
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

รอบ ๑๒ เดือน  

(ระหว่าง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
“ประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึง อยู่อย่างพอเพียง มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” 
 

 พันธกิจ  
๑. พัฒนากฎหมายให้ทันต่อเหตุการณ์ เอ้ือต่อการพิทักษ์ผู้บริโภค และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ครอบคลุมต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการจัดการความรู้อย่างมีระบบและทันสมัย   
๓.  สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคครอบคลุมทุกภาคส่วนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
๔.  สนับสนุนการรวมตัวของผู้บริโภคให้มีอ านาจต่อรองกับผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งสร้างความตระหนัก

ให้ผู้ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย 
๕.  สร้างนวัตกรรมและพัฒนากลไกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมี

ช่องทางและรูปแบบการเผยแพร่ให้ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง 
 

ยุทธศาสตร์ 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การพัฒนากลไกการป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภค 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนากฎหมายให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหา 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
   
 
 

สรุปข้อมูลผลการด าเนินการตามวิสัยทัศน์ ตัวชี้วดั กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 



                 
 

 

ตารางแสดงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์

ตัวชี้วดั 
กลยุทธ ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
(ตัวชี้วัด) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์

๑. การพัฒนากลไกป้องกันและคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

๑. ผูบ้ริโภคได้รับการคุ้มครอง
สิทธิอยา่งทั่วถึงและเป็นธรรม 

๑. ร้อยละของผู้บริโภคที่ได้รับ
การชดเชย เยยีวยา  
(ร้อยละ ๘๐)  

๑.๑ การพัฒนากลไกการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวังและเตือน
ภัยสินค้า บริการที่อาจไม่
ปลอดภัย 

๑. จ านวนกลไกการตรวจสอบ 
เฝ้าระวังและเตือนภยัสินค้า
บริการที่อาจไม่ปลอดภัย 
(จ านวน ๒ กลไก) 

กคฆ. กคฉ. กคส. 
กคต. 

กคฉ. Upvac สปจ.  

๒. ผู้ประกอบธุรกิจมีธรรมาภิบาล ๑.๒ มีกลไกในการแก้ไขปัญหา
และเยียวยาผู้บริโภค โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๒. จ านวนกลไกในการแก้ไข
ปัญหาและเยียวยาผู้บริโภค โดย
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(จ านวน ๒ กลไก) 

สปจ. กคฆ. กคส. 
กคฉ. กคต. สผพ.  

๒. พัฒนากฎหมายใหท้ันสมัยต่อสภาพ
ปัญหา 

๓.  กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บกา ร
คุ้มครองผู้บริโภคสามารถบังคับ
ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

๒. จ านวนกฎหมายที่ได้รับการ
พัฒนา (๘ ฉบับ) 

๒.๑ มีแผนพัฒนากฎหมาย (๔ 
ปี) และรายป ี

๓. ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนพัฒนากฎหมาย ๕ ระดับ 
(ระดับ ๕) 

กกค. กคฉ. กคส. 
กคต.  

กกค. 

๒.๒ มีฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ๔. จ านวนฐานข้อมูลด้าน
กฎหมาย (๑ ด้าน) 

กกค. 

๕. ร้อยละของการพัฒนาความ
เช่ือมโยงฐานข้อมูล ๑๒ ด้าน 
(ร้อยละ ๘๐) 

กกค. สผพ. 

๓. ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
และเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

๔. ผู้บริโภคมีภูมิคุ้มกันด้านการ
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

๓. ร้อยละความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัสิทธิผู้บริโภคของ
ประชาชน (ร้อยละ ๘๐) 

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค 

๖. ร้อยละของผลส ารวจความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัสิทธิผู้บริโภค 
(ร้อยละ ๘๐) 

กผป. สปจ. สผพ. กผป. สปจ. สผพ.  

  ๕. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค 
 

๓.๒ ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของเครือข่ายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  

๗. ร้อยละของเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ท ากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
(ร้อยละ ๗๐) 

กผป. สปจ. 



                 
 

 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์

ตัวชี้วดั 
กลยุทธ ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
(ตัวชี้วัด) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์

๔. พัฒนาการบรหิารจดัการองค์กรและ
เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มปีระสิทธภิาพ 

๖. ระบบบริหารจัดการองค์กร
สามารถตอบสนองภารกิจได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

๔. ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามพันธกิจ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

๔.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ 

๘. ร้อยละความส าเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร  
(ร้อยละ ๘๐) 

สปจ. กคส. กกค. 
กพบ. สลก. สผพ. 
กผป. กคฉ. กตส. 

กคฆ. กคต.   

สลก. กกค. กคต. 
กคส. กคฆ. กคฉ. 

กผป. 

