
 

 
 

แผนยทุธศาสตรแ์ละ กลยทุธ์ 
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค 

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖2) 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

  
 



 

 
 
 

 โลกในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และระบบการสื่อสารอย่างไร้พรมแดน
ระบบเศรษฐกิจการค้าที่มีการแข่งขันสูง และการประกอบธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่ างรวดเร็วส่งผลให้ระบบ 
การจ าหน่ายสินค้าและบริการมีความซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจมีการรวมตัวกันในการท าการค้า
เพ่ือให้มีอ านาจต่อรองมากขึ้น มีการน าวิธีทางการตลาดและการโฆษณามาใช้ในการส่งเสริมการขายในรูปแบบ
ต่างๆมากข้ึน ท าให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบ มีโอกาสถูกเอารัดเอาเปรียบ และไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากการซื้อสินค้าและบริการ เกิดความเดือดร้อน เสียหายซึ่งปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอ 
 

 บทบาทการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้ขยายและก้าวหน้าขึ้นเป็นล าดับ คู่ขนานไปกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ในระดับนโยบายภาครัฐที่เน้นการด าเนินงานในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือประกัน
และคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน การบริหารการปกครองที่โปร่งใสสามารถถูกตรวจสอบได้ และ  
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เน้นความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย ทั้งในส่วนของภาค
ประชาชนที่ต้องมีการสร้างความตระหนักในสิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญ และภาคธุรกิจหรือสถานประกอบ
ธุรกิจที่ต้องมีระบบธรรมาภิบาลหรือบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและประชาชนผู้ซื้อ
สินค้าและบริการมากขึ้น 
 

 อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน ยังมีข้อจ ากัดและปัญหาอุปสรรค
หลายประการ ส่วนหนึ่งเกิดจากแนวคิดการด าเนินงานที่ยังเน้นในเชิงรับและการควบคุมโดยภาครัฐ  
ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง ท าให้ปัญหาการร้องเรียนของประชาชนผู้บริโภคยัง
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องปรับกรอบแนวคิดการด าเนินงานให้เป็นเชิงรุก และเน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในสังคมมากขึ้นทั้งภาคประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลาง ระดับ
ภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกภาคส่วน พร้อม
กับจัดให้มีระบบธรรมาภิบาลของผู้ประกอบธุรกิจในการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือกระจายความรับผิดชอบ 
สู่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยมีกลไกทางกฎหมาย เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งใน การทบทวนที่ผ่านมา พบว่ามีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเพ่ือ
เป็นการตอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งผลจากการทบทวนดังกล่าวท าให้สามารถจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) แล้วเสร็จรวมถึงสามารถก าหนด
โครงการ/ กิจกรรม เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายของหน่วยงานจึงได้
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของส่วนราชการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ผู้บริโภค 
 

                                                                              

  

  
  

ค ำน ำ 

หน้า ๑ 
 



 

สำระส ำคัญแผนพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒)  
 หน้ำ 
ความน า ๑ 
บทที่ ๑ บทน า 
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 
บทที่ ๓ การก าหนดทิศทางขององค์กร 

๔ 
๒๘ 
๕๓ 

          รายละเอียดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
          พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

๖๑ 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากลไกคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน ๖๑ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนากลไก และมาตรฐานการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
                              และเตือนภัยผู้บริโภค 

๖๓ 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์ ๖๖ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ. ๖๘ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค และเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ๗๐ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ ๗๓ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง ๗๖ 
  
ภาคผนวก ๙๒ 

ภาคผนวก ก. ตารางแสดงการวางแผนโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์ ของสคบ. พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ของ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 
ภาคผนวก ข. แผนภาพความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ สคบ. กับนโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และแผนยุทธสาสตร์ส านัก
นายกรัฐมนตรี 
 
ภาคผนวก ค. แผนภาพความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ สคบ. กับ Balance Scorecard 

 

 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 

สำรบญั 



 

 

  
 หน้ำ 

- ปัจจัยที่น ามาประกอบการวางแผน และวิธีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปประกอบการวางแผน 

๑๕ 

- การจัดเก็บข้อมูลการจัดท าแผน ๑๗ 
- ส่วนราชการ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ๒๑ 
- ความต้องการและความคาดหวัง รวมทั้งแนวทางและวิธีการสื่อสาร 
- รายงานผลความส าเร็จรายยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
- รายงานผลสถิติ ผลการส ารวจที่เกี่ยวข้อง 
- รายละเอียดการวิเคราะห์ SWOT 
- ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
 

๒๒ 
๓๑ 
๓๕ 
๔๕ 
๘๐ 

  
  

  
 หน้ำ 

- กรอบแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของสคบ. พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
- กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 

๕ 
๑๑ 

- การถ่ายทอดค่าเป้าหมายระหว่างแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

๑๔ 

- กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ๒๐ 
  
  

สำรบญัภำพ 

สำรบญัตำรำง 



 

 
 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๒)  คือ ทิศทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นให้การคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในบริบทของการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดท าขึ้นโดยพิจารณาถึง 

 การทบทวนผลการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีผ่านมา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 นโยบายของรัฐบาล  
 แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ข้อเสนอแนะจากองค์กรภาครัฐ  ภาคประชาสังคม  ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย 

การคุ้มครองผู้บริโภค  
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค ผลการส ารวจความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และผลการส ารวจระดับการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน  

 รายงานผลการสัมมนา/ เสวนา/ อภิปราย จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

การด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการ เป็นการประสานการด าเนินงานและเตรียมการในด้านต่างๆ  
ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการจัดท ายุทธสาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือน าไปสู่  
การด าเนินงานที่ครอบคลุมภาพรวมของประเทศ 

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ศักยภาพ เป็นการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threats) เพ่ือประมวลและจัดท าเป็นภาพรวม 
การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ 

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ โดย 
การประมวลความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เพื่อก าหนดค าจ ากัดความต่างๆให้
สอดคล้องและตรงกัน 

ขั้นตอนที่ ๔ การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการก าหนดแนวคิดหรือวิธีอันบ่งบอกถึงลักษณะ 
การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ต้องการอย่างไร ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล 

ขั้นตอนที่ ๕ การก าหนดแผนปฏิบัติการ เป็นการน าประเด็นยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค
ไปสู่การปฏิบัติในรูปของแผนงานหรือโครงการ  

ขั้นตอนที่ ๖ การติดตามประเมินผล และทบทวนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

บทที่ ๑ : บทน ำ 

หน้า ๔ 
 



 

กรอบแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของ สคบ. พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

 

 

 

การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ การก าหนดยุทธศาสตร์ 

การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

อ านาจหน้าที่ สคบ. 

นโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ประเทศ 

ความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้รับบริการ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง จุดอ่อน 
 ทรัพยากร/ 

ลักษณะเฉพาะ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการด าเนินงาน 

สถิติ ผลส ารวจ 
 สภาพแวดล้อมภายนอก 
 นวัตกรรมเทคโนโลยี 
 การพยากรณ์

สถานการณ์ ทาง
การเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

นโยบายผู้บริหาร 

กลยุทธ์หลัก 

เป้าประสงค์ 

โครงการ/ กิจกรรม 

KPI 

KPI 

น าแผนไปปฏิบัติ 
Plan Implementation 

การติดตาม
ประเมินผล 
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กำรวิเครำะห์ทำงยุทธศำสตร์ (Strategic Analysis) 

 การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ สคบ. จะด าเนินการ โดยมอบหมายให้ส่วนวิชาการ วางแผน 
และติดตามประเมินผล สผพ. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งในการปฏิบัติ สคบ. จะน าเอาปัจจัยทั้งหมดมาพิจารณารวมกับสภาพแวดล้อม
ภายใน และภายนอกขององค์กร และท าการวิเคราะห์ร่วมกัน โดยแบ่งตามประเด็นการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ปัจจัยที่ ๑ ทิศทางการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ ได้แก่ นโยบายรัฐบาล 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
 ปัจจัยที่ ๒ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ สคบ. ตามที่ได้บัญญัติไว้ตามกฎหมาย รวมถึง 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
 ปัจจัยที่ ๓ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ของสคบ. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี รวมถึงผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน/ โครงการ ทั้งนี้หากมีข้อมูลเพียงพอให้น าผลการประเมินทั้งจากผู้ประเมินภายนอกและผู้ประเมิน
ภายในองค์กร มาเป็นส่วนในการทบทวนด้วย นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ในการ
ด าเนินงาน เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม และจริยธรรม นอกจากนี้ยังควรน าเรื่องความท้าทายที่ส าคัญ
ขององค์กร อันครอบคลุมทั้งด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ และด้านทรัพยากรบุคคล มาพิจารณาร่วมด้วย 
 ปัจจัยที่ 4 ความต้องการและคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งอาจรวบรวม
มาจาก การส ารวจความต้องการ/ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นทางการ ทั้งที่ 
สคบ. ส ารวจเอง หรือมีหน่วยงานเป็นกลางจากภายนอกส ารวจให้ หรืออาจมาจากการส ารวจที่ไม่เป็นทางการ 
เช่น การมอบหมายนโยบายจากผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุม 
สัมมนา หรือเสวนาต่างๆ ที่ได้พบปะกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการ สื่อมวลชน หรือส่วน
ราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรนั้น สคบ. จะพิจารณาจากปัจจัยภายในต่างๆ 
เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน ลักษณะเฉพาะ ทรัพยากรที่มี ร่วมทั้งพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานที่วิเคราะห์ 
ได้แก่ 
 ปัจจัยที่ 1 ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กร (Structure and Policy) หมายถึง 
ความเหมาะสมของกฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างส่วนราชการ และให้หมายรวมถึง จุดแข็ง และจุดอ่อนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน หรือเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วย 
 ปัจจัยที่ 2 ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Service) หมายถึง 
ประสิทธิภาพ เชิงจ านวน เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงต้นทุน ของผลผลิตของส านักงาน รวมถึงประสิทธิผล 
และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในบางกรณีอาจหมายรวมถึงผลกระทบ และความคุ้มค่าของผลผลิตนั้นๆ 
และภาวะการแข่งขันในการให้บริการผลผลิตนั้นๆ ด้วย 
 ปัจจัยที่ 3 ด้านการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคลากร (Manpower) หมายถึง เรื่อง 
อัตราก าลัง คุณภาพบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร การให้รางวัลและการลงโทษ ขวัญและก าลังใจ  
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การฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรมผู้บริหารระดับต่างๆ การถ่ายทอดภูมิความรู้
ก่อนเกษียณอาย ุเป็นต้น 
 ปัจจัยที่ 4 ประสิทธิภาพด้านการเงิน (Money) หมายถึง ประสิทธิภาพทางการใช้จ่าย
งบประมาณ และการระดมทุน (ถ้ามี) 
 ปัจจัยที่ 5 การบริหารพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (Material) หมายถึง เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
ความพร้อมใช้ของครุภัณฑ์ การใช้ครุภัณฑ์ได้อย่างสมประโยชน์ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ 
การจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น 
 ปัจจัยที่ 6 การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง เรื่องการวางแผนปฏิบัติการ  
การวิจัยและพัฒนา การติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผล การจัดท าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ การสื่อสารภายในหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร และภาวะผู้น า เป็นต้น 
 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก 
 ปัจจัยภายนอก อันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม การเมืองการปกครอง รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต เพ่ือก าหนดเป็นทิศทางใน 
การด าเนินพันธกิจและกลยุทธ์ของ สคบ. ต่อไป 
 ปัจจัยที่ 1 ด้านสังคม/วัฒนธรรม (Socio-cultural Factors) หมายถึง ปัจจัยเอ้ือด้านสังคม
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของประชาชน หรือปัญหาของสังคม ตลอดจนโครงสร้างประชากร 
การศึกษา อนามัย อาชีพความรู้ เจตคต ิพฤติกรรม แนวคิดอนุรักษ ์กระแสวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ค่านิยม 
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม และประเพณี ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องในด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Factors) เป็นต้น 
 ปัจจัยที่ 2 ด้านเทคโนโลยี (Technology) หมายถึง นวัตกรรม และความมีอยู่ของเทคโนโลยี 
เป็นต้น 
 ปัจจัยที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ (Economic) หมายถึง เรื่องภาวะทางเศรษฐกิจ ภาวะการจ้างงาน 
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เศรษฐกิจของประเทศหรือของโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไป เป็นต้น 
 ปัจจัยที่ 4 ด้านกฎ ระเบียบ นโยบาย การเมือง (Political and Legal Factors) หมายถึง
ปัจจัยเอื้อ/อุปสรรคด้านการเมือง หรือนโยบายภาครัฐ และกฎหมายทั้งภายในและระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
การวิเคราะห์ SWOT 
 การวิเคราะห์ SWOT เป็นการประเมินสถานภาพของปัจจัยต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือดูความโน้ม
เอียงระหว่างจุดแข็ง(Strength) และจุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) 
โดยการน าปัจจัยแต่ละประการมาจับคู่กันและก าหนดเป็นกลยุทธ์ต่างๆ  หรือที่เรียกกันว่าการจัดท า TOWS 
Matrix และสรุปความเป็นไปได้ท่ีจะมีกลยุทธ์ต่างๆ เช่น 

SO Strategies เป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็งภายในองค์กร 
WO Strategies เป็นการลบล้างจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาสที่เกิดขึ้น 
ST Strategies เป็นการหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดโดยอาศัยจุดแข็ง 
WT Strategies เป็นการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจ ากัด เป็นต้น 
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การก าหนดทิศทางขององค์กร (Strategic Direction Setting) 
 การก าหนดทิศทางขององค์กร คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย จะร่วมกันวิพากษ ์วิจารณ์ 
ประเมิน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ปัจจัยที่เก่ียวข้องในข้ันตอนที่ 1 เพ่ือก าหนดทิศทางของ สคบ. ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น  เป็นข้อความ 
ซึ่งก าหนดทิศทางของพันธกิจ/ภารกิจ เป็นสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่องค์กรมุ่งหมาย 
มุ่งหวัง หรือประสงค์จะเป็นหรือมีในอนาคตซึ่งมาจากการประเมินสถานภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ผสานกับ
การระบุถึงจุดมุ่งหมายหลัก ความสามารถเฉพาะและคุณค่าหลักขององค์กร ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ดีควรก าหนดให้
ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติได้ เป็นภาพในเชิงบวก ปลุกเร้า และดึงดูดใจ 
 พันธกิจ หมายถึง หน้าที่ความรับผิดชอบหรือบทบาทซึ่งองค์กรก าหนดจะท าในช่วงเวลาที่
อยากให้วิสัยทัศน์ส าเร็จ โดยสอดคล้องกับกฎหมายการจัดตั้งหน่วยงาน 
 เป้าประสงค์ หมายถึง ขอบข่ายของผลสัมฤทธิ์หลักที่หน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้นแก่
ประชาชน สังคม หรือประเทศชาติในอนาคต โดยระบุถึงกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการที่ชัดเจนและผลประโยชน์ที่
กลุ่มเป้าหมายได้รับที่มีความสัมพันธ์กับพันธกิจโดยตรง รวมถึงสภาพในอนาคตหรือระดับผลการด าเนินงานที่
ต้องการให้บรรลุ โดยเป้าประสงค์เป็นได้ท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
 ค่านิยมองค์กร หมายถึง หลักการชี้น า หรือพฤติกรรมที่องค์กรหรือคนในองค์กรคาดหวังที่จะ
ปฏิบัติ ค่านิยมจะเป็นตัวสะท้อน หรือมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวัง และค่านิยมจะเป็นตัวสนับสนุน
หรือชี้น าการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในองค์กร และเป็นตัวช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร 

 วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง แนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติส าหรับองค์กรที่สมาชิกทุกคนใน
องค์กรรับรู้และรับทราบ และถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเครื่องช่วยในการก าหนดความเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติภารกิจใดๆ ว่าสมควรท าได้หรือไม่ 
 
การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) 
 การก าหนดยุทธศาสตร์ คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย จะน าข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที ่
ได้รับจากการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ และการก าหนดทิศทางองค์กร มาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์ในระดับและ
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งการประเมินและคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดที่มีความเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด ซึ่งการจัดท า
ยุทธศาสตร์นั้นเป็นการก าหนดแนวทาง วิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุ
ถึงวิสัยทัศน์ และภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ โดยอาจก าหนดเรื่องที่เก่ียวข้องได ้ดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 คือประเด็นส าคัญ หรือประเด็นที่องค์กรจะต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาภายใต้กรอบระยะเวลา
ของวิสัยทัศน์ โดยคณะกรรมการฯ จะช่วยกันพิจารณาถึงประเด็นที่ส าคัญและควรด าเนินการในช่วงกรอบ
ระยะเวลาของวิสัยทัศน์ และหากมีประเด็นที่ยังไม่สามารถพัฒนาได้หรือควรพัฒนาในระยะเวลาถัดไป ก็อาจ
ตัดประเด็นดังกล่าวออกไปก่อน และภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว  ควรมีเป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ที่สอดรับกัน และสามารถเชื่อมโยงถึงเหตุและผลภายใต้มิติต่างๆ ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการได้ เพ่ือที่จะได้ทราบถึงความส าคัญ และล าดับการมุ่งเน้นได ้
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ตัวช้ีวัด และเป้าหมาย 
 เป็นการก าหนดตัวชี้วัดที่จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดว่าองค์กรบรรลุเป้าประสงค์ในแต่ละ
ด้านหรือไม ่โดยคณะกรรมการ/คณะท างาน จะช่วยกันเสนอตัวชี้วัดออกมาให้ได้มากที่สุดก่อน แล้วจึงก าหนด
เกณฑ์ในการเลือกตัวชี้วัด เช่น ตัวชี้วัดนั้นสามารถสะท้อนเป้าประสงค์ได้อย่างแท้จริงหรือไม่ ทรัพยากรหรือ
ต้นทุนที่ต้องใช้ในการเก็บตัวข้อมูล ตัวชี้วัดนั้น ฯลฯ โดยทุกเป้าประสงค์จะต้องมีตัวชี้วัดมาก ากับอย่างน้อย 1 
ตัว ซึ่งเมื่อสามารถเลือกตัวชี้วัดได้แล้ว จะร่วมกันก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด หรือค่าตัวเลขที่องค์กร
ต้องการจะบรรลุของตัวชี้วัดแต่ละประการ ทั้งนี้ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแต่ละตัว ควรก าหนดระยะเวลาด้วยว่าจะ
บรรลุหรือส าเร็จเมื่อใด 
 
กลยุทธ์หลัก 
 เป็นการก าหนดแนวทาง มาตรการ หรือวิธีการด าเนินงานส าคัญๆ อันถือเป็นกุญแจส าคัญต่อ
การบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ได้มีการก าหนดไว้ รวมทั้งเป็นเงื่อนไขในการมอบหมายงานให้ 
“เจ้าภาพ” หรือหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบต่างๆ รับไปด าเนินการต่อ 
 
ผลผลิต กิจกรรม และเป้าหมาย 
 นอกจากการพิจารณาในด้านประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักแล้ว คณะกรรมการฯ  
จะพิจารณาถึงผลผลิตและกิจกรรมของหน่วยงานควบคู่กันไปด้วย โดย ผลผลิตหมายถึงการให้บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการด าเนินการตามพันธกิจและภารกิจของหน่วยงาน ส่วนกิจกรรมในที่นี้ หมายถึง 
กิจกรรมหลัก ที่ก่อให้เกิดผลผลิตนั้นโดยตรง หลังจากที่มีการก าหนดผลผลิต และกิจกรรมแล้ว  
ให้คณะกรรมการฯ ระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดค่าเป้าหมายของผลผลิตที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาตาม
แผนกลยุทธ์ในภาพรวม และในแต่ละปีด้วยเมื่อคณะกรรมการ จัดท าจนถึงขั้นตอนนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ  
จะรวบรวมจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ฯ ของ สคบ. เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารของ สคบ. พิจารณา 
โดยบางกรณีผู้บริหารอาจมอบให้น าเสนอเจ้าหน้าที่ใน สคบ. ทั้งหมดเพ่ือให้ความเห็นก่อนก็ได้ หากผู้บริหารฯ 
เห็นชอบจะน าเวียนให้ส านัก/กองต่างๆ ถือปฏิบัติเป็นทิศทางการท างานต่อไป รวมถึงน าขึ้นเว็บไซต์ และ/หรือ
อินทราเน็ตของส านักงานฯ เพ่ือใช้อ้างอิงด้วยอีกทางหนึ่ง 
 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สคบ. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ จะน าประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่ได้จัดท าขึ้นมารวบรวมลงในในแบบฟอร์มตามที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก าหนด (เช่น แบบฟอร์มของ ส านักงาน ก.พ.ร. และ แบบฟอร์มของ ส านัก
งบประมาณ) ขณะเดียวกันคณะกรรมการฯ อาจจะร่วมกันคิดโครงการต่างๆ ที่จะด าเนินการเพ่ือให้สามารถ
บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรืออาจจะขอให้ส านัก/กองต่างๆ ภายใน สคบ. พิจารณาเสนอ
โครงการที่สอดคล้องก็ได้ 
 
แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี หรือแผนปฏิบัติการประจ าปีนั้น จะด าเนินการโดย 
ยึดเวลาตามปฏิทินงบประมาณประจ าปีของส านักงบประมาณ เริ่มต้นจากการทบทวนการก าหนดเป้าหมาย 
กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดผลส าเร็จในปีงบประมาณก่อนหน้า ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
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ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และการจัดท ารายละเอียดวงเงิน
และค าของบประมาณรายจ่าย โดยในกระบวนการจัดท ารายละเอียดวงเงินนั้น กระบวนการหลักอย่างหนึ่ง
ได้แก่การประสานให้ส านัก/กอง จัดท าแนวคิด และรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งภายใต้งบด าเนินการ งบลงทุน  
งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน ซึ่งอาจจะทั้งที่เคยก าหนดกรอบไว้เดิมตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ/
หรือปรับปรุงขึ้นใหม่ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จากนั้นเจ้าหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบในการจัดท าค าของบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
จะประสานในการคัดเลือก/จัดล าดับงาน/โครงการที่มีความส าคัญ (โดยเฉพาะในงบรายจ่ายอ่ืน) โดยอาจผ่าน
ความเห็นชอบจากผู้บริหาร และ/หรือคณะผู้บริหาร สคบ. เมื่อได้รายละเอียดค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นแล้ว 
จึงด าเนินการน าเสนอส านักงบประมาณ และสภาผู้แทนราษฎรตามกระบวนการในปฏิทินงบประมาณต่อไป
โดยหลังจากที่ทราบวงเงินงบประมาณประจ าปี ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ผู้รับผิดชอบใน
การจัดท างบประมาณ และผู้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จะขอให้ส านัก/กองภายใน สคบ. จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน และแผนการเบิกจ่ายเงิน ตามผลผลิต กิจกรรม โครงการ/งาน อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือรวบรวมจัดท า 
เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ของ สคบ. ซึ่งเมื่อจัดท าแล้วเสร็จ จะน าเรียนผู้บริหาร/คณะผู้บริหาร  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบน ามาใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานประจ าปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๑ ปี                               การน าไปปฏิบัติ 
 
 
การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation)  
 การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินั้น ถือเป็นส่วนที่ส าคัญที่จะผลักดันให้ทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นสามารถไปสู่ความส าเร็จได้ ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินการในหลายส่วน เช่น  
การสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทาง และกลยุทธ์หลักเป็นการสื่อสารทิศทางขององค์กร รวมถึง แผนปฏิบัติการ 
แนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ แก่บุคลากรใน สคบ. ทุกระดับ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าใจ 
ทิศทางการด าเนินการร่วมกัน รวมถึงเกิดแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการท างานให้ส่งผลถึงความส าเร็จของ
องค์กร 
 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการก าหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
วิธีการประสานงาน อันจะส่งผลถึงความส าเร็จในการด าเนินงานตามพันธกิจของ สคบ. 
 การติดตามและประเมินผลการเป็นการติดตามความคืบหน้าของผลการด าเนินงาน  และ 
การประเมินผลเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง หรือสิ้นสุดการด าเนินงาน ทั้งจากการประเมินผลภายในของ สคบ. 
และจากผู้ตรวจประเมินภายนอก (เช่น ส านักงาน ก.พ.ร. ฯลฯ) เพ่ือจะน าผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุง และทบทวน
แผนกลยุทธ์ และ/หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมถึงการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของ สคบ. ต่อไป 

๑.การ
ทบทวนการ
ก าหนด
เป้าหมาย 

๒.การจดัท า
รายละเอียด
วงเงินและค า
ขอ 

๓.การ
ประสานการ
ปรับปรุง
รายละเอียด
วงเงิน 

๔.การจดัท า
แผนการ
ด าเนินงาน/
เบิกจ่ายเงิน 

๕.การจัดท า
แผนปฏิบัติ
การ
ประจ าปี 

การติดตาม
ประเมินผล 

น าแผนไป
ปฏิบัต ิ
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 การบริหารความเสี่ยงและทบทวนกลยุทธ์เป็นการก าหนดความเสี่ยง  และแนวทางปฎิบัติ 
เพ่ือป้องกัน/หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์นั้น ๆ รวมถึงแนวทางการทบทวนกลยุทธ์ 
ในการด าเนินงานของ สคบ. หากมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้อมของ สคบ. อย่างมีนัยส าคัญ 

 
กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี  

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ขั้นตอนในการจัดท าแผน ผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญ 
กรอบเวลา
ที่ใช้ในการ
วางแผน 

เหตุผลในการก าหนดกรอบ
เวลา 

๔ ปี ๑. รวบรวมข้อมูลและศึกษาแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน 

ฝ่ายวิชาการ 
วางแผนและ

ติดตามประเมินผล 
สผพ. 

ส.ค.– ต.ค.
๒๕๕๕ 

เพ่ือให้เป็นไปตามปฏิทินที่
ส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีก าหนด 

๒. พิจารณาความเกี่ยวข้องในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักของ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้ง
แผนยุทธศาสตร์ของ สคบ. 

ฝ่ายวิชาการ 
วางแผนและ

ติดตามประเมินผล 
สผพ. 

๓. จัดล าดับความส าคัญของโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
วางแผนและ

ติดตามประเมินผล 
สผพ. 

๔. ก าหนดเป้าหมายการให้บริการและ
ผลผลิตของสคบ. 

ฝ่ายวิชาการ 
วางแผนและ

ติดตามประเมินผล 
สผพ. 

 ๕. ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ 

ฝ่ายวิชาการ 
วางแผนและ

ติดตามประเมินผล 
สผพ. 

  

๖. ประชุมร่วมกับส านักงบประมาณ
พิจารณาการก าหนดเป้าหมายการ
ให้บริการ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม 
และตัวชี้วัด  

สคบ./ ส านัก
งบประมาณ 

  

๗. ประชุมคณะผู้บริหาร เพ่ือพิจารณา
การก าหนดเป้าหมายการให้บริ การ 
ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด  

ผู้บริหารทุก
หน่วยงานในสคบ. 

  

๘. ประชุมคณะผู้บริหาร เพ่ือพิจารณา
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค  

ผู้บริหารทุก
หน่วยงานในสคบ. 

  

หน้า ๑๑ 
 



 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ขั้นตอนในการจัดท าแผน ผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญ 
กรอบเวลา
ที่ใช้ในการ
วางแผน 

เหตุผลในการก าหนดกรอบ
เวลา 

๙. ฝ่ายวิชาการ วางแผนและติดตาม
ประเมินผลรวบรวมข้อมูลจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของสคบ.  
เสนอลคบ. เห็นชอบและส่งให้ส านัก
นายกรัฐมนตรี  

ฝ่ายวิชาการ 
วางแผนและ

ติดตามประเมินผล 
สผพ./ ส านัก
นายกรัฐมนตรี 

  

หมายเหตุ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของ สคบ. จึงใช้วิธีการทบทวน 
แผนฯเก่าเท่านั้น ซึ่งด าเนินการควบคู่ไปกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในบางขั้นตอน 

 
 
กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ๒๕๕๘ 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ขั้นตอนในการจัดท าแผน ผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญ 
กรอบเวลา
ที่ใช้ในการ
วางแผน 

เหตุผลในการก าหนดกรอบ
เวลา 

๑ ปี ๑. ประชุมคณะผู้บริหาร เพ่ือปรับ
นโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน  

ลคบ./ รองลคบ./ 
ผอ.ส านัก/ ผอ.
กอง/ หัวหน้ากลุ่ม
งาน/ ฝ่ายวิชาการ 
วางแผนและ
ติดตามประเมินผล 
สผพ. 

เดือน
ตุลาคม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับปฏิทิน
งบประมาณ 

๒. ประชุมคณะผู้บริหาร เพ่ือทบทวนการ
ก าหนดเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต 
โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด เพื่อ
เตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ลคบ./ รองลคบ./ 
ผอ.ส านัก/ ผอ.
กอง/ หัวหน้ากลุ่ม
งาน/ ฝ่ายวิชาการ 
วางแผนและ
ติดตามประเมินผล 
สผพ. 

๓. ส านัก/กอง ส่งข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมและประมาณการ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ให้ฝ่ายวิชาการ วางแผนและ
ติดตามประเมินผล สผพ.  

ทุกส านัก/กอง 

๔. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ลคบ./ รองลคบ./ 
ผอ.ส านัก/ ผอ.
กอง/ หัวหน้ากลุ่ม

หน้า ๑๒ 
 



 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ขั้นตอนในการจัดท าแผน ผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญ 
กรอบเวลา
ที่ใช้ในการ
วางแผน 

เหตุผลในการก าหนดกรอบ
เวลา 

งาน/ ฝ่ายวิชาการ 
วางแผนและ
ติดตามประเมินผล 
สผพ. 

 ๕. เสนอลคบ. ให้ความเห็นชอบ และส่ง
ส านักนายกรัฐมนตรี เสนอรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ 
 

ฝ่ายวิชาการ 
วางแผนและ
ติดตามประเมินผล 
สผพ./ ส านัก
นายกรัฐมนตรี 

เดือน
ตุลาคม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับปฏิทิน
งบประมาณ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๑๓ 
 



 

กำรถ่ำยทอดค่ำเป้ำหมำยระหว่ำงแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี และแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
การถ่ายทอดแผน
ระดับประเทศ/ 
ระดับกระทรวง 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (๒๕๕๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

พิจารณาความเกี่ยวข้อง
ของสคบ. 

ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์และ 

กลยุทธ์หลัก 

แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  

แผนปฏิบัติราชการ ๔ 
ปี  

ของสคบ. 

ระดมความคิดเห็น
ผู้บริหารและผู้แทน

ส านัก/กอง  

ก าหนดเป้าหมายการให้บริการ
ของกรมในแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี 

ส านัก/กอง ส่งข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมและประมาณ

การงบประมาณ 

จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

ส านัก/กอง ตรวจสอบร่างแผน 

เสนอลคบ.ให้ความเห็นชอบ 

ส่งส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

หน้า ๑๔ 
 



 

ปัจจัยท่ีน ำมำประกอบกำรวำงแผน และวิธีกำรรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อน ำไปประกอบ 
กำรวำงแผน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 
 

ปัจจัยที่น ามาประกอบ 
การวางแผน 

วิธีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือน าไปประกอบการวางแผน 

ความต้องการของผู้รับบริการ       
แผนการบริหารความเสี่ยง 
เอกสารPART ของสคบ.  
แผน พัฒนา เ ศ รษฐกิ จ แล ะสั ง ค ม
แห่งชาติ  
แผนสิทธิมุษยชนแห่งชาติ 
 

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท า
ยุทธศาสตร์ โดยน าปัจจัยที่ก าหนดมาพิจารณา 
๑. การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
   - ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน โดยการศึกษาเอกสาร ส ารวจความคิดเห็น    
   - จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการด าเนินงาน เพ่ือมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน   โดยจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น และจัด 
Focus  Group   
   - ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  
   - เอกสารPART ของสคบ.  
   - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๒. น าผลการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
๓. น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการจัดท าแผน ในส่วนของการก าหนด
ทิศทางองค์กรและการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพองค์กร 

 
 
ปัจจัยท่ีน ำมำประกอบกำรวำงแผน และวิธีกำรรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อน ำไปประกอบ 
กำรวำงแผน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
 

ปัจจัยที่น ามาประกอบ 
การวางแผน 

วิธีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือน าไปประกอบการวางแผน 

ความต้องการของผู้รับบริการ       
แผนการบริหารความเสี่ยง 
เอกสารPART ของสคบ.  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  
รายงานผลการประเมินองค์กรตาม
เกณฑ์ PMQA 
 
  

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท า
ยุทธศาสตร์ โดยน าปัจจัยที่ก าหนดมาพิจารณา 
๑. การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
   - ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน โดยการศึกษาเอกสาร ส ารวจความคิดเห็น    
   - จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการด าเนินงาน เพ่ือมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน   โดยจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น และจัด 
Focus  Group   
   - ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  
   - เอกสารPART ของสคบ.  

หน้า ๑๕ 
 



 

ปัจจัยที่น ามาประกอบ 
การวางแผน 

วิธีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือน าไปประกอบการวางแผน 

   - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
๒. น าผลการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
๓. น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการจัดท าแผน ในส่วนของการก าหนด
ทิศทางองค์กรและการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพองค์กร 

 

 

 

หน้า ๑๖ 
 



 

กำรจัดเก็บข้อมูลกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ปัจจัยส าคัญในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ แหล่งข้อมูลและสารสนเทศ รอบการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การน าข้อมูลมาใช้ในขั้นตอนกระบวนการ
วางแผน 

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของส่วนราชการ แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. ๒๕๕ – ๒๕๕๘ 

ปีละ ๑ ครั้ง ส่วนวิชาการฯ 
สผพ. 

ในการวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

นโยบายรัฐบาล ค าแถลงนโยบายรัฐบาล  
ฯพณฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

ปีละ ๑ ครั้ง ส่วนวิชาการฯ 
สผพ. 

ในการวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ปีละ ๑ ครั้ง ส่วนวิชาการฯ 
สผพ. 

ในการวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีละ ๑ ครั้ง ส่วนวิชาการฯ 
สผพ. 

ในการวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
-  ดัชนีผู้บริโภค 
-  พยากรณ์เศรษฐกิจ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปีละ ๑ ครั้ง ส่วนวิชาการฯ 
สผพ. 

ในการวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

-  ความต้องการ 
-  ความพึงพอใจ 
-  ข้อร้องเรียน 

ผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ / 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ปีละ ๑ ครั้ง ส่วนวิชาการฯ 
สผพ. 

ในการวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 



 

ปัจจัยส าคัญในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ แหล่งข้อมูลและสารสนเทศ รอบการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การน าข้อมูลมาใช้ในขั้นตอนกระบวนการ
วางแผน 

ความเสี่ยงในด้าน 
-  ธรรมาภิบาล 
-  การด าเนินงาน 
-  การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

แผนบริหารความเสี่ยง สคบ การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของ สงป. 
 

ปีละ ๑ ครั้ง ส่วนวิชาการฯ 
สผพ. และกตส. 

ในการวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างส่วนราชการ กฎกระทรวง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ปีละ ๑ ครั้ง สกค. กคส. 
กคฆ. กคฉ. 
กพบ. ศขต. 

ขั้นตอนที่ 2 ในการวางแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  

ผลงานทางวิชาการ 

- การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค 

- การประเมินระดับส าเร็จของ
เครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค 

รายงานผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค 

ปีละ ๑ ครั้ง ส่วนวิชาการฯ 
สผพ. 

ขั้นตอนที่ 2 ในการวางแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

ขั้นตอนที่ 4 ในการวางแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองฯ 

ปีละ ๑ ครั้ง กพบ. ขั้นตอนที่ 2 ในการวางแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

ขั้นตอนที่ 4 ในการวางแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 



 

ปัจจัยส าคัญในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ แหล่งข้อมูลและสารสนเทศ รอบการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การน าข้อมูลมาใช้ในขั้นตอนกระบวนการ
วางแผน 

รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
การบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 

รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
การบริหารจัดการภาครัฐฯ 

ปีละ 1 ครั้ง กพบ. ขั้นตอนที่ 2 ในการวางแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

ขั้นตอนที่ 4 ในการวางแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

ผลการวิเคราะห์ SWOT ของสคบ.  ปีละ 1 ครั้ง ส่วนวิชาการฯ 
สผพ. 

ขั้นตอนที่ 2 ในการวางแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

ขั้นตอนที่ 4 ในการวางแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

ผลการตรวจประเมิน โดย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดสุิต 

รายงานการประชุม ปีละ ๑ ครั้ง กพบ. ขั้นตอนที่ 2 ในการวางแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 
ขั้นตอนที่ 4 ในการวางแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

 

 

 

 

 



 

กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วิสัยทัศน์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

Working Term Working Term แผนกลยุทธ์/ แผนปฏิบัติราชการ ๔ปี 

๕. การติดตามประเมินผล 

ผู้บริหาร 

คณะท างานฯ 

สภาพแวดล้อมภายนอก/ ภายใน 
จุดแข็ง/ จุดอ่อน 
โอกาส/ อุปสรรค 

ความต้องการของ stakeholder 
 

SWOT 

CRM 

ทบทวน/ ก าหนดวิสัยทัศน ์

ทบทวน/ ก าหนดพนัธกิจ 

ก าหนดเป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์

ผลผลิต/ โครงการ/ งบประมาณ/ ตัวชีว้ัด 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

พิจารณา/ตัดสิน
งบประมาณในขั้น ค.ร.ม. 

และพ.ร.บ. 

พิจารณาปรับ
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดทุก

ระดับ 

๔. ประเมินความเสี่ยง 

-ผ ล ผ ลิ ต /  โ ค ร ง ก า ร / 
ตัวชี้วัด 
-กิจกรรม 
-งบประมาณ 
-หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

โครงการ/ 
กิจกรรมประจ าป ี

แผนที่ยุทธศาสตร์ 

ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านัก/ 
กอง/ กลุ่มงาน 

บริหารโครงการ/ กิจกรรม 
ติดตามผลการด าเนินงาน 

ประเมินผล/ วิเคราะห์/ข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุง 

(พ.ย.) 

(มี.ค.) 

(ต.ค.) 

(ม.ค.) 

(ต.ค).) 

(พ.ย) 

(พ.ย. – ต.ค. ปีถัดไป) 

(ต.ค.) 



