แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)
ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เมษายน ๒๕๖๓

คำนำ
ตามที่รัฐบาลได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เมื่อวันที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำแผนระดับต่างๆ ที่สอดคล้องและบูรณาการกันให้เกิดเป็นพลังผลักดันไปมุ่งสู่สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน ทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ปัจจุบันสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อยู่ตลอดเวลาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ค่านิยม ตลอดจนกระแสสังคมต่างๆ ซึ่งเป็นสภาวการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และมีความสำคัญมากต่อการ
วางแผนการดำเนินงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว ของหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนเองก็ตาม ควรต้องมีการวิเคราะห์ ปรับปรุง ทบทวนแผนการดำเนินงานต่างๆ ให้ทันต่อสถานการณ์โลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ แผนปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน และนโยบายของรัฐบาล
ทั ้ งนี ้ สำนั กแผนและการพั ฒ นาการคุ ้ มครองผู ้ บริ โ ภคได้ ด ำเนิ นการทบทวนและปรั บ ปรุ ง
แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
โดยมีการปรับชื่อแผนเป็น “แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) ของสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” และรายละเอียดรูปแบบ (Template) ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ (สศช.) กำหนด ซึ่งการทบทวนปรับ ปรุ ง แผนฉบั บดั ง กล่ าวดำเนิ น การภายใต้ว ิส ัย ทั ศ น์
“ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรม และยั่งยืน” โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(สคบ.) จะพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ความทันสมัย พร้อมบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบต่าง ๆ
และพัฒนานวัตกรรมบริการมาใช้ในทุกกระบวนงาน เพื่อยกระดับงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น สู่ความทันสมัยเทียบเท่าระดับสากลในทุกมิติ ควบคู่กับการเร่งศึกษา พัฒนา ทบทวน และปรับปรุงกฎหมาย
รวมถึงมาตรการที่สำคัญต่าง ๆ ให้ทันต่อกระแสการบริโภคนิยมของโลก และรองรับการพิพาทและการละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภคในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้ บริโภค เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
ผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งให้ได้รับความยุติธรรมและความรวดเร็วจากกระบวนการชดเชยเยียวยาความเสียหายด้วย
พร้อมกับสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดการตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ตลอดจนสนับสนุน
ให้เกิดการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้าง
สังคมการบริโภคที่ยั่งยืนตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน)
สำนักนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สารบัญ
หน้า
บทนำ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณธรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
แผนระดับที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
แผนระดับที่ ๓
แผนผังแสดงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
แผนผังสรุปรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) ของ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
แผนผังสรุปตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) ของ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) ของสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
วิสัยทัศน์/ พันธกิจ
แผนปฏิบัติราชการ
(ยุทธศาสตร์ที่ ๑) แผนปฏิบัติราชการ ประเด็นที่ ๑ เรื่อง การพัฒนากลไก มาตรการ หรือ
แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน โครงการสำคัญ
(ยุทธศาสตร์ที่ ๒) แผนปฏิบัติราชการ ประเด็นที่ ๒ เรื่อง พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร
และนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน โครงการสำคัญ
(ยุทธศาสตร์ที่ ๓) แผนปฏิบัติราชการ ประเด็นที่ ๓ เรื่อง พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน โครงการสำคัญ
(ยุทธศาสตร์ที่ ๔) แผนปฏิบัติราชการ ประเด็นที่ ๔ เรื่อง พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
และเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/แนวทางการพัฒนา/แผนงาน โครงการสำคัญ
ประมาณการวงเงินงบประมาณ
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างโครงการและแผนปฏิบัติราชการของ สคบ.
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ/ การติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
คำอธิบายตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ สคบ.
สรุปตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ สคบ.
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แผนปฏิบตั ริ าชการ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)
ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
การคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันนั้นดำเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้ง ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน
ในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งใน
มิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์ แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว โดยการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติกับยุทธศาสตร์องค์กรในทุกระดับเพื่อให้การดำเนินงานสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์อย่างเป็น
รูปธรรม โดยเริ่มจากแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคที่จัดทำขึ้นนั้นมีเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย โดยเน้นการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นองค์กรหลัก โดยที่ผ่านมา
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างความเข้าใจในการ
ดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) ของสำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ โดยโครงการ/
กิจกรรมที่กำหนดไว้ภายใต้แผนฉบับดังกล่าว ได้คำนึงถึงผลผลิตที่จะสามารถตอบตัวชี้วัดได้ตามที่กำหนด และสามารถ
ตอบค่าเป้าหมายของแผนในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) เป้าหมาย: สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลี่อมล้ำในทุกมิติ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์: การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
โดยเน้นการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค
สนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภคและอำนวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค
สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
๒) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๒.๑) เป้าหมาย: ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(๒.๑.๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
(๒.๑.๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมู ล พร้อมกับ การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้ม ครอง
ผู้บริโภค และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคในทุกมิติ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ
ของประชาชนในเชิงรุกและดำเนินการแก้ไขได้ อย่างทันท่วงที รวมถึงส่งเสริมการนำนวัตกรรมสารสนเทศมาใช้ในการ
ดำเนินงานเพื่อยกระดับการให้บริการด้านคุ้มครองผู้บริโภค ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
สะดวก และรวดเร็ว
(๒.๒) เป้าหมาย: ๒. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(๒.๒.๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริม
ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
(๒.๒.๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔. ภาครัฐมีความทันสมัย
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
โดยการพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ให้เป็น
รูปธรรม ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและองค์กรของผู้บริโภคให้ดำเนินงานคุ้ม ครอง
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย (Smart Office)
(๒.๓) เป้าหมาย: ๓. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒.๓.๑) ประเด็น ยุทธศาสตร์ ๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(๒.๓.๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
โดยการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลพร้อมกับการศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะ
ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
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(๒.๔) เป้าหมาย: ๔. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
(๒.๔.๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ
และมีเท่าที่จำเป็น
(๒.๔.๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ
ต่อประชาชนโดยเสมอภาค
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
โดยการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) ประเด็นที่ ๑๗. (หลัก) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ ๑ คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
โดยการพัฒนาระบบ กลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับ
สินค้าและบริการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเสียเปรียบของผู้บริโภค
(๑.๒) แผนย่อย: ๑ การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ
 แนวทางการพัฒนา: ๓ ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค
 เป้าหมายของแผนย่อย: คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
การปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาระบบและกลไกการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพและสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
และอำนวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพของ
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้บริโภคให้มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่และมีภูมิคุ้มกันในการบริโภค
และซื้อสินค้า และส่งเสริมให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ มีบทบาทในการสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม
(๒) ประเด็นที่ ๒๐. (รอง) ประเด็นการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
(๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ ๑ บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
 เป้ า หมายที่ ๒ ภาครั ฐ มี ก ารดำเนิ น การที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ ว ยการนำนวั ต กรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล พร้อมกับการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคในทุกมิติ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ
ของประชาชนในเชิงรุกและดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที รวมถึงส่งเสริมการนำนวัตกรรมสารสนเทศมาใช้ในการ
ดำเนินงานเพื่อยกระดับการให้บริการด้านคุ้มครองผู้บริโภค ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่ างมีประสิทธิภาพ
สะดวก และรวดเร็ว
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(๒.๒) แผนย่อย ๓.๑ แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
 แนวทางการพัฒ นา พัฒ นารูปแบบบริ ก ารภาครัฐ เพื่ อ อำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน
 เป้าหมายของแผนย่อย: งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
โดยการส่งเสริมการนำนวัตกรรมสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อยกระดับการ
ให้บริการด้านคุ้มครองผู้บริโภค ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว เช่น การ
ไกล่เกลี่ยออนไลน์ การพัฒนาฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมู ลด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เป็นต้น
(๒.๓) แผนย่อย ๓.๕ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 เป้ า หมายของแผนย่ อ ย: บุ ค ลากรภาครั ฐ ยึ ด ค่ านิ ย มในการทำงานเพื ่อ ประชาชน
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
โดยการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลพร้อมกับการศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะ
ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ประเด็นที่ ๒๒. (รอง) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(๓.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้า หมายที่: ๑. กฎหมายเป็น เครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จ ากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
โดยการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
(๓.๒) แผนย่อย ๓.๑ แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย
 แนวทางการพัฒนา ๑) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ
ให้สอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
 เป้าหมายของแผนย่อย: ๑. กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน
อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศโดยทั่วถึง
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
โดยการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภค
ได้รับการคุ้มครองและป้องกันการละเมิดสิทธิอย่างทั่วถึง
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๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ
๑) ด้านสังคม
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป: กลุ่มผู้เสียเปรียบทางสังคม
๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน: ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค
๓) กิจกรรม:
๓.๑) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพของ สคบ. โดยเพิ่มอำนาจทางปกครองให้กับ
สคบ. เพื่อให้สามารถบังคับใช้และให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคได้จากเดิมที่เป็นเพียง
หน่วยเชิงนโยบายและให้ความรู้ไปใช้สิทธิทางปกครองตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเดียว
วิธีการ
๑. แก้ไขพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีอำนาจทางปกครองแก่
เจ้าพนักงานในการแก้ไขปัญหาผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายฯ ตาม
กิจกรรมโดยให้ สคบ. ไปสังกัดหน่วยงานกระทรวงที่บังคับใช้กฎหมาย
เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม
แทนสังกัดเดิมซึ่งเป็นหน่วยงานเชิงนโยบาย
๒. สนับสนุนให้ สคบ. ดำเนินการยกร่างบทบัญ ญัต ิตามมาตรา ๔๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
เป้าหมายกิจกรรม: สคบ. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
๓.๒) กิจกรรมที่ ๒ การเสริมสร้างพลังให้แก่ผู้บริโภคและการพัฒนาผู้บริโภคโดยอาศัยเทคโนโลยี
วิธีการ
๑. สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนที่มีบทบาทและเป็น
ตัวแทนในการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นช่องทาง
สื่อสารให้ผู้บริโภคในการรักษาสิทธิต่างๆ
๒. บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าหมายกิจกรรม: เกิดแนวทางในการเสริมสร้างพลังให้แก่ผู้บริโภค
๒) ด้านกฎหมาย
๒.๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป: ๓. มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม
๒.๑.๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน: ๘. พิจารณาแนวทางในการเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม
๒.๑.๓) กิจกรรม:
๑) กิจกรรม: ๘.๓ พิจารณาศึกษาแนวทางในการทบทวนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ทั้งระบบ โดยให้มีการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันและจัดทำ
กฎหมายขึ้นใหม่เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
ผู้ประกอบการ และป้องกันการตั้งราคาสินค้าและค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรม
ทั้งนี้ให้พิจารณากำกับดูแลการคิดค่าธรรมเนียมของธนาคารผู้ให้บริการธุรกรรม
ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายกันและการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึง
การจัดทำกฎหมายเพื่อรองรับและกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าและบริการผ่าน
อินเทอร์เน็ตและร้านค้าที่ไม่มีสถานประกอบการเป็น หลักแหล่งและมาตรการ
แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังการขายสินค้าและบริการในลักษณะดังกล่าว
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เป้ า หมายกิ จ กรรม: คุ ้ ม ครองสิท ธิ ข องผู้ บริโ ภคมิ ใ ห้ ถ ูก เอารัด เอาเปรี ยบจาก
ผู้ประกอบการและป้องกันการตั้งราคาสินค้าและค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรม
๒.๒) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : ๕ พัฒนากระบวนการจัดทำและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้
รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับกรอบเวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
๒.๒.๑) ขั้นตอนการดำเนินงาน: ๑. ปรับปรุงกระบวนการจัดทําร่างกฎหมายของหน่วยงาน
ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพร่างกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐจัดทำขึ้นมี
ความสมบูรณ์มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีคำอธิบายและ
ข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนชัดเจนเข้าใจง่าย
๒.๒.๒) กิจกรรม: ๑.๕ กำหนดให้มีการจัดทำคำอธิบายประกอบร่างกฎหมาย ซึ่งจะต้องมี
การอธิบายสาระสำคัญเกี่ยวกับที่มาของสภาพปัญหา และวัตถุประสงค์หรือความ
เป็นมาของการเสนอร่างกฎหมายโครงสร้างและกลไกการดำเนินการตามร่างกฎหมาย
ตลอดจนคำอธิบายร่างกฎหมาย โดยใช้ถ้อยคำที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย
เป้าหมายกิจกรรม: เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย และใช้สำหรับเป็น
เอกสารสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์
๒.๓) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป: ๖ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย
ที่มีความสำคัญและจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย
รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
๒.๓.๑) ขั้นตอนการดำเนินงาน:
๒.๓.๑.๑) ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้
กฎหมาย
กิจกรรม:
๑) ให้ห น่ว ยงานของรัฐ ผู้ร ัก ษาการตามกฎหมายจั ดให้ มีช ่ อ งทางให้
ประชาชนทั่ว ไปหรือกลุ่มผู้มีส ่ว นได้เสียสามารถสะท้อนปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งมีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์
ที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย
เป้าหมายกิจกรรม: เพื่อให้มีช่องทางในการสะท้อนปั ญหาที่เกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมาย
๒) ให้หน่วยงานของรัฐผู้รักษาการตามกฎหมาย จัดทำรายงานประมวล
ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย
ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย เสนอรัฐมนตรีผู้
รักษาการตามกฎหมายเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการทุก ๑ ปี และเก็บ
รวบรวมเป็ นข้อมู ลในการวิ เคราะห์ แ ละรายงานการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย
เป้าหมายกิจกรรม: เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้
บังคับกฎหมาย
๒.๓.๑.๒) ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำ
และการเสนอกฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐ
กิจกรรม:
๑) ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดทำร่างกฎหมายที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนจัดให้มีการแถลงข่าวหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
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ได้รับทราบเป็นการทั่วไป พร้อมทั้งจัดทำสรุปประเด็นปัญหา
หรือความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมาย ตลอดจนสรุปหลักการและ
เหตุผลของร่างกฎหมายที่ประสงค์จะจัดทำขึ้น เพื่อประกอบการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนการ
จัดทำร่างกฎหมาย
เป้าหมายกิจกรรม: เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจได้ง่ายและเพื่อให้
การรับฟังความคิดเห็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงประเด็น
๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นตาม
ข้อ ๒.๒ และนำผลดังกล่าวมาประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย
ร่างแรก โดยต้องแสดงให้เห็นว่าได้นำความเห็นของประชาชนไป
ประกอบการพิจารณาจัดทำร่างในสัดส่วนใด พร้อมอธิบายเหตุผล
ในการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมายให้ชัดเจน
เป้าหมายกิจกรรม: เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลถึงเหตุผล
ในการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย
๓) ให้หน่วยงานของรัฐนำร่างกฎหมายที่จัดทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว
พร้อมทั้งสรุปความเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดทำ
เป็นรายงานรวมไว้กับคำอธิบายประกอบร่างกฎหมายโดยมีราย
ละเอียดตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกำหนด โดยอย่าง
น้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับสรุปผลการรับฟั งความคิ ดเห็ น
วิธีการรับฟังความคิดเห็น จำนวนประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้อง ที่ร่วม
แสดงคิด ประเด็นความคิดเห็นที่นำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
ร่างกฎหมายและเหตุผลประกอบการดำเนินการ ฯลฯ เพื่อเป็น
ข้อมูลสำหรับนำไปประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
เป้าหมายกิจกรรม: เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย
อย่างครบถ้วน
๓) ด้านสาธารณสุข
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป: ๙ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน: ปลายน้ำ
๓) กิจกรรม: มีระบบฐานข้อมูลและนำไปเพื่อการวางแผนในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล
เป้าหมายกิจกรรม: มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนในการตัดสินใจป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาหารที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๔.๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป: บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
ขั้นตอนการดำเนินงาน: ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง
(Faster, Easier and Cheaper)
กิจกรรม: ปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการให้บริการที่กระทบต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
เป้าหมายกิจกรรม: หน่วยงานภาครัฐมีแผนการปรับปรุงการให้บริการประชาชน
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๔.๒) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป: ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัยและเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
ขั้นตอนการดำเนินงาน: นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
กิจกรรม: แผนงานที่ ๑ การพัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ
เป้าหมายกิจกรรม: เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน
๔.๓) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป: โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
ขั้นตอนการดำเนินงาน: พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กิจกรรม: แผนงานที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมายกิจกรรม: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่
ประชาชน
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(หลัก) ๑) วัตถุประสงค์ที่ ๑.๒ เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
๒) เป้าหมายรวมที่ ๒.๒ ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจ
ฐานรากมี ค วามเข้ ม แข็ ง ประชาชนทุ ก คนมี โ อกาสในการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากร การ
ประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มี
รายได้ต่ำสุด ร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
๔) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐาน
ทางสังคมของภาครัฐ
๕) แนวทางการพัฒนา ๓.๒.๕ ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ
รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม
(... และผลักดันการบังคับใช้และปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อรูปแบบสินค้าและ
บริการที่เปลี่ยนไป)
(รอง) ๑) วัตถุประสงค์ที่ ๑.๕ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี
การทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
๒) เป้าหมายรวมที่ ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส
ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๔) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ๑ ลดสัดส่วนค่า ใช้จ่ายด้านบุคลากร
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ
และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
๕) แนวทางการพั ฒนา ๓.๑ ปรั บปรุ งโครงสร้ างหน่ ว ยงาน
บทบาท ภารกิ จ และคุ ณภาพบุ คลากรภาครั ฐ ให้ ม ี ความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
๖) แนวทางการพั ฒนา ๓.๓ เพิ่มประสิ ทธิภาพและ
ยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
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๒.๒.๔ นโยบายรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติเมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยเนนนโยบายหลัก ๑๒ ดาน และนโยบายเรงดวน ๑๒ เรื่อง โดยมีนโยบายที่
เกี่ยวของกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้
นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน
ด้านที่ ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
๕.๗. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ
๕.๗.๓ ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มโอกาส
ให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งในภาคการผลิต และบริการในการเข้าถึงตลาด
ด้านที่ ๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๑.๑ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่
๑๑.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการที่มีต่อความสำคัญ
ต่อการประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชน ให้เป็นระบบดิจิทัล
๑๑.๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ
๑๑.๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๑.๖ พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่ว นร่ว มในการพัฒนาบริหารสาธารณะและ
ตรวจสอบภาครัฐ
๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อต่อการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน
นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
เรื่องที่ ๑. การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน
เรื่องที่ ๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง
▪ แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองผู้บริโภค
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้ และการสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ประเด็นที่ 4 การสร้างและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ประเด็นที่ 5 การส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค
▪ แผนปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี ของ สำนักนายกรัฐมนตรี
▪ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ของ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประเด็นที่ ๖ ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ ข้อที่ ๓.๓.๖ แผนสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ ข้อท้าทายที่ ๑ การคุ้มครองผู้บริโภค ข้อเสนอแนะที่ ๑ บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและคุ้มครองแรงงานอย่างจริงจังและเร่งรัดขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรม
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แผนผังแสดงความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
กับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
ด้านการปรับสมดุลและบริหารจัดการภาครัฐ
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการโดยยุทธศาสตร์ชาติ/เชื่อมโยง
พัฒนาทุกระดับ ขนาดเล็ก/เหมาะสมกับภารกิจ ทันสมัย/มีขีดสมรรถนะ
สูง โปร่งใส/ปลอดทุจริตประพฤติมิชอบ บุคลากรเป็นคนดีคนเก่ง/มืออาชีพ
กฎหมายเหมาะสมกับบริบท กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิเสมอภาค

ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค
พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพและสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกัน
การละเมิดสิทธิผู้บริโภคและอานวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบรับรอง
คุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้บริโภคให้มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่และมีภูมิคุ้มกัน ในการ
บริโภคและซื้อสินค้า และส่งเสริมให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ มีบทบาทในการสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์ ๑ พัฒนากระบวนการ หรือ
แนวทางการตรวจสอบ กํากับดูแลสินค้า
และบริการให้ถูกต้องและปลอดภัย
กลยุทธ์ ๒ พัฒนากฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ทันต่อสภาพปัญหา
กลยุทธ์ ๓ พัฒนามาตรการ หรือแนวทาง
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
และเยียวยาผู้บริโภค
กลยุทธ์ ๔ พัฒนากลไกการเ ้าระวังและ
แจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ ๕ การขับเคลื่อนนโยบายด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ

กลยุทธ์ ๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยง
ข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
กลยุทธ์ ๒ พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพื่อยก
ระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
กลยุทธ์ ๓ พัฒนาฐานข้อมูลเชิงบูรณาการเพื่อ
การเ ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ

๑. การพัฒนาบริการประชาชน ๒. การบูรณาการการเชื่อมโยง
ภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง
๓. การปรับสมดุลภาครัฐ ๔. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
๕. การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

กลยุทธ์ ๑ พัฒนากลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

กลยุทธ์ ๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ๒ พัฒนาระบบรับรองคุณภาพ
ขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค

กลยุทธ์ ๒ พัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายและองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค

กลยุทธ์ ๓ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัย (Smart
Office)
กลยุทธ์ ๔ การบริหารยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภค

กลยุทธ์ ๔ การเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้บริโภค
ให้ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ และมีการบริโภค
กลยุทธ์ ๔ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ยั่งยืน
มีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค
กลยุทธ์ ๕ การสื่อสารเผยแพร่ความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางและวิธีการที่
หลากหลาย

กลยุทธ์ ๕ การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเปนธรรม และยั่งยืน”


พันธกิจ (Mission) 

๑. พัฒนากฎหมาย มาตรการ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน

๔. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความตระหนักรู้
และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้

๒. พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน ควบคุม/กํากับดูแลสินค้าและบริการให้มีความ
ปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถดําเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. พัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วบริโภคในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม

๖. ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนากลไก มาตรการ
หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
การสื่อสาร และนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริม
การคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
และเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ๑ พัฒนากระบวนการ หรือแนวทางการ
ตรวจสอบ กํากับดูแลสินค้าและบริการให้ถูกต้องและปลอดภัย
 กลยุทธ์ ๒ พัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อ
สภาพปัญหา
 กลยุทธ์ ๓ พัฒนามาตรการ หรือแนวทางการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้บริโภค
 กลยุทธ์ ๔ พัฒนากลไกการเ ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่
มีประสิทธิภาพ
 กลยุทธ์ ๕ การขับเคลื่อนนโยบายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเชิงบูรณาการ

กลยุทธ์ ๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยง
ข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
 กลยุทธ์ ๒ พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพื่อ
ยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 กลยุทธ์ ๓ พัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเชิงบูรณาการ
เพื่อการเ ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
 กลยุทธ์ ๔ การเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้บริโภคให้
ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ และมีการบริโภคที่ยั่งยืน
 กลยุทธ์ ๕ การสื่อสารเผยแพร่ความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย

กลยุทธ์ ๑ พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
 กลยุทธ์ ๒ พัฒนาระบบรับรองคุณภาพขององค์กร
คุ้มครองผู้บริโภค
 กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
 กลยุทธ์ ๔ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนร่วมใน
การคุ้มครองผู้บริโภค

กลยุทธ์ ๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ
 กลยุทธ์ ๒ พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ
 กลยุทธ์ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่
ทันสมัย (Smart Office)
 กลยุทธ์ ๔ การบริหารยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภค
 กลยุทธ์ ๕ การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี
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แผนผังสรุปตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

KPI๑ ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณ ์ที่กําหนด
KPI๒ จํานวนของกฎหมายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา

กลยุทธ์ ๑ พัฒนากระบวนการ หรือแนวทางการ
ตรวจสอบ กํากับดูแลสินค้าและบริการให้ถูกต้อง
และปลอดภัย
KPI ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือ
สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ
กลยุทธ์ ๒ พัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทัน
ต่อสภาพปัญหา
KPI ระดับความสําเร็จของการพัฒนากฎหมาย
การคุ้มครองผู้บริโภค
กลยุทธ์ ๓ พัฒนามาตรการ หรือแนวทางการบังคับ
ใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้บริโภค
KPI จํานวนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับ
การพัฒนา

กลยุทธ์ ๔ พัฒนากลไกการเ ้าระวังและแจ้ง
เตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
KPI ร้อยละของเรื่องแจ้งเตือนภัยที่ได้รับการ
ดําเนินการ

กลยุทธ์ ๕ การขับเคลื่อนนโยบายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ
KPI จํานวนนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่มีการบูรณาการ

KPI๑ ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลการติดตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
KPI๒ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
KPI๓ ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
KPI๔ ร้อยละความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคของประชาชน

กลยุทธ์ ๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
KPI ๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค
KPI ๒ ระดับความสําเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ ๒ พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค
KPI จํานวนนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

กลยุทธ์ ๓ พัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเชิงบูรณาการเพื่อการเ ้าระวัง
และแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
KPI ระดับความสําเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเ ้าระวังและ
แจ้งเตือนภัยสินค้าและบริการ

กลยุทธ์ ๔ การเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้บริโภคให้ตระหนักในสิทธิ หน้าที่
และมีการบริโภคที่ยั่งยืน
KPI ๑ จํานวนขององค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เผยแพร่ต่อผู้บริโภค
KPI ๒ จํานวนคู่มือที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการปรับปรุง
KPI ๓ จํานวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ ๕ การสื่อสารเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่าน
ช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย
KPI จํานวนข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

KPI ๑ จํานวนองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ
KPI ๒ ร้อยละขององค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา

KPI ๑ ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามพันธกิจ
KPI ๒ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร
จัดการองค์กร

กลยุทธ์ ๑ พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่น

กลยุทธ์ ๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

KPI ๑ ร้อยละของจํานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
ดําเนินการจนได้ข้อยุติในส่วนภูมิภาค
KPI ๒ ร้อยละของ อปท. ที่มีกิจกรรมการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

กลยุทธ์ ๒ พัฒนาระบบรับรองคุณภาพขององค์กร
คุ้มครองผู้บริโภค
KPI ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ
ขององค์กรครองผู้บริโภค

กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและ
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
KPI ๑ จํานวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายและองค์กรของ
ผู้บริโภค
KPI ๒ จํานวนผู้นําด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ผ่านการ
อบรม
KPI ๓ จํานวนจังหวัดและ อปท. ที่ได้รับการพัฒนา

กลยุทธ์ ๔ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนร่วมในการ
คุ้มครองผู้บริโภค
KPI จํานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทํากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ.

KPI ร้อยละความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์ ๒ พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
KPI ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
กระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย
(Smart Office)
KPI ๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทํางาน
KPI ๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. (ชั้น ๑)
KPI ๓ ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามตัวชี้วัด
ประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ

กลยุทธ์ ๔ การบริหารยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค
KPI ๑ ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
KPI ๒ ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑

กลยุทธ์ ๕ การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
KPI ร้อยละความสําเร็จของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
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ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)
ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๓.๑ ภาพรวม
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ

“ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเปนธรรม และยั่งยืน”
คำอธิบาย
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จะพัฒ นาระบบการคุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยการบริหารจัดการองค์กรให้มีความทันสมัย พร้อมบูรณาการงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบต่าง ๆ และพัฒนานวัตกรรมบริการมา ใช้ในทุก
กระบวนงาน เพื่อยกระดับงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เทียบเท่าระดับสากลในทุกมิติ ควบคู่
กับการเร่งศึกษา พัฒนา ทบทวน และปรับปรุงกฎหมาย รวมถึงมาตรการที่สำคัญต่าง ๆ ให้ทันต่อกระแสการบริโภค
นิยมของโลก และรองรับการพิพาท การละเมิดสิทธิผู้ บริโภคในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่
ผู้บริโภค รวมทั้งให้ได้รับความยุติธรรมและความรวดเร็วจากกระบวนการชดเชยเยียวยาความเสียหายด้วย พร้อมกับ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดการตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ตลอดจนสนับสนุนให้ เกิดการ
รวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างสังคมการบริโภคที่
ยั่งยืนตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ
๑. พัฒนากฎหมาย มาตรการ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน
๒. พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน ควบคุม/กำกับดูแลสินค้าและบริการให้มี
ความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
๔. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความตระหนักรู้
และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้
๕. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถดำเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
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๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ (ยุทธศาสตร์)
ประเด็นที่ ๑ เรื่อง การพัฒนากลไก มาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค
๑) เป้าหมาย
๑. สินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ ๖๐/๗๐/๘๐
๒. กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา จำนวน ๕ ฉบับ/๕ ฉบับ/๕ ฉบับ
๒) ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

๑ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ
๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนากฎหมายการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
๓ จำนวนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา
๔ ร้อยละของเรื่องแจ้งเตือนภัยที่ได้รับการดำเนินการ
๕ จำนวนนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีการบูรณาการ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
10
10
10 กคฉ./ กคส./ กคฆ. / กคต./
5

5

5

8

8

8

เรื่อง
50
1

เรื่อง
60
1

สปจ.
กกค.

กคฆ./ กคฉ./ กคส./
กคต./ กกค

เรื่อง
70 กคฉ. (ศูนย์เ ้าระวัง)
1 สผพ.

๓) กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนากระบวนการ หรือแนวทางการตรวจสอบ กำกับดูแลสินค้าและบริการให้ถูกต้องและปลอดภัย
๒) พัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสภาพปัญหา
๓) พัฒนามาตรการ หรือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้บริโภค
๔) พัฒนากลไกการเ ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
๕) การขับเคลื่อนนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ
๔) แผนงาน/ โครงการสำคัญ
๑) แผนงานเ ้าระวัง ตรวจสอบ และแจ้งเตือนภัย
๒) แผนงานพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
๓) แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ
๔) โครงการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๕) โครงการทบทวน ปรับปรุง พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการทำประชาพิจารณ์
๖) โครงการบริหารจัดการศูนย์เ ้าระวังการคุ้มครองผู้บริโภค
๗) โครงการประชุมนานาชาติเพื่อพัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาทและเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน
(consumer forum on International redress mechanism)
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๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ (ยุทธศาสตร์)
ประเด็นที่ ๒ เรื่อง พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรม เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
๑) เป้าหมาย
๑) ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการใช้งานระบบฐานข้อมูลการติดตามขั้นตอนการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้อยละ ๘๐/๘๐/๘๐
๒) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ร้อยละ ๑๐/๑๐/๑๐
๓) ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน ร้อยละ ๖๐/๗๐/๘๐
๔) ร้อยละความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค ร้อยละ ๖๐/๗๐/๘๐
๒) ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
คุ้มครองผู้บริโภค
๒ ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓ จำนวนนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
๔ ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเฝ้า
ระวังและแจ้งเตือนภัยสินค้าและบริการ
๕ จำนวนขององค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
เผยแพร่ต่อผู้บริโภค
๖ จำนวนคู่มือที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการ
ปรับปรุง
๗ จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน
๘ จำนวนข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
เผยแพร่สู่สาธารณะ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
3
5
5 สผพ. (สทศ.)
2

3

4

หน่วยงานหลัก: สผพ. (สทศ.)
หน่วยงานสนับสนุน: ทุกสำนัก/ กอง

1

1

1

หน่วยงานหลัก:สผพ. (สทศ.)
หน่วยงานสนับสนุน: ทุกสำนัก/ กอง

3

4

5

กคฉ./ สผพ. (สทศ.)

100

100

5

5

5

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

10
120

10
120

100 กผป.
กกค./ กคฉ./ กคส./ กคฆ./
กคต./ สปจ./กผป./ สผพ./ศรท.

10 ทุกสำนัก/ กอง
120 กผป.

๓) กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
๒) พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
๓) พัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเชิงบูรณาการเพื่อการเ ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
๔) การเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้บริโภคให้ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ และมีการบริโภคที่ยั่งยืน
๕) การสื่อสารเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย
๔) แผนงาน/ โครงการสำคัญ
๑) แผนงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๒) แผนงานดิจิทัลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
๓) โครงการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคในทุกมิติ
๔) โครงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์
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๕) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง
๖) โครงการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ
๓.๒.๓ แผนปฏิบ ั ต ิ ร าชการ (ยุ ท ธศาสตร์ ) ประเด็ น ที ่ ๓ เรื ่ อ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพเครือ ข่ า ยและส่ งเสริ ม
การคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
๑) เป้าหมาย
๑. จำนวนองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ จำนวน ๐ องค์กร/๑๐องค์กร/๑๕ องค์กร
๒. ร้อยละขององค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ ๓๐/๕๐/๕๐
๒) ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการ
จนได้ข้อยุติในส่วนภูมิภาค
๒ ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มี
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
๓ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ
ขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
๔ จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายและองค์กรของผู้บริโภค
๕ จำนวนผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ผ่านการอบรม
๖ จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ที่ได้รับการพัฒนา
๗ จำนวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทำกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค
ร่วมกับ สคบ.

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
สปจ.
50 55
60
10

15

20

สปจ.

3

4

5

กผป./ สผพ.

5
30

10
100

15
100

กผป./ สปจ.
กผป.
สปจ.

- บุคลากรจาก
76 จังหวัด
- บุคลากรจาก
อปท. 50 แห่ง

30

- บุคลากรจาก
76 จังหวัด
- บุคลากร
จาก อปท.
100 แห่ง

30

- บุคลากรจาก
76 จังหวัด
- บุคลากร
จาก อปท.
150 แห่ง

30

กกค./ กคฉ./ กคส./ กคฆ./
กคต./ สปจ./กผป./ สผพ.

๓) กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
๒) พัฒนาระบบรับรองคุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
๔) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค
๔) แผนงาน/ โครงการสำคัญ
๑) แผนงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
๒) แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
๓) โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
๔) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
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๓.๒.๔ แผนปฏิบัติราชการ (ยุทธศาสตร์)
ประเด็นที่ ๔ เรื่อง พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
๑) เป้าหมาย
๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามพันธกิจ ร้อยละ ๘๐/๘๕/๙๐
๒. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ ๗๕/๗๕/๗๕
๒) ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

๑ ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามกระบวนงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำงาน
๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. (ชั้น ๑)
๕ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามตัวชี้วัด
ประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๖ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๗ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
๘ ร้อยละความสำเร็จของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
70
75
80 สลก.
75
80
85 สลก.
75

75

75

สผพ./ กพบ.

80

80

80

ศูนย์ 1166

90

90

90

กพบ.

3

4

5

หน่วยงานหลัก: สผพ.

3

4

5

หน่วยงานหลัก: สผพ.

80

85

90

หน่วยงานหลัก: สผพ.

