
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 



สคบ. มีภำรกิจหลักคือกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
โดยก ำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจมิให้ละเมิดสิทธิผู้บริโภค รวมทั้งแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของผู้บริโภคที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรซื้อ 
หรือใช้สินค้ำหรือบริกำร ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรโฆษณำ กำรจัดท ำฉลำก
สินค้ำและบริกำร  สัญญำ สินค้ำที่อำจเป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค และ 
กำรด ำเนินคดีแทนผู้บริโภค นอกจำกนี้ ยังมีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแล 
กำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง 



MISS ION  
พันธกิจ  
๑. บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเป็นธรรมและโปร่งใส 
   เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค  
 ๒. พัฒนำกฎหมำยและนโยบำยด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
        ให้ทันต่อเหตุกำรณ์  
๓. สร้ำงเครือข่ำยผู้บริโภคและประสำนควำมร่วมมือ 
   ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน  
  ๔. เผยแพร่ควำมรู้เพื่อสร้ำงจิตส ำนึก 
    ให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษำสิทธิของตนเอง  



ค่ำนิยม (Value) 

“เสมอภาค สุจริต  ใฝ่รู้  มุ่งผลสัมฤทธิ์  สามัคคี” 



แผนที่ยุทธศำสตร์ ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ 
 

กำรพัฒนำกลไกกำรป้องกันและ
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
 

กำรพัฒนำกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค 
ให้ทันต่อสถำนกำรณ์ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
 

กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริโภคและ
เครือข่ำยด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
 

กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร 
สู่ควำมเป็นเลิศ 

ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองตาม

มาตรฐานสากล 

ผู้ประกอบธุรกิจด าเนิน
กิจการถูกต้องตามกฎหมาย 

และจริยธรรม 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยจากการเลือกใช้

สินค้า และบริการ 

กฎหมายที่
เกี่ยวกับการ

คุ้มครอง
ผู้บริโภคผ่าน
ความเห็นชอบ 

ประชาชนไดรับการ
แก้ไขปัญหาเรื่องราว

ร้องทุกข์ 

ประชาชนสามารถ
เข้าถึงสารบบเรื่องราว

ร้องทุกข์ 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภค 

เครือข่ายมีความ
เข้มแข็งในการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค

ตอบสนองรประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน 

การคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัด 
และท้องถ่ินสามารถตอบสนอง 
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 

สคบ.มีการบริหาร
จัดการที่มี

ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล และมี

ธรรมาภิบาล 

ความพงึพอใจตอ่การด าเนินงานของ
ผู้ รับบริการ 

ความเชื่อถือ เชื่อมัน่ตอ่องค์กร ในการ
เป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล 

ชอ่งทางการให้บริการที่
หลากหลาย เข้าถึงได้งา่ย 

มีระบบสารสนเทศในทกุระบบงาน 
(ทกุหน่วยงานใน สคบ.) 

ก าหนด
มาตรการ

เยียวยาผู้บริโภค
ข้ามแดน 

บูรณาการความ
ร่วมมือให้

สอดคล้องกับงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ในระดับสากล 

ตรวจสอบ ก ากับ และติดตามพฤติการณ์ 
ผู้ประกอบธุรกิจ  พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพ 
ผู้ประกอบธุรกิจในการปฏิบัติตามที่กฎหมาย

ก าหนด และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตรวจสอบสินค้า และบริการที่สุ่มเสี่ยงและ
อาจไม่ปลอดภัย พร้อมทั้งด าเนินการเฝ้า
ระวัง เตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอย่าง

ต่อเนื่อง 

จัดท าฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่ปลอดภัย
ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลประกอบการซื้อ

สินค้า และบริการ 

ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข 
ยกเลิก และจัดท ากฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคให้มีความ

ทันสมัยเหมาะสม และ
สอดคล้องกับสภาวการณ์

ปัจจุบัน 

ทบทวน พัฒนา 
และจัดท ากลไก
การแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์

ให้มีความ
เหมาะสมกับการ

ด าเนินงานใน
ปัจจุบัน 

พัฒนาช่องทางสื่อสาร 
และเนื้อหาที่ใช้ในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย และ

สอดคล้องกับปัจจุบัน 

ส่งเสริมการด าเนิน
กิจกรรมเครือข่าย

อย่างต่อเนื่อง 

ผลักดันการด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค

ภายใต้แผนแม่บทการ
คุ้มครองผู้บริโภค

แห่งชาติ 

พัฒนากลไกการ
ด าเนินงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
ให้มีประสิทธิภาพ 

 
          พัฒนาสมรรถนะองค์กรตามหลักการ        ระบบบริหารการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ         ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพ        พัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกระดับ               การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                บริหารงานภาครัฐแนวใหม่                                                                                                                                                                                                                 เพื่อการปฏิบัติงาน 
 



แผนภูมิโครงสร้ำงอัตรำก ำลังของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ขรก. = 154 
พรก. = 120 
ลจป. = 2 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (บริหำรระดับสูง) 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร พรก. = 2 

ขรก. = 3 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน พรก. = 1 

ขรก. = 2  

ลูกจ้ำงเหมำ = 2 

ลูกจ้ำงเหมำ = 1 

รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
(บริหำรระดับต้น) = 2 

ส ำนัก 
เลขำนุกำรกรม 

กองกฎหมำย 
และคด ี

กองคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ด้ำนโฆษณำ 

ขรก. = 24  
พรก. = 23 

ลูกจ้ำงเหมำ=10 

ขรก. = 26 

พรก. = 17 
ลูกจ้ำงเหมำ = 13 

ลูกจ้ำงเหมำ = 7 
พรก. = 11 

ขรก. = 15 

กองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนฉลำก 

กองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้ำนธุรกิจขำยตรงและ

ตลำดแบบตรง 

กองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนสัญญำ 

กองเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์ 

ส ำนักแผนและกำร
พัฒนำกำรคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

ส ำนักประสำนและ
ส่งเสริมกำร

คุ้มครองผู้บริโภค 

ขรก. = 15  

พรก. = 16   

ลูกจ้ำงเหมำ = 7   

ขรก. = 12  

พรก. = 3  

ลูกจ้ำงเหมำ = 7  

ขรก. = 13  

พรก. = 20   
ลูกจ้ำงเหมำ = 10  

ขรก. = 10  

พรก. = 12  
ลูกจ้ำงเหมำ = 19  

ขรก. = 20  

พรก. = 6   

ลูกจ้ำงเหมำ = 9 

ขรก. = 11  

พรก. = 9  
ลูกจ้ำงเหมำ = 194   



เทคโนโลยีสำรสนเทศ อุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

เทคโนโลย ี
1.ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค  
2.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
3.ระบบหนังสือเวียนภายใน สคบ. 
4.ระบบการจองห้องประชุม / จองรถยนต์ / ใบลา e-Meeting)  
5.ระบบคลังความรู้ผู้บริโภค (OCPB Knowledge) 
6.ระบบฐานข้อมูลกลาง สคบ. (OCPB DB Center)  
7.ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
8.ระบบติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation : 
MES) 
9.ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนท้องถิ่นและภูมิภาค) 
10.ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental 
Personnel Information System : DPIS) 
11.ระบบบริหารจัดการและตรวจสอบสิทธิผู้ใช้งานระบบเครือข่าย 
สคบ. (Authentication / user system register) 
12.อีเมล์กลางภาครัฐ (@ocpb.mail.go.th) 
13.อีเมล์ส านักงาน (@ocpb.go.th) 

อุปกรณ์ 
1. คอมพิวเตอร์ส านักงาน 
2. คอมพิวเตอร์ Notebook 
3. Printer / Fax 
4. ระบบอินเตอร์เน็ต ADSL มีสาย และไร้สาย 
5. เครื่องถ่ายเอกสาร 
6. โทรศัพท์พื้นฐาน 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
1. สถานที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
2. รถยนต์ส่วนกลางของแต่ละกลุ่ม / ฝ่าย 
3. ตู้น้ าดื่ม และตู้เย็น 
4. ห้องประชุม 
5. ห้องสมุด 
6. อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
7. โทรศัพท์พื้นที่ ประจ าแต่ละห้อง 
8. เครื่องปรับอากาศทุกห้อง 



พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค  

(ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2556  

พระรำชบัญญัติ
ขำยตรงและ

ตลำดแบบตรง 

พ.ศ.2545 

พรบ.ควำมรับผิด
ต่อควำมเสียหำยที่
เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่

ไม่ปลอดภัย  
พ.ศ. 2551 

พรบ.วิธี
พิจำรณำคดี

ผู้บริโภค  

(ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2556 



วิเครำะห์องค์กร 



ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 

10 

 - ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาจากการท่ีผู้บริโภคถกูละเมิดสิทธิให้สอดคล้องกบักระแสการเปล่ียนแปลงของสงัคม 
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี โดยสร้างความเข้าใจในกระบวนการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้กับผู้บริโภค และลดความซับซ้อนของ
กระบวนการดงักลา่วเพ่ือให้สามารถเอือ้ประโยชน์และตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้กบัผู้บริโภคได้อย่างทนัท่วงที ตลอดจนบรูณาการกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในการบงัคบัใช้กฎหมายกบัผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีการกระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค 
 - พัฒนางานด้านเครือข่ายภาคประชาชน โดยสร้างเครือข่ายให้มีเข้มแข็ง มีการส่ือสารหลายทิศทาง มีประชาชนผู้บริโภคเป็น
ศนูย์กลางของการคุ้มครองผู้บริโภค และสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทัง้สามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร ความรู้ตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การ คุ้มครอง
ผู้บริโภค เป็นสงัคมของการเรียนรู้ สงัคมของข้อมลูข่าวสารท่ีทนัตอ่สถานการณ์ โดยสามารถก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาด้วยตวัของปัญหา
เอง ไมใ่ชเ่ป็นการแก้กฎหมายและมาตรการ หรือเพิ่มอ านาจให้กบัหนว่ยงานในการเยียวยาให้กบัผู้บริโภคท่ีถกูเอารัดเอาเปรียบ 

1.ความท้าทายด้านพันธกจิ 

2.ความท้าทายด้านพันธกจิ 

 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการพัฒนางานบริการที่เป็น
ภารกิจหลักโดยได้จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภคให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ โดยปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้ก าหนดขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค ดังนี้  
๑. ขั้นตอนในชั้นเจ้าหน้าที่  
๒. ขั้นตอนในชั้นคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยฯ  
๓. ขั้นตอนในชั้นคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค  
๔. ขั้นตอนในชั้นคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้พิจารณายกเลิกการหยุดนับระยะเวลาและก าหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน  
ครบทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังได้เ พ่ิมช่องทางการร้องทุกข์โดยสามารถร้องทุกข์ผ่าน 
application ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย 

 เนื่องจากการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ต้อง
ประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นงานเฉพาะที่ต้องใช้บุคลากรที่มี
ความรู้ ความช านาญ มีจิตของการบริการ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม โปร่งใส ซื่อสัตย์ และเที่ยงธรรม ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริ โภคจึ ง ได้ มี ก ารปรับทัศนคติ 
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของบุคลากรให้สอดคล้องกับการท างาน 
โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญที่หลากหลาย สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
การท างาน  

3.ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 



พันธกิจ ก าหนดกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังของ
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ก าหนดทิศทาง/ยุทธศาสตร์ (4 ปี / 1 ปี / 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์) 

ข้อมูล/สภาพแวดล้อมที่
เก่ียวข้อง/ความท้าทาย 

สื่อสาร/ถ่ายทอดเพื่อให้รับรู้ 
เข้าใจและน าไปปฏิบัติ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

CS 

LD/ SP 

กระจายอ านาจการตัดสินใจ/บรรยากาศในการท างาน 

กา
รจ

ัดก
าร

ฐา
นข

้อม
ูล 

 

สร้างบรรยากาศความผูกพัน
ความร่วมมือ 

ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายสู่ระดับบุคคล 

การก าหนดกระบวนการ (สร้าง
คุณค่า/สนับสนุน) 

