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สานักงานเลขานุการกรม
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คำนำ
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการ
คุ้ม ครองผู้บริโ ภค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ซึ่ง เป็นผู้ที่มี
บทบาทสําคัญ ในการขับ เคลื่อ นภารกิ จ ของสํานัก งานฯ ไปสู่เ ป้าหมาย และสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนผู้บริโภค ดังนั้นบุคลากรของสํานักงานฯ จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ สํานักงานเลขานุการกรม โดยส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในฐานะหน่วยงานที่ รั บผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จั ดทํ าแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 โดยอ้างอิงตามแนวทางพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565 ของสํานักงาน ก.พ. และพิจารณายึดโยงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับบริบทของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี แผนปฏิรูปประเทศ ๑3 ด้าน นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสํา นัก งาน
คณะกรรมการคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภค ฉบับ ปรับ ปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) แผนปฏิบัติร าชการ ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของสํานักงานคณะกรรมการ
คุ้ม ครองผู้บ ริโภค รวมทั้ ง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ เกี่ ยวข้องกั บการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผ่านการกําหนด
โครงการพัฒนาบุคลากรภายใต้ยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับการพัฒนาคือ บุคลากร
ของสํานัก งานคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้บริโ ภค ครอบคลุม ทุ ก ประเภทและทุ ก ระดับ ตําแหน่ง เพื่อพัฒ นา
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของสํานักงานฯ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อ นการดําเนินงานของสํานักงานฯ ให้บรรลุเป้าหมายด้วยผลงานที่มีคุ ณ ภาพ
เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้บริโภคต่อไป
สํานักงานเลขานุการกรม โดยส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ภาคผนวก

บทที่ ๑
บทนำ
๑.1 หลักกำรและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหน่วยงำนกลำงในกำร
คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ ป้องกันและระงับยับยั้งไม่ให้กระทำกำรใด ๆ
อันเป็นกำรละเมิดสิทธิผู้บริโภค รวมทั้งแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของผู้บริโภคที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำร
ซื้ อ หรื อ ใช้ สิ น ค้ ำ หรื อ บริ ก ำร โดยได้ ด ำเนิ น กำรคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ ำ นโฆษณำ ด้ ำ นฉลำก ด้ ำ นสั ญ ญำ
ด้ำนธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง และด้ำนสินค้ำที่อำจเป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค และกำรดำเนินคดีแทน
ผู้บ ริโภค ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่ง แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มีอำนำจหน้ำที่กำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรงตำม
พระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ. 2545 นอกจำกนี้ ยังมีอำนำจหน้ำ ที่ตำมพระรำชบัญ ญัติ
ควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำ ที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำ
คดี ผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. 2551 ได้ ก ำหนดทิ ศ ทำงขององค์ ก รตำมแผนยุ ท ธศำสตร์ และกลยุ ท ธ์ ข องส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภค ฉบับ ปรับ ปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) โดยมี วิสัยทั ศน์ในกำรยกระดับ
กำรคุ้มครองผู้บริโภคให้มีควำมเป็นธรรมและยั่งยืน ซึ่งบุคลำกรของสำนักงำนฯ เป็นทรัพยำกรสำคัญที่จะช่วย
ในกำรผลักดันกำรดำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่ง
ในกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ สนับสนุนกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองของ บุคลำกรอย่ำง
ต่อเนื่อง ให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิท ธิภำพ ควบคู่กับกำรส่งเสริมคุ ณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสร้ำงเสริมแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน อันจะส่งผลให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงเต็มศักยภำพและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของสำนัก งำนฯ ในกำรปฏิบัติภำรกิจสนับสนุนงำนคุ้ม ครอง
ผู้บริโภคให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อประเทศชำติและประชำชน กำรวำงแผนพัฒนำ
บุคลำกรของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโ ภค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕65 ได้อ้ำงอิงตำม
แนวทำงพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนักงำน ก.พ. และพิจำรณำยึดโยงปัจจัยต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับบริบทของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี แผนปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑3 ด้ำน นโยบำยของรัฐบำล แผนยุทธศำสตร์
และกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) แผนปฏิบัติ
รำชกำร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับ ปรับ ปรุง) และแผนปฏิบัติร ำชกำรรำยปี พ.ศ. 2565
ของส ำนัก งำนคณะกรรมกำรคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภค รวมทั้ ง กฎหมำย กฎ ระเบียบ ที่ เ กี่ ยวข้องกั บ กำรพัฒ นำ
ทรั พ ยำกรบุคคล เพื่ อ ใช้ ใ นกำรวำงกรอบกำรพัฒ นำบุค ลำกรของส ำนั ก งำนฯ ให้ มี ค วำมครอบคลุม และ
สนองตอบต่อ ควำมจำเป็นและควำมต้องกำรขององค์ก ร ตลอดจนบุคลำกรของสำนักงำนฯ ซึ่ง ได้ก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำให้ครอบคลุม บุคลำกรทุกระดับ ตั้งแต่บุคลำกรที่ได้รับกำรบรรจุหรือจัดจ้ำงใหม่
บุคลำกรระดับปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน จนถึงระดับผู้บริหำร เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ
ต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม กำรเสริมสร้ำงสัมพันธภำพและกำรทำงำนเป็นทีม
ระหว่ำงบุคลำกร ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงสุขภำพและพลำนำมัยทำงร่ำงกำยและจิตใจ เพื่อ เสริมสร้ำงคุณภำพ
ชี วิ ต ของบุ ค ลำกรให้ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ภ ำรกิ จ ได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ มี ค วำมสำมำรถเท่ ำ ทั น กั บ บริ บ ท
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อกำรสนับสนุนงำนคุ้ม ครองผู้บริโ ภคตำมบทบำทอำนำจ
หน้ำที่ของสำนักงำนฯ

1.๒ วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ จัด ท ำแผนปฏิบัติก ำรพัฒ นำบุคลำกรของสำนัก งำนคณะกรรมกำรคุ้ม ครองผู้บ ริโภค
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕65 โดยมีโครงกำร/กิจกรรมในกำรพัฒนำและเพิ่มพูนศักยภำพของบุคลำกร
ที่สอดคล้องต่อกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
๒. เพื่ อ พั ฒ นำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทั ก ษะ และสมรรถนะของบุคลำกรในกำรปฏิบั ติ ง ำน
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
3. เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตและแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
1.๓ ปัจจัยควำมสำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกร
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้กำหนดปัจจัยควำมสำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกร
ในครั้งนี้ตำมแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ของสำนักงำน ก.พ. ดังนี้
1. ผู้บริหำรระดับสูง
มีหน้ำที่กำหนดให้วำระเรื่องกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นเรื่องสำคัญ กำหนดทิศทำงขององค์กร
และทิศทำงด้ำนบุคลำกรให้มีควำมชัดเจน ทำงำนร่วมกับผู้รับผิดชอบ ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนใน
กำรกำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำน
2. ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำน
มีหน้ำที่ทำงำนร่วมกับผู้บริหำรในกำรกำหนด ทิศทำงเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
ของหน่วยงำน รวมทั้ งให้กำรสนับสนุนผู้บังคับบัญชำทุกระดับในกำรทำหน้ำที่และรับผิดชอบกำรเรียนรู้และ
พัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ
บุคลำกรตำม ข้อ 1 และ 2 มีบทบำทหน้ำที่ร่วมกัน ดังนี้
 ก ำหนดเป้ ำ หมำย ทิ ศทำงกำรพั ฒ นำในระดั บ องค์ ก รให้ เ ชื่ อ มโยงสอดคล้ อ งกั บ เป้ ำ หมำย
และพันธกิจของหน่วยงำน
 พัฒนำแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร รวมถึงแนวทำงกำรประเมิน และกำรติดตำมผลกำรพั ฒนำ
บุคลำกรให้สอดรับกับบริบทของหน่วยงำน
 ก ำหนดรำยละเอี ย ดพฤติ ก รรมของบุ คลำกรที่ คำดหวั ง ให้ มี ควำมเหมำะสมกั บ บริ บ ทของ
หน่วยงำนและบริบทของงำน
 ดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรตำมทิศทำงกำรพัฒนำที่หน่วยงำนกำหนด
 เสริมสร้ำงเสริมแรงจูงใจให้บุคลำกรมีควำมต้องกำรพัฒนำตนเอง
 ประเมินและติดตำมผลกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำน
3. ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ
มี ห น้ำที่ ส ร้ำงสภำพแวดล้อมและระบบกำรท ำงำนที่เ อื้อให้เกิ ดกำรเรียนรู้ ให้ท รัพยำกร
ที่จำเป็น รวมทั้งดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรทำงำน และกำรเรียนรู้และพัฒนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำง
เหมำะสม สอดคล้องและทันกำรณ์กับควำมจำเป็นในกำรทำงำน เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ขององค์กร และ
กำรเติบโตตำมเส้นทำงอำชีพของผู้ใต้บังคับบัญชำ โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชำได้ รั บ กำรพั ฒ นำ ด้ วยกำรมอบหมำยงำน
ให้ข้อมู ลป้อ นกลับ (Feedbacks) และให้คำแนะนำในกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร พิจ ำรณำว่ำบุคคลใด
ควรได้รับกำรพัฒนำด้ำนใด และดำเนินกำรพัฒนำโดยมุ่งสนับสนุนให้บุคลำกรสำมำรถทำงำนในบทบำทหน้ำที่
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีศักยภำพเพียงพอที่จะเติบโตตำมเส้นทำงอำชีพ ตำมเป้ำหมำยในกำรทำงำนของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำแต่ละบุคคล
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 จัดสรรทรัพยำกรที่จำเป็นในกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร ไม่ว่ำจะเป็น เวลำ งบประมำณ

