
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู ้
นิทรรศการ KM DAY 2018 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 



บทน ำ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะท างานบริหารการจัดการความรู้ ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการก าหนดองค์ความรู้  จ านวนทั้งสิ้น ๑๒ องค์ความรู้ โดยจัดขึ้นในโครงการกิจกรรม  
KM DAY ๒๐๑๘ และได้มีการด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการความรู้ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ด าเนินการการจัดนิทรรศการ KM DAY ๒๐๑๘ ซึ่ง
เป็นเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอก จ านวน ๑๒ เรื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ สคบ.  
แต่ละส านัก/กอง/กลุ่ม เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือเป็นแนวทางที่เน้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการถ่ายทอดความรู้  
มีความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เน้นการร่วมกันสร้างความรู้ขึ้นใช้งาน ท าให้การปฏิบัติงาน  
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์หรือบริบทที่แตกต่างกันหรือเปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือให้มีลักษณะที่เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ พัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน
สังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

กันยายน ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 
                 หน้ำ 

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ KM DAY ๒๐๑๘       
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กิจกรรมองค์ความรู้ที่ ๑ เรื่อง ขั้นตอนการเปรียบเทียบความผิด         ๑ 
กิจกรรมองค์ความรู้ที่ ๒ เรื่อง “รู้เท่าทัน ... สินค้าอันตราย”       ๔ 
กิจกรรมองค์ความรู้ที่ ๓ เรื่อง พรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐    ๗ 
กิจกรรมองค์ความรู้ที่ ๔ เรื่อง ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็น       ๑๐ 
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑      
กิจกรรมองค์ความรู้ที่ ๕ เรื่อง ข้อความโฆษณาที่ฝ่าฝืนตาม       ๑๓ 
พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ 
กิจกรรมองค์ความรู้ที่ ๖ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย       ๑๖ 
กิจกรรมองค์ความรู้ที่ ๗ เรื่อง ร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล          ๑๙ 
กิจกรรมองค์ความรู้ที่ ๘ เรื่อง การจัดท าตัวชี้วัดรายบุคคล       ๒๑ 
กิจกรรมองค์ความรู้ที่ ๙ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบภายใน       ๒๔ 
กิจกรรมองค์ความรู้ที่ ๑๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเงิน การคลัง         ๒๗ 
กิจกรรมองค์ความรู้ที่ ๑๑ เรื่อง แนวทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค    ๓๐ 
กิจกรรมองค์ความรู้ที่ ๑๒ เรื่อง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑      ๓๒ 

ช่องทำงกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้ 
เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค        ๓๕ 
เพจ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.        ๓๖ 
ระบบคลังความรู้ผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค      ๓๗  

กำรมอบรำงวัลกิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค    ๓๘ 
รำยงำนผลสอบถำมควำมพึงพอใจบุคลำกรกำรบริหำรจัดกำรองค์กรของ สคบ.      ๓๙   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ภำคผนวก 
- ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี ๒๔/๒๕๖๐ 
  เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO) 
  และคณะท างานบริหารการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) 
- ก าหนดการจัดนิทรรศการโครงการ KM DAY ๒๐๑๘ 
- รายละเอียดองค์ความรู้ที่ ๑ เรื่อง ข้ันตอนการเปรียบเทียบความผิด        
- รายละเอียดองค์ความรู้ที่ ๒ เรื่อง “รู้เท่าทัน ... สินค้าอันตราย”        
- รายละเอียดองค์ความรู้ที่ ๓ เรื่อง พรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐    
- รายละเอียดองค์ความรู้ที่ ๔ เรื่อง ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็น       



  ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑      
- รายละเอียดองค์ความรู้ที่ ๕ เรื่อง ข้อความโฆษณาท่ีฝ่าฝืนตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ 
- รายละเอียดองค์ความรู้ที่ ๖ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย        
- รายละเอียดองค์ความรู้ที่ ๗ เรื่อง ร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล          
- รายละเอียดองค์ความรู้ที่ ๘ เรื่อง การจัดท าตัวชี้วัดรายบุคคล        
- รายละเอียดองค์ความรู้ที่ ๙ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบภายใน       
- รายละเอียดองค์ความรู้ที่ ๑๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเงิน การคลัง         
- รายละเอียดองค์ความรู้ที่ ๑๑ เรื่อง แนวทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค    
- รายละเอียดองค์ความรู้ที่ ๑๒ เรื่อง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑    
    

 



๑ 
 

กิจกรรมการจัดการความรู้ KM DAY ๒๐๑๘ ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์ความรู้ที่ ๑  
เรื่อง ข้ันตอนการเปรียบเทียบความผิด 

 

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนากลไกป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภค 

๒. องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ 
เรื่อง ข้ันตอนการเปรียบเทียบความผิด 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองกฎหมายและคดี 

๔. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 
วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๕ 

๕. ขอบเขตการด าเนินงานของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
บุคลากรภายในสังกัดส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๕๙ คน 

๖. ตัวช้ีวัดตามมาตรา ๔๔/ยุทธศาสตร์  
- ร้อยละของผู้บริโภคท่ีได้รับการชดเชยเยียวยา ร้อยละ ๘๐ 

๗. รายละเอียดองค์ความรู้  
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการเปรียบเทียบความผิด บรรยายโดย นางสาว นิตยาภรณ์ 

วงศ์ค า นิติกรช านาญการ และนายอ านาจ เสืออาจ นิติกร โดยมีการน าเสนอรายละเอียด ดังนี้ 
 
 



๒ 
 

๑. การเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยแบ่งตามกรณีดังนี้  
๑.๑ กรณีท่ีจะต้องมีการเปรียบเทียบความผิด 
๑.๒ ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบความผิด 
๑.๓ ผู้ที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้งให้มีอ านาจเปรียบเทียบความผิดในส่วนกลาง 
๑.๔ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการด าเนินการเปรียบเทียบความผิด 
๑.๕ การด าเนินการเปรียบเทียบความผิด คณะอนุกรรมการต้องให้โอกาสผู้ประกอบธุรกิจได้ชี้แจง

ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ  
๑.๖ คดีอาญาเลิกกัน 

๒. การด าเนินการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒.๑ การด าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจที่กระท าผิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 
๒.๒ การด าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจที่กระท าผิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 
๒.๓ โทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ สามารถ

ด าเนินการเปรียบเทียบความผิดได้ยกเว้นมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๔๖ 
๒.๔ การด าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจที่กระท าผิดต่อกฎหมาย 
๒.๕ การลงโทษผู้กระท าผิดซ้ าซาก 
๒.๖ ความรับผิดชอบของนิติบุคคล 
๒.๗ ผู้มีอ านาจในการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ 
๒.๘ เมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
๒.๙ ขั้นตอนการด าเนินการเปรียบเทียบความผิด 

๘. ผลลัพธ์/ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานกิจกรรม 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การด าเนินการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และการด าเนินการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และสามารถน าไปปฏิบัติและเผยแพร่ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามกระบวนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ภาพกิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ (กองกฎหมายและคดี) 
 

                  
 

                 
 

                 
 

                
 
 

 



๔ 
 

องค์ความรู้ที่ ๒  
เรื่อง “รู้เท่าทัน ... สินค้าอันตราย” 

 

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนากลไกป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภค 

๒. องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ 
เรื่อง “รู้เท่าทัน ... สินค้าอันตราย” 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 

๔. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๕ 

๕. ขอบเขตการด าเนินงานของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
บุคลากรภายในสังกัดส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๔๒ คน 

๖. ตัวช้ีวัดตามมาตรา ๔๔/ยุทธศาสตร์  
- จ านวนกลไกการตรวจสอบ เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้า บริการที่อาจไม่ปลอดภัย อย่างน้อย ๒ กลไก 
- จ านวนกลไกในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างน้อย ๒ กลไก 

๗. รายละเอียดองค์ความรู้  
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “รู้เท่าทัน ... สินค้าอันตราย” บรรยายโดย นายสิรธีร์ พจน์จิราภรณ์ 

นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ และนางสาววรรณฤดี จารุฑีฆัมพร นักสืบสวนสอบสวน โดยมีการน าเสนอ
รายละเอียด ดังนี้ 

 
 



๕ 
 

สินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขาย ได้แก่ 
๑. ห้ามขายสินค้าเครื่องต้มน้ าไฟฟ้าที่ท าให้ร้อนโดยผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในน้ าโดยตรง หรือ

เครื่องต้มน้ าไฟฟ้าแบบขั้วเปลือย 
๒. ห้ามขายสินค้าที่เรียกกันว่า “ลูกโป่งวิทยาศาสตร์” หรือ “ลูกโป่งพลาสติก”  
๓. ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ าที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ าใน

กระบอกสูบโดยตรง 
๔. ห้ามขายสารที่ใช้ในวิธีไบโอเทคนิคเป็นการชั่วคราว 
๕. ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นล่องแก่ง ชื่อ “อินเดียน่า ล็อก” (Indiana Log) ในสวนสยามเป็น 

การชั่วคราว 
๖. ห้ามขายสินค้าเครื่องท าน้ าเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อของตะเข็บถังหรือท่อส่งน้ า 
๗. ห้ามขายสินค้าภาชนะส าหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ 
๘. ห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น 
๙. ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าช็อต ส าหรับแกล้งคน 
๑๐. ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากู่น้ ายา 

ส าหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า 
 บทก าหนดโทษ 

มาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิดห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ   
มาตรา ๕๖ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดขายสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขายเพราะ

สินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค 
ถ้าผู้ประกอบธุรกิจนั้นเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือเป็นผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย 

ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
๘. ผลลัพธ์/ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานกิจกรรม 

บุคลากรเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อมูลสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
สั่งห้ามขาย และบทก าหนดโทษในตามมาตราต่าง ๆ รวมถึงสามารถน าข้อมูลไปถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมทุกภาคส่วน เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ มีแนวทางปฏิบัติในการเลือกซื้อสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ภาพกิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ (กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก) 
 
 

           
 
 

           
  
 

                     
 
 

                     
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

องค์ความรู้ที่ ๓  
เรื่อง พรบ. ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนากฎหมายให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหา 

๒. องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ 
เรื่อง พรบ. ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

๔. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 
วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๕ 

๕. ขอบเขตการด าเนินงานของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
บุคลากรภายในสังกัดส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๕๐ คน 

๖. ตัวช้ีวัดตามมาตรา ๔๔/ยุทธศาสตร์  
- จ านวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ ๘ ฉบับ 
- ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนากฎหมาย ระดับ ๕ 
- จ านวนฐานข้อมูลด้านกฎหมาย (ด้าน) ปีละ ๑ ด้าน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) 
- ร้อยละของการพัฒนาความเชื่อมโยงฐานข้อมูล ๑๒ ด้าน ร้อยละ ๘๐ 

๗. รายละเอียดองค์ความรู้  
 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง พรบ. ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ บรรยายโดย 
นายณัชภัทร ขาวแก้ว นิติกรช านาญการ โดยมีการน าเสนอเกี่ยวกับ พรบ. ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 



๘ 
 

๑. การบังคับใช้ (มาตรา ๒)  
๒. บทนิยาม (มาตรา ๓) 
๓. เพ่ิมบทนิยามค าว่า “ห้างหุ้นส่วน” และ “บริษัท” (มาตรา ๔) 
๔. แก้ไขคุณสมบัติของกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง (มาตรา ๕) 
๕. การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบธุรกิจ 
๖. การวางหลักประกัน 
๗. การพิจารณาเยียวยาความเสียหาย 
๘. การก าหนดความรับผิดต่อผู้บริโภค 
๙. การก าหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจ (รวมถึงการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง โดยอนุโลม) 
๑๐. การโอนกิจการ 
๑๑. การเลิกประกอบธุรกิจ 
๑๒. การก าหนดเหตุเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจ (มาตรา ๔๒ ใหม่) 
๑๓. บทก าหนดโทษ 

