
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

คำนำ 

สำนักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค (สคบ.) ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๔ โดยในการบริหารราชการได้คำนึงถึง
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) ของ สคบ. และ
แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ สคบ. ควบคู่กับความจำเป็นเร่งด่วนและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้
กำหนดเป้าหมายและตัวชี ้ว ัดเพื ่อใช้วัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สคบ. อันสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงศักยภาพของบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่อความพยายาม
ในการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรมและยั่งยืนอีกด้วย ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ สคบ. เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนให้ได้รับทราบถึงภารกิจและ
ผลการปฏิบัติราชการของ สคบ. รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดำเนินงานของ สคบ. ให้มีประสทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป 

 
สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน) 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

  



 

 

 

สารบัญ 

 หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร ๑ 

สรุปข้อมูลสาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๓ 

แผนผังแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๗ 

แผนผังสรุปตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๘ 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติราชการ 
รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

๙ 

การติดตามผลและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

๑๔ 

ตารางสรุปการประเมินผลตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์) 

๑๕ 

แผนภูมิแสดงการประเมินผลตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์) 

๑๖ 

ตารางสรุปผลการประเมินผลตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์) 

๑๗ 

การวิเคราะห์ผลการประเมินตัวชี้วัดการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

๒๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เรื่อง การพัฒนากลไก มาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค ๒๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เรื่อง พัฒนาขอ้มูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค ๒๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เรื่อง พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่น 

๒๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เรื่อง พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

๓๑ 

ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

๓๓ 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

๓๔ 



 

สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค| ๑  

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้มุ่งเน้นการยกระดับ
การคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติ โดยการพัฒนากฎหมายและแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความสอดคล้องกับ
ปัจจุบัน การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
การบูรณาการทำงานร่วมกับส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในสิทธิของผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ สคบ. รวมทั้งการพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของบุคลากร สคบ. และยกระดับระบบการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้คำนึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งการดำเนินงานภายใต้ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลการ
ปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยได้ปฏิบัติราชการภายใต้ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เรื่อง การพัฒนากลไก มาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เรื่อง พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เรื่อง พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เรื่อง พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
สำหรับผลการปฏิบัติราชการของ สคบ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า ในภาพรวมมีผลการ

ดำเนินงานเป็นไปบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติของ
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับ การพัฒนากฎหมายและแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้บริโภค 
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร และการสื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยอาศัยการบูรณาการการ
ดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

แต่อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการดำเนินงานด้านการตรวจสอบสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการ 
การสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค และการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ของ สคบ. รวมทั้งการมุ่งหวังให้เกิดการบูรณางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคในด้านของ
ปัจจัยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่รุนแรงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่
กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ ได้มีความมุ่งหวังและตั้งเป้าหมายว่า จะเป็นภารกิจสำคัญที่จะบรรลุให้สำเร็จได้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

     บทสรุปผู้บริหาร 



 

สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค | ๒  

 

นอกจากนี้ จากผลการปฏิบัติราชการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ บ่งชี้ให้เห็นว่า การปฏิบัติงานด้านการคุ้มครอง
ผู ้บริโภคของประเทศยังมีภารกิจที ่สำคัญอีกมากที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบูรณาการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงรุก เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง
และลดการถูกเอารัดเอาเปรียบให้แก่ผู้บริโภคต่อไป 
 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

  



 

สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค | ๓  

 

 
 
 

 

 วิสัยทัศน์ 

“ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรม และยั่งยืน” 

คำอธิบาย  
สำนักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค (สคบ.) จะพัฒนาระบบการคุ ้มครองผู ้บริโภค  

โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยการบริหารจัดการองค์กรให้มีความทันสมัย พร้อมบูรณาการงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบต่าง ๆ และพัฒนานวัตกรรมบริการมาใช้ในทุก
กระบวนงาน เพื่อยกระดับงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพสู งขึ้น เทียบเท่าระดับสากลในทุกมิติ 
ควบคู่กับการเร่งศึกษา พัฒนา ทบทวน และปรับปรุงกฎหมาย รวมถึงมาตรการที่สำคัญต่าง ๆ ให้ทันต่อกระแส
การบริโภคนิยมของโลก และรองรับการพิพาท การละเมิดสิทธิผู้บริโภคในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสและ
เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค รวมทั้งให้ได้รับความยุติธรรมและความรวดเร็วจากกระบวนการชดเชยเยียวยาความเสียหาย
ด้วย พร้อมกับสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดการตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ตลอดจน
สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกัน
สร้างสังคมการบริโภคท่ียั่งยืนตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
๑. พัฒนากฎหมาย มาตรการ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านการคุ้มครองผู ้บริโภคให้ทันต่อ

สถานการณ์ปัจจุบัน 
๒. พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน ควบคุม/กำกับดูแลสินค้าและบริการให้มี

ความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. พัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชน 

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
๔. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความตระหนักรู้  

และสามารถปกป้องสิทธิของตนได ้
๕. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถดำเนินงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 

 

สรุปข้อมูลสาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 



 

สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค | ๔  

 

แผนปฏิบัติราชการ (ยุทธศาสตร์)  
 ประเด็นที่ ๑ เรื่อง การพัฒนากลไก มาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 

   ๑) เป้าหมาย 
   ๑. สินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด ร้อยละ ๗๐  
           ๒. กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับการพัฒนา จำนวน ๕ ฉบับ 

  ๒) ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับ

การตรวจสอบ 
10 กคฉ./ กคส./ กคฆ. / กคต./สปจ. 

๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค 5 กกค. 

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

๔ ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนทีไ่ด้รับการแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติ ๖๐ กกค./ กคฆ./ กคฉ./ กคส./ 
กคต./สปจ./ตปท. 

๕ ร้อยละของเรื่องแจ้งเตือนภัยที่ได้รับการดำเนินการ ๖๐ กคฉ. (ศูนย์เฝ้าระวัง) 

๖ จำนวนนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีการบูรณาการ 1 สผพ. 

 
 ประเด็นที่ ๒ เรื่อง พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

  ๑) เป้าหมาย 
  ๑. ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการใช้งานระบบฐานข้อมูลการติดตามขั้นตอน

การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ ๑๐ 
๓. ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน ร้อยละ ๗๐ 
๔. ร้อยละความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค ร้อยละ ๗๐ 

      ๒) ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย  
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค ๔ สผพ. (สทศ.) 
๒ ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓ หน่วยงานหลัก: สผพ. (สทศ.) 

หน่วยงานสนับสนุน:  ทุกสำนัก/ กอง 



 

สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค | ๕  

 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๓ จำนวนนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 1 หน่วยงานหลัก:สผพ. (สทศ.)หน่วยงาน

สนับสนุน: ทุกสำนัก/ กอง 

๔ ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนภัยสินค้าและบริการ 

๔ กคฉ./ สผพ. (สทศ.) 

๕ จำนวนขององค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเผยแพร่ต่อผู้บริโภค 100 กผป. 
๖ จำนวนคู่มือที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการปรับปรุง 5 เรื่อง กกค./ กคฉ./ กคส./ กคฆ./ กคต./ สปจ./

กผป./ สผพ./ศรท. 
๗ จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน 10 ทุกสำนัก/ กอง 
๘ จำนวนข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะ 120 กผป. 

 
 ประเดน็ที่ ๓ เรื่อง พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

  ๑) เป้าหมาย 
   ๑. จำนวนองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ จำนวน ๑๐ องค์กร 
    ๒. ร้อยละขององค์กรของผู้บริโภคท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ ๔๐ 

  ๒) ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติใน

ส่วนภูมิภาค 
๕5  สปจ. 

๒ *ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับ
การตรวจสอบในส่วนภูมิภาค 

๑๐ สปจ. 

๓ ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีกิจกรรมการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

๕1  สปจ. 

๔ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพขององค์กร
คุ้มครองผู้บริโภค 

๔ กผป./ สผพ. 

๕ จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของเครือข่ายและองค์กรของผู้บริโภค ๑๐ กผป./ สปจ. 
๖ จำนวนผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีผ่านการอบรม ๑๐0 กผป. 
๗ จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการพัฒนา - บุคลากรจาก  

76 จังหวัด 
- บุคลากรจาก 

อปท. ๑๐0 แห่ง 

สปจ. 



