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ค ำน ำ 
 
 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นผู้ที่มี
บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของสํานักงานฯ ไปสู่เป้าหมาย และสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนผู้บริโภค ดังนั้นบุคลากรของสํานักงานฯ จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ สํานักงานเลขานุการกรม โดยส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
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 แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.  ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี  
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรงุ) และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของสํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผ่านการกําหนด
โครงการพัฒนาบุคลากรภายใต้ยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับการพัฒนาคือ บุคลากร
ของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครอบคลุมทุกประเภทและทุกระดับตําแหน่ง เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของสํานักงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานฯ ให้บรรลุเป้าหมายด้วยผลงานที่มีคุณภาพ  
เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้บริโภคต่อไป 
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บทที่ ๑  
บทน ำ 

 
๑.1 หลักกำรและเหตุผล  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหน่วยงำนกลำงในกำร 
คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ ป้องกันและระงับยับยั้งไม่ให้กระท ำกำรใด ๆ  
อันเป็นกำรละเมิดสิทธิผู้บริโภค รวมทั้งแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของผู้บริโภคที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำร
ซื้อหรือใช้สินค้ำหรือบริกำร โดยได้ด ำเนินกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนโฆษณำ ด้ำนฉลำก ด้ำ นสัญญำ  
ด้ำนธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง และด้ำนสินค้ำที่อำจเป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค และกำรด ำเนินคดีแทน
ผู้บริโภค ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรงตำม
พระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ. 2545 นอกจำกนี้ ยังมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
ควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำ 
คดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ได้ก ำหนดทิศทำงขององค์กรตำมแผนยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.  ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) โดยมีวิสัยทัศน์ในกำรยกระดับ 
กำรคุ้มครองผู้บริโภคให้มีควำมเป็นธรรมและยั่งยืน ซึ่งบุคลำกรของส ำนักงำนฯ เป็นทรัพยำกรส ำคัญที่จะช่วย 
ในกำรผลักดันกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 
ในกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ สนับสนุนกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองของ บุคลำกรอย่ำง
ต่อเนื่อง ให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควบคู่กับกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง 
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสร้ำงเสริมแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน อันจะส่งผล ให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำน 
ได้อย่ำงเต็มศักยภำพและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของส ำนักงำนฯ ในกำรปฏิบัติภำรกิจสนับสนุนงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อประเทศชำติและประชำชน กำรวำงแผนพัฒนำ
บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕65 ได้อ้ำงอิงตำม
แนวทำงพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565 ของส ำนักงำน ก.พ. และพิจำรณำยึดโยงปัจจัยต่ำง ๆ   
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับบริบทของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี แผนปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑3 ด้ำน นโยบำยของรัฐบำล แผนยุทธศำสตร์ 
และกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) แผนปฏิบัติ
รำชกำร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล เพื่อใช้ในกำรวำงกรอบกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ ให้มีควำมครอบคลุมและ
สนองตอบต่อควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรขององค์กร ตลอดจนบุคลำกรของส ำนักงำนฯ ซึ่งได้ก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำให้ครอบคลุมบุคลำกรทุกระดับ ตั้งแต่บุคลำกรที่ได้รับกำรบรรจุหรือจัดจ้ำงใหม่ 
บุคลำกรระดับปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน จนถึงระดับผู้บริหำร เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ
ต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม กำรเสริมสร้ำงสัมพันธภำพและกำรท ำงำนเป็นทีม
ระหว่ำงบุคลำกร ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงสุขภำพและพลำนำมัยทำงร่ำงกำยและจิตใจ เพื่อ เสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตของบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสำมำรถเท่ำทันกับบริบท 
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนและเป็นเงื่อนไขส ำคัญต่อกำรสนับสนุนงำนคุ้มครองผู้บริโภคตำมบทบำทอ ำนำจ
หน้ำที่ของส ำนักงำนฯ  
 
 



1.๒ วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕65 โดยมีโครงกำร/กิจกรรมในกำรพัฒนำและเพิ่มพูนศักยภำพของบุคลำกร 
ที่สอดคล้องต่อกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
 ๒. เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน  
ให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตำมภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
 3. เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตและแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
 
1.๓ ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกร  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ก ำหนดปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกร 
ในครั้งนี้ตำมแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ของส ำนักงำน ก.พ. ดังนี ้
 1. ผู้บริหำรระดับสูง 
  มีหน้ำที่ก ำหนดให้วำระเรื่องกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นเรื่องส ำคัญ ก ำหนดทิศทำงขององค์กร
และทิศทำงด้ำนบุคลำกรให้มีควำมชัดเจน ท ำงำนร่วมกับผู้รับผิดชอบ ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนใน
กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำน 
 2. ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำน  
  มีหน้ำที่ท ำงำนร่วมกับผู้บริหำรในกำรก ำหนด ทิศทำงเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
ของหน่วยงำน รวมทั้งให้กำรสนับสนุนผู้บังคับบัญชำทุกระดับในกำรท ำหน้ำที่และรับผิดชอบกำรเรียนรู้และ
พัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ 
 บุคลำกรตำม ข้อ 1 และ 2 มีบทบำทหน้ำที่ร่วมกัน ดังนี้ 
  ก ำหนดเป้ำหมำย ทิศทำงกำรพัฒนำในระดับองค์กรให้เช่ือมโยงสอดคล้องกับเป้ำหมำย 
และพันธกิจของหน่วยงำน  
  พัฒนำแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร รวมถึงแนวทำงกำรประเมิน และกำรติดตำมผลกำรพัฒนำ
บุคลำกรให้สอดรับกับบริบทของหน่วยงำน  
  ก ำหนดรำยละเอียดพฤติกรรมของบุคลำกรที่คำดหวังให้มีควำมเหมำะสมกับบริบทของ
หน่วยงำนและบริบทของงำน  
  ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรตำมทิศทำงกำรพัฒนำที่หน่วยงำนก ำหนด  
  เสริมสร้ำงเสริมแรงจูงใจให้บุคลำกรมีควำมต้องกำรพัฒนำตนเอง  
  ประเมินและติดตำมผลกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำน 
 3. ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ  
  มีหน้ำที่สร้ำงสภำพแวดล้อมและระบบกำรท ำงำนที่เอื้อให้เกิดกำรเรียนรู้ ให้ทรัพยำกร 
ที่จ ำเป็น รวมทั้งดูแลและให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรท ำงำน และกำรเรียนรู้และพัฒนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำง
เหมำะสม สอดคล้องและทันกำรณ์กับควำมจ ำเป็นในกำรท ำงำน เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ขององค์กร และ  
กำรเติบโตตำมเส้นทำงอำชีพของผู้ใต้บังคับบัญชำ โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชำได้รับกำรพัฒนำ ด้วยกำรมอบหมำยงำน 
ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedbacks) และให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร พิจำรณำว่ำบุคคลใด 
ควรได้รับกำรพัฒนำด้ำนใด และด ำเนินกำรพัฒนำโดยมุ่งสนับสนุนให้บุคลำกรสำมำรถท ำงำนในบทบำทหน้ำที่
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีศักยภำพเพียงพอที่จะเติบโตตำมเส้นทำงอำชีพ ตำมเป้ำหมำยในกำรท ำงำนของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำแต่ละบุคคล  
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   จัดสรรทรัพยำกรที่จ ำเป็นในกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร ไม่ว่ำจะเป็น เวลำ งบประมำณ 
ฯลฯ เพื่อให้บุคลำกรได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่  
   ส่งเสริมให้บุคลำกรใช้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ ด้วยกำร
มอบหมำยงำนที่เหมำะสมกับศักยภำพและบทบำทหน้ำที่ ทั้งนี้ หำกผู้ใต้บังคับบัญชำแสดงศักยภำพที่เหนือกว่ำ
ควำมคำดหวังในบทบำทหน้ำที่ ก็สำมำรถมอบหมำยงำนที่มีควำมท้ำทำยเพื่อเป็นกำรพัฒนำควำมสำมำรถของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ตลอดจนเปิดโอกำสให้ผูใ้ต้บังคับบัญชำแสดงควำมคิดเหน็ หรือน ำควำมรู้ที่ได้รับมำพัฒนำหรอื
ปรับปรุงงำนโดยอ ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมร่วมมือในด้ำนต่ำง ๆ ตำมสมควร 
 4. บุคลำกร  
  ต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำตนเองทั้งในด้ำนกรอบควำมคิดและ
ทักษะให้สำมำรถท ำงำนตำมบทบำทหน้ำที่และระดับต ำแหน่งของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง
ตั้งเป้ำหมำยในกำรเติบโตตำมเส้นทำงอำชีพ และวำงแผนกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองให้สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ขององค์กรและกำรเติบโตตำมสำยงำนอำชีพ โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
   ตระหนักถึงบทบำทของตนเอง ท ำควำมเข้ำใจทักษะที่คำดหวังในระดับของบทบำท
หน้ำที่ที่ตนรับผิดชอบ  
   ก ำหนดเป้ำหมำยระยะยำวและระยะสั้นในกำรท ำงำนของตนเอง และวำงแผนกำรพัฒนำ 
ที่สอดรับกับเป้ำหมำยดังกล่ำว  
   แสวงหำโอกำสในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำที่ส่วนรำชกำร 
จัดด ำเนินกำรให้ หรือกำรพัฒนำตนเองผ่ำนช่องทำงและสื่อต่ำง ๆ โดยเลือกกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับ 
เป้ำหมำยและแผนกำรพัฒนำตนเองที่ตนเองก ำหนดไว้ 
 
1.๔ ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 ๑. มีแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรที่สอดคล้องต่อกำรสนับสนนุ 
ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 2. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน  
ให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตำมภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
 3. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถปฏิบัติงำน 
ไดอ้ย่ำงเต็มศักยภำพและเป็นกลไกส ำคัญเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ ให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
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บทที่ ๒  
กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 

 
  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕65 ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม โดยส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลักในกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนฯ ได้วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล พิจำรณำควำมสอดคล้อง ยึดโยงปัจจัย
ต่ำง ๆ ทั้งภำยนอกและภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนฯ เพื่อให้ได้ข้อมูล 
ที่ครบถ้วน มีประสิทธิภำพในกำรวำงกรอบแนวทำงพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่ำงรอบด้ำน โดยมีแนวคิดและข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์เพื่อจัดท ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒565 ดังนี ้
  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) ของส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
  2.7 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแหงชำติ ฉบับที่  ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ (ขยำยเวลำถึง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565) 
  2.8 แผนยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับปรับปรุง  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  
  2.9 แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
  2.10 แผนปฏิบัติรำชกำร รำยปี พ.ศ. ๒๕๖5 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
  2.11 แนวคิดกำรเรียนรู้และพัฒนำในศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills) 
  2.12 แนวคิดระบบรำชกำร ๔.๐  
  2.13 แนวคิดกำรเช่ือมโยงบริบทที่มีพลวัต ทิศทำงกำรพัฒนำและปฏิรูปประเทศ และมิติทำงด้ำน
จริยธรรมของกำรท ำงำนภำครัฐ  
  2.14 คู่มือแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ของส ำนักงำน ก.พ. 
  2.15 กรอบแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 
2.1 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐  
  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๕๘ ข (๔) ก ำหนดกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภำครัฐ โดยให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรงำน
บุคคลภำครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงเข้ำมำท ำงำนในหน่วยงำนของรัฐ และสำมำรถ
เจริญก้ำวหน้ำได้ตำมควำมสำมำรถและผลสัมฤทธ์ิของงำนของแต่ละบุคคล มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต กล้ำตัดสินใจ
และกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว มีควำมคิด สร้ำงสรรค์และ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 