๘. ผลลัพธ์/ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานกิจกรรม 
 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง พรบ. ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ม ี
การแก้ไขเพ่ิมเติม ท าให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการด าเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน รวมทั้ง
ส่งเสริมและเผยแพร่สร้างองค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดการปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดในปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ภาพกิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ (กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง) 
 

      
 

        
 

         
 

         
 
 



๑๐ 
 

องค์ความรู้ที่ ๔  
เรื่อง ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

พัฒนากฎหมายให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหา 
๒. องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ 

เรื่อง ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
๔. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๕ 
๕. ขอบเขตการด าเนินงานของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

บุคลากรภายในสังกัดส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๔๙ คน 
๖. ตัวช้ีวัดตามมาตรา ๔๔/ยุทธศาสตร์  

- จ านวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ ๘ ฉบับ 
- ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนากฎหมาย ระดับ ๕ 
- จ านวนฐานข้อมูลด้านกฎหมาย (ด้าน) ปีละ ๑ ด้าน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) 
- ร้อยละของการพัฒนาความเชื่อมโยงฐานข้อมูล ๑๒ ด้าน ร้อยละ ๘๐ 

๗. รายละเอียดองค์ความรู้  
 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุม
สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ บรรยายโดย นายมานะ บุญส่ง นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ โดยมีการน าเสนอ 
เกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมการคุ้มครองผู้บริโภคให้
มากยิ่งขึ้นประกอบกับให้มีความเท่าทันกับยุคสมัยและสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 



๑๑ 
 

 ๑. เพ่ิมเติมค านิยามค าว่า “ค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้” โดยตีกรอบไว้เฉพาะ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง และเป็นอัตราท่ีหน่วยงานราชการเรียกเก็บ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถเรียกค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมได้ 
  ๒. ให้มีการแสดงอัตราดอกเบี้ยใน ๒ ลักษณะ คือ ๑) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective 
Interest Rate) ๒) อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate)  
  ๓. การจัดท าตารางแสดงภาระหนี้แนบท้ายสัญญาเช่าซื้อ เพ่ือแจกแจงรายละเอียดค่าเช่าซื้อ
ในแต่ละงวดว่า ประกอบด้วย จ านวนงวดที่ช าระ วัน เดือน ปี ที่ช าระค่ างวดเช่าซื้อ จ านวนเงินในแต่ละงวด 
(แยกเป็นเงินต้น ดอกเบี้ย ภาษีมูลค่าเพ่ิม ยอดค่าเช่าซื้อคงค้าง และส่วนลดที่จะได้รับกรณีที่ผู้บริโภคมีความ
ประสงค์จะปิดบัญชีเช่าซื้อ) 
  ๔. ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากับการทวงหนี้ก าหนด 
  ๕. ห้ามเรียกเก็บค่าติดตามยึดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จากผู้บริโภค 
  ๖. กรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อประสงค์จะน าค่างวดไปหักเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม 
ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า เป็นต้น ต้อง “แจ้งให้ผู้บริโภค” ทราบก่อนโดยมีระยะเวลา ๗ 
วัน หากผู้บริโภคไม่น าเงินมาช าระผู้ให้เช่าซื้อจะถือว่า “ผู้บริโภคผิดนัดช าระค่างวดนั้นไม่ได้” จะเป็นเพียงการ
ผิดนัดช าระค่างวด “บางส่วน” เท่านั้น 
  ๗. เพ่ิมเติมสิทธิ “ให้แก่ผู้ค้ าประกัน” เช่นเดียวกับ “ผู้เช่าซื้อ” กรณีก่อนน ารถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ออกประมูลขายทอดตลาด เพ่ือใช้สิทธิในการปิดบัญชีเช่าซื้อ และได้สิทธิเช่นเดียวกัน (ส่วนลด
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระไม่น้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์) 
  ๘. ก่อนประมูลขายทอดตลาดผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้บริโภคและผู้ค้ าประกันทราบ
เกี่ยวกับ “ผู้ท าการขาย วันและสถานที่ขายในแต่ละครั้ง” ก่อน 
  ๙. ห้าม “ผู้ให้เช่าซื้อ” เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง “ทางตรงหรืออ้อม” ในการประมูลขาย
ทอดตลาดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 
  ๑๐. เพ่ิมเติม “วิธีการแจ้งค าบอกกล่าว” ในรูปแบบ “จดหมายอิเล็กทรอนิกส์” ได้ แต่ต้อง
เกิดจากความประสงค์ของผู้บริโภคหรือผู้ค้ าประกัน โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ให้เช่าซื้อทราบ 
  ๑๑. เพ่ิมเติม “ค าเตือนภัยส าหรับผู้ค้ าประกัน” 
  ๑๒. ก าหนดอัตราค่าเบี้ยปรับเป็น “อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อไป (Effecttive Interest Rate) 
บวกร้อยละสามต่อปี แต่รวมแล้วไม่เกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี” 
๘. ผลลัพธ์/ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานกิจกรรม 
 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุม
สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ส่งผลให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา  
การด าเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่สร้างองค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายทุก 
ภาคส่วนเกิดการปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดในปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
 



๑๒ 
 

ภาพกิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ (กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา) 
 

             
 

             
 

            
 

            
 
 



๑๓ 
 

องค์ความรู้ที่ ๕  
เรื่อง ข้อความโฆษณาที่ฝ่าฝืนตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

พัฒนากฎหมายให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหา 
๒. องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ 

เรื่อง ข้อความโฆษณาที่ฝ่าฝืนตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 
๔. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 

วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๕ 
๕. ขอบเขตการด าเนินงานของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

บุคลากรภายในสังกัดส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๔๖ คน  
๖. ตัวช้ีวัดตามมาตรา ๔๔/ยุทธศาสตร์  

- จ านวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ ๘ ฉบับ 
- ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนากฎหมาย ระดับ ๕ 
- จ านวนฐานข้อมูลด้านกฎหมาย (ด้าน) ปีละ ๑ ด้าน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) 
- ร้อยละของการพัฒนาความเชื่อมโยงฐานข้อมูล ๑๒ ด้าน ร้อยละ ๘๐ 
 