 

สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค | ๖  

 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๘ จำนวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทำกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ สคบ. 30 กกค./ กคฉ./ กคส./ กคฆ./ กคต./ 

สปจ./กผป./ สผพ. 
  

   
 ประเด็นที่ ๔ เรื่อง พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
  ๑) เป้าหมาย 
   ๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามพันธกิจ  ร้อยละ ๘๕ 
          ๒. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการองค์กร  ร้อยละ ๗๕ 

  ๒) ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑ ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ๕7  สลก. 
๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามกระบวนงานด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 
๘๐ สลก. 

๓ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำงาน 

75 สผพ./ กพบ. 

๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ สคบ. (ชั้น ๑) 

80 ศูนย์ 1166 

๕ ร้อยละความสำเรจ็ของการดำเนินการตามตวัชี้วดัประเมินสว่นราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

90 กพบ. 

๖ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

๔ หน่วยงานหลัก: สผพ. 
หน่วยงานรอง: ทุกสำนัก/ กอง 

๗ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ ระยะที ่๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) 

๔ หน่วยงานหลัก: สผพ. 
หน่วยงานรอง: ทุกสำนัก/ กอง 

๘ ร้อยละความสำเร็จของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี 8๕ หน่วยงานหลัก: สผพ. 
หน่วยงานรอง: ทุกสำนัก/ กอง 

 



 

สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค| ๗  

 

  แผนผังแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 



 

สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค | ๘  

 

  แผนผังสรุปตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 



 

สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค | ๙  

 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ตามแผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ รายละเอียดตัวชี้วัด (ระดับกลยุทธ์) ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนา
กลไก มาตรการ หรือ
แนวทางการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
………………………………..…… 
ตัวชี้วัด ๑) สินค้าหรือบริการ
หรือสถานประกอบการทีไ่ด้รบั
การตรวจสอบผา่นเกณฑ์ที่
กำหนด : ร้อยละ ๗๐ 
ตัวชี้วัด ๒) กฎหมายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ไดร้ับการ
พัฒนา : จำนวน ๕ ฉบับ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากระบวนการ หรือแนวทาง
การตรวจสอบ กำกับดูแลสินค้าและบริการให้
ถูกต้องและปลอดภัย 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือ
สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ 

๑๐ กคฉ./กคส./
กคฆ./กคต./สปจ. 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ทันต่อสภาพปัญหา 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนากฎหมายการ
คุ้มครองผู้บริโภค  

ระดับ ๕ กกค. 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนามาตรการ หรือแนวทาง
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและ
เยียวยาผู้บริโภค 

จำนวนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการ
พัฒนา  

๘ เรื่อง กกค./ กคฆ./ 
กคฉ./ กคส./ 

กคต. 
ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
แก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ ๖๐ กกค./ กคฆ./ 
กคฉ./ กคส./ 
กคต./ สปจ./ 

ตปท. 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนากลไกการเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของเรื่องแจ้งเตือนภัยที่ได้รับการ
ดำเนินการ 

ร้อยละ ๖๐ กคฉ. 
(ศูนย์เฝ้าระวัง) 

กลยุทธ์ที่ ๕ การขับเคลื่อนนโยบายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ 

จำนวนนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมี
การบูรณาการ 

๑ นโยบาย สผพ. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ ๔ สผพ. (สทศ.) 



 

สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค | ๑๐  

 

ยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ รายละเอียดตัวชี้วัด (ระดับกลยุทธ์) ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

และนวัตกรรมเพ่ือการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
………………………………..…… 
ตัวชี้วัด ๑) ร้อยละความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายจากการใช้งาน
ระบบฐานข้อมลูการติดตาม
ขั้นตอนการแก้ไขปญัหาเรื่อง
ร้องเรียน : ร้อยละ ๘๐ 
ตัวชี้วัด ๒) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่เผยแพรผ่่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ : ร้อยละ ๑๐ 
ตัวชี้วัด ๓) ร้อยละการรับรู้
ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บรโิภค
ของประชาชน : ร้อยละ ๗๐ 
ตัวชี้วัด ๔) ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจในสิทธิและหนา้ที่ของ
ผู้บริโภค : ร้อยละ ๗๐ 

ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
การคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ ๓ หลัก:สผพ. 
(สทศ.) 

สนับสนุน: ทุก
สำนัก/ กอง 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือ
ยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

จำนวนนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค ๑ นวัตกรรม หลัก: สผพ. 
(สทศ.) 

สนับสนุน:ทุก
สำนัก/ กอง 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
เชิงบูรณาการเพ่ือการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
ที่มีประสิทธิภาพ 
 

ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสินค้าและ
บริการ 

ระดับ ๔ กคฉ./ สผพ. 
(สทศ.) 

กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างองค์ความรู้แก่
ผู้บริโภคให้ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ และมีการ
บริโภคท่ียั่งยืน 

จำนวนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี
เผยแพร่ต่อผู้บริโภค 

๑๐๐ กผป. 

จำนวนคู่มือที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี
ได้รับการปรับปรุง 

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

จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน ๑๐ ทุกสำนัก/ กอง 



 

สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค | ๑๑  

 

ยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ รายละเอียดตัวชี้วัด (ระดับกลยุทธ์) ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๕ การสื่อสารเผยแพร่ความรู้ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางและวิธีการ
ที่หลากหลาย 

จำนวนข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะ 

๑๒๐ กผป. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายและ
ส่งเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น 
………………………………..…… 
ตัวชี้วัด ๑) ร้อยละขององค์กร
ของผู้บริโภคทีไ่ดร้ับการพัฒนา : 
ร้อยละ ๔๐ 
ตัวชี้วัด ๒) จำนวนองค์กร
คุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ : 
จำนวน ๑๐ องค์กร 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
ดำเนินการจนได้ข้อยุติในส่วนภูมิภาค 

๕๕ สปจ. 

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ที่มีกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

๑๕ สปจ. 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือ
สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบใน
ส่วนภูมิภาค 

๑๐ สปจ. 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบรับรองคุณภาพของ
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบรับรอง
คุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ ๔ กผป./ สผพ. 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายและองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 

จำนวนที่เพ่ิมขึ้นของเครือข่ายและองค์กรของ
ผู้บริโภค 

๑๐ กผป. 

จำนวนผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีผ่าน
การอบรม 

๑๐๐ กผป. 

จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการพัฒนา 

- บุคลากรจาก  
๗๖ จังหวัด 

- บุคลากรจาก อปท. 
๑๐๐ แห่ง 

สปจ. 



 

สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค | ๑๒  

 

ยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ รายละเอียดตัวชี้วัด (ระดับกลยุทธ์) ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีส่วน
ร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค 

จำนวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทำกิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับ สคบ. 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรและ
เพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 
………………………………..…… 
ตัวชี้วัด ๑) ร้อยละความสำเร็จ
ของการดำเนินงานตามพันธกิจ  
: ร้อยละ ๘๕ 
ตัวชี้วัด ๒) ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการ
บริหารจดัการองค์กร  
: ร้อยละ ๗๕ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ๗๕ สลก. 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
กระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๘๐ สลก. 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรที่ทันสมัย (Smart Office) 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การทำงาน  

๗๕ สผพ./ กพบ. 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. (ชัน้ ๑) 

๘๐ ศูนย์ ๑๑๖๖ 

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม
ตัวชี้วัดประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

๙๐ กพบ. 

กลยุทธ์ที่ ๔ การบริหารยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับ ๔ หน่วยงานหลัก: 
สผพ. 

หน่วยงานรอง: ทุก
สำนัก/ กอง 



 

สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค | ๑๓  

 

ยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ รายละเอียดตัวชี้วัด (ระดับกลยุทธ์) ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ  
ระยะที ่๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) 

ระดับ ๔ หน่วยงานหลัก: 
สผพ. 

หน่วยงานรอง: ทุก
สำนัก/ กอง 

กลยุทธ์ที่ ๕ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 

ร้อยละความสำเร็จของโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

๘๕ หน่วยงานหลัก: 
สผพ. 