ฯลฯ เพื่อให้บุคลำกรได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่
 ส่ ง เสริ ม ให้ บุ คลำกรใช้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิ บั ติ ง ำนอย่ ำ งเต็ ม ศั ก ยภำพ ด้ วยกำร
มอบหมำยงำนที่เหมำะสมกับศักยภำพและบทบำทหน้ำที่ ทั้งนี้ หำกผู้ใต้บังคับบัญชำแสดงศักยภำพที่เหนือกว่ำ
ควำมคำดหวังในบทบำทหน้ำที่ ก็สำมำรถมอบหมำยงำนที่มีควำมท้ำทำยเพื่อเป็นกำรพัฒนำควำมสำมำรถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ตลอดจนเปิดโอกำสให้ผใู้ ต้บังคับบัญชำแสดงควำมคิดเห็น หรือนำควำมรู้ที่ได้รับมำพัฒนำหรือ
ปรับปรุงงำนโดยอำนวยควำมสะดวกและให้ควำมร่วมมือในด้ำนต่ำง ๆ ตำมสมควร
4. บุคลำกร
ต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำตนเองทั้งในด้ำนกรอบควำมคิดและ
ทั ก ษะให้ส ำมำรถท ำงำนตำมบทบำทหน้ำที่และระดับ ตำแหน่ง ของตนเองได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ รวมทั้ง
ตั้ง เป้ำหมำยในกำรเติบ โตตำมเส้นทำงอำชีพ และวำงแผนกำรเรียนรู้และพัฒ นำตนเองให้ส อดคล้องกั บ
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ขององค์กรและกำรเติบโตตำมสำยงำนอำชีพ โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
 ตระหนั ก ถึ ง บทบำทของตนเอง ท ำควำมเข้ ำ ใจทักษะที่ คำดหวั ง ในระดั บ ของบทบำท
หน้ำที่ที่ตนรับผิดชอบ
 กำหนดเป้ำหมำยระยะยำวและระยะสั้นในกำรทำงำนของตนเอง และวำงแผนกำรพัฒนำ
ที่สอดรับกับเป้ำหมำยดังกล่ำว
 แสวงหำโอกำสในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำที่ส่วนรำชกำร
จัดดำเนินกำรให้ หรือ กำรพั ฒ นำตนเองผ่ำนช่องทำงและสื่อต่ำง ๆ โดยเลือกกำรพัฒ นำที่ ส อดคล้องกั บ
เป้ำหมำยและแผนกำรพัฒนำตนเองที่ตนเองกำหนดไว้
1.๔ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. มี แผนปฏิบัติกำรพั ฒนำบุคลำกรของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้ม ครองผู้บริโภค ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรที่สอดคล้องต่อกำรสนับสนุน
ยุทธศำสตร์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
2. บุคลำกรได้รับ กำรพั ฒ นำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทั ก ษะ และสมรรถนะในกำรปฏิบัติง ำน
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
3. บุคลำกรได้รับกำรพั ฒนำคุณภำพชีวิตและแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงเต็มศักยภำพและเป็นกลไกสำคัญเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนฯ ให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด
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บทที่ ๒
กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
กำรจัดทำแผนกำรพัฒนำบุคลำกร สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕65 สำนักงำนเลขำนุกำรกรม โดยส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลักในกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของสำนักงำนฯ ได้วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล พิจำรณำควำมสอดคล้อง ยึดโยงปัจจัย
ต่ำง ๆ ทั้ ง ภำยนอกและภำยในที่ เกี่ ยวข้องกับ กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของสำนักงำนฯ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ ครบถ้วน มี ป ระสิท ธิภำพในกำรวำงกรอบแนวทำงพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่ำงรอบด้ำน โดยมีแนวคิดและข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวิเครำะห์เพื่อจัดทำแผนกำรพัฒนำบุคลำกร
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒565 ดังนี้
2.1 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐
2.2 ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
2.3 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
2.4 แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
2.5 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
2.6 แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕64
(ขยำยเวลำถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 2565) ของสำนักนำยกรัฐมนตรี
2.7 แผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแหงชำติ ฉบั บ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ (ขยำยเวลำถึง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565)
2.8 แผนยุท ธศำสตร์และกลยุท ธ์ของสำนัก งำนคณะกรรมกำรคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภค ฉบับ ปรับปรุง
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
2.9 แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบั บ ปรั บ ปรุง ) ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
2.10 แผนปฏิบัติรำชกำร รำยปี พ.ศ. ๒๕๖5 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
2.11 แนวคิดกำรเรียนรู้และพัฒนำในศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills)
2.12 แนวคิดระบบรำชกำร ๔.๐
2.13 แนวคิดกำรเชื่อมโยงบริบทที่มีพลวัต ทิศทำงกำรพัฒนำและปฏิรูปประเทศ และมิติทำงด้ำน
จริยธรรมของกำรทำงำนภำครัฐ
2.14 คู่มือแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ของสำนักงำน ก.พ.
2.15 กรอบแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
2.1 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๕๘ ข (๔) กำหนดกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภำครัฐ โดยให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรงำน
บุคคลภำครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงเข้ำมำทำงำนในหน่วยงำนของรัฐ และสำมำรถ
เจริญก้ำวหน้ำได้ตำมควำมสำมำรถและผลสัมฤทธิ์ของงำนของแต่ละบุคคล มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต กล้ำตัดสินใจ
และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว มีควำมคิด สร้ำงสรรค์และ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