๗. บุคลากรมีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๕. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ร้อยละ ๗๐) 
 

๔.๒ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรให้ตอบสนองต่อ
พันธกิจ 
 

๙. ร้อยละความส าเร็จของตัวชีว้ัด
ประสิทธิภาพการด าเนินงานตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ หรือ
มาตรา ๔๔  
(ร้อยละ ๑๐๐) 

สลก. กพบ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 

 

แผนผังแสดงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

             

       

     

                

        

        
          

             

        

       

               

        

     

ตัวชี้วดั ๒. จ านวนกลไกการตรวจสอบ เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้า บริการที่อาจไม่ปลอดภยั  

ตัวชี้วดั ๑๔. ร้อยละความส าเร็จของตวัชี้วัดประสิทธภิาพการด าเนินงานตามค ารับรอง 
                การปฏิบตัิราชการ หรือ มาตรา ๔๔ กลยุทธ์ ๔.๒ พัฒนาระบบการบริหารจดัการองค์กรให้ตอบสนองต่อพันธกิจ 

ตัวชี้วดั ๑๓. ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร กลยุทธ์ ๔.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วดั ๑๑. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ตัวชี้วดั ๑๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ตัวชี้วดั ๑๐. ร้อยละของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคที่ท ากิจกรรมคุ้มครองผู้บรโิภค กลยุทธ์ ๓.๒ ขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ตัวชี้วดั ๙. ร้อยละของผลส ารวจความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัสิทธิผู้บริโภค กลยุทธ์ ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 

ตัวชี้วดั ๘. ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคของประชาชน 

ตัวชี้วดั ๖. จ านวนฐานข้อมูลดา้นกฎหมาย 
ตัวชี้วดั ๗. ร้อยละของการพัฒนาความเชื่อมโยงฐานข้อมูล ๑๒ ด้าน 
 

ตัวชี้วดั ๔. จ านวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนา 

กลยุทธ์ ๒.๒ มีฐานข้อมูลดา้นกฎหมาย 

ตัวชี้วดั ๕. ระดบัความส าเร็จในการจดัท าแผนพัฒนากฎหมาย กลยุทธ์ ๒.๑ มแีผนพัฒนากฎหมาย (๔ ปี) และรายป ี

ตัวชี้วดั ๑. ร้อยละของผู้บริโภคที่ได้รับการชดเชย เยยีวยา  

กลยุทธ์ ๑.๒ มีกลไกในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ ๑.๑ การพัฒนากลไกการตรวจสอบ เฝ้าระวังและเตือนภยัสินค้าบรกิารที่อาจไม่ปลอดภัย 

ตัวชี้วดั ๓. จ านวนกลไกในการแก้ไขปญัหาและเยยีวยาผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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รายงานผลตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ 

๑ การพัฒนากลไกป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภค ๑. ร้อยละของผู้บริโภคท่ีได้รับการชดเชย เยียวยา ร้อยละ ๘๐ ๗๑.๖๓ 
๒ พัฒนากฎหมายให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหา ๒. จ านวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนา ๘ ฉบับ ๘  
๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและ

เครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
๓. ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคของประชาชน ร้อยละ  

๘๐ 
๘๒.๕๐ 

๔ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

๔. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามพันธกิจ ร้อยละ  
๑๐๐ 

๑๐๐ 

๕. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ  
๗๐ 

๙๘.๘๔ 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 

แผนภูมิแสดง รายงานผลตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

 

 

 



                 
 

 

รายงานผลตัวชี้วัดรายกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ 

๑ การพัฒนากลไกป้องกันและ
คุ้มครองผู้บริโภค 

๑.๑ การพัฒนากลไกการตรวจสอบ เฝ้า
ระวังและเตือนภัยสินค้า บริการที่อาจไม่
ปลอดภัย 

๑. จ านวนกลไกการตรวจสอบ เฝ้าระวังและ
เตือนภัยสินค้า บริการที่อาจไม่ปลอดภัย  

๒ กลไก ๒ 

 ๑.๒ มีกลไกในการแก้ไขปัญหาและ
เยียวยาผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

๒. จ านวนกลไกในการแก้ไขปัญหาและเยียวยา
ผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๒ กลไก ๔ 

๒ พัฒนากฎหมายให้ทันสมัยต่อ
สภาพปัญหา 

๒.๑ มีแผนพัฒนากฎหมาย (๔ ปี) และ
รายปี 

๓. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนา
กฎหมาย ๕ ระดับ 

ระดับ ๕ ๕ 

  ๒.๒ มีฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ๔. จ านวนฐานข้อมูลด้านกฎหมาย (ด้าน) ๑ ด้าน ๑  

๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภคและเครือข่ายด้านการ 

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
 

๕. ร้อยละของผลส ารวจความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค 

ร้อยละ ๘๐ ๘๒.๕๐ 

คุ้มครองผู้บริโภค ๓.๒ ขับเคลื่อนการด าเนนิงานของ
เครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