หน่วยงานรอง: ทุกสำนัก/ กอง
หน่วยงานรอง: ทุกสำนัก/ กอง
หน่วยงานรอง: ทุกสำนัก/ กอง

๓) กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
๒) พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
๓) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย (Smart Office)
๔) การบริหารยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค
๕) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
๔) แผนงาน/ โครงการสำคัญ
๑) แผนงานพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล
๒) แผนงานยกระดับองค์กรคุณภาพ
๓) แผนงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค
๔) โครงการอบรมบุคลากรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
๕) แผนงานการพัฒนาบุคลากร
๖) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบ บริหารราชการ และการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
๗) โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
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๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ทั้งหมด* ๓๓๐,๗๔๗,๑๔๐ บาท แหล่งเงินงบประมาณ : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างโครงการกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประเด็น/ แนวทาง

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการที่สนับสนุน

ประเด็นที่ ๑ การพัฒนากลไก มาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๑
พัฒนากระบวนการ หรือ
แนวทางการตรวจสอบ กำกับ
ดูแลสินค้าและบริการให้
ถูกต้องและปลอดภัย

แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๒
พัฒนากฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ทันต่อสภาพปัญหา
แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๓
พัฒนามาตรการ หรือแนวทาง
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไข
ปัญหาและเยียวยาผู้บริโภค

ตัวชี้วดั ๑.๑.๑ ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของสินค้าหรือบริการ
หรือสถานประกอบการที่ได้รับ
การตรวจสอบ

ตัวชี้วดั ๑.๒.๑ ระดับ
ความสำเร็จของการพัฒนา
กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
ตัวชี้วดั ๑.๓.๑ จำนวน
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ได้รับการพัฒนา

๒๕๖๓

งบประมาณ
๒๕๖๔

๒๕๖๕

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๔,๓๑๘,๗๐๐ ๑๔,๔๔๔,๖๔๐ ๑๕,๖๙๔,๖๔๐

กคฉ./กคส./ ๑. โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
กคฆ./กคต./ ๒. โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์
สปจ.
๓. โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านสินค้าและบริการ
๔. โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และเ ้าระวังตรวจสอบโฆษณาทาง
สื่อต่างๆ
๕. โครงการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเกี่ยวกับประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
๖. โครงการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์ที่มกี ารจอง
๗. โครงการตรวจสอบสินค้าและบริการเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
๘. กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
๘.๑ โครงการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมภิ าค
กกค.
โครงการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๖๖๓
- ๒๕๖๖
กกค./
๑. โครงการทบทวน ปรับปรุง พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการทำ
กคฆ./
ประชาพิจารณ์
กคฉ./
๑.1 โครงการรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการสำรองอะไหล่และสินค้าเพื่อผู้บริโภค
กคส./ กคต.
๑.2 โครงการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจากการขายสินค้าหรือ
บริการเชิงรุก
๑.3 โครงการรับฟังความคิดเห็นต่อกฏกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาลดราคาโดยการ
เปรียบเทียบกับราคาก่อนหน้า
๑.4 โครงการรับฟังความคิดเห็นต่อกฏกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาที่กอ่ ให้เกิดความ
เดือดร้อนรำคาญ
๑.5 โครงการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประมวลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
๒. โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านกองกฎหมายและคดี

๑,๓๒๐,๐๐๐
๑,๖๕๐,๐๐๐
๑,๑๕๕,๐๐๐
๑,๑๕๕,๐๐๐

๑,๓๒๐,๐๐๐
๑,๖๕๐,๐๐๐
๑,๑๕๕,๐๐๐
๑,๑๕๕,๐๐๐

๑,๓๒๐,๐๐๐
๑,๖๕๐,๐๐๐
๑,๑๕๕,๐๐๐
๑,๑๕๕,๐๐๐

กคต.
กคส.
กคฉ.
กคฆ.

๑๓๔,๖๔๐
๖๘,๗๖๐
221,700

๑๓๔,๖๔๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๑๓๔,๖๔๐
๑๕๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

1,200,000
๘๐๖,๘๐๐

1,๕00,000
๕๐๐,๐๐๐

๒,๐00,000
๕๐๐,๐๐๐

กคต.
กคส.
กคฉ./สผพ.
สปจ.
สปจ.
กกค.

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

กกค.

๑,๙๘๐,๐๐๐

๑,๙๘๐,๐๐๐

กกค.

200,000
200,000
200,000
200,000
700,000
๑,๙๘๐,๐๐๐
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ประเด็น/ แนวทาง

แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๔
พัฒนากลไกการเ ้าระวังและ
แจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๕ การ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วดั ๑.๔.๑ ร้อยละของ
เรื่องแจ้งเตือนภัยที่ได้รับการ
ดำเนินการ
ตัวชี้วดั ๑.๕.๑ จำนวน
นโยบายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่มีการบูรณาการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการที่สนับสนุน

กคฉ.

๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ จัดทำแนวทางการแจ้งข้อมูลข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของ
ประเทศไทย
๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ จัดทำกรอบแนวทางการเยียวยาผูบ้ ริโภคข้ามแดนของ
ประเทศไทย
๕. โครงการประชุมสัมมนาตามแผนยุทธศาสตร์โดยอ้างอิงกรณีการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
โครงการบริหารจัดการศูนย์เ ้าระวังการคุ้มครองผู้บริโภค

(ศูนย์เ ้าระวัง)

สผพ.

โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
๑) กิจกรรมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Big Project)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
สผพ.
ตัวชี้วดั ๒.๑.๑ ระดับ
(สทศ.)
ความสำเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
หลัก:สผพ.
ตัวชี้วดั ๒.๑.๒ ระดับ
(สทศ.)
ความสำเร็จของการเชื่อมโยง
สนับสนุน:
ฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค ทุกสำนัก/ กอง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลัก: สผพ.
แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๒
ตัวชี้วดั ๒.๒.๑ จำนวน
(สทศ.)
พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศ
นวัตกรรมเพื่อการคุ้มครอง
สนั
บสนุน:
เพื่อยกระดับการให้บริการด้าน ผู้บริโภค
ทุ
ก
สำนั
ก/ กอง
การคุ้มครองผู้บริโภค
แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๑
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณ
๒๕๖๔

๒๕๖๕

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๒๕,๖๐๐

-

-

สผพ. (ตปท.)

๑๗๕,๖๐๐

-

-

สผพ. (ตปท.)

๑๗๕,๖๐๐

-

-

สผพ. (ตปท.)

๑,๖๕๐,๐๐๐

๑,๖๕๐,๐๐๐

กคฉ.

๒๕๖๓

๑,๖๕๐,๐๐๐

สผพ.
1,000,000

1,000,000

1,000,000

๒๒,๙๐๔,๔๐๐ ๒๙,๙๓๘,๐๐๐ ๔๘,๘๓๐,๐๐๐

๑. โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
๒. โครงการพัฒนาระบบไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทออนไลน์

๘๒๕,๐๐๐
๖,๘๗๓,๒๐๐

1,000,000
-

1,000,000
-

กกค.
สผพ. (สทศ.)

๓. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง
โครงการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคในทุกมิติ

๖,๘๘๖,๘๐๐
๔,๑๐๘,๐๐๐

๔,๑๐๘,๐๐๐

-

สผพ. (สทศ.)
สผพ. (สทศ.)

๑. โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
๒. โครงการพัฒนาระบบไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทออนไลน์
๓. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง
๔.โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

โครงการซ้ำ
โครงการซ้ำ
โครงการซ้ำ
-

-

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๕. โครงการจัดคลังข้อมูลด้านการุค้มครองผู้บริโภค
๖. โครงการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรับเรือ่ งราวร้องทุกข์
๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ call center ๑๑๖๖
๘. โครงการจัดทำระบบบูรณาการข้อมูลกลางของสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย เพือ่ การเ ้าระวังและ
เตือนภัย
๙. โครงการอุปกรณ์สื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรด้วยอุปกรณ์เคลือ่ นที่

-

๕,๐๐๐,๐๐๐

๗,๐๐๐,๐๐๐
๘,๐๐๐,๐๐๐
-

-

๗,๐๐๐,๐๐๐

๗,๐๐๐,๐๐๐

กกค.
สผพ. (สทศ.)
สผพ. (สทศ.)
สผพ. (สทศ.)
สผพ. (สทศ.)
สผพ. (สทศ.)
สผพ. (สทศ.)
สผพ. (สทศ.)

-

๕,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

สผพ. (สทศ.)
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ประเด็น/ แนวทาง

ตัวชี้วัด

แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๓
พัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
เชิงบูรณาการเพื่อการเ ้าระวัง
และแจ้งเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพ
แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๔ การ
เสริมสร้างองค์ความรู้แก่
ผู้บริโภคให้ตระหนักในสิทธิ
หน้าที่ และมีการบริโภคที่
ยั่งยืน

ตัวชี้วดั ๒.๓.๑ ระดับ
ความสำเร็จของการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลการเ ้าระวังและ
แจ้งเตือนภัยสินค้าและบริการ

แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๕ การ
สื่อสารเผยแพร่ความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทาง
และวิธกี ารที่หลากหลาย

หน่วยงาน
โครงการที่สนับสนุน
ที่รับผิดชอบ
กคฉ./ สผพ. โครงการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคในทุกมิติ
(สทศ.)

กผป.
ตัวชี้วดั ๒.๔.๑ จำนวนองค์
ความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่เผยแพร่ต่อผู้บริโภค
ตัวชี้วดั ๒.๔.๒ จำนวนคู่มือที่ กกค./ กคฉ./
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ กคส./ กคฆ./
กคต./สปจ./
ได้รับการปรับปรุง
กผป./ สผพ.
ทุกสำนัก/
ตัวชี้วดั ๒.๔.๓ จำนวน
กอง
กิจกรรมส่งเสริมการบริโภค
อย่างยั่งยืน
กผป.
ตัวชี้วดั ๒.๕.๑ จำนวนข้อมูล
ข่าวสารด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

โครงการเพิ่มศักยภาพปฏิบัติงานการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานภายใต้กระบวนงานหลักด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

๑. โครงการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

ตัวชี้วดั ๓.๑.๑ ร้อยละของ
จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ
การดำเนินการจนได้ข้อยุติใน
ส่วนภูมิภาค

สปจ.

๓๓๐,๐๐๐
๒๗,๐๐๐

๒. โครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
โครงการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ
๑) กิจกรรมจัดจ้างผลิตสารคดีสั้นด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและเผยแพร่ทางสือ่ โทรทัศน์
๒) กิจกรรมจัดจ้างผลิตสกู๊ปข่าวสถานการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทางสื่อโทรทัศน์
๓) กิจกรรมจัดจ้างเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ
๔) กิจกรรมจัดจ้างเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศทางสื่อวิทยุ
๕) กิจกรรมจัดจ้างผลิตสารคดีสั้นด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ทางสื่อออนไลน์
๖) กิจกรรมจัดจ้างจัดกิจกรรม สคบ. พบ ผู้บริโภค
๗) กิจกรรมจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ดา้ นการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวม
๑. กิจกรรมจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจำ ๗๖ จังหวัด (15,000 บาท * จำนวน 2 คน * 76 จังหวัด)
๒. กิจกรรมการโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนภูมิภาค (โอนจัดสรรงบประมาณให้กับ 76 จังหวัด)
๓. กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
๓.1 การติตตามเรื่องคงค้างและแผนงานในส่วนภูมภิ าค
3.2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ชุดที่ 6)
3.3 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

-

๓๓๐,๐๐๐

๒๕๖๕
-

๓๓๐,๐๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สผพ. (สทศ.)

กผป.

-

-

กพบ.

๒,๐๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

กผป.
สผพ. (ตปท.)

๕,๐๐๐,๐๐๐

๘,๐๐๐,๐๐๐

กผป.

350,000
300,000
200,000
200,000
350,000
535,000
500,000
๔๗,๗๑๖,๗๐๐ ๔๙,๖๓๘,๗๐๐ ๔๙,๖๓๘,๗๐๐
27,360,000 27,360,000 27,360,000

สปจ.

๑,๐๐๔,๓๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุม้ ครองผู้บริโภคในส่วนภูมภิ าคและท้องถิ่น
แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๑
พัฒนากลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมภิ าคและ
ท้องถิ่น

๒๕๖๓
โครงการซ้ำ

งบประมาณ
๒๕๖๔

๔๑๕,๑๐๐

3,756,000

3,756,000

3,756,000

438,680
138,690
151,300

438,680
138,690
151,300

438,680
138,690
151,300

สปจ.
สปจ.