2.2 ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐  
  ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ ก ำหนดเป้ำหมำยเพื่อปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชน เพื่อประชำชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกจิ บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเกง่ 
ยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพื่อประชำชน หลักคุณธรรม จริยธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส ำนึก  
มีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น เป็นมืออำชีพ และมีกำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ (“คู่มือแนวทำง
พัฒนำบุคลำกรภำครัฐ,” 2563 - 2565) 
 
2.3 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นกำรบริกำรประชำชนและ
ประสิทธิภำพภำครัฐ มุ่งเน้นพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มีควำมทันสมัย ภำครัฐมีขนำดเหมำะสม
กับภำรกิจ มีสมรรถนะสูงตอบสนองปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนและสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย ๔.๐ 
และเน้นกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและสมรรถนะสูง มีทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ และกำรปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษและภำษำที่สำม ทักษะด้ำน
ดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบควำมคิดในกำรท ำงำนเพื่อให้บริกำรประชำชนด้วยควำมรับผิดรับชอบและควำม
สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม สำมำรถบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับภำคส่วนอื่นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม (“คู่มือ
แนวทำงพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ,” 2563 - 2565) 
 
2.4 แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
  แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ได้ก ำหนดกลไกระบบ
บริหำรงำนบุคคลที่สำมำรถดึงดูด สร้ำงและรักษำคนดีคนเก่งไว้ในภำครัฐ ซึ่งมีเป้ำหมำยเพื่อให้บุคลำกรภำครัฐ
ทุกระดับและสำยอำชีพมีขีดควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ สอดคล้องกับ
สำยอำชีพ ช่วงอำยุ และพื้นที่ปฏิบัติงำน ผู้บริหำรทุกระดับในภำครัฐมีภำวะผู้น ำที่เป็นตัวอย่ำง (Leadership 
by Example) สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ภำครัฐมีผู้น ำรุ่นใหม่ที่มีทักษะและทัศนคติ 
ที่พร้อมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ และบุคลำกรภำครัฐทุกระดับมีภำวะผู้น ำในกำร
เปลี่ยนแปลง (“คู่มือแนวทำงพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ,” 2563 - 2565) 
 
2.5 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้ก ำหนดเป้ำหมำย 
โดยยึดหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” “กำรพัฒนำที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” 
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมและพัฒนำธรรมำภิบำลในภำครัฐอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งด้ำนระบบกำรบริหำรงำน 
และบุคลำกร มีกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภำพ สำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรม และ 
ประชำชนมีส่วนร่วม มีกำรกระจำยอ ำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสมระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และ 
ท้องถ่ิน ๔.๖ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร ภำครัฐเร่งพัฒนำ
ตนเองและสนับสนุนกำรพัฒนำผู้อื่นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะด้ำนดิจิทัลในระดับที่สำมำรถน ำเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่ทันสมัยมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรม กำรท ำงำนหรือ  
กำรให้บริกำรภำครัฐที่ทนัสมยัและมีกำรเช่ือมโยงกำรท ำงำนและข้อมูลข้ำมหน่วยงำน และกำรสร้ำงรฐับำลแบบเปดิ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อกำรปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบำลดิจิทัล และกำรพัฒนำประเทศไปสู่ควำม
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (“คู่มือแนวทำงพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ,” 2563 - 2565) 
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2.6 แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕64 ของ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี (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 โดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ซึ่งส ำนักงำน ป.ป.ช. 
 และหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ  ได้ด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มำจนถึง
ปัจจุบัน และเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment : ITA) 
  ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ก ำหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” และมีพันธกิจในกำรสร้ำงวัฒนธรรม 
ต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วน และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกัน และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล และบรรลุถึงเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ชำติ  
คือประเทศไทยมีค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่ำร้อยละ 
50 ผ่ำนประเด็นยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ที่  4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ยุทธศำสตร์ที่  5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำร 
กำรปรำบปรำมกำรทุจริตยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นยุทธศำสตร์ที่ตอบสนองนโยบำยรัฐบำล และสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนกำรปฏิรูปประเทศ และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 
  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของส ำนักนำยกรัฐมนตรีตำม
ยุทธศำสตรชำติฯ เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
รวม ๓ หน่วยงำน คือ ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพันธ์ และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ ดังนี ้
  วิสัยทัศน์ : “เป็นองค์กรช้ันน ำในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินด้วยหลักธรรมำภิบำล เพื่อประโยชน์สุข
ของประชำชน”  
  พันธกิจ : สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร
และปฏิรูป กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักนำยกรัฐมนตรีให้มีมำตรฐำน  
  ยุทธศำสตร์  
  ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต  
     กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพื่อต้ำนทุจริต  
  ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
     กลยุทธ์ : ประยุกต์นวัตกรรมในกำรก ำกับดูแลและควบคุมกำรด ำ เนินงำนตำม 
       เจตจ ำนงทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสำธำรณะ  
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  ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย  
     กลยุทธ์ : ๑. วำงมำตรกำรเสรมิในกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำนธรรมำภิบำล  
       2. กำรพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับกำรรำยงำนและตรวจสอบธรรมำภิบำล 
        ในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  
  ยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  
     กลยุทธ์ : พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้มีกำรผลักดันให้มีกำรแปลงแผนแม่บทกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4 ของส ำนักนำยกรัฐมนตรี ไปสู่ 
กำรปฏิบัติ โดยด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ผ่ำนกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมทั้งด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต  
กำรปรำบปรำมกำรทุจริต กำรส่งเสริมคุณธรรม และกำรคุ้มครองจริยธรรม ภำยใต้งบประมำณของหน่วยงำน 
มำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 
 