หน่วยงานรอง: ทุก
สำนัก/ กอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค | ๑๔  

 

การติดตามผลและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นรูปธรรมและขับเคลื่อนตามภารกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งนำผลการปฏิบัติราชการไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนั้น สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีข้ันตอนการติดตามผล

และการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้ 

๑. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ทั้งในรูปแบบของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม และการดำเนินงานในลักษณะ

งานประจำตามแบบฟอร์มที่กำหนด มายังสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือรวมรวบผลข้อมูล 

๒. สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคทำการรวบรวมผลข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล วิเคราะห์ผลและดำเนินการประเมินผลตามวิธีการของ

แต่ละตัวชี้วัด 

๓. เมื่อดำเนินการวิเคราะห์ประเมินผลแต่ละตัวชี้วัดเสร็จสิ้น สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคจัดประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัจจัยความสำเร็จ 

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินแต่ละโครงการ/ กิจกรรม เพื่อนำผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่ผ่านมาไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการในปีต่อไป 

รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

๔. สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคแล้วเสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ 

๕. สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคให้หน่วยงานภายในและสาธารณะชนทราบ 

 

  



 

สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค | ๑๕  

 

ตารางสรุปการประเมินผลตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
(ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์) 

 

ยุทธศาสตร์ รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากลไก มาตรการ หรือ
แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ 
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๙.๕๐ 
 

จำนวนของกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา ๕ ฉบับ ๘ ฉบับ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ  
การสื่อสาร และนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการใช้งานระบบฐานข้อมูลการ
ติดตามข้ันตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน  

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๑.๐๘ 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๙.๔๕ 

ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน  ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๓.๒๐ 
ร้อยละความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๔.๘๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและ
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น 

จำนวนองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ  ๑๐  องค์กร ๑๒ องค์กร 
ร้อยละขององค์กรของผู้บริโภคท่ีได้รับการพัฒนา  ร้อยละ ๔๐ N/A 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
และเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามพันธกิจ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๓.๓๓ 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๖.๙๐ 
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แผนภูมิแสดงการประเมินผลตัวช้ีวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์) 

 

 

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

๘๐.๐๐

๙๐.๐๐

๑.ร้อยละของ
สินค้าหรือ
บริการหรือ

สถาน
ประกอบการที่

ได้รับการ
ตรวจสอบผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด

๒.จ านวนของ
กฎหมายด้าน
การคุ้มครอง

ผู้บริโภคที่ได้รับ
การพัฒนา

๓.ร้อยละความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย
จากการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล

การติดตาม
ขั้นตอนการ

แก้ไขปัญหาเร่ือง
ร้องเรียน

๔.ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ

ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภคที่
เผยแพร่ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

๕.ร้อยละการ
รับรู้ข้อมูลด้าน
การคุ้มครอง
ผู้บริโภคของ
ประชาชน

๖.ร้อยละความรู้
ความเข้าใจใน
สิทธิและหน้าที่
ของผู้บริโภค

๗.จ านวนองค์กร
คุ้มครอง

ผู้บริโภคคุณภาพ

๘.ร้อยละของ
องค์กรของ

ผู้บริโภคที่ได้รับ
การพัฒนา

๙.ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามพันธกิจ

๑๐.ร้อยละความ
พึงพอใจของ

บุคลากรต่อการ
บริหารจัดการ

องค์กร

ค่าเป้าหมาย ๗๐.๐๐ ๕ ๘๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๑๐ ๔๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๗๕.๐๐

ผลการด าเนินงาน ๘๙.๕๐ ๘ ๘๑.๐๘ ๙.๔๕ ๘๓.๒๐ ๘๔.๘๐ ๑๒ ๐.๐๐ ๘๓.๓๓ ๘๖.๙๐

ผล
ตัว

ชี้ว
ัด

การประเมินผลตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔



 

สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค | ๑๗  

 

ตารางสรุปผลการประเมินผลตัวช้ีวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
(ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
การพัฒนากลไก 
มาตรการ หรือ
แนวทางการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากระบวนการ 
หรือแนวทางการตรวจสอบ 
กำกับดูแลสินค้าและบริการให้
ถูกต้องและปลอดภัย 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือ
สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ 
(ย๑ก๑)* 

๑๐ ร้อยละ ๗.๒๙ การตรวจสอบการโฆษณา/ การตรวจสอบสินค้าที่
ควบคุมฉลาก/สินค้าอื่นๆ ทั่วไป/ การตรวจสอบ
สัญญา/ การตรวจสอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบ
ตรง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการ
ตรวจสอบรวมทั้งสิ้น ๗๗๙ ราย และ ๗,๐๗๙ ตัวอย่าง 
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละ ๗.๒๙ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสภาพ
ปัญหา 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนากฎหมาย
การคุ้มครองผู้บริโภค (ย๑ก๒) 

ระดับ ๕ ระดับ ๕ กกค. ได้เผยแพร่แผนพัฒนากฎหมายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผา่นเว็บไซต์ของสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในวันที่ ๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อติดตาม ทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำ
แผนพัฒนากฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนามาตรการ 
หรือแนวทางการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและ
เยียวยาผู้บริโภค 

จำนวนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับ
การพัฒนา (ย๑ก๓)* 

๘ เรื่อง ๔๐ เรื่อง สคบ. ได้พัฒนามาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้ (๑) 
กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายวา่ด้วย
การสำรองอะไหล่และสินค้าเพือ่ผู้บริโภค  
(๒) กิจกรรมศึกษาแนวทางการจัดทำร่างกฎหมายการ
กำกับดแูลสินค้าและบริการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
(๓) กิจกรรมประมินผลสัมฤทธิ์ (ทบทวน) 
พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
(๔) กิจกรรมทบทวนประกาศคณะกรรมการว่าดว้ย
ฉลาก เร่ือง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้า
ควบคุมฉลาก พ.ศ. ๒๕๔๑ (๕) กิจกรรมศึกษา
แนวทางในการกำกบัดูแลการซ้ือขายออนไลน์  



 

สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค | ๑๘  

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน รายละเอียดผลการดำเนินงาน 
(๖) กิจกรรมทบทวนประกาศคณะกรรมการว่าดว้ย
สัญญา เร่ือง ให้ธุรกจิการขายรถยนต์ทีม่ีการจองเป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ (๗) กิจกรรมรับ
ฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าดว้ย
สัญญา เร่ือง ให้ธุรกจิการจองห้องชุดเปน็ธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา พ.ศ. ... (๘) โครงการจัดทำ (ร่าง) 
กฎกระทรวงว่าดว้ยการโฆษณาลดราคาโดยการ
เปรียบเทียบกับราคาก่อนหน้า และ (๙) คำสั่ง
คณะกรรมการว่าดว้ยความปลอดภยัของสินค้าและ
บริการ จำนวน ๓๒ ฉบับ 

ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
แก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติ (ย๑ก๓)  

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๗.๒๘ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สคบ. ไดร้ับเรื่อง
ร้องเรียน จำนวน ๑๖,๖๖๔ เร่ือง สามารถยุติเรื่อง
รวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๘ 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนากลไกการเฝ้า
ระวังและแจ้งเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของเรื่องแจ้งเตือนภัยที่ได้รับการ
ดำเนินการ (ย๑ก๔) 

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๑๐๐ กคฉ. ได้จัดทำข้อมูลแจ้งเตือนภัยและเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวทางเว็บไซต์ thaicas.ocpb.go.th/News 
โดยไดร้ับเร่ืองแจ้งเตือนภัย จำนวน ๕๕๐ ข้อมูล และ
ได้ดำเนินการแจ้งเตือนภัยเสร็จสิ้นทั้ง ๕๕๐ ข้อมูล 

กลยุทธ์ที่ ๕ การขับเคลื่อน
นโยบายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเชิงบูรณาการ 

จำนวนนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่มีการบูรณาการ (ย๑ก๕) 

๑ นโยบาย ๑ นโยบาย สผพ. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศ การ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (ย๒ก๑) 

ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
 

กกค. และ สผพ. ได้มีการพัฒนาปรับปรงุระบบ
ฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้ (๑) ระบบจด
ทะเบียนผู้ประกอบธุรกจิขายตรงและตลาดแบบตรง 
(OCPB Direct) (๒) การพัฒนาขอ้มูลผู้ใช้งานระบบ 
สคบ. ผ่าน “OCPB Portal” (ระบบไกล่เกลี่ยข้อ
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

