
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. 2563 
ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค 

พฤศจิกายน 2563 



 

 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
“ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรม และยั่งยืน” 

คำอธิบาย  
สำนักงานคณะกรรมการค ุ ้มครองผ ู ้บร ิโภค (สคบ.) จะพัฒนาระบบการคุ ้มครองผ ู ้บร ิ โภค 

โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยการบริหารจัดการองค์กรให้มีความทันสมัย พร้อมบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภค
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบต่าง ๆ และพัฒนานวัตกรรมบริการมาใช้ในทุกกระบวนงาน 
เพ่ือยกระดับงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เทียบเท่าระดับสากลในทุกมิติ ควบคู่กับการเร่งศึกษา 
พัฒนา ทบทวน และปรับปรุงกฎหมาย รวมถึงมาตรการที่สำคัญต่าง ๆ ให้ทันต่อกระแสการบริโภคนิยมของโลก และ
รองรับการพิพาท การละเมิดสิทธิผู้บริโภคในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค รวมทั้งให้ได้  
รับความยุติธรรมและความรวดเร็วจากกระบวนการชดเชยเยียวยาความเสียหายด้วย พร้อมกับสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ให้เกิดการตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง  
ของภาคีเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างสังคมการบริโภคที่ยั ่งยืนตามหลักการ  
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
1. พัฒนากฎหมาย มาตรการ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อ

สถานการณ์ปัจจุบัน 
2. พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน ควบคุม/กำกับดูแลสินค้าและบริการให้มี

ความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชน 

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
4. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความตระหนักรู้  

และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถดำเนินงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 เรื่อง การพัฒนากลไก มาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที ่2 เรื่อง พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที ่3 เรื่อง พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและสง่เสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่4 เรื่อง พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

สรุปข้อมูลสาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 



 

ตารางแสดงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

ยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ รายละเอียดตัวชี้วัด (ระดับกลยุทธ์) ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนา
กลไก มาตรการ หรือ
แนวทางการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
………………………………..…… 
ตัวชี้วัด 1) สินค้าหรือบริการหรือ
สถานประกอบการที่ได้รับการ
ตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด : 
ร้อยละ 60  
ตัวชี้วัด 2) กฎหมายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ไดร้ับการ
พัฒนา : จำนวน 5 ฉบับ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการ หรือแนวทางการ
ตรวจสอบ กำกับดูแลสินค้าและบริการให้ถูกต้อง
และปลอดภัย 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ 

10 กคฉ./กคส./กคฆ./กคต./
สปจ. 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้
ทันต่อสภาพปัญหา 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนากฎหมายการ
คุ้มครองผู้บริโภค  

ระดับ 5 กกค. 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรการ หรือแนวทางการ
บังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาและเยียวยา
ผู้บริโภค 

จำนวนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการ
พัฒนา  

8 เรื่อง กกค./ กคฆ./ กคฉ./ กคส./ 
กคต. 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากลไกการเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของเรื่องแจ้งเตือนภัยที่ได้รับการ
ดำเนินการ 

ร้อยละ 50 กคฉ. 
(ศูนย์เฝ้าระวัง) 

กลยุทธ์ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ 

จำนวนนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมี
การบูรณาการ 

1 นโยบาย สผพ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศ การ
สื่อสาร และนวัตกรรมเพ่ือ
การคุ้มครองผู้บริโภค 
………………………………..…… 
ตัวชี้วัด 1) ร้อยละความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายจากการใช้งาน
ระบบฐานข้อมลูการติดตาม
ขั้นตอนการแก้ไขปญัหาเรื่อง
ร้องเรียน : ร้อยละ 80 
ตัวชี้วัด 2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่เผยแพรผ่่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ : ร้อยละ 10 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยง
ข้อมูลเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 สผพ. (สทศ.) 

ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการ
คุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ 2 หลัก:สผพ. (สทศ.) 
สนับสนุน: ทุกสำนัก/ กอง 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือ
ยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

จำนวนนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 1  นวัตกรรม หลัก: สผพ. (สทศ.) 
สนับสนุน:ทุกสำนัก/ กอง 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเชิง
บูรณาการเพ่ือการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการ
เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสินค้าและบริการ 

ระดับ 3 กคฉ./ สผพ. (สทศ.) 

กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้บริโภค
ให้ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ และมีการบริโภคท่ี
ยั่งยืน 

จำนวนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี
เผยแพร่ต่อผู้บริโภค 

100 กผป. 



 

ยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ รายละเอียดตัวชี้วัด (ระดับกลยุทธ์) ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด 3) ร้อยละการรับรู้
ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บรโิภค
ของประชาชน : ร้อยละ 60 
ตัวชี้วัด 4) ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจในสิทธิและหนา้ที่ของ
ผู้บริโภค : ร้อยละ 60 

จำนวนคู่มือที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี
ได้รับการปรับปรุง 

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

จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน 10 ทุกสำนัก/ กอง 
กลยุทธ์ที่ 5 การสื่อสารเผยแพร่ความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางและวิธีการที่
หลากหลาย 

จำนวนข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

120 กผป. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายและ
ส่งเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น 
………………………………..…… 
ตัวชี้วัด 1) ร้อยละขององค์กร
ของผู้บริโภคทีไ่ดร้ับการพัฒนา : 
ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัด 2) จำนวนองค์กร
คุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ : - 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
ดำเนินการจนได้ข้อยุติในส่วนภูมิภาค 

50 สปจ. 

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ที่มีกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

10 สปจ. 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบรับรองคุณภาพของ
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบรับรอง
คุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 กผป./ สผพ. 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 

จำนวนที่เพ่ิมขึ้นของเครือข่ายและองค์กรของ
ผู้บริโภค 

5 กผป. 

จำนวนผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีผ่านการ
อบรม 

30 กผป. 

จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ที่ได้รับการพัฒนา 

- บุคลากรจาก 76 
จังหวัด 

- บุคลากรจาก 
อปท. 50 แห่ง 

สปจ. 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนร่วม
ในการคุ้มครองผู้บริโภค 

จำนวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทำกิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ. 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรและ
เพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 70 สลก. 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
กระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

75 สลก. 



 

ยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ รายละเอียดตัวชี้วัด (ระดับกลยุทธ์) ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

………………………………..…… 
ตัวชี้วัด 1) ร้อยละความสำเร็จ
ของการดำเนินงานตามพันธกิจ  
: ร้อยละ 80 
ตัวชี้วัด 2) ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการ
บริหารจดัการองค์กร  
: ร้อยละ 75 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรที่ทันสมัย (Smart Office) 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ทำงาน  

75 สผพ./ กพบ. 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. (ชั้น 1) 

80 ศูนย์ 1166 

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม
ตัวชี้วัดประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

90 กพบ. 

กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ 3 หน่วยงานหลัก: สผพ. 
หน่วยงานรอง: ทุกสำนัก/ กอง 

ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 

ระดับ 3 หน่วยงานหลัก: สผพ. 
หน่วยงานรอง: ทุกสำนัก/ กอง 

กลยุทธ์ที่ 5 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 

ร้อยละความสำเร็จของโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

80 หน่วยงานหลัก: สผพ. 
หน่วยงานรอง: ทุกสำนัก/ กอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 “ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรม และยั่งยืน” 

 
    1. พัฒนากฎหมาย มาตรการ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

     4. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง เพ่ือสร้างความตระหนักรู้
และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้ 

    3. พัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

    2. พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือป้องกัน ควบคุม/ก ากับดูแลสินค้าและบริการให้มีความ
ปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     6. ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม  

 พันธกิจ (Mission)  
 

 วิสัยทัศน์ (Vision)  

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนากล ก มาตรการ  
หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 