2.7 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแหงชำติ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ (ขยำยระยะเวลำถึงปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565) 
  กระแสโลกำภิวัตนไดสงผลใหเกิดกำรเลื่อนไหลทำงวัฒนธรรมจำกตำงชำติเขำมำสูประเทศไทย 
ผำนสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ไรพรมแดนไดกอใหเกิดกำรผสมผสำนเขำกับวัฒนธรรมพื้นถ่ิน ซึ่งสงผล 
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบตอกำรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคมแงมุมตำง ๆ ทั้งดำนคำนิยม พฤติกรรม และ
ระบบคุณคำของคนในสังคม ปรำกฏกำรณในเชิงลบที่สังคมไทยก ำลังเผชิญอยำงเดนชัด คือ ควำมแปลกแยก
ขัดแยงทำงควำมคิดของคนในสังคม ควำมผูกพันในครอบครัวลดลง เยำวชนปฏิเสธวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง 
รวมทั้งกำรเกิดวิกฤตควำมเสื่อมถอยดำนคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลงและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป 
ขณะเดียวกันวัฒนธรรม และระบบคุณคำที่ดีงำมของสังคมไทยเริ่มเสื่อมถอย โดยเฉพำะเด็กและเยำวชนยังขำด
ทักษะในดำนกำรคิดวิเครำะหอยำงเปนระบบ ไมสำมำรถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี นอกจำกนี้ 
สื่อสำรมวลชนทั้งสื่อโทรทัศน สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสจ ำนวนมำก ขำดควำมเขมงวดทำงจรรยำบรรณในกำร
เผยแพรขอมูลขำวสำรเชิงลบ ท ำใหเกิดกำรปรับเปลี่ยนคำนิยมพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมบริโภคนิยมมำกขึ้น 
และขำดจิตส ำนึกสำธำรณะ โดยใหควำมส ำคัญกับเรื่องสวนตนมำกกวำสวนรวม ท ำใหคุณธรรมและจริยธรรม
ของคนไทยลดลง น ำไปสูปญหำทำงสังคมตำง ๆ อำทิ ปญหำเด็กและเยำวชน ปญหำกำรหยำรำงภำยใน
ครอบครัว ปญหำควำมขัดแยงแปลกแยกทำงสังคม ปญหำลวงละเมิดทำงเพศ รวมทั้งปญหำยำเสพติดและ
อำชญำกรรม ฯลฯ  
  เพื่อแกไขปญหำวิกฤติของชำติ รัฐบำลภำยใตกำรน ำของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชำ นำยกรัฐมนตรี
จึงไดมีนโยบำยสงเสริมใหมีกำรน ำศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และควำมเปนไทยมำสรำงสรรคสังคมใหเกิดควำม
เข้มแข็งอยำงมีคุณภำพ และมีคุณธรรม โดยสงเสริมใหองคกำรทำงศำสนำมีบทบำทในกำรปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม สรำงคำนิยม จิตส ำนึกที่ดีแกประชำชน เพื่อใหสังคมเกิดควำม มั่นคง สงบสุขรมเย็นดวยมิติทำง
ศำสนำ รวมทั้งระบบเศรษฐกิจเกิดควำม มั่งค่ัง เขมแข็งบนวิถีวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญำของทองถ่ิน ภำยใตหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง อย่ำงยั่งยืน ตำมแผนยุทธศำสตรชำติ ๒๐ ป และโมเดลประเทศไทย ๔.๐  
ดวยกำรสรำงควำมเขมแข็งจำกภำยใน เพื่อวำงรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว 
  ดังนั้น เพื่อเปนกำรสนองนโยบำยของรัฐบำล คณะกรรมกำรสงเสริมคุณธรรมแหงชำติจึงไดเห็นชอบให 
จัดท ำแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยมีเปำหมำยหลักในกำร
ยกระดับจิตใจประชำชนใหมีคุณธรรม รวมทั้งสงเสริมใหทุกภำคสวนมีสวนรวมขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริม
คุณธรรมแหงชำติเพื่อสรำงคุณธรรมในสังคมไทย และสงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยำงดำนคุณธรรมใน
ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก  
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  วิสัยทัศน 
  สังคมไทยมีคุณธรรมเปนรำกฐำนที่ส ำคัญในกำรด ำรงชีวิต สืบสำนควำมเปนไทย อยูรวมกันดวยควำม
สันติสุขในประเทศไทย ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอยำงยั่งยืน 
  เปำประสงค 
  สังคมไทยเปนสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตำมหลักค ำสอนทำงศำสนำที่ตนนับถือ นอมน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปฏิบัติ ธ ำรงรักษำไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย และอยูรวมกันดวยสันติสุข
ในประเทศไทย ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอยำงยั่งยืน 
  พันธกิจ 
  ๑) พัฒนำคนใหมีคุณธรรมตำมหลักธรรมทำงศำสนำ นอมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีงมำเปน็
หลักในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และด ำรงชีวิตตำมวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงำม 
  ๒) พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรดำนกำรสงเสริมคุณธรรมใหมีประสิทธิภำพในมิติตำง ๆ 
  ๓) สงเสริมใหทุกภำคสวนของสังคมตระหนักและรวมกันเปนเครือขำย มีสวนรวมในกระบวนกำรสงเสริม
คุณธรรม เพื่อสรำงสังคมคุณธรรมที่อยูรวมกันอยำงสนัติสขุ มีธรรมำภิบำล มีควำมสมำนฉันท และมีควำมยั่งยนื 
  ๔) สงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยำงดำนคุณธรรมในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 
  วัตถุประสงคหลัก 
  ๑) เพื่อวำงระบบรำกฐำนกำรเสริมสรำงคุณธรรมในสังคมไทย 
  ๒) เพื่อสรำงควำมเขมแข็งในระบบกำรบริหำรจัดกำรดำนกำรสงเสริมคุณธรรมใหเปนเอกภำพ 
  ๓) เพื่อสรำงเครือขำยควำมรวมมือในกำรสงเสริมคุณธรรม 
  ๔) เพื่อสงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยำงดำนคุณธรรมในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 
  เพื่อวำงรำกฐำนและสงเสริมใหทุกภำคสวนมีสวนรวมสรำงใหสังคมไทยเปนสังคมคุณธรรมอยำงยั่งยืน
โดยเปนกำรระเบิดจำกขำงใน ใหคนในชุมชนมีควำมเขมแข็งและควำมพรอมที่จะรวมสงเสริมด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชำติ เปนไปอยำงมีประสิทธิภำพและเกิดสัมฤทธิผล จึงไดก ำหนด
ยุทธศำสตรกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
  ยุทธศำสตรท่ี ๑ วำงระบบรำกฐำนกำรเสริมสรำงคุณธรรมในสังคมไทย โดยใหควำมส ำคัญกับกำรสืบสำน
ควำมเปนไทยและยึดมั่นในสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย มีภูมิคมุกันที่ดี เนนในจริยธรรมสำกลของ
ควำมเปนมนุษย เปนคุณธรรมเชิงสัมพัทธที่เปนขอหำมท ำและขอควรท ำ โดยยึดควำมถูกตองของสวนรวม 
เพื่อใชเปนบรรทัดฐำนในกำรประพฤติปฏิบัติตนในกำรด ำรงชีวิต ประกอบสัมมำอำชีพ และอยู รวมกัน 
ในสังคมอยำงสงบสุข มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Sustainable Development) 
  ยุทธศำสตรท่ี ๒ สรำงควำมเขมแข็งในระบบกำรบริหำรจัดกำรดำนกำรส่งเสริมคุณธรรมใหเปน 
เอกภำพ โดยใหควำมส ำคัญกับกำรสรำงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรดำนสงเสริมคุณธรรมใหมีควำม 
เขมแข็งกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนสงเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และเสริมสรำงควำม 
เปนเอกภำพใหแกสังคมไทยดวยคุณธรรม 
  ยุทธศำสตรท่ี ๓ สรำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมคุณธรรม โดยใหควำมส ำคัญกับกำรผนึก
ก ำลังทุกภำคสวน โดยเฉพำะในสังคมใหม ซึ่งเปนสังคมยุคดิจิตัล เร็ว แรง และเปลี่ยนแปลงอยำงฉับพลันใหม ี
สวนรวมในกำรสงเสริมคุณธรรมในทุกกลุมเปำหมำย ในกลุมเด็ก วัยรุน ผูสูงอำยุ ตลอดจนสรำงบุคคลตนแบบ 
ที่เปนแกนน ำขับเคลื่อน และขยำยภำคีเครือขำยคุณธรรมในสังคมใหม ใหเพิ่มมำกข้ึน เพื่อเปนแหลงเรียนรู 
ที่หลำกหลำยในมิติของชีวิต ศำสนำและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีคณะกรรมกำรประสำนควำมรวมมือในกำรสงเสริม
คุณธรรมอยำงชัดเจนเพื่อท ำหนำที่ไดเขมแข็ง รวดเร็วและยืดหยุน มุงสูผลส ำเร็จเปนส ำคัญ 
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  ยุทธศำสตรท่ี ๔ ส่งเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอย่ำงดำนคุณธรรมในประชำคมอำเซียนและ
ประชำคมโลก โดยใหควำมส ำคัญกับกำรสงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยำงในกำรสรำงควำมรวมมือ 
ดำนคุณธรรมในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้มีกำรผลักดันให้มีกำรแปลงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แหงชำติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ (ขยำยระยะเวลำถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 2565) ไปสู่กำรปฏิบัติ 
โดยด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ภำยใต้ 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (ส ำนักนำยกรัฐมนตรี) พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๔ (ขยำยระยะเวลำถึง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565) ผ่ำนกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต กำรปรำบปรำม
กำรทุจริต กำรส่งเสริมคุณธรรม และกำรคุ้มครองจริยธรรม ภำยใตง้บประมำณของหน่วยงำนมำอย่ำงต่อเนื่อง
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 
 
2.8 แผนยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร คุ้มครองผู้บริโภค ฉบับปรับปรุง  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 – 
๒๕65 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และ 
กำรติดตำมประเมินผลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
สำมำรถพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคไปสู่กำรยกระดับกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้มีควำมเป็นธรรมและยั่งยืน ซึ่งยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ ดังกล่ำวได้ก ำหนดให้กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล เป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศำสตร์ที่จะช่วยผลักดันกำรบรรลวิุสัยทัศน์และพันธกิจ คือในประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและเพิ่มศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ ซึ่งมีเป้ำประสงค์ 
หลักคือ บุคลำกรมีศักยภำพและสำมำรถปฏิบัติงำนได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนผู้บริโภค  
ซึ่งแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕65 ได้ก ำหนดโครงกำรและ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ดังกล่ำว เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถผลักดันควำมส ำ เร็จตำม
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ และบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ได้  
 โดยแผนยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับปรับปรุง  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรพัฒนำบุคลำกร ดังนี ้
 วิสัยทัศน์ (Vision) : ยกระดับกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้มีควำมเป็นธรรมและยั่งยืน 
 พันธกิจ (Mission) : 
 ๑. พัฒนำกฎหมำย มำตรกำร ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน  
 ๒. พัฒนำระบบและกลไกกำรคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน ควบคุม/ก ำกับดูแลสินค้ำและบริกำรให้มี
ควำมปลอดภัย รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำให้กับผู้บริโภคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 ๓. พัฒนำนวัตกรรมและเช่ือมโยงระบบฐำนข้อมูลกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภำพ เพื่อให้
ประชำชน สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว  
 ๔. เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้
และสำมำรถปกป้องสิทธิของตนได้  
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคให้สำมำรถด ำเนินงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 ๖. ส่งเสริมควำมร่วมมือทุกภำคส่วนให้มีกำรบูรณำกำรงำนคุ้มครองผู้บริโภคในทุกระดับอย่ำ งเป็น
รูปธรรม   
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกร 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและเพิ่มศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 
 ตัวช้ีวัด ๑ ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 
 ตัวช้ีวัด ๒ ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
 กลยุทธ์  
 กลยุทธ์ 1 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 
 ตัวช้ีวัด ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำบุคลำกร 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและเพิ่มศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 
 กลยุทธ์ 1 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 

รำยละเอียดตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 

ท่ีรับผิดชอบ 2563 2564 2565 
ตัวชี้วัดท่ี 4.1.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำบุคลำกร 70 75 80 สลก. 

ค ำอธิบำย :  
 ๑. เป็นแผนพัฒนำบุคลำกรระยะสั้น (แผนระยะ ๓ - ๕ ปี) ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำร  
 ๒. เป็นกำรวัดควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผูบ้ริโภคในกำร
เสริมสร้ำง และเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติงำน 
ในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งข้ึน โดยวัดจำกควำมส ำเร็จของ 
กำรจัดฝึกอบรมภำยในที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดข้ึน ( In-House Training) และ 
กำรฝึกอบรมที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคไปฝึกอบรมกับ
หน่วยงำนภำยนอก (Public Training/ Off-House Training) ทั้งที่มีค่ำใช้จ่ำยและไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำรับ 
กำรฝึกอบรม  

สูตรกำรค ำนวณ : 

 โครงกำร/กจิกรรมที่ด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 
X 100 

 โครงกำร/กจิกรรมทั้งหมดภำยใต้แผนพัฒนำบุคลำกร 
     

 

 
2.9 แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
คุ้มครองผู้บริโภค 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคข้ึน เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำค ำขอ
งบประมำณรำยจ่ำยในแต่ละปีงบประมำณ โดยโครงกำร/ กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ภำยใต้แผนฉบับดังกล่ำว  
ได้ค ำนึงถึงผลผลิตที่จะสำมำรถตอบตัวช้ีวัดได้ตำมที่ก ำหนด และสำมำรถตอบค่ำเป้ำหมำยของแผนในระดับต่ำง ๆ  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกร 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและเพิ่มศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 
 1. เป้ำหมำย 
   1) ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ ร้อยละ 80/85/90 
   ๒) ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ร้อยละ 75/75/75 
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 2. ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 
ท่ี ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 

1 ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำบุคลำกร 70 75 80 สลก. 

 3. กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1) พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 
 4. แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ 
   1) โครงกำรอบรมบุคลำกรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอก 
   2) แผนงำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
 
2.10 แผนปฏิบัติรำชกำร รำยปี พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖5) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผูบ้รโิภคข้ึน เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำค ำของบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖5 โดยโครงกำร/กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ภำยใต้แผนฉบับดังกล่ำว ได้ค ำนึงถึงผลผลิต 
ที่จะสำมำรถตอบตัวช้ีวัดได้ตำมที่ก ำหนด และสำมำรถตอบค่ำเป้ำหมำยของแผนในระดับต่ำง ๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพต่อไป 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกร 
 ประเดน็ยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและเพิ่มศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 
 1. เป้ำหมำย 
   1) ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ ร้อยละ 90 
   ๒) ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ร้อยละ 75 
 2. ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

ท่ี ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 

1 ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำบุคลำกร 80 สลก. 