สื่อสาร และ
นวัตกรรมเพ่ือการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

พิพาทออนไลน์) และ (๓) การจัดทำฐานข้อมูล
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเสร็จ ๖ ฐานข้อมูล 

ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ย๒ก๑) 

ระดับ ๓ ระดับ ๕ สคบ. ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหนว่ยงานเป้าหมาย 
จำนวน ๓๖ รายการบัญชีข้อมูล 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนานวัตกรรม
สารสนเทศเพ่ือยกระดับการ
ให้บริการด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

จำนวนนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ย๒ก๒)* 

๑ นวัตกรรม ๒ นวัตกรรม สคบ. ได้มีนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 
๒ นวัตกรรม ดังนี้ (๑) นวัตกรรมการบรหิารจัดการใช้
งานระบบ สคบ. โดยใช้งานผ่าน “OCPB Portal” 
และ (๒) ระบบจดทะเบยีนผู้ประกอบธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรง (OCPB Direct) 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเชิงบูรณาการเพ่ือการ
เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
สินค้าและบริการ (ย๒ก๓)* 

ระดับ ๔ N/A สผพ. มีการดำเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
ประเภทเตือนภัย/ ข้อมูลขา่วสาร/ องค์ความรู้ กับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง แตย่ังไม่มีการเชื่อมโยงกับระบบ
ของ สคบ. (thaicas.ocpb.go.th/News) จึงทำให้ไม่
สามารถตอบตัวชีว้ัดนี้ได้ 

กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างองค์
ความรู้แก่ผู้บริโภคให้ตระหนักใน
สิทธิ หน้าที่ และมีการบริโภคที่
ยั่งยืน 

จำนวนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีเผยแพร่ต่อผู้บริโภค (ย๒ก๔) 

๑๐๐ ๓๗๘ เรื่อง กผป. ได้มีการเผยแพรอ่งค์ความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ดังนี้ (๑) บทความด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
จำนวน ๖๐ เร่ือง และ (๒) Infographic (เฉพาะขอ้มูล
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) จำนวน ๓๑๘ เร่ือง 

จำนวนคู่มือที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีได้รับการปรับปรุง  (ย๒ก๔)* 

๕ เรื่อง ๕ เรื่อง 
 

กผป. ได้จัดทำคู่มือปฏบิัติงานของ สคบ. จำนวน ๕ 
คู่มือ ดังนี้ (๑) คู่มือ รู ้“ผอ่นเงิน ไม่ผ่อนความสุข” 
(๒) คู่มือ รู ้“เช่าอยู่ ก็มีความสุขได้” (๓) คู่มือ รู ้
“สวย แข็งแรง มีความสุข” (๔) คู่มือ รู ้“รอด
ปลอดภัย” และ (๕) คู่มือ รู ้“ความสุขออนไลน์” 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่าง
ยั่งยืน (ย๒ก๔)* 

๑๐ ๑๒ กิจกรรม กผป. ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่าง
ยั่งยืน จำนวน ๑๒ กิจกรรม ดังนี้ (๑) กจิกรรมจ้าง
เสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ของ สคบ. 
ทางสื่อสังคมออนไลน์ (๒) กิจกรรมการผลิตสกู๊ปข่าว
สถานการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทางสื่อโทรทัศน์ 
(๓) กิจกรรมจัดจ้างผลิตสปอตและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทาง
สื่อวิทย ุ(๔) กจิกรรมจัดจา้งคลิปปิ้งข่าวด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค (๕) กิจกรรมจัดจ้างสำรวจการรับรู้
ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน 
(๖) กิจกรรมจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่วีดทิัศน์ด้านสิทธิ
ผู้บริโภค (๗) กิจกรรมผลิตและเผยแพรห่นังสือรวม
กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (๘) กิจกรรมจัด
จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคทางสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ (๙) กิจกรรมจัด
จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคทางสื่อหนังสือพิมพ์ (๑๐) กิจกรรม 
จัดจ้างบริหารงานสื่อสังคมออนไลน์สำนกังาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (๑๑) กจิกรรมจัดจ้าง
ผลิตองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประเภทสื่อ
สิ่งพิมพ์ และ (๑๒) โครงการจัดงานวันคุ้มครอง
ผู้บริโภคไทย 

กลยุทธ์ที่ ๕ การสื่อสารเผยแพร่
ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ผ่านช่องทางและวิธีการที่
หลากหลาย 

จำนวนข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะ (ย๒ก๕) 

๑๒๐ ๕๖๑ เรื่อง กผป. ได้มีข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ผลิตและเผยแพร่สู่สาธารณะ จำนวน ๕๖๑ เร่ือง ดังนี้
(๑) สื่อวีดีทัศน์/การผลิตสกู๊ปข่าว ๕๙ เร่ือง (๒) การ
ผลิต Infographic ๓๑๘ เร่ือง (๓) บทความด้านการ
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน รายละเอียดผลการดำเนินงาน 
คุ้มครองผู้บริโภค ๖๐ เร่ือง (๔) สื่อสิ่งพมิพ์ ๕๑ เร่ือง 
และ (๕) ข่าวประชาสัมพันธ์ ๗๓ เร่ือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายและ
ส่งเสริมการ
คุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการ
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่น 

ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ
การดำเนินการจนได้ข้อยุติในส่วนภูมิภาค 
(ย๓ก๑) 

๕๕ ร้อยละ ๖๖.๒๘ สคบ. ได้รับเรื่องร้องเรียนในส่วนภูมิภาค ทั้งหมด 
๒,๔๗๖ เร่ือง และได้ดำเนินการจนได้ขอ้ยุติ จำนวน 
๑,๖๔๑ เร่ือง คิดป็นร้อยละ ๖๖.๒๘ 

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ที่มีกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ย๓ก๑) 

๑๕ N/A เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
โคโรน่า ทำให ้อปท. ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการคุ้มครองผู้บริโภค จึงไม่
สามารถตอบตัวชีว้ัดนี้ได้ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือ
สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ
ในส่วนภูมิภาค (ย๓ก๑) 

๑๐ ร้อยละ -๓๘.๕๓ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
โคโรน่า ทำใหก้ารตรวจสอบสินค้าหรือบริการหรือ
สถานประกอบการในส่วนภูมิภาคได้น้อยลง โดยในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวน ๒,๕๗๒ ราย และในปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ มีจำนวน ๑,๕๘๑ ราย 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบรับรอง
คุณภาพขององค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ
รับรองคุณภาพขององค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ย๓ก๒)* 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ 
 

สคบ. มีการรับรองคุณภาพขององค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยเกณฑ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เปน็การจัดทำ
หลักเกณฑ์การรับรองในระดับมาตรฐาน (ระดับ ๓) 
(ค่าเป้าหมายระดับ ๔ : หลักเกณฑ์ระดับ ดีเด่น) 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายและองค์กร
คุ้มครองผู้บริโภค 

จำนวนที่เพ่ิมขึ้นของเครือข่ายและองค์กรของ
ผู้บริโภค (ย๓ก๓)* 

๑๐ ๓ เครือข่าย จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายและองค์กรของผู้บริโภค ๓ 
เครือข่าย ดังนี้ (๑) มหาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง  
(๒) มหาวิทยาลัยเกริก และ (๓) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

จำนวนผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีผ่าน
การอบรม (ย๓ก๓) 

๑๐๐ ๖๓๔ คน กผป. และ สผพ. ได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำอาสาสมัครคุ้มครอง
ผู้บริโภค (อสคบ.) (๒) โครงการสร้างเครือข่ายและ
พัฒนาศักยภาพแกนนำคุ้มครองผู้บริโภคใน
สถานศึกษา และ (๓) โครงการสัมมนาความรู้ด้านการ
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน รายละเอียดผลการดำเนินงาน 
คุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล มีจำนวนผูน้ำด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ผ่านการอบรม รวมทั้งสิ้น ๖๓๔ คน 

จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการพัฒนา (ย๓ก๓) 
 