      กลยุทธ์ 1 พัฒนากระบวนการ หรือแนวทางการ
ตรวจสอบ ก ากับดูแลสินค้าและบริการให้ถูกต้องและปลอดภัย 
      กลยุทธ์ 2 พัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อ
สภาพปัญหา  
      กลยุทธ์ 3 พัฒนามาตรการ หรือแนวทางการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้บริโภค 
      กลยุทธ์ 4 พัฒนากลไกการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่
มีประสิทธิภาพ 
      กลยุทธ์ 5 การขับเคลื่อนนโยบายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเชิงบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 
 การสื่อสาร และนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

    กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยง
ข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
    กลยุทธ์ 2 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพื่อ
ยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
    กลยุทธ์ 3 พัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเชิงบูรณาการ
เพื่อการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ 4 การเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้บริโภคให้
ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ และมีการบริโภคที่ยั่งยืน 
     กลยุทธ์ 5 การสื่อสารเผยแพร่ความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย 
  

ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริม
การคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้อง ิ่น 

    กลยุทธ์ 1 พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
    กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบรับรองคุณภาพขององค์กร
คุ้มครองผู้บริโภค 
    กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 
    กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนร่วมใน
การคุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
และเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

    กลยุทธ์ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ 2 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่
ทันสมัย (Smart Office) 
    กลยุทธ์ 4 การบริหารยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
    กลยุทธ์ 5 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
  
  
 
 
 
 
 

แผนผังสรุปตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

KPI1 ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

KPI2 จ านวนของกฎหมายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ประกาศใช ้

 

กลยุทธ์ 1 พัฒนากระบวนการ หรือแนวทางการ
ตรวจสอบ ก ากับดูแลสินค้าและบริการให้ถูกต้อง
และปลอดภัย 

KPI ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือ
สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ 

กลยุทธ์ 2 พัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทัน
ต่อสภาพปัญหา  

KPI ระดับความส าเร็จของการพัฒนากฎหมาย
การคุ้มครองผู้บริโภค 

กลยุทธ์ 3 พัฒนามาตรการ หรือแนวทางการบังคับ
ใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้บริโภค 

KPI จ านวนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับ
การพัฒนา 

กลยุทธ์ 4 พัฒนากลไกการเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 

KPI ร้อยละของเรื่องแจ้งเตือนภัยที่ได้รับการ
ด าเนินการ 

กลยุทธ์ 5 การขับเคลื่อนนโยบายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ 

KPI จ านวนนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่มีการบูรณาการ 

KPI1 ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลการติดตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน 

KPI2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

KPI3 ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
KPI4 ร้อยละความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคของประชาชน 
 

KPI 1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามพันธกิจ 
KPI 2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการ
องค์กร 

KPI 1 จ านวนองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ  
KPI 2 ร้อยละขององค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา 

กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

KPI ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค 
KPI ระดับความส าเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ 2 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

   KPI จ านวนนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

กลยุทธ์ 3 พัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเชิงบูรณาการเพื่อการเฝ้าระวัง
และแจ้งเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

 KPI ระดับความส าเร็จของการเช่ือมโยงฐานข้อมูลการเฝ้าระวังและ 
แจ้งเตือนภัยสินค้าและบริการ 
 

กลยุทธ์ 4 การเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้บริโภคให้ตระหนักในสิทธิ หน้าท่ี 
และมีการบริโภคท่ียั่งยืน 

KPI 1 จ านวนขององค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เผยแพร่ต่อผู้บริโภค  
KPI 2 จ านวนคู่มือที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการปรับปรุง 
KPI 3 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 5 การสื่อสารเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่าน
ช่องทางและวิธีการท่ีหลากหลาย 

KPI จ านวนข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เผยแพร่สู่สาธารณะ 

กลยุทธ์ 1 พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่น 

KPI 1 ร้อยละของจ านวนเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติในส่วนภูมิภาค 
 KPI 2 ร้อยละของ อปท. ที่มีกิจกรรมการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบรับรองคุณภาพขององค์กร
คุ้มครองผู้บริโภค 

KPI ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ
ขององค์กรครองผู้บริโภค 

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและ
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 

KPI 1 จ านวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายและองค์กรของ
ผู้บริโภค 
KPI 2 จ านวนผู้น าด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ผ่านการ
อบรม 
KPI 3 จ านวนจังหวัดและ อปท. ที่ได้รับการพัฒนา 

กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนร่วมในการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

KPI จ านวนผู้ประกอบธุรกิจที่ท ากิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ. 