 

ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน 
 

 
ส่วนราชการ/องค์กร 

ที่เก่ียวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญขององค์กร/
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

แนวทาง/วิธีการ
สื่อสารระหว่าง

กัน  ขององค์กร  ของผู้ส่งมอบ  

1. หน่วยงานอ่ืนที่ สคบ. 
ติดต่อเพ่ือขอข้อมูล
เพ่ิมเติมในการจัดการกับ
การแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้บริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิ 

ประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับ 
- โฉนดที่ดิน 
- การจดทะเบียนประกอบธุรกิจ 
- การก าหนดราคาสินค้าและ
บริการ 
- การควบคุมสินค้าและบริการ 
- การก าหนดมาตรฐานสินค้า 
- ข้อมลูบุคคล และนิติบุคคล 
- การยึดทรัพย์และขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน 
- สถานะบุคคลล้มละลาย 
- การตรวจสอบ/ก ากับดูแล 
ผู้ประกอบธุรกิจ 

- ส่งเรื่องให้
ตรวจสอบ 
- ส่งเรื่องให้
ด าเนินการกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจ  
- ขอเอกสาร 
- ด าเนินคด ี
- ยึดทรัพย์ 
 

- ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของเอกสาร 
- ด าเนินการกับ
ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่กระท าผิด 
- ตรวจสอบ
มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ 
- ยืนยันข้อมูล
บุคคล 
- ด าเนินคด ี
- ยึดทรัพย์/ขาย
ทอดตลาด 
- ก ากับดูแล 

- ผ่านหนังสือ
ราชการ 
- ประชุมหารือ
ร่วมกัน 
- อีเมล์  
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
 

2. หน่วยงานที่ติดต่อเพ่ือ
ด าเนินคดี/ด าเนินการทาง
กฎหมายกับผู้กระท าผิด 

- การด าเนินคดีแทนผู้บริโภค 
- การตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการด าเนินคดี 
- การด าเนินคดีแพ่ง/อาญากับ
ผู้กระท าผิดกฎหมาย 
- การด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด 
- การบังคับคดีกับผู้ประกอบ
ธุรกิจ 

- ประสานงาน
เพ่ือให้ตรวจสอบ
หลักฐาน 
- ส่งเรื่องและ
ประสานการ
ด าเนินคดี 
 

- ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน
การประกอบ
ธุรกิจ 
- ด าเนินคดี
แพ่ง/คดีอาญา 
- ด าเนินการ
ตามกฎหมาย
กับผู้ประกอบ
ธุรกิจ 

- ผ่านหนังสือ
ราชการ 
- ประชุมหารือ
ร่วมกัน 
- อีเมล์  
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
  

3. หน่วยงานที่ประสาน
เพ่ือการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

- ก าหนดอัตราดอกเบี้ยและ
บัตรเครดิต 
- ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ 
- อนุมัติงบประมาณ 

- ส่งเรื่องให้
ด าเนินการเกี่ยวกับ
อัตราดอกเบี้ย 
การออกบัตรเครดิต 
- ติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณ 
- ใบอนุญาตก่อสร้าง 

- ด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าผิด 
- อนุมัติ
งบประมาณ 
- ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของใบอนุญาต 

- ผ่านหนังสือ
ราชการ 
- ผ่านระบบ 
Evaluation 
Management 
Information  
System (EMIS)   

หน้า ๒๑ 
 



 

 
ส่วนราชการ/องค์กร 

ที่เก่ียวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญขององค์กร/
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

แนวทาง/วิธีการ
สื่อสารระหว่าง

กัน  ขององค์กร  ของผู้ส่งมอบ  

  - อนุมัติ
งบประมาณ 
- ก าหนดแนวทาง
การพัฒนาระบบ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ภาครัฐ 
- ก าหนด อัตร า
ก าลังคน 

  

 
 
ความต้องการและความคาดหวัง รวมทั้งแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 
กลุ่มผู้รับบริการ 

 

ผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1. ผู้บริโภค 
 

- คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
ให้ได้รับความเป็นธรรมใน
การซื้อสินค้าและบริการ 
- ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
และส่งเสริมให้ผู้บริโภค
จัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม 
เพ่ือคุ้มครองและป้องกัน
ตนเองจากการถูกเอารัด
เอา เปรี ยบจากการซื้ อ
สินค้าและบริการ 
 
 
 
 
 
 
 

- ได้รับความเป็น
ธรรมในการซื้อสินค้า
และบริการ/การ
ชดเชยความเสียหาย 
- ได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ชั ด เ จ น เ กี่ ย ว กั บ 
การคุ้มครองผู้บริโภค 
--  รู้ จั กปกป้องสิทธิรู้ จั กปกป้องสิทธิ
ของตนเองของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ให้ความคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของ
ผู้บริโภค 
- ได้รับความเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย 
- ความรวดเร็วใน
การรับบริการ 

- ก า ห น ด น โ ย บ า ย /
ม า ต ร ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง
ผู้บริโภค 
- ให้ความรู้ความเข้าใจ 
และข้อมูลข่าวสารด้าน 
การคุ้มครองผู้บริโภค 
- แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ของผู้บริโภคที่ถูกละเมิด
สิทธิ 
- ตรวจสอบสินค้าและ
บริการตามที่ก าหนดใน
กฎหมาย 
- ให้ค าแนะน าปรึกษา
เกี่ ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
- จัดการประชุมสัมมนา
เ พ่ื อ ให้ ค ว าม รู้ ที่ เ ป็ น

หน้า ๒๒ 
 



 

ผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 
 
 
 

 
 
 

ประโยชน์ต่อการคุ้มครอง
สิทธิของตนเอง 
- จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล
การศึกษาเอกสารวิชาการ 
องค์ความรู้ด้านการ 
คุ้มครองผู้บริโภค 
 

2 .  ผู้ ป ร ะ ก อ บ
ธุรกิจ 

- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ
มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การประกอบธุรกิจ 
- ก ากับดูแลผู้ประกอบ
ธุรกิจมิให้ประกอบธุรกิจ
ที่ เป็นการละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภค 
- ให้ความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- สินค้าและบริการ 
มี ค ว ามสามา รถ 
ในการแข่งขันและ
ถูกต้องตามกฎหมาย 
- ให้บริการที่
รวดเร็ว 
-- มีส่วนร่วมในการ
ออกกฎหมาย 
 

- ไ ด้ รั บ ค ว า ม 
เป็นธรรมเมื่อถูก
ร้องเรียน 
-ได้รับการปฏิบัติ 
ที่เท่าเทียมกัน 
 

- ก าหนดแนวทางให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติ
ต า ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
กฎเกณฑ์ท่ีก าหนด 
- อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ การผลิต 
จ าหน่าย และ
ให้บริการ 
- ติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการ
ประกอบธุรกิจที่อาจ
เป็นการฝ่าฝืน 
กฎหมาย 
- เอกสารหนังสือ
ราชการ 

 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

บริการที่ให้ ความต้องการ ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1. ประชาชน
ทั่วไป 

- ให้ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้เกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
- ให้การคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภค 
 

- ได้รับการ
คุ้มครองสิทธิตาม
บทบัญญัตขิอง
กฎหมายและรู้จัก
ปกป้องสิทธิของ
ตนเอง 
- ได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านการ

- ไม่ถูกเอารัด 
เอาเปรียบจาก 
ผู้ประกอบ
ธุรกิจ 
 

- สายด่วน 1166 
- อีเมล์ 
- www.ocpb.go.th 
- สคบ.สาร 
- จดหมายร้องเรียน  
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- ประชุมสัมมนา 

หน้า ๒๓ 
 

http://www.ocpb.go.th/


 

ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

บริการที่ให้ ความต้องการ ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

คุ้มครองผู้บริโภค 
ที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
และทันต่อ
เหตุการณ์ 

2.  ห น่ ว ย ง า น
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- ประสานความร่วมมือ
ในการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ได้รับความเป็นธรรม 
ปลอดภัยจากการบริโภค
สินค้าและบริการ 

- การสร้างความ
เป็นธรรมในการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ในสังคม 
- ได้รับความ
ร่วมมือที่รวดเร็ว
ในการแก้ไข 

- เรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
บริโภคสินค้า
และบริการ 
มีจ านวนลดลง 

- ก าหนดแนวทางใน
การบู รณาการการ
ท างานร่วมกัน 
- ประชุมหารือ 

 

- บูรณาการการท างาน
ร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหา
เกี่ ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
- ข้ อมู ล ข่ า วส าร  กฎ 
ร ะ เ บี ย บ  ป ร ะ ก า ศ 
เกี่ ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ปัญหา 
- ได้ข้อมูล
ข่าวสาร 
ที่ทันสมัย ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
- ความชัดเจนใน
การปฏิบัติงาน 

 - พัฒนาและส่งเสริม 
ให้มีการแก้ไขปัญหา
เพ่ือสร้างความเป็น 
ธรรมในสังคม 
- ผ่านทางจดหมาย
ร้อง เรี ยน หนั งสื อ
ราชการ  โทรสาร 
โ ท ร ศั พ ท์  แ ล ะ 
www.ocpb.go.th 

3.  ห น่ ว ย ง า น
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
กั บการคุ้ มครอง
ผู้บริโภค / NGOs 

- แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค 
- ให้ความร่วมมือในการ
ด า เ นิ น ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง
ผู้บริโภค 
- ให้ค าปรึ กษาแนะน า
เกี่ ย วกับกฎหมายการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

- ได้ข้อมูลข่าวสาร 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
- ได้รับการ
ประสานความ
ร่วมมือในการ
ด าเนินการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
- ความเป็นธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 

- ให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินการ
คุ้มครองผู้บริโภค
อย่างรวดเร็ว 

- สายด่วน 1166 
- อีเมล์ 
- www.ocpb.go.th 
- จดหมายร้องเรียน  
- โทรศัพท์   
- โทรสาร 
- ประชุมสัมมนา 

4. สื่อมวลชน  
 
 

- ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 

- คว ามถู กต้ อ ง 
ค ร บ ถ้ ว น ข อ ง
ข้อมูลข่าวสาร  
- ความรวดเร็วใน
การให้บริการ 

- ข้อมูลข่าวสาร 
จะมี ป ระ โ ยชน์ 
เ ป็ นที่ ส น ใจต่ อ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- อีเมล์ 
- www.ocpb.go.th 
- โทรสาร  
- โทรศัพท์  
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ความท้าทายต่อองค์กรสภาพการแข่งขันทั้งภายใน และภายนอกประเทศ   
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เป็นองค์กรกลางในการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งท าหน้าที่คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน  
ไม่เป็นธรรมจากการซื้อหรือใช้สินค้าและบริการต่างๆ และมีหน้าที่ในการติดตามสอดส่องพฤติกรรมของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ ให้การสนับสนุนหรือท าการศึกษาวิจัยปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภคและให้การศึกษา รวมทั้ง  
เผยแพร่วิชาการและให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนประสานงานกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ  
ในการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย และเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการ  นั้น 
ปัจจุบันได้เกิดสภาพการแข่งขันกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคข้ึน โดยเกิดจากองค์กรที่มีลักษณะ
ของการด าเนินงานที่คล้ายคลึงกัน เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กรมการค้าภายใน, ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ,  ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น และบางหน่วยงานที่มีกระบวนงานใกล้เคียงกัน จึงอาจสร้างความสับสนเกี่ยวกับ
ภาระหน้าที่แก่ประชาชน ส าหรับภายนอกประเทศนั้น เนื่องจากประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคได้มีการเตรียมความพร้อม 
ในเรื่องดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกกฎหมายเพ่ือเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน ส าหรับผู้บริโภคที่ได้รับ  
ความเสียหายจากการซื้อสินค้าของไทย ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ศึกษา วิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง  
ทุกปี เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์รองรับสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป 
 
 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประสบความส าเร็จ  

1.  มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ช่วยให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ   
2.  ผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์ของการท างาน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีการสื่อสาร

ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ส านัก/กอง รวมทั้งบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน ให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แนวทางเดียวกัน เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้   

3.  มีการท างานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค   

4.  มีการสร้าง และประสานเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือเป็นแนวร่วมกับ 
ภาคราชการในการคุ้มครองผู้บริโภค   

5.  มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ   

6.  ผู้ประกอบธุรกิจให้ความร่วมมือกับแนวทางหรือข้อปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคก าหนดและด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นธรรมต่อผู้บริโภค   

7.  มีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองผู้บริโภคจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดัน 
การด าเนินงาน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง   

8.  มีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดทุกจังหวัดในการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ   

9.  ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณท่ีเพียงพอ 
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ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้น าข้อมูลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่มี
ลักษณะของการด าเนินงานที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งถือเป็นคู่แข่งคู่ เทียบที่ส าคัญ เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, กรมการค้าภายใน, ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ , ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น โดยข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบสามารถหาได้จากแหล่งต่างๆ เช่น รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี กระบวนการที่สร้างคุณค่าที่
ส าคัญ ตัวชี้วัดองค์กร เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้นั้นส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้น ามาเป็น Input 
ในกระบวนงานจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป 

 
ข้อจ ากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
 ในการน าข้อมูลเชิงเปรียบเทียบมาวิเคราะห์นั้น ถึงแม้ลักษณะขององค์กร หรือกระบวนงานที่
น ามาเปรียบเทียบกันนั้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีข้อจ ากัด และปัจจัยอยู่บางส่วน เช่น ระยะเวลาของ
กระบวนงานที่น ามาเปรียบเทียบไม่เท่ากัน ผลลัพธ์ที่ได้จึงต่างกัน การจัดเก็บข้อมูลที่ต่างกัน ระดับของการ
เปิดเผยข้อมลู ความทันสมัยของข้อมูล เป็นต้น 
 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ความท้าทายตามพันธกิจ 

เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
ท าให้การออกแบบโครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์ของการคุ้มครองผู้บริโภค  ต้องสอดคล้องกับกระแสของ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับผู้บริโภคมีความคาดหวังเกี่ยวกับการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคสูง  
ท าให้การด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบธุรกิจ และ
ผู้บริโภค ต้องก าหนดยุทธศาสตร์ของการบังคับใช้กฎหมายให้มีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน เอ้ือประโยชน์และ
ตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที ต้องท างานเชิงบูรณาการโดยสร้างเครือข่าย  
ให้มีความยืดหยุ่น มีการสื่อสารหลายทิศทาง มีประชาชนผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางของการคุ้มครองผู้บริโภค และ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เป็นสังคมของการเรียนรู้ สังคมของข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อสถานการณ์ โดยสามารถก าหนดมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวของปัญหาเอง ไม่ใช่เป็นการแก้กฎหมายและมาตรการ หรือเพ่ิมอ านาจให้กับ
หน่วยงานในการเยียวยาให้กับผู้บริโภคท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบ 

ในปี 2557 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้วิเคราะห์และก าหนดความท้าทาย
ตามพันธกิจ คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
มีกลยุทธ์/โครงการ มารองรับความท้าทายดังกล่าวในแผนปฏิบัติราชการปี 2555 – 2558 แล้ว 

  
  ความท้าทายด้านปฏิบัติการ  
 การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคมีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รวมทั้ง
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่างๆ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานดังกล่าวมีความสะดวก รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนงานที่
ให้บริการประชาชน 7 กระบวนงาน ได้แก่ 1) การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค  2) การขอความเห็นเกี่ยวกับ
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ฉลากที่ควบคุม/ข้อความโฆษณา/แบบสัญญา และแบบหลักฐานการรับเงิน  3) การด าเนินคดีแทนผู้บริโภค  
4) การเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  5) การจดทะเบียน  
การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง  6) การให้บริการข้อมูลข่าวสาร  และ 7) การรับรองสมาคม 

 
นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการ

ท างาน ได้แก่ ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารการเงิน  
การคลังภาครัฐ (GFMIS) ระบบบริหารงานบุคคล (DPIS) ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) ระบบเงินเดือน 
จ่ายตรง (Direct Payment) ระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) ระบบ Crystal Report ระบบ e-SAR Card 
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) Website / Intranet ระบบโทรศัพท์ โทรสาร และระบบ 
สายด่วน 1166 เป็นต้น ซึ่งช่วยให้การให้บริการสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 

เนื่องจากการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ต้องประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นงานเฉพาะที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ  
มีจิตของการบริการ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม โปร่งใส ซื่อสัตย์ และเที่ยงธรรม ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้มีการปรับทัศนคติ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
การท างาน โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความช านาญที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของการท างาน  
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 ส าหรับในหัวข้อการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ได้ก าหนดปัจจัยตั้งต้นซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูล
ในอดีตของปัจจัยตั้งต้นที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้ 

 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๑ 
  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

๕.๑.๕ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมแก่คนในสังคมไทย โดยการรณรงค์และการให้ผลประโยชน์ทางภาษีสาหรับภาคธุรกิจที่ด า เนินกิจกรรม
เพ่ือรับผิดชอบทางสังคมและวิสาหกิจเพ่ือสังคม เป็นการสนับสนุนการสร้างความเป็นธรรมต่อแรงงานทั้งใน
ด้านค่าจ้างแรงงาน ความปลอดภัยและคุณภาพของชีวิตการทางานของแรงงานในทุกระดับ  และการสร้าง
โอกาสและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถสาหรับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ
รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ชุมชนและสังคมส่วนรวม 

๕.๓.๖ พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือการคุ้มครองภายในประเทศและ
รองรับการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีในประชาคมอาเซียน โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎระเบียบด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ   
การปรับปรุงกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยที่ครอบคลุมถึงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐ การเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองสิทธิรวมถึงช่องทางการ
รับข้อร้องเรียน พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน การตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของ
การดาเนินการจากการร้องเรียน การเพ่ิมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สร้างความตระหนักของผู้บริโภคในการรักษาสิทธิและดูแลผลกระทบ
จากการใช้สินค้าและบริการ ควบคู่ไปกับการกระตุ้นจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเอกชน 

 
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค   
   ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
บทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551  
 รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการ
กระท าของผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาด าเนินการต่อไป ผู้บริโภค
ทุกท่านที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับอันตรายจากสินค้าหรือบริการใด  สามารถร้องเรียนมาที่ ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ท าเนียบรัฐบาล กทม.10300 โดยการเขียน จดหมาย ส่งตู้ ป.ณ. 99 
กรุงเทพฯ 10300 หรือมาด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์ สายด่วนร้องทุกข์โทร. 1166 การร้องเรียน หรือการ

บทที่ ๒ : กำรวิเครำะห์ทำงยุทธศำสตร์ 
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ช่วยกันสอดส่องและแจ้งมายังส านักงานฯ นั้นเป็นสิทธิที่ ผู้บริโภคพึง กระท าได้ นอกจากนั้นยังเป็นการกระตุ้น
เตือนให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ส านึกและบรรเทาการเอารัดเอาเปรียบต่อผู้บริโภคได้บ้าง  และประการส าคัญก็คือ 
เป็นการช่วย ให้ส านักงานฯ ทราบปัญหาของผู้บริโภคและด าเนินการช่วยเหลือได้เต็มที่ ซึ่งในการช่วยเหลือ
ผู้บริโภคในด้านนี้ ส านักงานฯ มี สายงานที่รับผิดชอบอยู่โดยตรง  คือ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากและ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา โปรดระลึกอยู่เสมอว่าท่านไม่จ าเป็นต้อง
อดทนต่อความไม่ปลอดภัยหรือการเอารัดเอาเปรียบ จากผู้ประกอบธุรกิจอีกต่อไป ผู้บริโภคทุกท่านมีสิทธิที่จะ
ได้รับความคุ้มครอง ติดตาม และสอดส่องพฤติกรรม พฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกระท าการใดๆ อันมี
ลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มี การทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า หรือบริการใดๆตามที่
เห็นสมควรและจ าเป็น เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ทั้งนี้ เพราะในปัจจุบันมีการเสนอสินค้าหรือบริการต่างๆ 
ต่อผู้บริโภคเป็นจ านวนมากและเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยใช้วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ  ในทางการตลาดและทางการ
โฆษณาเพ่ือส่งเสริมการขาย โดยทั่วไปผู้บริโภคไม่อาจทราบภาวะตลาดและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพและ
ราคา ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง ส านักงานฯ จึงต้องมีบทบาทในการติดตามและสอดส่อง 
พฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ และด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์ในบางครั้ง เป็นการช่วยเหลือ ผู้บริโภค 
ให้ได้รับความเป็นธรรมตามสมควร 

  
                     สนับสนุนหรือท าการศึกษาและวิจัยปัญหา  เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน เพ่ือที่จะได้ด าเนินการช่วยเหลือ ผู้บริโภคได้ตรงกับปัญหาและ 
ความต้องการ ตัวอย่างในการด าเนินการในข้อที่ผ่านมาได้แก่ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาปราบศัตรูพืช
และการส ารวจทัศนคติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

  
                     ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  ในทุกระดับ
การศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับจากสินค้าหรือบริการผู้บริโภคควรจะได้ เรียนรู้และ
เข้าใจปัญหาตลอดจนวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยง เพ่ือที่จะได้สามารถคุ้มครองตนเองในเบื้องต้นก่อน
นอกเหนือจากความช่วยเหลือจากรัฐบาลการส่งเสริมและการสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับ
จึงเป็นหน้าที่ทีส่ าคัญ อันหนึ่งของส านักงานฯ  
 
                     ด าเนินการเผยแพร่วิชาการ ให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภค เพ่ือสร้างนิสัยในการบริโภค
ที่เป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัด และใช้ทรัพยากร ของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด โดยส านักงานฯ  
มีสายงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรงคือ กองเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการเผยแพร่
ความรู้ ทางวิชาการในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค  ทั้งทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อยู่เป็น
ประจ า นอกจากนั้นยังมีเอกสาร บทความ ข่าวสาร จากส านักงานฯ แจกฟรีแก่ผู้สนใจอีกด้วยเป็นการส่งเสริม 
ให้ผู้บริโภคมีความรู้พ้ืนฐานในด้านต่างๆ อย่างกว้างๆ ในการด าเนินชีวิตประจ าวันการเผยแพร่ความรู้ของ
ส านักงานฯ นั้นส่วนใหญ่จะเสนอสาระประโยชน์ด้วยถ้อยค าและภาษาที่เข้าใจง่ายแต่แฝง  ความรู้ทางวิชาการ
ไว้ 
  
                     ประสานงานกับส่วนงานราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม
ส่งเสริม หรือก าหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค  สคบ.  
มีสายงานรับผิดชอบในด้านนี้คือ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากและ 