 

 



๑๔ 
 

๗. รายละเอียดองค์ความรู้  
 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ข้อความโฆษณาท่ีฝ่าฝืน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
บรรยายโดย นายพศวัตน์ จุมปา นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ โดยมีการน าเสนอเกี่ยวกับสาระส าคัญ 
บทก าหนดโทษและปัญหาที่พบในแต่ละกฎกระทรวง พร้อมตัวอย่างข้อความโฆษณา สื่อวีดีทัศน์ของบริษัท
ต่างๆ ดังนี้  

๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (เสี่ยงโชคชิงรางวัล) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (ส่วนลด ของแถม) 

๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ ๖ (ผู้ประกอบธุรกิจแสดงข้อความถวายพระพร) 

๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้แก่  

- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (อาคารชุดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์)  
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (อาคารชุดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนโฆษณาทางสื่อหนังสือพิมพ์) 
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (อาคารชุดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนโฆษณาทางสื่อวิทยุกระจายเสียง

โฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ และโฆษณาทางสื่อป้ายโฆษณา) 
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (อาคารชุดที่ได้จดทะเบียนแล้วโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์) 
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (อาคารชุดที่ได้จดทะเบียนแล้วโฆษณาทางสื่อหนังสือพิมพ์) 
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (อาคารชุดที่ได้จดทะเบียนแล้วโฆษณาทางสื่อวิทยุกระจายเสียง

โฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ และโฆษณาทางสื่อป้ายโฆษณา) 
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (บ้านจัดสรรโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์) 
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (บ้านจัดสรรโฆษณาทางสื่อหนังสือพิมพ์) 
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (บ้านจัดสรรโฆษณาทางสื่อวิทยุกระจายเสียง โฆษณาทางสื่อวิทยุ

โทรทัศน์ และโฆษณาทางสื่อป้ายโฆษณา) 
๘. ผลลัพธ์/ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานกิจกรรม 

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ข้อความโฆษณาที่ฝ่าฝืน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของแต่ละกฎกระทรวง ทั้งในด้านของบทก าหนดโทษ และปัญหาที่พบ
ในแต่ละกฎกระทรวง มีการน าไปใช้ในแนวทางปฏิบัติด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาได้อย่างถูกต้อง 
รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ให้กับทุกภาคส่วนได้รับข่าวสาร เกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อสินค้า และเลือกใช้บริการ 
ที่ดีมีคุณภาพท าให้ได้รับความปลอดภัย ความเป็นธรรม และประหยัด  
 
 
 
 



๑๕ 
 

ภาพกิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ (กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา) 

            
 

           
 

           
 

           

 



๑๖ 
 

องค์ความรู้ที่ ๖  
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย  

 
๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒. องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ 

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
๔. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๕ 
๕. ขอบเขตการด าเนินงานของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

บุคลากรภายในสังกัดส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๐ คน 
๖. ตัวช้ีวัดตามมาตรา ๔๔/ยุทธศาสตร์  

- ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคของประชาชน ร้อยละ ๘๐ 
- ร้อยละของผลส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ร้อยละ ๘๐ 
- ร้อยละของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีท ากิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค ร้อยละ ๗๐  

๗. รายละเอียดองค์ความรู้  
 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย บรรยายโดย นางสาวเปรมมิกา โชติช่วย
ต าแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ได้มีการถ่ายทอดรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านเครือข่ายที่มีของหน่วยงาน เช่น  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น และในส่วนของ



๑๗ 
 

เอกชนได้มุ่งเน้นความร่วมมือในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ
และในการด าเนินงานด้านเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจึงจ าเป็นต้องมีการสร้างระบบการบริหารจัดการข้อมูล
เครือข่ายที่ดีให้เกิดข้ึนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานเครือข่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
การน าระบบสารสนเทศมาใช้รวบรวมจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายและการจัดการจะสามารถระบุถึงข้อมูลในด้าน
ต่างๆ อาทิ ชื่อ สถานที่ติดต่อ ประเภทของเครือข่ายการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย แนวทางในการพัฒนา
เครือข่าย ฯลฯ ได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริง เพ่ือน าข้อมูลที่จัดเก็บมาใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดจนฐานข้อมูลเครือข่ายจะท าให้
เกิดการบริหารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ได้อย่างสะดวกไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการที่จะน าไป
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 
๘. ผลลัพธ์/ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานกิจกรรม 

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ท าให้เกิดระบบการสร้างบุคลากรให้
คิดเป็น ท าเป็น และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึง แหล่งความรู้ และค้นหาค าตอบที่ต้องการได้ด้วย
ตนเอง โดยอาศัยระบบเครือข่ายการสื่อสาร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการรับและส่งข้อมูล
ข่าวสารได้รวดเร็ว เครือข่ายเป็นแนวคิดและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล กลุม่บุคคล องค์กร ตลอดจนชุมชนให้เกื้อกูลเชื่อมโยงกัน มีอิสระต่อกันสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง
และพร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิกเครือข่ายบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกัน มีความสัมพันธ์แบบ
เพ่ือนร่วมงาน ประสานความช่วยเหลือกันและเป็นความสัมพันธ์เชิงแนวราบมากกว่าที่จะเป็นแนวดิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

ภาพกิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ (กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์) 

              
 

             
 

             
 

                       

 



๑๙ 
 

องค์ความรู้ที่ ๗  
เรื่อง ร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล 

 
๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒. องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ 

เรื่อง ร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล 
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๔. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๕ 
๕. ขอบเขตการด าเนินงานของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

บุคลากรภายในสังกัดส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑๐ คน 
๖. ตัวช้ีวัดตามมาตรา ๔๔/ยุทธศาสตร์  

- ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคของประชาชน ร้อยละ ๘๐ 
- ร้อยละของผลส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ร้อยละ ๘๐ 
- ร้อยละของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีท ากิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค ร้อยละ ๗๐  