 3. กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1) พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 
 4. แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ 
   1) แผนงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 
2.11 แนวคิดกำรเรียนรู้และพัฒนำในศตวรรษท่ี ๒๑ (21st Century Skills)  
  แนวคิดกำรเรียนรู้และพัฒนำในศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills) ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรเรียนรู้
และพัฒนำที่สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรูท้ี่ไม่หยุดนิ่ง ตอบสนองกำรผสมผสำนระหว่ำงกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิต 
ภำยใต้บริบทควำมท้ำทำยในศตวรรษที่ ๒๑ และกำรเปลี่ยนแปลงและควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี โดยก ำหนด
กรอบควำมคิดและกรอบทักษะที่ผสมผสำนทักษะในกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิต ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้ และ  
สร้ำงนวัตกรรม และทักษะด้ำนข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือให้บุคลำกรภำครัฐได้เรียนรู้ 
และพัฒนำตนเอง รวมถึงเป็นเครื่องมือให้หน่วยงำนภำครัฐใช้ในกำรก ำหนดแนวทำงส่งเสริมให้บุคลำกรภำครัฐ
เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำที่มีประสิทธิภำพ (“คู่มือแนวทำงพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ,” 2563 - 2565) 
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2.12 แนวคิดระบบรำชกำร ๔.๐  
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรได้ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรสร้ำงระบบรำชกำร ๔.๐  
โดยเน้นกำรปรับเปลี่ยนระบบรำชกำรให้เปิดกว้ำงและเช่ือมโยงกัน (Open & Connected Government)  
ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen-Centric Government) มีขีดสมรรถนะสูงและ ทันสมัย (Smart & High 
Performance Government) โดยมีปัจจัยควำมส ำเร็จ (Business Drivers) ดังนี้ (๑) กำรสำนพลังระหว่ำง
ภำครัฐและภำคส่วนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration) (๒) กำรสร้ำงนวัตกรรม (Innovation) (๓) กำรปรับเข้ำสู่
ควำมเป็นดิจิทัล (Digitization/ Digitalization) ในขณะเดียวกัน บุคลำกรภำครัฐจะต้องได้รับกำรปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรทำงควำมคิด (Mindset) และเพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จ ำเป็น เพื่อให้สำมำรถแสดงบทบำทของ
กำรเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง (Change Leader) และสร้ำงคุณค่ำ (Public Value) และประโยชน์สุขให้แก่
ประชำชนได้ (“คู่มือแนวทำงพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ,” 2563 - 2565) 
 
2.13 แนวคิดกำรเชื่อมโยงบริบทท่ีมีพลวัต ทิศทำงกำรพัฒนำและปฏิรูปประเทศ และมิติทำงด้ำนจริยธรรม
ของกำรท ำงำนภำครัฐ (“คู่มือแนวทำงพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ,” 2563 - 2565) 
  บริบทที่มีพลวัต (“คู่มือแนวทำงพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ,” 2563 - 2565) 
  ปัจจุบันมีปัจจัยหลำยประกำรที่ผลักดันให้ภำครัฐต้องทบทวนบทบำทและกำรท ำงำนของตนเองไม่ว่ำ
จะเป็นบริบทกำรเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันอย่ำงรวดเร็ว ควำมเช่ือมโยงของโลกและสภำวะวิกฤตต่ำง ๆ  ที่ส่งผล
กระทบในวงกว้ำง ปัญหำซับซ้อนที่มีรูปแบบไม่แน่นอน มีควำมเฉพำะ และไม่สำมำรถใช้แนวทำงหรือวิธีกำร
แก้ปัญหำที่มีอยู่เดิมได้อีกต่อไป ผลกระทบของภูมิศำสตร์กำรเมืองที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
ควำมมั่นคง และกำรพัฒนำนโยบำยประเทศ ควำมน่ำเช่ือถือของภำครัฐและควำมคำดหวังและกำรตรวจสอบ
โดยภำคส่วนต่ำง ๆ รวมไปถึงควำมก้ำวหน้ำอย่ำงก้ำวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล และกำรแข่งขันบนควำม
ได้เปรียบของข้อมูล  
  ทิศทำงกำรพัฒนำและปฏิรูปประเทศ (“คู่มือแนวทำงพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ,” 2563 – 2565) 
  ภำยใต้ปัจจัยผลักดันดังกล่ำว ประเทศไทยได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ ประเทศ
ที่ชัดเจน โดยกำรพัฒนำและปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐเป็นหนึ่งในประเด็นกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ 
ที่ส ำคัญตำมที่ปรำกฏในยุทธศำสตรช์ำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) และแผนกำรปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งได้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรปรับเปลี่ยนให้ 
ภำครัฐยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยต้องมีวัฒนธรรมกำรท ำงำน 
ที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ส่วนรวม มีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจพร้อมปรับตัว มีกำรน ำเทคโนโลยี
มำใช้ในกำรบริหำรรำชกำร มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนและฐำนข้อมูลภำครัฐ มีกำรปรับปรุงและพัฒนำ
โครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรงำนของรัฐและแผนก ำลังคนภำครัฐให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง  
  ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
และแผนกำรปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยังก ำหนดให้ต้องมีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำร 
งำนบุคคล ภำครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงเข้ำมำท ำงำนในหน่วยงำนของรัฐ รวมทั้ง 
ให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ไม่ซ้ ำซ้อน ส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ก ำลังคน
ภำครัฐมีสมรรถนะสูง มีควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่ทันสมัย ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ และยึดมั่น 
ในคุณธรรม พร้อมน ำกำรพัฒนำประเทศ (Highly Competent Public Officials) รวมถึงให้มีกำรพัฒนำภำวะ
ผู้น ำในทุกระดับให้มีขีดควำมสำมำรถสูง มีควำมรับผิดชอบ มีควำมเป็นมืออำชีพ เป็นผู้น ำทำงควำมรู้และ
ควำมคิด ผลักดันภำรกิจ น ำกำรเปลี่ยนแปลง พัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์ และเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
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  มิติทำงด้ำนจริยธรรมของกำรท ำงำนภำครัฐ (“คู่มือแนวทำงพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ,” 2563 - 2565) 
  นอกจำกบริบทและกำรปฏิรูปภำครัฐที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐยังต้อง ค ำนึงถึง
มิติพฤติกรรมทำงคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญของกำรท ำงำนภำครัฐ โดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย มำตรำ ๒๕๘ ข (๔) ได้ก ำหนดไว้ว่ำ “ให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐเพื่อจูงใจ 
ให้ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงเข้ำมำท ำงำนในหน่วยงำนของรัฐ และสำมำรถเจริญก้ำวหน้ำได้ตำม
ควำมสำมำรถและผลสัมฤทธ์ิของงำนของแต่ละบุคคลมีควำมซื่อสัตย์สุจริต กล้ำตัดสินใจและกระท ำในสิ่งที่
ถูกต้องโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และคิดค้น นวัตกรรมใหม่ ๆ 
เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีมำตรกำรคุ้มครอง
ป้องกันบุคลำกรภำครัฐจำกกำรใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชำ” รวมทั้งต้องตระหนักถึงมิติ
พฤติกรรมทำงด้ำนจริยธรรมที่อำจเปลี่ยนรูปไปตำมบริบทของกำรเปลี่ยนแปลงและควำมก้ำวหน้ำของ
เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ซึ่งก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ อีกทั้งคณะอนุกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือนว่ำด้วยกำรส่งเสริมจริยธรรมเพื่อรำชกำรใสสะอำด ในกำรประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มกรำคม 
๒๕๖๓ ยังได้เห็นชอบกับข้อเสนอแนวทำงกำรส่งเสริมจริยธรรมภำครัฐในยุคกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกผัน และได้มีควำมเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรปรับกรอบควำมคิด
ของข้ำรำชกำรยุคใหม่ ที่สอดแทรกชุดควำมคิดบนฐำนกำรมีจริยธรรมไว้ ๕ ประกำรประกอบด้วย (๑) กำรมีใจ
เปิดกว้ำง พร้อมท ำงำน แบบมีส่วนร่วม และพร้อมรบักำรตรวจสอบและมีควำมโปรง่ใส (Openness/Transparency) 
(๒) กำรปฏิบัติต่อข้อมูลอย่ำงถูกต้องเหมำะสม มีข้อมูลรอบด้ำน รู้จักปกป้องข้อมูลสว่นบุคคล ระมัดระวังกำรใช้
ข้อมูลภำยในของส่วนรำชกำร (Inside Information) เพื่อป้องกันกำรขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) (๓) กำรมีควำมพร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ (๔) กำรมีวิจำรณญำณ 
ที่ถูกต้อง รู้ว่ำสิ่งใดถูก - ผิด โดยเฉพำะในยุคที่มีกระแสข่ำวปลอมต่ำง ๆ  (Fake News) และ (๕) กำรมีควำมรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน 
 