หน้า ๒๙ 
 



 

กองคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสัญญา ท างานประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย และเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการ ดังนี้ 
  - สินค้าท่ีเป็นอันตราย เช่น อาหารผสมสีย้อมผ้า อาหารไม่บริสุทธิ์ 
  - สินค้าท่ีไม่ปลอดภัย เช่น พืชผลไม้ซึ่งมียาป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่ จะประสานงานกับ
กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และด าเนินการตามที่เห็นสมควร 
  - สินค้าท่ีไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน เช่น น้ ามันปลอมปน สินค้าเลียนแบบ 
  - สินค้าท่ีไม่เป็นธรรม เช่น ขายสินค้าเกินราคา สินค้าที่มีปริมาณไม่ตรงตามมาตราชั่ง ตวง วัด 
จะประสานงานกับกรม การค้าภายในกรมทะเบียนการค้าและเจ้าหน้าที่ต ารวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
คดีเศรษฐกิจออกด าเนินการตรวจสอบ จับกุมและด าเนินคด ี
  - บริการที่เอาเปรียบผู้บริโภค สินค้าหรือบริการที่โฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความเป็นจริง 
สินค้าที่แสดงฉลาก หลอกลวงคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะก าหนดมาตรการในการด าเนินการเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการเหล่านี้ด้วยและส านักงานฯ ก็มีหน้าที่ติดตามสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ 
เหล่านั้นอยู่เสมอ 
  
                     ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย ที่ส าคัญและ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือการแจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิด  ความเสียหาย
หรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค โดยอาจระบุชื่อสินค้าหรือบริการหรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้ 
นอกจากนั้นยังมีการประสานงานเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการหรือ หน่วยงานอ่ืนๆ  ของรัฐ  
ให้ปฏิบัติการตามอ านาจและหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด หรือกล่าวง่ายๆ คือ  เป็นตัวแทนของผู้บริโภค  
คอยประสานงานเร่งรัดให้หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ด าเนินการ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์สุขของ
ผู้บริโภค ประการสุดท้ายที่ส าคัญคือส านักงานฯ ยังมีกองนิติการซึ่งรับผิดชอบใน ด้านกฎหมายสามารถ 
จะด าเนินการคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระท าการละเมิดสิทธิของ ผู้บริโภคในศาลตามที่คณะกรรมการ 
มอบหมายและฟ้องเรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคท่ีร้องขอได้ด้วย 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๓๐ 
 



 

รายงานผลความส าเร็จรายยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย หน่วยวดั ผลรายปีงบประมาณ พ.ศ. กลยทุธ ์ กิจกรรรมทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผดิชอบ
หลกั 

หน่วยงาน
สนบัสนุน 

     ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗   

๑. การพัฒนา
กลไกงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคสู่สากล 

๑. กลไกการด าเนนิงาน
คุ้มครองผู้บริโภคมี
ประสิทธภิาพ 

 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภค 

80 ร้อยละ ๗๐ ๗๓ ๘๐ ๘๐ ๖๖.๖ ๑.๑ พัฒนากลไกการ
ตรวจสอบ การผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าหรอืบรกิาร 
และรับรองสนิค้าและ
บริการ 

-การผลกัดนัตราสญัลกัษณ์การ
คุ้มครองผู้บริโภค 
-ตรวจสอบด้านสัญญา ฉลาก และ
โฆษณา รวมถึงขายตรงและตลาด
แบบตรง 
-เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่
ปลอดภัย 
-ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาผู้บริโภค
ข้ามแดน 
-เตือนภัยและเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับ
ความสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
- ภาพยนตรโ์ฆษณาดเีด่นทาง
โทรทัศนเ์พื่อผู้บริโภค 
 - ตรวจสอบเพื่อป้องปรามการ

ละเมิดสทิธิผู้บรโิภค (HOT 
ISSUE) 
 - ประกวดและมอบรางวลัศูนย์ลูกค้า
สัมพันธเ์พื่อผู้บรโิภค 

กคส. กคฉ. 
กคฆ. สกค. 
สผพ. ศขต. 

UPVAC 

กผป. 
สลก.  
สปจท. 
ศพส. 

          ๑.๒ พัฒนากลไกการแก้ไข
ปัญหา แก่ผู้บริโภคที่มา
ร้องเรียน 

-รับเรือ่งและแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน 
-เตือนภัยและเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับ
ความสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
- ส ารวจโพลปัญหาในสถานการณ์
ปัจจุบันและสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นเพือ่ก าหนดแนวทางในการ
แก้ไข 
- ทนายความอาสา 
- ศูนย์รับเรื่องราวรอ้งทุกข์ ๑๑๖๖ 
 

สกค. กคส. 
กคฉ. กคฆ. 
กผป. ศขต. 

สผพ.  
สลก. 
ศพส. 
สปจท. 



 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย หน่วยวดั ผลรายปีงบประมาณ พ.ศ. กลยทุธ ์ กิจกรรรมทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน
สนบัสนุน 

     ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗   

 ๒. กฎหมายเกี่ ยวกับการ
คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค มี
ประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ ์

จ านวนกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้รับการ
จัดท า/ทบทวน/ปรับปรุง 

6 จ านวน -* ๖ ๖ ๑๖ ๒ ๑.๓  มีกลไกพัฒนา 
ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
เกี่ยวกับการคุม้ครอง
ผู้บริโภคให้เหมาะสม และ
มีความทันสมัย 

- ด าเนนิการทบทวนกฎหมายที่
เกี่ยวกับการคุม้ครองผู้บริโภค 

สกค. กคส. 
กคฉ. กคฆ. 

สผพ. 
สลก. 
กผป. 
กพบ.  
กตส. 
สปจท. 
ศพส. 

๒. การบูรณาการ  
ง า น คุ้ ม ค ร อ ง
ผู้บริโภค 

๓ .  ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย มี ก า ร
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของจ านวนภาคี
เครือข่ายต่อความส าเร็จใน
การด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับสคบ. 

90 ร้อยละ -* -* ๙๒.๙๖ ๗๔ ๑๐๐ ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน
ความร่วมมอืการคุ้มครอง
ผู้บริโภคสู่สากล 

-THAI Smart Young 
Consumer Leaders to 
ASEAN (2014) 
-เตือนภัยและเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับ
ความสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

UPVAC 
ศพส.  

สกค. กคส. 
กคฆ. 
สผพ. 
กคฉ. 
กผป. 
สปจท.  

          ๒.๒ เสริมสร้างการมีสว่น
ร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ในการพัฒนางาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

- สัมมนาให้ความรูเ้ครอืข่ายภาครฐั 
เอกชน และประชาชน 
- สนับสนนุงบประมาณ ๗๖ จังหวดั 
- ผลักดนัการด าเนนิงานของ

เครือข่าย MOU  
 - สนับสนุนการด าเนนิงานคุม้ครอง
ผู้บริโภคของเครอืข่ายในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
- การจัดตั้งภาคีผู้บริโภคไทย (๑
จังหวัด๑สมาคม) 
 - หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งชมรมเพิ่อ
การบรโิภคอย่างปลอดภัยและย่ังยืน 

สผพ. สปจ. 
ศพส. 

สกค. กคส. 
กคฆ. 
กคฉ. 
กผป. 
สลก. 
กพบ. 
กตส. 

๓ .  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ศักยภาพผู้บริโภค ๔. ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจในสิทธิของผู้บริโภค 
 

ร้อยละของผลการส ารวจ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิ ท ธิ ผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ ส ค บ . 

60 ร้อยละ ๘๘.๔๒ ๗๙.๖๔ ๘๐.๑๒ ๗๙.๒๔ ๖๑.๑๓ ๓.๑ ส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจแก่ผู้บรโิภคเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและ

- งานวนัคุ้มครองผู้บรโิภค 
-  สื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์
- สคบ. สัญจร 

กผป. สผพ.  สกค. กคส. 
กคฆ. 
กคฉ. 



 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย หน่วยวดั ผลรายปีงบประมาณ พ.ศ. กลยทุธ ์ กิจกรรรมทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน
สนบัสนุน 

     ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗   
ด า เ นิ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ 
ประชาสัมพันธ์ 

อันตรายที่อาจได้รับจาก
สินค้าหรือบริการ รวมถงึ
สิทธิของผู้บริโภคตาม
กฎหมาย 

- สัมมนาให้ความรูเ้ครอืข่ายภาครฐั 
เอกชน และประชาชน 
- บริหารจดัการศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการและห้องสมดุ 
- ส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิผู้บรโิภคที่สคบ. ด าเนนิการ
เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ ์
- ส ารวจพฤตกิรรมการใช้สิทธิของ
ผู้บริโภค 

กผป. 
สลก. 
กพบ. 
กตส. 
สปจท. 
ศพส.  

 ๕.ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
เลือกซ้ือสินค้า หรือบริการ 

ร้อยละของผลการส ารวจ
ระดับการรับรู้ข่าวสารของ
ประชาชนจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

80 ร้อยละ -* ๘๐.๔ ๗๓.๖ ๖๙.๓๓ ๖๑.๒๙  - งานวนัคุ้มครองผู้บรโิภค 
-  สื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์
- สคบ. สัญจร 
- สัมมนาให้ความรูเ้ครอืข่ายภาครฐั 
เอกชน และประชาชน 
- บริหารจดัการศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการและห้องสมดุ 
- ส ารวจระดับการรับรูข้่าวสารของ
ประชาชนจากสคบ.  
- ส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่
มีต่อการท างานของสคบ. 
 

สผพ. กผป.  สกค. กคส. 
กคฆ. 
กคฉ.  
สลก. 
กพบ.กตส. 
สปจท. 
ศพส.  

๔. การบริหาร
องค์กรสู่ความเป็น
เลิศ 

๖. องค์กรมีการบรหิารจัดการ
ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
องค์กร 

๕ ระดับ    ๓ ๕ ๔.๑ ปรับปรุงโครงสร้าง 
และพัฒนาการบริหาร
องค์กรให้เหมาะสมกับ
ภารกจิในการท างาน 

- แผนพฒันาองค์กร 
- การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
- สัมมนามอบนโยบายการปฏิบัติ
ราชการเพือ่ให้ด าเนนิงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัทั้งองคก์ร 

สผพ. สลก. 
กพบ. 

สกค. กคส. 
กคฆ. 
กคฉ. 
กผป. 
กตส. 
สปจท. 
ศพส.  



 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย หน่วยวดั ผลรายปีงบประมาณ พ.ศ. กลยทุธ ์ กิจกรรรมทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน
สนบัสนุน 

     ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗   
 ๗.บุคลากรมีความรู้

ความสามารถทันตอ่
เหตุการณ ์

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

70 ร้อยละ      ๔.๒ พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ 
เทียบเท่าสากล 

- แผนพฒันาบุคลากร 
- สัมมนาละลายพฤตกิรรมของ
บุคลากรในองค์กร 
- อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมจริยธรรม
ให้บุคลากรในองคก์ร 
- อบรมให้ความรู้บุคลากรเพื่อเพิ่ม
ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 สลก. สผพ. 
สกค. กคส. 
กคฆ. 
กคฉ. 
กผป. 
กพบ.  
กตส. 
สปจท. 
ศพส.  

หมายเหตุ -* ไม่มีสถิติข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หน้า ๓๕ 
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กำรรับรู้ข่ำวสำรที่เผยแพร่ โดย สคบ. (ร้อยละ) 

หัวข้อ 

255๕ 255๖ 255๗ 

การรับรู้
ข่าวสาร 

ความ
ต้องการ
ข้อมูล

ข่าวสาร 

การรับรู้
ข่าวสาร 

ความ
ต้องการ
ข้อมูล

ข่าวสาร 

การรับรู้
ข่าวสาร 

ความ
ต้องการ
ข้อมูล

ข่าวสาร 

1. หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 47.53 48.48 47.61 53.41 38.71 42.43 

2. วิทยุชุมชน 35.9 40.47 32.29 38.12 28.19 40.32 

3. โทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น 72.52 74.44 72.03 75.25 64.62 73.7 

4. อินเตอร์เน็ต 38.77 44.11 40.73 45.72 45.53 53.11 

5. โซเซี่ยล เน็ตเวิร์ค เช่น 
เฟสบุ๊ค เป็นต้น         

27.52 38.32 

6. นิตยสาร/วารสารต่างๆ 19.26 23.88 16.49 19.92 13.04 23.58 

7. แผ่นพับ/โปสเตอร์/
สัมมนาและนิทรรศการ
ต่างๆ 

19.17 26.12 18.62 26.43 12.01 19.51 

8. การสนทนาจากกลุ่ม
ต่างๆ เช่น เพ่ือน ญาติ 
และกลุ่มที่ท างานเป็นต้น 

21.82 16.86 17.57 11.44 18.48 13.65 

9. สัมมนาและนิทรรศการ
ต่างๆ 

  17.7   15.53 4.77 9.41 

10. อ่ืนๆ 1.12 3.25 0.99 0.99 1.61 0.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า ๓๗ 
 



 

สถิติความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค (ร้อยละ) 

หัวข้อ 255๕ 255๖ 255๗    
   1. การคุ้มครองด้านการโฆษณา 79.6 80.8 63.29 
   2. การคุ้มครองด้านฉลากสินค้า 82.4 83 64.84 
   3. ความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 79 79 60.11 
   4. ความเป็นธรรมในการท าสัญญา 75.2 76.2 58.84 
   5.การพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 77.6 77.2 58.56 
   

       สถิติประสบการณ์การร้องเรียน (ร้อยละ) 

หัวข้อ 
255๕ 255๖ 255๗ 

เคย ไม่เคย เคย ไม่เคย เคย ไม่เคย 

 การถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าหรือบริการ 26.82 73.78 26.35 63.92 25.03 74.97 

 
สถิติพฤติกรรมการใช้สิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ร้อยละ) 

หัวข้อ 255๕ 255๖ 255๗ 
   
   

1. ให้ความส าคัญเรื่อง ราคา ค าเตือน วิธีใช้ ค าแนะน า 
เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต ประเทศผู้ผลิต 

82.4 79 75.06 

   2. พิจารณาไตร่ตรองฉลากก่อนการซื้อสินค้าและบริการ 80.6 79.4 74.4 
   3. มีความรู้ ความเข้าใจว่าโฆษณาใดที่เป็นโฆษณาเกิน

จริง 
76.2 74.6 69.83 

   4. อ่านข้อความก่อนท าสัญญา 80 75 71.29 
   

5. เก็บรักษาข้อมูลหลักฐาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน เอกสาร
การโฆษณาและฉลากสินค้าไว้เพ่ือตรวจสอบ 

77.4 71.8 69.13 

   6. ทดสอบสินค้าเบื้องต้นก่อนซื้อ เช่น ทดสอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

78.8 74.4 69.82 

   7. เรียกร้องสิทธิต่อผู้ประกอบธุรกิจทันที่  เมื่อพบว่า
สินค้าหรือบริการมีปัญหา 

76.8 70.6 69.54 

    

 

หน้า ๓๘ 
 



 

สถิติพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ สคบ. (ร้อยละ) 

หัวข้อ 255๕ 255๖ 255๗    
   

1. แนะน าวิธีการเลือกสินค้าให้กับญาติพ่ีน้องหรือคนใกล้ชิดตามแนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลของ สคบ. 

78.4 72.6 66.45 

   
2. การซื้อสินค้าและบริการ ได้ปฎิบัติตามค าแนะน าข้อมูลข่าวสารจาก สคบ. 77 70.6 66.18 

   3. ช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของ สคบ. 76.4 68.4 65.48 
   4. ร่วมมือจัดกิจกรรมต่างๆที่ สคบ. จัดขึ้น 78.2 69.8 66.61 
   

5. ท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณะในด้านการรักษาสิทธิผู้บริโภค 79 69.4 67.94 

   
6. ศึกษาและท าความเข้าใจนโยบายและการด าเนินการของ สคบ. 79.2 70 67.35 

   7. สนับสนุนการพัฒนางานของ สคบ.  81 71.4 67.65 
   

8. แจ้งเบาะแสของผู้ประกอบการที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค 81 70.6 67.1 

   
9. ร่วมเป็นพยานเมื่อมีการร้องเรียนของผู้บริโภคต่อผู้ประกอบการ 79 68.6 66.3 
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สถิติความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ สคบ.  (ร้อยละ) 

หัวข้อ 255๖ 255๗     
    

1. การด าเนินการกับผู้ประกอบธุรกิจในด้านการโฆษณา 82.4 75.2 

    
2. การด าเนนิการกับผู้ประกอบธุรกิจในด้านฉลากสินค้า 81 74.2 

    3. การด าเนินการกับผู้ประกอบธุรกิจในด้านสัญญา 80 70.6 
    

4. การด าเนินการกับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าท่ีอาจเป็นอันตราย 80 70 

    5. การด าเนินคดีแทนผู้บริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิ 79.2 69.2 
    6. การด าเนินการกับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายตรงและตลาดแบบ

ตรง 
78.6 68.4 

    7. มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค มีผลบังคับใช้ให้ผู้ประกอบการปฎิบัติตาม
อย่างจริงจัง 

80.2 71.6 

    
8. การจัดการปัญหาให้แก่ผู้บริโภคของ สคบ. - 70.8 

    
9. การให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าท่ีเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค - 72.2 

    10. การให้บริการในภาพรวมของ สคบ.  - 71 
           สถิติความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ สคบ.  (ร้อยละ) 

       
หัวข้อ 255๖ 255๗     

    1. บทบาทหน้าที่และการด าเนินการของ สคบ. 61.2 39.2 
    

2. กระบวนการในการด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภค 59.4 - 

    
3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร      ข้อมูลต่างๆ ไปยังผู้บริโภค 58 41 

     

 

 

หน้า ๔๐ 
 



 

จ านวนเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.) 