๗. รายละเอียดองค์ความรู้  
 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล บรรยายโดย นายธนาชัย สาธิตวสุธา หัวหน้า
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. ไดม้ีการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับข้อมูล ได้แก่ 

- ช่องทางการร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
- การเตรียมเอกสารประกอบการร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ  
- ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค 
- การติดต่อขอรับบริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
- การบริการให้ค าปรึกษาและพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์ 
- ขั้นตอนการให้บริการประชาชนผ่านระบบสายด่วน สคบ. ๑๑๖๖ 
- กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค 

 
 



๒๐ 
 

๘. ผลลัพธ์/ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานกิจกรรม 
 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติในการรับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค ตามกระบวน  
การแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการด าเนินการ และการให้
ค าปรึกษาแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารประกอบการร้องทุกข์ ช่องทางการร้องเรียน 
รวมถึงขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานในด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดการบริการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ และ
เป็นการสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภาพกิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ (ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค) 

        

        

       

       



๒๑ 
 

องค์ความรู้ที่ ๘ 
เรื่อง การจัดท าตัวชี้วัดรายบุคคล 

 
๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
๒. องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ 

เรื่อง การจัดท าตัวชี้วัดรายบุคคล 
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
๔. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๕ 
๕. ขอบเขตการด าเนินงานของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

บุคลากรภายในสังกัดส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑๙ คน 
๖. ตัวช้ีวัดตามมาตรา ๔๔/ยุทธศาสตร์  

- ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามพันธกิจ ร้อยละ ๑๐๐ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ ๗๐ 
- ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ ๘๐ 
- ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  หรือมาตรา ๔๔ ร้อยละ ๑๐๐ 

๗. รายละเอียดองค์ความรู้  
 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจัดท าตัวชี้วัดรายบุคคล บรรยายโดย นางสาวจารวี ยั่งยืน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ และนายเอกลักษณ์ อนุรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
มีการถ่ายทอดเกี่ยวกับรายละเอียดประเภทตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็น ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัด
มาตรา ๔๔ ซึ่งการถ่ายทอดตัวชี้วัด จะมีทั้งหมด ๔ ระดับ ดังนี้ 



๒๒ 
 

 ๑. การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกรม ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดมาตรา ๔๔ ที่ตกลง
ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร.  
 ๒. การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ ส านัก/กอง/กลุ่ม คัดเลือกจากตัวชี้วัดกรม โดยเลือกจากตัวชี้วัดที่ตรง
ตามภารกิจหากได้รับภารกิจนอกเหนือซึ่งตัวชี้วัดที่มีไม่ครอบคลุม สามารถก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมได้  
 ๓. การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส่วน/ฝ่าย คัดเลือกจากตัวชี้วัด กรม ส านัก/กอง/กลุ่ม หากส่วน/ฝ่าย
ไดร้ับมอบหมาย ภารกิจนอกเหนือซึ่งตัวชี้วัดไม่ครอบคลุม สามารถก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมได้ 

๔. การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล คัดเลือกจาตัวชี้วัดกรม/ฝ่าย หากได้รับภารกิจนอกเหนือซึ่ง
ตัวชี้วัดที่มีไม่ครอบคลุม สามารถก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมได้ 
ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี 
 ๑. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร 
 ๒. ควรแสดงถึงสิ่งที่มีความส าคัญต่อองค์กรและหน่วยงานเท่านั้นซึ่งดัชนีชี้วัดที่มีความส าคัญต่อ
องค์กรและหน่วยงานมี ๒ ลักษณะ คือ 

๒.๑ ตัวชี้วัดที่แสดงผลการด าเนินงานที่ส าคัญขององค์กร 
๒.๒ ตัวชี้วัดกิจกรรมหรืองานที่ส าคัญซึ่งหากผิดพลาดจะก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงในองค์กรหรือ

หน่วยงาน  
๓. ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่เป็นด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน 
๔. ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่เป็นเหตุและเป็นผล 
๕. ต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดที่สร้างขึ้น 
๖. ตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นควรเป็นตัวชี้วัดที่องค์การหรือหน่วยงานสามารถควบคุมผลงานได้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 
๘. ผลลัพธ์/ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานกิจกรรม 

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดท าตัวชี้วัดรายบุคคล ที่สามารถก าหนดตัวชี้วัดให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานภายในส่วนงานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน มีการน ามาใช้และน าไปสู่การพัฒนาใน 
ด้านต่างๆ หรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ที่สะท้อนจากค่า KPI และ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและสามารถน าพาองค์กรให้ประสบความส าเร็จในหลายๆ 
ด้าน พร้อม ๆ กัน โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กรของทุกฝ่ายตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับ
ส านัก/กอง ระดับส่วน/ฝ่าย ที่จะส่งผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
 
 
 
 

 



๒๓ 
 

ภาพกิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

         
 

         
 

         
 

         
 



๒๔ 
 

องค์ความรู้ที่ ๙ 
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบภายใน 

 

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

๒. องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ 
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบภายใน 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

๔. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 
วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๕ 

๕. ขอบเขตการด าเนินงานของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
บุคลากรภายในสังกัดส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๔ คน 

๖. ตัวช้ีวัดตามมาตรา ๔๔/ยุทธศาสตร์  
- ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามพันธกิจ ร้อยละ ๑๐๐ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ ๗๐ 
- ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ ๘๐ 
- ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  หรือมาตรา ๔๔ ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

 



๒๕ 
 

๗. รายละเอียดองค์ความรู้  
 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบภายใน บรรยายโดย นางสาวดาลัด รยะสวัสดิ์ 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และนางวารุณี 
ฤทธิ์งาม นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ ซ่ึงได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ 

- หลักเกณฑ์การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ  
- หลักเกณฑ์การตรวจสอบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
- หลักเกณฑ์การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
- หลักเกณฑ์การสอบทานการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
- หลักเกณฑ์การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
- หลักเกณฑ์การตรวจสอบโครงการเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  