๖. ร้อยละของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีท า
กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละ ๗๐ ๙๘ 

๔ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
และเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มี 

๔.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี 
ประสิทธิภาพ 

๗. ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ ๘๐ ๑๐๐ 

ประสิทธิภาพ ๔.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรให้ตอบสนองต่อพันธกิจ 

๘. ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
หรือมาตรา ๔๔ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 



                 
 

 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง 
งบประมาณ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

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

๑. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของ
คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัด ๗๖ 
จังหวัด 

รวมทั้งสิ้น  ๒๘,๓๖๗,๐๐๐ ๙๐๑,๔๖๔             
๑. ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ที่ 
สคบ. ประจ าจังหวัด ๗๖ จังหวัด 

สปจ. ๒๗,๓๖๐,๐๐๐              

๒. สนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าจังหวัด ๗๖ จังหวัด 

สปจ. ๑,๐๐๗,๐๐๐             

๒. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
ด าเนินการจัดการกลไกการ
คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและ
ท้องถิ่น 

รวมทั้งสิ้น  ๙,๒๘๐,๘๐๐ ๖๙๐,๕๗๐.๑๙             
๑. จ้างเหมา (เขต) ๓๖ คน สปจ. ๖,๒๑๐,๐๐๐              
    จ้างเหมา (ส่วนกลาง) ๖ คน สปจ. ๙๙๐,๐๐๐             
๒. สนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าจังหวัด ๗๖ จังหวัด 

สปจ. ๘๙๓,๐๐๐             

๓. สนับสนุนการด าเนินงานของ
ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค 
เขต ๑-๙ 

สปจ. ๓๕๓,๒๐๐             

๔. กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการ
ปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนภูมิภาค 

สปจ. ๘๓๕,๖๐๐             

๓. ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายเพือ่
ป้องกันการละเมิดสิทธ ิ

รวมทั้งสิ้น  ๕,๘๐๖,๔๐๐ ๖๐๘,๐๓๒.๓๔             
๑. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาค
ประชาชนต้นแบบการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

กผป. ๑,๕๐๐,๐๐๐              

  ๒. พัฒนาความรว่มมือเครือข่ายสื่อ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
(สัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค) 

กผป. ๑๖๖,๔๐๐              



                 
 

 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง 
งบประมาณ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

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

  ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน
เกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค 

กคส. ๑,๘๐๐,๐๐๐              

  ๔. เพิ่มประสิทธิภาพด้านฟ้องคดี
และบังคับคดีให้แก่ผู้บริโภคตามค า
พิพากษาของศาล (จ้างเหมา ๑๓ คน) 

กกค. ๒,๓๔๐,๐๐๐              

๔. ค่าใช้จ่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพกลไกในการ
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

รวมทั้งสิ้น  ๒,๐๖๑,๐๐๐ ๒๔๔,๐๓๔             
๑. การยกระดับและพัฒนาการ
บริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

กพบ. ๔๓๕,๕๔๐              

  ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 

กพบ. ๓๖๐,๐๐๐              

  ๓. การจัด/ก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการหลัก
และสนับสนุน 

กพบ. ๕,๔๖๐        
 
 

      

  ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน
ด้านการคลัง (จ้างเหมา ๗ คน) 

สลก. ๑,๒๖๐,๐๐๐              

๕. ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์จากผู้บริโภค 

รวมทั้งสิ้น  ๓,๓๔๘,๖๐๐ ๑๘๒,๙๐๐             
๑. การบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ ๑๑๖๖ จ้างเหมา ๑๗ คน 

สลก. ๓,๐๗๒,๐๐๐              

  ๒. ทนายอาสา การให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่ประชาชนผู้บรโิภค 

กคส. ๑๔๙,๔๐๐              

  ๓. พัฒนาคุณภาพระบบการบริการ
ภาครัฐ 

สผพ. ๑๒๖,๖๐๐              

๖. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคแก่ประชาชน 

รวมทั้งสิ้น  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๖๒๑,๖๑๗.๙๔             
 ๑. การสร้างความเข้าใจการจัดท า

ฉลากที่ถกูต้องเพื่อผู้บริโภค 
กคฉ. ๑๐๐,๐๐๐              

  ๒. การจัดท าสือ่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ดา้นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับประเทศ 
 

กผป. ๕,๐๐๐,๐๐๐              



                 
 

 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง 
งบประมาณ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

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

  ๓. การส ารวจความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัสิทธิและความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อ สคบ. 

