แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

จัดทำโดย : สำนักแผนและกำรพัฒนำกำรคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำฯ
อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒ ๑๔๑ ๓๔๓๑
โทรสำร : ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๖๖
เว็ปไซต์ : http:// www.ocpb.go.th

หน้า ก

คำนำ
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๑๖ วรรคสอง
กำหนดไว้ว่ำในแต่ละปี งบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัด ทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี เสนอต่อรัฐมนตรีให้
ควำมเห็ น ชอบแล้ ว ให้ ส ำนั กงบประมำณดำเนินกำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อปฏิบัติงำนให้ บรรลุ ผ ลส ำเร็ จ
ในแต่ละภำรกิจตำมแผนปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำว ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สำระส ำคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วยสำระสำคัญ ๒ ส่วน ได้แก่
๑. สำระส ำคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศำสตร์ เป้ ำ ประสงค์
กลยุทธ์ และตัวชี้วัด )
๒. รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ขอขอบคุณทุกท่ำนที่เกี่ยวข้องที่ให้ควำมร่วมมือใน
กำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบั บ นี้ ส ำเร็ จ และขอให้ บุ ค ลำกรสั ง กั ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคใช้แผนปฏิบัติรำชกำรฉบับนี้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนต่อไป

หน้า ข

สำรบัญ

คำนำ
สำรบัญ
สำรบัญภำพ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

หน้ำ
ก
ข
ค
๔
๓๔
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สำรบัญภำพ

แผนภำพ ๑ กำรเชื่อมโยงระหว่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรสคบ.และยุทธศำสตร์ชำติ
แผนภำพ ๒ โครงสร้ำงสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
แผนภำพ ๓ กำรวำงแผนและติดตำมประเมินผล
แผนภำพ ๔ ควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์ สคบ. กับนโยบำยรัฐบำล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจ ฯ ฉบับ ๑๑ และแผนยุทธศำสตร์ นร.
แผนภำพ ๕ ควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์ สคบ. กับ Balance Scorecard
แผนภำพ ๖ โครงกำรภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ นร. ที่เกี่ยวข้องกับ สคบ.
แผนภำพ ๗ KPI ระดับกระทรวงและ KPI ยุทธศำสตร์กลยุทธศำสตร์ระดับกรม

หน้ำ
๒
๓
๖
๗
๘
๙
๑๐

หน้า ๑

ส่วนที่ ๑
สำระสำคัญของ
แผนกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

หน้า ๒

หน้า ๓

แผนภาพ ๒ โครงสร้างการบริหารงานตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนฉลำก

สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนธุรกิจ
ขำยตรงและตลำดแบบตรง

สำนักแผนและกำรพัฒนำกำร
คุ้มครองผู้บริโภค

สำนักประสำนและส่งเสริมกำร
คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด

กลุม่ ตรวจสอบภำยใน
(งำนด้ำนกำรตรวจสอบ)

รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค

กอง
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
ด้ำน
โฆษณำ

กลุ่ม
พัฒนำ
ระบบ
บริหำร

กลุ่มตรวจ
สอบ
ภำยใน
(งำนด้ำน
ธุรกำร)

รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ศูนย์เฝ้ำ
ระวังและ
พิสูจน์
สินค้ำที่ไม่
ปลอดภัย

กอง
กฎหมำย
และคดี

กอง
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
ด้ำน
สัญญำ

กอง
เผยแพร่
และ
ประชำ
สัมพันธ์

หน้า ๔

วิสัยทัศน์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

“เป็นองค์กรกลำงในกำรคุ้มครองผู้บริโภคของชำติใ นระดั บ สำกล”

พั น ธกิ จ
๑. บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
๒. พัฒนำกฎหมำยและนโยบำยด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุกำรณ์
๓. สร้ำงเครือข่ำยผู้บริโภคและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและ
เอกชน
๔. เผยแพร่ควำมรู้เพื่อสร้ำงจิตสำนึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษำสิทธิของตนเอง
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค
ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนากลไกคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนากลไก และมาตรฐานการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และเตือนภัยผู้บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ.
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค และเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์
๑. กลไกคุ้มครองผู้บริโภคสู่อาเซียนมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้ประกอบธุรกิจดาเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมายและ จริยธรรม
๓. ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการเลือกใช้สินค้าและ บริการ
๔. กฎหมายมีความทันสมัย
๕. กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์มีประสิทธิภาพ
๖. มีสารบบเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ
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๗. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภค
๘. เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภค
๙. กลไกการดาเนินงานภายใต้แผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติมีความต่อเนื่องเกิดสัมฤทธิ์
สูงสุดแก่ประชาชน
๑๐. การคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัด และท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
๑๑. องค์กรที่มีประสิทธิภาพ
๑๒. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทันต่อเหตุการณ์
กลยุทธ์
๑. กำหนดมำตรกำรเยียวยำผู้บริโภคข้ำมแดน
๒. บูรณำกำรควำมร่วมมือให้สอดคล้องกับงำนคุ้มครองผู้บริโภคในระดับสำกล
๓. ตรวจสอบ กำกับ และติดตำมพฤติกำรณ์ผู้ประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภำพผู้ประกอบ
ธุรกิจในกำรปฏิบัติตำมที่กฎหมำยกำหนด และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
๔. ตรวจสอบสินค้ำ และบริกำรที่สุ่มเสี่ยงและอำจไม่ปลอดภัย พร้อมทั้งดำเนินกำรเฝ้ำระวังเตือนภัย
สินค้ำที่ไม่ปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่อง
๕. จัดทำฐำนข้อมูลสินค้ำและบริกำรที่ปลอดภัยให้เป็นศูนย์กลำงข้อมูลประกอบกำรซื้อสินค้ำ และ
บริกำร
๖. ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก และจัดทำกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคให้มีควำมทันสมัย เหมำะสม
และสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน
๗. ทบทวน พัฒนำ และจัดทำกลไกกำรแก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้องทุกข์ให้มีควำมเหมำะสมกับกำร
ดำเนินงำนในปัจจุบัน
๘. พัฒนำช่องทำงสื่อสำร และเนื้อหำที่ใช้ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้เหมำะสมกับ
กลุ่มเป้ำหมำย และสอดคล้องกับปัจจุบัน
๙. ส่งเสริมกำรดำเนินกิจกรรมเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง
๑๐. ผลักดันกำรดำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคภำยใต้แผนแม่บทกำรคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชำติ
๑๑. พัฒนำกลไกกำรดำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภำคให้มีประสิทธิภำพ
๑๒. พัฒนำสมรรถนะองค์กรตำมหลักกำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่
๑๓. พัฒนำบุคลำกรครอบคลุมทุกระดับ
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ตำรำงแสดงรำยละเอียดตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ระดับกระทรวงและระดับกรม
ลาดับที่

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ของ

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของสานักงาน
คณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่ำ
เป้ำหมำย

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

สานักนายกรัฐมนตรี
๑

ร้อยละความสาเร็จใน
การจัดทา
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรี รอง
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรี

ร้อยละ
๑๐๐

จานวนกลไก/มาตรการการคุม้ ครอง
ผู้บริโภคสู่อาเซียน

จานวน ๑

สผพ. UPVAC

ระดับความสาเร็จในการ
กาหนดแนวทางเยียวยา
ผู้บริโภคข้ามแดน

ระดับ ๑

สผพ.

๒

ร้อยละของ
ข้อเสนอแนะระดับ
บูรณาการของผู้ตรวจ
ราชการสานัก
นายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
การตอบสนอง

ร้อยละ

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมาย

ระดับ ๓

กคส. กคฉ.

จานวนกิจกรรมการบูร
ณาการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค

จำนวน ๑

สผพ. กผป.

๙๐

กคฒ. กขต.
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ลาดับที่

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ของ

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของสานักงาน
คณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่ำ
เป้ำหมำย

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ
ในการปฏิบัตติ ามที่
กฎหมายกาหนด และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

จำนวน ๑

สผพ. กคฆ.
กขต. กกค.

ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของ
จานวนสินค้า และ
บริการที่ได้รับตรวจสอบ
ทดสอบ พิสูจน์

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น ๒

จานวนเรื่องจากสารบบ
เรื่องราวร้องทุกข์ที่จัดทา
เป็น Warning
Information Center
เผยแพร่สู่สาธารณะ

จำนวน ๕

สานักนายกรัฐมนตรี
๓

๔

๕

จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม

๔

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อมาตรฐานการตรวจสอบ เฝ้าระวัง
และเตือนภัยผู้บริโภคของ สคบ.

โครงการ

กคฆ. กขต.
UPVAC

ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม ร้อยละ๘๐
โครงการมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์
ร้อยละของจานวน
ผู้ปฏิบัติงาน/เครือข่าย
มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักสูตรที่เข้ารับการ
อบรม

ร้อยละ๗๐ กคส. กคฉ.

ร้อยละ
๘๐

จานวนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับ
การจัดทา ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข
ยกเลิก

จานวน ๗

กคฆ. กคฉ.
กกค. กขต.
กคส.

สผพ.

จานวนมาตรฐาน/ กลไก/ กิจกรรมพัฒนา
กลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
ของ สคบ.

จานวน ๑

กพบ. กคส.
กคฉ. กคฆ.
กขต. สผพ.

กคส. กคฉ.

กคฉ.

UPVAC

กผป.

หน้า ๑๓

ลาดับที่

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ของ

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของสานักงาน
คณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่ำ
เป้ำหมำย

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระดับความสาเร็จของ
แผนปฏิบัติการทบทวน
กฎหมายคุม้ ครอง
ผู้บริโภคประจาปี

ระดับ ๔

กกค.

ระดับความสาเร็จของ
การจัดทามาตรฐาน
กระบวนการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์

ระดับ ๕

กพบ. กคฆ.

ระดับความสาเร็จของ
กลไกการคัดกรอง
เรื่องราวร้องทุกข์

ระดับ ๔

สานักนายกรัฐมนตรี
๖

ร้อยละของจานวน
เรื่องร้องทุกข์ที่
สามารถดาเนินการจน
ได้ข้อยุติ

ร้อยละ
๗๐

กคฉ. กคฆ.
กคส. กขต.

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสา
รบบเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ.

ร้อยละ๗๐ กผป. กขต.
สผพ. กพบ.

กกค.

กคส. กคฉ.
กคฆ.

๗

๘

ร้อยละเฉลีย่ ของ
จานวนเรื่องร้องทุกข์ที่
สามารถดาเนินการจน
ได้ข้อยุติ

ร้อยละ
๗๐

ร้อยละเฉลีย่ ของ
จานวนเรื่องร้องทุกข์ที่
สามารถดาเนินการได้
ตามมาตรฐาน
ระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ
๘๐

กคฉ. กคฆ.

ระดับการรับรู้สิทธิผู้บริโภคของประชาชน

ระดับ ๓

กผป.

กคส. กขต.
กกค.
กคฉ. กคฆ.
กคส. กกค.
กขต.

ร้อยละของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคที่มี
การดาเนินการต่อเนื่อง

ร้อยละ
๘๘.๙๗

สผพ. กผป.

กขต. กคส.
กคฉ.
กพบ. กคส.
กคฆ. กคฉ.
กขต. สลก.
กผป. สผพ.

หน้า ๑๔

ลาดับที่

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ของ

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของสานักงาน
คณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่ำ
เป้ำหมำย

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระดับความสาเร็จของ
การจัดทากลไกการ
ติดตามสถานะเรื่องราว
ร้องทุกข์

ระดับ ๕

กพบ. กคส.

สานักนายกรัฐมนตรี
๙

ร้อยละความสาเร็จ
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจใน
หลักสูตรที่เข้ารับการ
อบรม

ร้อยละ
๗๐

๑๐

ร้อยละของจานวน
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจใน
หลักสูตรที่เข้ารับการ
อบรม

ร้อยละ
๗๐

๑๑

ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์การอบรม
เกี่ยวกับธรรมาภิบาล

ร้อยละ
๖๐

กผป.

ร้อยละความสาเร็จของกิจกรรมทีส่ ามารถ ร้อยละ ๖๐ สผพ.
ดาเนินการได้ตามเป้าหมายตามแผนการ
ปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ

กคฆ. กคฉ.
กขต. สลก.
กผป.

กผป.

จานวนรางวัลที่องค์กรได้รับต่อปี

จานวนไม่ กพบ. สลก.
น้อยกว่า ๑
สผพ.
รางวัล

ระดับการรับรู้สื่อจาก
สคบ.ในแต่ละช่องทาง
ของประชาชน

ระดับ ๓

กผป.

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
การพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล

ร้อยละ ๗๐ สลก.

ระดับความเหมาะสม
ของเนื้อหาที่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ โดย
สคบ.

ระดับ ๓

กผป.

หน้า ๑๕

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่ำ
เป้ำหมำย

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

๑๒

จานวนกิจกรรมที่ สคบ.
บูรณาการร่วมมือกับ
เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค

จำนวน
กิจกรรม ๒

สผพ. กผป.

๑๓

ร้อยละของจานวน
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
ภายใต้แผนแม่บทการ
คุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชาติ

ร้อยละ ๗๐

สผพ.

๑๔

ร้อยละความสาเร็จของ
การแก้ไขปัญหาเรื่องราว
ร้องทุกข์ในส่วนภูมิภาค

ร้อยละ ๖๐

สปจ.

๑๖

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์กร

ร้อยละ ๗๐

กพบ.

ลาดับที่

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ของ

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของสานักงาน
คณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักนายกรัฐมนตรี

หน้า ๑๖

ลาดับที่

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ของ

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของสานักงาน
คณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่ำ
เป้ำหมำย

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

ร้อยละ ๗๐

สลก.

สานักนายกรัฐมนตรี
๑๗

หน้า ๑๗

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสัญญำ
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ ๒
กำรพัฒนำกลไก และ
มำตรฐำนกำรตรวจสอบ
เฝ้ำระวัง และเตือนภัย
ผู้บริโภค

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ระดับควำมสำเร็จของ
กำรดำเนินกำรตรวจสอบ
ผู้ประกอบธุรกิจตำม
กฎหมำย (ค่ำเป้ำหมำย
ระดับ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจ
ได้รับกำรดำเนินกำรตำม
กฎหมำยร้อยละ ๙๕)
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จำนวนสินค้ำ และบริกำร
ที่ได้รับกำรตรวจสอบ
ทดสอบ พิสูจน์ (ค่ำ
เป้ำหมำย ร้อยละ ๒)

โครงกำร/กิจกรรม
๑.กำรตรวจสอบสินค้ำ
บริกำร หรือสินค้ำที่อำจ
ก่อให้เกิดอันตรำยรวมถึง
กำรโฆษณำ และกำรจัด
สัญญำ หลักฐำนกำรรับ
เงินต่ำงๆ รวมถึงธุรกิจ
ขำยตรงและตลำดแบบ
ตรง

งบประมำณ
๓๔๙,๐๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

๒.กิจกรรมส่งเสริมกำร
แก้ไขปัญหำด้ำน
อสังหำริมทรัพย์ร่วมกับ
ร่วมกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

๑๐๐,๐๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

ร้อยละของผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ตรวจพบว่ำผิด
กฎหมำยและสคบ.
ดำเนินกำรต่อ (ร้อยละ
๙๕)
จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ศักยภำพผู้ประกอบธุรกิจ
ในกำรปฏิบัติตำมที่
กฎหมำยกำหนด และมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(ค่ำเป้ำหมำย จำนวน ๑
กิจกรรม)
ยุทธศำสตร์ที่ ๓
กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กฎหมำยคุ้มครอง

จำนวนกฎหมำยคุ้มครอง สัมมนำรับฟังควำม
ผู้บริโภคที่ได้รับกำรจัดทำ คิดเห็น ประชำพิจำรณ์
ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎหมำยที่เกี่ยวกับกำร

๘๐๐๐,๐๐๐ บำท
(เบิกจ่ำยพิจำรณำจำก
รำยละเอียดในส่วนที่๒)

