขาย พร้อมทั้งได้ท าการตรวจสอบสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีค าสั่ง
ห้ามขาย และมีหนังสือรายงานผลการลงพ้ืนที่ตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพ้ืนที่ชายแดนของ
ประเทศไทย ครั้งที่ ๒ (จังหวัดหนองคาย) ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เพ่ือให้ด าเนินการเฝ้าระวังและ
ติดตามตรวจสอบการจ าหน่ายสินค้าบริเวณพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัดหนองคายต่อไป 
 
 



๓๒ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
๒.๒.๑๐ โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย 
ครั้งที่ ๓ (จังหวัดสระแก้ว)  
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือตรวจสอบและจับกุมการขายสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีค าสั่งห้ามขาย
ตั้งแต่ต้นน้ า 
 ๒. เพ่ือผลักดันและหาแนวทางหรือมาตรการในการตรวจสอบสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้าและสถานที่
จ าหน่ายสินค้าและบริการบริเวณชายแดน 
 ๓. เพ่ือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดมาตรการควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้า
และบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๑๑ คน ผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน ๒๐ คน นักเรียนนักศึกษา จ านวน  
๕๑ คน ครู/อาจารย์ จ านวน ๒ คน เครือข่ายภาครัฐ ๑๔ คน เครือข่ายภาคเอกชน ๕ คน เครือข่ายภาค
ประชาชน ๒๐ คน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๐๒ คน ได้แก่ ส านักงานจังหวัด ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ต ารวจภูธรจังหวัด และสภาหอการค้าจังหวัด   
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสระแก้ว 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ๑. ได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการด าเนินการจับกุมการขายสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีค าสั่งห้ามขาย 
 ๒. สินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีค าสั่งห้ามขายเข้ามาในประเทศไทยลดลง 
 ๓. มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการผลักดันให้มีแนวทางหรือมาตรการในการ
ตรวจสอบสถานที่ผลิต น าเข้า และสถานที่จ าหน่ายสินค้าและบริการบริเวณชายแดน 
 



๓๓ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
 ๔. ได้มีการก าหนดมาตรการในการควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๕. สินค้าและบริการที่มีการจ าหน่ายตามชายแดนในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ ๑๓๖,๑๐๐.๑๐ (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทสิบสตางค์) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ  
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ  
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบสินค้าที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยรวมทั้งสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีค าสั่งห้ามขาย บริเวณพ้ืนที่ตลาดชายแดนสระแก้ว (ตลาดโรงเกลือ) ซึ่งอาจจะมีการลักลอบฝ่าฝืน
น าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลง
พ้ืนที่จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค สินค้าควบคุมฉลาก สินค้าอันตรายที่คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีค าสั่งห้ามขาย และจัดแสดงตัวอย่างสินค้าอันตราย พร้อมทั้งแจกเอกสารประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสินค้าอันตรายและการจัดท าฉลากสินค้าที่ถูกต้อง และได้ท าการสุ่มตรวจสอบสินค้าที่วางจ าหน่ายใน
ร้านค้า เช่น ร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ร้านขายกระเป๋าและเครื่องหนัง เสื้อผ้าสิ่งทอ เครื่องประดับ 
เป็นต้น จ านวน ๒๐ ร้าน พบว่า มีร้านค้าจ านวนมากจัดท าฉลากสินค้าไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ได้แนะน าให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมได้มอบข้อกฎหมายและตัวอย่างการจัดท าฉลาก
สินค้า เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบธุรกิจในการจัดท าฉลากสินค้าให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ไม่พบสินค้าอันตรายที่
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีค าสั่งห้ามขายแต่อย่างใด 
 กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากได้จัดประชุมสัมมนาโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“นโยบายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าอันตราย” และ “การเฝ้าระวังและตรวจสอบฉลากสินค้า” แก่
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกภาคส่วน จ านวนทั้งหมด ๒๒๕ คน ทั้งนี้ สคบ. ได้มีหนังสือรายงานผลลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
สินค้าท่ีอาจไม่ปลอดภัยในจังหวัดสระแก้วแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ด าเนินการเฝ้าระวังและติดตาม
ตรวจสอบการจ าหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่ชายแดนของจังหวัดสระแก้วต่อไป 