แผนปฏิบัตริ าชการ ระยะ ๕ ปี (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ของ สคบ. 20 | P a g e

ประเด็น/ แนวทาง

ตัวชี้วัด

แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๒
พัฒนาระบบรับรองคุณภาพ
ขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค

ตัวชี้วดั ๓.๒.๑ ระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนา
ระบบรับรองคุณภาพของ
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค

แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๓
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายและองค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ตัวชี้วดั ๓.๓.๑ จำนวนที่
เพิ่มขึ้นของเครือข่ายและ
องค์กรของผู้บริโภค

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการที่สนับสนุน

๔. กิจกรรมจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการประจำเขต 1-9 (28 คน)
๕ กิจกรรมจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการส่วนกลาง (5 คน)
๖. กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
กผป./ สผพ. โครงการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค

กผป./ สปจ. ๑. โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
1) กิจกรรมคลินิก สคบ.
2) กิจกรรมบูรณาการส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับผู้สูงอายุ
3) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุม้ ครองผู้บริโภคในสถานศึกษา (หลักสูตร ยุว อสคบ.)
4) กิจกรรมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษา
5) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อสคบ. ด้านการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
6) กิจกรรม กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่าย และจัดทำแผนพัฒนา
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

ตัวชี้วดั ๓.๓.๒ จำนวนผู้นำ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ผ่านการอบรม

กผป.

ตัวชี้วดั ๓.๓.๓ จำนวนจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการ
พัฒนา

สปจ.

๑. โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
๑) กิจกรรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายแก่ผู้นำเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค (อบรม อสคบ.)
๑. โครงการจัดงานคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี
๒. กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
๒.๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่องแนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนภูมิภาค
๒.๒ โครงการมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ประธาน คคบ.)
๒.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒.๔ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

๒๕๖๓

งบประมาณ
๒๕๖๔

๒๕๖๕

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5,040,000
900,000
990,000
-

5,040,000
900,000
990,000
๒,๐๐๐,๐๐๐

5,040,000
900,000
990,000
๒,๐๐๐,๐๐๐

กผป.

58,000
93,000
239,000
102,000
81,000

๖๐,000
๑๐๐,000
๓๐๐,000
๒๐๐,000
๑๐๐,000

๖๐,000
๑๐๐,000
๓๐๐,000
๒๐๐,000
๑๐๐,000

334,000

3๐๐,000

3๐๐,000

กผป.

118,000
168,600

๒๐๐,000
๒๐๐,000

๒๐๐,000
๒๐๐,000

๒๒๘,๐๐๐

๒๒๘,๐๐๐

๒๒๘,๐๐๐

3,846,000

3,846,000

3,846,000

1,223,450

1,223,450

1,223,450

1,300,000

1,300,000

1,300,000

806,580

806,580

806,580

กผป.
กผป.
กผป.
สปจ.
สปจ.
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ประเด็น/ แนวทาง
แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๔
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมี
ส่วนร่วมในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั ๓.๔.๑ จำนวนผู้
ประกอบธุรกิจที่ทำกิจกรรม
คุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ สคบ.

กกค./ กคฉ./
กคส./ กคฆ./
กคต./ สปจ./
กผป./ สผพ.

โครงการที่สนับสนุน
โครงการประชุมชี้แจงจรรยาบรรณธุรกิจออนไลน์ของอาเซียนและมอบเครื่องหมายรับรองการ
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิม่ ศักยภาพบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ
แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๑
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ

แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๒
พัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ

แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๓
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรที่ทันสมัย (Smart
Office)

ตัวชี้วดั ๔.๑.๑ ร้อยละ
ความสำเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากร

ตัวชี้วดั ๔.๒.๑ ร้อยละ
ความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตามกระบวนงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วดั ๔.๓.๑ ร้อยละความ
พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
การบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การทำงาน

สลก.

สผพ./ กพบ.

๓๔๔,๔๐๐

๒๕๖๕

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

สผพ./ กคต.

๑๑,๙๒๘,๒๒๐ ๑๒,๕๙๗,๒๒๐ ๑๓,๐๙๗,๒๒๐

๑. โครงการอบรมบุคลากรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
๒. โครงการหลักสูตร สืบสวนสอบสวนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสมและป้องกันการก่อให้เกิดการ
ทุจริต
๔. โครงการเสริมสร้างวินัยร่วมกัน มุ่งป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม
เพิ่มพลังคิดบวก
๕. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน สคบ.
๖. โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานข้าราชการบรรจุใหม่ และพนักงาน
ราชการได้รับการจัดจ้างใหม่ สคบ.
๗. โครงการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญทีอ่ ยูร่ ะหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

สลก.

๒๕๖๓

งบประมาณ
๒๕๖๔

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานสำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล)
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานสำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนบริหารทรัพยากร
บุคคล)
๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานสำนักงานเลขานุการกรม (ด้านธุรการ ส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล)
ดำเนินการโดยการสำรวจไม่ใช้งบประมาณ

ตัวชี้วดั ๔.๓.๒ ร้อยละความ ศูนย์ ๑๑๖๖ โครงการบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
๑๑๖๖

๑,๖๒๗,๘๐๐
๒๑๕,000

๑,๖๒๗,๘๐๐
๔๐๐,000

๑,๖๒๗,๘๐๐
๕๐๐,000

สลก.
สลก.

47,000

47,000

47,000

กตส.

464,000

464,000

464,000

สลก.

109,200
447,000

109,200
447,000

109,200
447,000

สลก.
สลก.

168,000

168,000

168,000

สลก.

๑๖๕,๐๐๐

๑๖๕,๐๐๐

๑๖๕,๐๐๐

สลก.

๑๖๕,๐๐๐

๑๖๕,๐๐๐

๑๖๕,๐๐๐

สลก.

๑๑๐,๑๑๐

๑๑๐,๑๑๐

๑๑๐,๑๑๐

สลก.

-

-

-

กพบ.

๓,๓๑๑,๐๐๐

๓,๓๑๑,๐๐๐

๓,๓๑๑,๐๐๐

สลก.
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ประเด็น/ แนวทาง

แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๔ การ
บริหารยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองผู้บริโภค

ตัวชี้วัด

ให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ สคบ. (ชั้น ๑)
กพบ.
ตัวชี้วดั ๔.๓.๓ ร้อยละ
ความสำเร็จของการดำเนินการ
ตามตัวชี้วัดประเมินส่วน
ราชการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน
ตัวชี้วดั ๔.๔.๑ ระดับ
หลัก: สผพ.
ความสำเร็จในการขับเคลื่อน
หน่วยงานรอง:
แผนยุทธศาสตร์และแนวทาง ทุกสำนัก/ กอง
(กลยุทธ์) ของสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
ตัวชี้วดั ๔.๔.๒ ระดับ
ความสำเร็จในการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑

แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๕ การ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั ๔.๕.๑ ร้อยละ
ความสำเร็จของโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี

โครงการที่สนับสนุน

๒๕๖๓

งบประมาณ
๒๕๖๔

๒๕๖๕

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายใน

๑๖๕,๐๐๐

๑๖๕,๐๐๐

๑๖๕,๐๐๐

กตน.

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานด้านการพัฒนาระบบบริหารราชการและบริหาร
การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

๓๓๐,๐๐๐

๓๓๐,๐๐๐

๓๓๐,๐๐๐

กพบ.

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานด้านงานคลัง
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานด้านพัสดุ
๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานสำนักงานเลขานุการกรม (ด้านธุรการ ส่วนพัสดุ)
๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานสำนักแผนและการพัฒนาคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานสำนักแผนและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
๖. กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจอาเซียน
หน่วยงาน
โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
หลัก: สผพ.
1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารคณะทำงานขับเคลื่อนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
หน่วยงานรอง:
คุ
ม
้
ครองผู
้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ทุกสำนัก/ กอง
2) กิจกรรมประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1
ระยะครึ่งแผน
3) กิจกรรมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชาติ ฉบับที่ 1
๔) คลินิยุทธศาสตร์ สคบ.
๕) กิจกรรมยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคกับบทบาทของ สคบ.
๖) กิจกรรม OCPB' Forum
๗) จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของ สคบ. รายปี
หน่วยงาน
ดำเนินตามภารกิจประจำ/ ไม่ใช้งบประมาณ

๘๒๕,๐๐๐
๑๖๕,๐๐๐
๑๑๐,๑๑๐
๙๙๐,๐๐๐

๘๒๕,๐๐๐
๑๖๕,๐๐๐
๑๑๐,๑๑๐
๙๙๐,๐๐๐

๘๒๕,๐๐๐
๑๖๕,๐๐๐
๑๑๐,๑๑๐
๙๙๐,๐๐๐

สลก.
สลก.
สลก.
สผพ.

๖๖๐,๐๐๐
๖๓,๖๐๐

๖๖๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐

๖๖๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

สผพ.
สผพ.
สผพ.

-

-

สผพ.

หลัก: สผพ.
หน่วยงานรอง:
ทุกสำนัก/ กอง

รวม

298,200
500,000
40,000
119,200
500,000
250,000
130,000
-

๙๖,๘๖๘,๐๒๐ ๑๐๖,๖๑๘,๕๖๐ ๑๒๗,๒๖๐,๕๖๐
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ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนปฏิบัติราชการของ สคบ. พ.ศ. ๒๕๖๓
ประชาชน
• มีความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก สคบ. มีแนวทางการตรวจสอบและกำกับ
ดูแลสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย ควบคู่กับมีการเ ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
• มั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคตามกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีมาตรฐานในระดับ
สากล
• ได้รับการบริการที่ดี ทั้งในเรื่องการติดตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้อย่างสะดวก รวมถึงการ
ให้บริการด้านอื่นด้วย
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค และรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
หน่วยงานของรัฐ
• สามารถสนองตอบความต้องการหรือจัดการปัญหาให้แก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลร่วมกัน
• มีแนวทางและเป้าหมายในการร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชา
สังคมที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจและความ
เข้มแข็งในการปกป้องสิทธิผู้บริโภคของตนเอง
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
• มีแนวทางการดำเนินงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล
ได้อย่างชัดเจน
• มีเป้าหมายและเหตุผลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้น ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
• มีแนวทางในการบริหารจั ดการองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
เจ้าหน้าทีจ่ ะได้รับความพึงพอใจ และความผาสุกอันเกิดจากการรักษาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
----------------------------------------------------------------------
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การติดตามและการประเมินผล
เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์และแนวทาง (กลยุทธ์) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) เป็นรูปธรรม และการขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สำนัก
แผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้กำหนดรูปแบบและช่วงเวลาในการรายงานผลการดำเนินงานไว้อย่าง
ชัดเจน ดังนี้
การจัดทำรายงานผล: หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดต้องรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนด
การรายงานผล: หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดต้องรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส โดยเมื่อสิ้นสุดไตร
มาสแล้วจะต้องส่งรายงานให้ สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคทราบ ภายในสัปดาห์แรกของไตรมาส
ถัดไป ซึ่งสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคจะรวบรวมและจัดทำสรุปในภาพรวมขององค์กรเสนอให้
ผู้บริหารทราบต่อไป
การประเมินผล: สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงาน จากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบกับเกณ ์การประเมินที่กำหนดไว้แล้ว

----------------------------------------------------------------------
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ภาคผนวก
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คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.
๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

แผนปฏิบัตริ าชการ ระยะ ๕ ปี (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ของ สคบ. 27 | P a g e

 ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนากลไก มาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค
รายละเอียดตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ
๖๐
๗๐
๘๐ กคฉ./ กคส./ กคฆ. /

ตัวชี้วัด ๑ ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับ
กคต. /สปจ.
การตรวจสอบผ่านเกณ ์ที่กำหนด
คำอธิบาย:
๑. สินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ผ่านเกณ ์ที่กำหนด หมายความว่า สินค้าหรือบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย หรือข้อบังคับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และปลอดภัยจากการใช้สินค้า
หรือบริการตามสภาพและลักษณะการใช้งาน ทั้งนี้ รวมถึงการทำสัญญา และการโฆษณาสินค้าหรือบริการต่างๆ
๒. ประเด็นการตรวจสอบ ประกอบด้วย
๑) การตรวจสอบการโฆษณา
๒) การตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมฉลาก/สินค้าอื่น ๆ ทั่วไป
๓) การตรวจสอบสัญญา
๔) การตรวจสอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
สูตรการคำนวณ:
จำนวนของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
จำนวนของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบทั้งหมด

X ๑๐๐

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ๒ จำนวนของกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา ๕ ฉบับ ๕ ฉบับ ๕ ฉบับ
กกค.
รายละเอียดตัวชี้วัด

คำอธิบาย: กฎหมายที่สำคัญ และเป็นไปตามแผนพัฒนากฎหมายของ สคบ.
แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๑ พัฒนากระบวนการ หรือแนวทางการตรวจสอบ กำกับดูแลสินค้าและบริการให้ถูกต้องและ
ปลอดภัย
รายละเอียดตัวชี้วัด
(ย๑ก๑) ตัวชี้วัด ๑.๑.๑ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือ
สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๐
๑๐
๑๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กคฉ./ กคส./ กคฆ. /
กคต./สปจ.