หน้า ๑๘

ยุทธศำสตร์
ผู้บริโภคให้ทันต่อ
เหตุกำรณ์

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม
และยกเลิก (ค่ำเป้ำหมำย คุ้มครองผู้บริโภค (ด้ำน
๗ ฉบับ)
สัญญำ)

ระดับควำมสำเร็จของ
แผนปฏิบัติกำรทบทวน
กฎหมำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจำปี (ค่ำ
เป้ำหมำย ระดับ ๔
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
แผนปฏิบัติกำรทบทวน
กฎหมำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจำปี)
ยุทธศำสตร์ที่ ๔
จำนวนมำตรฐำน/ กลไก/ ทนำยควำมอำสำ
กำรพัฒนำกลไกกำร
กิจกรรมพัฒนำกลไกกำร
แก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้อง แก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้อง
ทุกข์
ทุกข์ของ สคบ. (ค่ำ
เป้ำหมำย จำนวน ๑
มำตรฐำน/ กลไก/
กิจกรรม
งำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์

งบประมำณ

๒๙๕,๒๐๐ บำท
(เบิกจ่ำยตลอดปี โดย
พิจำรณำจำกรำยละเอียด
ในส่วนที่๒)

ระดับควำมสำเร็จของ
กำรจัดทำมำตรฐำน
กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ
เรื่องรำวร้องทุกข์ (ค่ำ
เป้ำหมำย ระดับ ๕
ติดตำม ประเมินผล และ
รำยงำนผลเสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหำร เพื่อให้
ข้อคิดเห็น และปรับปรุง
ให้เหมำะสมเพื่อใช้
ดำเนินกำรในปีต่อไป)
ตัวชี้วัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ ๙๐

หน้า ๑๙

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนโฆษณำ
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ ๒
กำรพัฒนำกลไก และ
มำตรฐำนกำรตรวจสอบ
เฝ้ำระวัง และเตือนภัย
ผู้บริโภค

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ระดับควำมสำเร็จของ
กำรดำเนินกำรตรวจสอบ
ผู้ประกอบธุรกิจตำม
กฎหมำย (ค่ำเป้ำหมำย
ระดับ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจ
ได้รับกำรดำเนินกำรตำม
กฎหมำยร้อยละ ๙๕)

โครงกำร/กิจกรรม
กำรตรวจสอบสินค้ำ
บริกำร หรือสินค้ำที่อำจ
ก่อให้เกิดอันตรำยรวมถึง
กำรโฆษณำ และกำรจัด
สัญญำ หลักฐำนกำรรับ
เงินต่ำงๆ รวมถึงธุรกิจ
ขำยตรงและตลำดแบบ
ตรง

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จำนวนสินค้ำ และบริกำร
ที่ได้รับกำรตรวจสอบ
ทดสอบ พิสูจน์ (ค่ำ
เป้ำหมำย ร้อยละ ๒)
ร้อยละของผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ตรวจพบว่ำผิด
กฎหมำยและสคบ.
ดำเนินกำรต่อ (ร้อยละ
๙๕)
จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ศักยภำพผู้ประกอบธุรกิจ
ในกำรปฏิบัติตำมที่
กฎหมำยกำหนด และมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(ค่ำเป้ำหมำย จำนวน ๑
กิจกรรม)
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรเพิ่ม จำนวนกฎหมำยคุ้มครอง ดำเนินกำรทบทวน
ประสิทธิภำพกฎหมำย ผู้บริโภคที่ได้รับกำรจัดทำ ประกำศ คำสั่ง ระเบียบ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ทัน ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ทีเ่ กี่ยวข้อง
ต่อเหตุกำรณ์
และยกเลิก (ค่ำเป้ำหมำย
๗ ฉบับ)
ระดับควำมสำเร็จของ

งบประมำณ
๔๒๐,๐๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

หน้า ๒๐

ยุทธศำสตร์

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม
แผนปฏิบัติกำรทบทวน
กฎหมำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจำปี (ค่ำ
เป้ำหมำย ระดับ ๔
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
แผนปฏิบัติกำรทบทวน
กฎหมำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจำปี)
ยุทธศำสตร์ที่ ๔
จำนวนมำตรฐำน/ กลไก/ งำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์
กำรพัฒนำกลไกกำร
กิจกรรมพัฒนำกลไกกำร
แก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้อง แก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้อง
ทุกข์
ทุกข์ของ สคบ. (ค่ำ
เป้ำหมำย จำนวน ๑
มำตรฐำน/ กลไก/
กิจกรรม
ระดับควำมสำเร็จของ
กำรจัดทำมำตรฐำน
กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ
เรื่องรำวร้องทุกข์ (ค่ำ
เป้ำหมำย ระดับ ๕
ติดตำม ประเมินผล และ
รำยงำนผลเสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหำร เพื่อให้
ข้อคิดเห็น และปรับปรุง
ให้เหมำะสมเพื่อใช้
ดำเนินกำรในปีต่อไป)
ตัวชี้วัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ ๙๐

งบประมำณ

หน้า ๒๑

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนฉลำก
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ ๒
กำรพัฒนำกลไก และ
มำตรฐำนกำรตรวจสอบ
เฝ้ำระวัง และเตือนภัย
ผู้บริโภค

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ระดับควำมสำเร็จของ
กำรดำเนินกำรตรวจสอบ
ผู้ประกอบธุรกิจตำม
กฎหมำย (ค่ำเป้ำหมำย
ระดับ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจ
ได้รับกำรดำเนินกำรตำม
กฎหมำยร้อยละ ๙๕)

โครงกำร/กิจกรรม
๑.กำรตรวจสอบสินค้ำ
บริกำร หรือสินค้ำที่อำจ
ก่อให้เกิดอันตรำยรวมถึง
กำรโฆษณำ และกำรจัด
สัญญำ หลักฐำนกำรรับ
เงินต่ำงๆ รวมถึงธุรกิจ
ขำยตรงและตลำดแบบ
ตรง

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จำนวนสินค้ำ และบริกำร ๒. กิจกรรมรู้เท่ำทัน
ที่ได้รับกำรตรวจสอบ
สินค้ำอันตรำย
ทดสอบ พิสูจน์ (ค่ำ
เป้ำหมำย ร้อยละ ๒)

งบประมำณ
๒๑๑,๐๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

๗๒๗,๒๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

ร้อยละของผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ตรวจพบว่ำผิด
กฎหมำยและสคบ.
ดำเนินกำรต่อ (ร้อยละ
๙๕)
จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ศักยภำพผู้ประกอบธุรกิจ
ในกำรปฏิบัติตำมที่
กฎหมำยกำหนด และมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(ค่ำเป้ำหมำย จำนวน ๑
กิจกรรม)
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรเพิ่ม จำนวนกฎหมำยคุ้มครอง กิจกรรมชี้แจงประกำศ
ประสิทธิภำพกฎหมำย ผู้บริโภคที่ได้รับกำรจัดทำ คณะกรรมกำรว่ำด้วย
คุ้มครองผู้บริโภคให้ทัน ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ฉลำก
ต่อเหตุกำรณ์
และยกเลิก (ค่ำเป้ำหมำย
๗ ฉบับ)

๓๖๔,๐๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

หน้า ๒๒

ยุทธศำสตร์

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม
ระดับควำมสำเร็จของ
แผนปฏิบัติกำรทบทวน
กฎหมำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจำปี (ค่ำ
เป้ำหมำย ระดับ ๔
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
แผนปฏิบัติกำรทบทวน
กฎหมำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจำปี)
ยุทธศำสตร์ที่ ๔
จำนวนมำตรฐำน/ กลไก/ งำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์
กำรพัฒนำกลไกกำร
กิจกรรมพัฒนำกลไก
แก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้อง กำรแก้ไขปัญหำเรื่องรำว
ทุกข์
ร้องทุกข์ของ สคบ. (ค่ำ
เป้ำหมำย จำนวน ๑
มำตรฐำน/ กลไก/
กิจกรรม
ระดับควำมสำเร็จของ
กำรจัดทำมำตรฐำน
กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ
เรื่องรำวร้องทุกข์ (ค่ำ
เป้ำหมำย ระดับ ๕
ติดตำม ประเมินผล และ
รำยงำนผลเสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหำร เพื่อให้
ข้อคิดเห็น และปรับปรุง
ให้เหมำะสมเพื่อใช้
ดำเนินกำรในปีต่อไป)
ตัวชี้วัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ ๙๐