๓๔ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
๒.๓ กิจกรรมภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย 
(การจัดท าร่าง กฎหมาย การ
แก้ไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง 
กฎกระทรวง/ประกาศ และ
ประชาพิจารณ์) 

 

๒.๓.๑ กิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย (การจัดท าร่าง กฎหมาย การแก้ไข เพิ่มเติม 
ปรับปรุง กฎกระทรวง/ประกาศ และประชาพิจารณ์) 
        กองกฎหมายและคดี มีการด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ด าเนินการ
แล้วในรอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) 
 
๒.๓.๒ โครงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก และก าหนดสินค้าให้เป็น
สินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. ...  
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากและก าหนดสินค้าให้เป็นสินค้าที่
ควบคุมฉลาก พ.ศ. ... 
 ๒. เพ่ือน าความคิดเห็นต่าง ๆ ไปปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากและก าหนดสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุม
ฉลาก พ.ศ. ...  ให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ก่อนที่จะน าไปประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๒๑ คน/ ผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน ๒๒๙ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ๑. ได้รับฟังความเห็นจากผู้ที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากและก าหนดสินค้าให้เป็นสินค้าที่
ควบคุมฉลาก พ.ศ. ... 



๓๕ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
 ๒. ได้น าความคิดเห็นต่าง ๆ ไปปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากและก าหนดสินค้าให้ เป็นสินค้าที่ควบคุม
ฉลาก พ.ศ. ... ให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ก่อนที่จะน าไปประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป  
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ จ านวน ๑๗๐,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ จ านวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนา (ฉบับ) ค่าเป้าหมาย อย่างน้อยปีละ ๘ ฉบับ 

๒.๔ กิจกรรมจัดท าสื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค
ระดับประเทศ 

โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคตามนโยบาย/ตามสถานการณ์ 
(ผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จ านวน ๒ รายการ) 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเพียงพอในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน สามารถเลือกซ้ือ เลือกใช้สินค้า และบริการที่ดี มีความปลอดภัย มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภค สามารถด าเนินการร้องเรียนต่อ
หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง เพ่ือขอรับความเป็นธรรมหรือการเยียวยาชดใช้ความเสียหาย 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกัด สคบ. / ผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจ และประชาชนทั่วไป 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – มกราคม ๒๕๖๑ 
 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ – พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเพียงพอในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ๒ . 
ประชาชนเมื่อถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคแล้ว สามารถด าเนินการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือขอรับความเป็นธรรมหรือ
เยียวยาชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ 
 ๓. ผู้ประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เกิดการละเมิดสิทธิผู้บริโภค 
 



๓๖ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
 - ครั้งที่ ๑ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
  - ครั้งที่ ๒ จ านวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ  
 ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคของประชาชน (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐) 
 เป้าหมาย ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามค่าเป้าหมาย 

 ๒.๕ กิจกรรมทนายอาสา โครงการทนายอาสา 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. ด าเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ให้แก่ผู้บริโภคได้โดยเร็ว 
 ๒. ผู้บริโภคสามารถได้รับค าปรึกษาเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 
สถานที่ด าเนินงาน 
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภคของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ชั้น ๑  
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ  
 ผู้บริโภคได้รับการอ านวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราว
ร้องทุกข์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาได้ด าเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานของทนายอาสา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)  
 เดือนตุลาคม จ านวนผู้ใช้บริการ ๑๘ คน 
 เดือนพฤศจิกายน จ านวนผู้ใช้บริการ ๒๙ คน 
 เดือนธันวาคม จ านวนผู้ใช้บริการ ๒๙ คน 
 เดือนมกราคม จ านวนผู้ใช้บริการ ๒๔ คน 
 เดือนกุมภาพันธ์ จ านวนผู้ใช้บริการ ๒๐ คน 
 เดือนมีนาคม จ านวนผู้ใช้บริการ ๒๓ คน 
 เดือนเมษายน จ านวนผู้ใช้บริการ ๑๗ คน 