คำอธิบาย:
สินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการ ได้แก่
๑. การตรวจสอบการโฆษณา
๒. การตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมฉลาก/สินค้าอื่น ๆ ทั่วไป
๓. การตรวจสอบสัญญา
๔. การตรวจสอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
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แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๒ พัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสภาพปัญหา
รายละเอียดตัวชี้วัด
(ย๑ก๒) ตัวชี้วัด ๑.๒.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนากฎหมาย
การคุ้มครองผู้บริโภค
คำอธิบาย:
ระดับ ๑
มีการประชุมเพื่อพิจารณา
กำหนดกฎหมาย ที่จะ
ทบทวน แก้ไขปรับปรุง
ยกเลิก รวมถึงที่จัดทำขึ้น
ใหม่ประจำปีงบประมาณ ให้
เป็นไปตามกรอบแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ระดับ ๒

ระดับ ๓

จัดทำร่างแผนปฏิบัติ
การทบทวน
กฎหมายคุม้ ครอง
ผู้บริโภคประจำปี
เสนอต่อ ที่ประชุม
ผู้บริหารพิจารณา

ดำเนินการแก้ไขตามมติ
ที่ประชุมผู้บริหาร และ
จัดทำแผนปฏิบัติการ
ทบทวนกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค
ประจำปี เสนอต่อ ลคบ.
พิจารณา

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๕
๕
๕

ระดับ ๔
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการ
ทบทวนกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค
ประจำปี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กกค.

ระดับ ๕
ติดตาม ประเมินผล
และ รายงานผล เสนอ
ต่อ ที่ประชุมผู้บริหาร
เพื่อให้ข้อคิดเห็น และ
ปรับปรุงให้เหมาะสม
เพื่อใช้ดำเนินการในปี
ต่อไป

แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๓ พัฒนามาตรการ หรือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้บริโภค
รายละเอียดตัวชี้วัด
(ย๑ก๑) ตัวชี้วัด ๑.๓.๑ จำนวนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับ
การพัฒนา

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๘
๘
๘
เรื่อง เรื่อง เรื่อง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กกค./ กคฆ./
กคฉ./ กคส./
กคต.

คำอธิบาย:
มาตรการ คือ มาตรการการคุ้มครองผู้บริโภค หรือแนวทางในการบังคับใช้กฎหมาย ระดับประกาศ/
ระเบียบ/ คำสั่ง
แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๔ พัฒนากลไกการเ ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
รายละเอียดตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๕๐
๖๐
๗๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กคฉ.

(ย๑ก๔) ตัวชี้วัด ๑.๔.๑ ร้อยละของเรื่องแจ้งเตือนภัยที่ได้รับการ
(ศูนย์เ ้าระวัง)
ดำเนินการ
คำอธิบาย:
๑. เรื่องแจ้งเตือนภัย หมายถึง เรื่องที่ได้รับการแจ้งเบาะแสและการสำรวจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ประกอบการ
๒. เรื่องแจ้งเตือนภัยที่ได้รับการดำเนินการ หมายถึง เรื่องแจ้งเตือนภัยที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
ที่กำหนด
สูตรการคำนวณ
เรื่องแจ้งเตือนภัยที่ได้รับการดำเนินการ
เรื่องแจ้งเตือนภัย

X ๑๐๐
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แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๕ การขับเคลื่อนนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ
(ย๕ก๑) ตัวชี้วัด ๑.๕.๑ จำนวนนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่มี
๑
๑
๑
สผพ.
การบูรณาการ
คำอธิบาย:
นโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หมายความรวมถึง นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคที่ สคบ. เป็นเจ้าภาพเอง
หรือที่ สคบ.ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่น
รายละเอียดตัวชี้วัด

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
รายละเอียดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ๑ ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลการติดตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๘๐
๘๐
๘๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สผพ. (สทศ.)

คำอธิบาย:
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลการติดตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
รายละเอียดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ๒ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๐
๑๐
๑๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กผป.

คำอธิบาย:
โดยวัดจากข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์รวมทุกช่องทาง ได้แก่ FACEBOOK,
YOUTUBE, LINE, WEBSITE เป็นต้น
รายละเอียดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ๓ ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ
ประชาชน

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๖๐
๗๐
๘๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กผป.

คำอธิบาย:
ข้อมูลจากผลการสำรวจการการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากประชาชนทั่วไป ดังนี้ ๑) กลุ่มผู้พิการ
๒) กลุ่มผู้สูงอายุ ๓) กลุ่มลูกจ้างและผู้ใช้แรงงาน ๔) กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และ ๕) กลุ่มข้าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
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รายละเอียดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ๔ ร้อยละความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๖๐
๗๐
๘๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กผป.

คำอธิบาย:
ข้อมูลจากผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคจากประชาชนทั่วไป ดังนี้
๑) กลุ่มผู้พิการ ๒) กลุ่มผู้สูงอายุ ๓) กลุ่มลูกจ้างและผู้ใช้แรงงาน ๔) กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และ ๕) กลุ่มข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
รายละเอียดตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ
๓
๕
๕ สผพ. (สทศ.)

ตัวชี้วัด ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
คุ้มครองผู้บริโภค
คำอธิบาย:
ฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น
๑. ระบบฐานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อช่วยติดตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
๒. ระบบฐานข้อมูลการออกใบอนุญาตตาม พรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง
๓. ระบบฐานข้อมูลกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
๔. ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ
เกณฑ์การประมิน:
ระดับ ๑
ฐานข้อมูลฯ มีการวิเคราะห์
ความต้องการของเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งานระบบ

ระดับ ๒
-

ระดับ ๓
ฐานข้อมูลมีการพัฒนา
ปรับปรุง อย่างน้อย
๑ ฐานข้อมูล

รายละเอียดตัวชี้วัด
(ย๒ก๑) ตัวชี้วัด ๒.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระดับ ๔
-

ระดับ ๕
ฐานข้อมูลมีการพัฒนา
ปรับปรุง อย่างน้อย ๒
ฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๒
๓
๔

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก:
สผพ. (สทศ.)
หน่วยงานสนับสนุน:
ทุกสำนัก/ กอง

คำอธิบาย:
ประกอบด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และการพัฒนา การ
เชื่อมโยงข้อมูล ๖ ประเภท ดังนี้
๑. เชื่อมโยงข้อมูลบุคคล ข้อมูลอ้างอิงเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ได้แก่ (๑)
กรมการปกครอง (๒) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
๒. เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลอ้างอิงเลขนิติบุคคล ๑๓ หลัก หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ได้แก่ (๑) กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า (๒) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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รายละเอียดตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

๓. เชื่อมโยงข้อมูลร้องทุกข์ผู้บริโภค หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ได้แก่ (๑) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) (๒) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (๓) ศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐ บาล ๑๑๑๑ (๔) ศูนย์ดำรงธรรม (๕) กรมการค้าภายใน (๖) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (๗) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (๘) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (๙)
กรมการขนส่งทางบก (๑๐) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณ ์อุตสาหกรรม (๑๑) กรมการท่องเที่ยว (๑๒) กระทรวงยุติธรรม
๓.๑ รายละเอียดข้อมูลการรับและการส่งเรื่องร้องทุกข์ ระหว่างหน่วยงาน (รหัสรับเรื่อง ชื่อและรายละเอียด
ผู้ร้องทุกข์ ชื่อและรายละเอียดผู้ถูกร้องทุกข์ เรื่องร้องทุกข์ ประเภทร้องทุกข์ รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารหลักฐาน สถานะของ
เรื่อง เป็นต้น)
๓.๒ ฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ของหน่วยงาน (รหัสรับเรื่อง ชื่อและรายละเอียดผู้ร้องทุกข์ ชื่อและรายละเอียด
ผู้ถูกร้องทุกข์ เรื่องและรายละเอียดร้องทุกข์ เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) สถานะของเรื่อง เป็นต้น)
๔. เชื่อมโยงข้อมูลอนุญาตประกอบธุรกิจ
๔.๑ ทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง กับระบบ Biz portal หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ได้แก่ (๑) สำนักงาน ก.พ.ร.
(๒) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๔.๒ ข้อมูลทะเบียนยานพาหนะ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก
๔.๓ ข้อมูลอนุญาตจัดสรรที่ดินหรืออาคารชุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ได้แก่ กรมที่ดิน
๔.๔ ข้อมูลอนุญาตก่อสร้างอาคาร หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ได้แก่ (๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง (๒) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
๔.๕ ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
๔.๖ ข้อมูลอนุญาตกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๔.๗ ข้อมูลอนุญาตสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ได้แก่ กรมสนับสนุนการ
บริการสุขภาพ
๔.๘ ข้อมูลอนุญาตผลิตภัณ ส์ ขุ ภาพ อาหารและยา หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
๔.๙ ข้อมูลทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว
๔.๑๐ ข้อมูลทะเบียนทางวิขาชีพของแพทย์ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ได้แก่ (๑) แพทยสภา (๒) ทันตแพทยสภา
๔.๑๑ ข้อมูลอนุญาตธุรกิจประกันภัย หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
๔.๑๒ ข้อมูลอนุญาตขายนำเข้า/ส่งออกปุ๋ย หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร
๕. เชื่อมโยงข้อมูล แจ้งเตือนภัย/ข่าวสาร/องค์ความรู้ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ได้แก่ (๑) กรมการค้าภายใน (๒)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณ ์อุตสาหกรรม (๓) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (๔) สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (๕) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (๖) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (๗) ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (๘) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภั ย (๙) สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๖. เชื่อมโยงข้อมูลการดำเนินคดี หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ได้แก่ (๑) ธนาคารแห่งประเทศไทย (๒) สำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (๓) กรมบังคับคดี (๔) สำนักงานอัยการสูงสุด
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ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดตัวชี้วัด
เกณฑ์การประเมิน:
ระดับ ๑
หน่วยงาน (สคบ.) มีการ
จัดเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการเชื่อมโยง
แลกเปลีย่ นข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระดับ ๒
หน่วยงานเป้าหมายร้อย
ละ ๕๕ มีการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลครบทั้ง ๖
ด้าน

ระดับ ๓
หน่วยงานเป้าหมาย
ร้อยละ ๗๐ มีการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ครบทั้ง ๖ ด้าน

ระดับ ๔
หน่วยงานเป้าหมาย
ร้อยละ ๘๕ มีการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ครบทั้ง ๖ ด้าน

ระดับ ๕
หน่วยงานเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐ มีการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ครบทั้ง ๖ ด้าน

แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๒ พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(ย๒ก๒) ตัวชี้วัด ๒.๒.๑ จำนวนนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
๑
๑
๑
รายละเอียดตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก:
สผพ. (สทศ.)
หน่วยงานสนับสนุน:
ทุกสำนัก/ กอง

คำอธิบาย:
๑. พัฒนานวัตกรรม หมายถึง การพัฒนา การประดิษฐ์คิดค้น ทำสิ่งต่างๆ ด้วยกระบวนการ / วิธีการใหม่
ที่เกิดจาการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรรค์ ที่ มีประโยชน์ต ่อ การพั ฒ นาการคุ้ มครองผู้บริ โ ภค
เปลี ่ ย นแปลงรู ป แบบการทำงานให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ ้ น และเห็ น ผลเป็ น ที ่ ป ระจั ก ษ์ จึ ง เป็ น ได้ ท ั ้ ง Product
Innovation ,Business Process Management Innovation , Service Model Development Innovation I เช่น
นวัตกรรมการไกล่เกลี่ย โดยใช้เครื่องมือผ่านทางช่องทางออนไลน์ นวัตกรรมการลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลื อ ง
นวัตกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการบริหารจัดการผ่านทุกช่องทางอย่างทันท่วงที นวัตกรรมการให้บริการ
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น
๒. การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง การนำนวัตกรรมที่ได้มีการพัฒนา มาให้บริการกับ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จนเกิดผลเป็นรูปธรรม และนำไปต่อยอดเพื่อการพัฒนา /
ปรับปรุงงานในอนาคตด้วย
แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๓ พัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเชิงบูรณาการเพื่อการเ ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพ
รายละเอียดตัวชี้วัด
(ย๒ก๑) ตัวชี้วัด ๒.๓.๑ ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลการเ ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสินค้าและบริการ

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๓
๔
๕

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กคฉ./ สผพ.
(สทศ.)