งบประมำณ

หน้า ๒๓

สำนักแผนและกำรพัฒนำกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ ๑
กำรพัฒนำกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคสู่ประชำคม
อำเซียน

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
จำนวนกลไก/มำตรกำร
คุ้มครองผู้บริโภคสู่
อำเซียน(ค่ำเป้ำหมำย ๑
กลไก/มำตรกำร)

โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
๑.กิจกรรมสนับสนุนศูนย์ ๙๕๐,๐๐๐ บำท
เยียวยำ
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

ระดับควำมสำเร็จในกำร
กำหนดแนวทำงกำร
เยียวยำผู้บริโภคข้ำมแดน
(ระดับ ๑ จัดตั้ง
คณะทำงำนขับเคลื่อน
ด้ำนกำรเยียวยำผู้บริโภค
ข้ำมแดน)

๒.กิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ ๑,๓๕๖,๐๐๐ บำท
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค (เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
ระดับอำเซียน
๒)
๓.กิจกรรมเฝ้ำระวังสินค้ำ
ที่ไม่ปลอดภัยเพื่อรองรับ
ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน ๒๐๑๖

จำนวนกิจกรรม
กำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศด้ำนกำรคุ้มครอง ๔.จัดทำแผนควำม
ผู้บริโภค(ค่ำเป้ำหมำย ๑ ร่วมมือด้ำนกำรคุ้มครอง
กิจกรรม)
ผู้บริโภคในระดับอำเซียน
ของ สคบ.ระยะยำว และ
ระยะสั้น
ยุทธศำสตร์ที่ ๒
กำรพัฒนำกลไก และ
มำตรฐำนกำรตรวจสอบ
เฝ้ำระวัง และเตือนภัย
ผู้บริโภค

จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ศักยภำพผู้ประกอบธุรกิจ
ในกำรปฏิบัติตำมที่
กฎหมำยกำหนด และมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(ค่ำเป้ำหมำย ๑
กิจกรรม)
ยุทธศำสตร์ที่ ๔
จำนวนมำตรฐำน/ กลไก/
กำรพัฒนำกลไกกำร
กิจกรรมพัฒนำกลไกกำร
แก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้อง แก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้อง
ทุกข์ของ สคบ.
ทุกข์ของ สคบ. (ค่ำ
เป้ำหมำย จำนวน ๑

Call Center Awards
for Consumer 2016

พัฒนำระบบคุ้มครอง
ผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ

๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)
๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)
๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

หน้า ๒๔

ยุทธศำสตร์

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
มำตรฐำน/ กลไก/
กิจกรรม

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

กิจกรรมสนับสนุนภำคี
เครือข่ำยผู้บริโภคไทยใน
กำรดำเนินงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภค

๙๘๒,๕๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

ระดับควำมสำเร็จของ
กำรจัดทำมำตรฐำน
กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ
เรื่องรำวร้องทุกข์ (ค่ำ
เป้ำหมำย ระดับ ๕
ติดตำม ประเมินผล และ
รำยงำนผลเสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหำร เพื่อให้
ข้อคิดเห็น และปรับปรุง
ให้เหมำะสมเพื่อใช้
ดำเนินกำรในปีต่อไป)
ยุทธศำสตร์ที่ ๕
กำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้บริโภค และเครือข่ำย
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค

ร้อยละของเครือข่ำย
คุ้มครองผู้บริโภคที่มีกำร
ดำเนินกำรต่อเนื่อง(ค่ำ
เป้ำหมำย ร้อยละ ๙๐ )
จำนวนกิจกรรมที่ สคบ.
บูรณำกำรร่วมกับ
เครือข่ำยคุ้มครอง
ผู้บริโภค(ค่ำเป้ำหมำย ๒
กิจกรรม)

ยุทธศำสตร์ที่ ๖
ร้อยละควำมสำเร็จของ
กำรบูรณำกำรงำน
กิจกรรมที่สำมำรถ
คุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ ดำเนินกำรได้ตำม
เป้ำหมำยตำแผนปฏิบัติ
กำรคุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชำติ(ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ ๖๐ )

๑.จัดทำแผนควำม
ร่วมมือด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดับอำเซียน
ของ สคบ. ระยะยำว
และระยะสั้น (แผนกำร
ติดตำมประเมินผล และ
ติดตำมประเมินผลโดย
ผู้เชี่ยวชำญภำยนอก)

หน้า ๒๕

ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ ๗ กำร
พัฒนำองค์กรให้มี
สมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละของจำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินกำร
ภำยใต้แผนแม่บทกำร
คุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชำติ (ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ ๗๐)

โครงกำร/กิจกรรม

ร้อยละของจำนวน
บุคลำกรที่มีเข้ำใจ
ยุทธศำสตร์องค์กร (ค่ำ
เป้ำหมำย ร้อยละ ๘๐ )

กิจกรรมถ่ำยทอดและ
สร้ำงควำมเข้ำใจ
ยุทธศำสตร์องค์กรสู่
บุคลำกรทุกระดับ

งบประมำณ

๑,๐๘๘,๔๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

ร้อยละควำมสำเร็จของ
แผนพัฒนำองค์กร (ค่ำ
เป้ำหมำย ร้อยละ ๗๐ )
ตัวชี้วัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ ๙๐

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ ๑
กำรพัฒนำกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคสู่ประชำคม
อำเซียน

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
จำนวนกลไก/มำตรกำร
คุ้มครองผู้บริโภคสู่
อำเซียน(ค่ำเป้ำหมำย ๑
กลไก/มำตรกำร)

โครงกำร/กิจกรรม
เฉลิมฉลองกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียนด้ำน
กำรคุ้มครองผู้บริโภค
และสนับสนุนกำรจัด
ประชุมอำเซียนด้ำนกำร
คุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่
๒

จำนวนกิจกรรม
กำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศด้ำนกำรคุ้มครอง ๒. THAI SMART
ผู้บริโภค(ค่ำเป้ำหมำย ๑ YOUNG CONSUMER
กิจกรรม)
LEADERS to ASEAN
2016

งบประมำณ
๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

๓,๐๐๐,๐๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

หน้า ๒๖

ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ ๔
กำรพัฒนำกลไกกำร
แก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้อง
ทุกข์ของ สคบ.

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม
จำนวนมำตรฐำน/ กลไก/ กำรบริหำรศูนย์รับ
กิจกรรมพัฒนำกลไกกำร เรื่องรำวร้องทุกข์ ๑๑๖๖
แก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้อง
ทุกข์ของ สคบ. (ค่ำ
เป้ำหมำย จำนวน ๑
มำตรฐำน/ กลไก/
กิจกรรม

งบประมำณ
๓,๐๗๒,๐๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรสำรบบ
เรื่องรำวร้องทุกข์ของ
สคบ. (ค่ำเป้ำหมำยร้อย
ละ ๗๐)
ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่ใช้บริกำร(ค่ำ
เป้ำหมำย ร้อยละ ๗๐)
ยุทธศำสตร์ที่ ๕
ระดับกำรรับรู้สิทธิ
กำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้บริโภคของประชำชน
ผู้บริโภค และเครือข่ำย (ค่ำเป้ำหมำยระดับ ๓ )
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ร้อยละของเครือข่ำย
คุม้ ครองผู้บริโภคที่มีกำร
ดำเนินกำรต่อเนื่อง(ค่ำ
เป้ำหมำย ร้อยละ ๙๐)
ระดับกำรรับรู้สื่อจำก
สคบ.ในแต่ละช่องทำง
ของประชำชน
(ค่ำเป้ำหมำยกำรรับรู้
ระดับ ๓ )

๑. THAI SMART
YOUNG CONSUMER
LEADERS to ASEAN
2016
๒. เพิ่มประสิทธิภำพ
ควำมร่วมมือเครือข่ำย
สื่อมวลชน

๓,๐๐๐,๐๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)
๓๐๓,๙๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