กลยุทธ์ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  

KPI ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ 2 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

KPI ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
กระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรท่ีทันสมัย 
(Smart Office) 

KPI 1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการท างาน 
KPI 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. (ชั้น 1) 
KPI 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามตัวชี้วัด
ประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

กลยุทธ์ 4 การบริหารยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 

KPI 1 ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
KPI 2 ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 

กลยุทธ์ 5 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

KPI ร้อยละความส าเร็จของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี



 

ตารางสรุปการประเมินผลตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบตัิราชการ รายปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
(ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์) 

 

ยุทธศาสตร์ รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนากลไก มาตรการ หรือ
แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  

ร้อยละ  60 ร้อยละ 69.77 
 

จำนวนของกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา 5 ฉบับ 5 ฉบับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร 
และนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการใช้งานระบบฐานข้อมูลการ
ติดตามข้ันตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 81.93 
 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเผยแพร่ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 67.58 

ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน  ร้อยละ  60 ร้อยละ 83.12 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  ร้อยละ 60 ร้อยละ 69.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริม
การคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

ร้อยละขององค์กรของผู้บริโภคท่ีได้รับการพัฒนา  30 N/A 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและ
เพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามพันธกิจ ร้อยละ  80 ร้อยละ 66.67 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 75 ร้อยละ 80.11 

 

 

 

 



 

แผนภูมิแสดง การประเมนิผลตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
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การประเมินผลตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. 2563



 

ตารางสรุปผลการประเมินผลตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
(ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ)์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนา
กลไก มาตรการ หรือ
แนวทางการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการ หรือแนวทาง
การตรวจสอบ กำกับดูแลสินค้าและบริการให้
ถูกต้องและปลอดภัย 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ (ย1ก1)* 

10 ร้อยละ -37.72 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ทันต่อสภาพปัญหา 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนากฎหมายการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ย1ก2) 

ระดับ 5 ระดับ 5 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรการ หรือแนวทาง
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและ
เยียวยาผู้บริโภค 

จำนวนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา (ย1ก3)* 8  เรื่อง จำนวน 11 เรื่อง 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากลไกการเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของเรื่องแจ้งเตือนภัยที่ได้รับการดำเนินการ (ย1ก4) ร้อยละ 50 N/A 

กลยุทธ์ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ 

จำนวนนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีการบูรณาการ 
(ย1ก5) 

1 นโยบาย 2 นโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร 
และนวัตกรรมเพ่ือการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
คุ้มครองผู้บริโภค (ย2ก1) 

ระดับ 3 ระดับ 5 
 

ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ย2ก1) 

ระดับ 2 ระดับ 3 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือ
ยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

จำนวนนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 
(ย2ก2)* 

1  นวัตกรรม 1 นวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเชิง
บูรณาการเพ่ือการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่
มีประสิทธิภาพ 

ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเฝ้าระวัง
และแจ้งเตือนภัยสินค้าและบริการ (ย2ก3)* 

ระดับ 3 N/A 

จำนวนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเผยแพร่ต่อ
ผู้บริโภค (ย2ก4) 

100 246 เรื่อง 



 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างองค์ความรู้แก่
ผู้บริโภคให้ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ และมีการ
บริโภคท่ียั่งยืน 

จำนวนคู่มือที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับการ
ปรับปรุง  (ย2ก4)* 

5 เรื่อง 5 เรื่อง 
 

จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน (ย2ก4)* 10 3 กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 5 การสื่อสารเผยแพร่ความรู้ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางและวิธีการ
ที่หลากหลาย 

จำนวนข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเผยแพร่สู่
สาธารณะ (ย2ก5) 