2.2 ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ กำหนดเป้ำหมำยเพื่อปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชน เพื่อประชำชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง
ยึ ด ค่ ำ นิ ย มในกำรท ำงำนเพื่ อ ประชำชน หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและควำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี จิ ต ส ำนึ ก
มีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น เป็นมืออำชีพ และมีกำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ (“คู่มือแนวทำง
พัฒนำบุคลำกรภำครัฐ,” 2563 - 2565)
2.3 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
แผนแม่ บ ทภำยใต้ยุท ธศำสตร์ ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นกำรบริก ำรประชำชนและ
ประสิทธิภำพภำครัฐ มุ่งเน้นพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มีควำมทันสมัย ภำครัฐมีขนำดเหมำะสม
กับภำรกิจ มีสมรรถนะสูงตอบสนองปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนและสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย ๔.๐
และเน้นกำรสร้ำงและพั ฒนำบุคลำกรภำครัฐให้มี ควำมรู้ควำมสำมำรถและสมรรถนะสูง มี ทั ก ษะกำรคิด
วิเครำะห์ และกำรปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษและภำษำที่สำม ทักษะด้ำน
ดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบควำมคิดในกำรทำงำนเพื่อให้บริกำรประชำชนด้วยควำมรับผิดรับชอบและควำม
สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม สำมำรถบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกับภำคส่วนอื่นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม (“คู่มือ
แนวทำงพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ,” 2563 - 2565)
2.4 แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ได้กำหนดกลไกระบบ
บริหำรงำนบุคคลที่สำมำรถดึงดูด สร้ำงและรักษำคนดีคนเก่งไว้ในภำครัฐ ซึ่งมีเป้ำหมำยเพื่อให้บุคลำกรภำครัฐ
ทุกระดับและสำยอำชีพมีขีดควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ สอดคล้องกับ
สำยอำชีพ ช่วงอำยุ และพื้นที่ปฏิบัติงำน ผู้บริหำรทุกระดับในภำครัฐมีภำวะผู้นำที่เป็นตัวอย่ำง (Leadership
by Example) สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ภำครัฐมีผู้นำรุ่นใหม่ที่มีทักษะและทัศนคติ
ที่พร้อมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบุคลำกรภำครัฐทุกระดับมีภำวะผู้นำในกำร
เปลี่ยนแปลง (“คู่มือแนวทำงพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ,” 2563 - 2565)
2.5 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
แผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชำติฉบับ ที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้ก ำหนดเป้ำหมำย
โดยยึดหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” “กำรพัฒนำที่ ยั่งยืน ” และ “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ”
โดยให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมและพัฒนำธรรมำภิบำลในภำครัฐอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งด้ำนระบบกำรบริหำรงำน
และบุคลำกร มี กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่โปร่งใส มี ประสิทธิภำพ สำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรม และ
ประชำชนมีส่วนร่วม มีกำรกระจำยอำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสมระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และ
ท้องถิ่น ๔.๖ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร ภำครัฐเร่งพัฒนำ
ตนเองและสนับสนุนกำรพัฒนำผู้อื่นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะด้ำนดิจิทัลในระดับที่สำมำรถนำเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ ทั นสมั ยมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด และสำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรม กำรท ำงำนหรือ
กำรให้บริกำรภำครัฐที่ทนั สมัยและมีกำรเชื่อมโยงกำรทำงำนและข้อมูลข้ำมหน่วยงำน และกำรสร้ำงรัฐบำลแบบเปิด
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงเป็นรู ปธรรม เพื่อกำรปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบำลดิจิทัล และกำรพัฒนำประเทศไปสู่ควำม
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (“คู่มือแนวทำงพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ,” 2563 - 2565)
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2.6 แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕64 ของ
สำนักนำยกรัฐมนตรี (ขยำยระยะเวลำถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 2565)
คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 มีมติเห็นชอบร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) และให้หน่วยงำนภำครัฐ แปลงแนวทำงและ
มำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ซึ่งสำนักงำน ป.ป.ช.
และหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ ได้ดำเนินโครงกำรและกิจกรรมภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตั้ง แต่ปีง บประมำณ พ.ศ. 2560 มำจนถึง
ปัจจุบัน และเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity
& Transparency Assessment : ITA)
ยุท ธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้อ งกั นและปรำบปรำมกำรทุ จ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต ” และมีพันธกิจในกำรสร้ำงวัฒนธรรม
ต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วน และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกัน และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล และบรรลุถึงเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ชำติ
คือประเทศไทยมีค่ำคะแนนดัชนีก ำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่ำร้อยละ
50 ผ่ำนประเด็นยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยกระดับ เจตจำนงทำงกำรเมื อ งในกำรต่อต้ำนกำรทุ จริต ยุท ธศำสตร์ที่ 3 สกั ดกั้ นกำรทุ จ ริตเชิง นโยบำย
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 4 พั ฒ นำระบบป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 5 ปฏิ รู ป กลไกและกระบวนกำร
กำรปรำบปรำมกำรทุจริตยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย ยุท ธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นยุทธศำสตร์ที่ตอบสนองนโยบำยรัฐบำล และสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนกำรปฏิรูปประเทศ และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580)
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของส ำนัก นำยกรัฐมนตรี ตำม
ยุท ธศำสตรชำติ ฯ เพื่ อ เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติง ำนของหน่ วยงำนในสัง กั ดส ำนัก นำยกรั ฐมนตรี
รวม ๓ หน่วยงำน คือ สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพันธ์ และสำนั กงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : “เป็นองค์กรชั้นนำในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินด้วยหลักธรรมำภิบำล เพื่อประโยชน์สุข
ของประชำชน”
พันธกิจ : สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร
และปฏิรูป กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักนำยกรัฐมนตรีให้มีมำตรฐำน
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพื่อต้ำนทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กลยุ ท ธ์ : ประยุก ต์นวัตกรรมในกำรก ำกั บ ดู แลและควบคุม กำรด ำเนินงำนตำม
เจตจำนงทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสำธำรณะ
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
กลยุทธ์ : ๑. วำงมำตรกำรเสริมในกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำนธรรมำภิบำล
2. กำรพัฒ นำนวัตกรรมสำหรับกำรรำยงำนและตรวจสอบธรรมำภิบำล
ในกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ : พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคได้มี ก ำรผลัก ดั นให้มี ก ำรแปลงแผนแม่ บ ทกำรป้องกั น
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4 ของสำนักนำยกรัฐมนตรี ไปสู่
กำรปฏิบัติ โดยดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุ จริตและประพฤติมิชอบของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ผ่ำนกำรดำเนินโครงกำรและกิจกรรมทั้งด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต
กำรปรำบปรำมกำรทุจริต กำรส่งเสริมคุณธรรม และกำรคุ้มครองจริยธรรม ภำยใต้งบประมำณของหน่วยงำน
มำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560
2.7 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแหงชำติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ (ขยำยระยะเวลำถึงปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565)
กระแสโลกำภิวัตนไดสงผลใหเกิ ดกำรเลื่อนไหลทำงวัฒนธรรมจำกตำงชำติเ ขำมำสู ป ระเทศไทย
ผำนสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ไรพรมแดนไดกอใหเกิดกำรผสมผสำนเขำกับวัฒนธรรมพื้นถิ่น ซึ่งสงผล
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบตอกำรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคมแงมุมตำง ๆ ทั้งดำนคำนิยม พฤติกรรม และ
ระบบคุณคำของคนในสังคม ปรำกฏกำรณในเชิงลบที่สังคมไทยกำลัง เผชิญอยำงเดนชัด คือ ควำมแปลกแยก
ขัดแยงทำงควำมคิดของคนในสังคม ควำมผูกพันในครอบครัวลดลง เยำวชนปฏิเสธวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง
รวมทั้งกำรเกิดวิกฤตควำมเสื่อมถอยดำนคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลงและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
ขณะเดียวกันวัฒนธรรม และระบบคุณคำที่ดีงำมของสังคมไทยเริ่มเสื่อมถอย โดยเฉพำะเด็กและเยำวชนยังขำด
ทั ก ษะในดำนกำรคิดวิเครำะหอยำงเปนระบบ ไมสำมำรถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ ดี นอกจำกนี้
สื่อสำรมวลชนทั้งสื่อโทรทัศน สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสจำนวนมำก ขำดควำมเขมงวดทำงจรรยำบรรณในกำร
เผยแพรขอมูลขำวสำรเชิงลบ ทำใหเกิดกำรปรับเปลี่ยนคำนิยมพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมบริโภคนิยมมำกขึ้น
และขำดจิตสำนึกสำธำรณะ โดยใหควำมสำคัญกับเรื่องสวนตนมำกกวำสวนรวม ทำใหคุณธรรมและจริยธรรม
ของคนไทยลดลง นำไปสู ป ญหำทำงสัง คมตำง ๆ อำทิ ปญหำเด็กและเยำวชน ปญหำกำรหยำรำงภำยใน
ครอบครัว ปญหำควำมขัดแยงแปลกแยกทำงสังคม ปญหำลวงละเมิดทำงเพศ รวมทั้งปญหำยำเสพติดและ
อำชญำกรรม ฯลฯ
เพื่อแกไขปญหำวิกฤติของชำติ รัฐบำลภำยใตกำรนำของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชำ นำยกรัฐมนตรี
จึงไดมีนโยบำยสงเสริมใหมีกำรนำศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และควำมเปนไทยมำสรำงสรรคสังคมใหเกิดควำม
เข้มแข็งอยำงมีคุณภำพ และมีคุณธรรม โดยสงเสริมใหองคกำรทำงศำสนำมีบทบำทในกำรปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม สรำงคำนิยม จิตสำนึกที่ดีแกประชำชน เพื่อใหสังคมเกิดควำม มั่นคง สงบสุขรมเย็นดวยมิติทำง
ศำสนำ รวมทั้งระบบเศรษฐกิจเกิดควำม มั่งคั่ง เขมแข็งบนวิถีวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญำของทองถิ่น ภำยใตหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิ จพอเพี ยง อย่ำงยั่ง ยืน ตำมแผนยุท ธศำสตร ชำติ ๒๐ ป และโมเดลประเทศไทย ๔.๐
ดวยกำรสรำงควำมเขมแข็งจำกภำยใน เพื่อวำงรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว
ดังนั้น เพื่อเปนกำรสนองนโยบำยของรัฐบำล คณะกรรมกำรสงเสริมคุณธรรมแหงชำติจึงไดเห็นชอบให
จัดท ำแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชำติ ฉบับ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยมี เ ปำหมำยหลักในกำร
ยกระดับจิตใจประชำชนใหมีคุณธรรม รวมทั้งสงเสริมใหทุกภำคสวนมีสวนรวมขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริม
คุณธรรมแหงชำติเพื่อสรำงคุณธรรมในสังคมไทย และสงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยำงดำนคุณธรรมใน
ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก
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วิสัยทัศน
สังคมไทยมีคุณธรรมเปนรำกฐำนที่สำคัญในกำรดำรงชีวิต สืบสำนควำมเปนไทย อยูรวมกันดวยควำม
สันติสุขในประเทศไทย ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอยำงยั่งยืน
เปำประสงค
สังคมไทยเปนสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตำมหลักคำสอนทำงศำสนำที่ตนนับถือ นอมนำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปฏิบัติ ธำรงรักษำไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย และอยูรวมกันดวยสันติสุข
ในประเทศไทย ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอยำงยั่งยืน
พันธกิจ
๑) พัฒนำคนใหมีคุณธรรมตำมหลักธรรมทำงศำสนำ นอมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็น
หลักในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และดำรงชีวิตตำมวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงำม
๒) พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรดำนกำรสงเสริมคุณธรรมใหมีประสิทธิภำพในมิติตำง ๆ
๓) สงเสริมใหทุกภำคสวนของสังคมตระหนักและรวมกันเปนเครือขำย มีสวนรวมในกระบวนกำรสงเสริม
คุณธรรม เพื่อสรำงสังคมคุณธรรมที่อยูรวมกันอยำงสันติสขุ มีธรรมำภิบำล มีควำมสมำนฉันท และมีควำมยั่งยืน
๔) สงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยำงดำนคุณธรรมในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก
วัตถุประสงคหลัก
๑) เพื่อวำงระบบรำกฐำนกำรเสริมสรำงคุณธรรมในสังคมไทย
๒) เพื่อสรำงควำมเขมแข็งในระบบกำรบริหำรจัดกำรดำนกำรสงเสริมคุณธรรมใหเปนเอกภำพ
๓) เพื่อสรำงเครือขำยควำมรวมมือในกำรสงเสริมคุณธรรม
๔) เพื่อสงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยำงดำนคุณธรรมในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก
เพื่อวำงรำกฐำนและสงเสริมใหทุกภำคสวนมีสวนรวมสรำงใหสังคมไทยเปนสังคมคุณธรรมอยำงยั่งยืน
โดยเปนกำรระเบิดจำกขำงใน ใหคนในชุม ชนมี ควำมเขมแข็งและควำมพรอมที่จะรวมสงเสริมดำเนินกำร
ขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชำติ เปนไปอยำงมีประสิทธิภำพและเกิดสัมฤทธิผล จึงไดกำหนด
ยุทธศำสตรกำรดำเนินงำน ดังนี้
ยุทธศำสตรที่ ๑ วำงระบบรำกฐำนกำรเสริมสรำงคุณธรรมในสังคมไทย โดยใหควำมสำคัญกับกำรสืบสำน
ควำมเปนไทยและยึดมั่นในสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย มีภูมิคมุ กันที่ดี เนนในจริยธรรมสำกลของ
ควำมเปนมนุษย เปนคุณธรรมเชิงสัมพัทธที่เปนขอหำมทำและขอควรทำ โดยยึดควำมถูกตองของสวนรวม
เพื่อใชเปนบรรทั ดฐำนในกำรประพฤติป ฏิบัติตนในกำรด ำรงชี วิต ประกอบสัม มำอำชีพ และอยู รวมกั น
ในสังคมอยำงสงบสุข มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Sustainable Development)
ยุ ทธศำสตรที่ ๒ สรำงควำมเขมแข็ง ในระบบกำรบริหำรจัดกำรดำนกำรส่ง เสริม คุณธรรมใหเปน
เอกภำพ โดยใหควำมสำคัญกับกำรสรำงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรดำนสงเสริมคุณธรรมใหมีควำม
เขมแข็งกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรดำเนินงำนสงเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และเสริมสรำงควำม
เปนเอกภำพใหแกสังคมไทยดวยคุณธรรม
ยุทธศำสตรที่ ๓ สรำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมคุณธรรม โดยใหควำมสำคัญกับกำรผนึก
กำลังทุกภำคสวน โดยเฉพำะในสังคมใหม ซึ่งเปนสังคมยุคดิจิตัล เร็ว แรง และเปลี่ยนแปลงอยำงฉับพลันใหมี
สวนรวมในกำรสงเสริมคุณธรรมในทุกกลุมเปำหมำย ในกลุมเด็ก วัยรุน ผูสูงอำยุ ตลอดจนสรำงบุคคลตนแบบ
ที่เปนแกนนำขับเคลื่อน และขยำยภำคีเครือขำยคุณธรรมในสังคมใหม ใหเพิ่มมำกขึ้น เพื่อเปนแหลงเรียนรู
ที่หลำกหลำยในมิติของชีวิต ศำสนำและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีคณะกรรมกำรประสำนควำมรวมมือในกำรสงเสริม
คุณธรรมอยำงชัดเจนเพื่อทำหนำที่ไดเขมแข็ง รวดเร็วและยืดหยุน มุงสูผลสำเร็จเปนสำคัญ
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ยุ ทธศำสตรที่ ๔ ส่ง เสริม ใหประเทศไทยเปนแบบอย่ำงดำนคุณธรรมในประชำคมอำเซียนและ
ประชำคมโลก โดยใหควำมส ำคัญ กั บกำรสงเสริม ใหประเทศไทยเปนแบบอยำงในกำรสรำงควำมรวมมือ
ดำนคุณธรรมในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้มี กำรผลักดันให้มีกำรแปลงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แหงชำติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ (ขยำยระยะเวลำถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 2565) ไปสู่กำรปฏิบัติ
โดยดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ภำยใต้
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (สำนักนำยกรัฐมนตรี) พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๔ (ขยำยระยะเวลำถึง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565) ผ่ำนกำรดำเนินโครงกำรและกิจกรรมด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต กำรปรำบปรำม
กำรทุจริต กำรส่งเสริมคุณธรรม และกำรคุ้มครองจริยธรรม ภำยใต้งบประมำณของหน่วยงำนมำอย่ำงต่อเนื่อง
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560
2.8 แผนยุ ท ธศำสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ ข องส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทำแผนยุทธศำสตร์สำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 –
๒๕65 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี แผนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี และ
กำรติดตำมประเมินผลของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้ม ครองผู้บริโภคอย่ำงมีประสิท ธิภำพและประสิท ธิผ ล
สำมำรถพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้ม ครองผู้บริโ ภคไปสู่กำรยกระดับ กำรคุ้ม ครอง
ผู้บ ริโ ภคให้มี ควำมเป็ นธรรมและยั่ง ยื น ซึ่ง ยุท ธศำสตร์ของส ำนัก งำนฯ ดัง กล่ำวได้ก ำหนดให้ก ำรพั ฒ นำ
ทรัพยำกรบุคคล เป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศำสตร์ที่จะช่วยผลักดันกำรบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ คือในประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและเพิ่มศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ ซึ่งมีเป้ำประสงค์
หลัก คือ บุคลำกรมีศักยภำพและสำมำรถปฏิบัติงำนได้สอดคล้องกับ ควำมต้องกำรของประชำชนผู้บริโภค
ซึ่งแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของสำนักงำนฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕65 ได้กำหนดโครงกำรและ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ดังกล่ำว เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถผลักดันควำมสำเร็จตำม
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของสำนักงำนฯ และบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้
โดยแผนยุ ท ธศำสตร์แ ละกลยุ ท ธ์ ข องส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรคุ้ ม ครองผู้บ ริโ ภค ฉบั บ ปรับ ปรุง
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) มี วิสัยทั ศน์ พั นธกิ จ และประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุท ธ์ และตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำบุคลำกร ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) : ยกระดับกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้มีควำมเป็นธรรมและยั่งยืน
พันธกิจ (Mission) :
๑. พัฒนำกฎหมำย มำตรกำร ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน
๒. พัฒนำระบบและกลไกกำรคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน ควบคุม/กำกับดูแลสินค้ำและบริกำรให้มี
ควำมปลอดภัย รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำให้กับผู้บริโภคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓. พั ฒ นำนวัตกรรมและเชื่อ มโยงระบบฐำนข้อมูลกำรคุ้ม ครองผู้บ ริโภคให้มีประสิทธิภำพ เพื่อให้
ประชำชน สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว
๔. เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้
และสำมำรถปกป้องสิทธิของตนได้
๕. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคให้สำมำรถดำเนินงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๖. ส่งเสริมควำมร่วมมือทุกภำคส่วนให้มีกำรบูร ณำกำรงำนคุ้ม ครองผู้บริโภคในทุกระดับ อย่ำ งเป็น
รูปธรรม
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ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและเพิ่มศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด ๑ ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจ
ตัวชี้วัด ๒ ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด ร้อยละควำมสำเร็จของแผนพัฒนำบุคลำกร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและเพิ่มศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ 1 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ
ค่ำเป้ำหมำย
หน่วยงำน
รำยละเอียดตัวชี้วัด
2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละควำมสำเร็จของแผนพัฒนำบุคลำกร 70
75
80
สลก.
คำอธิบำย :
๑. เป็นแผนพัฒนำบุคลำกรระยะสั้น (แผนระยะ ๓ - ๕ ปี) ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำร
๒. เป็นกำรวัดควำมสำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผูบ้ ริโภคในกำร
เสริมสร้ำง และเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถในกำรทำงำนของบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติงำน
ในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น โดยวัดจำกควำมสำเร็จของ
กำรจัดฝึกอบรมภำยในที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดขึ้น (In-House Training) และ
กำรฝึกอบรมที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรส่งเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคไปฝึกอบรมกับ
หน่วยงำนภำยนอก (Public Training/ Off-House Training) ทั้งที่มีค่ำใช้จ่ำยและไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม
สูตรกำรคำนวณ :
โครงกำร/กิจกรรมที่ดำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรมทั้งหมดภำยใต้แผนพัฒนำบุคลำกร

X 100

2.9 แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้ม ครองผู้บริโ ภคได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำคำขอ
งบประมำณรำยจ่ำยในแต่ละปีง บประมำณ โดยโครงกำร/ กิ จ กรรมที่ ก ำหนดไว้ภำยใต้แผนฉบับ ดังกล่ำว
ได้คำนึงถึงผลผลิตที่จะสำมำรถตอบตัวชี้วัดได้ตำมที่กำหนด และสำมำรถตอบค่ำเป้ำหมำยของแผนในระดับต่ำง ๆ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป
ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและเพิ่มศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ
1. เป้ำหมำย
1) ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจ ร้อยละ 80/85/90
๒) ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ร้อยละ 75/75/75
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ที่

2. ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

1 ร้อยละควำมสำเร็จของแผนพัฒนำบุคลำกร

ค่ำเป้ำหมำย

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

70 75 80

สลก.

3. กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ
1) พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ
4. แผนงำน/โครงกำรสำคัญ
1) โครงกำรอบรมบุคลำกรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอก
2) แผนงำนกำรพัฒนำบุคลำกร
2.10 แผนปฏิบัติรำชกำร รำยปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖5) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผูบ้ ริโภคขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำคำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 โดยโครงกำร/กิจกรรมที่กำหนดไว้ภำยใต้แผนฉบับดังกล่ำว ได้คำนึงถึงผลผลิต
ที่จะสำมำรถตอบตัวชี้วัดได้ตำมที่กำหนด และสำมำรถตอบค่ำเป้ำหมำยของแผนในระดับต่ำง ๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพต่อไป
ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและเพิ่มศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ
1. เป้ำหมำย
1) ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจ ร้อยละ 90
๒) ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ร้อยละ 75
2. ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ที่
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
1 ร้อยละควำมสำเร็จของแผนพัฒนำบุคลำกร

80

สลก.

3. กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ
1) พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ
4. แผนงำน/โครงกำรสำคัญ
1) แผนงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
2.11 แนวคิดกำรเรียนรู้และพัฒนำในศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills)
แนวคิดกำรเรียนรู้และพัฒนำในศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills) ที่ให้ควำมสำคัญกับกำรเรียนรู้
และพัฒนำที่สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรูท้ ี่ไม่หยุดนิ่ง ตอบสนองกำรผสมผสำนระหว่ำงกำรทำงำนและกำรใช้ชวี ติ
ภำยใต้บริบทควำมท้ำทำยในศตวรรษที่ ๒๑ และกำรเปลี่ยนแปลงและควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี โดยกำหนด
กรอบควำมคิดและกรอบทักษะที่ผสมผสำนทักษะในกำรทำงำนและกำรใช้ชีวิต ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้ และ
สร้ำงนวัตกรรม และทักษะด้ำนข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือให้บุคลำกรภำครัฐได้เรียนรู้
และพัฒนำตนเอง รวมถึงเป็นเครื่องมือให้หน่วยงำนภำครัฐใช้ในกำรกำหนดแนวทำงส่งเสริมให้บุคลำกรภำครัฐ
เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำที่มีประสิทธิภำพ (“คู่มือแนวทำงพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ,” 2563 - 2565)
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2.12 แนวคิดระบบรำชกำร ๔.๐
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรได้กำหนดเป้ำหมำยของกำรสร้ำงระบบรำชกำร ๔.๐
โดยเน้นกำรปรับเปลี่ยนระบบรำชกำรให้เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen-Centric Government) มีขีดสมรรถนะสูงและ ทันสมัย (Smart & High
Performance Government) โดยมีปัจจัยควำมสำเร็จ (Business Drivers) ดังนี้ (๑) กำรสำนพลังระหว่ำง
ภำครัฐและภำคส่วนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration) (๒) กำรสร้ำงนวัตกรรม (Innovation) (๓) กำรปรับเข้ำสู่
ควำมเป็นดิจิทัล (Digitization/ Digitalization) ในขณะเดียวกัน บุคลำกรภำครัฐจะต้องได้รับกำรปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรทำงควำมคิด (Mindset) และเพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็น เพื่อให้สำมำรถแสดงบทบำทของ
กำรเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง (Change Leader) และสร้ำงคุณค่ำ (Public Value) และประโยชน์สุขให้แก่
ประชำชนได้ (“คู่มือแนวทำงพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ,” 2563 - 2565)
2.13 แนวคิดกำรเชื่อมโยงบริบทที่มีพลวัต ทิศทำงกำรพัฒนำและปฏิรูปประเทศ และมิติทำงด้ำนจริยธรรม
ของกำรทำงำนภำครัฐ (“คู่มือแนวทำงพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ,” 2563 - 2565)
บริบทที่มีพลวัต (“คู่มือแนวทำงพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ,” 2563 - 2565)
ปัจจุบันมีปัจจัยหลำยประกำรที่ผลักดันให้ภำครัฐต้องทบทวนบทบำทและกำรทำงำนของตนเองไม่ว่ำ
จะเป็นบริบทกำรเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันอย่ำงรวดเร็ว ควำมเชื่อมโยงของโลกและสภำวะวิกฤตต่ำง ๆ ที่ส่งผล
กระทบในวงกว้ำง ปัญหำซับซ้อนที่มีรูปแบบไม่แน่นอน มีควำมเฉพำะ และไม่สำมำรถใช้แนวทำงหรือวิธีกำร
แก้ ปั ญ หำที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ได้ อี ก ต่อ ไป ผลกระทบของภู มิ ศ ำสตร์ก ำรเมื อ งที่ มี ต่ อเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้อม
ควำมมั่นคง และกำรพัฒนำนโยบำยประเทศ ควำมน่ำเชื่อถือของภำครัฐและควำมคำดหวังและกำรตรวจสอบ
โดยภำคส่วนต่ำง ๆ รวมไปถึงควำมก้ำวหน้ำอย่ำงก้ำวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล และกำรแข่งขันบนควำม
ได้เปรียบของข้อมูล
ทิศทำงกำรพัฒนำและปฏิรูปประเทศ (“คู่มือแนวทำงพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ,” 2563 – 2565)
ภำยใต้ปัจจัยผลักดันดังกล่ำว ประเทศไทยได้ให้ควำมสำคัญกับกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ ประเทศ
ที่ชัดเจน โดยกำรพัฒนำและปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐเป็นหนึ่งในประเด็นกำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ
ที่สำคัญตำมที่ปรำกฏในยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๘๐) และแผนกำรปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งได้กำหนดเป้ำหมำยในกำรปรับเปลี่ยนให้
ภำครัฐยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยต้องมีวัฒนธรรมกำรทำงำน
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ส่วนรวม มีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจพร้ อมปรับตัว มีกำรนำเทคโนโลยี
มำใช้ ในกำรบริห ำรรำชกำร มี ก ำรบูร ณำกำรกำรท ำงำนและฐำนข้อมูล ภำครัฐ มี ก ำรปรับ ปรุงและพัฒนำ
โครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรงำนของรัฐและแผนกำลังคนภำครัฐให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
และแผนกำรปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยังกำหนดให้ต้องมีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำร
งำนบุคคล ภำครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงเข้ำ มำทำงำนในหน่วยงำนของรัฐ รวมทั้ง
ให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ไม่ซ้ำซ้อน ส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง มุ่ งเน้นให้กำลังคน
ภำครัฐมีสมรรถนะสูง มีควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่ทันสมัย ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ และยึดมั่น
ในคุณธรรม พร้อมนำกำรพัฒนำประเทศ (Highly Competent Public Officials) รวมถึงให้มีกำรพัฒนำภำวะ
ผู้นำในทุก ระดับให้มี ขีดควำมสำมำรถสูง มี ควำมรับผิดชอบ มี ควำมเป็นมืออำชีพ เป็นผู้ นำทำงควำมรู้และ
ควำมคิด ผลักดันภำรกิจ นำกำรเปลี่ยนแปลง พัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์ และเป็นแบบอย่ำงที่ดี
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มิติทำงด้ำนจริยธรรมของกำรทำงำนภำครัฐ (“คู่มือแนวทำงพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ,” 2563 - 2565)
นอกจำกบริบทและกำรปฏิรูปภำครัฐที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐยังต้อง คำนึงถึง
มิติพฤติกรรมทำงคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกำรทำงำนภำครัฐ โดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย มำตรำ ๒๕๘ ข (๔) ได้กำหนดไว้ว่ำ “ให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรงำนบุ คคลภำครัฐเพื่อจูงใจ
ให้ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงเข้ำมำทำงำนในหน่วยงำนของรัฐ และสำมำรถเจริญก้ำวหน้ำได้ตำม
ควำมสำมำรถและผลสัมฤทธิ์ของงำนของแต่ละบุคคลมีควำมซื่อสัตย์สุจริต กล้ำตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่
ถูกต้องโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และคิดค้น นวัตกรรมใหม่ ๆ
เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีมำตรกำรคุ้มครอง
ป้องกั นบุคลำกรภำครัฐจำกกำรใช้อ ำนำจโดยไม่เ ป็นธรรมของผู้บัง คับบัญ ชำ” รวมทั้งต้องตระหนัก ถึงมิติ
พฤติก รรมทำงด้ำนจริยธรรมที่ อ ำจเปลี่ยนรูป ไปตำมบริบ ทของกำรเปลี่ยนแปลงและควำมก้ ำ วหน้ ำ ของ
เทคโนโลยีดิจิทั ล ด้วยเหตุนี้ จึง ได้มี ก ำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติม ำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึ่ง ก ำหนดหลัก เกณฑ์ ก ำรประพฤติป ฏิบัติอย่ำงมี คุณธรรมของเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐ อีก ทั้ ง คณะอนุก รรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือนว่ำด้วยกำรส่งเสริ มจริยธรรมเพื่อรำชกำรใสสะอำด ในกำรประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มกรำคม
๒๕๖๓ ยังได้เห็นชอบกับข้อเสนอแนวทำงกำรส่งเสริมจริยธรรมภำครัฐในยุคกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกผัน และได้มีควำมเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรปรับกรอบควำมคิด
ของข้ำรำชกำรยุคใหม่ ที่สอดแทรกชุดควำมคิดบนฐำนกำรมีจริยธรรมไว้ ๕ ประกำรประกอบด้วย (๑) กำรมีใจ
เปิดกว้ำง พร้อมทำงำน แบบมีส่วนร่วม และพร้อมรับกำรตรวจสอบและมีควำมโปร่งใส (Openness/Transparency)
(๒) กำรปฏิบัติต่อข้อมูลอย่ำงถูกต้องเหมำะสม มีข้อมูลรอบด้ำน รู้จักปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ระมัดระวังกำรใช้
ข้อมูลภำยในของส่วนรำชกำร (Inside Information) เพื่อป้องกันกำรขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) (๓) กำรมีควำมพร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง และพัฒ นำตนเองอยู่เสมอ (๔) กำรมีวิจำรณญำณ
ที่ถูกต้อง รู้ว่ำสิ่งใดถูก - ผิด โดยเฉพำะในยุคที่มีกระแสข่ำวปลอมต่ำง ๆ (Fake News) และ (๕) กำรมีควำมรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน
2.14 คู่มือแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ของสำนักงำน ก.พ.
1. ที่มำ
กำรพัฒนำและปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐเป็นหนึ่งในประเด็นกำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ
ที่สำคัญตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนกำร
ปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) กำหนดให้ต้องมีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริ หำรงำนบุคคลภำครัฐ
เพื่อจูงใจให้ผู้มีควำมรูค้ วำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงเข้ำมำทำงำนในหน่วยงำนของรัฐ รวมทั้งพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
ให้มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้กำลังคนภำครัฐมีสมรรถนะสูง มีควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะที่ทันสมัย ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ และยึดมั่นในคุณธรรม รวมถึ ง พัฒนำภำวะผู้นำ
ในทุกระดับให้มีขีดควำมสำมำรถสูง มีควำมรับผิดชอบ มีควำมเป็นมืออำชีพ
โดยที่กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรภำครัฐสำมำรถขับเคลื่อน
กำรพัฒนำประเทศภำยใต้บริบทควำมท้ำทำยและกำรเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผลันได้ ประกอบกับบริบทผันผวน
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ต้องมีกำรทบทวนหลักกำร แนวทำง รูปแบบกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกำรพัฒนำที่ต้องเน้นให้บุคลำกรภำครัฐเรียนรู้และพัฒนำตนเอง กำรสร้ำง
ระบบนิเวศที่ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำที่ยืดหยุ่น ต่อเนื่อง พร้อมปรับให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลง
รวมถึง กำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกระบวนกำรเรียนรู้ และพัฒนำ เพื่อเร่งกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและ
ประสิทธิภำพ กำรทำงำนของบุคลำกรภำครัฐ