ขายตรงและตลาดแบบตรง 
๘. ผลลัพธ์/ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานกิจกรรม 
 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงานของการตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่าง ๆ มี 
การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติมิชอบ
หรือทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ท าให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นพ้ืนฐานของหลักความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติขององค์ก ร เนื่องจาก 
การตรวจสอบภายในเป็นการประเมินวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูล
ส าคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน และให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ตลอดเวลา ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสานงาน และ
ลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ภาพกิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ (กลุ่มตรวจสอบภายใน) 
 

              
 

             
 

             
 

            
 
 



๒๗ 
 

องค์ความรู้ที่ ๑๐ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเงิน การคลัง  

 
๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
๒. องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเงิน การคลัง  
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส านักงานเลขานุการกรม 
๔. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๕ 
๕. ขอบเขตการด าเนินงานของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

บุคลากรภายในสังกัดส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๖๔ คน 
๖. ตัวช้ีวัดตามมาตรา ๔๔/ยุทธศาสตร์  

- ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามพันธกิจ ร้อยละ ๑๐๐ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ ๗๐ 
- ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ ๘๐ 
- ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  หรือมาตรา ๔๔ ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 



๒๘ 
 

๗. รายละเอียดองค์ความรู้  
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเงิน การคลัง บรรยายโดย นางสายสวาท ใจจง

นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ 
๑. วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระท าได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้  
 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี  
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ  
 (๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ  ตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่ งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้ เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น   
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 
 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ  ตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา  รวมทั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ที่ออกตาม 
ความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปก่อน 

๒. หน้าที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก/คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง/คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๒.๒ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
๒.๓ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
๒.๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

๓. วิธีการจัดท ารายงานผลการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. บทก าหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘. ผลลัพธ์/ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานกิจกรรม 
 บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ น าไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเพ่ิมพูนความรู้
และน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ  
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของเจ้าหน้าที่
และผู้ที่เก่ียวข้องต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 



๒๙ 
 

ภาพกิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ (ส านักงานเลขานุการกรม) 

       
 

       
 

        
 

      
 



๓๐ 
 

องค์ความรู้ที่ ๑๑ 
เรื่อง แนวทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 

 

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

๒. องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ 
เรื่อง แนวทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 

๔. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๕ 

๕. ขอบเขตการด าเนินงานของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
บุคลากรภายในสังกัดส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๒๗ คน 

๖. ตัวช้ีวัดตามมาตรา ๔๔/ยุทธศาสตร์  
- ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามพันธกิจ ร้อยละ ๑๐๐ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ ๗๐ 
- ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ ๘๐ 
- ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  หรือมาตรา ๔๔ ร้อยละ ๑๐๐ 

๗. รายละเอียดองค์ความรู้  
 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค บรรยายโดย 
นางสาวสิวลี นันทนพิบูล นักสืบสวนสอบสวน และ นางสาวจิตติมา จงจิต นักสืบสวนสอบสวน ซึ่งได้ถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ซึ่งตามค าสั่งคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคสามารถแบ่งงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ 

๑. ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในส่วนภูมิภาค  
๒. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ 
๓. ขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความผิด 



๓๑ 
 

๘. ผลลัพธ์/ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานกิจกรรม 
 บุคลากรที่ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้  มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานใน 
การด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ท าให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค สามารถด าเนินการงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคในด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในส่วนภูมิภาค 
มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ และการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนการเปรียบเทียบความผิดอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ก าหนดไว้  

ภาพกิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ (ส านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด) 

           

           

          



๓๒ 
 

องค์ความรู้ที่ ๑๒ 
เรื่อง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ 

 
 
๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
๒. องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ 

เรื่อง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค 
๔. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๕ 
๕. ขอบเขตการด าเนินงานของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

บุคลากรภายในสังกัดส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑๗ คน 
๖. ตัวช้ีวัดตามมาตรา ๔๔/ยุทธศาสตร์  

- ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามพันธกิจ ร้อยละ ๑๐๐ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ ๗๐ 
- ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ ๘๐ 
- ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  หรือมาตรา ๔๔ ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 



๓๓ 
 

๗. รายละเอียดองค์ความรู้  
 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
บรรยายโดย ดร.ธชะนัน วงศ์ปัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง  
การด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ และถาม - ตอบประเด็นต่างๆ
ด้านแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 

 
 

๘. ผลลัพธ์/ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานกิจกรรม 
 บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ในบทบาท/ภารกิจของส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน ที่มี 
การด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย การจัดท าแผนงานยุทธศาสตร์  
การติดตามประเมินผลรายงาน การให้ความเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สถานการณ์  
การคุ้มครองผู้บริโภค การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา/พัฒนาเชิงนโยบายแบบบูรณาการ รวมทั้งการด าเนินงาน
ตามกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ  
 
 



๓๔ 
 

ภาพกิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ (ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค) 

       
 

       
 

       
 

       

 



๓๕ 
 

ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ 

๑. เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 เป็นการเผยแพร่กิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภายในและ
ภายนอกสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างครบถ้วน เพ่ือน าไปปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพ่ิมผลผลิตให้กับ 
ทุกภาคส่วนขององค์กร สร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้รวมถึงการส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความรู้ได้อย่างเต็มที่ เพ่ิมคุณภาพ ให้ความส าคัญกับความรู้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ค่าตอบแทนและ
รางวัลที่เหมาะสม 

   

   

   

 



๓๖ 
 

๒. เพจ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.  
เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ได้เพ่ิมขึ้น และ

สามารถติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การแชร์องค์ความรู้ รวมทั้งน าไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และน าไปพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

      

 

 



๓๗ 
 

๓. ระบบคลังความรู้ผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เป็นแหล่งจัดเก็บความรู้และภูมิปัญญา ส าหรับใช้พัฒนาเป็นคลังสมอง และสร้างบรรยากาศในการท างานที่มี
การแสดงความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในหน้าที่ของตน ท าให้มีความสุขในการท างาน รวมทั้ งจัดให้มีระบบใน 
การบริหารการเรียนรู้เพ่ือรองรับให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

 

 



๓๘ 
 

การมอบรางวัลกิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘  

 

 

    
 

 