2.14 คู่มือแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ของส ำนักงำน ก.พ. 
 1. ท่ีมำ 
 กำรพัฒนำและปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐเป็นหนึ่งในประเด็นกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ 
ที่ส ำคัญตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนกำร
ปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ก ำหนดให้ต้องมีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐ 
เพื่อจูงใจให้ผู้มีควำมรูค้วำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงเข้ำมำท ำงำนในหน่วยงำนของรฐั รวมทั้งพัฒนำบุคลำกรภำครฐั
ให้มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ก ำลังคนภำครัฐมีสมรรถนะสูง มีควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่ทันสมัย ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ และยึดมั่นในคุณธรรม รวมถึง พัฒนำภำวะผู้น ำ 
ในทุกระดับให้มีขีดควำมสำมำรถสูง มีควำมรับผิดชอบ มีควำมเป็นมืออำชีพ  
 โดยที่กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะช่วยให้องค์กรภำครัฐสำมำรถขับเคลื่อน 
กำรพัฒนำประเทศภำยใต้บริบทควำมท้ำทำยและกำรเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผลันได้ ประกอบกับบริบทผันผวน 
ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ส่งผลให้ต้องมีกำรทบทวนหลักกำร แนวทำง รูปแบบกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกำรพัฒนำที่ต้องเน้นให้บุคลำกรภำครัฐเรียนรู้และพัฒนำตนเอง กำรสร้ำง
ระบบนิเวศที่ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำที่ยืดหยุ่น ต่อเนื่อง พร้อมปรับให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำ เพื่อเร่งกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและ
ประสิทธิภำพ กำรท ำงำนของบุคลำกรภำครัฐ  
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 ส ำนักงำน ก.พ. ในฐำนะหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๓ (๗) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ ประสำน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลของข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน จึงขอเสนอ “แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕” เพื่อให้บุคลำกรและหน่วยงำนภำครัฐได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำน ที่เหมำะสมทันต่อเหตุกำรณ์ น ำกำรเปลี่ยนแปลงด้วยกำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรตอบสนอง
ประชำชนและส่วนรวมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๒. สำระส ำคัญของแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  
 ๒.๑ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกรอบแนวทำงให้  
  ๒.๑.๑ บุคลำกรภำครัฐใช้ในกำรบริหำรกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง โดยกำรประเมิน 
และวำงแผนกำรพัฒนำของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
  ๒.๑.๒ หน่วยงำนและผู้บริหำรภำครัฐใช้ในกำรส่งเสริมให้บุคลำกรภำครัฐทุกคน มีกรอบ
ควำมคิดและทักษะท่ีเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและบริบท 
ประเทศในปัจจุบันและอนำคต  
  ๒.๑.๓ หน่วยงำนภำครัฐสร้ำงระบบนิเวศในกำรท ำงำน (Ecosystem) ที่เอื้อให้บุคลำกร 
ภำครัฐเกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
 ๒.๒ หลักกำรและแนวคิด ที่น ำมำใช้เป็นกรอบในกำรพัฒนำ  
  ๒.๒.๑ แนวคิดกำรเรียนรู้และพัฒนำในศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills)  
  ๒.๒.๒ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและระบบนิเวศในกำรท ำงำนที่มีผลต่อประสิทธิภำพของบุคลำกร  
  ๒.๒.๓ รูปแบบกำรเรียนรู้และพัฒนำที่มีเป้ำหมำยและให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำง 
ประสบกำรณ์ที่ดีกับกำรท ำงำนในหน่วยงำนรำชกำร (Employee Experience)  
  ๒.๒.๔ กำรพัฒนำที่ค ำนึงถึงกำรขับเคลื่อนภำรกิจหลักของภำครัฐ ๔ ด้ำน ประกอบด้วย  
(๑) ด้ำนกำรพัฒนำนโยบำย (๒) ด้ำนกำรให้บริกำรและกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน (๓) ด้ำนกำร
บริหำร สัญญำจ้ำง และ (๔) ด้ำนกำรบริหำรเครือข่ำย  
  ๒.๒.๕ กำรพัฒนำที่สอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่และกำรเติบโตตำมเส้นทำงอำชีพ เพื่อกำร
พัฒนำภำวะผู้น ำในทุกระดับ  
  ๒.๒.๖ กำรเรียนรู้และพัฒนำเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของทุกคนและทุกฝ่ำย 
 ๒.๓ ประเด็นกำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ได้ก ำหนด
ประเด็นและแนวทำงกำรด ำเนินกำรส ำหรับบุคลำกรและหน่วยงำนภำครัฐไว้ ๓ ประกำร ดังนี้  
  ๒.๓.๑ ประเด็นกำรพัฒนำท่ี ๑ ระบบนิเวศในกำรท ำงำน (Ecosystem) ท่ีส่งเสริมและ 
สนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐมีสภำพแวดล้อม
และระบบกำรท ำงำนที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำกรอบควำมคิดและกรอบทักษะ ส ำหรับกำรท ำงำนและ
กำรด ำเนินชีวิตท่ำมกลำงควำมท้ำทำยในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ ๒๑  
  ๒.๓.๒ ประเด็นกำรพัฒนำท่ี ๒ พัฒนำกรอบทักษะ (Skillsets) กำรท ำงำนในยุคดิจิทัล
และศตวรรษท่ี ๒๑ และกำรสร้ำงนวัตกรรมท่ีตอบสนองต่อกำรขับเคลื่อนภำรกิจตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ แผนยุทธศำสตร์ชำติ ตลอดจนกำรพัฒนำระบบรำชกำรในอนำคต เพื่อให้บุคลำกรภำครัฐมีทักษะ 
ที่จ ำเป็นในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปภำครัฐ สร้ำงผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภำครัฐและประชำชน 
และกำรผสำนกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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  ๒.๓.๓ ประเด็นกำรพัฒนำท่ี ๓ ปลูกฝังบุคลำกรภำครัฐให้มีกรอบควำมคิด (Mindset)  
ในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง กำรมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและท ำงำนบนหลักคุณธรรม ประยุกต์  
หลักสำกลอย่ำงเหมำะสม และท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในบริบทท่ีขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อให้บุคลำกรภำครัฐมีคุณลักษณะในกำรเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และพัฒนำให้ควำมส ำคัญกับประโยชน์ส่วนรวม 
ท ำงำนด้วยควำมเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  ยึดมั่นในมำตรฐำนจริยธรรม และมีทัศนคติแบบสำกลที่สอดรับ 
กับยุคดิจิทัลเพื่อร่วมกันสร้ำงภำครัฐที่ทันสมัย เป็นที่พึ่งของประชำชน และเช่ือถือไว้วำงใจได้  
 ๒.๔ ผลลัพธ์ ท่ีคำดหวัง กำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงดังกล่ำวนี้มุ่งหวังที่จะน ำบุคลำกร  
และหน่วยงำนภำครัฐ ไปสู่กำรได้รับควำมเช่ือถือไว้วำงใจจำกประชำชนในฐำนะ “ภำครัฐของประชำชน 
เพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มีขนำดเล็กและโปร่งใส สร้ำงผลผลิต 
และนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำประเทศ และยกระดับชีวิตของประชำชน โดย  
  ๒.๔.๑ บุคลำกรภำครัฐในอนำคต เป็นผู้ที่ ‘มองภาพใหญ่และเข้าใจภารกิจขององค์กร’  
โดยเข้ำใจบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อภำรกิจงำนขององค์กรภำครัฐและบทบำทหน้ำที่ของตนเอง (Big Picture 
Thinker) ‘เป็นนวัตกรท่ีเน้นสร้างผลสัมฤทธิ์’ ที่มีคุณค่ำและประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชำชน (Result -
oriented Innovator) ‘ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม’ และกำรท ำงำนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (Person of 
Integrity) และ ‘ให้ความส าคัญกับการท างานบูรณาการ’ และสร้ำงพันธมิตรกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชำชนผู้รับบริกำร (Professional Collaborator)  
  ๒.๔.๒ หน่วยงำนภำครัฐ มีระบบนิเวศในกำรท ำงำนที่เหมำะสมและสอดรับกับบริบท 
สำมำรถส่งเสริมให้บุคลำกรภำครัฐเกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถแสดงพฤติกรรม 
ที่คำดหวังออกมำได้อย่ำงมีประสิทธิผล และสำมำรถดึงดูดและรักษำไว้ซึ่งบุคลำกรทีม่ีศักยภำพในกำรขับเคลือ่น
กำรเปลี่ยนแปลง 
 
2.15 กรอบแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
 กำรก ำหนดกรอบแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕65 ต้องพิจำรณำในเรื่องต่อไปนี้  

 ๑. กลุ่มเป้ำหมำยของบุคลำกรในกำรพัฒนำ  
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคจะก ำหนดกรอบกำรพัฒนำบุคลำกรตำมกลุ่มของ
บุคลำกรและบทบำทหน้ำที่ที่บุคลำกรรับผิดชอบ โดยอ้ำงอิงจำกแนวคิดกำรจ ำแนกบุคลำกร ของคู่มือ  
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ซึ่งได้จ ำแนกบุคลำกรภำครัฐ ออกเป็น ๕ กลุ่ม  
ตำมบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ขององค์กร (Critical 
Role) ประกอบด้วย  
  (๑) บุคลำกรแรกบรรจุ (New Entry)  
  (๒) บุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ (Professional Personnel)  
  (๓) บุคลำกรที่มีบทบำทหัวหน้ำงำน (Frontline Manager)  
  (๔) บุคลำกรที่ท ำหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง (Functional Manager) และ  
  (๕) บุคลำกรที่ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร (Organization & Business Leader)  
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  โดยที่บุคลำกรแต่ละกลุ่มจะมีรำยละเอียดกรอบควำมสำมำรถในแต่ละด้ำนที่แตกต่ำงกันตำม
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ซึ่งบทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรแต่ละกลุ่มสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

บุคลำกรจ ำแนกตำม 
บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

บทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 

บุคลำกรแรกบรรจุ (New Entry) 
หมำยถึง บุคลำกรภำครัฐที่ได้รับกำรบรรจุ 
เข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนภำครัฐและ 
ปฏิบัติงำนมำแล้วไม่เกิน ๑ ป ี

บุคลำกรในระดับนี้ถูกคำดหวังให้สำมำรถปฏิบัติงำนภำยใต้ 
กำรก ำกับ แนะน ำ และตรวจสอบ รวมทั้ง  
• สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรมกำรท ำงำนขององค์กร 
(Organization Culture)  
• เข้ำใจกฎและระเบียบต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน และ
ตนเอง (Compliance)  
• เข้ำใจบทบำทหน้ำที่และเข้ำใจงำนของตนเอง (Clarification)  
• รู้จักบุคคลในองค์กรที่ตนจะต้องร่วมงำนด้วยในระยะแรกของ
กำรท ำงำนและบุคคลที่มีอ ำนำจตัดสินใจในระดับต่ำง ๆ ของ
องค์กร (Connection) 

บุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์ 
(Professional Personnel)  
หมำยถึง  บุคลำกรภำครัฐที่ ผ่ ำนกำร
ปฏิบัติงำน มำแล้วเกิน ๑ ปี แต่ยังไม่มี
บทบำทหน้ำที่ในกำรก ำกับกำรท ำงำนของ
ทีมหรือกลุ่มงำน 

บุคลำกรในระดับนี้ถูกคำดหวังให้สำมำรถท ำงำนโดยใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำน ปฏิบัติงำน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก รวมทั้ง สำมำรถ
ท ำงำนเป็นทีม ท ำงำนร่วมกับผู้อื่น ประสำนงำนในระดับผู้ปฏิบัติ 
รับผิดชอบงำนที่ได้รับมอบหมำย แก้ปัญหำและปรับปรุงงำน
ของตนเองให้ดีข้ึน เช่ือมโยงงำนของตนเองกับงำนของผูอ้ื่นและ
ขององค์กร และน ำเสนอแนวคิดในกำรพัฒนำงำน 

บุคลำกรท่ีมีบทบำทหัวหน้ำงำน 
(Frontline Manager)  
หมำยถึง บุคลำกรภำครัฐที่มีบทบำท
หน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล แนะน ำ ตรวจสอบ 
กำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน ทั้งที่
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับ
ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิ เศษ และ
เช่ียวชำญ 

บุคลำกรในระดับนี้ถูกคำดหวังให้สำมำรถใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูง/สูงมำก มีควำมรับผิดชอบ 
หลำยประกำร ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก/ 
ยำกมำก และ/หรือซับซ้อนและมีผลกระทบในวงกว้ำง รวมทั้งต้อง
ก ำกับดูแลตรวจสอบกำรท ำงำน สอนงำนผู้ร่วมปฏิบัติงำนหรือ
บุคลำกรในทีมงำน (People Management) สร้ำงควำม สัมพันธ์
กับทีมงำนอื่นเพื่อเช่ือมโยงกำรท ำงำน สำมำรถบริหำรจัดกำร
ควำมขัดแย้ง และสำมำรถแก้ปัญหำกำรท ำงำนของทีมงำนได้ 