การวิเคราะห์ข้อก าหนด/ก าหนด
ตัวช้ีวัด 

การออกแบบ/กระบวนการ 

ก าหนดมาตรฐาน จัดท าคู่มือ 

ระ
บบ

รอ
งร

ับภ
าว

ะฉ
ุกเ

ฉิน
 

จัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ /  
ความพึงพอใจ / ไม่พอใจ 

บริหารจัดการ/สรา้งความรว่มมือ
เครือข่าย 

การบริหารความเสี่ยง  

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

การจัดการความรู้ 

ตรวจสอบ / ติดตามเพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุง 

ระ
บบ

กา
รค

วบ
คุม

ภา
ยใ

นแ
ละ

บร
ิหา

ร
คว

าม
เส

ี่ยง
 

กา
รก
 าก
บัด
แูล
ที่ด
ี 
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Flow chart แสดงควำมเชื่อมโยงในแต่ละหมวด 
CS 

CS 

CS 
SP 

SP 

LD/ SP 

LD 

LD 

LD 

IT 

IT 

LD 

LD/ PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

SP 

SP/HR 

SP 

SP 



กำรประเมินตำมเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ระดับพื้นฐำน ฉบับที่ ๒ 





สื่อสำร ถ่ำยทอด ก ำหนดทิศทำง รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กระบวนกำรก ำหนดทิศทำง 

วิสัยทัศน ์
พันธกิจ 
ค่ำนิยม 
เป้ำประสงค ์
ผลกำรด ำเนินงำน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

นโยบายรัฐบาล 
แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนยุทธศาสตร์กรม 
นโยบายผู้บริหาร 

ความต้องการของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สภาพแวดล้อมภายใน/นอกที่เก่ียวข้อง 

หมำยเหตุ : สผพ. มีกำรทบทวนทิศทำงเปน็ประจ ำทุกปี. 

ประเด็นการสื่อสาร 
วิสัยทัศน์  / พันธกิจ / ค่านิยม / เป้าประสงค์ / 
ยุทธศาสตร์/ ทิศทางองค์กร/ นโยบาย 

ช่องทางในการสื่อสาร 
การประชุม/ สัมมนาชี้แจงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
หนังสือเวียน บอร์ดประกาศข่าว ระบบ intranet
ประกาศเสียงตามสาย เวปไซต์ www.ocpb.go.th 
แผ่นพับ Group line การประชุมคณะกรรมการ/ 
คณะท างาน และ facebook 

พันธกิจ 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ประเมินผลกำรรับรู้และเข้ำใจ 
ทบทวนแนวทำงกำรก ำหนดทิศทำง/
แนวทำงกำรถ่ำยทอดสื่อสำร 
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80.11 

89.87 93.00 



วิสัยทัศน์ และค่ำนิยม 

เป็นหน่วยงำนกลำงในกำร
ด ำเนินกำรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค   
เป็นศูนย์กลำงข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค โดย
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของผู้บริโภค เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภำพและประโยชน์
สูงสุดกับผู้บริโภคอย่ำงโปร่งใส เป็น
ธรรม  

วิสัยทัศน์เดิม 

เป็นองค์กรกลำงในกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคอย่ำงทั่วถึงเป็นธรรมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้ผู้บริโภคอย่ำง
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์เดิม 

เป็นองค์กรกลำงในกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคของชำติในระดับสำกล 
 
 
 
 
 
 
 

2554 2555 

วิสัยทัศน์ใหม ่

เป้ำหมำย  
ภำยในปี 
2562 

แต่งต้ังคณะท างาน
พิจารณาวิสัยทัศน์

ของสคบ. 

ทบทวน และ
วิเคราะห์จัดท า

วิสัยทัศน์ 

ประกาศใช้ 
สื่อสารบุคลากรและ

ผู้รับบริการ 
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นโยบำยของผู้บริหำร และ Core Competency ของ องค์กร 

1. สคบ. ควรเพิ่มบทบาทในการก าหนดนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ 
2. สคบ. ควรมีการด าเนินการในเชิงพื้นท่ี เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิผู้บริโภคอย่างท่ัวถึง ตอบสนอง 

ความต้องการของผู้บริโภคได้ และท าให้ผู้บริโภคมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
3. สคบ. ต้องท างานเชิงรุก แก้ไขปัญหาก่อนประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน และมีการพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง  
4. สคบ. ควรค านึงถึงภาพลักษณ์องค์กรในการอ านวยความยุติธรรม ควรมีการสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นท่ีประจักษ์

แก่หน่วยงานภายนอก และสังคม  
5. สคบ. เป็นหน่วยงานท่ียึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ละเว้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น บุคลากรจะต้องมีจิตบริการเข้าถึง

จิตใจของประชาชน 
6. สคบ. ควรมีการพัฒนาบุคลากรแบบมีทิศทาง การสร้างบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู ้

Core Competency ของ องค์กร 
         
      สคบ. เป็นหน่วยงำนที่มีกฎหมำยในกำรบังคับใช้ของ

ตนเองสำมำรถคุ้มครองผู้บริโภคได้โดยตรง ยึดมั่นใน
หลักธรรมำภิบำล ปลอดจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น   



ระบบ Warning System ส ำหรับผู้บริหำร 
ระบบกำรติดตำมประเมินผล (ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร ตัวชี้วัด และงบประมำณ)  
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 ระบบการติดตามประเมินผล เป็นระบบที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับกระบวนการงบประมาณของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และองค์กรอิสระ เพื่อให้หน่วยงานที่ใช้งานระบบ สามารถน าสารสนเทศที่มีในระบบมาประมวลผลเพื่อสรุปภาพรวมระดับหน่วยงาน
น าเสนอต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล และสรุปภาพรวมส าหรับติดตามประเมินผลภายในหน่วยงานได้ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้
ผู้ใช้งาน โดยสามารถก าหนดผู้ใช้งาน หน่วยงาน และขั้นตอนการจัดท า อนุมัติ รายงานผล ส าหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่มภายในหน่วยงานได้ 
คุณสมบัติพิเศษ (Key Features) 
- กำรก ำหนดข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของหน่วยงำน 
- กำรก ำหนดแหล่งเงิน 
- กำรก ำหนดประเภทรำยได/้ประเภทรำยจ่ำยหน่วยงำน 
- รำยงำนสรุปงบประมำณของหน่วยงำน 
- Dashboard ส ำหรับผู้บริหำร 
- ระบบกำรจัดกำรผู้ใช้งำนรองรับผู้ใช้งำนภำยในหน่วยงำน สำมำรถก ำหนดสิทธิ์ได้ตำมต้องกำร 



กิจกรรมค่ำนิยม 

สำมัคคี สุจริต 

เสมอภำค ใฝ่รู้ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ 



กำรส่งเสริมหลักธรรมำภิบำล 
ธรรมำภิบำล ปี 59 

(ร้อยละ) 
ปี 60 

(ร้อยละ) 

หลักนิติธรรม  66.71 86.64 

หลักคุณธรรม  67.31 87.61 

หลักความโปร่งใส  64.80 81.79 

หลักการมีส่วนร่วม  61.90 80.68 

หลักส านึกรับผิดชอบ 64.97 84.64 

หลักความคุ้มค่า  57.46 82.21 



ธรรมำภิบำล ปี 58 
(ร้อยละ) 

ปี 59 
(ร้อยละ) 

หลักความโปร่งใส 60.24 67.28 

ความพร้อมรับผิด 65.73 85.12 

ความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน 

93.17 95.30 

กำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของ สคบ.  
(ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 



ก ำ ห น ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร เ รี ย น รู้  
แ ล ะ ผู ก สั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ ค น ใ น อ ง ค์ ก ร  

• โครงการ HAPPY WORKING LIFE 2017 
• การมอบสิ่งของ ให้ความเอาใจใส่ดูแล 
   ความเป็นอยู่และทุกข์สุขในการท างาน 
• กิจกรรมงานวันคุ้มครองผู้บริโภค  
   ที่จะจัดขึ้น ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อ    
   เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทั้ง  
   ภายนอกและภายใน 

ติดตำม และจัดท ำสรุปผล รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะส ำหรับด ำเนินกำรต่อไป 

เสนอ CKO และ ลคบ. ต่อไป 

กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร 



ตัวอย่ำงรูปแบบสื่อสร้ำงสรรค ์



องค์ประกอบในกำรก ำกับดูแล และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
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มำตรกำรจัดกำรผลกระทบทำงลบต่อสังคม 

แผนยุทธศำสตร์กรม 

แผนรองรับภำวะฉุกเฉินและบริหำร
ควำมต่อเนื่อง นโยบำยก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม 

ด้ำนรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 

ด้ำนผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้ำนองค์กำร 

ด้ำนผู้ปฏิบัติงำน 

กรณี ไฟไหม้ 

กรณี ชุมนุม 

กรณี แผ่นดินไหว 

กรณี ก่อการร้าย 

กรณี น้ าท่วม 

การตรวยสอบ/ทดสอบสนิค้าและบรกิารที่ไม่
ปลอดภัย 

การแอบอ้างหาประโยชน์ของมิจฉาชีพ
โดยแสดงบทบาทว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ 
สคบ. 

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคยังขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนงานของ สคบ. 

กฎหมายไม่ทันต่อสถานการณ ์

๒๔ กิจกรรม 
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1. ทบทวนมำตรกำรจัดกำรผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึ้นต่อสังคมในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

1.1 กำรพัฒนำกลไก และมำตรฐำนกำรตรวจสอบเฝ้ำระวังและเตือนภัยผู้บริโภค 

1.2 ควรมีกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เตือนภัยผู้บริโภคที่เข้ำใจง่ำยสื่อสำรผ่ำนสังคมออนไลน์
และช่องทำงอื่นๆให้มำกขึ้น 

๒. วิเครำะห์ประเด็นผลกระทบทำงลบที่อำจ
เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 
ของ สคบ. ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๓. จัดท ำข้อเสนอมำตรกำร
จัดกำรผลกระทบทำงลบท่ีอำจ

เกิดขึ้นต่อสังคม 

๔. ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบมำตรกำรจัดกำร
ผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึ้นต่อ
สังคม 

๕. เสนอมำตรกำรต่อผู้บริหำรเพื่อ
อนุมัติและประกำศใช้ 

๖. สื่อสำรมำตรกำรให้บุคลำกร
ทรำบและมอบหมำยผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 

๗. ติดตำมประเมินผลรอบ  
๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน 

๘. เมื่อสิ้นสุดแผนงำน สื่อสำรผลกำร
ด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทรำบ

เพื่อพัฒนำปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำรจะมี
กำรรำยงำนผล และปรับปรุง 
ทบทวนมำตรกำรผลกระทบที่
เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนไป

พัฒนำต่อไปเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด 

วิธีกำร/มำตรกำรจัดกำรผลกระทบทำงลบ 
ที่อำจเกิดขึ้นต่อสังคม 





กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ 
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จุดแข็ง และจุดอ่อน 

  จุดแข็ง จุดอ่อน 
Strategy S1 มียุทธศาสตร์ และแผนงาน พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน 
W1 การบริหารงานอิงกับการเมือง จนขาดเสถียรภาพขององค์กร 
W2 ขาดกลยุทธ์ในการจูงใจบุคลากรให้รักองค์กร ไม่มีแรงจูงใจในการ
ท างาน 
W3 นโยบายบางอย่างยากต่อการปฏิบัติให้ส าเร็จได้จริง 

Structure S2 มีโครงสร้างในรูปแบบคณะอนุกรรมการ/ คณะกรรมการ 
เฉพาะด้านต่างๆที่ชัดเจน ท าให้การแก้ไขปัญหาสามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
S3 มีโครงสร้างองค์กร หน้าที่รับผิดชอบชัดเจน 