๓.กำรจัดงำนวันคุ้มครอง ๑,๗๘๐,๙๐๐ บำท
ผู้บริโภคไทย
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

ระดับควำมเหมำะสมของ ๔.จัดทำสื่อเผยแพร่
เนื้อหำสื่อที่เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์โดยสคบ. คุ้มครองผู้บริโภค

๙,๙๘๕,๖๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่

หน้า ๒๗

ยุทธศำสตร์

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
(ค่ำเป้ำหมำยกำรรับรู้
ระดับ ๓ )

โครงกำร/กิจกรรม
ระดับประเทศ
๕. สคบ.สัญจร

งบประมำณ
๒)
๓,๐๘๐,๐๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

ตัวชี้วัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ ๙๐

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนขำยตรงและตลำดแบบตรง
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ ๒
กำรพัฒนำกลไก และ
มำตรฐำนกำรตรวจสอบ
เฝ้ำระวัง และเตือนภัย
ผู้บริโภค

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ระดับควำมสำเร็จของ
กำรดำเนินกำรตรวจสอบ
ผู้ประกอบธุรกิจตำม
กฎหมำย (ค่ำเป้ำหมำย
ระดับ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจ
ได้รับกำรดำเนินกำรตำม
กฎหมำยร้อยละ ๙๕)
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จำนวนสินค้ำ และบริกำร
ที่ได้รับกำรตรวจสอบ
ทดสอบ พิสูจน์ (ค่ำ
เป้ำหมำย ร้อยละ ๒)
ร้อยละของผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ตรวจพบว่ำผิด
กฎหมำยและสคบ.
ดำเนินกำรต่อ (ร้อยละ
๙๕)

โครงกำร/กิจกรรม
กำรตรวจสอบสินค้ำ
บริกำร หรือสินค้ำที่อำจ
ก่อให้เกิดอันตรำยรวมถึง
กำรโฆษณำ และกำรจัด
สัญญำ หลักฐำนกำรรับ
เงินต่ำงๆ รวมถึงธุรกิจ
ขำยตรงและตลำดแบบ
ตรง

งบประมำณ
๕๖๐,๐๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

หน้า ๒๘

ยุทธศำสตร์

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม
จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ศักยภำพผู้ประกอบธุรกิจ
ในกำรปฏิบัติตำมที่
กฎหมำยกำหนด และมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(ค่ำเป้ำหมำย จำนวน ๑
กิจกรรม)
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรเพิ่ม จำนวนกฎหมำยคุ้มครอง ทบทวน ปรับปรุง พัฒนำ
ประสิทธิภำพกฎหมำย ผู้บริโภคที่ได้รับกำรจัดทำ กฎหมำยตำม พรบ.ขำย
คุ้มครองผู้บริโภคให้ทัน ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ตรงและตลำดแบบตรง ฯ
ต่อเหตุกำรณ์
และยกเลิก (ค่ำเป้ำหมำย
๗ ฉบับ)
ระดับควำมสำเร็จของ
แผนปฏิบัติกำรทบทวน
กฎหมำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจำปี (ค่ำ
เป้ำหมำย ระดับ ๔
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
แผนปฏิบัติกำรทบทวน
กฎหมำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจำปี)
ยุทธศำสตร์ที่ ๔
กำรพัฒนำกลไกกำร
แก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้อง
ทุกข์ของ สคบ.

จำนวนมำตรฐำน/ กลไก/ งำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์
กิจกรรมพัฒนำกลไกกำร
แก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้อง
ทุกข์ของ สคบ. (ค่ำ
เป้ำหมำย จำนวน ๑
มำตรฐำน/ กลไก/
กิจกรรม
ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรสำรบบ
เรื่องรำวร้องทุกข์ของ
สคบ. (ค่ำเป้ำหมำยร้อย
ละ ๗๐)

งบประมำณ

๖๐๐,๐๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

หน้า ๒๙

ยุทธศำสตร์

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม
ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่ใช้บริกำร(ค่ำ
เป้ำหมำย ร้อยละ ๗๐)
ตัวชี้วัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ ๙๐

งบประมำณ

สำนักประสำนและส่งเสริมกำรคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
ยุทธศำสตร์
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ที่ ๖
ร้อยละควำมสำเร็จของ
กำรบูรณำกำรงำน
กำรแก้ไขปัญหำเรื่องรำว
คุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ ร้องทุกข์ในส่วนภูมิภำค
(ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ
๖๐)
ร้อยละของจำนวน
บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนใน
ส่วนภูมิภำคมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจกำร
ดำเนินงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ ๗๐)

โครงกำร/กิจกรรม
๑.ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำร
คุ้มครองผู้บริโภคของ
คณะอนุกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภคประจำ
จังหวัด ๗๖ จังหวัด

งบประมำณ
๓๓,๐๖๗,๐๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

๒.ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำร
ดำเนินกำรจัดกำรกลไก
คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
และท้องถิ่น

๑๔,๔๕๖,๘๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

ตัวชี้วัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ ๙๐

กองกฎหมำยและคดี
ยุทธศำสตร์
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรเพิ่ม จำนวนกฎหมำยคุ้มครอง ทบทวน ปรับปรุง พัฒนำ ๘๙๓,๓๐๐ บำท
ประสิทธิภำพกฎหมำย ผูบ้ ริโภคที่ได้รับกำรจัดทำ กฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับ (เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ทัน ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กำรคุ้มครองผูบ้ ริโภค
จำกรำยละเอียดในส่วนที่

หน้า ๓๐

ยุทธศำสตร์
ต่อเหตุกำรณ์

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม
และยกเลิก (ค่ำเป้ำหมำย และกำรทำประชำ
๗ ฉบับ)
พิจำรณ์

งบประมำณ
๒)

ระดับควำมสำเร็จของ
แผนปฏิบัติกำรทบทวน
กฎหมำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจำปี (ค่ำ
เป้ำหมำย ระดับ ๔
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
แผนปฏิบัติกำรทบทวน
กฎหมำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจำปี)
ยุทธศำสตร์ที่ ๔
จำนวนมำตรฐำน/ กลไก/ งำนดำเนินคดี ฟ้องคดี
กำรพัฒนำกลไกกำร
กิจกรรมพัฒนำกลไกกำร บังคับคดี
แก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้อง แก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้อง
ทุกข์
ทุกข์ของ สคบ. (ค่ำ
เป้ำหมำย จำนวน ๑
มำตรฐำน/ กลไก/
กิจกรรม
ระดับควำมสำเร็จของ
กำรจัดทำมำตรฐำน
กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ
เรื่องรำวร้องทุกข์ (ค่ำ
เป้ำหมำย ระดับ ๕
ติดตำม ประเมินผล และ
รำยงำนผลเสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหำร เพื่อให้
ข้อคิดเห็น และปรับปรุง
ให้เหมำะสมเพื่อใช้
ดำเนินกำรในปีต่อไป)
ตัวชี้วัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ ๙๐

หน้า ๓๑

สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ ๗
กำรพัฒนำองค์กรให้มี
สมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
จำนวนรำงวัลที่องค์กร
ได้รับต่อปี(ค่ำเป้ำหมำย
ไม่น้อยกว่ำ ๑ รำงวัล)

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ/กำหนด
เบิกจ่ำย
พัฒนำบุคลำกรภำยใน
๔,๔๐๑,๒๐๐ บำท
องค์กรให้มีประสิทธิภำพ (เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
เพิ่มขึ้น
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

ร้อยละควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรที่มีต่อกำร
พัฒนำสมรรถนะ
รำยบุคคล(ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ ๗๐)
ร้อยละควำมสำเร็จของ
กำรดำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำบุคลำกร(ค่ำ
เป้ำหมำยร้อยละ ๗๐)
ตัวชี้วัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ ๙๐