120 435 เรื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายและ
ส่งเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภค
ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการจน
ได้ข้อยุติในส่วนภูมิภาค (ย3ก1) 

50 ร้อยละ 61.44 

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีกิจกรรม
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ย3ก1) 

10 N/A 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบรับรองคุณภาพของ
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพของ
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (ย3ก2)* 

ระดับ 3 ระดับ 3 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายและองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 

จำนวนที่เพ่ิมขึ้นของเครือข่ายและองค์กรของผู้บริโภค (ย3ก3)* 5 51 เครือข่าย 

จำนวนผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีผ่านการอบรม  
(ย3ก3) 

30 86 คน 

จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่
ได้รับการพัฒนา  (ย3ก3) 
 

- บุคลากรจาก 76 
จังหวัด 

- บุคลากรจาก 
อปท. 50 แห่ง 

บุคลากรจาก 76 
จังหวัด, บุคลากร
จาก อปท. 377 

แห่ง 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีส่วน
ร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค 

จำนวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทำกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค
ร่วมกับ สคบ. (ย3ก4)* 

30 205 หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรและ
เพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร (ย4ก1) 70 ร้อยละ 90.95 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามกระบวนงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ย4ก2) 

75 ร้อยละ 100 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรที่ทันสมัย (Smart Office) 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำงาน (ย4ก3)* 

75 ร้อยละ 75.11 



 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. (ชั้น 1) (ย4ก3) 

80 ร้อยละ 98.43 

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามตัวชี้วัดประเมิน
ส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (ย4ก3) 

90 ร้อยละ 60 

กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ย4ก4) 

ระดับ 3 ระดับ 3 

ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (ย4ก4) 

ระดับ 3 N/A 
 

กลยุทธ์ที่ 5 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 

ร้อยละความสำเร็จของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี (ย4ก5) 

80 ร้อยละ 89.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
 

ลำดับ รายการค่าใช้จ่าย โครงการ/กิจกรรม สำนัก/กอง 
งบประมาณ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน) 

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

๑. ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายเพือ่
ป้องกันการละเมิดสิทธ ิ

รวมทั้งสิ้น  ๒,๑๑๗,๕๓๔ ๖๖,๐๖๖             
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสำนักแผนและการ
พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (๖ คน) 

สผพ. ๙๐๕,๐๐๐              

๒. โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
เสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 

กผป. ๔๘๘,๐๕๔              

๓. โครงการจัดหาสื่อ
ประชาสัมพันธ์นอกสถานที่  
(Out Door) 

กผป. ๗๐,๐๐๐              

๔. โครงการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) แนวทางการ
ช่วยเหลือผู้บริโภค กรณีสถาบัน
การเงินไม่อนุมัติสินเชื่อเพื่อชำระค่า
อสังหาริมทรัพย ์

กคส. ๑๙๕,๕๐๐              

๕. โครงการมอบตราสัญลักษณ์
ผู้ผลิตที่มีมาตรฐานปริมาณความ
บริสุทธิ์ของทองรูปพรรณที่ 
๙๖.๕% 

กคฉ. ๒๑๙,๙๘๐              

นำเข้า พรบ. โอน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๓๙,๐๐๐              
๒. ค่าใช้จ่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพกลไกในการ
ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

รวมทั้งสิ้น  ๓,๔๐๕,๒๗๗ ๑๔๖,๐๒๓             
๑. โครงการจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานภายใต้กระบวนงานหลกั
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

กพบ. ๒๗,๐๐๐              

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน (๑ คน) 

กตส. ๑๘๐,๐๐๐              



 

ลำดับ รายการค่าใช้จ่าย โครงการ/กิจกรรม สำนัก/กอง 
งบประมาณ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน) 

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

  ๓. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการและการบริหารการ
เปลีย่นแปลงและนวัตกรรม (๒ คน) 

กพบ. ๓๕๒,๐๐๐              

๔. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านงานคลัง  
(การเงนิ และบัญชี) (๕ คน) 

สลก. ๙๐๐,๐๐๐              

๕. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ (ส่วนพัสดุ)  
(๑ คน) 