๓๗ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
 เดือนพฤษภาคม จ านวนผู้ใช้บริการ ๒๖ คน 
 เดือนมิถุนายน จ านวนผู้ใช้บริการ ๓๑ คน 
 เดือนกรกฎาคม จ านวนผู้ใช้บริการ ๒๙ คน 
 เดือนสิงหาคม จ านวนผู้ใช้บริการ ๓๓ คน 
 เดือนกันยายน จ านวนผู้ใช้บริการ ๑๐ คน 
 รวมจ านวนผู้ใช้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) จ านวน
ทั้งสิ้น ๒๘๙ ราย 
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นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
๓. นโยบายด้าน
องค์การ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ กิจกรรมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เ พ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรส านกงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๒. เพ่ือปลุกจิตส านักให้บุคลากรส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๕๐ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และพิพิธภัณฑ์
ต้านโกง ส านักงาน ป.ป.ช. 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ๑. บุคลากรส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 ๒. บุคลากรส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีจิตส านัก มีคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรร
มาภิบาลประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ยังประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้รับบริการสืบไป 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ จ านวน ๑๕,๓๖๐ บาท (จ านวนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ 
 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ร้อยละ ๘๒.๑๔ 



๓๙ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ “ธรรมดี – ท าดี” 
วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๒. เพ่ือให้บุคลากรมีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ มีความยึดมั่นในหลักคุณธรรม สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 ๓. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ ใน 
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึกพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนผู้มารับ
บริการอันจะเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาต่อ
ประชาชน และยังเป็นการแก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการเชิงลึกให้มีผลในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๑๒๐ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๒. บุคลากรมีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ มีความยึดมั่นในหลักคุณธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๓. บุคลากรสามารถน าหลักคุณธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทภารกิจ 
 ๔. บุคลากรมีจิตส านึกพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนผู้มารับบริการ ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหา
ระบบคุณธรรมในราชการเชิงลึกได้ในระยะยาว 



๔๐ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ จ านวน ๕๘,๒๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ร้อยละ ๘๗.๙๖ 
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี 

๓.๓ การจัดให้มีคณะท างาน
รับผิดชอบดูแลความเสี่ยงที่จะ
ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 

 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีความตระหนักถึงความส าคัญที่จะต้องมีแนวทางการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งจะต้องจัดให้มีระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดีใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร 
เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบดูแลความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แบ่งเป็นประเภทความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้แก่   

 ๑. มาตรการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
  ๒. มาตรการความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
  ๓. มาตรการความเสี่ยงด้านการเงิน 
  ๔. มาตรการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ 

 โดยมีวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
แบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  ๒. เพ่ือให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ งองค์กรและ
สอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๓. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ด าเนินการมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงจ านวนทั้งสิ้น ๑๐ มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง



๔๑ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริโภค และได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้งสิ้น ๑๐ มาตรการ โดยมีระดับความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๔ การจัดท าแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างและด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 ส านักงานเลขานุการกรม (ส่วนพัสดุ) ได้ด าเนินการจัดท าและส่งแบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ถึงส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ และเพ่ือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ โดยได้
ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และข้อมูลทาง www.gprocurement.go.th  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓) 

๓.๕ กิจกรรมอบรมแนวทาง
ปฏิบัติงานด้านการเงินการ
คลัง 
 
 
 
 
 

โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ ยุค ๔.๐  
  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังของส่วนราชการปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
กฎระเบียบต่าง ๆ และต้องมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายในการลด
การใช้จ่ายเงินสดในระบบเศรษฐกิจของประเทศมาเป็นการใช้จ่ายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทน หรือเป็น
เศรษฐกิจยุคดิจิตอล (Digital Economy) อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน มี
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งรัฐบาลเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment Master Plan) ซึ่งมีแผนงานโครงการ e-
Payment ภาครฐั เพ่ือเป็นกลไกที่ส าคัญของการท าธุรกิจทางการเงินในระบบเศรษฐกิจให้สะดวก รวดเร็ว และ
สอดรับกับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้น ารูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
หลายๆ ด้าน เช่น การพัฒนาระบบการน าเงินส่งคลังและฝากคลังของส่วนราชการ โดยมีการรับช าระเงิ นของ
หน่วยงานภาครัฐผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิต การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท าให้เกิด
ความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน และ
ก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ จ านวนทั้งสิ้น ๗๙,๕๐๕ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าร้อยบาท) 

 

http://www.gprocurement.go.th/


๔๒ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน 
๔. นโยบายด้าน 
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑ กิจกรรมประกวดค่านิยม
องค์กร 

กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร 
 คณะกรรมการขับเคลื่อนค่านิยม ได้มีการพิจารณาผลการส ารวจความคิดของบุคลากรเกี่ยวกับค่านิยม
องค์กรของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และก าหนดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนค่านิยมของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๙ กิจกรรม โดยได้ด าเนินการแล้ว
จ านวน ๗ กิจกรรม พบว่า ระดับความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙ ดังนี้ 
 ๑. ผู้บริหารสื่อสารค่านิยมการประชุม/สัมมนา (ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 ๒. จัดมุมค่านิยมองค์กรภายในส านัก/กอง/กลุ่ม 
 ๓. ป้ายค่านิยมองค์กรในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น โถงทางเดิน 
 ๔. ข้อความค่านิยมองค์กรบนหน้าจอล็อคอินเข้าระบบคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
 ๕. ข้อความค่านิยมองค์กรท้ายหนังสือบันทึกข้อความภายใน 
 ๖. กิจกรรมเดินรณรงค์ค่านิยม 
 ๗. ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือสร้างความสามัคคี ในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 
อยู่ระหว่างด าเนินการ ๒ กิจกรรม 
 ๑. จัดท าสื่อ INFOGRAPHIC เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook ของส านักงานและ 
Facebook ของส านัก/กอง/กลุ่ม 
 ๒. สติ๊กเกอร์นิยมองค์กรติดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

๔.๒ กิจกรรม KM DAY 
๒๐๑๘ 

โครงการ KM DAY ๒๐๑๘  
วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ิมเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เป็นผู้มีความสามารถ
ในการเรียนรู้และปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. เพ่ือจัดให้มีระบบในการบริหารการเรียนรู้เพ่ือรองรับให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้าง
บรรยากาศในการท างานที่มีการแสดงความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในหน้าที่ของตน ท าให้มีความสุขในการท างาน 
 



๔๓ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน 
 กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน 

 บุคลากรสังกัด สคบ./ ผู้ประกอบธุรกิจ/ ประชาชน/ เครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาชน  
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน  
 เดือนมกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๑ (จ านวน ๑๒ องค์ความรู้) 
 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๕ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ๑. ท าให้บุคลากรของ สคบ. มีความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนการด าเนินงานให้รวดเร็วและดีขึ้น 
ที่เกิดจากสารสนเทศหรือแห่งองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ 
 ๒. ท าให้เกิดการสร้างความท้าทาย ในการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคน
อ่ืน ๆ ในองค์การ และน าความรู้ไปปรับใช้กับการด าเนินงานการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร  
 การจัดโครงการกิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแล้วจ านวน ๕ องค์ความรู้ ได้แก ่
    ๑. เรื่อง ขั้นตอนการเปรียบเทียบความผิด (กองกฎหมายและคดี) จ านวนผู้เข้าร่วม     
    ๒. เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย (กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์) จ านวนผู้เข้าร่วม     
    ๓. เรื่อง การจัดท าตัวชี้วัดรายบุคคล (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) จ านวนผู้เข้าร่วม     
    ๔. เรื่อง “รู้เท่าทัน ... สินค้าอันตราย” (กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก) จ านวนผู้เข้าร่วม     