       ประเภท 2555 2556 2557 
   

   1. ภาคประชาชน 2,328 - - 
   2. ครูที่ปรึกษาชมรม 689 156 2 
   3. ยุว. อสคบ. 3,965 3,476 210 
   4. เครือข่ายสหภาพแรงงาน - 183 289 
   5. สมาพันธ์คุ้มครองผู้บริโภค กทม. - - 60 
   

 

ควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำน  

 สคบ. มีการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ า โดยผ่านกิจกรรมควบคุมภายใน 
และแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร มีการประเมินโดยรวม ซึ่งการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของ สคบ. 
ในภาพรวมพบว่า ความเสี่ยงในเกณฑ์ต่ า มีการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ นอกจากนี้เพ่ือให้มีความเชื่อมั่นที่
จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สคบ. ยังได้ก าหนดมาตรการควบคุมภายใน และ
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนด้วย 

 

กำรวิเครำะห์องค์กรด้วยเครื่องมือ SWOT 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กร หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือ
ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการใน
อนาคต SWOT Analysis  เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กร หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น 
จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต   SWOT  เป็นตัวย่อของ
ข้อความที่มีความหมายดังนี้ 

Strengths   หมายถึง จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
Weaknesses  หมายถึง จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
Opportunities  หมายถึง โอกาสที่จะด าเนินการได ้
Threats  หมายถึง อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์กร 
๑) หลักการส าคัญของ SWOT  ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจสภาพแวดล้อม ๒ ด้าน 

ได้แก่สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง  
(รู้ เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้ เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส -อุปสรรค  การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ  
ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของ 
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่จะมีผลต่อองค์กร และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์และกิจกรรมด าเนินการ
ขององค์กรที่เหมาะสมต่อไป  
 

หน้า ๔๑ 
 



 

๒ ) ประโยชน์ของการวิ เคราะห์  SWOT การวิ เคราะห์  SWOT  เป็นการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพล
ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือ
การบรรลุ เป้ าหมาย  ในขณะที่ จุ ด อ่อนขององค์ กรจะ เป็ นคุณลั กษณะภายในที่ อ าจจะท าลาย  
ผลการด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กร
ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
ผลจากการวิเคราะห์  SWOT  นี้จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กร
เกิดการพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม  

๓) ขั้นตอนวิธีการด าเนินการท า SWOT Analysis การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุม
ขอบเขตของปัจจัยที่กว้าง ด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีข้อมูล 
ในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถกูสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาส
ทางสภาพแวดล้อม และสามารถ ก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนของ
องค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก องค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(๑) การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณา
ทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กร ทุกๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มา
เบื้องต้นของข้อมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน 
ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างาน และทรัพยากร (คน เงิน วัสดุ  
การจัดการ) ค่านิยมองค์กร รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่ านมาขององค์กร เพ่ือที่จะเข้าใจ
สถานการณ์และผลของวิธีการด าเนินการก่อนหน้านี้ด้วย  

- จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของ 
ผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควร
น ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร   

- จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมอง
ของผู้ที่อยู่ภายในจากมุมมอง ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย 
ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

(๒) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก โดยพิจารณาโอกาสและอุปสรรคทาง 
การด าเนินงานขององค์กรที่จะได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้แก่  

 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
องค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ 

  สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น โครงสร้างประชากร ระดับการศึกษา อัตรารู้หนังสือ 
การตั้งถิ่นฐาน การอพยพและการย้ายถิ่น ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและ
วัฒนธรรม 

 สภาพแวดล้ อมทางการ เมื อง  เ ช่ น  พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา 
มติคณะรัฐมนตรี  

 สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้าน
เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ 
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 สถานะสุขภาพ อัตราการป่วย/ตายด้วยโรคและภัยสุขภาพของประชากร พฤติกรรม
ทางสุขภาพ รวมถึงระบบสุขภาพ   

 สภาพแวดล้อมทางสิ่ งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ระบบนิเวศ ผลกระทบจากการเกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น   

- โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก
องค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผล กระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการขององค์กรใน
ระดับมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้   

- อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก
องค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผล กระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งองค์กรจ าต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มี ความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบ
ดังกล่าวได ้

 (๓) ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อมเมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้น าจุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค  
จากภายนอกเพ่ือดูว่าองค์กร ก าลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น องค์กรควรจะท า
อย่างไร โดยทั่วไป ในการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กร จะอยู่ในสถานการณ์ ๔ รูปแบบดังนี้   

ก. สถานการณ์ที่ ๑ (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พ่ึงปรารถนา
ที่สุด เนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก 
(Aggressive - strategy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที่เปิด  
มาหาประโยชน์อย่างเต็มที่    

ข. สถานการณ์ที่ ๒ (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค)  สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้าย
ที่สุด เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนั้น 
ทางเลือกท่ีดีที่สุด คือ กลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive strategy) เพ่ือพยายามลดหรือหลบหลีก
ภัยอุปสรรค ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะท าให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด      

ค.สถานการณ์ท่ี ๓ (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการ
แข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่ หลายอย่างเช่นกัน ดังนั้น 
ทางออก คือ กลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-oriented strategy) เพ่ือจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆ 
ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆท่ีเปิดให้    

ง. สถานการณ์ที่ ๔ (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อม 
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้นแทนที่จะรอ
จนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรือ ขยายขอบข่ายกิจการ 
(Diversification Strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่นๆแทน 

๔) ข้อพิจารณาในการวิเคราะห์ SWOT มีดังนี ้    
(๑) ควรวิเคราะห์แยกแยะควรท าอย่างลึกซึ้ง อยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ 

เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่มีความส าคัญจริง ๆ เป็นสาเหตุหลัก ๆ ของปัญหาที่แท้จริง กล่าวคือ เป็นปัจจัยที่มีประโยชน์
ในการน าไปก าหนดเป็นนโยบาย ตลอดจนสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์ ที่จะท าให้ องค์กร/ชุมชนบรรลุ
เป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย (Result) ได้จริง          
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(๒) การก าหนดปัจจัยต่าง ๆ ไม่ควรก าหนดของเขตของความหมายของปัจจัยต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็น จุดอ่อน (W) หรือ จุดแข็ง (S) หรือ โอกาส (O) หรือ อุปสรรค (T) ให้มีความหมายคาบเกี่ยวกัน 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตัดสินใจ และชี้ชัดว่าปัจจัยที่ก าหนดขึ้นมานั้นเป็นปัจจัยในกลุ่มใด ทั้งนี้เพราะปัจจัย 
ที่อยู่ต่างกลุ่มกัน ก็ต้องสมควรที่จะน าไปก าหนดกลยุทธ์ที่ต่างกันออกไป  
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ตำรำงแสดงกำรวิเรำะห์ SWOT ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
ปีงบประมำณ Swot ๕๔ 

 
Swot ๕๕ 

 
Swot ๕๖ 

 
Swot ๕๗ 

 
จุดแข็ง 

Strength 
• การก าหนดนโยบาย

และทิศทางขององค์กร
ที่ชัดเจน 

•  มีกลไกในการเปิดรับ
ฟังและให้โอกาสแสดง
ความคิดเห็น 

•  มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ ที่ชัดเจน  

•  มีแผนในการพัฒนา
บุคลากรตามแนวทาง 
HR Scorecard ที่
ชัดเจน 

•  มีการจัดท ามาตรฐาน
กระบวนงานแล้ว/ มี
คู่มือ 

•  มีการมอบหมายการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน  

 

• มีกลไกในการเปิดรับ
ฟังและให้โอกาสแสดง
ความคิดเห็น 

•   มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ ที่ชัดเจน 

•  มีการก าหนดกลุ่ม
ผู้รับบริการเหมาะสม
ในระดับหนึ่ง 

•  มีการจัดท ามาตรฐาน
กระบวนงานแล้ว/ มี
คู่มือ  

•  มีการมอบหมายการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน  

 

• มีกฎหมาย ( พ.ร.บ.) ที่
ก าหนดบทบาทอ านาจ
หน้าที่ที่ชัดเจนในฐานะ
หน่วยงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค  

• บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญการ
ด าเนินงาน โดยเฉพาะ
ด้านกฎหมาย  

• เป็นหน่วยงานในการ
ก าหนดนโยบายให้
หน่วยงานอื่นร่วม
ด าเนินการ เป็นผู้น าใน
การคุ้มครองผู้บริโภค 
เป็นผู้น าในการบูรณา
การการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (กับ
หน่วยงานที่มีภารกิจ
เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค)  

• เป็นหน่วยงานที่

• มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ ที่ชัดเจน 

•  มีการก าหนดกลุ่ม
ผู้รับบริการเหมาะสม
ในระดับหนึ่ง 

•  มีการจัดท ามาตรฐาน
กระบวนงานแล้ว/ มี
คู่มือ 

•  มีเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ัวประเทศ 

• มีกฎหมาย ( พ.ร.บ.) ที่
ก าหนดบทบาทอ านาจ
หน้าที่ที่ชัดเจนในฐานะ
หน่วยงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค การร้องเรียน 
การฟ้องคดี ประชาชน
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ทางคดี 

• มีระบบไอทีที่ใช้ในการ
สนับสนุนการ



 

ปีงบประมำณ Swot ๕๔ 
 

Swot ๕๕ 
 

Swot ๕๖ 
 

Swot ๕๗ 
 

ประชาชนเข้าถึง และ
ประชาชนให้
ความส าคัญและให้
ความคาดหวังสูง  

 

ด าเนินงาน และการให้
ข้อมูลแก่ประชาชน 

 



 

ปีงบประมำณ Swot ๕๔ 
 

Swot ๕๕ 
 

Swot ๕๖ 
 

Swot ๕๗ 
 

จุดอ่อน  
Weakness  

 

• ขาดกลไกในการน า
นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

•  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
ได้ไม่เต็มที่ 

•  ยังไม่มีระบบ
สารสนเทศแบบบูรณา
การที่เหมาะสม(เช่น 
ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศยังไม่
ทันสมัยและการจัดเก็บ
ข้อมูลยังไม่เป็นระบบ)  

•  ยังไม่มีระบบ KM ที่
ชัดเจน (ด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่องและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
ทั่วถึง)  

•  ยังไม่มีการสร้าง
นวัตกรรม องค์ความรู้
ใหม่ๆ และไม่มีรูปแบบ

• ขาดกลไกในการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

•  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
ได้ไม่เต็มที่ 

•  ยังไม่มีระบบ
สารสนเทศแบบบูรณา
การที่เหมาะสม(เช่น 
ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศยังไม่
ทันสมัยและการจัดเก็บ
ข้อมูลยังไม่เป็นระบบ)  

•  ยังไม่มีระบบ KM ที่
ชัดเจน (ด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่องและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
ทั่วถึง)  

•  ยังไม่มีการสร้าง
นวัตกรรม องค์ความรู้
ใหม่ๆ และไม่มีรูปแบบ
ในการด าเนินการที่
ชัดเจน 

• ขาดกลไกในการบังคับ
ใช้กฎหมาย  ๓  

•  ขาดเครือข่าย/กลไก
การติดตาม  สื่อสาร  

•  ทักษะ
ภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสารกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน  

•  โครงสร้างองค์กรไม่
รองรับการภารกิจเชิง
รุก  ขาดการปรับปรุงที่
ทันสมัย อัตราก าลังไม่
เพียงพอ  

•  การบังคับใช้
กฎหมาย/กฎหมายล้า
หลัง ไม่มีการก าหนด
อนุบัญญัติหรือ
กฎหมายที่มีอยู่ในมือ
ไม่เต็มที่  

• ขาดการบูรณาการ ( 
work system ) ภายใน  

และกับหน่วยงาน

• การด าเนินงานให้
ความส าคัญในการ
ตอบสนองนโยบาย
มากกว่าการตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ ท าให้
ยุทธศาสตร์ที่มีเกิด 
Gap ขึ้นไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน 

•  ขาดกลไกท่ีน าไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมตามแผนกล
ยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

• ขาดกลไก และความ
ชัดเจนในการน า
กระบวนงานทั้งหมด
ไปสู่การปฏิบัติ 

• ขาดกลไกในการ
ติดตามประเมินผล
เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคต่างๆ ท า
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ในการด าเนินการที่
ชัดเจน 

•  ขาดกลไกในการน า 
HR Scorecard ไปใช้
ในการปฏิบัติจริง  

•  ขาดกลไกในการน า
คู่มือไปใช้ในการปฏิบัติ
จริง  

 

•  ขาดกลไกในการน า 
HR Scorecard ไปใช้
ในการปฏิบัติจริง  

•  ขาดกลไกในการน า
คู่มือไปใช้ในการปฏิบัติ
จริง  

 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ให้ผลการด าเนินงาน
ของเครือข่ายที่ สคบ.
สนับสนุนไมใ่ห้เป็น
รูปธรรม  

• ภาพลักษณ์ การ
น าเสนอองค์กรไม่
ชัดเจน ยังไม่เป็นที่
สนใจของสังคม 

• ประชาชนมีความความ
คาดหวังต่อการท างาน
ของ สคบ. สูง การ
ด าเนินงานในความ
คาดหวังที่สูงท าให้
ตอบสนองความพึง
พอใจได้ค่อนข้างยาก 

• กระบวนงานของ สคบ. 
แม้จะลดขั้นตอนการ
ท างานแล้วก็ยังต้องมี
ปัจจัยอ่ืนๆมาสนับสนุน 
เช่นในเรื่องของ
เสถียรภาพทาง
การเมือง นโยบาย
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ผู้บริหาร และ
โครงสร้าง จึงท าให้การ
ตอบสนองประชาชน
ไม่เป็นไปตามระดับ
ความคาดหวังที่
ประชาชนตั้งไว้  
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โอกำส 
Opportunity 

 

• รัฐบาลก าหนดนโยบาย
สนับสนุนชัดเจนในการ
คุ้มครองผู้บริโภค  

•  ควรก าหนด ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค และ
มีการผลักดันอย่าง
ต่อเนื่อง 

•  ประชาชนให้ความ
ตื่นตัวมากขึ้น สนใจ
เข้ามามีส่วนร่วม  

•  มีการรวมตัว จัดตั้ง
เป็นชมรม/ สมาคม
ผู้บริโภคมากข้ึน  

•  สังคม/ ภาคเอกชนมี
การตื่นตัว  

• ผู้ประกอบการธุรกิจ
พัฒนาสินค้าที่ค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

•  มีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารได้
หลากหลายช่องทาง  

•  กระแสการคุ้มครอง

• รัฐบาลก าหนดนโยบาย
สนับสนุนชัดเจนในการ
คุ้มครองผู้บริโภค  

•  ควรก าหนด ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค และ
มีการผลักดันอย่าง
ต่อเนื่อง 

•  ประชาชนให้ความ
ตื่นตัวมากขึ้น สนใจ
เข้ามามีส่วนร่วม  

•  มีการรวมตัว จัดตั้ง
เป็นชมรม/ สมาคม
ผู้บริโภคมากข้ึน  

•  สังคม/ ภาคเอกชนมี
การตื่นตัว  

• ผู้ประกอบการธุรกิจ
พัฒนาสินค้าที่ค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

•  มีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารได้
หลากหลายช่องทาง  

•  กระแสการคุ้มครอง

• เป็นหน่วยงานที่
ผู้บริโภคให้ความ
คาดหวัง  

• มีโอกาสในการศึกษา 
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
กฎหมายในการ
คุ้มครองผู้บริโภค  

•  มีโอกาสขยาย
โครงสร้าง  

•  มีโอกาสในการศึกษา 
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
กฎหมายในการ
คุ้มครองผู้บริโภค  

•  เป็นหน่วยงานต้นใน
การปรับบริบทสู่การ
เข้าสู่ AC  และ
สามารถขยายโอกาส
ขอบเขตการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมากข้ึน   

•  มีกฎหมาย/มาตรฐาน
สินค้าในการน าเข้าจาก
ต่างประเทศเพ่ือเปิด

• มีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารได้
หลากหลายช่องทางซึ่ง
จะช่วยในเรื่องของการ
เข้าถึงข้อมูลของ
ประชาชน 

•  การรวมตัว จัดตั้งเป็น
ชมรม/ สมาคม
ผู้บริโภคมากข้ึน 
เครือข่ายคุ้มครองที่มี
อยู่ทั่วประเทศเป็น
ต้นทุนในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่
สังคม และเกิดการ
กระตุ้นให้สังคม
ตระหนักถึงสิทธิ
ผู้บริโภค 

•  มีการวางแผนในเรื่อง
ของการเตือนภัยและ
เยียวยาผู้บริโภคซึ่งเป็น
ส่วนที่จะขยายต่อให้
เห็นถึงการคุ้มครอง
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ผู้บริโภคนานาชาติท า
ให้ สคบ. มีบทบาท
มากขึ้น  

•  เป็นสมาชิก 
Consumer 
International  

 
 

ผู้บริโภคนานาชาติท า
ให้ สคบ. มีบทบาท
มากขึ้น มีกรอบ
อาเซียนท าให้ สคบ. มี
บทบาทมากข้ึน  

•  เป็นสมาชิก 
Consumer 
International  

 

AEC  
 

ผู้บริโภคท่ีมีความ
ครอบคลุมทั้งเชิงรุก
และเชิงรับ  

• สคบ. เป็นผู้แทนของ
ประเทศไทย ใน ACCP 
ท าให้มีโอกาสในเวที
การคุ้มครองผู้บริโภค
ในระดบัต่างประเทศ
มากขึ้น 
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อุปสรรค 
Threat 

 

• นโยบายไม่ต่อเนื่อง
เปลี่ยนประธาน คคบ. 
บ่อย ถูกแทรกแซงทาง
การเมือง 

•  ไม่สามารถสนองความ
ต้องการถึงระดับที่
ประชาชนคาดหวัง  

•  ขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค  

•  ประชาชนมีความ
ความคาดหวังต่อการ
ท างานของ สคบ. สูง  

•  ขาดความรู้เท่าทัน
ผู้ประกอบการ  

•  ขาดการรักษาสิทธิ
ผู้บริโภค  

•  ขาดการรวมกลุ่มเพ่ือ
สร้างอ านาจต่อรอง  

•  กระบวนการในการ
ปฏิสัมพันธ์ล่าช้า 

• นโยบายไม่ต่อเนื่อง
เปลี่ยนประธาน คคบ. 
บ่อย ถูกแทรกแซงทาง
การเมือง 

•  ไม่สามารถสนองความ
ต้องการถึงระดับที่
ประชาชนคาดหวัง  

•  ขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค  

•  ประชาชนมีความ
ความคาดหวังต่อการ
ท างานของ สคบ. สูง  

•  ขาดความรู้เท่าทัน
ผู้ประกอบการ  

•  ขาดการรักษาสิทธิ
ผู้บริโภค  

•  ขาดการรวมกลุ่มเพ่ือ
สร้างอ านาจต่อรอง  

•  กระบวนการในการ
ปฏิสัมพันธ์ล่าช้า 

• มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายตลอดเวลา  

•  สินค้า/บริการหลาย
หลาย  ผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าหลายหลาย   

•  ความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
กฎหมาย  

•  ขาดเสถียรภาพ
ทางด้านการเมือง และ
ขาดความต่อเนื่องด้าน
การเมือง  

•  สินค้าน าเข้าไม่มี
คุณภาพ  

•  ขาดความร่วมมือ
ระหว่างส่วนราชการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

•  พฤตกิรรมผู้บริโภคท่ี
เน้นการเรียกร้องสิทธิ  
มากกว่าการป้องกัน
สิทธิ  

 

• มีการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องของนโยบาย
บ่อยครั้ง ท าให้การ
ด าเนินงานขาดความ
ต่อเนื่อง และทิศทางไม่
คงท่ี 

• ขาดเสถียรภาพ
ทางด้านการเมือง และ
ขาดความต่อเนื่องด้าน
การเมือง  

•  การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนจะท าให้มี
สินค้า บริการต่างๆเข้า
มาเป็นจ านวนมาก ซึ่ง 
สคบ.ในปัจจุบัน 
จ านวนบุคลากรต่อ
ปริมาณงานทั้งในเชิง
รับและเชิงรุกไม่สมดุล 

• ขาดการผลักดัน ให้
ความสนใจในเรื่องของ
การคุ้มครองผู้บริโภค
ท าให้มีผลต่อมุมมอง
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ตอบสนองความ
ต้องการช้า  

•  ขาดงบประมาณ
สนับสนุน  

•  ขาดบุคลากรด้านการ
ต่างประเทศ  

• บุคลากรขาดทักษะ
ด้านภาษา  

 

ตอบสนองความ
ต้องการช้า  

•  ขาดงบประมาณ
สนับสนุน  

•  ขาดบุคลากรด้านการ
ต่างประเทศ  

• บุคลากรขาดทักษะ
ด้านภาษา  

 

รัฐบาลว่าเป็นเพียง
ส่วนเล็กๆ ไม่ส าคัญ
และยังส่งผลถึงการ
การสนับสนุน
งบประมาณท่ีค่อนข้าง
น้อยเม่ือเทียบกับเนื้อ
งานที่ต้องคุ้มครอง
ผู้บริโภคท้ังประเทศ 

• พฤติกรรมผู้บริโภคท่ี
เน้นการเรียกร้องสิทธิ  
มากกว่าการป้องกัน
สิทธิ 

 



 
 
 

 
 

 
 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ของ ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สามารถจัดวางทิศทางองค์กร โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ได้ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนากลไกคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.  การพัฒนากลไก และมาตรฐานการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และเตือนภัย 
                                 ผูบ้ริโภค 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3.  การเพ่ิมประสิทธิภาพกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4.  การพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5.  การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค และเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6.  การบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7.  การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 

 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) 

บทที่ ๓ : กำรก ำหนดทิศทำงขององค์กร 

 
เป็นองคก์รกลางในการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากล 

 

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค 
2. พัฒนากฎหมาย และนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใหท้ันต่อเหตุการณ์ 
3. สร้างเครือข่ายผู้บริโภค และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
    และเอกชน 
4. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตส านึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้อง และรักษาสิทธิของตนเอง 
 

 

พันธกิจ  Mission 

วิสัยทัศน์  Vision 
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เป้ำประสงค์หลัก  (Goals) 

 
๑. กลไกคุ้มครองผู้บริโภคสู่อาเซียนมีประสิทธิภาพ 
๒.  ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมายและ จริยธรรม  
๓. ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการเลือกใช้สินค้าและ บริการ 
๔. กฎหมายมีความทันสมัย  
๕. กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์มีประสิทธิภาพ 
๖.  มีสารบบเรื่องราวรอ้งทุกข์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
๗.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภค 
๘.  เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภค 
๙.  กลไกการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติมีความต่อเนื่องเกิดผลสัมฤทธิ์ 
     สูงสุดแก่ประชาชน 
๑๐. การคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัด และท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 
๑๑.องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
๑๒.บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทันต่อเหตุการณ์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
1. เสมอภาค (Fairness)  
ค านิยาม : 
บริการประชาชนด้วยความเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติ ชอบด้วยเหตุผล ท าให้ผู้รับบริการได้รับ
ผลสัมฤทธิ์อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมายในสิ่งที่ถูกที่ควร 
องค์ประกอบ : 