สลก. ๑๘๐,๐๐๐              

๖. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานสำนกังานเลขานกุารกรม  
(ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล)  
(๑ คน) 

สลก. ๑๒๐,๐๐๐              

๗. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานสำนกังานเลขานกุารกรม 
(ด้านธุรการ สว่นพัสดุ) (ผู้พกิาร) 
(๑ คน) 

สลก. ๑๒๐,๑๒๐              

๘. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานสำนกังานเลขานกุารกรม 
(ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) 
(๑ คน) 

สลก. ๑๘๐,๐๐๐              

๙. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานสำนกังานเลขานกุารกรม 
(ด้านธุรการ สว่นพัฒนาทรัพยากร
บุคคล) (๑ คน) 

สลก. ๔๕,๐๐๐              

๑๐. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ทำงานเกีย่วกับสินค้าบรกิารและสนิค้า
อันตราย 

กคฉ. ๑๗๐,๒๕๐              

๑๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนกระบวนทัศน์ กอง
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ให้
สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตรก์าร
คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาต ิ

กคส. ๑๗๗,๗๑๐              



 

ลำดับ รายการค่าใช้จ่าย โครงการ/กิจกรรม สำนัก/กอง 
งบประมาณ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน) 

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

  
๑๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ผู้บริโภค 

สลก. ๑๐๔,๖๖๐              

๑๓. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การฟ้องคดีแพ่งในฐานะเจ้าหนา้ที่
คุ้มครองผู้บริโภคของข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

กกค. ๑๐๓,๑๘๗              

๑๔. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของกองกฎหมายและคดี 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามวิถีชีวิตใหม ่ 
(New Normal) 

กกค. ๑๘๑,๓๘๕              

๑๕. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

กผป. ๑๑๑,๙๖๕              

๑๖. โครงการจัดจ้างแปลกฎหมาย 
ข้อมูล และเอกสารราชการสอง
ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

สผพ. ๔๕๒,๐๐๐              

 ด้รับเงินสมทบจากค่าใชจ้่ายยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ๗๖ จังหวัด ๑,๓๖๔,๕๐๐              

๓. ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์จากผู้บริโภค 

รวมทั้งสิ้น  ๓,๕๓๙,๘๓๓ ๑,๑๖๗             

๑. โครงการบริหารศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ สคบ. 

ศรท. ๓,๕๓๙,๘๓๓              

 ด้รับเงินสมทบจากค่าใชจ้่ายผลักดันการกำหนดความรับผิดชอบให้ผู้ประกอบธุรกจิมีมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ๒๓๐,๐๐๐              

๔. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคแก่ประชาชน 

รวมทั้งสิ้น  ๙,๘๐๕,๕๑๘ ๖๘,๗๘๒             
๑. โครงการจัดทำสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ดา้นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับประเทศ 

กผป. ๒,๑๙๒,๕๓๑              



 

ลำดับ รายการค่าใช้จ่าย โครงการ/กิจกรรม สำนัก/กอง 
งบประมาณ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน) 

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

๒. โครงการจัดงานวันคุ้มครอง
ผู้บริโภคไทย 

กผป. ๗๖๐,๓๘๗              

๓. โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการประกอบธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (๗ คน) 

กคต. ๑,๒๓๙,๐๐๐              

๔. โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านกองกฎหมายและคดี 
(๑๒ คน) 

กกค. ๑,๙๘๒,๐๐๐        
 

      

๕. โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ด้าน
สินค้าและบริการ (๗ คน) 

กคฉ. ๑,๒๖๐,๐๐๐              

๖. โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ด้าน
อสังหาริมทรัพย์ (๑๐ คน) 

กคส. ๑,๗๔๔,๐๐๐              

๗. โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ ์(๒ คน) 

กผป. ๒๔๐,๐๐๐              

๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์และ
ตรวจสอบสินค้าหรือบรกิารทางสื่อ
โฆษณาเกี่ยวกับธุรกิจตลาดแบบ
ตรง (๒ คน) 

กคต. ๖๐,๐๐๐              

๙. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
การบริโภคในยุคดิจิทัลร่วมกับ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย 

สผพ. 
 