กผป. ๑,๓๐๐,๐๐๐              

  ๔. การจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค
ไทย 

กผป. ๑,๕๐๐,๐๐๐              

  ๕. การพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น 

สปจ. ๖๒๔,๙๑๐              

  ๖. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเครอืข่ายคุ้มครองคุ้มครอง 
ในส่วนภูมิภาค 

สปจ. ๕๖๒,๖๗๘              

  ๗. การตรวจติดตามพฤติการณ์ของ
ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค 

สปจ. ๓๐๖,๘๑๒              

  ๘. การเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมภิาค 

สปจ. ๓๙๙,๘๘๐              

  ๙. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์

กผป.  ๓๖๐,๐๐๐              

  ๑๐. เพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานกองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านฉลาก 

กคฉ. ๑,๒๖๐,๐๐๐              

  ๑๑. เพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานส านักแผนและการ
พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค 

สผพ. ๙๐๐,๐๐๐              

  ๑๒. เพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

กตส. ๑๘๐,๐๐๐              

  ๑๓. เพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

สลก. ๑๘๐,๐๐๐              

  ๑๔. เพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 

สลก. ๑๘๐,๐๐๐              



                 
 

 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง 
งบประมาณ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

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

  ๑๕. เพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ 

สลก. ๑๒๐,๑๒๐              

  ๑๖. เพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังตรวจสอบ
โฆษณาทางเคเบิ้ลทีวีและทีวี
ดาวเทียม 

กคฆ. ๑,๒๖๐,๐๐๐              

  ๑๗. กิจกรรมการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าจังหวัด 

สปจ. ๓๐๐,๐๐๐              

  ๑๘. เสริมสร้างศักยภาพการ
ปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนภูมิภาค 

สปจ. ๓๕๖,๐๐๐              

  ๑๙. การติดตามประเมินผลและ
นิเทศงานในระดับพื้นที่ สคบ. เขต 

สปจ. ๑๐๙,๐๐๐              

๗. ค่าใช้จ่ายผลักดันการก าหนด
ความรับผิดชอบให้ผู้
ประกอบธุรกิจมีมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

รวมทั้งสิ้น  ๓,๓๓๘,๑๐๐ ๖๑๖,๗๗๐.๘๖             
๑. ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจใน
ส่วนภูมิภาค 

สปจ. ๔๒๘,๑๐๐              

๒. แก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนใน
ส่วนกลาง 

กคฆ. กคส. 
กคฉ. กคต. 

๘๐๐,๐๐๐             

๓. เพิ่มศักยภาพในการด าเนินงาน
เกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรง 

กคต. ๑,๒๖๐,๐๐๐             

๔. ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาต ิ

สผพ. ๕๐๐,๐๐๐             

  ๕. แก้ไขปัญหา e-commerce ที่
ยากต่อการด าเนินการเพื่อรับรอง
นโยบาย Thailand ๔.๐ 

สผพ. ๓๕๐,๐๐๐              

๘. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกลไกการ
คุ้มครองผู้บริโภคระดับสากล 

รวมทั้งสิ้น  ๑,๗๗๙,๒๐๐ ๑๒๑,๓๐๒.๑๔             
๑. ส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 
 

สผพ. ๕๕๐๐,๐๐๐              



                 
 

 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง 
งบประมาณ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

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

  ๒. จัดท าคู่มือการบริหารจัดการ
เร่ืองร้องเรียนของผู้บริโภค
ชาวต่างชาต ิ

สผพ. ๑๕๐,๐๐๐              

  ๓. ประชุมทวภิาคีเพื่อพัฒนา
กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค ไทย-
ลาว 

สผพ. ๒๑๕,๒๐๐              

  ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน
ส านักแผนและการพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

สผพ. ๘๖๔,๐๐๐              

๙. ค่าใช้จ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

รวมทั้งสิ้น  ๒,๒๔๓,๓๐๐ ๘๘๕,๑๘๓.๗๙             
๑. การบริหารศูนย์เฝ้าระวังและ
พิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

กคฉ. ๒,๒๔๓,๓๐๐              

๑๐. งบด าเนินงาน รายการอบรม
สัมมนา 

รวมทั้งสิ้น  ๗,๐๐๐,๖๐๐ ๘๕๙,๕๑๔             

๑. พัฒนาบุคลากรโดยไปอบรม
หลักสูตรของหน่วยงานภายนอก  

สลก. ๓๐๐,๐๐๐              

  ๒. พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

สลก. ๓๙๐,๐๐๐             

๓. พัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ
ปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

กกค. กคส. 
กคต. กคฆ. 
กคฉ. กผป.  

๑,๔๘๘,๘๐๐             

  ๔. การพัฒนาองค์กรและแผนงาน
พื้นฐานขององค์กร 

สผพ. กกค. 
กผป. 

๓,๐๔๑,๘๐๐             

๕. ติดตามผลการด าเนินงานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค 

สผพ. ๒๘๐,๐๐๐             

  ๖. ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค และการท า
ประชาพิจารณ์ 

กกค. กคต. 
กคส. กคฉ. 

๔๑๙,๖๐๐             

 