บุคลำกรท่ีด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร 
(Functional Manager)  
หมำยถึง บุคลำกรภำครัฐที่มีบทบำทหน้ำที่
ในกำรบริหำรงำนในฐำนะหัวหน้ำสว่นรำชกำร
ที่ต่ ำกว่ำระดับกรม ซึ่งมีกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน หรือต ำแหน่งอื่นที่มีลักษณะเป็น
ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรซึ่งมีหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสงูมำก 
หรือสูงมำกเป็นพิเศษ 

บุคลำกรในระดับนี้ถูกคำดหวังให้สำมำรถเช่ือมโยงเป้ำหมำย
และยุทธศำสตร์องค์กรมำสู่เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ของส่วน
รำชกำรที่ต่ ำกว่ำระดับกรม และบูรณำกำรงำนภำยในและ
ระหว่ำงส่วนรำชกำรที่ต่ ำกว่ำระดับกรม รวมทั้งสำมำรถบริหำร
และก ำกับดูแลกำรท ำงำนและสอนงำนผู้ใต้บังคับบัญชำ 
(People Management) และสำมำรถบริหำรงบประมำณและ
โครงกำรภำพรวมได้ (Financial Management) 
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บุคลำกร  
จ ำแนกตำมบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

บทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 

บุคลำกรท่ีด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร 
(Organization & Business Leader)  
หมำยถึง บุคลำกรภำครัฐที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำร
บริหำรงำนในฐำนะที่เป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร
หรือรองหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวงหรือ
กรม ต ำแหน่งที่มีฐำนะเป็นผู้ปฏิบัติงำนตรวจและ
แนะน ำกำรปฏิบัติ รำชกำรของส่วนรำชกำรระดบั
กระทรวงและต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือ
รองหัวหน้ำส่วนรำชกำรซึ่งไมม่ีฐำนะเปน็กรมแตม่ี
ผู้บังคับบัญชำเป็นอธิบดีหรือต ำแหน่งที่เรียกช่ือ
อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเป็นอธิบดี 

บุคลำกรในระดับนี้ ถูกคำดหวังให้สำมำรถบริหำรและ
ก ำหนดทิศทำงและกลยุทธ์องค์กรจำกทิศทำงกำร
ขับเคลื่อนประเทศและบรบิทสำกล (Vision and Strategic 
Management) เ ช่ือมโยงงำนภำยในองค์กรและงำน
ระหว่ำงองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกภำคส่วนต่ำง ๆ  
สร้ำงสภำพแวดล้อม และระบบนิเวศในกำรท ำงำน 
(Ecosystem) ที่ เอื้อให้บุคลำกรกลุ่มต่ำง ๆ สำมำรถ
ปฏิบัตงิำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ รวมทัง้ก ำหนดทิศทำงและ
ก ำกับดูแลกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร (People 
Management) และก ำหนดทิศทำงและบริหำรงบประมำณ
ในภำพรวมให้มีประสิทธิภำพ (Financial Management) 

 2. ประเด็นกำรพัฒนำ  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคจะก ำหนดกรอบประเด็นกำรพัฒนำบุคลำกร โดยอ้ำงอิง
จำกแนวคิดประเด็นกำรพัฒนำบุคลำกรของคู่มือแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  
ซึ่งไดก้ ำหนดประเด็นกำรพัฒนำไว้ ดังนี้ 
 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี ๑ ระบบนิเวศในกำรท ำงำน (Ecosystem) ที่ส่งเสริมและสนับสนุน 
กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐมีสภำพแวดล้อมและระบบ
กำรท ำงำนที่เอื้อต่อกำรเรียนรูแ้ละกำรพัฒนำกรอบควำมคิดและกรอบทกัษะ ส ำหรับกำรท ำงำนและกำรด ำเนนิ
ชีวิตท่ำมกลำงควำมท้ำทำยในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ ๒๑ 
 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี ๒ พัฒนำกรอบทักษะ (Skillsets) กำรท ำงำนในยุคดิจิทัล และศตวรรษที่ ๒๑ 
และกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อกำรขับเคลื่อนภำรกิจตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศำสตร์ชำติ 
ตลอดจนกำรพัฒนำระบบรำชกำรในอนำคต เพื่อให้บุคลำกรภำครัฐมีทักษะที่จ ำเป็นในกำรขับเคลือ่นกำรปฏิรปู
ภำครัฐ สร้ำงผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภำครัฐและประชำชน และกำรผสำนกำรท ำงำนและ  
กำรใช้ชีวิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ประเด็นกำรพัฒนำท่ี ๓ ปลูกฝังบุคลำกรภำครัฐให้มีกรอบควำมคิด (Mindset) ในกำรเรียนรู้และ
พัฒนำตนเอง กำรมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและท ำงำนบนหลักคุณธรรม ประยุกต์หลักสำกลอย่ำงเหมำะสม 
และท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในบริบทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้บุคลำกรภำครัฐ 
มีคุณลักษณะในกำรเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และพัฒนำให้ควำมส ำคัญกับประโยชน์ส่วนรวม ท ำงำนด้วยควำมเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นในมำตรฐำนจริยธรรม และมีทัศนคติแบบสำกลที่สอดรับกับยุคดิจิทัลเพื่อร่วมกันสร้ำง
ภำครัฐที่ทันสมัย เป็นที่พึ่งของประชำชน และเช่ือถือไว้วำงใจได้  
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 จำกประเด็นกำรพัฒนำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ก ำหนด
กรอบประเด็นกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคไว้ ดังน้ี 

 
 
 
 

ประเด็นท่ี 
1 

พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักงำน คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

ประเด็นท่ี 
2 

พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง 
เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนสนับสนุนภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่ำงมืออำชีพ 

ประเด็นท่ี 
3 

พัฒนำและส่งเสริมระบบกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรควำมรู้  เพื่อให้บุคลำกรเกิด
กำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนภำรกิจของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

ประเด็นท่ี 
4 

พัฒนำและส่งเสริมให้บุคลำกรมีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งยึดหลักธรรมำภิบำล
ในกำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นท่ี 
5 

พัฒนำคุณภำพชีวิตและเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนของบุคลำกร เพื่อให้
บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีขวัญก ำลังใจ มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและเกิด
ควำมผูกพันต่อองค์กร 

 และจำกประเด็นกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคดังกล่ำว 
สำมำรถน ำมำก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคไดดั้งต่อไปนี ้

 3. แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
  แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วยวิธีกำร
หรือกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร (Human Resource Development Activities) ที่หลำกหลำย ซึ่งสนับสนุน
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในกำรด ำเนินกำร เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพและ  
เพิ่มขีดควำมสำมำรถของส ำนักงำนฯ ในกำรปฏิบัติภำรกิจสนับสนุนงำนคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี ้

ประเด็นกำรพัฒนำบุคลำกร วิธีกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร 

ประเดน็ท่ี 1 
พัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับ
บทบำทภำรกิจ นโยบำย และ
ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ 
รวมทั้งสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนฯ โดยพิจำรณำควำม
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
- บทบำทภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนฯ 
- นโยบำยของผู้บริหำร  
- ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ  
- ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของตัวบุคลำกรเอง ตลอดจน
ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน เช่น สภำพกำรเมือง
และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน เป็นต้น  

18 

กรอบประเด็นกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 



ประเด็นกำรพัฒนำบุคลำกร วิธีกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร 

ประเดน็ท่ี 2 
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะของบุคลำกร 
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนสนับสนุนภำรกิจของ
ส ำนักงำนฯ ได้อย่ำงมืออำชีพ 

๑. ฝึกอบรมและสัมมนำเพ่ือพัฒนำบุคลำกร 
 ด ำเนินกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตรกำรฝึกอบรมและสัมมนำ
ภำยในส ำนักงำนฯ ( In House Training) และส่งบุคลำกรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมกับหน่วยงำนภำยนอก (Public Training) ในเรื่องที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในแต่ละต ำแหน่งและระดับ ซึ่งรวมถึง
ก ำ ร พัฒ นำทั กษะพื้ น ฐ ำน ( Basic Skill)  ส ม ร ร ถนะหลั ก  ( Core 
Competency) สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ (Functional 
Competency)  แล ะส ม ร ร ถนะทำ ง ก ำ ร บ ริ ห ำ ร  ( Management 
Competency) ตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของบุคลำกร 
ในแต่ละสำยงำนนั้น ๆ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ปัจจุบันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีศักยภำพพร้อมในกำรเลื่อนสู่ระดับต ำแหน่งที่สูงข้ึน 
๒. พัฒนำบุคลำกรโดยเชื่อมโยงจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
(Performance Management System: PMS)  
 พิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทั้งในส่วนของ 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรประเมินสมรรถนะ เพื่อวิเครำะห์ 
หำช่องว่ำงในกำรพัฒนำ (Gap)  และน ำผลกำรประเมินมำจัดท ำ
แผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ซึ่งมุ่งเนน้
ให้ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำร่วมกันพิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำ
ที่เหมำะสม โดยใช้วิธีกำรพัฒนำด้วยกำรฝึกอบรม (Training) หรือกำร
พัฒนำที่ไม่ใช่กำรฝึกอบรม (Non-Training) เช่น กำรมอบหมำยงำนให้
ปฏิบัติ กำรสอนงำน กำรให้ค ำปรึกษำ เป็นต้น เพื่อพัฒนำสมรรถนะของ
บุคลำกรเป็นไปตำมควำมคำดหวังของส ำนักงำนฯ ให้สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. เตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรเพ่ือสำมำรถน ำไปสู่กำรด ำรง
ตำแหน่งผู้บริหำร และกำรพัฒนำผู้บริหำรทุกระดับอย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 
 ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร อำทิเช่น ภำวะผู้น ำ  เพื่อ
เตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นผู้บริหำรที่ดี  รวมทั้งกำรพัฒนำผู้บริหำร 
ทุกระดับให้พร้อมต่อกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนฯ ภำยใต้บริบท
แวดล้อมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. พัฒนำบุคลำกรท่ีมีศักยภำพสูง และมีแนวคิดท่ีทันสมัย พร้อม
ปรับเปลี่ยนไปตำมสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
 ด ำเนินกำรพัฒนำและจูงใจบุคลำกรที่มีศักยภำพสูงเพื่อเป็นกำรพฒันำ
ศักยภำพอย่ำงต่อเนื่องและรักษำให้อยู่ปฏิบัติงำนกับองค์กร มีควำมรัก 
ในองค์กร 
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ประเด็นกำรพัฒนำบุคลำกร วิธีกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร 