๑๒๗,๖๐๐              

นำเข้า พรบ. โอน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๐๐,๐๐๐              

๕. ค่าใชจ้่ายผลักดันการกำหนด
ความรับผิดชอบให้ผู้
ประกอบธุรกิจมีมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

รวมทั้งสิ้น  ๑,๘๖๒,๗๕๗ ๖๑,๗๔๓             
๑. โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานรับเร่ืองราวร้องทุกข ์
และเฝ้าระวังตรวจสอบโฆษณา ทาง
สื่อต่างๆ (๗ คน) 

กคฆ. ๑,๒๒๑,๐๐๐              



 

ลำดับ รายการค่าใช้จ่าย โครงการ/กิจกรรม สำนัก/กอง 
งบประมาณ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน) 

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

๒. โครงการเพิ่มศักยภาพในการ
ดำเนินงานเกี่ยวกบัการประกอบ
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
(ธุรการ) (๑ คน) 

กคต. ๑๒๗,๔๑๖              

๓. โครงการตรวจสอบผู้ประกอบ
ธุรกิจขายรถยนต์ที่มีการจอง 

กคส. ๕๘,๔๒๐              

๔. โครงการตรวจสอบสินค้าและ
บริการเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

กคฉ./สผพ. ๒๔,๙๐๐              

๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการกรม 
(ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล)  
(๑ คน)  

สลก. ๖๐,๐๐๐              

๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการกรม 
(ด้านธุรการ ส่วนพัฒนาทรพัยากร
บุคคล) (๑ คน)  

สลก. ๒๑,๐๒๑              

๗. โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ ์(๒ คน)  

กผป. ๑๒๐,๐๐๐              

โอน ปสมทบค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการให้บริการรับเร่ืองราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ๒๓๐,๐๐๐              

๖. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกลไกการ
คุ้มครองผู้บริโภคระดับสากล 

รวมทั้งสิ้น  ๑,๕๒๔,๖๒๙ ๒๗,๒๗๑             
 ๑. โครงการจ้างเหมาบริการ

เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานสำนกัแผน
และการพัฒนาการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ส่วน ตปท.) (๔ คน) 

สผพ. ๘๖๔,๐๐๐              

๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทำแนวทางการแจ้งข้อมูลข้อ
สัญญาที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทย 

สผพ. ๑๐๗,๐๐๐              



 

ลำดับ รายการค่าใช้จ่าย โครงการ/กิจกรรม สำนัก/กอง 
งบประมาณ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓. โครงการประชุมสัมมนาตามแผน
ยุทธศาสตร์โดยอ้างอิงกรณีการ
จัดการสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

สผพ. ๑๑๑,๐๐๐              

๔. โครงการสัมมนาความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 

สผพ. ๓๐๗,๒๐๙              

๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
ภารกิจจัดการเรื่องร้องทุกข์ของ
ชาวต่างชาติ (สว่น ตปท.) (๒ คน) 

สผพ. ๗๒,๐๐๐              

โอน ปสมทบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปราชการต่างประเทศชั่วคราว ๖๓,๖๐๐              
๗. ค่าใช้จ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์

สินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
รวมทั้งสิ้น  ๑,๖๔๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐             

๑. โครงการจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานศูนย์เฝ้า
ระวังการคุ้มครองผู้บริโภค  
(๑๐ คน) 

กคฉ. ๑,๖๔๙,๐๐๐              

๘. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของ
คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจำจังหวัด ๗๖
จังหวัด 

รวมทั้งสิ้น  ๓๘,๔๖๔,๑๔๕ ๑,๗๕๖,๕๕๕             
๑. กิจกรรมจา้งเหมาบุคลากร
ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจำ ๗๖ 
จังหวัด 