- บุคลากรจาก ๗๖ 
จังหวัด 

- บุคลากรจาก 
อปท. ๑๐๐ แห่ง 

บุคลากรจาก ๗๖ 
จังหวัด, บุคลากร
จาก อปท. ๗,๗๗๔ 

แห่ง 

สปจ. ได้ดำเนินการพัฒนา อปท. ดังนี้ (๑) จัดซื้อหมึก 
ปริ้นต์เตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด 
(๒) การกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่นร่วมกับหัวหนา้ส่วน
ราชการ และ อปท. ณ โรงแรมริชมอนด ์จังหวัด
นนทบุรี และ (๓) คู่มือแนวทางการปฏบิัติงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมภิาคและท้องถิ่น (E-book) ให ้
อปท. จำนวน ๗,๗๗๔ แห่ง  

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

จำนวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทำกิจกรรม
คุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ สคบ. (ย๓ก๔)* 

๓๐ ๖๕๖ คน กคต. และ กคส. ได้ดำเนินการโครงการที่เกี่ยวขอ้ง 
ดังนี้ (๑) โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ตาม พ.ร.บ. ขาย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ (๒) โครงการ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการว่าดว้ยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจการขาย
รถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกจิที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และ (๓) กิจกรรมศึกษาแนวทางในการกำกับดแูลการ
ซ้ือขายออนไลน์ รวมจำนวนผู้ประกอบธรุกิจที่ทำ
กิจกรรมคุ้มครองผูบ้ริโภคร่วมกบั สคบ. ทั้งสิ้น ๖๕๖ คน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรและ
เพ่ิมศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากร (ย๔ก๑) 

๗๕ ร้อยละ ๖๖.๖๗ สลก. มีโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไวภ้ายใต้
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ จำนวน ๖ โครงการ/กจิกรรม แตเ่นื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้สามารถดำเนินได้ตามแผนฯ 
จำนวน ๔ โครงการ/กจิกรรม ดังนี้ (๑) โครงการ
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

อบรมบุคลากรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก (๒) โครงการอบรมหลักสูตรการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ด้วยทีมประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐาน
บริการ (๓) โครงการอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และ (๔) โครงการปลูก
จิตสำนึกในการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบของ
บุคลากร สคบ. 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
กระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล (ย๔ก๒) 

๘๐ ร้อยละ ๘๖.๙๐ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลกรเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ๔.๐ ร้อยละ 
๘๖.๙๐ 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย 
(Smart Office) 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการทำงาน (ย๔ก๓)* 

๗๕ ร้อยละ ๘๖.๙๐ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลกรเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ๔.๐ ร้อยละ 
๘๖.๙๐ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
สคบ. (ชั้น ๑) (ย๔ก๓) 

๘๐ ร้อยละ ๙๙.๑๗ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยคำนวนจาก
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจาก ๒ ช่องทาง ดังนี้ (๑) ผ่าน
ทางระบบ (Smile Box) ร้อยละ ๙๘.๓๔ และ  
(๒) ผ่านทางระบบสายด่วน สคบ. ๑๑๖๖ ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม
ตัวชี้วัดประเมินส่วนราชการ ตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (ย๔ก๓) 

๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนกังาน ก.พ.ร. 
ได้กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินงานตามแนวทางการ
ประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที ่๑ การประเมินประสิทธิผลการ
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน รายละเอียดผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงาน (Performance Base) และองค์ประกอบ
ที่ ๒ การประเมินศักยภาพในการดำเนนิงาน 
(Potential Base) จากการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายตัวชีว้ัดทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ ๔ การบริหาร
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 

ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์และ 
กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ย๔ก๔) 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ 
 

ประเมินผลจากจำนวนตัวชีว้ัดระดับยุทธศาสตร์
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ดำเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยในป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ บรรลุผล ๗ 
ตัวชี้วัด  

ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ 
ระยะที ่๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ (ฉบับ
ปรับปรุง) (ย๔ก๔) 

ระดับ ๔ ระดับ ๓ 
 

ระดับตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ ระยะที ่๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
(ฉบับปรับปรุง) มีจำนวนทั้งหมด ๑๖ ตวัชี้วัด โดยมี
ตัวชี้วัดที่บรรลุผล จำนวน ๙ ตัวชีว้ัด 

กลยุทธ์ที่ ๕ การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

ร้อยละความสำเร็จของโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจำปี (ย๔ก๕) 

๘๕ ร้อยละ ๘๑.๐๓ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๕๘ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น 
๔๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๓ 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินตัวช้ีวัดการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนากลไก มาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากลไก มาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคมีจำนวนทั้งสิ้น ๘ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ จำนวน 

๒ ตัวชี้วัด คือ (๑) ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และ (๒) จำนวนของกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับ
การพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ จำนวน ๖ ตัวชี้วัด คือ (๑) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับกา รตรวจสอบ (๒) ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนากฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) จำนวนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา (๔) ร้อย ละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติ  
(๕) ร้อยละของเรื่องแจ้งเตือนภัยที่ได้รับการดำเนินการ และ (๖) จำนวนนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีการบูรณาการ ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมาย ๗ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑.ร้อยละของสินค้า
หรือบริการหรือสถาน
ประกอบการที่ได้รับ
การตรวจสอบผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด

๒.จ านวนของ
กฎหมายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่
ได้รับการพัฒนา

๓.ร้อยละที่เพิ่มข้ึน
ของสินค้าหรือบริการ

หรือสถาน
ประกอบการที่ได้รับ

การตรวจสอบ

๔.ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา

กฎหมายการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

๕.จ านวนมาตรการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่
ได้รับการพัฒนา

๖.ร้อยละของจ านวน
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขปัญหาจนได้

ข้อยุติ

๗.ร้อยละของเรื่อง
แจ้งเตือนภัยที่ได้รับ

การด าเนินการ

๘.จ านวนนโยบาย
ด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภคที่มีการบูร
ณาการ

ค่าเป้าหมาย ๗๐.๐๐ ๕ ๑๐.๐๐ ๕ ๘ ๖๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๑

ผลการด าเนินงาน ๘๙.๕๐ ๘ ๗.๒๙ ๕ ๔๐ ๖๗.๒๘ ๑๐๐.๐๐ ๑

ผล
ตัว

ชี้วั
ด
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๘๗.๕๐ โดยมีแผนงานที่เกี่ยวข้องคือ แผนงานเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแจ้งเตือนภัย แผนงานพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ และแผนงาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากลไก มาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า ผลการดำเนินงานในภาพรวมบรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ โดยส่วนมากเป็นโครงการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ซ่ึงสามารถบ่งชี้ให้เห็นว่า บุคลากรของ สคบ. มีศักยภาพในการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ได้เต็ม
ศักยภาพ นอกจากนี้การดำเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนากฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามแผนที่กำหนดไว้  ถึงแม้ว่า
จำเป็นต้องปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แต่อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ สคบ. ได้มีกฎหมายและแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น (ทบทวน) พระราชบัญญัติความรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการสำรองอะไหล่และสินค้าเพื่อผู้บริโภค แนวทางในการกำกับดูแลการซื้อขายออนไลน์ 
และ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาลดราคาโดยการเปรียบเทียบกับราคาก่อนหน้า เป็นต้น รวมทั้งการดำเนินโครงการจัดทำแผนการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจในการดำเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ทำให้เกิดนโยบายในการขับเคลื่อนแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการบูรณางานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นทีเ่ป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเกิดจากการบูรณาการการทำงานและการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน สคบ. 