ประเดน็ท่ี 3 
พัฒนำและส่ งเสริมระบบกำร
เรียนรู้ และกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อ 
ให้บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้และ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องเพื่อ
สนับสนุนภำรกิจของส ำนักงำนฯ 

๑. เตรียมก ำลังคนโดยสนับสนุนกำรศึกษำและฝึกอบรมในระดับ 
ท่ีสูงขึ้น  
 สนับสนุนทุนกำรศึกษำและทุนกำรฝึกอบรมในระดับที่สูงข้ึนให้
บุคลำกรทั้งภำยในประเทศแลต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นในต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงบุคลำกรที่มีศักยภำพข้ึนมำรองรับกำร
ขับเคลื่อนภำรกิจและยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ ในอนำคต ที่ต้องอำศัย
องค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ  ซึ่งเป็นกำรเสริมสร้ำงฐำนควำมรู้ให้แก่
องค์กรในระยะยำว 
2. ศึกษำดูงำน  
 สนับสนุนให้บุคลำกรได้ไปศึกษำดูงำนกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน
สถำบันกำรศึกษำทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อให้บุคลำกรเกิดกำร
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ และ
สำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำปรับใช้ประโยชน์กับวงงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ  
3. ถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ในองค์กร 
 ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ (KM : Knowledge Management) เพื่อให้มี
กำรรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลำกรใช้องค์
ควำมรู้เป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นท่ี 4 
พัฒนำและส่งเสริมให้บุคลำกร 
มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลัก 
ธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน 

เสริมสรำ้งคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กร 
 ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนให้แก่บุคลำกร เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและ
เหมำะสม รวมทั้งกำรรณรงค์มุ่งเน้นกำรปรับกระบวนทัศน์และวัฒนธรรม
กำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับค่ำนิยมหลักของส ำนักงำนฯ หลักกำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีและกำรยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นท่ี 5 
พัฒนำคุณภำพชีวิตและเสริมสรำ้ง 
แรงจูงใจในกำรท ำงำนของบุคลำกร 
เพื่อให้บุคลำกรมคุีณภำพชีวิตที่ด ี
มีขวัญก ำลังใจ มีแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนและเกิดควำมผูกพัน
ต่อองค์กร 

จัดท ำแผนและกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมสุข 
มีสุขภำพท่ีดี มีควำมสำมัคคีและควำมผูกพันต่อองค์กร  
 จัดท ำแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกต่อองค์กรของบุคลำกรภำยในส ำนักงำน
ฯ เพื่อให้บุคลำกรทุกระดับมีควำมสุขและควำมสมดุลในชีวิตกำรท ำงำน 
มีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนที่ดี มีสุขภำพกำยและสุขภำพใจทีด่ี มีควำมสัมพันธ์
และควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน มีควำมภำคภูมิใจในองค์กรที่ปฏิบัติงำน ซึ่งจะ
ส่งผลให้องค์กรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้ในระยะยำว ประกอบด้วย  
 ๑) กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรท ำงำนเพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ์
อันดีระหว่ำงผู้บริหำรกับบุคลำกรของส ำนักงำนฯ รวมทั้ งกำรสร้ำง
สัมพันธภำพและกำรท ำงำนเป็นทีมระหว่ำงบุคลำกรทุกระดับทุกสำยงำน  
    ๒) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมผำสุกของบุคลำกรเพื่อเสริมสร้ำง
สุขภำพด้ำนร่ำงกำยและด้ำนจิตใจ เพื่อกำรปฏิบัตงิำนอย่ำงมีควำมสุข 
และเกิดประสทิธิภำพสูงสุดต่อตนเองและองค์กร 
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 ทั้งนี้ แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรดังกล่ำว จะได้น ำไปสู่กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคในบทต่อไป ซึ่งได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรของโครงกำรหรือกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
และระดับค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัดโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ  ตำมกลยุทธ์ เพื่อให้กำรด ำเนินโครงกำรและ
กิจกรรมเกิดประสิทธิผลสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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บทที่ 3 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕65 
 
 ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภคที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้บริบทที่เหมำะสมขององค์กร และ
เหมำะสมกับตัวบุคลำกรผู้ได้รับกำรพัฒนำเอง ซึ่งได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ และระดับ
ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัดต่ำง ๆ ตำมกลยุทธ์ โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรของโครงกำรหรอืกิจกรรมที่มีควำม
สอดคล้อง และส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม โดยส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ฯ ดังกล่ำว ปรำกฏตำมรำยละเอียด ดังนี ้

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์และแผนงำนท่ีก ำหนดตำมแผน โครงกำร/กจิกรรมท่ีส ำนักงำน
ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ 
พัฒนำระบบกำรพัฒนำ
บุคลำกรให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์และภำรกิจ
ของ สคบ. 
 
 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนำระบบกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือให้
สำมำรถพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ือง
ตำมสำยวิชำชีพและสอดคล้องกับภำระงำน 
1.๑ กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 
 ตัวชี้วดั 
 - ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำม 
แผนพัฒนำบุคลำกร 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู ้
1.2  มีกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในสว่นรำชกำรและ
ประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนำ 
 ตัวชี้วดั 
 - ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรจัดกำร
ควำมรู้ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
- จดัท ำแผนพัฒนำบคุลำกรของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประจ ำปงีบประมำณ  
 โดยก ำหนดโครงกำรด้ำนกำร
พัฒนำบคุลำกรที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ โดยมี
กำรก ำหนดกลุ่มเปำ้หมำย ตัวชี้วดั 
ผลผลิตและผลลัพธ์ เพื่อวดัระดับ
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร 
 
 
 
 
- กิจกรรมจดักำรควำมรู้ใหแ้ก่บคุลำกร
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประจ ำป ี
 - มีแผนกำรจดักำรควำมรู้ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ ำปี และด ำเนินกำร
ตำมแผนฯ  
 - กำรจดัโครงกำรพฒันำองค์
ควำมรู้   
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์และแผนงำนท่ีก ำหนดตำมแผน 
โครงกำร/กจิกรรมท่ีส ำนักงำน

ด ำเนินกำร 
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
พัฒนำบุคลำกรให้
ปฏิบัติงำนตำมหลัก
สมรรถนะอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ 
มีควำมเป็นมืออำชีพ 
 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนำบคุลำกรให้มีขีดควำมรู้ควำมสำมำรถ
เหมำะสมกับต ำแหน่ง 
2.1.1 พัฒนำบุคลำกรให้มีขีดควำมรู้ควำมสำมำรถตำม
สมรรถนะหลกั (Core Competency) สมรรถนะเฉพำะ
ตำมลักษณะงำนท่ีปฏบิัติ (Functional Competency) 
ตลอดจนสมรรถนะทำงกำรบริหำร (Management 
Competency) และเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพของบุคลำกรในแต่ละสำยงำน 
 ตัวชี้วดั 
 - ร้อยละของบคุลำกรได้รับกำรพฒันำตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม 
 
 
 
 
2.1.2 สนับสนุนให้บุคลำกรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำง
ต่อเน่ือง 
 ตัวชี้วดั 
 - ร้อยละของบคุลำกรได้รับกำรพฒันำตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็นให้แก่บุคลำกร 
2.2.1 พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะด้ำนเทคโนโลยี 
 ตัวชี้วดั 
 - ร้อยละของบคุลำกรได้รับกำรพฒันำตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมเพื่อพฒันำทักษะ 
ด้ำนเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กำรจดัโครงกำรพฒันำบุคลำกร 
ด้วยหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงำน
ภำยใน และ/หรือหน่วยงำนภำยนอก 
- สง่เสริมใหบุ้คลำกรสมัครรับทุน 
ไปศึกษำหรือฝึกอบรมทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 
 
 
 
- พฒันำระบบกำรสนับสนุนให้
บุคลำกรเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 - จดักิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตำมโครงกำรกำรพฒันำข้ำรำชกำร 
ที่อยู่ระหว่ำงกำรทดลองกำรปฏบิัติ
หน้ำทีร่ำชกำร  
 - ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำง 
ในกำรสนับสนุนให้บุคลำกรเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง และด ำเนินกำรตำม
แนวทำงที่ก ำหนด 
 
 
 
- กำรจดัโครงกำรพฒันำบุคลำกร
ด้ำนเทคโนโลยดี้วยหลักสตูรที่จัดโดย
หน่วยงำนภำยใน และ/หรือ
หน่วยงำนภำยนอก 
- สง่เสริมใหบุ้คลำกรสมัครรับทุน 
ไปศึกษำหรือฝึกอบรมทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 
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 2.2.2 พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
 ตัวชี้วดั 
 - ร้อยละของบคุลำกรได้รับกำรพฒันำตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมเพื่อพฒันำทักษะ 
ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
 
 

 
 
- กำรจดัโครงกำรพฒันำบุคลำกรด้วย
หลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงำนภำยใน 
และ/หรือหน่วยงำนภำยนอก 
- สง่เสริมใหบุ้คลำกรสมัครรับทุน 
ไปศึกษำหรือฝึกอบรมทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
พัฒนำบุคลำกรให้
ตระหนักรู้วัฒนธรรม
องค์กร มีวินัย และ
คุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกบัค่ำนิยม ทัศนคติ ควำมเช่ือ สร้ำงบรรยำกำศ
เพ่ือกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรท่ีค ำนึงถึงหลัก
ผลงำน หลักเศรษฐกจิพอเพียง และหลักควำม 
รับผิดชอบต่อสังคม 
3.1  เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับค่ำนิยม 
ทัศนคติ ควำมเช่ือ สร้ำงบรรยำกำศเพ่ือกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรฯ ให้แกบุ่คลำกร 
 ตัวชี้วดั 
 - ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 
 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำบุคลำกรให้มีวินัย มีจิตส ำนึกต้ำน
ทุจริต และมีคุณธรรมและจริยธรรม 
3.2.1 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัวินัย
ข้ำรำชกำรให้แก่บุคลำกร 
 ตัวชี้วดั 
 - ร้อยละของบคุลำกรได้รับกำรพฒันำตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับวินัยข้ำรำชกำร  
 
3.2.2  ปลุกจิตส ำนึกต้ำนทุจริตให้แกบุ่คลำกร  
 ตัวชี้วดั 
 - ร้อยละของบคุลำกรได้รับกำรพฒันำตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมเพื่อปลุกจติส ำนึก 
ต้ำนทุจริต 
 - ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จดัโครงกำร/กิจกรรมเสริมสร้ำง
ค่ำนิยม ทัศนคติ และวฒันธรรมองค์กร 
 
 
 
 
 
 
- จดัโครงกำรพฒันำบุคลำกรด้ำนวินัย
ข้ำรำชกำรด้วยหลักสูตรที่จัดโดย
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
 
 
 