  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พลต ารวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์) ได้มอบรางวัล
แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ KM DAY ๒๐๑๘ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ สคบ. เพ่ือเป็นแรงจูงใจ
และขวัญก าลังใจในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สอดคล้อง
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่การพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่ง  
การเรียนรู้ 
 



๓๙ 

 

รายงานผลสอบถามความพึงพอใจบุคลากรการบริหารจัดการองค์กร  
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย ๘๖ ๓๓.๙๙ 
หญิง ๑๖๗ ๖๖.๐๑ 
รวม ๒๕๓ ๑๐๐.๐๐ 

  ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจบุคลากรการบริหารจัดการองค์กร ของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๒๕๓ คน เพศชาย ๘๖ คน ร้อยละ ๓๓.๙๙ เพศหญิง ๑๖๗ 
คน ร้อยละ ๖๖.๐๑ 

 อายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
๒๐ ๐ ๐.๐๐ 

๒๐-๓๕ ๑๒๘ ๕๐.๕๙ 
๓๕-๕๐ ๑๑๓ ๔๔.๖๖ 

๕๐ ปีขึ้นไป ๑๒ ๔.๗๔ 
รวม ๒๕๓ ๑๐๐.๐๐ 

  ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจบุคลากรการบริหารจัดการองค์กร ของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๒๕๓ คน มีช่วงอายุมากที่สุด อยู่ในช่วงอายุ ๒๐-๓๕ 
จ านวน ๑๒๘ ร้อยละ ๕๐.๕๙ รองลงมา ช่วงอายุ ๓๕-๕๐ จ านวน ๑๑๓ คน ร้อยละ ๔๔.๖๖ และ ๕๐ ปีขึ้นไป 
จ านวน ๑๒ คน ร้อยละ ๔.๗๔ 

 ระดับการศึกษา 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา ๐ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/

เทียบเท่า 
๔ 
 

๑.๕๘ 
 

ปริญญาตรี ๑๘๐ ๗๑.๑๕ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๖๙ ๒๗.๒๗ 

รวม ๒๕๓ ๑๐๐.๐๐ 



๔๐ 

 

  ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจบุคลากรการบริหารจัดการองค์กร ของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๒๕๓ คน มีระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี จ านวน ๑๘๐ 
คน ร้อยละ ๗๑.๑๕ รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๖๙ คน ร้อยละ ๒๗.๒๗ และมัธยมศึกษาตอนต้น/ 
ตอนปลาย/เทียบเท่า จ านวน ๔ คน ร้อยละ ๑.๕๘ 

 ประเภทต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ ๙๗ ๓๘.๓๔ 

พนักงานราชการ ๘๕ ๓๓.๖๐ 

ลูกจ้างประจ า ๑ ๐.๔๐ 
ลูกจ้างเหมาบริการ ๗๐ ๒๗.๖๗ 

อ่ืนๆ ๐ ๐.๐๐ 
รวม ๒๕๓ ๑๐๐.๐๐ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจบุคลากรการบริหารจัดการองค์กร ของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๒๕๓ คน โดยมี ข้าราชการ จ านวน ๙๗ คน ร้อยละ 
๓๘.๓๔ พนักงานราชการ จ านวน ๘๕ คน ร้อยละ ๓๓.๖๐ ลูกจ้างเหมาบริการ จ านวน ๗๐ คน ร้อยละ ๒๗.๖๗ 
และ ลูกจ้างประจ า จ านวน ๑ คน ร้อยละ ๐.๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

ตอนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒.๑ ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ KM DAY ๒๐๑๘ 

ประเด็น/ช่องทาง 
ระดับความถี่ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑.ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ KM DAY ๒๐๑๘ 
๑.๑ รูปแบบการจัดนิทรรศการ 
KM DAY ๒๐๑๘ มีการสื่อสาร/ 
การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้
และบรรยายตามหัวข้อองค์
ความรู้มีความเหมาะสม 

๓๔ ๑๔๒ ๗๔ ๓ ๐ ๓.๘๒ ๗๖.๓๖ 
 

มาก 
 

๑.๒ เจ้าหน้าที่สามารถให้
รายละเอียดข้อมูล และตอบข้อ
ซักถามตามองค์ความรู้ที่ก าหนด
ได้เป็นอย่างดี 

๓๕ ๑๔๕ ๗๐ ๓ ๐ ๓.๘๔ ๗๖.๗๖ 
 

มาก 
 

 
๑.๓ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
สถานที่และระยะเวลาที่จัด
กิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘  
มีความเหมาะสม 

๕๐ ๑๑๘ ๗๔ ๑๐ ๑ ๓.๘๑ ๗๖.๓๖ มาก 

๑.๔ บุคลากรเจ้าหน้าที่ได้รับ
ความรู้และประโยชน์จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่สามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปพัฒนา ถ่ายทอดและ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้จริง 

๓๓ ๑๔๗ ๖๘ ๕ ๐ ๓.๘๒ ๗๖.๔๔ 

 
 

มาก 
 
 

๑.๕ รางวัลเป็นสิ่งจูงใจ ท าให้
ท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  
KM DAY ๒๐๑๘ 

๒๘ ๙๐ ๑๑๙ ๑๒ ๔ ๓.๕๐ ๖๙.๙๖ 
  

มาก 
 

เฉลี่ย ๓.๗๖ ๗๕.๑๖ มาก 

  จากผลการส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ KM DAY ๒๐๑๘ 
พบว่า มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๖ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๖ อยู่ในระดับมาก โดยเจ้าหน้าที่สามารถให้รายละเอียดข้อมูล และ
ตอบข้อซักถามตามองค์ความรู้ที่ก าหนดได้เป็นอย่างดี มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๔ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 



๔๒ 

 

๗๖.๗๖ ระดับมาก รองลงมา รูปแบบการจัดนิทรรศการ KM DAY ๒๐๑๘ มีการสื่อสาร/ การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ความรู้และบรรยายตามหัวข้อองค์ความรู้มีความเหมาะสม และบุคลากรเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้และประโยชน์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ค่าเฉลี่ย 
๓.๘๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๖ อยู่ในระดับมาก และการประชาสัมพันธ์กิจกรรม สถานที่และระยะเวลาที่จัด
กิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย ๓.๘๑ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๘ อยู่ในระดับมาก 