W4  โครงสร้างของ คคบ. ยังมผีู้แทนไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคท าให้การวางนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค
ระดับประเทศขาดความคล่องตัว 
W5 โครงสร้าง ปริมาณงาน และจ านวนบุคลากรยังไม่มีความ
สอดคล้องกัน 

System S4 มีกระบวนงานการด าเนินงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีคู่มือ
ปฏิบัติงานทั้งงานหลักและงานสนับสนุน 
S5 มีคู่มือส าหรับประชาชน ตาม พรบ.การอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
S6 การด าเนินงานมีกฎหมายรองรับชัดเจน มีรูปแบบการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  

W6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มไีม่ได้ถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
W7 สถานที่ อุปกรณ์ในการด าเนินงานไมเ่อ้ืออ านวย 
W8 กระบวนงานของแต่ละกองไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
W9 การสื่อสารเกี่ยวกับข้ันตอนการปฏิบัติงานยังไม่ทั่วถึง 
  



  จุดแข็ง จุดอ่อน 
Style S7 มีการมอบอ านาจ/ กระจายอ านาจให้ปฏิบัติราชการ รักษา

ราชการแทนที่ชัดเจน 
S8 รูปแบบการท างานไม่ยึดติดท าให้เกิดความคล่องตัวสามารถ
ปรับไปตามสถานการณ์ 

W10 รูปแบบการท างานแบ่งออกเป็นหลายส่วนงานแต่ยังเกิดความไม่
เข้าใจในรายละเอียดของงานนั้นๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด 
ในการพิจารณาเพ่ือมอบหมายงาน 
W11 การท างานมุ่งเน้นเชิงรับมากเกินไป ส าหรับรูปแบบการท างาน
เชิงรุกเป็นแนวทางเดิมๆ 

Staff S9 บุคลากรมุ่งม่ันในการท างาน และยึดหลักธรรมาภิบาลอย่าง
เคร่งครัด 
S10 บุคลากรมีความอดทน และมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

W12 บุคลากรบางส่วนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน โดยไม่มีความ
ช านาญในงานนั้นๆ 
W13 บุคลากรไม่มีความผูกพันต่อองค์กร ขาดแรงจูงใจในการท างาน 

Skill S11 มีการก าหนดแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน 
S12 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีทักษะเฉพาะด้าน 
S13 บุคลากรมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับองค์ความรู้ที่
จ าเป็นตามต าแหน่ง 

W14 การสนับสนุนบุคลากรในการอบรมเฉพาะด้านไม่ครอบคลุม
บุคลากรทุกคน 
W15 บุคลากรขาดทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
W16 บุคลากรไม่น าทักษะที่ตนเองมีมาใช้งานอย่างเต็มที่ ท าให้ไม่เกิด
การพัฒนาตนเอง และงานขาดการพัฒนา 
  

Shared 
Value 

S14 บุคลากรมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน 
S15 บุคลากรมีใจรักการบริการไม่เลือกปฏิบัติ 
S16 บุคลากรมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม 
 

W17 ค่านิยมของคนในองค์กรแบ่งพรรคพวก ท าให้การประสานงาน
ไม่คล่องตัว ไม่มีความสามัคคี ขาดความเคารพเพ่ือนร่วมงาน  
  

จุดแข็ง และจุดอ่อน 



โอกำส และอุปสรรค 
  โอกำส อุปสรรค 

Political O1 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
  

T1 นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งท าให้ขาดความต่อเนื่อง
ในการด าเนินงาน  
T2 ผู้ก าหนดนโยบาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย
ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ สคบ. 
T3 หน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ 
สคบ. ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการบูรณาการงานร่วมกัน 

Economic O2 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นการเปิด
โอกาสการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ 
  

T4 การเปิดการค้าเสรีท าให้สินค้าที่ไม่มีมาตรฐาน/ ไม่ปลอดภัย 
ผ่านเข้าสู่ตลาดได้ง่าย 
T5 ปัญหาเศรษฐกิจส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคสินค้าราคาถูก
ซึ่งมีความน่าจะเป็นสูงในเรื่องของความด้อยคุณภาพของสินค้า
เหล่านั้น 
T6 ระบบทุนนิยมท าให้โอกาสในการประกอบธุรกิจที่เอารัดเอา
เปรียบผู้บริโภคมีมากขึ้นเนื่องจากการแข่งขันที่เพ่ิมข้ึน 

Social O3 องค์กรอิสระด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคม 
สมาพันธ์ ชมรมต่างๆที่เพ่ิมข้ึนในปัจจุบันเป็นส่วนผลักดันใน
การขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
O4 ผู้บริโภคให้ความสนใจในการรักษาสิทธิของตนเองเพ่ิม
มากขึ้น ท าให้บทบาทของผู้บริโภคในการรักษาสิทธิของตน
มีความชัดเจน และเป็นกระแสในสังคม 
O5 ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคเพ่ิม
มากขึ้น 

T7 ผู้ประกอบธุรกิจไม่มีจรรยาบรรณ 
T8 การบริโภคนิยมท าให้ผู้บริโภคมองข้ามคุณภาพของสินค้า แต่
เลือกบริโภคตามกระแสนิยม 
  



  โอกำส อุปสรรค 
Technology O6 ความทันสมัยของเทคโนโลยีท าให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร/ การติดต่อระหว่างหน่วยงานมีความรวดเร็วมาก
ขึ้น 
O7 เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูล
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้สะดวกขึ้น 
  

- เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันท าให้มีช่องทางในการเลือกซ้ือ
สินค้า การโฆษณาต่างๆมีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งอาจท าให้ 
การตรวจสอบไม่ครอบคลุม 
-ผู้ประกอบธุรกิจมีช่องทางในการเสนอขายสินค้าและบริการเพิ่ม
มากขึ้นซึ่งอาจมีสินค้าท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือมีการเอารัด
เอาเปรียบผู้บริโภคผ่านทางช่องทางใหม่ๆท่ีเกิดข้ึน 

Legal O8 เป็นหน่วยงานที่สามารถฟ้องคดีแทนผู้บริโภค 
O9 คคบ.มีอ านาจในการสั่งห้ามขายสินค้าที่อาจก่อให้เกิด
อันตราย สินค้าท่ีไม่ปลอดภัย 
O9 มีการแก้ไข ออกกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

- การบังคับใช้กฎหมายระหว่างหน่วยงานยังมีความสับสนใน
อ านาจหน้าที่ท าให้ยากต่อการปฏิบัตาน 
  
  
  

Environment O10 ปัจจุบันการบริโภคอย่างยั่งยืนเป็นกระแสที่ก าลัง
เกิดข้ึนซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างนิสัยการบริโภคท่ีดีให้แก่
ผู้บริโภค แทนกระแสสังคมบริโภคนิยม 
 

- การเกิดภัยธรรมชาติมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ราคาสินค้า 
  
  

โอกำส และอุปสรรค 



benchmarking 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
ส ำนักงำนมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) 
กรมกำรค้ำภำยใน กรมวิชำกำรเกษตร 

- รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอัน
เ นื่ อ ง ม า จ า ก ก า ร ก ร ะ ท า ข อ ง 
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ  เ พ่ื อ เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของ
ผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งกระท าการใดๆ 
อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือ
พิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆ ตามที่
เห็นสมควรและจ าเป็นเพ่ือคุ้มครอง
สิทธิของผู้บริโภค 
- สนับสนุนหรือท าการศึกษาและวิจัย
ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ร่ ว ม กั บ ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
หน่วยงานอื่น 
- ด า เนินการเผยแพร่วิชาการ ให้
ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภค เพ่ือ
สร้างนิสัยในการบริโภคที่ เป็นการ
ส่งเสริมพลานามัย ประหยัดและใช้
ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์
มากที่สุด 

การปฏิบัติงานตาม พรบ.มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 
มติคณะรัฐมนตรี  นโยบายรัฐบาล 
แผน พัฒนา เศรษฐกิ จและสั ง คม
แห่งชาติ นโยบายและแผนแม่บทของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 
- การก าหนดมาตรฐานระดับประเทศ
และระดับสากล 
- การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม
มาตรฐานของประเทศและการรับจด
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ การรับรองฉลาก
เขียว  และเป็นหน่ วยตรวจให้ กับ
สถาบันมาตรฐานต่างประเทศ 
- การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.)  
- การรับรองระบบงาน ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ และการจดทะเบียน
บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรและ
องค์กรฝึกอบรมด้านมาตรฐาน 
- การบริการข้อสนเทศมาตรฐานและ
เป็นศูนย์ตอบข้อซักถาม 
- การปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลง
ภายใต้องค์กรการค้าโลก 

- ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ กฎหมายว่าด้วยการ
แข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมโภคภัณฑ์ กฎหมายว่าด้วย
การค้าข้าว ก าหมายว่าด้วยมาตราชั่ง
ตวงวัด กฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า 
ไชโลและห้องเย็น และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
- จั ดท าและประสานแผนปฏิบั ติ
ร า ชก า รของกรม ให้ เ ป็ น ไปต าม
นโยบายและแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตามและ
ประ เ มิ น ผลกา รปฏิ บั ติ ง า นต า ม
แผนปฏิบัติราชการของกรม และ
ด า เนินการเกี่ ยวกับงานสถิติและ
ประมวลผล  พัฒนา ระบบ  และ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศการค้า
ภายในประเทศ 
- จัดระบบ ส่งเสริม และพัฒนาการค้า 
การตลาด และตลาดภายในประเทศ
ให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเป็น
ธรรม 
 

- ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ
กักพืช กฎหมายว่าด้วยปุ๋ย กฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมยาง กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองพันธุ์พืช และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
- ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และ
พัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวกับพืช  
- ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ 
ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานสินค้า
พืช และให้ค าแนะน าเก่ียวกับเรื่องดิน 
น้ า ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต 
และผลิตภัณฑ์พืช การบริการส่งออก
สินค้าเกษตรและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
- ปฏิบัติการ อ่ืนใดตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ส ำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) 

กรมกำรค้ำภำยใน กรมวิชำกำรเกษตร 

- ประสานงานกับส่วนงานราชการ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการควบคุมส่ง เสริม หรือ
ก าหนดมาตรฐานของสินค้ าหรื อ
บริการ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งสินค้ า
ประเภทอุปโภคบริโภค สคบ. 
- ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น อ่ื น ๆ ต า ม ที่
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องมอบหมาย 

- งานด้านการมาตรฐานระหว่าง
ประเทศและภูมิภาค 
- การส่งเสริมมาตรฐานและพัฒนา
ด้านการมาตรฐาน 
- การพัฒนาบุคลากร 

- จัดระเบียบและส่งเสริมระบบการค้า
สินค้าเ พ่ือรักษาระดับราคาสินค้า
เกษตร 
- ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่าง
เป็นธรรมและป้องกันการผูกขาดตัด
ตอนทางการค้า 
- จัดระบบราคาและปริมาณสินค้าให้
เกิดความเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริม
และพัฒนาผู้บริโภคให้มีบทบาทในการ
พิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง 
- จัดระบบและพัฒนาการชั่งตวงวัดใน
เชิงพาณิชย์ 
- จัดระเบียบเกี่ ยวกับการค้าและ
การตลาด รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
และควบคุมการประกอบธุรกิจ  
- พัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ 
รวมทั้งด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการค้า
ให้เป็นธรรม 
- ปฏิบัติการ อ่ืนใดตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

benchmarking 



ควำมเชื่อมโยงปัจจัยในกำรวำงแผน 



ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงควำมท้ำทำยเชงิยุทธศำสตร์ กับประเด็นยุทธศำสตร์ 
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1. กำรพัฒนำกลไกกำรปอ้งและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

2. กำรพัฒนำกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคให้ทัน 
ต่อสถำนกำรณ์ 

3. กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริโภคและเครือข่ำยด้ำนกำร
คุ้มครองผู้บริโภค 