๕. เรื่อง พรบ. ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ (กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบตรง) จ านวนผู้เข้าร่วม     
 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดกิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ จ านวน ๗ องค์ความรู้ ได้แก่ 

๑. เรื่อง ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 
๒. เรื่อง แนวทางการตรวจสอบภายใน 
๓. เรื่อง ข้อความโฆษณาที่ฝ่าฝืน พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔. เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเงินการคลัง 
๕. เรื่อง แนวทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 



๔๔ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน 
๖. เรื่อง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
๗. เรื่อง ร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล 

งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
 จ านวน ๒๗,๓๖๘ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ใช้ด าเนินการออกแบบสื่อ  
จัดนิทรรศการและป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการ KM DAY ๒๐๑๘ 
ตัวช้ีวัดรายโครงการ 
 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ และมีระดับความส าเร็จใน
การด าเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๔.๓ กิจกรรมการซักซ้อมแผน
ภาวะฉุกเฉิน 

 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการจัดท าแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและบริหาร  
ความต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์การพัฒนาสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ 
กระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการมีวิธีการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะ
ฉุกเฉิน ได้ค านึงถึงการป้องกัน ความต่อเนื่องของการปฏิบัติราชการและการท าให้คืนสู่สภาพเดิม และหมวด ๗ 
ผลลัพธ์การด าเนินการ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการ ประกอบด้วยแผนรองรับภาวะฉุกเฉินฯ ใน ๕ กรณี 
ได้แก่ 
 ๑. แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ 
 ๒. แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีการชุมนุมของฝูงชน (ม็อบบุก) 
 ๓. แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีแผ่นดินไหว 
 ๔. แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีการก่อการร้ายหรือการก่อวินาศกรรม  
 ๕. แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ าท่วม 
 โดยได้มีการด าเนินการซักซ้อมตามแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ร่วมกับบริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
และมีจ านวนผู้เข้าร่วมซ้อมอพยพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปี จ านวน 
๒๒๖ คน   
 



๔๕ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน 
๔.๔ กิจกรรมสัมมนาความรู้
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ยุคดิจิทัล 

โครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปีประชาคมอาเซียน ณ จังหวัดขอนแก่นและ
จังหวัดมหาสารคาม (ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒) 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือถ่ายทอดความรู้และแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมการสัมมนาได้ร่วมกันจัดท าแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 (ครั้งที่ ๑) บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๑๖ คน/ นักเรียน นักศึกษา จ านวน ๓๐๖ คน 
 ครู/ อาจารย์ จ านวน ๔ คน 
 (ครั้งที่ ๒) บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๑๕ คน/ นักเรียน นักศึกษา จ านวน ๒๘๕ คน 
 ครู/ อาจารย์ จ านวน ๖ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
 ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
 ณ ห้องประชุมแม่น้ าของ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ๑. สามารถจัดท าเอกสาร “แนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” เพ่ือใช้เป็น 
แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับภูมิภาคต่อไป 
 ๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเป็น
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคได้ในอนาคต 
 



๔๖ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
 จ านวน ๒๐๙,๒๙๖.๓๖ บาท (สองแสนเก้าพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ 
 ครั้งที่ ๑ จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๘๒.๓๖ 
 ครั้งที่ ๒ จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๘๓.๖๔ 
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี 

๔.๕ กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
ราชการตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
(๘ กิจกรรมย่อย) 

