


 

 
 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
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ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
 



วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ 
 

วิสัยทัศน์  
  “สคบ. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมีนวัตกรรม มีคุณธรรมเป็นรากฐาน มุ่งสู่ประโยชน์สุข 
ของประชาชน”  
 
พันธกิจ  
  พัฒนาระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมีนวัตกรรม 
  
เป้าประสงค์  
  สคบ. มีเอกภาพในการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างกลไกการก ากับ ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการให้สอดคล้อง 
   กับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกลไกของรัฐให้แก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 วางระบบรากฐานและใช้วัฒนธรรมเป็นฐานการเสริมสร้างคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ 
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย 
 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างจิตส านึก และแปลงนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิผล 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้าง พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามนโยบายรัฐบาลและการส่งเสริม  
   คุณธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 4 ขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในส านักนายกรัฐมนตรี 
 กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในส านักนายกรัฐมนตรีด้วยคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและแสวงหา 
   ความรู ้
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างค่านิยมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงและมีวัฒนธรรม 
   การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ที ่4 สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ช่ือกระทรวง  ส านักนายกรัฐมนตรี  หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
 สถานท่ีตั้ง  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ   
      แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐       
 ช่ือผู้ประสานงาน นางสาวณัฐิมา  ธรรมชน  โทร ๐ ๒๑๔๑ 2292    
 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ 
ในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖3 

จ านวนบุคลากร 
ในหน่วยงาน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
และภาคีเครือข่าย 

จ านวนประชาชน
เป้าหมาย 

1. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 255 - - 
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  2  โครงการ 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม  309,300  บาท 
 จากงบปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการจ านวน  4,531,100  บาท 
 จากงบอ่ืนๆ รวมทุกโครงการจ านวน -   บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 จ านวนบุคลากรและประชาชนท้ังภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง 

มีจ านวนรวม   100   คน 
 จ านวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความส าคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   -    แห่ง 
 จ านวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์   -   แห่ง 
 จ านวนบุคลากรและประชาชนท้ังภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    -   คน 
 จ านวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม   -   แห่ง ระยะเวลาที่ด าเนินการ   -   เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน 
 เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีจิตส านึก คุณธรรม จริยธ รรม มีวินัยปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน 

 เจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกระดับ มีกระบวนทัศน์วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่ม
สมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ท่ีใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
หมายเหตุ ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖2) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖3) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖3) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม 
ในองค์กร 
๓.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมและ 
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
      ๓.1.5 โครงการอบรม 
บุคลากรด้านวินยัข้าราชการ 

 
 
 
 
 
บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองวินัย การรักษาวินัย ตลอดจน
การด าเนินการทางวินัยเมื่อมกีาร
กระท าผิด และได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น 
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องวินยั  

 
 
 
 
 

สลก. 

 
 
 
 
 

50 คน 

 
 
 
 
 
ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 มีความ
ตระหนักในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมสามารถแสดง
พฤติกรรมในเรื่องดังกล่าวได ้

 
 
 
 
 

154,600 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

พ.ค. ๖3 

  

      ๓.1.6 โครงการเสริมสรา้ง 
คุณธรรม จริยธรรม ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

บุคลากรมจีิตส านึก คุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งที่ดีแก่ประชาชน พรอ้ม
น้อมน าหลักบรหิารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน 

สลก. 50 คน ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 มีความ
ตระหนักในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมสามารถแสดง
พฤติกรรมในเรื่องดังกล่าวได ้

154,700   เม.ย. ๖3   

รวม     309,300      

 