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน คือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ สคบ. ไม่สามารถลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าหรือ
บริการหรือสถานประกอบการได้ดีเท่าท่ีควร จึงทำให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดระดับ
ยุทธศาสตร์ จำนวน ๔ ตัวชี้วัด คือ (๑) ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการใช้งานระบบฐานข้อมูลการติดตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน (๒) ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (๓) ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้ บริโภคของประชาชน และ (๔) ร้อยละความรู้
ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ จำนวน ๘ ตัวชี้วัด คือ (๑) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (๒) ระดับ

๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

๓๐๐.๐๐

๔๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๖๐๐.๐๐

๑.ร้อยละความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย
จากการใช้งาน

ระบบฐานข้อมูล
การติดตาม

ข้ันตอนการแก้ไข
ปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน

๒.ร้อยละที่
เพิ่มข้ึนของข้อมูล
ข่าวสารด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ที่เผยแพร่ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

๓.ร้อยละการ
รับรู้ข้อมูลด้าน
การคุ้มครอง
ผู้บริโภคของ
ประชาชน

๔.ร้อยละความรู้
ความเข้าใจใน
สิทธิและหน้าที่
ของผู้บริโภค

๕.ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการ

คุ้มครองผู้บริโภค

๖.ระดับ
ความส าเร็จของ
การเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลการ

คุ้มครองผู้บริโภค
กับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

๗.จ านวน
นวัตกรรมเพื่อ
การคุ้มครอง

ผู้บริโภค

๘.ระดับ
ความส าเร็จของ
การเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลการ

เฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนภัยสินค้า
และบริการ

๙.จ านวนองค์
ความรู้ด้านการ

คุ้มครองผู้บริโภค
ที่เผยแพร่ต่อ

ผู้บริโภค

๑๐.จ านวนคู่มือ
ที่เกี่ยวกับการ

คุ้มครองผู้บริโภค
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง

๑๑.จ านวน
กิจกรรมส่งเสริม
การบริโภคอย่าง

ยั่งยืน

๑๒.จ านวน
ข้อมูลข่าวสาร

ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่
เผยแพร่สู่
สาธารณะ

ค่าเป้าหมาย ๘๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๔ ๓ ๑ ๔ ๑๐๐ ๕ ๑๐ ๑๒๐

ผลการด าเนินงาน ๘๑.๐๘ ๙.๔๕ ๘๓.๒๐ ๘๕ ๕ ๕ ๒ ๐ ๓๗๘ ๕ ๑๒ ๕๖๑
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ตัว
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ความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๓) จำนวนนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (๔) ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสินค้าและบริการ (๕) จำนวนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเผยแพร่ต่อผู้บริโภค (๖) จำนวนคู่มือที่เก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ได้รับการปรับปรุง (๗) จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน และ (๘) จำนวนข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมาย 
๑๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ โดยมีแผนงานที่เกี่ยวข้องคือ แผนงานดิจิทัลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและแผนงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  

ผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า ผลการดำเนินงานในภาพรวมบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สคบ. มีจำนวนเรื่องร้องทุกข์ เฉพาะช่องทางออนไลน์ที่ร้องเรียนผ่านระบบ ร้อยละ ๗๕.๓๑ โดยผู้ตอบแบบสำรวจ
มีความพึงพอใจในระบบ ร้อยละ ๘๑.๐๘ ทั้งนี้ ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ ที่จะต้องนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ้น 
นอกจากนี้ สคบ. ได้มีการพัฒนานวัตกรรมและระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือเป็นหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบ
จดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (OCPB Direct) การพัฒนาข้อมูลผู้ใช้งานระบบ สคบ. ผ่าน “OCPB Portal” (ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์) และการจัดทำ
ฐานข้อมูลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้พิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความจำเป็นต่อการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
และระบบที่จำเป็นเพ่ือสนับสนุนการทำงานให้มีความรวดเร็ว  

สำหรับงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น สคบ. มีการดำเนินโครงการที่สำคัญ คือ โครงการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.)  และโครงการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย โดยผลผลิตจากการ
ขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว ช่วยสร้างการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองู้บริโภคและช่วยให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภค 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสินค้าและบริการ ปัจจุบัน สคบ. 
มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยสินค้าและบริการ ข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดการส่งต่อข้อมูลและการบูรณาการ
การเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการบูรณาการการข้อมูลระหว่าง หน่วยงานภาครัฐที่
ต้องเร่งดำเนินการ เพ่ือยกระดับการงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัด
ระดับยุทธศาสตร์ จำนวน ๒ ตัวชี้วัด คือ (๑) จำนวนองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ และ (๒) ร้อยละขององค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
จำนวน ๘ ตัวชี้วัด คือ (๑) ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติในส่วนภูมิภาค (๒) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีกิจกรรม
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบในส่วนภูมิภาค (๔) ระดับความสำเร็จ

-๑๐๐๐

๐

๑๐๐๐

๒๐๐๐

๓๐๐๐

๔๐๐๐

๕๐๐๐

๖๐๐๐

๗๐๐๐

๘๐๐๐

๑.จ านวนองค์กร
คุ้มครองผู้บริโภค

คุณภาพ

๒.ร้อยละของ
องค์กรของ

ผู้บริโภคที่ได้รับ
การพัฒนา

๓.ร้อยละของ
จ านวนเรื่อง

ร้องเรียนที่ได้รับ
การด าเนินการจน
ได้ข้อยุติในส่วน

ภูมิภาค

๔.ร้อยละของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
(อปท.) ที่มี
กิจกรรมการ

เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการ

คุ้มครองผู้บริโภค

๕.ร้อยละที่เพิ่มข้ึน
ของสินค้าหรือ

บริการหรือสถาน
ประกอบการที่

ได้รับการ
ตรวจสอบในส่วน

ภูมิภาค

๖.ระดับ
ความส าเร็จในการ

พัฒนาระบบ
รับรองคุณภาพ

ขององค์กร
คุ้มครองผู้บริโภค

๗.จ านวนที่เพิ่มข้ึน
ของเครือข่ายและ

องค์กรของ
ผู้บริโภค

๘.จ านวนผู้น าด้าน
การคุ้มครอง

ผู้บริโภคที่ผ่านการ
อบรม

๙.จ านวนจังหวัด
และองค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) ที่
ได้รับการพัฒนา

๑๐.จ านวนผู้
ประกอบธุรกิจที่

ท ากิจกรรม
คุ้มครองผู้บริโภค

ร่วมกับ สคบ.

ค่าเป้าหมาย ๑๐ ๔๐.๐๐ ๕๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๔ ๑๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓๐

ผลการด าเนินงาน ๑๒ ๐.๐๐ ๖๖.๒๘ ๐.๐๐ -๓๘.๕๓ ๓ ๓ ๖๓๔ ๗,๗๗๔ ๖๕๖
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ในการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (๕) จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายและองค์กรของผู้บริโภค (๖) จำนวนผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ผ่านการอบรม 
(๗) จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการพัฒนา และ (๘) จำนวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทำกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ สคบ. ซึ่งสามารถบรรลุ
เป้าหมาย ๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยมีแผนงานที่เกี่ยวข้องคือ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น แผนงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค แผนงาน
คุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ และแผนงานพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  พบว่า ผลการดำเนินงานใน
ภาพรวมไม่สามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายได้ดีเท่าที่ควร โดยการปฏิบัติราชการด้านการสร้างเครือข่ายของ สคบ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้ น สคบ. ได้ดำเนิน
โครงการและกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ผู้นำอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค เช่น โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำอาสาสมัครคุ้มครอง
ผู้บริโภค (อสคบ.) และโครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ
ภาครัฐ เช่น โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ตาม พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ โครงการซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒ และกิจกรรมศึกษาแนวทางในการ
กำกับดูแลการซื้อขายสินค้าออนไลน์ นอกจากนี้ ในการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคมีชมรมคุ้มครองผู้บริโภคที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพใน
ระดับมาตรฐาน จำนวน ๑๒ ชมรม สำหรับภารกิจด้านการสร้างเครือข่ายและองค์กรของผู้บริโภค สคบ. ได้พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น จำนวน ๓ เครือข่าย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อ
การลงพื้นที่ในการสร้างเครือข่ายดังกล่าว เช่นเดียวกับการดำเนินงานในการตรวจสอบสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่ไม่สามารถดำเนินภารกิจได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากความจำเป็นเร่งด่วนของการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศองค์กรผู้บริโภคที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็น
องค์กรผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจำนวน ๑๙๐ องค์กร (ข้อมูล ณ ตุลาคม ๒๕๖๔) ทั้งนี้ สคบ. ยังขาด
กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรของผู้บริโภค 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมีจำนวนทั้งสิ้น  ๑๐ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดระดับ
ยุทธศาสตร์ จำนวน ๒ ตัวชี้วัด คือ (๑) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามพันธกิจ และ (๒) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการองค์กร และตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์ จำนวน ๘ ตัวชี้วัด คือ (๑) ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร (๒) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามกระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล (๓) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำงาน (๔) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. (ชั้น ๑) (๕) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามตัวชี้วัดประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

๘๐.๐๐

๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑.ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามพันธ

กิจ

๒.ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากร

ต่อการบริหาร
จัดการองค์กร

๓.ร้อยละ
ความส าเร็จของ

แผนพัฒนาบุคลากร

๔.ร้อยละ
ความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตาม
กระบวนงานด้าน

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

๕.ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากรที่

มีต่อการบริหาร
จัดการด้าน

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการ

ท างาน

๖.ร้อยละความพึง
พอใจของ

ผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ 

สคบ. (ชั้น ๑)

๗.ร้อยละ
ความส าเร็จของการ

ด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดประเมินส่วน

ราชการ ตาม
มาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ

๘.ระดับความส าเร็จ
ในการขับเคลื่อน

แผนยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ของ
ส านักงาน

คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

๙.ระดับควาส าเร็จ
ในการขับเคลื่อน

แผนยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองผู้บริโภค 
ระยะที่ ๑ พ.ศ. 
๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
(ฉบับปรับปรุง)  

๑๐.ร้อยละ
ความส าเร็จของ
โครงการภายใต้

แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี

ค่าเป้าหมาย ๘๕.๐๐ ๗๕.๐๐ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๔ ๔ ๘๕.๐๐

ผลการด าเนินงาน ๘๓.๓๓ ๘๖.๙๐ ๖๖.๖๗ ๘๖.๙๐ ๘๖.๙๐ ๙๙.๑๗ ๑๐๐.๐๐ ๓ ๓ ๘๑.๐๓

ผล
ตัว
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(๖) ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  (๗) ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) และ (๘) ร้อยละความสำเร็จของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี  ซึ่งสามารถบรรลุตาม
เป้าหมาย ๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๐ โดยมีแผนงานที่เกี่ยวข้องคือ แผนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนงานยกระดับองค์กรคุณภาพ และแผนงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๔ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  พบว่า ผลการดำเนินงานในภาพรวมไม่
สามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายได้ดีเท่าที่ควร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สคบ.ได้รับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  
สคบ. (ชั้น ๑) ร้อยละ ๙๙.๑๗ (เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละ ๐.๗๔) นอกจากนี้การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการภาครัฐ
ระบบราชการ ๔.๐ ซ่ึงจากผลสำรวจ พบว่า บุคลากรของ สคบ. มีความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ๔.๐ ร้อยละ ๘๖.๙๐ โดยเป็นการจัด
อบรมบุคลากรของ สคบ. และการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

แต่อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินภารกิจและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้เป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ  ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับ
การบูรณางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มีผลลัพธ์การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไมไ่ด้ดีเท่าท่ีมุ่งหวังไว้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนเป็นวงกว้างจึงส่งผลต่อผลสำเร็จในงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศในภาพรวม อีกทั้ง
ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีและแผนพัฒนาบุคลากรที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบก ารดำเนินกิจกรรมเป็นออนไลน์หรือ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินงานได้ จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกการดำเนินงานไป  
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ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

จากการปฏิบัติราชการของ สคบ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า ภาพรวมการดำเนินงานตามภารกิจของ สคบ. ที่ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติของ
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับ การพัฒนากฎหมาย มาตรการและแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการองค์กร และการสื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดที่เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในลักษณะงานประจำและงานโครงการ คือ ความรุนแรงและความต่อเนื่อง
ของสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงส่งผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินภารกิจและการดำเนินโครงการที่ต้องใกล้ชิดประชาชนหรือต้องเกิดการ
รวมกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการ การดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น การสร้าง
เครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค การบูรณาการและการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ระยะที่ ๑ พ.ศ. 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) การพัฒนาบุคลากร และการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำให้ในการดำเนินงานในภาพรวมตามภารกิจ
ดังกล่าว ยังไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากในการปฏิบัติภารกิจและการดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมได้ จึงเป็นเหตุให้ต้องยุบ/ยกเลิกการดำเนินงานไป นอกจากนี้ในบางตัวชี้วัด สคบ. ยังขาดโครงการ/กิจกรรมรองรับในการดำเนินงาน จึงส่งผลให้ไม่สามารถ
ตอบค่าเป้าหมายได ้

จากการปฏิบัติราชการของ สคบ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ทำให้สะท้อนถึงภาพรวมการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ยังมีส่วนต้องปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติราชการในปีต่อไป ดังนี้ 

๑. การจัดทำคำของบประมาณ โดยการจัดทำโครงการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมและด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนในระดับต่าง ๆ และความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

๒. การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของผู้บริโภค เพื่อ ร่วมกันดำเนินงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศให้ครอบคลุมทุกมิติและเข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

๓. การส่งเสริมให้บุคลากรมีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการรับ
บริการของประชาชน 

๔. การปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การจัดประชุมออนไลน์ การรับฟังความคิดเห็นด้วย Google Form เป็นต้น เพื่อลด
ขั้นตอน/วิธีการ และใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 
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รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 

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. ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่าย
เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธ ิ

รวมทั้งสิ้น  ๑,๕๘๔,๐๐๐ ๘๑,๕๕๐             
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสำนักแผนและการ
พัฒนาการคุ้มครองผู้บรโิภค (๖ คน) 

สผพ. ๑,๐๘๐,๐๐๐  

            

๒. โครงการพัฒนาความรว่มมือ
เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจดา้นการ
คุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน 

กผป. ๕๐๔,๐๐๐  

            

นำเงินไปสมทบค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชน ๒๕๐,๐๐๐              
๒. ค่าใช้จ่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพกลไกในการ

ดำเนินงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์

สูงสุด 

รวมทั้งสิ้น  ๒,๘๖๐,๓๐๐ ๗๕,๐๐๐             
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน (๑ คน) 

กตส. ๑๘๐,๐๐๐  
            

๒. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบ
บริหารราชการและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม (๒ คน) 

กพบ. ๓๖๐,๐๐๐  

            

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

สลก. ๙๐๐,๐๐๐  
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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. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ (ส่วนพัสดุ)  
(๑ คน) 

สลก. ๑๘๐,๐๐๐ 

             

๕. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานสำนกังานเลขานกุารกรม  
(ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล)  
(๒ คน) 

สลก. ๓๖๐,๐๐๐ 

             

๖. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานสำนกังานเลขานกุารกรม 
(ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) 
(๑ คน) 

สลก. ๑๘๐,๐๐๐ 

             

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

สลก. ๑๒๐,๑๒๐ 

             

๘.  โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้าน
กฎหมายคุม้ครองผู้บริโภค (๔ คน) 

กกค. ๕๘๐,๑๘๐              

๙. โครงการจ้างจัดทำแผนการกำหนด
ตำแหน่งและเอกสารประกอบการ
ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ของ 
สคบ. 

สลก. ๔๙๘,๐๐๐ 

             

ได้รับเงินสมทบจากค่าใช้จ่ายสนับสนนุการดำเนินการจัดการกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค
จังหวัดและท้องถิ่นกิจกรรมจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการประจำเขต ๑-๙ 

๔๙๘,๐๐๐ 
             

๓. ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการรับเรื่องราว

ร้องทุกข์จากผู้บรโิภค 

รวมทั้งสิ้น  ๓,๓๑๑,๐๐๐ -             
๑. โครงการบริหารศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ และศูนย์ให้คำปรึกษาด้าน
การคุม้ครองผู้บริโภค ๑๑๖๖ (๒๐ คน)  

สลก. ๓,๓๑๑,๐๐๐ 
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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. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์

ความรู้ด้านการคุ้มครอง

สิทธิผู้บริโภคแกป่ระชาชน 

รวมทั้งสิ้น  ๙,๐๖๕,๐๐๐ ๔๘,๒๐๐             
๑. โครงการจัดทำสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ดา้นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับประเทศ 

กผป. ๖๘๕,๐๐๐ 
             

๒. โครงการจัดงานวันคุ้มครอง
ผู้บริโภคไทย 

กกค. ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
             

  ๓. โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการประกอบธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (๑๐ คน) 

กคต. ๑,๘๐๐,๐๐๐ 
             

๔. โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านกองกฎหมายและ
คด ี(๑๒ คน) 

กกค. ๒,๑๖๐,๐๐๐ 

 
 

            

๕. โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ด้าน
อสังหาริมทรัพย์ (๑๐ คน) 

กคส. ๑,๘๐๐,๐๐๐ 

             

๖. โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ ์(๒ คน) 

กผป. ๓๖๐,๐๐๐ 

             

ได้รับเงินสมทบจากค่าใช้จ่ายสร้างเครอืข่ายเพื่อป้องกันการละเมดิสิทธิ, ค่าใช้จ่าย
ผลักดันการกำหนดความรบัผิดชอบใหผู้้ประกอบธุรกิจมีมาตรฐานความรบัผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค,ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคระดับสากล,ค่าใช้จา่ยเฝ้าระวังและ
พิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

๑,๘๐๐,๐๐๐  

            

โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์สำนักงานฯ ๓๕๓,๕๐๐              
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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. 