๔.๕.๑ การเพิ่มศักยภาพด้านการฟ้องคดีให้แก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค   
๔.๕.๒ การปฏิบัติงานด้านบังคับคดีและงานด้านการด าเนินคดีอาญาการเปรียบเทียบคดี ตาม พรบ.
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง 
 โครงการประชุมสัมมนาเชิ งปฏิบัติการเ พ่ิมศักยภาพด้านการฟ้องคดี  การบังคับคดี  และ 
การด าเนินคดีอาญา (การเปรียบเทียบความผิด) ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พรบ.ขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ สคบ. ที่มีคุณวุฒิทางนิติศาสตร์ สามารถว่าความคดีผู้บริโภคในฐานะเจ้าหน้าที่
คุ้มครองในศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการด าเนินคดีผู้บริโภคแทนผู้บริโภคตามมาตรา ๓๙ มีความคล่องตัวและรวดเร็วใน 
การด าเนินการอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 ๒. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ สคบ. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการด าเนินการชั้นบังคับคดี 
การด าเนินคดีอาญา และการด าเนินการเปรียบเทียบคดีได้อย่างถูกต้อง และกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ด้านการบังคับคดี กระบวนการขั้นตอนการสืบสวน การรวบรวม การวิเคราะห์พยานหลักฐาน การชั่งน้ าหนัก
พยานหลักฐาน รวมถึงการสรุปส านวนการด าเนินคดีและการเปรียบเทียบคดี 
 



๔๗ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน 
 ๓. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ สคบ. มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการด าเนินคดีได้อย่าง
ถูกต้องและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. เพ่ือให้มีบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่
รวมถึงการด าเนินการช่วยเหลือและฟ้องร้องด าเนินคดีแทนผู้บริโภค ด้านการด าเนินการชั้นบังคับคดีการด าเนิน
คดีอาญาและการเปรียบเทียบคดีตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการด าเนินการชั้น
บังคับคดี การด าเนินคดีอาญา และการด าเนินการเปรียบเทียบความผิด 
 ๕. เพ่ือทราบแนวทางการจัดท าคู่มือและจัดท าร่างระเบียบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบัติงานด้านบังคับคดี การด าเนินคดีอาญาและการด าเนินการเปรียบเทียบคดี 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๙๐ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ๑. เจ้าหน้าที่ สคบ. สามารถว่าความในศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคตามมติ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธาภาพ และด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคตามมติ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพตลาดจนผู้บริโภคได้รับการเยียวยาความเสียหายทัน
ต่อสภาวการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
 ๒. เจ้าหน้าที่ สคบ. มีความรู้ความเข้าใจ กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การด าเนินการชั้นบังคับ
คดี การด าเนินคดีอาญา และการเปรียบเทียบคดี โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทราบ
ถึงกระบวนการขั้นตอน การสืบสวน การรวบรวม การวิเคราะห์พยานหลักฐาน การชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน  
รวมถึงการสรุปส านวนการด าเนินคดีและการเปรียบเทียบคดี 
 ๓. มีแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการด าเนินการชั้นบังคับคดี การด าเนินคดีอาญา 
และการด าเนินการเปรียบเทียบคดี 



๔๘ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน 
 ๔. เกิดการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่รวมถึง
การด าเนินการช่วยเหลือและฟ้องร้องด าเนินคดีแทนผู้บริโภค การด าเนินการชั้นบังคับคดี การด าเนินคดีอาญาและ
การเปรียบเทียบคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. มีแนวทางการจัดท าคู่มือและจัดท าร่างระเบียบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  สคบ. ที่ปฏิบัติงาน 
ด้านบังคับคดี และการด าเนินคดีอาญาและการด าเนินการเปรียบเทียบคดี 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ จ านวน ๔๗๙,๔๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
 
๔.๕.๓ การพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรของ สคบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าใจและสามารถวิเคราะห์แผนการจ่าย
ผลตอบแทนประเภทต่าง ๆ ของธุรกิจขายตรงรวมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่มีการยื่นขอ
อนุญาตได้อย่างชัดเจน 
 ๒. เพ่ือให้บุคลากรของ สคบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ และความเข้าใจธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง เข้าใจสภาพปัญหาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดวงจรของแชร์ลูกโซ่ หรือการระดมทุนโดยอาศัยการน าแผนการจ่าย
ผลตอบแทนของธุรกิจขายตรงมาชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุน 
 ๔. เพ่ือให้บุคลากรของ สคบ. ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๕๐ คน 