 เท่าเทียมกัน 
 ยุติธรรม 
 เป็นธรรม 

  
  1.1 เท่าเทียมกัน 

DOs DON’Ts 
 เต็มใจบริการแก่ทุกคนเฉกเช่นเดียวกัน  เลือกปฏิบัติ  เพราะเส้นสาย ต าแหน่ง

หน้าที่ 
 ถือปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน  โดยไม่มี
ข้อยกเว้น 

 ใช้ 2 มาตรฐาน 

ค่ำนิยม (Value) 

“เสมอภาค สุจริต  ใฝ่รู้  มุ่งผลสัมฤทธิ์  สามัคคี” 
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1.2 ยุติธรรม  

DOs DON’Ts 
 เป็นกลาง  เห็นแก่พวกพ้อง อามิสสินจ้าง 
 เคร่งครัดต่อกฎระเบียบ  ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการปฏิบัติ

หน้าที่ 
 
1.3 เป็นธรรม 

DOs DON’Ts 
 ยึดมั่นความถูกต้องในการด าเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ แนวปฏิบัติ และข้อเท็จจริง 

 เข้าข้างใดข้างหนึ่ง ด่วนสรุป 

 รักษาความเป็นกลาง ปราศจากอคติ  ใช้อารมณ์เหนือความถูกต้อง 
 

2. สุจริต (Integrity) 
ค านิยาม : 
ประพฤติดี ประพฤติชอบ ทั้งกาย วาจาใจ ซื่อสัตย์มั่นคงต่อความดีและความถูกต้อง เพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและตนเอง 
องค์ประกอบ : 
 ซื่อสัตย์ 
 หนักแน่น 
 โปร่งใส 
 

2.1 ซื่อสัตย์ 
DOs DON’Ts 

 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง กล้าแสดง 
ความคิดเห็นที่ถูกต้อง  แม้ไม่ถูกใจ 

 คดโกง ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้วง 

 ไม่หวังสิ่งตอบแทนและไม่รับสิ่งของหรือประโยชน์
ใดๆ 

 รับสินบน 

 
2.2 หนักแน่น 

DOs DON’Ts 
 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 
 ยืนหยัดในความถูกต้องไม่หวั่นไหวต่อผลประโยชน์
หรืออ านาจข่มขู่ที่มิชอบ 

 ทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

 
2.3 โปร่งใส 

DOs DON’Ts 
 มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 
 เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้  ปกปิดและบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริง 
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3. ใฝ่รู้ (Eager to Learn) 
ค านิยาม :  
การค้นคว้า สอบถาม ติดตามทุกสิ่งที่ควรรู้ อยากรู้ และศึกษาให้ถ่องแท้ เพื่อน ามาประยุกต์พัฒนาตนเอง
และงานที่รับผิดชอบ น าหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
องค์ประกอบ : 
 ขยัน  ค้นคว้า 
 พัฒนาตัวเอง 
 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
3.1 ขยัน  ค้นคว้า 

DOs DON’Ts 
 หมั่นศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและ
หน่วยงาน 
 

 ขี้เกียจ เฉื่อยชา ท างานตามสั่ง ไปวันๆ 

 เรียนรู้และฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  เบื่อหน่ายที่จะค้นคว้า เข้ารับการฝึกฝน 
อบรมหาความรู้ใหม่ ๆ 

 
3.2 พัฒนาตนเอง 

DOs DON’Ts 
 กระตือรือร้น เห็นความส าคัญ และประโยชนของการ
พัฒนาตนเอง เพื่อความเจริญก้าวหน้า ทั้งเพื่อตนเอง
และองค์กร 

 หลงตัวเองคิดว่าเก่งแล้ว ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ 

 ฝึกฝนตนเองเสมอ อาสาท างานที่ยากและท้าทาย 
เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กร 

 ละเลย เพิกเฉยและปิดกั้นความคิดเห็น
ของผู้อืน่ 

 
3.3 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

DOs DON’Ts 
 ตระหนักถึงความจ าเป็นขององค์กรที่จะต้องปรับปรุง
เปลี่ ยนแปลงให้ทันต่ อสถานการณ์ปั จจุบั นของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

 มองโลกแง่ร้าย ต่อต้านสิ่งใหม่ ๆ ความคิด
ใหม่ ระบบงานใหม่ 

 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง การด าเนินงานระบบอย่าง
สม่ าเสมอ 

 ยึดติดกับแนวปฏิบัติ เดิม ๆ อยากอยู่
สบายๆ ไปเร่ือยๆ 
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4. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
ค านิยาม :  
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ ลุล่วง ให้ประชาชนและ ผู้รับบริการได้รับความคุ้มครองตามจุดหมาย หรือพันธกิจที่
วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นธรรม 
องค์ประกอบ : 
 รับผิดชอบ 
 บริการรวดเร็ว 
 ทุ่มเท ยืนหยัด 

 
4.1 รับผิดชอบ 

DOs DON’Ts 
 มีจิตส านึก ตั้งใจปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 อ้างว่าไม่ใช่หน้าที่ ไม่ได้รับมอบหมาย 

 กล้ายอมรับในสิ่งที่ตนเองท าผิดพลาด  บิดเบือนข้อเท็จจริง ปัดความรับผิดชอบ 
เพื่อให้ตนเองพ้นผิด 

 
4.2 บริการรวดเร็ว 

DOs DON’Ts 
 ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จภายในกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดหรือได้รับปากไว้ 

 อ้างว่ามีงาน หรือภาระเยอะแล้วไม่
สามารถท าให้เสร็จได้ตามเวลาที่ก าหนด 
 

 เอาใจเขามาใส่ใจเรา ตื่นตัว  กระฉับกระเฉง รักษา
มาตรฐานในการบริการให้รวดเร็ว 

 เฉ่ือยชา ไม่รู้ร้อนรู้หนาว ท างานให้ผ่านไป
วันๆ  

 
4.3 ทุ่มเท ยืนหยัด 

DOs DON’Ts 
 อุทิศ สติปัญญา ความสารถให้กับราชการ ยืนหยัด
กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

 อ้างว่าหมดเวลาราชการแล้ว และแจ้งว่า
ต้องท าตามนโยบาย 
 ท้อแท้ เบื่อหน่ายต่อปัญหา อุปสรรค 

 เสียสละเวลา ความสุขส่วนตัว เช่น วันหยุด เพื่อ
มุ่งเน้น ตั้งใจท างานให้ส าเร็จ 

 ยึดติดกับแนวปฏิบัติ เดิม ๆ อยากอยู่
สบายๆ ไปเร่ือยๆ 
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5. สามัคคี (Unity) 
ค านิยาม :  
รวมพลัง  ความคิด การกระท า  เป้าหมาย และทัศนคติร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียว   เพื่อประโยชน์ของ สคบ.  
องค์ประกอบ : 
 มีน้ าใจ 
 ร่วมแรงร่วมใจ 
 เคารพให้เกียรติ 
 รักและศรัธาในองค์กร 

 
5.1 มีน้ าใจ 

DOs DON’Ts 
 ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน แม้ไม่ใช่หน้าที่
ความรับผิดชอบของตน 
 

 เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานและองค์กร 

 มีจิตอาสา ช่วยเหลือ เกื้อกูล  ท าร้ายจิตใจเพื่อนร่วมงาน เช่น พูดจา
เสียดสี ตั้งใจท าให้เสียหน้าในที่สาธารณะ 
หรือขโมยผลงาน 

 

5.2 ร่วมแรงร่วมใจ 
DOs DON’Ts 

 ร่ วมกันคิด  ท าและรับผิดชอบต่องานที่ ได้ รั บ
มอบหมายร่วมกัน 

 เกี่ยงงาน ปัดความรับผิดชอบ และใส่ร้าย
เพื่อน 
 

 ยึดมั่นต่อเป้าหมายส่วนรวมและผลประโยชน์ของ
ประชาชน 

 ตัวใครตัวมัน ไม่สนใจความเดือดร้อนของ
ใคร 
  แบ่งพรรคแบ่งพวก 

 
5.3 เคารพให้เกียรติ 

DOs DON’Ts 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้องแม้ เป็น
ความเห็นที่แตกต่าง 

 มีทิฐิ  อคติ  ยึดถือในความคิดเห็นของ
ตนเองเป็นใหญ่ 

 สุภาพ มีมารยาท ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน  ก้าวร้าว ดูถูกคนอื่น กระด้างกระเดื่อง 
 

 
5.4 รักและศรัทธาในองค์กร 

DOs DON’Ts 
 เชื่อมั่นในเป้าประสงค์ และปณิธานความถูกต้องของ 
สคบ. 

 พูดถึงองค์กรในทางไม่ดี เหยีดหยายมใส่
ร้ายองค์กรตนเอง 

 ร่วมกันทุ่มเท แรงกาย แรงใจสติปัญญา ผลักดันให้
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 ทุจริตต่อหน้าที่ หรือการการะท าอื่นๆ ท า
ให้ชื่อเสียงองค์กรให้เสื่อมเสีย 
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กำรเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค และยุทธศำสตร์ชำติ 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ม. ๘๔ 

นโยบายรัฐบาล 
แผนบริหารราชการ

แผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี 

ระดับชาติ 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

การพัฒนากระบวนงาน
แก้ไขปัญหาเรือ่งราวร้อง
ทุกข์ของ สคบ. 

ผลผลิต-ผลลัพธ์ 

กิจกรรม 

ระดับกรม 
แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

การเพิ่มประสทิธิภาพ
กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ทันต่อ
เหตุการณ ์

การพัฒนากลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคสู่ประชาคม
อาเซียน 

การพัฒนากลไกและ
มาตรฐานการตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง และเตอืนภัย
ผู้บริโภค 

การพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค และเครอืข่ายด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค 

การบูรณาการ
ง า น คุ้ ม ค ร อ ง
ผู้บริโภคในพื้นที่ 

การพัฒนา
องค์กรให้มี
สมรรถนะสูง 

กลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคสู่อาเซียน
มีประสิทธิภาพ 

- ผู้ประกอบธุรกิจ
ด าเนินกิจการ
ถูกต้องตาม
กฎหมายและ 
จริยธรรม  
- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการเลือกใช้
สินค้าและ บริการ 

กฎหมายมีความ
ทันสมัย  
 

- กระบวนการแก้ไขปัญหา
เร่ืองราวร้องทุกข์มีประสิทธภิาพ 
- มีสารบบเร่ืองราวร้องทุกข์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

- ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองสิทธิผู้บริโภค 
- เครือข่ายมีความเข้มแข็งใน
การคุ้มครองผู้บริโภค 
 

- กลไกการด าเนินงาน
ภายใต้แผนแม่บทการ
คุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชาติมีความ
ต่อเนื่องเกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุดแก่ประชาชน 
- การคุ้มครองผู้บริโภค
ในจังหวัด และท้องถิ่น
มีประสิทธิภาพ 
 

- องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 
- บุคลากรมี
ความรู้ 
ความสามารถทัน
ต่อเหตุการณ์ 
 



 

 
 

 
 

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ ของ สคบ. พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
   

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
กลไกคุ้มครองผู้บริโภคสู่
ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ ๑ ก าหนดมาตรการเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน  
กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการความร่วมมือให้สอดคล้องกับงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
กลไกและมาตรฐานการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และ
เตือนภัยผู้บริโภค 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ ตรวจสอบ ก ากับ และติดตามพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ  
พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจในการปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนด และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๔ ตรวจสอบสินค้า และบริการที่สุ่มเสี่ยงและอาจไม่
ปลอดภัย พร้อมทั้งด าเนินการเฝ้าระวัง เตือนภัยสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดท าฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่ปลอดภัยให้เป็น
ศูนย์กลางข้อมูลประกอบการซื้อสินค้า และบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อ
เหตุการณ์ 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก และจัดท ากฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคให้มีความทันสมัยเหมาะสม และสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา
กลไกการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ. 
 

กลยุทธ์ที่ ๗ ทบทวน พัฒนา และจัดท ากลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องราว
ร้องทุกข์ให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานในปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค และ
เครือข่ายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาช่องทางสื่อสาร และเนื้อหาที่ใช้ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับ
ปัจจุบัน 
กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบูรณา
การงานคุ้มครองผู้บริโภคใน
พ้ืนที่ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ ผลักดันการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้แผน
แม่บทการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนากลไกการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา
องค์กรให้มีสมรรถนะสูง 
 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ พัฒนาสมรรถนะองค์กรตามหลักการบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม่ 
กลยุทธ์ที่ ๑๓ พัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกระดับ 

หน้า ๖๐ 
 



 

 
 

 
ยุทธศำสตร์ที ่๑ กำรพัฒนำกลไกคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชำคมอำเซียน 
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ 
 ส่งเสริมกลไกการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค และการรวมกลุ่มระหว่างอาเซียน  และ
ยกระดับองค์กรผู้บริโภค หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อสารมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีศักยภาพ  
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ และสามารถจัดการชดเชย ฟ้ืนฟู และเยียวยาความเสียหาย
ให้กับผู้บริโภคเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า และบริการ 
ตัวช้ีวัด จ ำนวนกลไก/ มำตรกำรกำรคุ้มครองผู้บริโภคสู่อำเซียน 

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

จ านวนกลไก* 
 

๑ ๒ ๓ ๔ 

*หมายเหตุ ก าหนดกลไก/ มาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคสู่อาเซียน เช่น ๑. แนวทางเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน 
๒. มาตรการประกันความเสียหาย ๓. มาตรการค้ าประกันความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ๔. มาตรฐาน
รับรองผลิตภัณฑ์ ๕. แนวทางการเฝ้าระวัง/ เตือนภัยที่รวดเร็วส าหรับสินค้าไม่ปลอดภัย ๖.แผนปฏิบัติการ
คุ้มครองผู้บริโภคในระดับอาเซียน ของ สคบ. 
 
กลยุทธ์ ก ำหนดมำตรกำรเยียวยำผู้บริโภคข้ำมแดน 

เป้ำหมำยของกลยุทธ์  
 มีเป้าหมายเพ่ือสร้างมาตรการเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดนให้เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาในเบื้องต้นอันจะเป็นการบรรเทาความ
เสียหายที่เกิดข้ึน และสร้างมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคในการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้บริโภค เช่น ระบบ
ประกันความเสียหายแก่ผู้บริโภค ระบบค้ าประกันความปลอดภัยของสินค้าหรือบริการ ระบบรับรองผลิตภัณฑ์ 
ตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จในกำรก ำหนดแนวทำงกำรเยียวยำผู้บริโภคข้ำมแดน 

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ระดับ* ๑ ๒ ๓ ๔ 
*หมายเหตุ ระดับความส าเร็จในการก าหนดแนวทางการเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน หมายถึง ระดับที่ ๑  
มีการจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนด้านการเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน ระดับที่ ๒ จัดท า ร่างแผนการปฏิบัติงาน
ด้านการเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน เสนอต่อ ที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา ระดับที่ ๓ ด าเนินการแก้ไขตามมติที่
ประชุมผู้บริหาร และแผนการปฏิบัติงานด้านดารเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ คคบ. 
พิจารณา ระดับที่ ๔ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนการปฏิบัติงานด้านดารเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน  
ฉบับสมบูรณ์ต่อสาธารณะ ระดับที่ ๕ ติดตาม ประเมินผล และจัดท าบทวิเคราะห์จากการปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติงานด้านดารเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน เสนอต่อ คคบ. เพ่ือให้ข้อคิดเห็น และปรับปรุงให้เหมาะสมเพ่ือใช้
ด าเนินการในปีต่อไป   
 
 
 หน้า ๖๑ 

 



 

 
 

 
 
มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ 
 ๑) การศึกษาแนวทางมาตรการเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน  และก าหนดแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม    
 ๒) การจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านคุ้มครองผู้บริโภคกับต่างประเทศ  และแต่งตั้ง
บุคลากรรับผิดชอบและด าเนินงาน 
 ๓) จัดมาตรฐานการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้บริโภค 
 
กลยุทธ์ บูรณำกำรควำมร่วมมือให้สอดคล้องกับงำนคุ้มครองผู้บริโภคในระดับสำกล 
เป้ำหมำยของกลยุทธ์  
 มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับ
ระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อสารมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีศักยภาพ 
มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค   โดยมุ่งให้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานมีความเข้มแข็ง
ในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ตัวช้ีวัด จ ำนวนกิจกรรมกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

จ านวนกิจกรรม* 
 

๑ ๒ ๓ ๔ 

*หมายเหตุ จ านวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ  
 ๑) จัดท าแผนปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับอาเซียน ของ สคบ. พร้อมติดตาม
ประเมินผล และทบทวนเพ่ือปรับปรุงให้แนวทางมาตรการมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง 

๒) ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคในประเทศต่างๆได้รวมกลุ่ม และด าเนิน
กิจกรรมในการปกป้อง คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคร่วมกับผู้บริโภคในประเทศ รวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ 

๓) การส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสื่อสารมวลชน ภาควิชาการ กลุ่มวิชาชีพ และ
เครือข่ายทางสังคมต่าง ๆ ในต่างประเทศ รวมกลุ่มในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  

๔) การส่งเสริม และให้ข่าวสารโดยการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้บริโภค และผู้ผลิตให้ความสนใจในการรักษาสิทธิผู้บริโภคของตน 

๕) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้านที่ตรงตามความต้องการ และความจ าเป็น
ให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม องค์กร เช่น ศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ การบริหารจัดการ
กลุ่มและเครือข่าย การเก็บและรวบรวมข้อมูล  

๖) การส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายผู้บริโภคระหว่างประเทศให้มี 
ส่วนร่วมในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับ 

 
 หน้า ๖๒ 

 



 

 
 

 
 
๗) การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา 

ในรูปแบบของการผลักดันให้สถานศึกษามีเนื้อหาการคุ้มครองผู้บริโภคที่สอดแทรกอยู่ในวิชาพ้ืนฐาน และ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอน ข้อมูลความรู้ สื่อการสอน และนวัตกรรมในการเรียน 
การสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาประจ าชาตินั้นๆ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำกลไก และมำตรฐำนกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง และเตือนภัยผู้บริโภค 
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ 

 ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมมีกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค
(เข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได้)  ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ  
เพ่ือป้องกันอันตรายจากสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย การเรียกคืนสินค้า การยกเลิกการใช้  
 
ตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตำมกฎหมำย 

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ระดับ* ๓ ๔ ๔ ๕ 
*หมายเหตุ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมาย หมายถึง ระดับที่ ๑ 
ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการด าเนินการตามกฎหมาย ร้อยละ ๘๕ ระดับที่ ๒ ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการ
ด าเนินการตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๐ ระดับที่ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการด าเนินการตามกฎหมาย ร้อยละ 
๙๕ ระดับท่ี ๔ ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการด าเนินการตามกฎหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ระดับที่ ๕ ผู้ประกอบธุรกิจที่
ได้รับการด าเนินการตามกฎหมาย ร้อยละ ๑๐๐ และเมื่อด าเนินการตรวจสอบซ้ ารายเดิมผู้ประกอบธุรกิจ
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
 
ตัวช้ีวัด ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อมำตรฐำนกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง และเตือนภัยผู้บริโภค
ของ สคบ. 