๒.๒ ความพึงพอใจในกิจกรรมรณรงค์ค่านิยมองค์กร 

ประเด็น/ช่องทาง 
ระดับความถี่ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๒. ความพึงพอใจในกิจกรรมรณรงค์ค่านิยมองค์กร 

๒.๑ รูปแบบการจัดกิจกรรม
รณรงค์ค่านิยมองค์กร มีความ
เหมาะสมสอดคล้องตามนโยบาย
การขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร 

๓๕ ๑๓๑ ๘๕ ๑ ๑ ๓.๗๘ ๗๕.๖๕ 
 

มาก 

๒.๒ มีการประชาสัมพันธ์ และ
รณรงค์ค่านิยมองค์กรอย่างทั่วถึง
ทั้งองค์กร 

 
๔๔ 

 
๑๓๗ ๖๘ ๓ ๑ ๓.๘๗ ๗๗.๓๙ มาก 

๒.๓ บุคลากรเจ้าหน้าที่ให้
ความส าคัญและความร่วมมือใน
การส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์
ค่านิยมองค์กร 

๓๑ ๑๑๐ ๑๐๔ ๖ ๒ ๓.๖๔ ๗๒.๘๑ มาก 

๒.๔ การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริม
ให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมการ
ด าเนินการที่มีจริยธรรม การ
ถ่ายทอดค่านิยมสู่การปฏิบัติ แสดง
ถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

๓๙ ๑๒๖ ๘๔ ๒ ๒ ๓.๗๘ ๗๕.๖๕ 

 
 

มาก 
 
 

๒.๕ ความพึงพอใจในภาพรวม
ของกิจกรรมรณรงค์ค่านิยมองค์กร ๓๖ ๑๓๒ ๘๑ ๓ ๑ ๓.๗๙ ๗๕.๗๓ มาก 

เฉลี่ย ๓.๗๗ ๗๕.๔๕ มาก 

  จากผลการส ารวจความพึงพอใจในกิจกรรมรณรงค์ค่านิยมองค์กร  พบว่า มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๗  
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๕ อยู่ในระดับมาก โดยมีการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ค่านิยมองค์กรอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 



๔๓ 

 

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๗ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๙  อยู่ในระดับมาก รองลงมา ความพึงพอใจในภาพรวมของ
กิจกรรมรณรงค์ค่านิยมองค์กร  มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๙ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๓ รูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์ค่านิยม
องค์กร มีความเหมาะสมสอดคล้องตามนโยบายการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร และการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้
บุคลากรเกิดพฤติกรรมการด าเนินการที่มีจริยธรรม การถ่ายทอดค่านิยมสู่การปฏิบัติ แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อ 
การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๘ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๕ อยู่ในระดับมาก 

๒.๓ ความพึงพอใจในกิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคี 

ประเด็น/ช่องทาง 
ระดับความถี่ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๓. ความพึงพอใจในกิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคี 

๓.๑ รูปแบบกิจกรรมกีฬา ช่วย
ส่งเสริมการสร้างความสามัคคี การ
มีส่วนร่วมของบุคลากร และสร้าง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

๔๖ ๑๓๑ ๗๒ ๓ ๑ ๓.๘๖ ๗๗.๒๓ มาก 
 
  

๓.๒ วัน เวลา และสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓๕ ๙๖ ๑๐๙ ๑๑ ๒ ๓.๖๐ ๗๑.๙๔ 

 

มาก 
  

๓.๓ บุคลากรเจ้าหน้าที่ มี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
และเกิดการพัฒนาศักยภาพ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๓๔ ๑๑๕ ๙๙ ๔ ๑ ๓.๗๐ ๗๓.๙๙ มาก 
 
  

๓.๔ ความพึงพอใจในภาพรวมของ
กิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคี ๔๗ ๑๓๒ ๗๑ ๒ ๑ ๓.๘๘ ๗๗.๕๕ มาก 

  

เฉลี่ย ๓.๗๖ ๗๕.๑๘ มาก 
 

  จากผลการส ารวจความพึงพอใจในกิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคี  พบว่า มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๖  
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๘ อยู่ในระดับมาก โดยความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคี  มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๘ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๕  อยู่ในระดับมาก รองลงมา รูปแบบกิจกรรมกีฬา ช่วยส่งเสริม 
การสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมของบุคลากร และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๖ คิดเป็น 
ร้อยละ ๗๗.๒๓ อยู่ในระดับมาก และบุคลากรเจ้าหน้าที่ มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นและเกิดการพัฒนา
ศักยภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๙ อยู่ในระดับมาก 

 



๔๔ 

 

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

๓.๑ กิจกรรม KM  
 ส านัก/กอง/กลุ่ม ดูงาน happy social อ่ืนๆ 

กผป. ๙ ๖ ๔ 0 
กคต. ๓ ๔ ๗ 0 

สลก. และ ศรท. ๑๔ ๑๖ ๑๙ 0 
กกค. ๒๒ ๑๔ ๑๑ 0 
สปจ. ๗ ๘ ๒ 0 
สผพ. ๕ ๗ ๙ 0 
กคฆ. ๖ ๒๐ ๑๐  0 
กคส. ๑๓ ๑๒ ๕ 0 
กคฉ. ๑๓ ๘ ๘ 0 
กตส. ๒ ๑ ๐ 0 
กพบ. ๐ ๑ ๕ 0 
รวม ๙๔ ๙๗ ๘๐ 0 

   

  ต้องการให้หน่วยงานจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ผ่าน Happy Hour (ถ่ายทอดประสบการณ์)  
มากที่สุด จ านวน ๙๗ ความคิดเห็น รองลงมา ดูงานหน่วยงานอ่ืน ๆ จ านวน ๙๔ ความคิดเห็น และล าดับสุดท้าย
สื่อสารผ่าน Social Media จ านวน ๘๐ ความคิดเห็น       

 

 