๔๙ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี  
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 บุคลากรของ สคบ. ได้รับความรู้ความเข้าใจในสภาพปัญหาและวงจรของธุรกิจรวมถึงข้อกฎหมายที่บังคับ
ใช้ เข้าใจและสามารถวิเคราะห์แผนการจ่ายผลตอบแทนประเภทต่าง ๆ ของธุรกิจขายตรงที่มีการยื่นขออนุญาตได้
อย่างชัดเจน รวมทั้งได้ทราบถึงวิธีป้องกันและเฝ้าระวังมิให้บริษัทขายตรงไปท าในพฤติกรรมที่เป็นแชร์ลูกโซ่ หรือ
การระดมทุนโดยอาศัยการน าแผนการจ่ายผลตอบแทนของธุรกิจขายตรงมาชักชวนประชาชนให้เข้าร่วมลงทุน และ
ทราบถึงบทบาทที่ส าคัญของ พรบ. ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับใหม่ 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
 จ านวน ๑๗๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ 
 ผลการท าแบบทดสอบก่อนเข้ารับการอบรม และหลังการเข้ารับการอบรม ก่อนเข้ารับการอบรม 
ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๔ และหลังการเข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๘๔ 
 ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุดในการด าเนินการ
สัมมนา/กิจกรรม โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๐ และด้านสถานที่จัดฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๐ และ
มีความพึงพอใจน้อยที่สุดในการเรียนรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๐ ภาพรวมคิดเป็น 
ร้อยละ ๘๖.๕๐ 
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน 
๔.๕.๔ การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้บริโภค 
โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้บริโภค” (ครั้งที่ ๑-๕) 
วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสัญญา 
 ๒. เพ่ือพิจารณาทบทวน กระบวนงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สัญญาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 ครั้งที่ ๑ บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๔๘ คน 
 ครั้งที่ ๒ บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๔๙ คน/ วิทยากร จ านวน ๑ คน 
 ครั้งที่ ๓ บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๕๖ คน/ วิทยากร จ านวน ๑ คน 
 ครั้งที่ ๔ บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๔๖ คน/ วิทยากร จ านวน ๑ คน 
 ครั้งที่ ๕ บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๕๐ คน/ วิทยากร จ านวน ๑ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ สคบ. 
 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕ สคบ. 
 ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๕ สคบ. 
 ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ห้องประชุม ๕ สคบ. 
 ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ห้องประชุม ๕ สคบ. 
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 การประชุมสัมมนาโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 



๕๑ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน 
การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค โดยได้
มีการแบ่งเนื้อหาที่จะท าการพัฒนาฯ จ านวน ๖ ครั้งที่ เช่น จิตวิทยาในการท างาน เทคนิคและวิธีการสืบสวน
สอบสวนข้อเท็จจริง ทักษะการสื่อสารในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา และผู้แทนจากกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ผู้แทนจากกองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านโฆษณา ผู้แทนจากกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง กองกฎหมาย และ
ส านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด  
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ 
 ครั้งที่ ๑ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม คะแนนเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๙๖ 
 ครั้งที่ ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม คะแนนเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๙๗.๕ 
 ครั้งที่ ๓ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม คะแนนเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๙๕.๕ 
 ครั้งที่ ๔ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม คะแนนเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๙๕.๗ 
 ครั้งที่ ๕ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม คะแนนเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๙๖.๔ 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
 ครั้งที่ ๑ จ านวน ๑๔,๗๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 ครั้งที่ ๒ จ านวน ๑๕,๖๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 ครั้งที่ ๓ จ านวน ๑๗,๒๓๕ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 
 ครั้งที่ ๔ จ านวน ๑๔,๘๗๓ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) 
 ครั้งที่ ๕ จ านวน ๑๕,๙๐๙ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าบาทถ้วน) 
 
 
 
 