- จดัโครงกำรพฒันำบุคลำกรด้ำนปลุก
จิตส ำนึกตำ้นทุจริตดว้ยหลักสูตรที่จัด
โดยหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
- จดัท ำแผนปฏิบตัิกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของ สคบ. 
 - จดัท ำแผนฯ โดยก ำหนโครงกำร/
กิจกรรมส ำคญัเพื่อปลุกจติส ำนึกต่อต้ำน
กำรทุจริต 
 - ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนฯ 
 - ติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์และแผนงำนท่ีก ำหนดตำมแผน โครงกำร/กจิกรรมท่ีส ำนักงำน
ด ำเนินกำร 

 3.2.3  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลำกร 
 ตัวชี้วดั 
 - ร้อยละของบคุลำกรได้รับกำรพฒันำตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมเพื่อสง่เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
 - ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมผู้น ำต้นแบบด้ำนคุณธรรมจริยธรรม  
3.3  คัดเลือกข้ำรำชกำรดีเด่น และส่งเสริมผู้น ำต้นแบบ
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
 ตัวชี้วดั 
 - ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินขั้นตอนคดัเลือก
ข้ำรำชกำรดีเด่น ประจ ำปงีบประมำณ 
 

 
 
- จัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักสตูรที่จัด
โดยหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
- จัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม
ของ สคบ. 
   - จัดท ำแผนฯ โดยก ำหนโครงกำร/
กิจกรรมส ำคัญเพื่อสง่เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
   - ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผน 
   - ตดิตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
 
 
 
 
- คดัเลือกข้ำรำชกำรดีเด่นของ สคบ. 
ประจ ำปีงบประมำณ 
 - แตง่ตัง้คณะกรรมกำรคดัเลือกฯ 
 - ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรคดัเลือก
ข้ำรำชกำรดีเด่น โดยสง่เสริมให้มีกำร
น ำหลักคุณธรรมจริยธรรมมำใชเ้ป็น
กระบวนกำรหน่ึงของขั้นตอนกำร
พิจำรณำคดัเลือก 
 - ด ำเนินกำรคดัเลือก 
 - ประกำศยกย่องผู้ได้รับคดัเลือก 
 - ประกำศยกย่องชมเชยผูท้ี่ไม่ได้รับ
คัดเลือก แต่สำมำรถประพฤติตนเป็น
ต้นแบบด้ำนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
เป็นขวัญและก ำลงัใจต่อไป 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
พัฒนำบุคลำกรให้มี
คุณภำพชีวิตท่ีดี และ 
มีควำมผูกพันกับองค์กร 
 

กลยุทธ์ท่ี ๑ ยกระดับคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 
4.1 สง่เสริมให้บุคลำกรเข้ำรบักำรตรวจสุขภำพประจ ำป ี
  ตัวชี้วัด 
  - ร้อยละของบุคลำกรที่แจง้ควำมประสงค์ได้รับกำร
ตรวจสุขภำพประจ ำป ี
กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้ำงควำมผำสกุ และส่งเสริมให้
บุคลำกรมีควำมผกูพันต่อองค์กร 
4.2 มีแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลำกร 
 ตัวชี้วดั 
 - ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผน 

 
 
 
- จดัโครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำป ี
 
 
 
 
 
 
- จดัท ำแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกและ
ควำมผูกพันต่อองค์กรของบุคลำกร 
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 เพื่อเป็นกำรน ำยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕65 ข้ำงต้นดังกล่ำวไปสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งต้องค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกบัแผนปฏิบตัิ
รำชกำร รำยปี พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรและเพิ่มศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 งบด ำเนินงำน รำยกำรอบรมสัมมนำ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม โดยส่วนพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลจึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำ แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกร (Action Plan) ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
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แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 

 ส านักงานเลขานุการกรม 
 ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65                                                                                    ๒๗ 

แผนปฏบิตักิารพัฒนาบคุลากร (Action Plan) ของส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

ผู้รบัผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พฒันาระบบการพัฒนาบคุลากรใหส้อดคล้องกบัยุทธศาสตร์และภารกิจของ สคบ. 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองตามสายวิชาชีพและสอดคล้องกับภาระงาน 

1.1 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
จัดท ำแผนพฒันำบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค ประจ ำปงีบประมำณ  

ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

 
 

ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินกำรตำมแผน ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 

1.2 มีการจัดการความรู้ภายในส่วนราชการและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
กิจกรรมจัดกำรควำมรู้ให้แก่บุคลำกรของ สคบ. ประจ ำป ี ไม่ได้รับจัดสรร 

งบประมำณ 
ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินกำร ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม / 
กลุ่มพฒันำระบบบริหำร 

 
 

 
 
 



แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65                                                                                    ๒๘ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

ผู้รบัผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให้มีขดีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง 

2.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ความสามารถตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (Functional Competency) ตลอดจน
สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในแต่ละสายงาน 
(1) โครงกำรอบรมบุคลำกรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงำน
ภำยนอก 

350,000 ร้อยละ 80 ของกำรส่งบุคลำกรฝึกอบรมได้ตรง
กับเนื้อหำของหลักสูตรและตำมควำมจ ำเป็น
ขององค์กร 

ไตรมำสที่ 1 - 4 
(ต.ค. 64 – ก.ย. 65) 

ส่วนพฒันำทรพัยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

(2) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐในกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
แผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (โครงกำรอบรมภำยใน)  

224,600  
 

 
 

ส่วนพฒันำทรพัยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

 (2.1) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และ
กำรสั่งสมควำมเช่ียวชำญในงำนอำชีพ 

92,000 ร้อยละ 80 ของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย 
ได้รับกำรพัฒนำตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

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

 (2.2) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรยึดมั่นในควำม
ถูกต้องชอบธรรม เสริมสร้ำงจริยธรรม และต่อต้ำนกำรทุจริต 

69,000 ร้อยละ 80 ของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย 
ได้รับกำรพัฒนำตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  

ไตรมำสที่ 2  
(มี.ค. 65) 

 (2.3) โครงกำรเสริมแรงกำยสร้ำงแรงใจ เติมไฟในกำร
ท ำงำน ด้วยหลักจิตวิทยำในกำรท ำงำน 

63,000 ร้อยละ 80 ของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย 
ได้รับกำรพัฒนำตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  

ไตรมำสที่ 3 
(มิ.ย. 65) 

2.1.2 สนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร 

ตำมจ ำนวน
ข้ำรำชกำรที่ต้อง

จัดส่ง 

ร้อยละ 100 ของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้อง
ได้รับกำรพัฒนำในปีงบประมำณได้รับกำรพัฒนำ 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ส่วนบรหิำรทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

 
 
 



แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65                                                                                    ๒๙ 

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา 
ด าเนนิการ ผู้รบัผิดชอบ 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นให้แก่บุคลากร 

2.2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี 
(1) โครงกำรอบรมบุคลำกรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงำน 
ภำยนอก 

350,000 ร้อยละ 80 ของกำรส่งบุคลำกรฝกึอบรม 
ได้ตรงกับเนื้อหำของหลักสูตรและตำมควำม
จ ำเป็นขององค์กร 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ส่วนพฒันำทรพัยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

(2) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (โครงกำรอบรมภำยใน) 
 - โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และ 
กำรสั่งสมควำมเช่ียวชำญในงำนอำชีพ 

92,000 ร้อยละ 80 ของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย 
ได้รับกำรพัฒนำตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

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

ส่วนพฒันำทรพัยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

2.2.2 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
โครงกำรอบรมบุคลำกรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงำน 
ภำยนอก 

350,000 ร้อยละ 80 ของกำรส่งบุคลำกรฝกึอบรม 
ได้ตรงกับเนื้อหำของหลักสูตรและตำมควำม
จ ำเป็นขององค์กร 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้ตระหนักรู้วัฒนธรรมองค์กร มีวินัย และคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศเพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีค านึงถึงหลักผลงาน หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 

3.1 เสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศเพ่ือการเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กรฯ ให้แก่บุคลากร 

โครงกำร/กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ค่ำนิยม ทัศนคติ ควำมเช่ือ สร้ำงบรรยำกำศเพื่อกำรเสริมสร้ำง 
วัฒนธรรมองค์กรฯ ให้แก่บุคลำกร 

ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม / 
กลุ่มพฒันำระบบบริหำร 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

ผู้รบัผิดชอบ 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากรให้มีวินัย มีจิตส านึกต้านทุจริต และมีคุณธรรมและจรยิธรรม 

3.2.1 เสรมิสรา้งความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวินัยข้าราชการ 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐในกำรปฏิบัติรำชกำรตำม 
แผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (โครงกำรอบรมภำยใน) 
   - โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง 
ชอบธรรม เสริมสร้ำงจริยธรรม และต่อต้ำนกำรทจุริต 

69,000 ร้อยละ 80 ของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย 
ได้รับกำรพัฒนำตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

ไตรมำสที่ 2  
(มี.ค. 65) 

ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

3.2.2 ปลุกจิตส านึกต้านทุจริต 
(1) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (โครงกำรอบรมภำยใน) 
    - โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง 
ชอบธรรม เสริมสร้ำงจริยธรรม และต่อต้ำนกำรทจุริต 

69,000 ร้อยละ 80 ของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย 
ได้รับกำรพัฒนำตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  

ไตรมำสที่ 2  
(มี.ค. 65) 

ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

(2) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของ สคบ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินกำรตำมแผน ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

3.2.3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
(1) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (โครงกำรอบรมภำยใน) 
    - โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง 
ชอบธรรม เสริมสร้ำงจริยธรรม และต่อต้ำนกำรทจุริต 

69,000 ร้อยละ 80 ของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย 
ได้รับกำรพัฒนำตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  

ไตรมำสที่ 2  
(มี.ค. 65) 

ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

(2) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรสง่เสรมิคุณธรรมของ สคบ. 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 

ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินกำรตำมแผน ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

ผู้รบัผิดชอบ 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมผู้น าต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 

3.3 การคัดเลือกขา้ราชการดีเด่น และส่งเสริมผู้น าต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 
คัดเลือกข้ำรำชกำรดีเด่นของ สคบ. ประจ ำป ี ไม่ได้รับจัดสรร

งบประมำณ 
ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินข้ันตอน 
คัดเลือกข้ำรำชกำรดีเด่น ประจ ำป ี

ไตรมำสที่ 4  
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผาสุก และมีความผูกพันต่อองค์กร 

กลยุทธ์ท่ี ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

4.1 ส่งเสริมให้บุคลากรเขา้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
โครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีของ สคบ. ไม่ได้รับจัดสรร

งบประมำณ 
ร้อยละ 80 ของบุคลำกรที่แจ้งควำมประสงค์ ได้รับ
กำรตรวจสุขภำพประจ ำป ี

ไตรมำสที่ 4  
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสรา้งความผาสุก และส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 

4.2 มแีผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
จัดท ำแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกและควำมผูกพันต่อองค์กร 
ของบุคลำกร 
 

ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

- ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผน ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
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