หน้า ๓๒

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
ยุทธศำสตร์

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ/กำหนด
เบิกจ่ำย
ยุทธศำสตร์ที่ ๔
จำนวนมำตรฐำน/ กลไก/ กิจกรรมพัฒนำกลไกกำร ๓๓๔,๑๐๐ บำท
กำรพัฒนำกลไกกำร
กิจกรรมพัฒนำกลไก
แก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้อง (เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
แก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้อง กำรแก้ไขปัญหำเรื่องรำว ทุกข์ของ สคบ.
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
ทุกข์
ร้องทุกข์ของ สคบ. (ค่ำ
๒)
เป้ำหมำย จำนวน ๑
มำตรฐำน/ กลไก/
กิจกรรม
ระดับควำมสำเร็จของ
กำรจัดทำมำตรฐำน
กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ
เรื่องรำวร้องทุกข์ (ค่ำ
เป้ำหมำย ระดับ ๕
ติดตำม ประเมินผล และ
รำยงำนผลเสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหำร เพื่อให้
ข้อคิดเห็น และปรับปรุง
ให้เหมำะสมเพื่อใช้
ดำเนินกำรในปีต่อไป)
ยุทธศำสตร์ที่ ๗
กำรพัฒนำองค์กรให้มี
สมรรถนะสูง

จำนวนรำงวัลที่องค์กร
ได้รับต่อปี(ค่ำเป้ำหมำย
ไม่น้อยกว่ำ ๑ รำงวัล)

พัฒนำบริหำรจัดกำร
องค์กรมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่
องค์กรทีเ่ ป็นเลิศ

๔๐๔,๖๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

ร้อยละควำมสำเร็จของ
กำรดำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำองค์กร(ค่ำ
เป้ำหมำยร้อยละ ๗๐)
ตัวชี้วัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ ๙๐

หน้า ๓๓

UPVAC
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ ๒
กำรพัฒนำกลไก และ
มำตรฐำนกำรตรวจสอบ
เฝ้ำระวัง และเตือนภัย
ผู้บริโภค

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม
ร้อยละควำมพึงพอใจของ บริหำรศูนย์เฝ้ำระวังและ
ประชำชนที่มีต่อ
พิสจู น์สินค้ำที่ไม่
มำตรฐำนกำรตรวจสอบ ปลอดภัย
เฝ้ำระวัง และเตือนภัย
ผู้บริโภคของ สคบ.(ค่ำ
เป้ำหมำยร้อยละ ๗๐)

งบประมำณ
๒,๓๐๖,๑๐๐ บำท
(เบิกจ่ำย โดยพิจำรณำ
จำกรำยละเอียดในส่วนที่
๒)

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จำนวนสินค้ำ และบริกำร
ที่ได้รับตรวจสอบ
ทดสอบ พิสูจน์
(ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ ๒)
ตัวชี้วัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยรำยสำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน
ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ ๙๐

หน้า ๓๔

ส่วนที่ ๒
รำยละเอียดโครงกำร/ กิจกรรม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

รายละเอียดงบรายจ่ายอื่น และงบดาเนินงานรายการอบรมสัมมนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปรับตามมติ คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ฯ รวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

10.3060

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

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2

9.7380 7.1133 4.8133 8.3813 20.4929 47.5238 8.0033

10.6959
9.2000
24.1316
8.8270
7.4394
8.1358
6.9770
6.1065
5.2196
5.9269
5.9305
4.8399

ผลผลิต ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน

111.6174

ระยะเวลาดาเนินการ และเบิกจ่าย

9.3060

0.03600
1.63800
4.74980
2.49980
0.04780
0.04780
1.04780
0.04780
0.04780
0.04780
0.04780
0.04780

รวมทั้งสิ้น

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

จัดจ้าง

รายละเอียด (โดยย่อ)

วิธีดาเนินการ
ดาเนินการเอง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/
รายการ

งบประมาณ
ปี 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1

กระทรวงสำนักนำยกรัฐมนตรี
ส่วนรำชกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

0

0

0 4.0000

0

0

1/16

งำนออกร้ำนสินค้ำที่เป็นธรรมแก่
ผู้บริโภค งำนเสวนำเชิญทูตจำก
10ประเทศอำเซียน จัดเดินรณรงค์
เรื่อง Hot issue ในแต่ละปี

2.0000 กผป. สผพ.

สัมมนำ 3 ครั้ง 1.ภำครัฐ 2. ภำคผู้
ประกอบธุรกิจ 3. ภำคประชำชน
โดยสัมมนำเกี่ยวกับกิจกรรมตำม
กรอบอำเซียนที่ต้องให้ประเทศ
สมำชิกดำเนินกำร โดยนำกรอบ
ทั้งหมดแจ้งให้ทรำบ พร้อมรับฟัง
ควำมคิดเห็นว่ำต้องกำร
ปรับเปลี่ยนรำยละเอียดตำมกรอบ
เพื่อปรับกิจกรรมให้เหมำะสม

1.3560

สผพ.





0

0

0

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

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 5

0

0

0.03600
0.63800
0.74980
2.49980
0.04780
0.04780
1.04780
0.04780
0.04780
0.04780
0.04780
0.04780

0

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1

5.3060

2.0000

2.0000

กิจกรรมเฉลิมฉลองกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียนด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค และกิจกรรมสนับสนุนกำร
จัดประชุมอำเซียนด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ครั้งที่ 2 (The 2nd ASEAN
Consumer Protection
Conference
กิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำร
คุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเซียน

5.3060

ระยะเวลาดาเนินการ และเบิกจ่าย

1.3560

0.4520
0.4520
0.4520

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความ
ร่วมมือภายใต้คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

จัดจ้าง

รายละเอียด (โดยย่อ)

วิธีดาเนินการ
ดาเนินการเอง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/
รายการ

งบประมาณ
ปี 2559

2/16

กิจกรรมสนับสนุนศูนย์เยียวยำ
ผู้บริโภคข้ำมแดน

0.9500

สผพ.



ชี้แจงประชำชนเกี่ยวกับภำรกิจ
ของศูนย์เยียวยำผู้บริโภคข้ำมแดน
ช่องทำงกำรเข้ำถึงระบบดังกล่ำว
(จ้ำงเหมำ 2 คน ประชุมชี้แจง
ภำรกิจ เอกสำรแผ่นพับ ประชุม
คณะทำงำนเดือนละครั้ง)

2. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพการ
คุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน
Thai Smart Young Consumer
Leaders to ASEAN (2016)



5.0000

สัมมนำเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้
เครือข่ำยผู้บริโภคของเยำวชนใน
ระดับอำเซียน โดยกลุ่มเป้ำหมำย
มีทั้งเครือข่ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ (ค่ำยเยำวชน ศึกษำ
แนวทำง)

3.0000

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

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

0.9500

4.0000

กผป.

ยุทธศาสตร์ที่ 2

1.0000



1.0000



3.0000

0

0

0 4.0000

3.0000

0

0

3.0000

สผพ.

0.0360
0.1860
0.2978
0.0478
0.0478
0.0478
0.0478
0.0478
0.0478
0.0478
0.0478
0.0478

1.0000

ระยะเวลาดาเนินการ และเบิกจ่าย

0
1.0000
4.0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

กิจกรรมเฝ้ำระวังสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย รับฟังควำมคิดเห็นของกลุ่ม
เพื่อรองรับประชำคมเศรษฐกิจ
นักวิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ
อำเซียน 2016
เกี่ยวกับกำรวำงมำตรกำรป้องกัน
สินค้ำที่ไม่ปลอดภัยข้ำม
รำชอำณำจักร นำร่องประเทศอิน
โดจีน (ไทย พม่ำ ลำว เวียดนำม)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

จัดจ้าง

รายละเอียด (โดยย่อ)

วิธีดาเนินการ
ดาเนินการเอง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/
รายการ

งบประมาณ
ปี 2559

3/16

ผลผลิต กำรอำนวยกำรบังคับใช้กฎหมำยและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

93.1239

1. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัด 76
จังหวัด

33.0670

ค่ำใช้จ่ำยจ้ำงเหมำบริกำร
เจ้ำหน้ำที่ประจำภูมิภำค 15,000
บำท 3 คน 12 เดือน

0.3600

ค่ำเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

0.0360

สผพ.

1.0000

1.0000

0.4320 7.1133 4.8133 8.3813 16.4929 47.5238 8.0033

สปจ.