๕๒ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน 
๔.๕.๕ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเจรจาไกล่เกลี่ยและตรวจสอบโฆษณา 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจ และการท างานเป็นทีม 
 ๒. เพ่ือสร้างความสามัคคี ความผูกพันและการมีส่วนร่วมต่อความส าเร็จขององค์กร 
 ๓. เพ่ือสร้างจิตส านึกและทัศนคติที่ดีให้เกิดการท างานร่วมกัน 
 ๔. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานมุ่งสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๕๒ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 การจัดโครงการสัมมนาดังกล่าว พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๘๗ และความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๑ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ อันเป็นผลท าให้เกิดการปรับ
กระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และร่วมกันท าแผนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหางานที่มีอยู่ เดิม และวางแผนใน 
การปฏิบัติงานภายใต้ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกาศตามคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และกฎหมาย 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกท้ังเป็นการพัฒนาการปฏิบัติงาของเจ้าหน้าที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรให้เกิดความสามัคคี การบูรณาการงานร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา และส านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
 จ านวน ๑๖๙,๘๔๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 



๕๓ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ 
 ๑. กลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๔๕ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๗ ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจ 
 ๒. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๑ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๗๐ ที่ได้ก าหนดในโครงการฯ 
 ๓. ความส าเร็จของการด าเนินการตามพันธกิจ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดใน
โครงการฯ 
 
๔.๕.๖ การพัฒนาศักยภาพงานสืบสวนสอบสวนให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ด้านสินค้าหรือบริการ  
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพงานด้านการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สามารถปฏิบัติงาน
ด้านสืบสวนสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคได้
อย่างทันท่วงท ี
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๕๐ คน/ วิทยากร จ านวน ๒ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการสืบสวนสอบสวน  
การขอหมายค้น การท าบันทึกจับกุม ตรวจค้น ยึด เกี่ยวกับสินค้าและบริการ และสามารถน าทักษะที่ได้รับจาก
การอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวน รวมถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์แก่ผู้บริโภค 



๕๔ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ จ านวน ๑๗๗,๐๕๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ 
 ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการสืบสวนสอบสวน
ขั้นตอนการขอหมายค้น การจัดท าบันทึกจับกุม ตรวจค้น ยึด เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยวัดจากผลคะแนน
การท าแบบทดสอบ Pre-test และการท าแบบทดสอบ Post-test ซึ่งคะแนนที่ได้เกินร้อยละ ๘๐ รวมถึง
สามารถน าทักษะที่ได้รับจากการอบรมสัมมนาน าไปใช้ในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค 
 
๔.๕.๗ การพัฒนาบุคลากรในการด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคใน พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
โครงการพัฒนาบุคลากรในการด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(เรื่อง รู้ลึก รู้จริง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการกับการคุ้มครองผู้บริโภค) 
วัตถุประสงค์ 
 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม  
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน  
 บุคลากรสังกดั สคบ. จ านวน ๕๐ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน 
 วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 บุคลากรของ สคบ. มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้อง 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ จ านวน ๑๙,๗๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ  
ร้อยละของจ าวนกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ (เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐) 



๕๕ 
 

นโยบาย กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน 
๔.๕.๘ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นบุคลากรขององค์กร 
 ๒. เพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตส่วนตนและโลกการท างาน 
 ๓. เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงประโยชน์ของความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการท างานร่วมกัน
สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดทัศนคติที่ดีในการท างานร่วมกัน 
 ๔. เพ่ือให้บุคลากรได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน สามารถน าประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. เพ่ือปลุกจิตส านึกให้บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อองค์กร 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน บุคลากรสังกัด สคบ. จ านวน ๒๗๔ คน 
ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินงาน วันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงแรมพาร์โค บายเดอะโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา  
ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ๑. บุคลากรได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นบุคลากรขององค์กร 
 ๒. บุคลากรได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตส่วนตนและโลกการท างาน 
 ๓. บุคลากรตระหนักถึงประโยชน์ของความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการท างานร่วมกันสามารถ
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดทัศนคติที่ดีในการท างานร่วมกัน 
 ๔. บุคลากรได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน สามารถน าประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕ บุคลากรมีจิตส านึกและผูกพันต่อองค์กร 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ จ านวน ๘๔๐,๖๕๕ บาท (แปดแสนสี่หมื่นหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
ตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
ผลตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในโครงการฯ ร้อยละ ๙๑.๒๐ 

 