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ร้อยละ* ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ 
 
กลยุทธ์  ตรวจสอบ ก ำกับ และติดตำมพฤติกำรณ์ผู้ประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภำพผู้ประกอบ
ธุรกิจในกำรปฏิบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
เป้ำหมำยของกลยุทธ์  

 เพ่ือพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ ก ากับ และติดตามพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ ให้มี
ประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่อาจมีข้อบกพร่องจาก กระบวนการผลิต หรือข้อบกพร่องจาก
การให้บริการ  และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในการประกอบการ 

 
 
 

หน้า ๖๓ 
 



 

 
 

 
 
ตัวชี้วัด จ ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภำพผู้ประกอบธุรกิจในกำรปฏิบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด และมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

จ านวนกิจกรรม* 
 

๑ ๒ ๓ ๔ 

*หมายเหตุ จ านวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ 

๑) จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ ก ากับ และติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ พร้อมทั้ง
ด าเนินการทบทวนกลไกดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ในปัจจุบัน 

๒) ก าหนดแผนการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจให้ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง และ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งการตรวจสอบตามเทศกาล หรือกรณีเกิดปัญหาเร่งด่วนแก่ผู้บริโภค และสังคม 

๓) มีการก าหนดมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบธุรกิจ โดยอิงหลักเกณฑ์ 
ISO  ๒๖๐๐๐ (ISO ๒๖๐๐๐ Social Responsibility เป็นมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบ
ของสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร  เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของคน 
ในสังคม)   

๔) พัฒนากลไกในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบ 
ต่อการประกอบธุรกิจทุกประเภท 
 
กลยุทธ์  ตรวจสอบสินค้ำ และบริกำรที่สุ่มเสี่ยงและอำจไม่ปลอดภัย พร้อมทั้งด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง เตือนภัย
สินค้ำที่ไม่ปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่อง 
เป้ำหมำยของกลยุทธ์  
  มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภ าพโดยให้มีกลไก 
การเฝ้าระวัง การเตือนภัย และตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและบริการ พร้อมทั้งพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม
เพ่ือใช้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหารวมถึงการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค   
ตัวช้ีวัด ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของจ ำนวนสินค้ำ และบริกำรที่ได้รับตรวจสอบ ทดสอบ พิสูจน์ 

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น* 
 

๒ ๓ ๔ ๕ 

*หมายเหตุ ข้อมูลเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึนจากการตรวจสอบย้อนหลัง ๓ ปี 
 
 
 
 

หน้า ๖๔ 
 



 

 
 

 
มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ 

๑) จัดให้มีกลไกการเฝ้าระวังและตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและบริการในบริบทของกฎหมาย
ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตาม และจัดให้มีการทดสอบหรือ
พิสูจน์สินค้า หรือบริการใดๆตามที่เห็นสมควรและจ าเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 

๒) ก าหนดแผนการทดสอบ และพิสูจน์สินค้า หรือบริการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายให้ชัดเจน
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการตรวจสอบสินค้า บริการที่เป็นปัญหาในกรณีเร่งด่วนของสังคม  

๓) ผลักดัน ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา
รวมถึงการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค  และผลักดันการแสวงหาช่องทางสนับสนุนงบประมาณเพ่ือน ามาใช้ใน
ด าเนินการ เช่น การขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก วช. สกอ. สสส. เป็นต้น 

๔) ผลักดันงานด้านการเตือนภัยให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในประเทศ และบูรณาการร่วมกับ
ประเทศต่างๆเพ่ือให้การเตือนภัยมีความเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 

๕) ผลักดันการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และระหว่าง
ประเทศในเรื่องของการพิสูจน์ ทดสอบ สินค้า และบริการ 
 
กลยุทธ์  จัดท ำฐำนข้อมูลสินค้ำและบริกำรที่ปลอดภัยให้เป็นศูนย์กลำงข้อมูลประกอบกำรซื้อสินค้ำ และ
บริกำร 
เป้ำหมำยของกลยุทธ์  
 มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาระบบICT ในการบูรณาการท างาน โดยรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า และบริการ รวมทั้งเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ พยากรณ์ความน่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ เพ่ือใช้ในการวางแผนทั้งในด้านของ Prevention และ 
Protection 
 
ตัวชี้วัด จ ำนวนเรื่องจำกสำรบบเรื่องรำวร้องทุกข์ที่จัดท ำเป็น Warning Information Center เผยแพร่ 
สู่สำธำรณะ 

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

จ านวน 
 

๕ ๗ ๙ ๑๑ 

 
มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ 

๑) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ทันต่อเหตุการณ์ และเผยแพร่
ข้อมูลให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงที โดยมีการแยกหมวดหมู่ที่ชัดเจนซึ่งจะท าให้
การน าข้อมูลไปใช้มีความรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน 

๒) การสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล และสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผน ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา พัฒนา 
และปรบัปรุงมาตรการ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนน าข้อมูลไปจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่  
 
 หน้า ๖๕ 

 



 

 
 

 
วางแผนพัฒนาองค์ความรู้และเสริมศักยภาพให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การสร้าง  
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และระหว่างภาคส่วนในการท างาน เป็นต้น 

๓) การผลักดันให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วมในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคของหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
โดยการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล ได้แก่ ผลการด าเนินงานของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องในการป้องกัน 
เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน การใช้
งบประมาณ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย  

๔) ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจ และสื่อสารมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและ
บริการทีถู่กต้องตามความจริง 
 ๕) การสนับสนุนการถอดบทเรียนของหน่วยงานหรือองค์กรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่มี
ประสิทธิภาพ บรรจุไว้ในสารบบเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ. โดยการก าหนดหมวดหมู่ที่เหมาะสม เพ่ือให้ภาคี
เครือข่ายผู้บริโภคสามารถน าบทเรียนไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุกำรณ์ 
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ 

 ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมมีกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค
(เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้)  ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ตลอดจน
พัฒนาและปรับปรุงนโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่เป็นเครื่องมือ ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ 
โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติเป็น
หน่วยงานกลางในการด าเนินงานการคุ้มครองแบบบูรณาการ 
 
ตัวช้ีวัด จ ำนวนกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับกำรจัดท ำ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และยกเลิก  

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

จ านวน* 
 

๗ ๗ ๗ ๗ 

*หมายเหตุ สถิติผลการด าเนินงานเฉลี่ย ๓ ปี 
 
กลยุทธ์  ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก และจัดท ำกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคให้มีควำมทันสมัยเหมำะสม 
และสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 
เป้ำหมำยของกลยุทธ์  

 เพ่ือศึกษา พัฒนา และปรับปรุงนโยบายกฎหมาย มาตรฐาน มาตรการ ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
 
 
 
 หน้า ๖๖ 

 



 

 
 

 
ตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติกำรทบทวนกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคประจ ำปี  

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ระดับ* ๔ ๔ ๔ ๔ 
*หมายเหตุ ระดับความส าเร็จของแผนปฏิบัติการทบทวนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคประจ าปี หมายถึง ระดับที่ 
๑ มีการประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศที่จะทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิก 
รวมถึงที่จัดท าขึ้นใหม่ประจ าปีงบประมาณ ระดับที่ ๒ จัดท า ร่างแผนปฏิบัติการทบทวนกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าปี เสนอต่อ ที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา ระดับที่ ๓ ด าเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมผู้บริหาร 
และจัดท าแผนปฏิบัติการทบทวนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคประจ าปี เสนอต่อ ลคบ.พิจารณา ระดับที่ ๔ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการทบทวนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคประจ าปี  ระดับที่ ๕ ติดตาม 
ประเมินผล และ รายงานผล เสนอต่อ ที่ประชุมผู้บริหาร เพ่ือให้ข้อคิดเห็น และปรับปรุงให้เหมาะสมเพ่ือใช้
ด าเนินการในปีต่อไป  
 
มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ 
 ๑) การศึกษา ทบทวนสถานการณ์ และเฝ้าระวังปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศในประเด็นด้านกฎหมาย มาตรการ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ 
หรืออาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค และจัดท าแผนปฏิบัติการทบทวนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคประจ าปี 
 ๒) การผลักดันให้มีการปรับปรุง และพัฒนานโยบาย กฎหมาย มาตรฐานมาตรการ ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์กับผู้บริโภค 
 ๓) การสนับสนุนกระบวนการพัฒนา และการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม เช่น ฉันทามติจาก
สมัชชาสุขภาพ เวทีสาธารณะ การเข้าชื่อเพ่ือเสนอกฎหมาย เป็นต้น  
 ๔) การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเพ่ือเป็นกติกาใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ของตนเอง 
 ๕) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๖) การให้ความรู้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรผู้บริโภค และภาค
ผู้ประกอบการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๖๗ 
 



 

 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำกลไกกำรแก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้องทุกข์ของ สคบ. 
 มีเป้าหมายเพ่ือหาแนวทางการพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ. 
เพ่ือใหก้ารด าเนินการแก้ไขปัญหาเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลเรื่องราว
ร้องทุกข์ และสร้างกลไกการคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์ และระบบติดตามสถานะเรื่องราวร้องทุกข์  ให้เป็น
รูปธรรมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของส่วนราชการ 
 
ตัวช้ีวัด จ ำนวนมำตรฐำน/ กลไก/ กิจกรรมพัฒนำกลไกกำรแก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้องทุกข์ของ สคบ. 

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

จ านวน* 
 

๑ ๒ ๓ ๔ 

*หมายเหตุ มาตรฐาน/ กลไก/ กิจกรรมพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ.  ได้แก่ ๑. 
มาตรฐานกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ. ๒. กลไกการคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์ ๓. กลไก
การติดตามสถานะเรื่องราวร้องทุกข์ ๔. การพัฒนาช่องทางการร้องเรียน ๕. พัฒนาสารบบเรื่องราวร้องทุกข์
ของ สคบ.  
 
ตัวช้ีวัด ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรสำรบบเรื่องรำวร้องทุกข์ของ สคบ. 

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ร้อยละ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ 
 
กลยุทธ์  ทบทวน พัฒนำ และจัดท ำกลไกกำรแก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้องทุกข์ให้มีควำมเหมำะสมกับกำร
ด ำเนินงำนในปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนำสำรบบเรื่องรำวร้องทุกข์ให้เป็นปัจจุบัน สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวก
เหมำะสมกับกำรใช้งำน 
เป้ำหมำยของกลยุทธ์  

 เพ่ือให้งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของ สคบ. มีมาตรฐานที่ชัดเจน มีกลไกการคัดกรองเรื่องราว
ร้องทุกข์ การก าหนดแนวทางในการเจรจาไกล่เกลี่ย การสร้างระบบติดตามสถานะเรื่องราวร้องทุกข์ รวมถึง
พัฒนาสารบบเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ.ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้การด าเนินการของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ผู้บริโภค 
 
ตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำมำตรฐำนกระบวนกำรแก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้องทุกข์  

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ระดับ* ๕ ๕ ๕ ๕ 
*หมายเหตุ ระดับความส าเร็จของการจัดท ามาตรฐานกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ หมายถึง 
ระดับที่ ๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ / คณะท างานในการก าหนดมาตรฐานกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องราว
ร้องทุกข ์ระดับท่ี ๒ จัดท า ร่างมาตรฐานกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ เสนอต่อ ที่ประชุมผู้บริหาร 
 

หน้า ๖๘ 
 



 

 
 

 
 
พิจารณา ระดับที่ ๓ ด าเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมผู้บริหาร และจัดท ามาตรฐานกระบวนการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ ลคบ. พิจารณา ระดับที่ ๔ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มาตรฐาน
กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ฉบับสมบูรณ์ ระดับท่ี ๕ ติดตาม ประเมินผล และ รายงานผล เสนอ
ต่อ ที่ประชุมผู้บริหาร เพ่ือให้ข้อคิดเห็น และปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อใช้ด าเนินการในปีต่อไป 
 
ตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จของกลไกกำรคัดกรองเรื่องรำวร้องทุกข์  

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ระดับ* ๔ ๕ ๕ ๕ 
*หมายเหตุ ระดับความส าเร็จของกลไกการคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์ หมายถึง ระดับที่ ๑ มีการประชุมเพ่ือ
พิจารณาก าหนดรูปแบบกลไกการคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์ ระดับที่ ๒ จัดท า ร่าง แนวทางการด าเนินการคัด
กรองเรื่องราวร้องทุกข์ เสนอต่อ ที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา ระดับที่ ๓ ด าเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม
ผู้บริหาร และจัดท าแนวทางการด าเนินการคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์ ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ ลคบ.พิจารณา 
ระดับท่ี ๔ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติตามแนวทาง ระดับท่ี ๕ ด าเนินการคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์ได้
ตามเวลาที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐  
 
ตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำกลไกกำรติดตำมสถำนะเรื่องรำวร้องทุกข์  

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ระดับ* ๕ ๕ ๕ ๕ 
*หมายเหตุ ระดับความส าเร็จของการจัดท ากลไกการติดตามสถานะเรื่องราวร้องทุกข์ หมายถึง ระดับที่ ๑ มี
การประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดรูปแบบระบบการติดตามสถานะเรื่องราวร้องทุกข์ ระดับที่ ๒ จัดท าระบบการ
ติดตามสถานะเรื่องราวร้องทุกข์ ระดับที่ ๓ อบรมบุคลากรให้มีความเข้าใจในการใช้ระบบ และเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ระบบสู่สาธารณะชน ระดับที่ ๔ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ – ๗๐ ระดับที่ ๕ 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
 
มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ 
 ๑) ทบทวน และพัฒนาสารบบเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ. ให้เป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวกเหมาะสมกับการใช้งาน 
 ๒) ก าหนดมาตรฐานกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเป็นรูปธรรม และมีการ
ทบทวนมาตรฐานดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อการใช้งาน 
 ๓) สร้างระบบการคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนให้การ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์เกิดผลสัมฤทธิ์ได้รวดเร็วขึ้น  
 ๔) สร้างระบบติดตามสถานะเรื่องราวร้องทุกข์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคท่ีใช้บริการ 
 
 หน้า ๖๙ 

 



 

 
 

 
 ๕) การศึกษาแนวทางการพัฒนาช่องทางการร้องเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/มือถือ เพ่ือง่าย
ต่อการเข้าถึงการให้บริการที่รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าหรือ
บริการ 
  
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริโภค และเครือข่ำยด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่ม และยกระดับองค์กรผู้บริโภค หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สื่อสารมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค   โดยมุ่งใหห้น่วยงาน/ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค และส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัด ระดับกำรรับรู้สิทธิผู้บริโภคของประชำชน  

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ระดับ* ๓ ๓ ๔ ๔ 
*หมายเหตุ ระดับการรับรู้สิทธิผู้บริโภคของประชาชน หมายถึง ระดับที่ ๑ จากผลการส ารวจประชาชนมีระดับ
การรับรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ๕ ประการตามที่กฎหมายก าหนดอยู่ในระดับน้อย ระดับที่ ๒ จากผลการส ารวจ
ประชาชนมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ๕ ประการตามที่กฎหมายก าหนดอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 
ระดับท่ี ๓ จากผลการส ารวจประชาชนมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ๕ ประการตามที่กฎหมายก าหนด
อยู่ในระดับปานกลาง ระดับท่ี ๔ จากผลการส ารวจประชาชนมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ๕ ประการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ระดับที่ ๕ จากผลการส ารวจประชาชนมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
สิทธิผู้บริโภค ๕ ประการตามที่กฎหมายก าหนดอยู่ในระดับสูง 
 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคที่มีกำรด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ร้อยละ* ๘๘.๙๗ ๙๑.๙๗ ๙๔.๙๗ ๙๗.๙๗ 
*หมายเหตุ สถิติย้อนหลัง ๓ ปี 
 
กลยุทธ์  พัฒนำช่องทำงสื่อสำร และเนื้อหำที่ ใช้ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ เหมำะสมกับ
กลุ่มเป้ำหมำย และสอดคล้องกับปัจจุบัน 
เป้ำหมำยของกลยุทธ์  
 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริ โภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย สะดวกรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย เช่น ใน
กลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา คนท างาน ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ เป็นต้น  
 
 
 
 

หน้า ๗๐ 
 



 

 
 

 
 
ตัวช้ีวัด ระดับกำรรับรู้สื่อจำกสคบ.ในแต่ละช่องทำงของประชำชน 

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ระดับ* ๓ ๓ ๔ ๔ 
*หมายเหตุ ระดับการรับรู้สื่อในแต่ละช่องทางของประชาชน หมายถึง ระดับท่ี ๑ จากผลการส ารวจประชาชนมี
ระดับการรับรู้สื่อในทุกช่องทางเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ระดับที่ ๒ จากผลการส ารวจประชาชนมีระดับการรับรู้สื่อ
ในทุกช่องทางเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ระดับที่ ๓ จากผลการส ารวจประชาชนมีระดับการรับรู้สื่อในทุก
ช่องทางเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ระดับที่ ๔ จากผลการส ารวจประชาชนมีระดับการรับรู้สื่อในทุกช่องทาง
เฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ระดับที่ ๕ จากผลการส ารวจประชาชนมีระดับการรับรู้สื่อในทุกช่องทางเฉลี่ยอยู่
ในระดับสูง 
 
ตัวช้ีวัด ระดับควำมเหมำะสมของเนื้อหำสื่อที่เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ โดย สคบ. 

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ระดับ* ๓ ๓ ๔ ๔ 
*หมายเหตุ ระดับความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โดย สคบ.  หมายถึง ระดับที่ ๑ จาก
ผลการส ารวจประชาชนมีความเห็นว่าสื่อที่สคบ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
ระดับท่ี ๒ จากผลการส ารวจประชาชนมีความเห็นว่าสื่อที่สคบ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างน้อย ระดับที่ ๓ จากผลการส ารวจประชาชนมีความเห็นว่าสื่อที่สคบ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ระดับที่ ๔ จากผลการส ารวจประชาชนมีความเห็นว่าสื่อที่สคบ. เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ระดับที่ ๕ จากผลการส ารวจประชาชนมีความเห็นว่า
สื่อที่สคบ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูง  
 
มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ 
 ๑) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเนื้อหาของสื่อด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความน่าสนใจ และ
เท่าทันกับสถานการณ์การคุ้มครองบริโภคทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และ
ต่างประเทศ 
 ๒) พัฒนารูปแบบการให้ความรู้ การรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การสื่อสารในสื่อกระแสหลัก เช่นโทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ และวิทยุ, การสื่อสารในสื่อท้องถิ่น เช่น โทรทัศน์ท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน,  
การสื่อสารในสื่อชุมชน เช่น หอกระจายข่าว และเสียงตามสาย, การสื่อสารโดยสื่อบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ 
แกนน า และอาสาสมัคร ตลอดจนการสื่อสารโดยสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ เช่น หนังสือ เอกสาร แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ และบอร์ดนิทรรศการรวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสังคมออนไลน์ (Social Media)การจัด
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นต้น 
 ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภค และหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร รวมทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย  

หน้า ๗๑ 
 



 

 
 

 
 
 ๔) ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจ และสื่อสารมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและ
บริการที่ถูกต้องตามความจริง 

 ๕) ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการให้บริการ 
ประชาชน (e-Service) เพ่ือให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น รวมทั้งพัฒนารูปแบบ การบริการที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเป็นผู้เลือกรูปแบบการรับบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง (Government 
You Design)  

 ๖) ส่งเสริมช่องทางของบริการภาครัฐทุกประเภท โดยให้เชื่อมโยงกับบริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกหน่วยงานของภาครัฐ รวมถึงข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

๗) การสร้าง และพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ที่รวบรวมเนื้อหา
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ส าหรับให้เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรผู้บริโภค 
เครือข่ายผู้ประกอบการ และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ในรูปแบบภาษาต่างประเทศ 
 
กลยุทธ์  ส่งเสริมกำรด ำเนินกิจกรรมเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง  
เป้ำหมำยของกลยุทธ์  
 เพ่ือสร้าง และขยายเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน ในส่วนกลาง ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น ให้มีความครอบคลุมโดยเน้น 
การบริโภคอย่างยั่งยืน  รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้บริโภคค านึงถึงการบริโภคสินค้า บริการที่ช่วยในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และการเฝ้าระวังสินค้า บริการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายพร้อมทั้งรณรงค์เพ่ือป้องกันในฐานะ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
ตัวช้ีวัด จ ำนวนกิจกรรมที่ สคบ.บูรณำกำรร่วมกับเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภค  

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

จ านวนกิจกรรม* 
 

๒ ๓ ๔ ๕ 

*หมายเหตุ จ านวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
   
มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ 
 ๑) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รวมกลุ่ม และด าเนินกิจกรรมในการปกป้อง 
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และด าเนินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามความสนใจ ตลอดจนขยายเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากขึ้น 
 ๒) การส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสื่อสารมวลชน ภาควิชาการ กลุ่มวิชาชีพ และ
เครือข่ายทางสังคมต่าง ๆ ในส่วนกลาง ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น รวมกลุ่มในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภค และก าหนดแผนการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายประจ าปี 
 ๓) การส่งเสริมและให้ข่าวสารเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีความใส่ใจต่อผลกระทบของการผลิตที่ใช้
ทรัพยากรฟุ่มเฟือย และการผลิตที่ไม่ยั่งยืน ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีในการบริหารสิ่งแวดล้อม 
 หน้า ๗๒ 

 



 

 
 