ประเด็นยุทธศำสตร์ของ สคบ. ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 

4. กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ 

 - ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการท่ีผู้บริโภคถูก
ละเมิดสิทธิให้สอดคล้องกบักระแสการเปล่ียนแปลงของสงัคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 
 - พัฒนางานด้านเครือข่ายภาคประชาชน โดยสร้างเครือข่ายให้มี
เข้มแข็ง มีการส่ือสารหลายทิศทาง มีประชาชนผู้บริโภคเป็นศนูย์กลางของการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และสามารถพึง่พาตนเองได้ รวมทัง้สามารถเข้าถึงข้อมลูขา่วสาร ความรู้ตา่งๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ตอ่การคุ้มครองผู้บริโภค 

 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการพัฒนางานบริการที่เป็น
ภารกิจหลักโดยได้จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภคให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของของผู้ รับบริการ  

 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคได้มีการปรับทัศนคติ 
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของบุคลากรให้สอดคล้องกับการท างาน โดยพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความช านาญที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของการท างาน  

1.ความท้าทายด้านพันธกจิ 

2.ความท้าทายด้านปฏบิัตกิาร 

3.ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 
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กลยุทธ์ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรให้ได้รับควำมเป็นธรรม 
- จัดให้ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์เพื่อให้ผู้บริโภคใช้บริกำรโดยตรง และผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศออนไลน์ต่ำงๆ 
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีคุณธรรมจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ 
- ให้ควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
- ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจดทะเบียนธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง  

กำรเงิน องค์กร 

กำรบริหำร
จัดกำร 

บุคลำกร 

สังคม เทคโนโลยี ผู้ประกอบ
ธุรกิจ 

ผู้บริโภค 

สภำพ
เศรษฐกิจ 

คุณภำพ
สินค้ำ 

กำรเมือง 

กฎหมำย 

EXTERNAL ENVIRONMENT 

INTERNAL ENVIRONMENT 



WT ป้องกัน 

 

WO พัฒนำ 
 

SO เชิงรุก 

 
ST เชิงรับ 

 

TOWS/ SWOT Matrix 



กำรวิเครำะห์กลยุทธ์ โดย TOWS/ SWOT  Matrix [S – O เชิงรุก] 

 มีกฎหมายบังคับใช้ 
 มียุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
 มีกระบวนงานที่ชัดเจน 

 รัฐบาลให้ความสนใจงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 การเปิด ASEAN ท าให้มีช่องทางในการบูรณาการระหว่าง

ประเทศเพิ่มข้ึน 
 มีเครือข่ายภาคประชาชนเพิ่มขึ้น มีความตื่นตัว ตระหนักใน

การรักษาสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค 
 เทคโนโลยีท าให้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 



กำรวิเครำะห์กลยุทธ์ โดย TOWS/ SWOT  Matrix [S – T เชิงรับ] 

 มีกฎหมายบังคับใช้ 
 มียุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
 มีกระบวนงานที่ชัดเจน 

 ทัศนคติการท างานระหว่างหน่วยงาน 
 การเมืองแทรกแซง 
 พฤติกรรมผู้บริโภคบางกลุ่มยังเป็นไปในลักษณะบริโภคนิยม 

ตามกระแส  
 ปัญหาเศรษฐกิจ 



กำรวิเครำะห์กลยุทธ์ โดย TOWS/ SWOT  Matrix [W – T ป้องกัน] 

 ทัศนคติของบุคลากร 
 ปริมาณงาน 
 ระบบอุปถัมภ์ 
 จ านวนบุคลากรไม่เหมาะสมกับงาน 
 การสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร 
 ขาดกลยุทธ์จูงใจบุคลากร 
 คคบ. ไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานท าให้การก าหนดนโยบายระดับประเทศ

ไม่คล่องตัว 

 รัฐบาลให้ความสนใจงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 การเปิด ASEAN ท าให้มีช่องทางในการบูรณาการระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 
 มีเครือข่ายภาคประชาชนเพิ่มขึ้น มีความตื่นตัว ตระหนักในการรักษาสิทธิ

ของตนเองในฐานะผู้บริโภค 
 เทคโนโลยีท าให้เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 



กำรวิเครำะห์กลยุทธ์ โดย TOWS/ SWOT  Matrix [W – O พัฒนำ] 

 ทัศนคติของบุคลากร 
 ปริมาณงาน 
 ระบบอุปถัมภ์ 
 จ านวนบุคลากรไม่เหมาะสมกับงาน 
 การสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร 
 ขาดกลยุทธ์จูงใจบุคลากร 
 คคบ. ไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานท าให้การก าหนดนโยบายระดับประเทศ

ไม่คล่องตัว 

 ทัศนคติการท างานระหว่างหน่วยงาน 
 การเมืองแทรกแซง 
 พฤติกรรมผู้บริโภคบางกลุ่มยังเป็นไปในลักษณะบริโภคนิยม  

ตามกระแส  
 ปัญหาเศรษฐกิจ 



ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 
แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี 

ขั้นตอนในการจัดท าแผน 

1.รวบรวมข้อมูลและศึกษาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

2. พิจารณาความเก่ียวข้องในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์หลักของแผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนยุทธศาสตร์

ของ สคบ. 

3. จัดล าดับความส าคัญของโครงการ 

4. ก าหนดเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของ สคบ. 

5. ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

6. ประชุมร่วมกับส านักงบประมาณ พิจารณาการก าหนดเป้าหมาย
การให้บริการ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด 

7. ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อพิจารณา  
การก าหนดเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต โครงการ และตัวชี้วัด 

8. ประชุมคณะผู้บริหาร เพ่ือพิจารณายุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคของ สคบ. 

9. ฝ่ายวิชาการ วางแผนและติดตามประเมินผลรวบรวมข้อมูลจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ สคบ. เสนอ ลคบ.เห็นชอบและส่งให้

ส านักนายกรัฐมนตรี 

แผนปฏิบัติรำชกำร 1 ปี 

ขั้นตอนในการจัดท าแผน 

1.ประชุมร่วมกับส านักงบประมาณพิจารณาก าหนด
เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม 

และตัวชี้วัด 

2. ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อปรับนโยบาย 
การบริหารงานของหน่วยงาน 

3. ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อทบทวนการก าหนด
เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม 

และตัวชี้วัด ร่วมกับส านักงบประมาณ  
เพื่อเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

การจัดท าค าของงบประมาณประจ าปี 

4. ส านัก/กอง ส่งข้อมูลโครงการ/กิจกรรมและ
ประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ ให้ฝ่ายวิชาการ วางแผนและติดตาม
ประเมินผล สผพ. 

5. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 



ควำมสอดคล้องและตอบสนองกันในกำรวำงแผน 



กำรสื่อสำรแผนยุทธศำสตร์ 



การบริหารความเสี่ยง 

ผลการปฏิบัติพบว่า แต่ละส านัก
สามารถด าเนินการตามกิจกรรมต่างๆ 

ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

แต่ละส านักประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง 

แต่ละส านักจัดท าแผน
ปรับปรุงการด าเนินการปีท่ี
ผ่านมาส่งให้ กพบ.  

กพบ. รวบรวมและจัดท า
แผนปรับปรุงในภาพรวมของ 
สคบ. เสนอผู้บริหาร 

แต่ละส านักน าแผนปรับปรุงไป
ปฏิบัติ และจัดท ารายงานผล 
การปฏิบัติส่งให้ กพบ. 

กพบ. รวบรวมผลเสนอผู้บริหาร 
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ยุทธศำสตร ์

วิสัยทัศน ์

เป้ำประสงค์ 

ประสิทธิผล 

คุณภำพ 

ประสิทธิภำพ 

พัฒนำองค์กร 

ตัวชี้วัดระดับส ำนัก/ กอง 

ตัวชี้วัดระดับบุคคล 

เป็นองค์กรกลำงในกำรคุ้มครองผู้บริโภคของชำติในระดับสำกล 

ยุทธศำสตร์ ๗ ยุทธศำสตร ์

เป้ำประสงค์ ๑๒ ข้อ 

KPI ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ งบประมาณ 

ภำพรวมกำรแปลงระบบประเมินผลลงสู่ระดับส ำนัก/กองและระดับบุคคล 



กำรก ำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล 

วัตถุประสงค์และ
KPI ของ

ผู้บังคับบัญชา 

Job 
Description 

งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

วัตถุประสงค์
และตัวชี้วัด
ระดับบุคคล 

สิ่งที่ต้องการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุง 

วัตถุประสงค์
ขององค์กร 



กำรติดตำมประเมินผล 

• คณะกรรมกำรเร่งรัดกำรจ่ำยงบประมำณ ประชุม (รำยเดือน) 

• ระบบติดตำมประเมินผล MES ( Real time) 

• ผู้ประเมินภำยนอก (รำยปี) 



กำรจัดสรรสิ่งจูงใจ 

Happy Working Life 





กำรก ำหนดกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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น ำข้อมูลกลุ่มผู้รับบริกำร และผู้มี                
ส่วนได้ส่วนเสีย ที่ก ำหนดไว้ในลักษณะ
ส ำคัญขององค์กร มำพิจำรณำทบทวน 
เพื่อให้เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
น ำกรอบแนวคิด SIPOC Model มำใช้ใน
กำรวิเครำะห์ก ำหนดกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียสรุปผลกำรวิเครำะห์โดย
จัดท ำ Flow Chart กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียตำมพันธกิจ 

คณะท ำงำน PMQA 
ก ำหนดกลุ่มผู้รับบริกำรและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้ 
ครอบคลุมพันธกิจ 

เสนอให้คณะท ำงำน PMQA 
พิจำรณำทบทวนกำรก ำหนด 
กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย 

เสนอผลกำรพิจำรณำก ำหนดกลุม่
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
เพ่ือผู้บริหำร รับทรำบและ 
สั่งกำรให้ส ำนัก/กลุม่งำนที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรต่อไป 



กระบวนกำรรับฟงัและเรียนรู้ควำมต้องกำร 
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คณะท ำงำน PMQA มีกำรก ำหนดช่องทำงกำร
รับฟังและเรียนรู้ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งก ำหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละช่องทำง 

ที่ชัดเจน 

ประชุมและเสนอคณะท ำงำน PMQA พิจำรณำ 

คณะท ำงำน PMQA น ำเสนอช่องทำงฯ ที่ได้
ปรับปรุงให้ผู้บริหำรรับทรำบและสั่งกำรให้
ส ำนัก/กลุ่มงำนทีเ่กี่ยวข้องด ำเนินกำรต่อไป  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์เพื่อปรับปรุง 
กำรท ำงำน 

ช่องทำงกำรรับฟังและเรียนรู้ควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. การประชุม/การพบปะ  
2. เวทีสัมมนาและแถลงข่าว  
3. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
4. แบบสอบถาม 
5. กล่องรับฟังความคิดเห็น 
6. หนังสือหรือจดหมาย    
7. เว็บไซต์  http://www.fpo.go.th                 

มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียน 

ประเมินวิธีกำรรับฟังและเรียนรู้ 
ควำมต้องกำร เพื่อทบทวนและปรับปรุง 

หมวด 2 / 
หมวด 6 



พันธกิจที่  1 
บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเป็นธรรม

และโปร่งใส เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อผู้บริโภค 

พันธกิจที่ 2 
พัฒนำกฎหมำย และนโยบำยด้ำน 

กำรคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อ
เหตุกำรณ์ 

พันธกิจที่ 3 
สร้ำงเครือข่ำยผู้บริโภคและประสำน
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน 

พันธกิจที่ 4 
เผยแพร่ควำมรู้เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้
ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษำสิทธิ 

ของตนเอง 

เป็นองค์กรกลำงในกำรคุ้มครองผู้บริโภคของชำติระดับสำกล 

ค่ำนิยม 
เสมอภำค 

สุจริต 
สำมัคคี 

ใฝ่รู้ 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

- ควำมต้องกำรควำมคำดหวัง 
- กำรประเมินควำมพึงพอใจ 

- กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
- มำตรกำรจัดกำรผลกระทบ 
   ทำงลบ 
- นโยบำยก ำกับดูแลองค์กำรที่
ดี 
- แผนรองรับภำวะวิกฤติ และ    
   บริหำรควำมเสี่ยง ลักษณะส ำคัญ 