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

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2



ยุทธศาสตร์ที่ 1



1.0000
1.0000

2.0000

ระยะเวลาดาเนินการ และเบิกจ่าย

33.0670

5.8729 10.659860
2.2800 7.562000
2.2800 19.381780
2.4900 6.327240
2.4900 7.391560
2.4900 8.088000
2.4900 5.929160
2.7484 6.058660
2.4900 5.171785
2.4900 5.879060
2.4900 5.882660
2.4557 4.792135

จัดทำแผนควำมร่วมมือด้ำนกำร
คุ้มครองผู้บริโภคในระดับอำเซียน
ของ สคบ. และกำรติดตำม
ประเมินผลกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ในระดับประเทศ โดยผู้ติดตำม
ประเมินผลภำยนอก

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

จัดจ้าง

จัดทำแผนควำมร่วมมือด้ำนกำร
คุ้มครองผู้บริโภคในระดับอำเซียน
ของ สคบ. ระยะยำว และ ระยะสั้น

รายละเอียด (โดยย่อ)

วิธีดาเนินการ
ดาเนินการเอง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/
รายการ

งบประมาณ
ปี 2559
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกตรวจของ
คณะทำงำน โฆษณำ ฉลำก สัญญำ

0.0030

ค่ำใช้จ่ำยต่อหนึ่งจังหวัด

0.4350

จานวน 76 จังหวัด

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
เพิ่มเติมการทางานของเครือข่าย
ระดับภูมิภาค

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

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1

33.0600

0.0070

0.0070

0.0360

ระยะเวลาดาเนินการ และเบิกจ่าย

5.8729
2.2800
2.2800
2.4900
2.4900
2.4900
2.4900
2.7484
2.4900
2.4900
2.4900
2.4487

ค่ำเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมกำร
ไกล่เกลี่ยประจำจังหวัด

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

จัดจ้าง

รายละเอียด (โดยย่อ)

วิธีดาเนินการ
ดาเนินการเอง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/
รายการ

งบประมาณ
ปี 2559
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3.15912

อบรมเทศบำล อบต. ผญ. แพร่
ภูเก็ต อำนำจเจริญ รำชบุรี

1.51680



ดำเนินกำรติดตำมประเมินผล
พร้อมประชุมรับฟังควำมคิดเห็น
ปัญหำในกำรดำเนินงำนในระดับ
พื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทำงในกำร
แก้ไข และปรับปรุงให้กำร
ดำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภค
สำมำรถบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ไว้

1.64232



ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1.00000
1.00000
1.37920
1.37920
1.37920
1.37920
1.94000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

0.9400

กิจกรรมพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย
กำรคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด

0.3792
0.3792
0.3792
0.3792

0.9400

7.5600

ยุทธศาสตร์ที่ 2



กิจกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพกำร
ปฏิบัติงำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค

จ้ำงเหมำ 42 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 1

14.4568

สปจ.

0.16686
0.16686
0.16686
0.16686
0.16686
0.16686
0.16686
0.16686
0.16686
0.16686
0.16686
0.16686

14.4568

ระยะเวลาดาเนินการ และเบิกจ่าย



0.6300
0.6300
0.6300
0.6300
0.6300
0.6300
0.6300
0.6300
0.6300
0.6300
0.6300
0.6300

2. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
ดาเนินการจัดการกลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

จัดจ้าง

รายละเอียด (โดยย่อ)

วิธีดาเนินการ
ดาเนินการเอง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/
รายการ

งบประมาณ
ปี 2559
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0.9825

สผพ.

เพิ่มประสิทธิภำพควำมร่วมมือ
เครือข่ำยสื่อมวลชน
(สัมมนำสื่อมวลชนเพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดี)

0.3039

กผป.



สนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรเฝ้ำระวังเพื่อกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับเครือข่ำย

4.5200

- ด้ำนโฆษณำ (จ้ำงเหมำ 8 คน )

1.4400

กคฆ.



- สคบ.สัญจร (จ้ำง event
800000)

3.0800

กผป.



0 4.3664

0.9825



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

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4

0

0.3039

1.4400
3.0800

0

0

0.3039



กำรสนับสนุนภำคีผู้บริโภคไทยใน
กำรดำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภค
(สัมมนำเครือข่ำยภำครัฐ เอกชน
และประชำชน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3

0.20314
0.20314
0.20314
0.20314
0.20314
0.20314
0.20314
0.20314
0.20314
0.20314
0.20314
0.20314

0 1.4400

0.3500
0.63250

5.8064

ยุทธศาสตร์ที่ 2



ยุทธศาสตร์ที่ 1



0.12000
0.92000
0.12000
0.12000
0.47000
1.62640
0.12000
0.69000
0.12000
0.69000
0.69000
0.12000

3. ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายเพื่อ
ป้องกันการละเมิดสิทธิ

2.79768

ระยะเวลาดาเนินการ และเบิกจ่าย

0.1200
0.8000 0.1200
0.1200
0.1200
0.1200
0.5700 0.1200
0.1200
0.5700 0.1200
0.1200
0.5700 0.1200
0.5700 0.1200
0.1200

กิจกรรมสนับสนุนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคเชิงรุก 9 ภำค

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

จัดจ้าง

รายละเอียด (โดยย่อ)

วิธีดาเนินการ
ดาเนินการเอง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/
รายการ

งบประมาณ
ปี 2559
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1.5400

1.5400

- ด้ำนโฆษณำ

0.4200

กคฆ.



- ด้ำนสัญญำ

0.3490

กคส.



- ด้ำนฉลำก

0.2110

กคฉ.



- ด้ำนขำยตรงและตลำดแบบตรง

0.5600

กขต.



กิจกรรมชี้แจงประกำศ
คณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำก

0.3640

กคฉ.



กิจกรรมส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำ
ด้ำนอสังหำริมทรัพย์ร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

0.1000

กคส.



0

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

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

0

0

0.060000
0.131440
1.331440
0.605780
0.790000
0.226440
0.133000
0.060000
0
0
0
0

กำรตรวจสอบสินค้ำบริกำร หรือ
สินค้ำที่อำจก่อให้เกิดอันตรำย
รวมถึงกำรโฆษณำ และกำรจัดทำ
สัญญำ หลักฐำนกำรรับเงินต่ำงๆ
รวมถึงธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบ
ตรง

0 0.3341

0.0350
0.0350

0.0700 0.0970
0.0350 0.0950
0.0360 0.0970
0.0600

0.0600
0.0600
0.0600
0.1200
0.0600
0.0600

0 2.6400

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2

0.3640

0.1000

0.1000

ยุทธศาสตร์ที่ 1

3.3381

ระยะเวลาดาเนินการ และเบิกจ่าย

0.0364
0.2364
0.05168
0.1990
0.03644

4. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ
ให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

จัดจ้าง

รายละเอียด (โดยย่อ)

วิธีดาเนินการ
ดาเนินการเอง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/
รายการ

งบประมาณ
ปี 2559
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5. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
กลไกในการดาเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด

2.0610

จ้ำงเหมำบริกำร 7 คน

1.2690

สผพ.



ด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

จ้ำงเหมำบริกำร 2 คน

0.4320

สผพ.



ด้ำนกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์

จ้ำงเหมำบริกำร 2 คน

0.3600

กผป.



2.6346

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

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

0.3341

1.0000

0.4320

ด้ำนสถิติ วิชำกำร ประสำนงำน

6 ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์จาก
ผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2


3งวด
(40,40
,20)

0

1.0000

สผพ.

0

0 0.3600

0 1.2690

1.2690

0

0.4320
0.3600
0

0.171750
0.171750
0.171750
0.171750
0.171750
0.171750
0.171750
0.171750
0.171750
0.171750
0.171750
0.171750

1.0000

0.3341

0.10575
0.10575
0.10575
0.10575
0.10575
0.10575
0.10575
0.10575
0.10575
0.10575
0.10575
0.1058

Call Center Awards for
Consumers 2016 (จัดประกวด
และมอบรำงวัลให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ผ่ำนตำมเกณฑ์) และ CSR



0.0360
0.0360
0.0360
0.0360
0.0360
0.0360
0.0360
0.0360
0.0360
0.0360
0.0360
0.0360

กพบ.