สปจ. ๒๖,๘๒๗,๙๘๐              

๒. กิจกรรมการโอนจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมภิาค 

สปจ. ๒,๓๗๒,๙๔๗              

๓. กิจกรรมสนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมภิาค 

สปจ. ๕,๔๓๕,๑๙๔              



 

ลำดับ รายการค่าใช้จ่าย โครงการ/กิจกรรม สำนัก/กอง 
งบประมาณ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน) 

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

๔. จัดหาครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและ
สนับสนุนการดำเนินงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 

สปจ. ๔๖๓,๕๒๔              

นำเข้า พรบ. โอน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒,๐๐๐,๐๐๐              

โอน ปสมทบค่าใช้จ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพกล กในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

๑,๓๖๔,๕๐๐              

๙. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
ดำเนินการจัดการกลไกการ
คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและ
ท้องถิ่น 

รวมทั้งสิ้น  ๖,๖๖๐,๗๘๗ ๒๖๙,๒๑๓             
๑. กิจกรรมจา้งพนักงานจา้งเหมา
บริการประจำเขต ๑-๙ (๒๘ คน) 

สปจ. ๔,๘๘๓,๐๐๐              

 ๒. กิจกรรมจา้งพนักงานจา้งเหมา
บริการส่วนกลาง (๕ คน) 

สปจ. ๘๘๕,๐๐๐              

๓. กิจกรรมสนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมภิาค 

สปจ. ๘๙๒,๗๘๗              

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว 

รวมทั้งสิ้น  ๓๗๖,๑๓๓ ๗,๔๖๗             
๑. กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการรายสาขาด้าน
เศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ ณ 
กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม วันที่ ๑๐ – ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๓ 

สผพ. ๕๖,๑๓๓              

๒. กิจกรรมอบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระหว่างประเทศชั้นสูง 

สลก. ๓๒๐,๐๐๐              



 

ลำดับ รายการค่าใช้จ่าย โครงการ/กิจกรรม สำนัก/กอง 
งบประมาณ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน) 

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

๑๑. งบดำเนินงาน รายการอบรม
สัมมนา 

รวมทั้งสิ้น  ๔,๑๓๕,๒๒๗ ๓๙๕,๗๗๓             
๑. โครงการอบรมบุคลากรใน
หลักสูตรที่จัดโดยหนว่ยงาน
ภายนอก 

สลก. ๒๑๔,๑๘๐              

๒. พัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ
ปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

สลก. ๒๕๕,๔๐๐              

๓. โครงการภายใต้แผนพัฒนา
กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค 

กกค./กคส. ๒๓๑,๘๐๐              

นำเข้า พรบ. โอน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒,๒๖๘,๔๐๐              
โอน ปสมทบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปราชการต่างประเทศชั่วคราว ๓๒๐,๐๐๐              

โอน ปสมทบจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานฯ  ๘๔๕,๔๔๗              
 แผนงานยุทธศาสตร์                 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์สร้าง
หลักประกันทางสังคม 

รวมทั้งสิ้น  ๓,๕๐๗,๘๓๐ ๙๖๑,๓๗๐             
๑. โครงการจัดทำแผนพัฒนา
กฎหมายของสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖ 

กกค. ๑๐๐,๐๐๐              

 ๒. โครงการจัดทำฐานข้อมูลดา้น
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

กกค. ๓๐๐,๐๐๐              

 ๓. โครงการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชาติฉบับที ่๑ 

สผพ.. ๑,๘๗๖,๐๓๐              

นำเข้า พรบ. โอน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑,๒๓๑,๘๐๐              
๒. แผนงานยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

ยุทธศาสตร์พัฒนาบรกิาร
ประชาชนและการพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

รวมทั้งสิ้น  ๑๖,๘๙๒,๘๖๖ ๙๗๕,๑๓๔             
๑. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและ
ธุรกิจตลาดแบบตรง 

สผพ. ๖,๐๘๘,๘๖๖              

๒. โครงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทออนไลน์ 

สผพ. ๖,๖๙๖,๐๐๐              

นำเข้า พรบ. โอน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ๔,๑๐๘,๐๐๐              

 