คำอธิบาย:
ระบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสินค้าและบริการ หมายถึง ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งเตือนภัย
ข่าวสาร หรือองค์ความรู้ และสามารถส่งต่อ ข้ อ มูล เพื่ อบู รณาการการแก้ ไขปัญหาในพื ้นที่ เพื่อกำกับตรวจสอบ
ผู้ประกอบธุรกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) กรมการค้าภายใน (๒) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณ ์อุตสาหกรรม
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ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ
(๓) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (๔) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (๕) กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ (๖) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (๗) ธนาคารแห่งประเทศไทย (๘) สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (๙) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ (๑๐) หน่วยงานอื่นๆ
เกณฑ์การประมิน:
รายละเอียดตัวชี้วัด

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวน ๕ หน่วยงาน
คิดเป็นร้อยละ ๖๐

เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวน ๖ หน่วยงาน
คิดเป็นร้อยละ ๗๐

เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวน ๗ หน่วยงาน
คิดเป็นร้อยละ ๘๐

เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวน ๘ หน่วยงาน
คิดเป็นร้อยละ ๙๐

เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครบทั้ง ๙ หน่วยงาน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๔ การเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้บริโภคให้ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ และมีการบริโภคที่
ยั่งยืน
รายละเอียดตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กผป.

(ย๓ก๑) ตัวชี้วัด ๒.๔.๑ จำนวนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่เผยแพร่ต่อผู้บริโภค
คำอธิบาย:
๑. องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ บทความ งานวิจัย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น หรือความรู้
ที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือบริการให้ได้รับความปลอดภัย
๒. องค์ความรู้ หมายถึง ตัวความรู้ที่กำหนดขอบเขตได้ และระบุเฉพาะเจาะจงได้ เป็นสิ่งที่สร้าง ผลิต และ
พัฒนาได้ เผยแพร่ ถ่ายทอด และนำมาใช้ประโยชน์ได้
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ
กกค./ กคฉ./ กคส./
(ย๓ก๑) ตัวชี้วัด ๒.๔.๒ จำนวนคู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่
๕
๕
๕
กคฆ./
กคต./ สปจ./
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
ได้รับการปรับปรุง
กผป./ สผพ.
คำอธิบาย:
คู่มือทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง คู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนัก/ กอง/ กลุ่มงาน, คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด/ อปท., คู่มือการดำเนินงาน
ของเครือข่ายฯ, คู่มือการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้อาจเป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นใหม่หรือพัฒนาจากคู่มือที่มีอยู่เดิม
รายละเอียดตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(ย๓ก๒) ตัวชี้วัด ๒.๔.๓ จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน ๑๐
๑๐
๑๐
รายละเอียดตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ทุกสำนัก/ กอง
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รายละเอียดตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คำอธิบาย:
๑. การบริโภคอย่างยั่งยืน หมายถึง การปลูก ังการรับรู้สิทธิผู้บริโภคและลดการใช้สินค้าและบริการอย่าง
ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้อยที่สุด ส่งเสริมให้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
๒. กิจกรรมการส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน เช่น กิจกรรมอบรม รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เป็นต้น
แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๕ การสื่อสารเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย
รายละเอียดตัวชี้วัด
(ย๓ก๒) ตัวชี้วัด ๒.๕.๑ จำนวนข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กผป.

คำอธิบาย:
ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คือ ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ ข้อมูลเตือนภัย หรืออื่น ๆ ที่จัดทำขึ้น
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ความรู้ที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือบริการให้ได้รับความปลอดภัย เป็นต้น

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมภิ าคและท้องถิ่น
คำชี้แจง
๑. องค์กรของผู้บริโภค หมายถึง ผู้บริโภคซึ่งมีการรวมตัวกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ในการคุ้มครองผู้บริโภค และไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าการรวมตัวจัดตั้งนั้นจะจัดตั้งเป็นรูปแบบใด และจะเป็นนิติบุคคล
หรือไม่ก็ตาม
๒. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือ
องค์กรภาคประชาสังคม หรือกลุ่มประชาชนที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ซึ่งมีรูปแบบ
โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่แสวงหากำไร
๓. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ หมายถึง องค์กรของผู้บริโภคที่ ได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณ ์
ที่กำหนด
รายละเอียดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ๑ จำนวนองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ
๑๐
๑๕ กผป. / สปจ.

คำอธิบาย:
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ หมายถึง องค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณ ์ที่กำหนด
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รายละเอียดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ๒ ร้อยละขององค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๓๐
๕๐
๕๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กผป./ สปจ.

คำอธิบาย:
การพัฒนาองค์กรของผู้บริโภค หมายถึง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์ปัญหา รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ด้านการเ ้าระวัง ป้องกัน การติดตามตรวจสอบ การสื่อสาร
การรับเรื่องร้องเรียน การเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภค เป็นต้น
แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๑ พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
รายละเอียดตัวชี้วัด
(ย๑ก๓) ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
ดำเนินการจนได้ข้อยุติในส่วนภูมิภาค

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๕๐
๕๕
๖๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สปจ.

คำอธิบาย:
วัดความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ระดับจังหวัด)
สูตรการคำนวณ:
จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ
X ๑๐๐
จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

รายละเอียดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ๓.๑.๒ ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มี
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๐
๑๕
๒๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สปจ.

คำอธิบาย:
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น กิจกรรมอบรม รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น
สูตรการคำนวณ:
จำนวน อปท.ที่มีกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
จำนวน อปท. ทั้งหมด

X ๑๐๐
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แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๒ พัฒนาระบบรับรองคุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
รายละเอียดตัวชี้วัด
(ย๔ก๑) ตัวชี้วัด ๓.๒.๑ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบรับรอง
คุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ
๓
๔
๕ กผป./ สผพ.

คำอธิบาย:
๑. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ หมายถึง องค์กรของผู้บริโภคทีไ่ ด้รับการรับรองคุณภาพตามเกณ ์ที่กำหนด
๒. การพัฒนาระบบรับรองคุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่
๒.๑ ระเบียบ หลักเกณ ์การรับรองคุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ที่ผ่านกระบวนการทางวิชาการและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๒.๒ กระบวนการรับรองคุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ
การตรวจประเมิน การรับรองคุณภาพฯ การเพิกถอนการรับรองคุณภาพฯ เป็นต้น
๒.๓ เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการการรับรองคุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เช่น
การจัดทำฐานข้อมูล การจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริหารจัดการ เป็นต้น
เกณฑ์การประเมิน:
ระดับ ๑
รวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อจัดทำร่าง
หลักเกณ ์การ
รับรองคุณภาพของ
องค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ระดับ ๒
รับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อร่างหลักเกณ ์การ
รับรองคุณภาพของ
องค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ระดับ ๓
จัดทำหลักเกณ ์การ
รับรองคุณภาพของ
องค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับ
มาตรฐาน และเสนอ
ต่อ คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อประกาศใช้

ระดับ ๔
จัดทำหลักเกณ ์
การรับรองคุณภาพ
ขององค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับ
ดีเด่น และเสนอต่อ
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อประกาศใช้

ระดับ ๕
จัดทำหลักเกณ ์
การรับรองคุณภาพ
ขององค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับยอด
เยี่ยม และเสนอต่อ
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อประกาศใช้

แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
รายละเอียดตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๕
๑๐
๑๕

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กผป./ สปจ.

(ย๔ก๒) ตัวชี้วัด ๓.๓.๑ จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายและองค์กร
ของผู้บริโภค
คำอธิบาย:
๑. องค์กรของผู้บริโภค หมายถึง ผู้บริโภคซึ่งมีการรวมตัวกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ในการคุ้มครองผู้บริโภค และไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าการรวมตัวจัดตั้งนั้นจะจัดตั้งเป็นรูปแบบใด และจะเป็นนิติบุคคล
หรือไม่ก็ตาม
๒. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือ
องค์กรภาคประชาสังคม หรือกลุ่มประชาชนที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ซึ่งมีรูปแบบ
โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่แสวงหากำไร
๓. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายและองค์กรของผู้บริโภค หมายถึง การเพิ่มขึ้น ของเครือข่ายและองค์กรของ
ผู้บริโภคโดยนับจำนวนรวมกันทั้งสองประเภท
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ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ๓.๓.๒ จำนวนผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ผ่านการอบรม ๓๐
๑๐๐ ๑๐๐
กผป.
คำอธิบาย:
ผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง ผู้นำจากองค์กรของผู้บริโภค หรือผู้ที่สามารถส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง
เครือข่ายภาคประชาสังคมได้
รายละเอียดตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ๓.๓.๓ จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ที่ได้รับการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
- บุคลากร
จาก ๗๖
จังหวัด
- บุคลากร
จาก อปท.
๕๐ แห่ง

- บุคลากร
จาก ๗๖
จังหวัด
- บุคลากร
จาก อปท.
๑๐๐ แห่ง

- บุคลากร
จาก ๗๖
จังหวัด
- บุคลากร
จาก อปท.
๑๕๐ แห่ง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สปจ.

คำอธิบาย:
การพัฒนาจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ (๑) กิจกรรมการอบรม (๒) กิจกรรมการสัมมนา หรือ (๓) กิจกรรมการเผยแพร่ โดยต้องมีการ
พัฒนาอย่างน้อย ๒ กิจกรรม ทั้งนี้ ควรให้ความสำคัญในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายระดับจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาล
เมือง เทศบาลตำบล และ อบต. นำร่อง ตามลำดับ
แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค
รายละเอียดตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๓๐
๓๐
๓๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กกค./ กคฉ./ กคส./ กคฆ./
(ย๔ก๔) ตัวชี้วัด ๓.๔.๑ จำนวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทำกิจกรรม
กคต./ สปจ./กผป./ สผพ.
คุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ สคบ.
คำอธิบาย:
ประกอบธุรกิจที่ทำกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับภาครัฐ ได้แก่ (๑) กิจกรรมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
กับหน่วยงานภาครัฐ และ (๒) การให้ความร่วมมือในการปฎิบัติตามกฎหมาย
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
รายละเอียดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ๑ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามพันธกิจ

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๘๐
๘๕
๙๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สผพ.

คำอธิบาย:
วัดจากค่าเฉลี่ยของคะแนนตัวชี้วัดสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจทั้ง ๖ ข้อ
สูตรการคำนวณ:
KPI (๑.๓.๑) + (๑.๔.๑) + (๒.๒.๑) + (๒.๕.๑) + (๓.๓.๓) + (๔.๔.๒)
๖

X ๑๐๐

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด ๒ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการองค์กร ๗๕
๗๕
๗๕
คำอธิบาย:
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการองค์กรจากบุคลากรภายในองค์กร
รายละเอียดตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กพบ.

แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
รายละเอียดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ๔.๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๗๐
๗๕
๘๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สลก.