0

0 2.6346

0

0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300

0.3341

ระยะเวลาดาเนินการ และเบิกจ่าย

0.220150
0.220150
0.220150
0.218950
0.220150
0.222550
0.215350
0.218950
0.221350
0.217750
0.221350
0.217750

กิจกรรมพัฒนำกลไกกำรแก้ไข
ปัญหำเรื่องรำวร้องทุกข์ของ สคบ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

จัดจ้าง

รายละเอียด (โดยย่อ)

วิธีดาเนินการ
ดาเนินการเอง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/
รายการ

งบประมาณ
ปี 2559

0
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ทนำยควำมอำสำ

0.2952

กคส.



0.2952

กำรจัดงำนวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

20.539200

จัดงำนวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 30
เมษำยน

กำรจัดทำสื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อ
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค
วิทยุ
ระดับประเทศ
ผลักดันกลไกงำนคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อ จ้ำงเหมำบริกำร 50 คน
เพิ่มผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ประชำชนใน
ฐำนะผู้บริโภค
กคฉ.

0

0 2.5200 5.4126 11.7665

1.78088

กผป.



1.7809

9.9856

กผป.



9.9856



8.77272

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 7

0 0.8401

0.73106
0.73106
0.73106
0.73106
0.73106
0.73106
0.73106
0.73106
0.73106
0.73106
0.73106
0.73106

7. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่
ประชาชน

1.78088

2.3394

9.9856



0.19495
0.19495
0.19495
0.19495
0.19495
0.19495
0.19495
0.19495
0.19495
0.19495
0.19495
0.19495

กผป.

0.0252
0.0252
0.0252
0.0240
0.0252
0.0276
0.0204
0.0240
0.0264
0.0228
0.0264
0.0228

2.3394

ระยะเวลาดาเนินการ และเบิกจ่าย

0.731060
0.731060
12.497540
0.731060
0.731060
0.731060
0.731060
0.731060
0.731060
0.731060
0.731060
0.731060

กำรบริหำรศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ จ้ำงเหมำบริกำร 14 คน
1166
- ดำเนินกำรให้คำปรึกษำแก่ผู้บริโภค
- พัฒนำคุณภำพกำรดำเนินงำนของ
ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ 1166

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

รายละเอียด (โดยย่อ)

วิธีดาเนินการ

จัดจ้าง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/
รายการ

ดาเนินการเอง

งบประมาณ
ปี 2559

1.44000

กคฉ.

1.44000

กคส.

1.80000

กคส.

1.80000

กขต.

1.44000

กขต.

1.44000

กกค.

2.52000

กกค.

2.52000
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กผป. 1166

0.73260 กผป. 1166

กตส.

0.18000

กตส.

0.18000

สลก.

0.66012

สลก.

0.66012

ระยะเวลาดาเนินการ และเบิกจ่าย

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

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

รายละเอียด (โดยย่อ)

วิธีดาเนินการ

จัดจ้าง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/
รายการ

ดาเนินการเอง

งบประมาณ
ปี 2559

0.73260
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.



กิจกรรมเลือกซื้อ เลือกใช้ ปลอดภัย
ใส่ใจผู้บริโภค

2.3061



0.3285
0.3285

0.7272

0.3285

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4

กิจกรรมรู้เท่ำทันสินค้ำอันตรำย

0.3351
0.3285
0.3285
0.3285

3.0333

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1

จัดจ้าง


3.0333 upvac กคฉ.

0
0.1120
0.4471
0.4405
0.5241
0.5241
0
0.3285
0
0.3285
0.3285
0

จัดจ้างที่ปรึกษาดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ และเบิกจ่าย

0.1120
0.1120
0.1120
0.1956
0.1956

8. ค่าใช้จ่ายบริหารศูนย์เฝ้าระวัง
และพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย

รายละเอียด (โดยย่อ)

วิธีดาเนินการ
ดาเนินการเอง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/
รายการ

งบประมาณ
ปี 2559
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2.2933

0

0

0 5.8942

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

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1

จัดจ้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3

0 2.2933

2.2933

ระเบียบ ประกำศ คณะกรรมกำร
ว่ำด้วยสัญญำ

0.80000

กคส.



พรบ.ขำยตรงและตลำดแบบตรง

0.60000

กขต.



0.2000
0.2000
0.2000

ทบทวน ปรับปรุง พัฒนำ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
คุ้มครองผู้บริโภค และกำรทำ
ประชำพิจำรณ์

0

0.2000

8.1875

2.48400
1.99560
0.93460
0.17000
0.61530
0.71650
0.12800
0.11000
0.43763
0.25000
0.25000
0.09588

พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ และเบิกจ่าย

0.1200
0.1200
0.1200
0.1200
0.1200

9. งบดาเนินงาน รายการอบรม
สัมมนา

รายละเอียด (โดยย่อ)

วิธีดาเนินการ
ดาเนินการเอง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/
รายการ

งบประมาณ
ปี 2559

13/16

พัฒนำบุคลำกรภำยในองค์กรให้มี
ประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น

4.4012

สลก.

พัมนำทักษะสืบสวนสอบสวนและ
นิติกำร

0.67720





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

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2



0.44530
0.25000
0.07800
0.06000

กกค.

0.06000

0.89330

ระยะเวลาดาเนินการ และเบิกจ่าย

4.4012

0.6772

-ร่ำง พรบ.ว่ำด้วยควำมปลอดภัย
ของสินค้ำ พ.ศ. ...
-หลักเกณฑ์กำรไกล่เกลี่ยหรือ
ประนอมข้อพิพำทเกี่ยวกับกำร
ละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
-หลักเกณฑ์วิธีกำร และเงื่อนไข
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับสินค้ำและ
บริกำรที่อำจเป็นอันตรำยแก่
ผู้บริโภค
-กฎ ระเบียบ ประกำศเกี่ยวกับ
สมำคมหรือมูลนิธิตำมพรบ.
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2556
-หลักเกณฑ์กำรส่งเสริม พัฒนำ
และสนับสนุนงำนคุ้มครองผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 1

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

จัดจ้าง

รายละเอียด (โดยย่อ)

วิธีดาเนินการ
ดาเนินการเอง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/
รายการ

งบประมาณ
ปี 2559
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0.20000



อบรมควำมรู้งำนด้ำนฟ้องคดีและ
บังคับคดี

0.24800



อบรมบุคลำกรในหลักสูตรที่จัด
โดยหน่วยงำนภำยนอก

0.59200



อบรมควำมรู้งำนด้ำนขำยตรงและ
ตลำดแบบตรง

0.15000



สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เพื่อ
ทบทวนกระบวนงำนด้ำนสัญญำ

0.15000



สร้ำงคุณธรรม และจริยธรรมให้
บุคลำกร

0.05000



หลักสูตรนักบริหำรระดับต้น

1.89000



หลักสูตรอบรมข้ำรำชกำรใหม่

0.44400



0.0500

0.1500

0.1500

0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.1420
0.0500
0.0500

0.2480

0.2000

อบรมควำมรู้งำนด้ำนกำรเจรจำ
ไกล่เกลี่ย

1.8900

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

ระยะเวลาดาเนินการ และเบิกจ่าย

0.4440

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

จัดจ้าง

รายละเอียด (โดยย่อ)

วิธีดาเนินการ
ดาเนินการเอง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/
รายการ

งบประมาณ
ปี 2559
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0.33545



ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน
ประจำปี

0.00175



บริหำรควำมเสี่ยงองค์กร

0.02010



ถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจ
ยุทธศาสตร์องค์กรสู่บุคลากรทุก
ระดับ

1.08840



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

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 7

1.0884

0.084050 0.011825

พัฒนำองค์กรตำมเกณฑ์ PMQA

0.083800 0.011825



0.083800 0.011825

0.04730

0.000875

ประเมินผลองค์กรตำมคำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำร

สผพ.

0.4046

0.083800 0.011825

กพบ.

###### 0.000875

0.40460

ระยะเวลาดาเนินการ และเบิกจ่าย

1.0884

พัฒนาบริหารจัดการองค์กรมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์สู่องค์กรที่เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

จัดจ้าง

รายละเอียด (โดยย่อ)

วิธีดาเนินการ
ดาเนินการเอง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรม/
งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/
รายการ

งบประมาณ
ปี 2559

16/16