๕. ค่าใช้จ่ายผลักดันการ

กำหนดความรับผิดชอบให้

ผู้ประกอบธุรกิจมี

มาตรฐานความรับผิดชอบ

ต่อผู้บริโภค 

รวมทั้งสิ้น  ๒,๔๖๒,๐๐๐ ๒๙,๑๘๕             

๑. โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานรับเร่ืองราวร้องทุกข ์
และเฝ้าระวังตรวจสอบโฆษณาทาง
สื่อต่างๆ (๗ คน) 

กคฆ. 
 

๑,๒๖๐,๐๐๐  

            

  *โครงการบริหารศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ และศูนย์ให้คำปรึกษา
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ๑๑๖๖ 
(๒๐ คน) 

สลก. ๓๑๓,๐๐๐  

            

  *โครงการจัดทำฐานขอ้มูลด้าน
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (๔ คน) 

กกค. ๑๓๙,๘๒๐  
            

๒. โครงการ " โฆษณาอย่างไรให้
ถูกกฎหมาย" 

กคฆ. ๑๕๐,๐๐๐  ขอเลือ่นไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓. โครงการซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการว่าดว้ยสัญญาเร่ือง 
ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แลว้เป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กคส. ๒๐๐,๐๐๐  

            

๔. โครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง ตาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

กคต. ๒๕๐,๐๐๐  

            

๕.โครงการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจในการ

สผพ. ๑๔๙,๑๘๐  
            



 

สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค | ๓๘  

 

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. 

ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
2564 - 2565 

นำเงินไปสมทบค่าใช้จา่ยเสรมิสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่
ประชาชน 

๔๕๐,๐๐๐  
            

๖. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกลไกการ

คุ้มครองผู้บริโภคระดับ

สากล 

รวมทั้งสิ้น  ๒,๒๙๓,๘๐๐ ๕๑,๐๕๙             
๑. โครงการจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานสำนกัแผน
และการพัฒนาการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ส่วน ตปท.) (๖ คน) 

สผพ. ๑,๒๙๖,๐๐๐  

            

๒. โครงการสัมมนาความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 

สผพ. ๔๐๐,๐๐๐  
            

๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์อาเซียน
ไปสู่การปฏิบัต ิ

สผพ. ๙๗,๘๐๐  
            

  ๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อร่างแนวทางสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้บริโภครุ่นใหม่ในประชาคม
อาเซียน 

สผพ.  ๓๓๕,๐๐๐  ยกเลิก เนือ่งจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 

๕. โครงการประชุมระหวา่ง
ประเทศ เพื่อจัดทำ MOU ในการ
เยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน 

สผพ.  ๑๖๕,๐๐๐  ยกเลิก เนือ่งจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 

๖. โครงการศึกษาและรา่งกรอบ
องค์ความรู้ที่จำเป็นในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับอาเซียนเพื่อ
ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคไทย

สผพ. ๕๐๐,๐๐๐  

            



 

สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค | ๓๙  

 

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. 

สู่ความเป็นเลิศตามแผน
ยุทธศาสตร์อาเซียน 

นำเงินไปสมทบค่าใช้จา่ยเสรมิสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่
ประชาชน 

๓๐๐,๐๐๐  
            

๗. ค่าใช้จ่ายเฝ้าระวังและ

พิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

รวมทั้งสิ้น  ๒,๔๐๖,๓๐๐ ๔๐,๗๔๕             
๑. โครงการจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานศูนย์เฝ้า
ระวังการคุ้มครองผู้บริโภค (๑๐ 
คน) 

กคฉ. ๑,๘๓๖,๐๐๐  

            

๒. โครงการตรวจสอบพิสจูน์สินค้า
และบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภค 

กคฉ. ๕๗๐,๓๐๐  
            

นำเงินไปสมทบค่าใช้จา่ยเสรมิสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่
ประชาชน 

๓๐๐,๐๐๐  
            

๘. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ

ดำเนินงานด้านการ

คุ้มครองผู้บริโภคของ

คณะอนุกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคประจำจังหวัด 

๗๖ จังหวัด 

รวมทั้งสิ้น  ๓๔,๓๔๓,๖๐๐ ๑๘๙,๔๘๕             
๑. กิจกรรมจา้งเหมาบุคลากร
ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจำ ๗๖ 
จังหวัด (๑๕๒ คน) 

สปจ. ๒๗,๓๖๐,๐๐๐  

            

*กิจกรรมจ้างพนักงานจา้งเหมา
บริการประจำเขต ๑-๙ (๓๖ คน) 

สปจ. ๖๑๕,๐๐๐  
            

๒. กิจกรรมการโอนจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมภิาค 

สปจ. ๒,๓๐๐,๐๐๐  

            



 

สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค | ๔๐  

 

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. กิจกรรมสนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมภิาค 

สปจ. ๔,๐๖๘,๖๐๐  
            

โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์สำนักงานฯ ๒,๕๐๐,๐๐๐              
๙.  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ

ดำเนินการจัดการกลไก

การคุ้มครองผู้บริโภค

จังหวัดและท้องถิ่น 

รวมทั้งสิ้น  ๖,๗๖๕,๐๐๐ ๒๕๒,๖๓๐             
๑.  กิจกรรมจ้างพนักงานจ้างเหมา
บริการประจำเขต ๑-๙ (๓๖ คน) 

สปจ. ๕,๘๖๕,๐๐๐  
            

๒. กิจกรรมจา้งพนักงานจา้งเหมา
บริการส่วนกลาง 

สปจ. ๙๐๐,๐๐๐  
            

นำเงินสมทบจากค่าใช้จา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด,ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์ความรู้ดา้นการคุ้มครองสิทธผู้ิบริโภคแก่
ประชาชน 

๙๔๘,๐๐๐  

            

๑๐ งบดำเนินงาน รายการ

อบรมสัมมนา 
รวมทั้งสิ้น  ๒,๗๔๙,๒๐๐ ๓๔๑,๓๖๐ 

            

  ๑. โครงการอบรมบุคลากรใน
หลักสูตรที่จัดโดยหนว่ยงาน
ภายนอก 

สลก. ๕๐๐,๐๐๐  
            

  ๒. โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ในการปฏิบัติราชการตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สลก. ๑,๓๖๖,๘๐๐  

            

  ๓. โครงการภายใต้แผนพัฒนา
กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค 

กกค. ๘๘๒,๔๐๐  
            

โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์สำนักงานฯ และปรบัปรุงสำนักงานฯ ๔๘๒,๓๕๖              



 

สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค | ๔๑  

 

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. แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง

หลักประกันทางสังคม 

รวมทั้งสิ้น  ๓,๔๖๙,๒๐๐ ๑,๔๑๕,๑๒๒             
๑. โครงการสัมมนาเสริมสร้าง
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค 

สปจ. ๒๑๙,๒๐๐  
            

๒. โครงการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 
ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สผพ. ๑,๔๐๐,๐๐๐  

            

๓. โครงการสร้างเครือข่ายและ
พัฒนาศักยภาพแกนนำคุ้มครอง
ผู้บริโภคในสถานศึกษา 

กผป. ๕๐๐,๐๐๐  
            

๔. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำ
อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค      
(อสคบ.) 

กผป. ๑,๓๕๐,๐๐๐ 
 

            

๑๒. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา

บริการประชาชนการ

พัฒนาประสิทธภิาพ

ภาครัฐ 

รวมทั้งสิ้น  ๗,๒๙๓,๗๐๐ ๓๗๓,๗๐๐             

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 

สผพ. ๗,๒๙๓,๗๐๐  

            

 

 