คำอธิบาย:
๑. เป็นแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้น (แผนระยะ ๓ - ๕ ปี) ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
๒. เป็นการวัดความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการเสริมสร้าง
และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมากยิ ่ ง ขึ ้ น โดยวั ด จากความสำเร็ จ ของการจั ด ึ ก อบรมภายในที ่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดขึ้น (In-House Training) และการ ึกอบรมที่หัวหน้าส่วนราชการส่งเจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไป ึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก (Public Training/ Off-House Training)
ทั้งที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการ ึกอบรม
สูตรการคำนวณ:
โครงการ/กิจกรรมทีด่ ำเนินการบรรลุเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดภายใต้แผนพัฒนาบุคลากร

X 100
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แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๒ พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
รายละเอียดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ๔.๒.๑ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
กระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๗๕
๘๐
๘๕

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สลก.

คำอธิบายตัวชี้วัด : กระบวนงานด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน
สูตรการคำนวณ
แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย (Smart Office)
รายละเอียดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ๔.๓.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำงาน

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๗๕
๗๕
๗๕

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สผพ./ กพบ.

คำอธิบาย :
- บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างเหมาบริการ ที่ปฎิบัติงานในหน่วยงาน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานทั้งที่ปรากฏในกฎกระทรวงและไม่ปรากฏในกฎกระทรวง ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม
หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นในระดับเดียวกัน
- เทคโนโลยีและนวัตกรรม คือ การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้
ระเบียบวิธี กระบวนการ จะถูกนำมาประยุกต์ใช้หรือปรับปรุงอย่างเป็นระบบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัฒน์
- พิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลกรทั้งหมดที่มีต่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การทำงาน
- การสำรวจประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรในด้านระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
3. ความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ สคบ.
4. ความพึงพอใจในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงานแบบ Smart office
เกณฑ์การประมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การประมิน + / - ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การประมิน ดังนี้
ระดับ ๑
๕๑ - ๖๐
สูตรการคำนวณ :

ระดับ ๒
๖๑ - ๗๐

ระดับ ๓
๗๑ - ๘๐

ระดับ ๔
๘๑ - ๙๐

SUM (คะแนนระดับความพึงพอใจ + ... n)
๕Xn

ระดับ ๕
๙๑ - ๑๐๐

X ๑๐๐
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ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด ๔.๓.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ๘๐
๘๐
๘๐
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. (ชั้น ๑)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ศูนย์ ๑๑๖๖

รายละเอียดตัวชี้วัด

คำอธิบาย :
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากช่องทาง (๑) สายด่วน ๑๑๖๖ และ (๒) การให้บริการ ณ ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ สคบ. (ชั้น ๑)
ตัวชี้วัด ๔.๓.๓ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามตัวชี้วัด
ประเมิน ส่ว นราชการ ตามมาตรการปรับ ปรุงประสิทธิภ าพในการ
ปฏิบัติราชการ

๙๐

๙๐

๙๐

กพบ.

คำอธิบาย :
พิจารณาจากเกณฑ์ของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และเป็นไปตามปฏิทิน
การประเมิ น ส่ ว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพ ในการปฏิ บ ั ต ิ ราชการ (มาตรา ๔๔) ที ่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการคุมครองผู้บริโภคดำเนินการตามกำหนด ๕ องค์ประกอบ ได้แก่
- องค์ประกอบที่ ๑ (Function Base) ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานที่ประจำ
งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
- องค์ประกอบที่ ๒ (Agenda Base) ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทาง
ปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันหลาย
หน่วยงาน
- องค์ประกอบที่ ๓ (Area Base) ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ ท้องถิ่น ภูมิภาค
จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการพัฒนา Database เฉพาะจังหวัดต้องดำเนินการ ทั้งนี้ส่วนราชการจะไม่มีการ
ประเมินองค์ประกอบนี้
- องค์ประกอบที่ ๔ (Innovation Base) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ
๔.๐ จะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการให้บริการประชาชนเป็นลำดับแรก
- องค์ประกอบที่ ๕ (Potential Base) ศักยภาพในการดำเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐
ปี เป็นการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปส่วนราชการ
เกณฑ์การประมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การประมิน + / - ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การประมิน ดังนี้
ระดับ ๑
๘๐

ระดับ ๒
๘๕

ระดับ ๓
๙๐

ระดับ ๔
๙๕

ระดับ ๕
๑๐๐

สูตรการคำนวณ :
จำนวนตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ
ที่สำนัก/กอง/กลุ่ม รับผิดชอบและดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

X 100

จำนวนตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ทั้งหมด ที่แต่ละสำนัก/กอง/กลุ่ม รับผิดชอบ
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แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๔ การบริหารยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค
รายละเอียดตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๓
๔
๕ หน่วยงานหลัก: สผพ.

ตัวชี้วัด ๔.๔.๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
หน่วยงานรอง: ทุกสำนัก/
และแนวทาง (กลยุทธ์) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
กอง
ผู้บริโภค
คำอธิบาย :
วั ด จากจำนวนตั ว ชี ้ ว ั ด ระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทาง (กลยุ ท ธ์ ) ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
เกณฑ์การประมิน :
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
สำเร็จ ๒ ตัวชีว้ ัด สำเร็จ ๔ ตัวชีว้ ัด สำเร็จ ๖ ตัวชีว้ ัด
รายละเอียดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ๔.๔.๒ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑

ระดับ ๔
สำเร็จ ๘ ตัวชีว้ ัด

ระดับ ๕
สำเร็จ ๑๐ ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๓
๔
๕ หน่วยงานหลัก: สผพ.

หน่วยงานรอง: ทุกสำนัก/
กอง

คำอธิบาย : .
วัดจากจำนวนตัวชี้วัดระดับแผนและตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
เกณฑ์การประมิน :
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕
สำเร็จ ๒ ตัวชีว้ ัด สำเร็จ ๕ ตัวชีว้ ัด สำเร็จ ๘ ตัวชีว้ ัด สำเร็จ ๑๑ ตัวชีว้ ัด สำเร็จ ๑๔ ตัวชีว้ ัด
แนวทาง (กลยุทธ์) ที่ ๕ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
รายละเอียดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ๔.๕.๑ ร้อยละความสำเร็จของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๘๐
๘๕
๙๐ หน่วยงานหลัก: สผพ.

หน่วยงานรอง: ทุกสำนัก/
กอง

สูตรการคำนวณ:
โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์

X

100

โครงการทั้งหมดภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี
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สรุปข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับปรับปรุง
ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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ตารางสรุปข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์และแนวทาง (กลยุทธ์) ของ สคบ. ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 2565)
ที่

รายละเอียดตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2563 2564 2565
60
70
80

1** ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับ
การตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ย1)*
2** จำนวนของกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการ
5 ฉบับ 5 ฉบับ 5 ฉบับ
พัฒนา (ย1)
3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ 10
10
10
ได้รับการตรวจสอบ (ย1ก1)*
4
5

ระดับความสำเร็จของการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
(ย1ก2)
จำนวนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา (ย1ก3)*

6

ร้อยละของเรื่องแจ้งเตือนภัยที่ได้รับการดำเนินการ (ย1ก4)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กคฉ./ กคส./ กคฆ. /
กคต. /สปจ.
กกค.
กคฉ./ กคส./ กคฆ. /
กคต./สปจ.

5

5

5

กกค.

8
เรื่อง
50

8
เรื่อง
60

8
เรื่อง
70

กคฆ./ กคฉ./ กคส./
กคต./ กกค
กคฉ.
(ศูนย์เฝ้าระวัง)

7

1

1

1

สผพ.

80

80

80

สผพ. (สทศ.)

10

10

10

กผป.

60

70

80

กผป.

60

70

80

กผป.

3

5

5

สผพ. (สทศ.)

13 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ย2ก1)
14 จำนวนนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (ย2ก2)*

2

3

4

1

1

1

15 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเฝ้าระวังและ
แจ้งเตือนภัยสินค้าและบริการ (ย2ก3)*
16 จำนวนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เผยแพร่ต่อ
ผู้บริโภค (ย2ก4)

3

4

5

กคฉ./ สผพ. (สทศ.)

100

100

100

กผป.

8**
9**
10**
11**
12

จำนวนนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีการบูรณาการ
(ย1ก5)
ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลการติดตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
(ย2)
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ย2)
ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ
ประชาชน (ย2)
ร้อยละความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค (ย
2)
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ย2ก1)

หน่วยงานหลัก: สผพ. (สทศ.)
หน่วยงานสนับสนุน:
ทุกสำนัก/ กอง
หน่วยงานหลัก:สผพ. (สทศ.)
หน่วยงานสนับสนุน:
ทุกสำนัก/ กอง
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ที่
17
18
19
20**

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
2563 2564 2565
กกค./ กคฉ./ กคส./ กคฆ./
จำนวนคู่มือที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการปรับปรุง
5
5
5
กคต./ สปจ./กผป./ สผพ./ศรท.
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
(ย2ก4)*
จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน (ย2ก4)*
10
10
10
ทุกสำนัก/ กอง
จำนวนข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เผยแพร่สู่
120 120 120
กผป.
สาธารณะ (ย2ก5)
จำนวนองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ (ย3)*
10
15
กผป. / สปจ.
รายละเอียดตัวชี้วัด

21** ร้อยละขององค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา (ย3)*
22 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อ
ยุติในส่วนภูมิภาค (ย3ก1)
23 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีกิจกรรม
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ย3ก1)
24 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพของ
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (ย3ก2)*

30
50

50
55

50
60

กผป./ สปจ.
สปจ.

10

15

20

สปจ.

3

4

5

กผป./ สผพ.

25 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายและองค์กรของผู้บริโภค (ย3ก
3)*
26 จำนวนผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ผ่านการอบรม (ย3ก3)

5

10

15

กผป./ สปจ.

30

100

100

กผป.

- บุคลากร
จาก 76
จังหวัด
- บุคลากร
จาก อปท.
50 แห่ง

- บุคลากร
จาก 76
จังหวัด
- บุคลากร
จาก อปท.
100 แห่ง

- บุคลากร
จาก 76
จังหวัด
- บุคลากร
จาก อปท.
150 แห่ง

สปจ.

30

30

30

กกค./ กคฉ./ กคส./ กคฆ./ กคต./
สปจ./กผป./ สผพ.

80
75

85
75

90
75

สผพ.
กพบ.

70

75

80

สลก.

75

80

85

สลก.

75

75

75

สผพ./ กพบ.

80

80

80

ศูนย์ 1166

90

90

90

กพบ.

27 จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับ
การพัฒนา (ย3ก3)

28 จำนวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทำกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ
สคบ. (ย3ก4)*
29** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามพันธกิจ (ย4)
30** ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการ
องค์กร (ย4)
31 ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร (ย4ก1)
32 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามกระบวนงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (ย4ก2)
33 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำงาน (ย4ก3)*
34 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. (ชั้น 1) (ย4ก3)
35 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามตัวชี้วัดประเมินส่วน
ราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (ย4ก3)
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ที่

รายละเอียดตัวชี้วัด

36 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และ
แนวทาง (กลยุทธ์) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ย4ก4)
37 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (ย4ก4)
38 ร้อยละความสำเร็จของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี (ย4ก5)

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
2563 2564 2565
3
4
5 หน่วยงานหลัก: สผพ.

หน่วยงานรอง: ทุกสำนัก/ กอง

3

4

5

หน่วยงานหลัก: สผพ.
หน่วยงานรอง: ทุกสำนัก/ กอง

80

85

90

หน่วยงานหลัก: สผพ.
หน่วยงานรอง: ทุกสำนัก/ กอง

หมายเหตุ 1. (ย...ก...) หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ... กลยุทธ์ที่ ...
2. *
หมายถึง ตัวชี้วัดร่วม
3. ** หมายถึง ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
- ตัวชี้วัด ระดับยุทธศาสตร์
- ตัวชี้วัด ระดับกลยุทธ์

จำนวน 10 ตัวชีว้ ัด
จำนวน 28 ตัวชีว้ ัด
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