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สำนักงำน ก.พ. ในฐำนะหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๓ (๗) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ในกำรจัดท ำยุท ธศำสตร์ ประสำน และดำเนินกำรเกี่ ยวกั บ กำรพัฒ นำ
ทรัพยำกรบุคคลของข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน จึงขอเสนอ “แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕” เพื่อให้บุคลำกรและหน่วยงำนภำครัฐได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติง ำน ที่ เ หมำะสมทั นต่อ เหตุก ำรณ์ นำกำรเปลี่ย นแปลงด้วยกำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรตอบสนอง
ประชำชนและส่วนรวมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒. สำระสำคัญของแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
๒.๑ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกรอบแนวทำงให้
๒.๑.๑ บุคลำกรภำครัฐใช้ในกำรบริ หำรกำรเรีย นรู้และพัฒนำตนเอง โดยกำรประเมิน
และวำงแผนกำรพั ฒ นำของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ส ำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี ป ระสิท ธิภำพในบริบ ท
ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
๒.๑.๒ หน่วยงำนและผู้บริหำรภำครัฐใช้ในกำรส่งเสริมให้บุคลำกรภำครัฐทุกคน มีกรอบ
ควำมคิดและทักษะที่เ หมำะสมในกำรปฏิบัติงำน สอดรับ กั บ กำรเปลี่ยนแปลงของบริบ ทโลกและบริบท
ประเทศในปัจจุบันและอนำคต
๒.๑.๓ หน่วยงำนภำครัฐสร้ำงระบบนิเวศในกำรทำงำน (Ecosystem) ที่เอื้อให้บุคลำกร
ภำครัฐเกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
๒.๒ หลักกำรและแนวคิด ที่นำมำใช้เป็นกรอบในกำรพัฒนำ
๒.๒.๑ แนวคิดกำรเรียนรู้และพัฒนำในศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills)
๒.๒.๒ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและระบบนิเวศในกำรทำงำนที่มีผลต่อประสิทธิภำพของบุคลำกร
๒.๒.๓ รู ป แบบกำรเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นำที่ มี เ ป้ ำ หมำยและให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรสร้ ำ ง
ประสบกำรณ์ที่ดีกับกำรทำงำนในหน่วยงำนรำชกำร (Employee Experience)
๒.๒.๔ กำรพัฒนำที่คำนึงถึงกำรขับเคลื่อนภำรกิจหลักของภำครัฐ ๔ ด้ำน ประกอบด้วย
(๑) ด้ำนกำรพัฒนำนโยบำย (๒) ด้ำนกำรให้บริกำรและกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน (๓) ด้ำนกำร
บริหำร สัญญำจ้ำง และ (๔) ด้ำนกำรบริหำรเครือข่ำย
๒.๒.๕ กำรพัฒนำที่สอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่และกำรเติบโตตำมเส้นทำงอำชีพ เพื่อกำร
พัฒนำภำวะผู้นำในทุกระดับ
๒.๒.๖ กำรเรียนรู้และพัฒนำเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของทุกคนและทุกฝ่ำย
๒.๓ ประเด็นกำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ได้กำหนด
ประเด็นและแนวทำงกำรดำเนินกำรสำหรับบุคลำกรและหน่วยงำนภำครัฐไว้ ๓ ประกำร ดังนี้
๒.๓.๑ ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๑ ระบบนิเวศในกำรทำงำน (Ecosystem) ที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐมีสภำพแวดล้อม
และระบบกำรทำงำนที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำกรอบควำมคิดและกรอบทักษะ สำหรับกำรทำงำนและ
กำรดำเนินชีวิตท่ำมกลำงควำมท้ำทำยในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ ๒๑
๒.๓.๒ ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๒ พัฒนำกรอบทักษะ (Skillsets) กำรทำงำนในยุคดิจิทัล
และศตวรรษที่ ๒๑ และกำรสร้ำ งนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อกำรขั บเคลื่ อนภำรกิจตำมแผนกำรปฏิ รู ป
ประเทศ แผนยุทธศำสตร์ชำติ ตลอดจนกำรพัฒนำระบบรำชกำรในอนำคต เพื่อให้บุคลำกรภำครัฐมีทักษะ
ที่จำเป็นในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปภำครัฐ สร้ำงผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภำครัฐและประชำชน
และกำรผสำนกำรทำงำนและกำรใช้ชีวิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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๒.๓.๓ ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๓ ปลูกฝังบุคลำกรภำครัฐให้มีกรอบควำมคิด (Mindset)
ในกำรเรีย นรู้แ ละพัฒนำตนเอง กำรมุ่ งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและทำงำนบนหลัก คุ ณธรรม ประยุ กต์
หลักสำกลอย่ำงเหมำะสม และทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในบริบทที่ขั บเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล
เพื่อให้บุคลำกรภำครัฐมีคุณลักษณะในกำรเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และพัฒนำให้ควำมสำคัญกับ ประโยชน์ส่วนรวม
ท ำงำนด้วยควำมเป็นธรรมไม่เลือ กปฏิบัติ ยึดมั่ นในมำตรฐำนจริยธรรม และมี ทัศนคติแบบสำกลที่สอดรับ
กับยุคดิจิทัลเพื่อร่วมกันสร้ำงภำครัฐที่ทันสมัย เป็นที่พึ่งของประชำชน และเชื่อถือไว้วำงใจได้
๒.๔ ผลลั พ ธ์ ที่ ค ำดหวั ง กำรด ำเนิ น กำรตำมแนวทำงดั ง กล่ ำ วนี้ มุ่ ง หวั ง ที่ จ ะน ำบุ ค ลำกร
และหน่วยงำนภำครัฐ ไปสู่ก ำรได้รับ ควำมเชื่อถือไว้วำงใจจำกประชำชนในฐำนะ “ภำครัฐของประชำชน
เพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” ที่ ขับ เคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มี ขนำดเล็ก และโปร่ง ใส สร้ำงผลผลิต
และนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำประเทศ และยกระดับชีวิตของประชำชน โดย
๒.๔.๑ บุคลำกรภำครัฐในอนำคต เป็นผู้ที่ ‘มองภาพใหญ่และเข้าใจภารกิจขององค์กร’
โดยเข้ำใจบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อภำรกิจงำนขององค์กรภำครัฐและบทบำทหน้ำที่ของตนเอง (Big Picture
Thinker) ‘เป็นนวัตกรที่เน้นสร้างผลสัมฤทธิ์’ ที่มีคุณค่ำและประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชำชน (Result oriented Innovator) ‘ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม’ และกำรทำงำนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (Person of
Integrity) และ ‘ให้ความส าคัญ กับ การทางานบู รณาการ’ และสร้ำงพันธมิ ตรกั บ ผู้ที่ มี ส่วนได้ส่วนเสีย
และประชำชนผู้รับบริกำร (Professional Collaborator)
๒.๔.๒ หน่วยงำนภำครัฐ มี ร ะบบนิเวศในกำรท ำงำนที่ เหมำะสมและสอดรับกับบริบท
สำมำรถส่ง เสริม ให้บุ คลำกรภำครัฐเกิ ดกำรเรียนรู้และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถแสดงพฤติกรรม
ที่คำดหวังออกมำได้อย่ำงมีประสิทธิผล และสำมำรถดึงดูดและรักษำไว้ซึ่งบุคลำกรทีม่ ีศักยภำพในกำรขับเคลือ่ น
กำรเปลี่ยนแปลง
2.15 กรอบแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
กำรก ำหนดกรอบแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ประจำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕65 ต้องพิจำรณำในเรื่องต่อไปนี้
๑. กลุ่มเป้ำหมำยของบุคลำกรในกำรพัฒนำ
ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคจะก ำหนดกรอบกำรพัฒ นำบุคลำกรตำมกลุ่ม ของ
บุคลำกรและบทบำทหน้ำที่ ที่ บุคลำกรรับ ผิด ชอบ โดยอ้ำงอิง จำกแนวคิ ดกำรจ ำแนกบุ คลำกร ของคู่มื อ
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ซึ่ง ได้จำแนกบุคลำกรภำครัฐ ออกเป็น ๕ กลุ่ม
ตำมบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ขององค์กร (Critical
Role) ประกอบด้วย
(๑) บุคลำกรแรกบรรจุ (New Entry)
(๒) บุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ (Professional Personnel)
(๓) บุคลำกรที่มีบทบำทหัวหน้ำงำน (Frontline Manager)
(๔) บุคลำกรที่ทำหน้ำที่ผู้อำนวยกำรสำนัก/กอง (Functional Manager) และ
(๕) บุคลำกรที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหำร (Organization & Business Leader)
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โดยที่ บุคลำกรแต่ละกลุ่ม จะมีร ำยละเอียดกรอบควำมสำมำรถในแต่ล ะด้ำนที่ แตกต่ำงกั นตำม
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ซึ่งบทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรแต่ละกลุ่มสำมำรถสรุปได้ดังนี้
บุคลำกรจำแนกตำม
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
บุคลำกรแรกบรรจุ (New Entry)
บุคลำกรในระดับ นี้ถูก คำดหวัง ให้สำมำรถปฏิบัติงำนภำยใต้
หมำยถึง บุคลำกรภำครัฐที่ได้รับกำรบรรจุ กำรกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ รวมทั้ง
เข้ ำ ปฏิ บั ติ ง ำนในหน่ ว ยงำนภำครัฐและ • สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรมกำรทำงำนขององค์กร
ปฏิบัติงำนมำแล้วไม่เกิน ๑ ปี
(Organization Culture)
• เข้ำใจกฎและระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำน และ
ตนเอง (Compliance)
• เข้ำใจบทบำทหน้ำที่และเข้ำใจงำนของตนเอง (Clarification)
• รู้จักบุคคลในองค์กรที่ตนจะต้องร่วมงำนด้วยในระยะแรกของ
กำรทำงำนและบุคคลที่มีอำนำจตัดสินใจในระดับต่ำง ๆ ของ
องค์กร (Connection)
บุคลำกรที่มีประสบกำรณ์
บุคลำกรในระดับนี้ถูกคำดหวังให้สำมำรถทำงำนโดยใช้ควำมรู้
(Professional Personnel)
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำน ปฏิบัติงำน
หมำยถึ ง บุ ค ลำกรภำครั ฐ ที่ ผ่ ำ นกำร ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก รวมทั้ง สำมำรถ
ปฏิ บั ติ ง ำน มำแล้ ว เกิ น ๑ ปี แต่ ยั ง ไม่ มี ทำงำนเป็นทีม ทำงำนร่วมกับผู้อื่น ประสำนงำนในระดับผู้ปฏิบัติ
บทบำทหน้ำที่ในกำรกำกับกำรทำงำนของ รับผิดชอบงำนที่ได้รับมอบหมำย แก้ปัญหำและปรับปรุงงำน
ทีมหรือกลุ่มงำน
ของตนเองให้ดีขึ้น เชื่อมโยงงำนของตนเองกับงำนของผูอ้ ื่นและ
ขององค์กร และนำเสนอแนวคิดในกำรพัฒนำงำน
บุคลำกรที่มีบทบำทหัวหน้ำงำน
บุคลำกรในระดับนี้ถูกคำดหวังให้สำมำรถใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ
(Frontline Manager)
ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูง/สูงมำก มีควำมรับผิดชอบ
หมำยถึ ง บุ ค ลำกรภำครั ฐ ที่ มี บ ทบำท หลำยประกำร ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ ปัญหำที่ยำก/
หน้ำที่ในกำรกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ ยำกมำก และ/หรือซับซ้อนและมีผลกระทบในวงกว้ำง รวมทั้งต้อง
กำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน ทั้งที่ ก ำกั บดูแลตรวจสอบกำรทำงำน สอนงำนผู้ร่วมปฏิบัติงำนหรือ
ด ำรงต ำแหน่ ง ประเภทวิ ช ำกำรระดั บ บุคลำกรในทีมงำน (People Management) สร้ำงควำม สัมพันธ์
ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิ เ ศษ และ กั บที มงำนอื่นเพื่อเชื่อมโยงกำรท ำงำน สำมำรถบริหำรจัดกำร
เชี่ยวชำญ
ควำมขัดแย้ง และสำมำรถแก้ปัญหำกำรทำงำนของทีมงำนได้
บุคลำกรที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยกำร บุคลำกรในระดับนี้ถูกคำดหวังให้สำมำรถเชื่อมโยงเป้ำหมำย
(Functional Manager)
และยุทธศำสตร์องค์กรมำสู่เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ของส่วน
หมำยถึง บุคลำกรภำครัฐที่มีบทบำทหน้ำที่ รำชกำรที่ ต่ำกว่ำระดับ กรม และบูร ณำกำรงำนภำยในและ
ในกำรบริหำรงำนในฐำนะหัวหน้ำส่วนรำชกำร ระหว่ำงส่วนรำชกำรที่ต่ำกว่ำระดับกรม รวมทั้งสำมำรถบริหำร
ที่ต่ำกว่ำระดับกรม ซึ่งมีกำรแบ่งส่วนรำชกำร และก ำกั บ ดู แ ลกำรท ำงำนและสอนงำนผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชำ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร (People Management) และสำมำรถบริหำรงบประมำณและ
แผ่นดิน หรือตำแหน่งอื่ นที่ มี ลักษณะเป็น โครงกำรภำพรวมได้ (Financial Management)
ต ำแหน่ ง ประเภทอ ำนวยกำรซึ่ ง มี ห น้ ำที่
ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก
หรือสูงมำกเป็นพิเศษ
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บุคลำกร
จำแนกตำมบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
บุคลำกรที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหำร
(Organization & Business Leader)
หมำยถึง บุคลำกรภำครัฐที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำร
บริห ำรงำนในฐำนะที่ เ ป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร
หรือรองหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวงหรือ
กรม ตำแหน่งที่มีฐำนะเป็นผู้ปฏิบัติงำนตรวจและ
แนะนำกำรปฏิบัติ รำชกำรของส่วนรำชกำรระดับ
กระทรวงและตำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือ
รองหัวหน้ำส่วนรำชกำรซึ่งไม่มีฐำนะเป็นกรมแต่มี
ผู้บังคับบัญชำเป็นอธิบดีหรือตำแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเป็นอธิบดี

บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
บุ คลำกรในระดั บนี้ ถู กคำดหวั งให้สำมำรถบริหำรและ
ก ำหนดทิ ศ ทำงและกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก รจำกทิ ศ ทำงกำร
ขับเคลื่อนประเทศและบริบทสำกล (Vision and Strategic
Management) เชื่ อ มโยงงำนภำยในองค์ ก รและงำน
ระหว่ำงองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกภำคส่วนต่ำง ๆ
สร้ ำ งสภำพแวดล้ อ ม และระบบนิ เ วศในกำรท ำงำน
(Ecosystem) ที่ เ อื้ อ ให้ บุ ค ลำกรกลุ่ ม ต่ ำ ง ๆ สำมำรถ
ปฏิบัตงิ ำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ รวมทัง้ กำหนดทิศทำงและ
ก ำกั บ ดู แ ลกำรบริ ห ำรและพั ฒ นำบุ ค ลำกร (People
Management) และกำหนดทิศทำงและบริหำรงบประมำณ
ในภำพรวมให้มีประสิทธิภำพ (Financial Management)

2. ประเด็นกำรพัฒนำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคจะกำหนดกรอบประเด็นกำรพัฒนำบุคลำกร โดยอ้ำงอิง
จำกแนวคิดประเด็นกำรพัฒนำบุคลำกรของคู่มือ แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
ซึ่งได้กำหนดประเด็นกำรพัฒนำไว้ ดังนี้
ประเด็ นกำรพั ฒ นำที่ ๑ ระบบนิ เ วศในกำรท ำงำน (Ecosystem) ที่ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุน
กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐมีสภำพแวดล้อมและระบบ
กำรทำงำนที่เอื้อต่อกำรเรียนรูแ้ ละกำรพัฒนำกรอบควำมคิดและกรอบทักษะ สำหรับกำรทำงำนและกำรดำเนิน
ชีวิตท่ำมกลำงควำมท้ำทำยในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๒ พัฒนำกรอบทักษะ (Skillsets) กำรทำงำนในยุคดิจิทัล และศตวรรษที่ ๒๑
และกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อกำรขับเคลื่อนภำรกิจตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศำสตร์ชำติ
ตลอดจนกำรพัฒนำระบบรำชกำรในอนำคต เพื่อให้บุคลำกรภำครัฐมีทักษะที่จำเป็นในกำรขับเคลือ่ นกำรปฏิรปู
ภำครัฐ สร้ำงผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภำครัฐและประชำชน และกำรผสำนกำรทำงำนและ
กำรใช้ชีวิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๓ ปลูกฝังบุคลำกรภำครัฐให้มีกรอบควำมคิด (Mindset) ในกำรเรียนรู้และ
พัฒนำตนเอง กำรมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและทำงำนบนหลักคุณธรรม ประยุกต์หลักสำกลอย่ำงเหมำะสม
และท ำงำนได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิท ธิ ภ ำพในบริ บ ทที่ ขั บ เคลื่ อนด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ บุ ค ลำกรภำครัฐ
มีคุณลักษณะในกำรเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และพัฒนำให้ควำมสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวม ทำงำนด้วยควำมเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นในมำตรฐำนจริยธรรม และมีทัศนคติแบบสำกลที่สอดรับกับยุคดิจิทัล เพื่อร่วมกันสร้ำง
ภำครัฐที่ทันสมัย เป็นที่พึ่งของประชำชน และเชื่อถือไว้วำงใจได้
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จำกประเด็นกำรพัฒนำดังกล่ำวข้ำงต้น สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ กำหนด
กรอบประเด็นกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคไว้ ดังนี้
กรอบประเด็นกำรพัฒนำบุคลำกรของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
พั ฒนำบุ คลำกรให้ สอดคล้ องกั บบทบำทภำรกิ จ นโยบำยและยุ ทธศำสตร์ของ
ประเด็นที่
สำนักงำน คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่
1
เกิดขึ้นในปัจจุบัน
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลำกรอย่ ำงต่อเนื่อง
ประเด็นที่
เพื่ อให้สำมำรถปฏิบัติงำนสนับสนุนภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
2
ผู้บริโภคได้อย่ำงมืออำชีพ
พัฒนำและส่งเสริมระบบกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้บุคลำกรเกิด
ประเด็นที่
กำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่ องเพื่อสนับสนุนภำรกิ จของสำนักงำน
3
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ประเด็นที่ พัฒนำและส่งเสริมให้บุคลำกรมีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งยึดหลักธรรมำภิบำล
4
ในกำรปฏิบัติงำน
พัฒนำคุณภำพชีวิตและเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนของบุคลำกร เพื่อให้
ประเด็นที่
บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจ มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติง ำนและเกิ ด
5
ควำมผูกพันต่อองค์กร
และจำกประเด็นกำรพั ฒ นำบุคลำกรของส ำนัก งำนคณะกรรมกำรคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคดัง กล่ ำ ว
สำมำรถนำมำกำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ดังต่อไปนี้
3. แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วยวิธีกำร
หรือกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร (Human Resource Development Activities) ที่หลำกหลำย ซึ่งสนับสนุน
ให้เ กิ ดผลสัม ฤทธิ์ในกำรดำเนินกำร เพื่ อพัฒ นำบุคลำกรให้ส ำมำรถปฏิบัติง ำนได้อย่ำงเต็ม ศัก ยภำพและ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถของสำนักงำนฯ ในกำรปฏิบัติภำรกิจสนับสนุนงำนคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้
ประเด็นกำรพัฒนำบุคลำกร

วิธีกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร

ประเด็นที่ 1
พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับ
บทบำทภำรกิ จ นโยบำย และ
ยุ ท ธศำสตร์ ข องส ำนั ก งำนฯ
รวมทั้ งสถำนกำรณ์ เปลี่ ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

จั ด ท ำแผนพั ฒ นำบุ ค ลำกรของสำนั ก งำนฯ โดยพิ จ ำรณำควำม
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- บทบำทภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนฯ
- นโยบำยของผู้บริหำร
- ยุทธศำสตร์ของสำนักงำนฯ
- ควำมต้ อ งกำรและควำมคำดหวั ง ของตั ว บุ ค ลำกรเอง ตลอดจน
ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น สภำพกำรเมือง
และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน เป็นต้น
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ประเด็นกำรพัฒนำบุคลำกร

วิธีกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร

ประเด็นที่ 2
พั ฒ นำควำมรู้ ค วำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะของบุคลำกร
อย่ำงต่อเนื่อ ง เพื่ อ ให้ส ำมำรถ
ปฏิบัติงำนสนับสนุนภำรกิจของ
สำนักงำนฯ ได้อย่ำงมืออำชีพ