ขององค์กำร 

กระบวนงำนสร้ำงคุณค่ำ 
กระบวนงำนสนับสนุน 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกลไกกำรป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค            ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถำนกำรณ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริโภคและเครือข่ำยกำรคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ 



- ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ/ 
  การชดเชยความเสียหาย 
- ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ที่ชัดเจน รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 
- รู้จักปกป้องสิทธิของตนเอง 
- สินค้าและบริการมีความสามารถในการแข่งขันและ 
  ถูกต้องตามกฎหมาย 
- ได้รับการบริการที่รวดเร็ว 
- เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย 

ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
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1. กำรพัฒนำกลไกกำรป้องกัน
และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

2. กำรพัฒนำกฎหมำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ทันต่อสถำนกำรณ์ 

4. กำรพัฒนำองค์กรและ
บุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ 

3. กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริโภค
และเครือข่ำยด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 

กลุ่มผู้รับบริกำร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามบทบัญญัติของกฎหมายและรู้จัก
ปกป้องสิทธิของตนเอง 
- ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
และทันต่อเหตุการณ ์
- การสร้างความเป็น 
ธรรมในการคุ้มครองผู้บริโภคในสังคม 
- ได้รับความร่วมมือที่รวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 
- ได้รับการประสานความร่วมมือในการด าเนินการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
- ได้รับความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ผู้บริโภค/ผู้ประกอบธุรกิจ 
ประชำชน/หน่วยงำนภำครัฐ/

หน่วยงำนเอกชน/NGOs/
สื่อมวลชน 



กำรจัดกำรช่องทำงและกำรจัดกำรข้อมูลกำรรับฟังและเรียนรู้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ช่องทำงกำรรับฟัง วิธีกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1. เครือข่าย - การรับพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค 
- การช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาเบ้ืองต้นกับผู้บริโภค 

หน่วยงานท่ีมีเครือข่าย 

2. สื่อสาธารณะ - การรวบรวมข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

3. Social Media - Website สคบ., Facebook, Line, Email ทุกหน่วยงาน 

4. คลินิกเคลื่อนท่ี  - การออกไปให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและรับฟังข้อคิดเห็นจาก
ผู้บริโภคน ามาพัฒนาองค์กร 

ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครอง
ผู้บริโภค(ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน) 

5. ศูนย์ให้ค าปรึกษา 1166 - รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค 
- ตู้รับฟังความคิดเห็น 
- แบบส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกหน่วยงาน 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

6. ไปรษณีย์/หนังสือราชการ - แบบสอบถามผ่านทางไปรษณีย์ และหนังสือราชการ ทุกหน่วยงาน 

7. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 - แบบฟอร์มเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภค ทุกหน่วยงาน 

8. Focus Group - การประชุมสัมมนากลุ่มย่อย หรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกหน่วยงาน 



ช่องทำงกำรสื่อสำร ประเด็นในกำรสื่อสำร กลุ่มเป้ำหมำย ทิศทำง 
รูปแบบ 

ทำงกำร ไม่ทำงกำร 

Facebook / Line - แจ้งข้อมูลข่าวสารและติดตามผลการด าเนินงาน  
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

- บุคลากรท่ัวไป 

intranet - แจ้งข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ ระเบียบ ค าส่ัง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- บุคลากรท่ัวไป 

พูดคุยโดยตรง 
 

- แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน / ติดตามงาน 
- สอบถามประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไข 

- ผู้รับบริการ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
- บุคลากรท่ัวไป 

Website 
ocpb.go.th 

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ สคบ. 
- การให้บริการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  

- ผู้รับบริการ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
- บุคลากรท่ัวไป 

สำยด่วน 1166 - ให้ค าปรึกษา และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
- ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข 

- ผู้รับบริการ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
- บุคลากรท่ัวไป 

ทำงโทรศัพท์ภำยใน
ส ำนักงำน 

- ข้อมูล/ประเด็นปัญหา/การบริการ 
- สอบถามระยะเวลารายงานผลการด าเนินงาน 

- ผู้รับบริการ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
- บุคลากรท่ัวไป 

ตู้รับฟังควำมคิดเห็น - รับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียน - ผู้รับบริการ  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- บุคลากรท่ัวไป  



กล่องรับข้อร้องเรียน
เสนอแนะ 

จดหมำยร้องเรียน 

ณ จุดปฏิบัติงำน/ 
เคำน์เตอร์ 

โทรศัพท ์

Email / Web site 

ช่องทำงอื่นๆ เช่น 
 - กำรตรวจเย่ียม 

- กำรติดตำมคุณภำพ 

กจ. ด ำเนินกำร 
ตำมระเบียบ 

ลงทะเบียน 
(กรณีร้องเรียนบุคลำกร) 

ลงทะเบียน 
(กรณีร้องเรียนงำนบริกำร) 

ทุกหน่วยงำน 

ทุกหน่วยงำน 

ทุกหน่วยงำน 

Call Center 

ทุกหน่วยงำน 

ทุกหน่วยงำน 

ก ำหนดผู้รับผิดชอบแก้ไข
ข้อร้องเรียน 

ด ำเนินกำรแก้ไข 

ติดตำมสรุปผลกำรแก้ไข 

คัดเลือกและน ำมำปรับปรุง
บริกำร/กำรปฏิบัติงำน 

หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง 

หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง 

เข้ำท่ีประชุม 

กรณีที่ต้องด ำเนินกำร 
ทำงวินัย 

ช่องทำงกำรร้องเรียน และแผนขั้นตอนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 
ของผู้รับบริกำร 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ค ำชมเชย 



ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการส ารวจ : แบบสอบถาม 
 

รวมรวม และวิเคราะห์แบบสอบถาม 

สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความเห็น เพื่อน า
ผลไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของ สคบ. ต่อไป 

เสนอรายงานสรุปผลการประเมินแบบสอบถามให้                  
ผู้บริหาร สคบ. ทราบและมอบหมายให้หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องไปพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงาน 
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กระบวนกำรวัดควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจ 
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ปี 59 
ไตรมำสที่ 2 ร้อยละ 89.47 
ไตรมำสที่ 3 ร้อยละ 91.33 
ไตรมำสที่ 4 ร้อยละ 97.83 
ปี60 
ไตรมำสท่ี 1 ร้อยละ  

กำรวัดควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ค่ำนิยม 
เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ 

บุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำน 

ผู้บริโภค/องค์กร 
ผู้ประกอบกำร 

ประชำชนผู้รับบริกำร 
องค์กรชุมชน/เครือข่ำยองค์กรชุมชน 

กำรให้บริกำร 
รับเร่ืองรำวร้องทุกข ์

ประเมินควำม 
พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ 

วิเครำะห์
ควำมสัมพันธ์ 

ผลกำรประเมิน 

ปรับปรุง
กระบวนกำร 

บรรลุตำม KPI 

ไม่บรรลุตำม KPI 

1.ด้ำนเวลำ 
2.ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 
3.ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร 
4.ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 



กำรปรับปรุงงำนด้วยผลควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจ 
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เพิ่มกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมของ สคบ.  

น ำควำมเห็นที่ได้จำกควำม
ไม่พึงพอใจไปปรับปรุง 

2559 - 2560 

ควำมไม่พึงพอใจ เรียงล ำดับควำมไม่พอใจ 
- ความล่าช้า 
- ช่องทางการติดต่อ 
- กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

ตัวอย่ำงกำรปรับปรุงควำมไม่พึง
พอใจ 

ปรับปรุงศูนย์ราชการสะดวกด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ปรับปรุง กระบวนงานให้มีความชัดเจน 

มำก 


น้อย 



กระบวนกำรจัดกำรช่องทำงและข้อมูลกำรรับฟังและเรียนรู้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้รับบริกำรและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กำรจัดกำรช่องทำง 
กำรรับฟังและเรียนรู ้

ช่องทำงท่ี
เหมำะสม 

กำรจัดกำรข้อมูลที่ได้จำกกำรรับฟังและ
เรียนรู ้ ข้อมูลที่ต้องกำร กำรน ำข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ 

ผู้บริโภค 

ผู้ประกอบกำร 

ประชำชน 

หน่วยงำนภำครัฐ 

เว็บไซต์ 

Focus Group 

หน่วยงำน
ภำคเอกชน 

สื่อมวลชน 

ติดต่อโดยตรง 

สำยด่วน 1166 

 
- ควำมต้องกำร 
- ควำมคำดหวัง 
- ข้อร้องเรียน 
- ข้อเสนอแนะ 
- ข้อคิดเห็น 

 

- วำงแผน
ยุทธศำสตร์ 
- ปรับปรุง

กระบวนงำน 
- พัฒนำกำร
ให้บริกำร 

- แก้ไขปัญหำ
ข้อร้องเรียน 

ก ำหนดช่องทำง
ที่เหมำะสม 

พัฒนำช่องทำง 

ด ำเนินกำร 

รับฟัง 

ประเมิน
ประสิทธิภำพ

ช่องทำง 

ทบทวนและ
ปรับปรุง 

วิเครำะห์กำร
เข้ำถึงช่องทำง 

วิเครำะห์ข้อมูล 

สรุปผลกำร
วิเครำะห์ข้อมูล 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำร 

ติดตำมและ
ประเมินผลกำร

ด ำเนินกำร 

รวบรวมข้อมูล
จำกทุก
ช่องทำง 

บันทึกข้อมูล 



กำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร 

กำรให้บริกำรพิมพ์แบบรับรองรำยกำรบุคคล 
 ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบพิมพ์แบบรับรองรายการบุคคล  
จากฐานข้อมูลการทะเบียน (CERPOPCopy) ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  
เพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่ไม่ได้จัดเตรียม 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเพื่อประกอบค าร้องทุกข์ 
 



กำรวัดควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ 

กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 
ขอรับข้อมูล 
ขอรับบริกำร 
กำรร้องเรียน 

กิจกรรม 

กำรออกแบบกระบวนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี 

นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี 

1.นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
1.1 โดยมุ่งมั่น รักษา และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
1.2 ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน 

การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค  

2.นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
2.1 มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บรกิารเพื่อสรา้ง
ความประทับใจให้ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย 

2.2 ชดเชยและเยียวยาผู้บริโภคได้อย่างทันที 

3.นโยบายด้านองค์การ 
3.1 มุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีมาตรฐานโปรง่ใสตรวจสอบ

ได้และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

4.นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
4.1 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมี

ระบบและต่อเนื่องรวมทั้งการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีด้วย 

สื่อสำร /สร้ำงควำมเข้ำใจ /วิธีปฏิบัติ 

น ำสู่กำรบริกำรที่ให้ของ สคบ. 

ผู้รับบริกำร 
ผู้บริโภค 

ผู้ประกอบธุรกิจ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประชำชนทั่วไป 

หน่วยงำนภำครัฐด้ำน คคบ. 
หน่วยงำนภำคเอกชนด้ำน คคบ. 