๑. ฝึกอบรมและสัมมนำเพื่อพัฒนำบุคลำกร
ดำเนินกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตรกำรฝึกอบรมและสัมมนำ
ภำยในส ำนั ก งำนฯ (In House Training) และส่ ง บุค ลำกรเข้ ำรับ กำร
ฝึ ก อบรมกั บ หน่ ว ยงำนภำยนอก (Public Training) ในเรื่ อ งที่ จ ำเป็น
สำหรับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในแต่ละตำแหน่งและระดับ ซึ่งรวมถึง
ก ำ ร พั ฒ น ำ ทั ก ษะ พื้ น ฐ ำ น ( Basic Skill) ส ม ร ร ถนะ หลั ก ( Core
Competency) สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ (Functional
Competency) แ ล ะ ส ม ร ร ถน ะ ท ำ ง ก ำ ร บ ริ หำ ร ( Management
Competency) ตำมเส้นทำงควำมก้ ำวหน้ำในสำยอำชีพของบุคลำกร
ในแต่ล ะสำยงำนนั้น ๆ เพื่อให้ส ำมำรถปฏิบัติห น้ำที่ปัจจุบันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีศักยภำพพร้อมในกำรเลื่อนสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
๒. พัฒนำบุคลำกรโดยเชื่ อมโยงจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติง ำน
(Performance Management System: PMS)
พิจ ำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทั้ งในส่วนของ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรประเมินสมรรถนะ เพื่อวิเครำะห์
หำช่ อ งว่ ำ งในกำรพั ฒ นำ (Gap) และน ำผลกำรประเมิ น มำจั ด ท ำ
แผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ซึ่งมุ่งเน้น
ให้ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำร่วมกันพิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำ
ที่เหมำะสม โดยใช้วิธีกำรพัฒนำด้ วยกำรฝึกอบรม (Training) หรือกำร
พัฒนำที่ไม่ใช่กำรฝึกอบรม (Non-Training) เช่น กำรมอบหมำยงำนให้
ปฏิบัติ กำรสอนงำน กำรให้คำปรึกษำ เป็นต้น เพื่อพัฒนำสมรรถนะของ
บุคลำกรเป็นไปตำมควำมคำดหวังของสำนักงำนฯ ให้สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. เตรี ย มควำมพร้ อ มของบุ คลำกรเพื่ อ สำมำรถนำไปสู่ ก ำรด ำรง
ตำแหน่งผู้บริหำร และกำรพัฒนำผู้บริหำรทุกระดับอย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
ดำเนินกำรพัฒ นำศัก ยภำพของบุคลำกร อำทิ เ ช่น ภำวะผู้นำ เพื่อ
เตรียมควำมพร้อมสู่ก ำรเป็นผู้บ ริห ำรที่ ดี รวมทั้ ง กำรพัฒ นำผู้บ ริห ำร
ทุ ก ระดั บ ให้ พ ร้ อ มต่ อ กำรบริ ห ำรงำนของส ำนั ก งำนฯ ภำยใต้ บ ริ บ ท
แวดล้อมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. พั ฒนำบุ คลำกรที่ มี ศัก ยภำพสู ง และมี แ นวคิ ด ที่ ทั นสมั ย พร้ อ ม
ปรับเปลี่ยนไปตำมสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
ดำเนินกำรพัฒนำและจูงใจบุคลำกรที่มีศักยภำพสูงเพื่อเป็นกำรพัฒนำ
ศักยภำพอย่ำงต่อเนื่องและรักษำให้อยู่ปฏิบัติงำนกับองค์กร มีควำมรัก
ในองค์กร
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ประเด็นกำรพัฒนำบุคลำกร

วิธีกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร

ประเด็นที่ 3
พั ฒ นำและส่ ง เสริ ม ระบบกำร
เรียนรู้ และกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่ อ
ให้ บุ คลำกรเกิ ดกำรเรี ยนรู้ และ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องเพื่ อ
สนับสนุนภำรกิจของสำนักงำนฯ

๑. เตรี ย มก ำลั ง คนโดยสนั บ สนุ นกำรศึ ก ษำและฝึ ก อบรมในระดั บ
ที่สูงขึ้น
สนั บ สนุ น ทุ น กำรศึ ก ษำและทุ น กำรฝึ ก อบรมในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ให้
บุคลำกรทั้งภำยในประเทศแลต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นในต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงบุคลำกรที่มีศักยภำพขึ้นมำรองรับกำร
ขับเคลื่อนภำรกิจและยุทธศำสตร์ของสำนักงำนฯ ในอนำคต ที่ต้องอำศัย
องค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งเป็นกำรเสริมสร้ำงฐำนควำมรู้ให้แก่
องค์กรในระยะยำว
2. ศึกษำดูงำน
สนั บ สนุ นให้บุคลำกรได้ไปศึ กษำดู งำนกั บหน่ ว ยงำนภำครั ฐ เอกชน
สถำบันกำรศึกษำทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อให้บุคลำกรเกิดกำร
เรี ยนรู้และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ในกำรปฏิ บัติ งำนด้ ำนต่ำง ๆ และ
สำมำรถนำควำมรู้และประสบกำรณ์มำปรับใช้ประโยชน์กับวงงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ในองค์กร
ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ (KM : Knowledge Management) เพื่อให้มี
กำรรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ที่จำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลำกรใช้องค์
ควำมรู้เป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำน
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กร
ดำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของ
ข้ำรำชกำรพลเรือนให้แก่ บุคลำกร เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและ
เหมำะสม รวมทั้งกำรรณรงค์มุ่งเน้นกำรปรับกระบวนทัศน์และวัฒนธรรม
กำรปฏิบัติง ำนให้ส อดคล้องกั บ ค่ำนิยมหลัก ของส ำนัก งำนฯ หลัก กำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีและกำรยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน
จัดทำแผนและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมสุข
มีสุขภำพที่ดี มีควำมสำมัคคีและควำมผูกพันต่อองค์กร
จัดทำแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกต่อองค์กรของบุคลำกรภำยในสำนักงำน
ฯ เพื่อให้บุคลำกรทุกระดับ มีควำมสุขและควำมสมดุลในชีวิตกำรทำงำน
มีคุณภำพชีวิตกำรทำงำนที่ดี มีสุขภำพกำยและสุขภำพใจทีด่ ี มีควำมสัมพันธ์
และควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน มีควำมภำคภูมิใจในองค์กรที่ปฏิบัติงำน ซึ่งจะ
ส่งผลให้องค์กรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้ในระยะยำว ประกอบด้วย
๑) กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรทำงำนเพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ์
อั น ดี ร ะหว่ ำ งผู้ บ ริ ห ำรกั บ บุ ค ลำกรของส ำนั ก งำนฯ รวมทั้ ง กำรสร้ ำง
สัมพันธภำพและกำรทำงำนเป็นทีมระหว่ำงบุคลำกรทุกระดับทุกสำยงำน
๒) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมผำสุกของบุคลำกรเพื่อเสริมสร้ำง
สุขภำพด้ำนร่ำงกำยและด้ำนจิตใจ เพื่อกำรปฏิบัตงิ ำนอย่ำงมีควำมสุข
และเกิดประสิทธิภำพสูงสุดต่อตนเองและองค์กร

ประเด็นที่ 4
พัฒ นำและส่งเสริมให้บุคลำกร
มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ยึ ด หลั ก
ธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน
ประเด็นที่ 5
พัฒนำคุณภำพชีวิตและเสริมสร้ำง
แรงจูงใจในกำรทำงำนของบุคลำกร
เพื่อให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี
มีขวัญกำลังใจ มีแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนและเกิดควำมผูกพัน
ต่อองค์กร
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ทั้งนี้ แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรดังกล่ำว จะได้นำไปสู่กำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคในบทต่อไป ซึ่งได้กำหนดยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์
รำยละเอียดกำรดำเนินกำรของโครงกำรหรือกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์
และระดับค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมกลยุทธ์ เพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรและ
กิจกรรมเกิดประสิทธิผลสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

21

บทที่ 3
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕65
ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนเลขำนุกำรกรม ได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภคที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคดำเนินไปอย่ำงมี ประสิท ธิภำพภำยใต้บ ริบ ทที่ เหมำะสมขององค์ก ร และ
เหมำะสมกับตัวบุคลำกรผู้ได้รับกำรพัฒนำเอง ซึ่งได้กำหนดยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ และระดับ
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดต่ำง ๆ ตำมกลยุทธ์ โดยมีรำยละเอียดกำรดำเนินกำรของโครงกำรหรือกิจกรรมที่มีควำม
สอดคล้อง และสำนักงำนเลขำนุกำรกรม โดยส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นหน่วยงำนหลักในกำรดำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ฯ ดังกล่ำว ปรำกฏตำมรำยละเอียด ดังนี้
ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ ๑
พัฒนำระบบกำรพัฒนำ
บุคลำกรให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์และภำรกิจ
ของ สคบ.

กลยุทธ์และแผนงำนทีก่ ำหนดตำมแผน

โครงกำร/กิจกรรมที่สำนักงำน
ดำเนินกำร

กลยุ ทธ์ ที่ ๑ พั ฒ นำระบบกำรพั ฒ นำบุคลำกรเพื่ อ ให้
สำมำรถพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
ตำมสำยวิชำชีพและสอดคล้องกับภำระงำน
1.๑ กำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
ตัวชี้วดั
- ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำม
- จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรของ
แผนพัฒนำบุคลำกร
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประจำปีงบประมำณ
โดยกำหนดโครงกำรด้ำนกำร
พัฒนำบุคลำกรที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ของสำนักงำนฯ โดยมี
กำรกำหนดกลุ่มเป้ำหมำย ตัวชี้วดั
ผลผลิตและผลลัพธ์ เพื่อวัดระดับ
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำร
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้
1.2 มีกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในส่วนรำชกำรและ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนำ
ตัวชี้วดั
- ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรจัดกำร
- กิจกรรมจัดกำรควำมรู้ให้แก่บคุ ลำกร
ควำมรู้
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประจำปี
- มีแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจำปี และดำเนินกำร
ตำมแผนฯ
- กำรจัดโครงกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้
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ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ 2
พัฒนำบุคลำกรให้
ปฏิบัติงำนตำมหลัก
สมรรถนะอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ
มีควำมเป็นมืออำชีพ

กลยุทธ์และแผนงำนทีก่ ำหนดตำมแผน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำบุคลำกรให้มีขีดควำมรู้ควำมสำมำรถ
เหมำะสมกับตำแหน่ง
2.1.1 พัฒนำบุคลำกรให้มีขีดควำมรู้ควำมสำมำรถตำม
สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะเฉพำะ
ตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ (Functional Competency)
ตลอดจนสมรรถนะทำงกำรบริหำร (Management
Competency) และเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพของบุคลำกรในแต่ละสำยงำน
ตัวชี้วดั
- ร้อยละของบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม

2.1.2 สนับสนุนให้บุคลำกรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั
- ร้อยละของบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำทักษะที่จำเป็นให้แก่บุคลำกร
2.2.1 พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะด้ำนเทคโนโลยี
ตัวชี้วดั
- ร้อยละของบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะ
ด้ำนเทคโนโลยี

โครงกำร/กิจกรรมที่สำนักงำน
ดำเนินกำร

- กำรจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้วยหลักสูตรที่จดั โดยหน่วยงำน
ภำยใน และ/หรือหน่วยงำนภำยนอก
- ส่งเสริมให้บุคลำกรสมัครรับทุน
ไปศึกษำหรือฝึกอบรมทั้งในและ
ต่ำงประเทศ

- พัฒนำระบบกำรสนับสนุนให้
บุคลำกรเรียนรู้ด้วยตนเอง
- จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตำมโครงกำรกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
ที่อยู่ระหว่ำงกำรทดลองกำรปฏิบัติ
หน้ำทีร่ ำชกำร
- ดำเนินกำรจัดทำแนวทำง
ในกำรสนับสนุนให้บุคลำกรเรียนรู้
ด้วยตนเอง และดำเนินกำรตำม
แนวทำงที่กำหนด

- กำรจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนเทคโนโลยีด้วยหลักสูตรที่จัดโดย
หน่วยงำนภำยใน และ/หรือ
หน่วยงำนภำยนอก
- ส่งเสริมให้บุคลำกรสมัครรับทุน
ไปศึกษำหรือฝึกอบรมทั้งในและ
ต่ำงประเทศ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3
พัฒนำบุคลำกรให้
ตระหนักรู้วัฒนธรรม
องค์กร มีวินัย และ
คุณธรรม จริยธรรม

2.2.2 พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
ตัวชี้วดั
- ร้อยละของบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำม
- กำรจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้วย
วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะ
หลักสูตรที่จดั โดยหน่วยงำนภำยใน
ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
และ/หรือหน่วยงำนภำยนอก
- ส่งเสริมให้บุคลำกรสมัครรับทุน
ไปศึกษำหรือฝึกอบรมทั้งในและ
ต่ำงประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับค่ำนิยม ทัศนคติ ควำมเชื่อ สร้ำงบรรยำกำศ
เพื่อกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงหลัก
ผลงำน หลักเศรษฐกิจพอเพียง และหลักควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
3.1 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับค่ำนิยม
ทัศนคติ ควำมเชื่อ สร้ำงบรรยำกำศเพื่อกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรฯ ให้แก่บุคลำกร
ตัวชี้วดั
- ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินโครงกำร/
- จัดโครงกำร/กิจกรรมเสริมสร้ำง
กิจกรรม
ค่ำนิยม ทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำบุคลำกรให้มีวินัย มีจิตสำนึกต้ำน
ทุจริต และมีคุณธรรมและจริยธรรม
3.2.1 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวินัย
ข้ำรำชกำรให้แก่บุคลำกร
ตัวชี้วดั
- ร้อยละของบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวินยั ข้ำรำชกำร
3.2.2 ปลุกจิตสำนึกต้ำนทุจริตให้แก่บุคลำกร
ตัวชี้วดั
- ร้อยละของบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึก
ต้ำนทุจริต
- ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผน

- จัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวินัย
ข้ำรำชกำรด้วยหลักสูตรที่จดั โดย
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก

- จัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนปลุก
จิตสำนึกต้ำนทุจริตด้วยหลักสูตรที่จดั
โดยหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
- จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของ สคบ.
- จัดทำแผนฯ โดยกำหนโครงกำร/
กิจกรรมสำคัญเพื่อปลุกจิตสำนึกต่อต้ำน
กำรทุจริต
- ดำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนฯ
- ติดตำมและประเมินผลกำร
ดำเนินกำร
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ยุทธศำสตร์

กลยุทธ์และแผนงำนทีก่ ำหนดตำมแผน
3.2.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลำกร
ตัวชี้วดั
- ร้อยละของบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
- ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผน

ยุทธศำสตร์ที่ 4
พัฒนำบุคลำกรให้มี
คุณภำพชีวิตที่ดี และ
มีควำมผูกพันกับองค์กร

โครงกำร/กิจกรรมที่สำนักงำน
ดำเนินกำร
- จัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักสูตรที่จดั
โดยหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
- จัดทำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม
ของ สคบ.
- จัดทำแผนฯ โดยกำหนโครงกำร/
กิจกรรมสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
- ดำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผน
- ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินกำร

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมผู้นำต้นแบบด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
3.3 คัดเลือกข้ำรำชกำรดีเด่น และส่งเสริมผู้นำต้นแบบ
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
ตัวชี้วดั
- ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินขั้นตอนคัดเลือก - คัดเลือกข้ำรำชกำรดีเด่นของ สคบ.
ข้ำรำชกำรดีเด่น ประจำปีงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ
- แต่งตัง้ คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ
- กำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรดีเด่น โดยส่งเสริมให้มีกำร
นำหลักคุณธรรมจริยธรรมมำใช้เป็น
กระบวนกำรหนึ่งของขั้นตอนกำร
พิจำรณำคัดเลือก
- ดำเนินกำรคัดเลือก
- ประกำศยกย่องผู้ได้รบั คัดเลือก
- ประกำศยกย่องชมเชยผูท้ ี่ไม่ได้รับ
คัดเลือก แต่สำมำรถประพฤติตนเป็น
ต้นแบบด้ำนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
เป็นขวัญและกำลังใจต่อไป
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภำพชีวิตของบุคลำกร
4.1 ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพประจำปี
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของบุคลำกรที่แจ้งควำมประสงค์ได้รับกำร - จัดโครงกำรตรวจสุขภำพประจำปี
ตรวจสุขภำพประจำปี
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้ำงควำมผำสุก และส่งเสริมให้
บุคลำกรมีควำมผูกพันต่อองค์กร
4.2 มีแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลำกร
ตัวชี้วดั
- ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรจัดทำแผน
- จัดทำแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกและ
ควำมผูกพันต่อองค์กรของบุคลำกร
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เพื่อเป็นกำรนำยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำบุคลำกรสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕65 ข้ำงต้นดังกล่ำวไปสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งต้องคำนึงถึงควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิ
รำชกำร รำยปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรและเพิ่มศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงำน รำยกำรอบรมสัม มนำ ส ำนัก งำนเลขำนุกำรกรม โดยส่วนพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลจึงได้ดำเนินกำรจัดทำ แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุ คลำกร (Action Plan) ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
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แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สานักงานเลขานุการกรม
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจของ สคบ.
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามสายวิชาชีพและสอดคล้องกับภาระงาน
1.1 การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมำณ

ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ

ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผน

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดการความรู้
1.2 มีการจัดการความรู้ภายในส่วนราชการและประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา
กิจกรรมจัดกำรควำมรู้ให้แก่บุคลำกรของ สคบ. ประจำปี
ไม่ได้รับจัดสรร ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำร
งบประมำณ

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม /
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

๒๗

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีขดี ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่ง
2.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ความสามารถตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) ตลอดจน
สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในแต่ละสายงาน
(1) โครงกำรอบรมบุคลำกรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงำน
350,000
ร้อยละ 80 ของกำรส่งบุคลำกรฝึกอบรมได้ตรง
ไตรมำสที่ 1 - 4
ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ภำยนอก
กับ เนื้อหำของหลัก สูต รและตำมควำมจ ำเป็น (ต.ค. 64 – ก.ย. 65)
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ขององค์กร
(2) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐในกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
224,600
แผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (โครงกำรอบรมภำยใน)
(2.1) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
92,000
ร้อยละ 80 ของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย
ไตรมำสที่ 1 (ธ.ค. 64)
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
ได้รับกำรพัฒนำตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร และไตรมำสที่ 3 (พ.ค.65) ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
(2.2) โครงกำรพั ฒ นำบุคลำกรด้ำนกำรยึดมั่ นในควำม
69,000
ร้อยละ 80 ของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย
ไตรมำสที่ 2
ถูกต้องชอบธรรม เสริมสร้ำงจริยธรรม และต่อต้ำนกำรทุจริต
ได้รับกำรพัฒนำตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
(มี.ค. 65)
(2.3) โครงกำรเสริม แรงกำยสร้ำงแรงใจ เติม ไฟในกำร
63,000
ร้อยละ 80 ของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย
ไตรมำสที่ 3
ทำงำน ด้วยหลักจิตวิทยำในกำรทำงำน
ได้รับกำรพัฒนำตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
(มิ.ย. 65)
2.1.2 สนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่
ตำมจำนวน
ร้อยละ 100 ของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้อง ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ส่วนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
รำชกำร
ข้ำรำชกำรที่ต้อง ได้รับกำรพัฒนำในปีงบประมำณได้รับกำรพัฒนำ
จัดส่ง

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

๒๘

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะที่จาเป็นให้แก่บุคลากร
2.2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี
(1) โครงกำรอบรมบุคลำกรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงำน
ภำยนอก
(2) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐในกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (โครงกำรอบรมภำยใน)
- โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
2.2.2 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
โครงกำรอบรมบุคลำกรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงำน
ภำยนอก

350,000
92,000

350,000

ร้อยละ 80 ของกำรส่งบุคลำกรฝึกอบรม
ได้ตรงกับเนื้อหำของหลักสูตรและตำมควำม
จำเป็นขององค์กร
ร้อยละ 80 ของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย
ได้รับกำรพัฒนำตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร

ร้อยละ 80 ของกำรส่งบุคลำกรฝึกอบรม
ได้ตรงกั บ เนื้อหำของหลัก สูตรและตำมควำม
จำเป็นขององค์กร

ต.ค. 64 – ก.ย. 65

ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

ไตรมำสที่ 1 (ธ.ค. 64) ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
และไตรมำสที่ 3 (พ.ค.65) สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

ต.ค. 64 – ก.ย. 65

ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้ตระหนักรู้วัฒนธรรมองค์กร มีวินัย และคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึ งหลักผลงาน หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลักความรับผิดชอบต่อสังคม
3.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ ให้แก่บุคลากร
โครงกำร/กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ไม่ได้รับจัดสรร ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินโครงกำร/
ต.ค. 64 – ก.ย. 65
ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ค่ำนิยม ทัศนคติ ควำมเชื่อ สร้ำงบรรยำกำศเพื่อกำรเสริมสร้ำง
งบประมำณ กิจกรรม
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม /
วัฒนธรรมองค์กรฯ ให้แก่บุคลำกร
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

๒๙

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีวินัย มีจิตสานึกต้านทุจริต และมีคุณธรรมและจริยธรรม
3.2.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐในกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
แผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (โครงกำรอบรมภำยใน)
- โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง
ชอบธรรม เสริมสร้ำงจริยธรรม และต่อต้ำนกำรทุจริต
3.2.2 ปลุกจิตสานึกต้านทุจริต
(1) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐในกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (โครงกำรอบรมภำยใน)
- โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง
ชอบธรรม เสริมสร้ำงจริยธรรม และต่อต้ำนกำรทุจริต
(2) จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของ สคบ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
3.2.3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(1) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐในกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (โครงกำรอบรมภำยใน)
- โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง
ชอบธรรม เสริมสร้ำงจริยธรรม และต่อต้ำนกำรทุจริต
(2) จัดทำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของ สคบ.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

69,000

ร้อยละ 80 ของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย
ได้รับกำรพัฒนำตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร

ไตรมำสที่ 2
(มี.ค. 65)

ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

69,000

ร้อยละ 80 ของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย
ได้รับกำรพัฒนำตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร

ไตรมำสที่ 2
(มี.ค. 65)

ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ

ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผน

ต.ค. 64 – ก.ย. 65

ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

69,000

ร้อยละ 80 ของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย
ได้รับกำรพัฒนำตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร

ไตรมำสที่ 2
(มี.ค. 65)

ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ

ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผน

ต.ค. 64 – ก.ย. 65

ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

๓๐

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ไตรมำสที่ 4
(ก.ค. – ก.ย. 65)

ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

ไตรมำสที่ 4
(ก.ค. – ก.ย. 65)

ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมผู้นาต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
3.3 การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น และส่งเสริมผู้นาต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
คัดเลือกข้ำรำชกำรดีเด่นของ สคบ. ประจำปี
ไม่ได้รับจัดสรร ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินขั้นตอน
งบประมำณ
คัดเลือกข้ำรำชกำรดีเด่น ประจำปี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผาสุก และมีความผูกพันต่อองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
4.1 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปี
โครงกำรตรวจสุขภำพประจำปีของ สคบ.

ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ

ร้อยละ 80 ของบุคลำกรที่แจ้งควำมประสงค์ ได้รับ
กำรตรวจสุขภำพประจำปี

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความผาสุก และส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
4.2 มีแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
จัดทำแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันต่อองค์กร ไม่ได้รับจัดสรร
ของบุคลำกร
งบประมำณ

- ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรจัดทำแผน

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

๓๑