สื่อมวล 

 
ควำมต้องกำร  
ควำมคำดหวัง 
แนวทำงและ
วิธีกำรสื่อสำร
ระหว่ำงกัน 

 



กำรขยำย
บทบำท 
สู่ภูมิภำค 

วิเครำะห์ 
จัดเตรียมข้อมูล

เบื้องต้น 

จัดท ำรำยละเอียดก ำหนดจังหวัด 
กลุ่มเป้ำหมำย รูปแบบกิจกรรม หัวข้อ

ประเด็นกำรสัมมนำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ โดยน ำข้อมูลจำกกำร

ด ำเนินกำร ปีท่ีผ่ำนมำมำเป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำ 

จัดสัมมนำและ
เผยแพร่งำนนโยบำย 

เปิดโอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำย (ผู้รับบริกำร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เสนอควำมคิดเห็น 
เพื่อน ำมำเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ

เสนอแนะนโยบำย 

สรุปผลกำรสัมนำและ
เผยแพร่ผ่ำนทำง

เว็บไซต์ 

ทบทวนกระบวนกำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

สรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ พร้อม
ข้อเสนอแนะต่อ

ผู้บริหำร 
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ขยำยกลุ่มเป้ำหมำยให้ 
    ครอบคลุมทุกภำคส่วนและ 
    ทุกภูมิภำคของประเทศ  
น ำเสนอประเด็นกำรเสวนำ 
    ที่เกี่ยวข้องกับงำนเชิงนโยบำย 
    ที่ส ำคัญของ สคบ.ในขณะนั้น  

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ โดยกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร 



กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในงำนเชิงนโยบำย  
และให้ข้อมูลข่ำวสำรกับประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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มูลนิธิ/สมำคม/
สมำพันธ์/ชมรม 

หน่วยงำน MOU 

หน่วยงำนภำครัฐ 

หน่วยงำน
ภำคเอกชน 

สคบ. 

ผู้ประกอบธุรกิจ 

ผู้บริโภค 

สื่อมวลชน 
ปร

ะช
ำช

นท
ั่วไ

ป 

ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมตัดสินใจ 

ร่วมด ำเนินกำร ร่วมชื่นชมและ
สนับสนุน 

ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ปัญหำ 
ร่วมติดตำม
ประเมินผล 



กำรมีส่วนร่วม 

ปี 2556 ร้อยละ 80.1 
ปี 2557 ร้อยละ 82.1 
ปี 2558 ร้อยละ 91.2 
ปี 2559 ร้อยละ 91.7 

 

กำรขยำยบทบำทของ สคบ. สู่ภูมิภำค 

กำรให้ค ำปรึกษำ โดยภำคประชำชน 

กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในงำนเชิงนโยบำย  
และให้ข้อมูลข่ำวสำรกับประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 





ก ำหนดและติดตำมตัวชี้วัดที่ส ำคัญ  

ก าหนดแนวทางการ
คัดเลือกตัวชี้วัดท่ีส าคัญ

และหลักเกณฑ์การ
จัดล าดับความส าคัญ  

มีการก าหนดแผนการ
ติดตามตัวช้ีวัดที่ส าคัญ ด าเนินการ 

รวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินการจาก

หน่วยงานภายใน 

ผู้บริหารทบทวนผล
การด าเนินการตาม

ตัวช้ีวัด 

ผู้บริหารสั่งการเพื่อเร่งรัด
และปรับปรุงการ

ด าเนินการในตัวชี้วัดท่ีมี
ผลการด าเนินการต่ ากว่า

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

ทบทวน / ปรับปรุง
แนวทางการก าหนด

ตัวชี้วัด และการ
ประเมินผลการ

ด าเนินงาน 

1 2 3 

4 5 6 

7 

68 



ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกลไกกำรป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
1. จ านวนกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ 
2. ร้อยละความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคในอดีต 
3. ร้อยละจ านวนผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการตรวจสอบและด าเนินคดีตามกฎหมาย
ภายในเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนสินค้าและบริการที่ทดสอบ พิสูจน์ และเผยแพร่สู่สาธารณะ 
5. ร้อยละความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคในปัจจุบัน 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุกำรณ์ 
6. จ านวนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับการทบทวน จัดท าให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาวการณ์ 
7. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 
8. ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคของประชาชน 
9.ระดับของความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคของประชาชน 
10. จ านวนกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 
11.จ านวนมาตรฐาน/ กลไก/ กิจกรรมพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
ของ สคบ. 
12.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารบบเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ. 
13.ระดับความส าเร็จของการจัดท ามาตรฐานกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้อง
ทุกข ์
14.ระดับความส าเร็จของกลไกการคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์ 
15.ระดับความส าเร็จของการจัดท ากลไกการติดตามสถานะเรื่องราวร้องทุกข์ 

ตัวช้ีวัดตำมมำตรำ 44 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
องค์ประกอบท่ี 1 
1. ร้อยละของระดับความเชื่อม่ันของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของ สคบ. 
2. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันได้รับการด าเนินการจนได้ 
ข้อยุติ 
3. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่และได้รับการด าเนินการ
จนได้ข้อยุติ 
4. ความส าเร็จของการแก้ไขกฎหมายเพ่ือการปฏิรูปด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
5. ระดับความส าเร็จการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ 
พ.ศ.2560 – 2564 
องค์ประกอบท่ี 2 
1. ร้อยละด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
2. ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ 
องค์ประกอบท่ี 3 
- เป็นเรื่องของพ้ืนที่ (ไม่ต้องด ำเนินกำร) 
องค์ประกอบท่ี 4 
1. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ : แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร 
องค์ประกอบท่ี 5 
1. การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 



การวิเคราะห์ทบทวน ปรับปรุง 

คณะท ำงำน 

 
ทบทวน/
คัดเลือก 

  
ติดตาม 

 

ประเมิน และ
วิเคราะห์ 

ปรับปรุง 

KPI ยุทธศาสตร์ 
KPI ค ารับรอง 

KPI กระบวนงาน 

KPI ผลลัพธ์หมวด7 

ปี 2559 
ไตรมาส1 ร้อยละ 20.21 
ไตรมาส2 ร้อยละ 37.75 
ไตรมาส3 ร้อยละ 57.14 
ไตรมาส4 ร้อยละ 80.00 



ประธำน (CKO) 

KM TEAM 

KM Team Work 

- ให้ค ำปรึกษำ /แนะน ำ /ร่วมประชุมเพื่อตัดสินใจ 
- ให้กำรสนับสนุนต่ำงๆ เพื่อให้งำนเดินไปได้ 

- จัดท ำแผน KM น ำเสนอประธำน 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผลักดัน /ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 

- ประสำนกับ CKO และKM TEAM WORK 

- ด ำเนินกำรตำมแผน 
- รำยงำนควำมคืบหน้ำในส่วนรับผิดชอบ 

- ร่วมแลกเปลี่ยน /ให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงกัลยำณมิตร 

เลขำนุกำร 
- นัดประชุมคณะท ำงำน 

- ประสำนกับคณะท ำงำนและหัวหน้ำ 

โครงสร้ำง KM TEAM 



1.กำรบ่งชี้ควำมรู้ 
(Knowledge identification) 

กำรจัดกำรสำรสนเทศและควำมรู้ 

2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge Organization) 

4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ 
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ 
(Knowledge Access) 

6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
(Knowledge Sharing) 

7. กำรเรียนรู้  
(Learning) 

แผน KM ตำมยุทธศำสตร์ 

แต่งต้ังคณะท ำงำน KM  

คัดเลือกองค์ควำมรู้ท่ีจ ำเป็นขององค์กร 

องค์ควำมรู้ที่ 1 
เร่ือง ประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ เร่ือง ให้ธุรกิจ
กำรรับจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรเพ่ือกำรอยู่อำศัยเป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญำ พ.ศ.๒๕๕๙ 
องค์ควำมรู้ที่ 2 
เร่ือง ขั้นตอนและวิธีกำรตรวจสอบเอกสำรของพนักงำน เจ้ำ
พนักงำนขำยตรงและตลำดแบบตรง 
องค์ควำมรู้ที่ 3 
เร่ือง กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนโฆษณำ ตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒  
องค์ควำมรู้ที่ 4  
เร่ือง กำรพิจำรณำสินค้ำไม่ปลอดภัยตำมพระรำชบัญญัติ
ควำม รับ ผิด ต่อควำมเสี ยหำยที่ เ กิ ดขึ้ นจำกสินค้ ำที่ 
ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ 
องค์ควำมรู้ที่ 5 
เร่ือง “รู้เท่ำทัน ... สินค้ำอันตรำย” 
องค์ควำมรู้ที่ 6 
เร่ือง ร้องเรียนอย่ำงไรให้ได้ผล 
องค์ควำมรู้ที่ 7  
เร่ือง กำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภค 
องค์ควำมรู้ที่ 8  
เร่ือง แนวทำงกำรปฏิบัติกำรเงิน และพัสดุ 

 
 กำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 

องค์ควำมรู้ตำมสื่อต่ำงๆในเว็บไซต์ของ สคบ.
และ Social Network  

 

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กำรวัดและประเมินผลของกิจกรรม 
KPI และ เป้ำประสงค์ 

กำรน ำไปปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินงำน 
ส่วนรำชกำร 

1.   กำรก ำจัดข้อผิดพลำด 
2.   กำรสร้ำงบริกำรและนวัตกรรมใหม่ 

 
  กำรจัดโครงกำรในวันงำนคุ้มครองผู้บริโภค 

วันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๐  
         โดยมี เป้ำประสงค์ เ พ่ือให้บุคลำกร
ภำยในและภำยนอกได้เข้ำถึงข้อมูลองค์ควำมรู้
อย่ำงสมบูรณ์ และน ำไปใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ
เดียวกัน 
 



ตัวอย่ำง แผนกำรจัดกำรควำมรู้ 



ความเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูล 

แผนรองรับภาวะฉุกเฉินด้าน
สารสนเทศ 
1.การวเิคราะห์ความเส่ียง 
2.การเตรียมความพร้อม 
- กรณีเกดิเหตุไฟฟ้าดบั 
- กรณีเกดิเหตุน า้ร่ัว 
- กรณีเกดิภัยคุมคาม 
- กรณีระบบเครือข่ายไม่

สามารถใช้งานได้ 
- กรณีระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค

ไม่สามารถใช้งานได้ 
- กรณีระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกส์ไม่สามารถใช้
งานได้ 

3. การจดัองค์กร 
4. การฟ้ืนฟู/ การท าให้กลบัสู่สภาพ
เดมิ 

6.การฝึกอบรมการใช้งานระบบ 

4.ควบคุม ก ากบั ดูแลการออกแบบและพฒันาระบบ /การออกแบบข้อมูลพืน้ฐาน  

5.ทดสอบระบบ  Unit Test ประชุมคณะท างาน /ผู้เกีย่วข้องการปรับปรุงแก้ไขระบบให้พร้อมใช้งาน 

3.ศึกษา ควบคุมการออกแบบ และการพฒันาระบบ 

2. น าเอกสารการวเิคราะห์ระบบมาศึกษาพร้อมข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 

1. ศึกษา วเิคราะห์ข้อมูลการพฒันาระบบ รวบรวมความต้องการ 

7.ตดิตาม ประเมนิผล ดูแลบ ารุงรักษาระบบ การแก้ไขปรับปรุงเพิม่เตมิความต้องการขององค์กร 

ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค  ระบบสารสนเทศเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการตดิตามประเมนิผล 
ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดบักรม (DPIS) 
ระบบหนังสือเวยีนภายใน สคบ.  ระบบบริหารจดัการและตรวจสอบสิทธิผู้ใช้งานระบบเครือข่าย สคบ. 
ระบบการจองห้องประชุม /จองรถยนต์ /ใบลา อเีมล์กลางภาครัฐ  (@ocpb.mail.go.th) 
ระบบคลงัความรู้ผู้บริโภค (OCPB Knowledge) อเีมล์ส านักงาน (@ocpb.go.th) 

ระบบฐานข้อมูลกลาง สคบ.  ระบบตดิตามและประเมนิผล (MES) 
ระบบส่ือสารอเิลก็ทรอนิกส์ 

การส่งเสริมสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  การจดัโครงการอบรมสัมมนาเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสารสนเทศ 

การพฒันาระบบสารสนเทศ ของ สคบ. 



ฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ : ฐานข้อมูลตัวชี้วัดค ารับรองฯ ปี 48-59 75 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
กำรพัฒนำกลไกกำรป้องกนัและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
กำรพัฒนำกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันตอ่สถำนกำรณ์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริโภคและเครือข่ำยด้ำนกำร
คุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  
กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรสูค่วำมเป็นเลศิ 

1. กำรพัฒนำระบบกลำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้
มีประสิทธิภำพ เพื่อด ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
- ระบบข้อมูลกลำงของสินค้ำและบริกำร 
- ระบบข้อมูลของผู้ประกอบกำร 
- ระบบข้อมูลรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
- ระบบตรวจสอบและติดตำม และรำยงำนสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

2. กำรพัฒนำฐำนข้อมูลที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนระดับสำกล เพื่อ
เชื่อมโยงกับเครือข่ำยกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
- ระบบเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
- ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดต่อสื่อสำร 
- ระบบตรวจสอบและติดตำม และรำยงำนสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

3. กำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เพื่อบริหำรจัดกำรงำนภำยใน สคบ. อย่ำงมีธรรมำภิบำล ม่ันคง และ
ปลอดภัย 
- ระบบบริหำรข้อมูลกลำงในส ำนักงำน 
- ระบบส ำรองข้อมูล และระบบป้องกันควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ 

4. กำรส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้และพัฒนำองค์ควำมรู้ เพื่อพัฒนำ
บุคลำกร ประชำชน และเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภค  
- กำรบริหำรงำนเครือข่ำย เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ 



กำรส ำรวจควำมต้องกำรและพงึพอใจผู้ใช้งำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีแบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อผู้ให้บริกำรเว็บไซต์ 
 โดยจัดท าขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และข้อมูลบางส่วนจะน าไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด 

แบ่งเป็น 7 ส่วน ได้แก ่
1. ข้อมูลทั่วไป    5. จุดเด่นของเว็บไซต์ 
2. กำรประเมินด้ำนวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์  6. กำรประเมินด้ำนควำมสะดวก 
3. กำรประเมินด้ำนเนื้อหำ   7. ข้อเสนอแนะ 
4. กำรประเมินด้ำนกำรออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์ 



แนวทำงในกำรพัฒนำเว็บไซต์ 

1.กำรก ำหนดและวิเครำะห์ปัญหำ 

2. กำรเขียนผังงำนและซูโดโค้ด 

3. เขียนโปรแกรม 

4. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 

5. ท ำเอกสำรและบ ำรุงรักษำโปรแกรม 

โปรแกรม 

กำรที่จะสร้ำงและพัฒนำเว็บและน ำเว็บไซต์เข้ำ
ระบบเวิลด์ ไวด์ เว็บ ให้คนอื่นเข้ำมำเยี่ยมชมได้นั้น 
มีกระบวนกำรพัฒนำเว็บไซต์จะต้องศึกษำและ
ปฏิบัติตำม 

*1. ก ำหนดและวิเครำะห์ปัญหำ 
( Problem Definition  and Problem 
Analysis) 
*2. กำรเขียนผังงำนและซูโดโค้ด 
(Pseudocoding) 
3. เขียนโปรแกรม (Programming) 
4. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 
(Program Testing and Debugging) 
5.ท ำเอกสำรและบ ำรุงรักษำโปรแกรม 
(Program  Documentation and  
Maintenance) 





วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรกลำงกำรคุ้มครองผู้บริโภคของชำติในระดับสำกล 

พันธกิจ 
1. บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเป็นธรรมและโปร่งใสเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค 
2. พัฒนำกฎหมำยและนโยบำยด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้
ทันต่อเหตุกำรณ์ 
3. สร้ำงเครือข่ำยผู้บริโภคและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องท้ังภำครัฐและเอกชน 
4.เผยแพร่ควำมรู้เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้อง
และรักษำสิทธิของตนเอง 

แผนปฏิบัติบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
Human  Resource  Development 

แผนยุทธศำสตร์พัฒนำบุคลำกร ของ สคบ. 
Human  Resource  Management 

กลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

1.มิติควำมสอดคล้อง
เชิงยุทธศำสตร์ 

2.มิติประสิทธิภำพ
ของกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

3. มิติประสิทธิผล
ของกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

4.มิติควำมสัมพันธ์พร้อม
รับผิดด้ำนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล 

5.มิติด้ำนคุณภำพชีวิต
และควำมสมดุลของ
ชีวิตและกำรท ำงำน 

HR  
SCOREC

ARD 

กำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
เป้ำประสงค์ 

KPI กำรวัดผลกำรด ำเนินงำน 
กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรทบทวน ปรับปรุง 

ผลกำรด ำเนินกำร 

ผลสัมฤทธิ์
บุคลำกร 

ผลสัมฤทธิ์
องค์กร 

แผนยุทธศำสตร์องค์กร 

แผนทรัพยำกรบุคคล 



แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำควำมส ำเร็จ 

แผนบริหำรก ำลังคน 

แผนกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศด้ำนกำรบรหิำร

ทรัพยำกรบุคคล 

แผนพัฒนำบุคลำกร 

แผนกำรบริหำรบุคลำกรที่มีทักษะ 
หรือขีดสมรรถนะสูงในสำยงำนหลัก 

แผนกลยุทธ์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

Action Plan 

- ส ารวจความต้องการอัตราก าลัง โดยการส ารวจ 
วิเคราะห์ สรุปผล เพื่อขออัตราก าลัง 
- บริหารอัตราก าลัง เช่น โยกย้าย ก าหนดต าแหน่ง 

แผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี 
- บททวนและจัดท าแผนประจ าปี  
- ด าเนินการตามแผนฯ  
- รายงานผลการด าเนินการตามแผนฯ 
แผนพัฒนำสมรรถนะรำยบุคคล (IDP) 
- ประเมินและแจ้งผลสมรรถนะรายบุคคล 
- จัดท าแผน IDP รายบุคคล 
- ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผน ตามคู่มือ  

- การพัฒนา HIPPS  ตามแผนพัฒนาของ กพ.  
- การคัดเลือกข้าราชการเข้าสูร่ะบบ HIPPS  
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 

กำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บเอกสำร ก.พ. 7 ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- ก าหนดและจัดท าบัญชีกลุ่มเป้าหมาย 
- Scan กพ. 7 เข้าระบบ และตรวจสอบ ปรับปรุงเอกสาร
ในระบบจัดเก็บเอกสาร 
- วางแผนการให้บริการในการเปิดใช้บริการ 

รำยงำนกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน 

เอกสาร 
รายงาน 6,12 เดือน 

ประเมินควำมพึง
พอใจของบุคลำกรต่อ
กำรพัฒนำบุคลำกร 
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ควำมสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อ 
ควำมท้ำทำยขององค์กรและแผนยุทธศำสตร์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 

2 .  ก ำ ร พั ฒ น ำ ก ฎ ห ม ำ ย
คุ้มครองผู้บริ โภคให้ทันต่อ
สถำนกำรณ์ 

3. กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริโภค
และเครือข่ำยด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

4.  กำรพัฒนำกลไกกำร
แก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้อง
ทุกข์ของ สคบ. 

1. กำรพัฒนำกลไกกำรป้องกัน
และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
 

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
กำรพัฒนำบุคลำกร และกำร
พัฒนำขีดสมรรถนะของบุคลำกร 

สร้ำง พัฒนำ และวำงแผนกำรสืบทอด
ต ำแหน่งผู้บริหำรเพื่อให้เกิดควำม
ต่อเนื่องในกำรบริหำรรำชกำร 

กำรวำงแผนและบริหำรอัตรำก ำลังคน
ให้เหมำะสมตำมยุทธศำสตร์องค์กร 

เสริมสร้ำงทัศนคติ พฤติกรรม ของ
บุคลำกรให้สอดคล้องกับค่ำนิยม
องค์กร 

จัดกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลที่มีประสิทธิภำพ 

ควำมท้ำทำยด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

กำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง กำรรักษำบุคลำกรที่มีศักยภำพสูงให้คงอยู่กับองค์กร 



ส ำรวจ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมผำสุก 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเครำะห์ข้อมูล 

จัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและ 
กำรน ำองค์กรของผู้บริหำร 

สรุปควำมต้องกำรของบุคลำกรเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ 

1.เพิ่มสวัสดิกำรให้เจ้ำหน้ำที่ เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น                  6.จัดสรรพื้นที่ส ำนักงำนให้ไม่เพียงพอ                           11. ต้องกำรให้สร้ำงควำมสัมพันธ์ภำยในองค์กร 
2.อุปกรณ์ส ำนักงำนที่พร้อมกว่ำน้ี ปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เบิกใช้                    7.ควรเพิ่มกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรปฏิบัติงำนให้ควำมรู้แก่บุคลำกร  12. เพิ่มกำรฝึกอบรมเพิ่มมำกขึ้น 
3.ต้องกำรให้เรียกบัญชีอัตรำก ำลังเพิ่มเติมเพรำะขำดเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน    8.ต้องกำรเทคโนโลยี อุปกรณ์ที่ทันสมัย                          13. ควรบริหำรระบบกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 
4.ต้องกำรมีอัตรำก ำลังเพิ่มเติมจำกปัจจุบัน                     9.ต้องกำรจัดกีฬำสี        และระบบกำรปฏิบัติหน้ำในองค์กร  
5. ผู้บริหำรให้ควรให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำองค์กร                    10.บุคลำกรเรียนต่อ ต้องกำรส่งเสริมให้ชัดเจนและถูกต้อง 

แผนสร้ำงควำมผำสุกและควำมพึงพอใจของบุคลำกร 

มำตรกำรแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
1.ยกย่องชมเชยคนดี และส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมก้ำวในกำร
ปฏิบัติงำน 
2.พัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนและมอบหมำยงำนตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถ 

มำตรกำรแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
1.กำรจัดท ำแผนเสริมสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนและ
แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำร 
2.พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพและมีควำมสัมพันธ์ที่ดีในกำร
ปฏิบัติงำน 
3.นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรและสื่อสำรที่ชัดเจน 
4.พัฒนำสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำนที่ดี 
5.พัฒนำงำนบริกำรและสวัสดิกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของบุคลำกรส ำนักงำน 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือเสริมสร้ำงบรรยำกำศในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรของ 
สคบ. ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมพึงพอใจและขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 

1.แนวทำงเสริมสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีในกำรปฏิบัติงำน 

2.แนวทำงเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 

กำร
ด ำเนินงำน
โครงกำร/
กิจกรรม 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

KPI ผลกำร
ด ำเนินงำน 

กำรจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

สภาพแวดล้อม ความผูกพัน 



กิจกรรมสร้ำงควำมผำสุก 



ปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพันและกำรสร้ำงควำมผูกพัน 

Satisfaction 

Loyalty 

Commitment 

Engagement 

เจ้ำหน้ำที่อยำกหรือชอบ
ท ำงำนกับองค์กร 

เจ้ำหน้ำที่พร้อมท ำงำนให้กับ
องค์กร ไม่ไปไหน 

เจ้ำหน้ำที่ต้องกำรพัฒนำ
ผลงำนขององค์กร 

เจ้ำหน้ำที่ต้องกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ด้ำนผลงำนให้เกิดกับองค์กรเป็น
ปกติวิสัย 

จุด 
เริ่มต้น 

- สร้ำงควำมรู้สึกในกำรมีส่วนร่วม 
- กำรสร้ำงภำวะผู้น ำในองค์กร 
- กำรสร้ำงบรรยำกำศควำมไว้วำงใจ 
- กำรสร้ำงสรรค์องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
- ส่งเสริมพฤติกรรมในด้ำนจริยธรรมและคุณธรรม  
- กำรยกย่องชมเชย รำงวัล  

จำก “ควำมผูกพัน” ไปสู่ “ควำมยั่งยืน” 
จำก “ควำมเข้ำใจ” ไปสู่ “กำรปฏิบัติ” 



แผนกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกร 

(1) แผนหรือเส้นทางความก้าวหน้าใน    
สายงานของข้าราชการรายต าแหน่ง   
(2) ก าหนดเงื่อนไขการพัฒนาเพื่อ

เสริมสร้างความก้าวหน้าในสายงานของ
ข้าราชการผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่ง 

จัดท ำแผนกำรสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกร 

แจ้งเวียนแผนกำรสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนให้บุคลำกร

ทรำบ 

ด ำเนินกำรตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำและ
เงื่อนไขกำรพัฒนำฯ 

ประเมินผลจำกกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนของ
บุคลำกร โดยกำรน ำผลจำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจที่มีต่อกระบวนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคลที่มีกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อประเด็นกำรด ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

เอกสารเส้นทาง
ความก้าวหน้า 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

ก ำหนดเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนกลยุทธ์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล และมีกิจกรรมอ่ืนที่เป็นกำรส่งเสริม

และสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน เช่น 
แผนพัฒนำบุคลำกร ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
และกำรก ำหนดต ำแหน่งหรือปรับปรุงต ำแหน่ง เป็นต้น 



ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์กำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล 
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ด้ำนกำรบริหำรก ำลงัคน 

ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 

ด้ำนกำรบริหำรบุคลำกรที่มี
ทักษะ หรือขีดสมรรถนะสูงใน

สำยงำนหลัก 

- ได้รับกำรจัดสรรอัตรำก ำลงัเพิ่ม 
- บริหำรอัตรำก ำลัง เช่น โยกย้ำย และกำรก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิม เป็นต้น เพ่ือสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำให้กับบุคลำกร  

- ได้รับกำรพัฒนำตำมแผนฯ  
- บุคลำกรได้รับกำรพฒันำสมรรถนะตำมแผน  
- - ระดับขีดสมรรถนะของบุคลำกร 

- ได้รับกำรพัฒนำตำมแผนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรในระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสมัฤทธิ์สงู 
- จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำสู่ระบบ HiPPS / Talent 
- ผลกำรประเมินบุคลำกรกลุม่ทักษะหรือขีดสมรรถนะสูง (ดีเด่น หรือดีมำก) 
- สำมำรถพัฒนำไปสูต่ ำแหนง่เป้ำหมำย 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ ์
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากร 

100 

100 





กำรออกแบบกระบวนกำร 
ทบทวน ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ และ

กระบวนกำรที่ส ำคัญ 

SIPOC MODEL กระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ 
กระบวนกำรสนับสนุน 

พันธกิจ 

กำรควบคุมกระบวนกำร 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ 

สื่อสำร
สร้ำงควำม

เข้ำใจ 

กำรปรับปรุงกระบวนกำร 
เพิ่มคุณภำพของผลผลิตและบริกำรที่

ส่งมอบ 

ผลลัพธ ์

การส ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 
ปี57 ร้อยละ 69.83 
ปี58 ร้อยละ 79.50 
ปี59 ร้อยละ 81.35 



ชื่อกระบวนกำร ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ บริกำรที่ได้ 

1. ระบบงานบังคับใช้กฎหมาย 
- กระบวนงานเพิกถอนการจดทะเบียนการ

ประกอบธุรกิจ 
- กระบวนงานพิจารณาอุทธรณ์ผู้ประกอบ

ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
- กระบวนงานพิจารณาอุทธรณ์ 
- กระบวนงานด าเนินคดีปกครอง 
- กระบวนงานด าเนินคดีแพ่ง (ด าเนินคดีแทน

ผู้บริโภค)  
- กระบวนงานบังคับคดี 
- กระบวนงานสืบทรัพย์ 
- กระบวนงานยึดทรัพย ์
- กระบวนงานอายัดทรัพย ์  
- กระบวนงานการเปรียบเทียบความผิดตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
และพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบ
ตรง พ.ศ.2545 

- กระบวนงานด าเนินคดี  

- ความถูกต้องในการปฏิบัติ 
- ผู้บริโภคได้รับการแก้ไขปัญหา 
- ผู้ประกอบธุรกิจท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้องถูก
ลงโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอน 
- ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิและ
เยียวยาจากการละเมิดสิทธิจากผู้ประกอบ
ธุรกิจ 
- ผู้ประกอบธุรกิจท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ถูกลงโทษ 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ และบริกำรที่ได้ 



ชื่อกระบวนกำร ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

60 61 62 

1.ระบบงานบังคับใช้กฎหมาย 
   

1.1 จ านวนกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การละเมิดสิทธ ิ

1 2 3 

1.2 ร้อยละความส าเร็จจากการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค 

50 
 

52 
 

54 
 

1.3 ร้อยละของจ านวนผู้ประกอบธุรกิจท่ี
ได้รับการตรวจสอบและด าเนินคดีตาม
กฎหมายภายในเวลาท่ีก าหนด 

60 65 70 

2. ระบบงานพัฒนากฎหมาย 2.1 จ านวนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับ
การทบทวน จัดท าให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาวการณ ์

7 8 9 

2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนากฎหมาย 

4 5 5 

กระบวนกำร ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 



กำรออกแบบกระบวนกำรที่สร้ำงคุณค่ำ 

ออกแบบกระบวนกำร 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญของ
กระบวนกำร 

ปัจจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ขั้นตอนระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานการควบคุมค่าใช้จ่าย และ

ปัจจัยเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มาใช้ในการพิจารณา 

ตัวแทนของ
หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องมาร่วม
ออกแบบ

กระบวนการ 

กระบวนกำรหลัก ของ สคบ. 
1. ระบบงำนบังคับใช้กฎหมำย 
2. ระบบงำนพัฒนำกฎหมำย 
3. ระบบงำนสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย 
4. ระบบงำนเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 
5. ระบบงำนให้ค ำปรึกษำและรับเรื่องรำวร้อง
ทุกข์ 
 

สื่อสำร/สร้ำงควำมเข้ำใจ 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการของ
คณะท างาน 
2. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และระบบ 
Intranet 
3. หนังสือเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กำรตรวจสอบกระบวนกำร 
คณะท างาน PMQA (ที่มีผู้แทนจากทุก
หน่วยงาน) ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือ
ร่วมพิจารณาและวิเคราะห์หาจุดที่
บกพร่องของกระบวนการ ซึ่งผลการ
พิจารณาเห็นว่ากระบวนการยังมีความ
เหมาะสม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยงาน 

91 



ควำมต้องกำร แนวทำงในกำร
ปรับปรุง 

แนวทำงในกำรสื่อสำร ผลกำรด ำเนินกำร 
 

ความชัดเจนของ
ขั้นตอนการด าเนินการ
ตอบข้อร้องเรียน 

- มีการปรับปรุง
ขั้นตอนการจัดการ
กับข้อร้องเรียนและ
ให้ส านัก/กอง/
ศูนย/์กลุ่ม ม ีคู่มือ
การปฏิบัติงานเรื่อง
การจัดการกับข้อ
ร้องเรียนพร้อม
จัดท าขั้นตอน
ประกาศแจ้งให้
ผู้รับบริการได้รับ
ทราบ 

- มีการสื่อสารผ่าน
ทางเว็บไซต์ของ 
สคบ. เพื่อแจ้ง
เจ้าหน้าที่และ
บุคคลภายนอก
ทราบ 

1.การด าเนินการตอบ
ข้อร้องเรียนได้เร็วขึ้น 
ลดการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่เนื่องจากมี
คู่มือแสดงขั้นตอนที่
ชัดเจน 
2.รายงานเรื่องร้องเรียน
ให้ผอ. ทราบทุกเดือน 
3.ผู้รับบริการรับทราบ 
และเข้าใจขั้นตอน 
ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 
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ตัวอย่ำง กำรปรับปรุงกระบวนกำร 



ควำมพร้อมต่อภัยพิบัติ และกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 

โครงสร้ำงองค์กร วิสัยทัศน์ /พันธกิจ นโยบำย 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ กลยุทธ์ /กระบวนกำร ทรัพยำกรท่ีใช ้

กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ภัยคุกคำม 
ภัยพิบัติ 

PROCESS 

คณะท ำงำน
ด ำเนินกำร 
- มีกำรทบทวน /
พัฒนำเป็นประจ ำ
อย่ำงต่อเนื่อง 
- กำรก ำหนดกลยุทธ์ 
- สื่อสำร
ประชำสัมพันธ์ 
- ฝึกอบรม 

ทดสอบเป็นประจ ำ
อย่ำงต่อเนื่องทุกป ี

ทดสอบเป็นประจ ำ 
อย่ำงต่อเนื่องทุกปี 

แผนรองรับภำวะฉุกเฉิน 
1. แผนรองรับภำวะฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ 

2. แผนรองรับภำวะฉุกเฉินกรณีกำรชุมนุมของฝูงชน (ม็อบบุก) 
3. แผนรองรับภำวะฉุกเฉินกรณีแผ่นดินไหว 

4. แผนรองรับภำวะฉุกเฉินกรณีก่อกำรร้ำยหรือก่อวินำศกรรม 
5. แผนรองรับภำวะฉุกเฉินกรณีน้ ำท่วม 

iNPUT 

OUTPUT 

GOAL 
กำรรองรับกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

กำรก ำหนดแนว
ทำงกำรบริหำรงำน 

กำรวิเครำะห์
ผลกระทบ 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

กำรก ำหนดกลยุทธ์
ควำมต่อเนื่อง 

กำรจัดท ำแผน 
อย่ำงต่อเนื่อง 

กำรฝึกซ้อมและ
ทบทวน 

กำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถ 



แผนรองรับภำวะฉุกเฉิน และบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ทบทวน/ จัดท ำแผนรองรับภำวะฉุกเฉิน  
และบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ด ำเนินกำร 
ซักซ้อม 

ประเมินผล 



แนวทำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

100 

ระดับการให้บริการ 

ระยะเวลา 

เหตุการณ์ชุมนุมทาง
การเมือง 

และน้ าท่วม 

ลดระยะเวลาของการหยุดชะงัก 

ลดผลกระทบจากเหตุการณ ์

ย้ายไปปฏิบัติงานสถานท่ีส ารอง 
จัดหาทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงาน 

จัดการความต่อเนื่อง 

การกอบกู ้

ปรับปรุงระบบท่ีได้รับความเสียหาย 



กำรสร้ำงบรรยำกำศเพื่อให้เกิดนวัตกรรม 

TO   INNOVATION  

กำรส่งเสริมกิจกรรมของหน่วยงำน 



นวัตกรรมที่สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงกำรบริกำร 

การให้บริการแก่ผู้บริโภคมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

ผู้บริโภคสามารถใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 89.47 
ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 91.33 
ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 97.83 



ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ 

NEW   INNOVATION  



ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 

NEW   INNOVATION  

• การร้องทุกข์ผู้บริโภคของ สคบ.จากทุกช่องทางได้รวมในระบบ
เดียวโดยใช้“ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค” เพื่อบริหารจัดการการ
ร้องทุกข์ทั้งหมด  

• ได้ปรับกระบวนงานในส่วนระบบคัดกรองเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค 
ส่วนบริหารงานเรื่องราวร้องทุกข์โดยเรื่องร้องทุกข์ทุกเรื่อง ต้อง
ผ่านระบบคัดกรองเรื่องร้องทุกข์ โดยส่วนบริหารงานเรื่องร้อง
ทุกข์ เพื่อคัดกรองเรื่องร้องทุกข์ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ภายใต้
ระบบ “ร้องทุกข์ผู้บริโภค” สามารถตรวจสอบยืนยันข้อมูล
ตัวตนผู้ร้องเรียนด้วยเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ด้วย
เทคโนโลยี Web Service  

• ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ / ยกเลิก / ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง
ผ่าน ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 



นวัตกรรมที่สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำน 

บุคลากร
สามารถ

ประสานงาน 
สื่อสาร และ
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้

สะดวก รวดเร็ว 



101 

หมวด 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนนิกำร 
รหัส ตัวชี้วัด ผล 

RM 1 ร้อยละความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

97.22 

RM 2 ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

81.81 

RM 3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 97.83 

RM 4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 100 

RM 5 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากร 100 

RM 6 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน 78.31 

RM 7 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการน าองค์การของผู้บริหาร 82.21 

RM 8 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 88.92 

RM 9 ร้อยละความส าเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของ
กระบวนการท่ีส าคัญ 

100 

RM 10 ร้อยละความส าเร็จค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธ์ิของการ
ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู ้

100 