 
 ๔) การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบียบวิธีการปฏิบัติ ข้อมูลข่าวสาร 
สถานการณ์ปัญหาให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริโภคอย่างยั่งยืนแก่ผู้บริโภค  
ทุกกลุ่ม เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก  
การตัดสินใจในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค (Ecological Intelligence) และหันมาใส่ใจสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 ๕) สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภค ด้วยการให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และการจัด
เวทีเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ขององค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อม และภาคธุรกิ จ เป็นการเปิดประเด็น
ถกเถียงแนวทางการบริโภคที่เหมาะสมกับสังคม หรือแนวทางการบริโภคอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นการเผยแพร่
ความรู้สู่กลุ่มคนในวงกว้าง   
 ๖) การส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน การติดตามตรวจสอบ การสื่อสาร 
การรับเรื่องร้องเรียน การเจรจาไกล่เกลี่ย การช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายให้กับเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค  
 ๗) การส่งเสริมและพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมในการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับเครือข่าย
ผู้ประกอบการ และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๘) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้านที่ตรงตามความต้องการ และความจ าเป็น
ให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม องค์กร หรือพ้ืนที่ เช่น ศักยภาพด้านภาษา การบริหารจัดการกลุ่ม
และเครือข่าย การเก็บและรวบรวมข้อมูล  
 ๙) การส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายผู้บริโภคในส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับ 
 ๑๐) การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใน
สถานศึกษา ในรูปแบบของการผลักดันให้สถานศึกษามีเนื้อหาการคุ้มครองผู้บริโภคที่สอดแทรกอยู่ในวิชา
พ้ืนฐาน และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอน ข้อมูลความรู้ สื่อการสอน และนวัตกรรมใน
การเรียนการสอน 
 ๑๑) การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ที่รวบรวมเนื้อหาความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ส าหรับให้เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรผู้ บริโภค เครือข่าย
ผู้ประกอบการ และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรบูรณำกำรงำนคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ 
 มีเป้าหมายเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับประเทศ และ
สามารถบูรณาการงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน  โดยมีระบบการท างานแบบ
เชื่อมโยงและจัดการเรื่องร้องทุกข์แบบองค์รวม (Gate Way Integration) โดยมีส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๗๓ 
 



 

 
 

ตัวชี้วัด ร้อยละควำมส ำเร็จของกิจกรรมที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยตำมแผนกำรปฏิบัติกำร
คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชำติ 

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ร้อยละ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ 
 
 
กลยุทธ์  ผลักดันกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคภำยใต้แผนแม่บทกำรคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชำติ 
เป้ำหมำยของกลยุทธ์  
 เพ่ือบูรณาการยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่กระจายกันอยู่ในหลาย กรม กระทรวง เช่น การคุ้มครองผู้บริโภคด้านราคา
สินค้าและบริการ อยู่ ในความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ด้านอาหารและยา  
อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ด้านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นต้น ให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกันไม่ท างานซ้ าซ้อนกัน มีความเป็นเอกภาพ และช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรมที่ด ำเนินกำรภำยใต้แผนแม่บทกำรคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชำติ 

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ร้อยละ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 
มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ 
 ๑) ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ  ด้วยการจัดตั้งศูนย์
คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ โดยศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานนโยบายในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของประเทศไทย  ตามยุทธศาสตร์หลัก  ๕  ยุทธศาสตร์โดยด าเนินการบูรณาการยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ และงบประมาณ ของหน่วยงานที่ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคท่ีกระจัดกระจายอยู่ตาม กรม  กระทรวง 
ต่างๆ  ให้มีการขับเคลื่อนกลไกการท างานให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการด าเนินงานนี้อยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแลของ “คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ” ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานคณะกรรมการ และกรรมการประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน กสทช. ส านักงาน คปภ. เป็นต้น หน้าที่ของ
คณะกรรมการ คือ การก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน รวมถึงงบประมาณ ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และบูรณาการเพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภค ทั้งในเชิงของการป้องปราม 
และปราบปราม ศึกษาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ซ้ าซ้อนและจุดบกพร่อง โดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจะเป็นหน่วยงานหลักท าหน้าทีฝ่่ายเลขานุการในการจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามแผนแม่บทการคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ และผลักดันสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งก าหนดกลยุทธ์ วิธีการ และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน 
 
 หน้า ๗๔ 

 



 

 
 

 ๒) ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ จะเป็นศูนย์คลังข้อมูลกลางเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของ
ชาติ โดยมีข้อมูลการประกอบธุรกิจ ข้อมูลการร้องเรียน ข้อมูลจากการศึกษาวิจัย ข่าวสารและองค์ความรู้ต่างๆ 
และน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ เพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดเป็นมาตรการ แนวทางการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเฉพาะด้านนั้นๆ รวมถึงในรูปแบบของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนระวังภัยให้แก่ผู้บริโภคผ่าน
สื่อต่างๆตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ทั้งนี้ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติภายใต้ 
แผนแม่บทฯ จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 ๓) สร้าง และพัฒนาระบบการท างานแบบเชื่อมโยงและจัดการเรื่องร้องทุกข์แบบองค์รวม 
(Gate Way Integration) และสามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบและติดตามเรื่องร้องร้องแบบเบ็ดเสร็จ  โดย
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการค้าภายใน ต ารวจท่องเที่ยว  ส านักกฎหมายสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการท่องเที่ยว ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท ากลไกการท างานแบบบูรณาการเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค
จังหวัด (เข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได้) 
 ๔) สร้าง และพัฒนาระบบการระบบการท างานแบบเชื่อมโยงและจัดการเรื่องร้องทุกข์แบบ
องค์รวม (Gate Way Integration) และสามารถแก้ปัญหา พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจสอบติดตาม และเปรียบเทียบ
ปรับ  
 
กลยุทธ์  พัฒนำกลไกกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภำคให้มีประสิทธิภำพ 
เป้ำหมำยของกลยุทธ์  
 เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (เข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได้) และ
สามารถบูรณาการงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน  โดยมีระบบการท างานแบบ
เชื่อมโยงและจัดการเรื่องร้องทุกข์ และสามารถแก้ปัญหา พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจสอบติดตาม และเปรียบเทียบ
ปรับจากเรื่องร้องร้องแบบเบ็ดเสร็จ   
ตัวช้ีวัด ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรแก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้องทุกข์ในส่วนภูมิภำค 

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ร้อยละ* ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ 
*หมายเหตุ สถิติเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี 
 
ตัวชี้วัด ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในส่วนภูมิภำคมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำน
คุ้มครองผู้บริโภค 

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ร้อยละ* ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
*หมายเหตุ ก าหนดเกณฑ์ความรู้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
 
 
 

หน้า ๗๕ 
 



 

 
 

มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ 
 ๑) สร้าง และพัฒนาระบบการท างานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ในการด าเนินงานส่วนภูมิภาคเพ่ือรองรับการท างานแบบเชื่อมโยงและจัดการเรื่องร้องทุกข์แบบองค์รวม  
(Gate Way Integration) และสามารถแก้ปัญหา พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจสอบติดตาม และเปรียบเทียบปรับจาก
เรื่องร้องร้องแบบเบ็ดเสร็จ  โดยมีการด าเนินการน าร่องในระดับจังหวัด เพ่ือน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์
เพ่ือพัฒนาแนวทางของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด  (เข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได้) 
 ๒) การให้ความรู้ การปฏิบัติ งาน นโยบายการปฏิบัติ งานแก่ ภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้อง  
ในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค เพ่ือให้การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งประเทศ 
 ๓) ผลักดันการท างานแบบเชื่อมโยงและเบ็ดเสร็จในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการแก้ไข
ปัญหาแล้วเสร็จภายในพ้ืนที่ไม่ต้องเสียเวลา หรือเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
 ๔) ปรับปรุงโครงสร้างส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และผลักดันการจัดสรรอัตรา
ต าแหน่งของบุคลากรเพ่ือเป็นการเตรียมการรองรับการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 
 ๕) จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด เพ่ือรองรับการให้บริการกับ
ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าและบริการ โดยการพัฒนาระบบการท างานแบบเชื่อมโยงและจัดการ
เรื่องร้องทุกข์แบบองค์รวม (Gate Way Integration) และสามารถแก้ปัญหา พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจสอบติดตาม 
และเปรียบเทียบปรับจากเรื่องร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ให้กับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสุขภาพกาย และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๖) พัฒนาระบบติตามประเมินผลการด าเนินงานในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์
ผลพร้อมทั้งน าเสนอเชิงนโยบายเพ่ือให้การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๗ กำรพัฒนำองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 
 มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาระบบงานในองค์กร ให้สามารถสนองตอบต่อภารกิจขององค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และสามารถผลักดันนโยบายของการด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
 
ตัวช้ีวัด จ ำนวนรำงวัลที่องค์กรได้รับต่อปี 

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

จ านวน ไม่น้อยกว่า ๑ 
รางวัล 

ไม่น้อยกว่า ๑ 
รางวัล 

ไม่น้อยกว่า ๑ 
รางวัล 

ไม่น้อยกว่า ๑ 
รางวัล 

 
ตัวช้ีวัด ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรพัฒนำสมรรถนะรำยบุคคล 

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ร้อยละ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 

หน้า ๗๖ 
 



 

 
 

 
กลยุทธ์  พัฒนำสมรรถนะองค์กรตำมหลักกำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่ 
เป้ำหมำยของกลยุทธ์  
 เพื่อการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับ
การบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึง
หลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการ
ให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการ
มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำองค์กร 

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ร้อยละ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 
มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ (แนวทำงตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๖๑) 

 ๑) พัฒนางานบริการของส่วนราชการสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจ  
ต่อคุณภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุกที่มี 
ปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง พัฒนาระบบการ
จัดการ ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ เช่น 

- ส่งเสริม พัฒนาระบบการเชื่อมโยงงานบริการซึ่งกันและกัน และวางรูปแบบ  
การให้บริการประชาชนที่สามารถขอรับบริการ โดยไม่ค านึงว่าผู้รับบริการ จะมาขอรับบริการ ณ ที่ใด เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

 - ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และหล่อหลอมการสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่มีจิตใจที่เอ้ือต่อการให้บริการที่ดี รวมถึง เปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยตรงมากข้ึน 

 - ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนโดยการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ การส ารวจ 
ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการเพ่ือให้สามารถน ามาปรับปรุง และพัฒนา คุณภาพการบริการได้อย่าง
จริงจัง เน้นการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ หลังจากได้รับการบริการ และน าผลส ารวจ
ความพึงพอใจมาวิเคราะห์ ศึกษาเปรียบเทียบ เพ่ือ ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน และเผยแพร่  
ผลการส ารวจให้ประชาชนทราบ  

 ๒) พัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ โดยเน้นการจัด
โครงสร้าง องค์กรที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบการท างานที่คล่องตัว 
รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างาน เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) เช่น 
 
 

หน้า ๗๗ 
 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


 

 
 

 
 - ปรับปรุงโครงสร้างให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ ลดความซ้ าซ้อน 
มีความ ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง สามารถปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจหรือบริบท  
ในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 - ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือก้าวไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 - ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โดย
มุ่งเน้น ให้การน าองค์กรเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม การวางแผนยุทธศาสตร์ และ
ผลักดันสู่การปฏิบัติ การให้ความส าคัญกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา ตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริง และท างานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญ 
 - น าเทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์กร เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพ การให้บริการประชาชน สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน
และให้บริการ  
 - ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government Website Standard) และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (Connected 
Government) ที่สมบูรณ์แบบเพ่ือก้าวไปสู่ระดับมาตรฐานสากล 
 - ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงาน (Business 
Continuity Plan) เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ทันท่วงที โดยก าหนด
แนวทาง ขั้นตอนการช่วยเหลือ การซักซ้อม และ การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
และสนับสนุนให้มี การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Crisis Management Center) ในการบริหาร จัดการ
สภาวะวิกฤตแต่ละประเภท  
 - ส่งเสริมให้มีการน ารูปแบบการใช้บริการร่วมกัน (Shared Services) เพ่ือประหยัด
ทรัพยากร ลดค่าใช้จ่าย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานของรัฐ 
โดยรวมกิจกรรมหรือกระบวนงานลักษณะ/ประเภทเดียวกัน (Common Process) ซึ่งเดิม ต่างหน่วยงานต่าง
ด าเนินงานเองเข้ามาไว้ในศูนย์บริการร่วมโดยเฉพาะงานสนับสนุน (Back Office) ได้แก่ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบการเงินการคลัง และระบบบุคลากร เป็นต้น 
 - ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ( Social 
Responsibility) เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบ และปลอดภัยของสังคม
ส่วนรวม รวมทั้งสนับสนุน เสริมสร้าง พัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่สังคมและชุมชน เพ่ืออยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข 
 ๓) ส่งเสริม และวางกลไกให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสร้าง ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การท างานของทางราชการ 
ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่าง
เป็นรูปธรรม 
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กลยุทธ์  พัฒนำบุคลำกรครอบคลุมทุกระดับ 
เป้ำหมำยของกลยุทธ์  
 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถด าเนินงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และได้ผลสัมฤทธิ์ในงานคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรทุกระดับมีคุณภาพ  
มีคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิต และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 

ปี พ.ศ. 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ร้อยละ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 
มำตรกำรและวิธีกำรปฏิบัติ  

 ๑) วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Workforce Plan) ให้มีความเหมาะสม 
พัฒนาและบริหารก าลังคนเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากร และประสิทธิภาพของระบบราชการ สร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) สามารถ รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาระบบราชการ  

 ๒) ส่งเสริมให้มีการวางระบบเตรียมความพร้อมเพ่ือทดแทนบุคลากร เช่น แผนการสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) เป็นต้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกสามารถ
เข้าสู่ระบบราชการได้โดยง่ายมากขึ้นในทุกระดับ  

 ๓) ส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ในการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะการวัดผล 
การปฏิบัติงานในเชิงเปรียบเทียบอ้างอิงกับเกณฑ์มาตรฐานและ/ หรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมถึง
ปรับปรุงการท างาน โดยน าเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับ การเพ่ิมผลิตภาพมาใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าในการปฏิบัติงาน  

 ๔) ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ และความสมดุลระหว่างชีวิต
กับ การท างาน เช่น การจัดให้มีสวัสดิการ หรือกิจกรรมอ่ืนๆที่เพ่ิมคุณภาพชีวิต   

 ๕) ทบทวน และปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต   

 ๖) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นไปตามแนวทางที่ ก.พ. ก าหนด   

 ๗) ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการท างานของบุคลากรสอดคล้อง และสนับสนุนการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ และสามารถจ าแนกความแตกต่าง และจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้
อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ   

 ๘) พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวินัย 
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ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยง ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์  กลยุทธ์ มำตรกำร/วิธีกำรปฏิบัติ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/ วิธีการปฏิบัติ 
การพัฒนากลไก
คุ้มครองผู้บริโภคสู่
ประชาคมอาเซียน 

กลไกคุ้มครองผู้บริโภคสู่
อาเซียนมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดมาตรการเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน -  การศึกษาแนวทางมาตรการเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน  และก าหนด
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม    
- การจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านคุ้มครองผู้บริโภคกับต่างประเทศ  และ
แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบและด าเนินงาน 
- จัดมาตรฐานการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้บริโภค 
- จัดท าระบบประกันความเสียหาย 
- จัดท าระบบค้ าประกันความปลอดภัยของสินค้าหรือบริการ 
- จัดท าระบบรับรองผลิตภัณฑ์ 

  บูรณาการความร่วมมือให้สอดคล้องกับงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในระดับสากล 

- จัดท าแผนปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับอาเซียน ของ สคบ. พร้อม
ติดตามประเมินผล และทบทวนเพ่ือปรับปรุงให้แนวทางมาตรการมี
ประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง 
- ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคในประเทศต่างๆได้รวมกลุ่ม 
และด าเนินกิจกรรมในการปกป้อง คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคร่วมกับผู้บริโภคใน
ประเทศ รวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่าง
ประเทศ 
- ส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสื่อสารมวลชน ภาควิชาการ กลุ่มวิชาชีพ 
และเครือข่ายทางสังคมต่าง ๆ ในต่างประเทศ รวมกลุ่มในการปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/ วิธีการปฏิบัติ 
การพัฒนากลไก 
และมาตรฐานการ
ตรวจสอบ  
เฝ้าระวัง และ
เตือนภัยผู้บริโภค 

ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินกิจการ
ถูกต้องตามกฎหมาย และ
จริยธรรม 

ตรวจสอบ ก ากับ และติดตามพฤติการณ์ 
ผู้ประกอบธุรกิจ  พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพ 
ผู้ประกอบธุรกิจในการปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

- มีกลไกการตรวจสอบ ก ากับ และติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ 
พร้อมทั้ งด าเนินการทบทวนกลไกดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ เ พ่ือให้มี 
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
- ก าหนดแผนการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจให้ชัดเจนอย่าง
ต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งการตรวจสอบตามเทศกาล หรือ
กรณีเกิดปัญหาเร่งด่วนแก่ผู้บริโภค และสังคม 
- มีการก าหนดมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบธุรกิจ  
โดยอิงหลักเกณฑ์ ISO  ๒๖๐๐๐ (ISO ๒๖๐๐๐ Social Responsibility 
เป็นมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบของสังคมและ
สิ่งแวดล้อมจากการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร  เพ่ือ 
ความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม)   
- พัฒนากลไกในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีคุณธรรม จริยธรรม และ
รับผิดชอบต่อการประกอบธุรกิจทุกประเภท 

 ประชาชนได้รับความปลอดภัย
จากการเลือกใช้สินค้า และ
บริการ 

ตรวจสอบสินค้า และบริการที่สุ่มเสี่ยงและอาจ
ไม่ปลอดภัย พร้อมทั้งด าเนินการเฝ้าระวัง 
เตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

- มีกลไกการเฝ้าระวังและตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและบริการในบริบทของ
กฎหมายที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคติดตาม และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า หรือบริการใดๆ
ตามท่ีเห็นสมควรและจ าเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 
- ก าหนดแผนการทดสอบ และพิสูจน์สินค้า หรือบริการที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายให้ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการตรวจสอบสินค้า บริการที่เป็น
ปัญหาในกรณีเร่งด่วนของสังคม  
- ผลักดัน ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการป้องกัน 
แก้ ไขปัญหารวมถึงการส่ง เสริมการคุ้มครองผู้บริ โภค  และผลักดัน 
การแสวงหาช่องทางสนับสนุนงบประมาณเพ่ือน ามาใช้ในด าเนินการ เช่น 

หน้า ๘๑ 
 



 

 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/ วิธีการปฏิบัติ 
การขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก วช. สกอ. สสส. เป็นต้น 
- ผลักดันงานด้านการเตือนภัยให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในประเทศ และ 
บูรณาการร่วมกับประเทศต่างๆเพ่ือให้การเตือนภัยมีความเข้มแข็งเพ่ิมมาก
ขึ้น 
- ผลักดันการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศ 
และระหว่างประเทศในเรื่องของการพิสูจน์ ทดสอบ สินค้า และบริการ 

  จัดท าฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่ปลอดภัยให้
เป็นศูนย์กลางข้อมูลประกอบการซื้อสินค้า และ
บริการ 

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ทันต่อ
เหตุการณ์ และเผยแพร่ข้อมูลให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างทันท่วงท ีโดยมีการแยกหมวดหมู่ที่ชัดเจนซึ่งจะท าให้การน าข้อมูลไปใช้
มีความรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน 
- การสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
เข้าถึงข้อมูลจากฐานข้อมูล และสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ
วางแผน ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา พัฒนา และปรับปรุง
มาตรการ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนน าข้อมูลไปจัดท าคู่มือ 
การปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่  วางแผนพัฒนาองค์ความรู้และเสริม
ศักยภาพให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การสร้าง 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และระหว่างภาคส่วนในการท างาน เป็นต้น 
- การผลักดันให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วน
ร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้บริโภคของหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้ประโยชน์
ฐานข้อมูล ได้แก่ ผลการด าเนินงานของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน การใช้งบประมาณ และการป้องกันและแก้ไข
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/ วิธีการปฏิบัติ 
ปัญหาสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย  
- ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจ และสื่อสารมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูล
สินค้าและบริการที่ถูกต้องตามความจริง 
การสนับสนุนการถอดบทเรียนของหน่วยงานหรือองค์กรด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ บรรจุไว้ในสารบบเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ.  
โดยการก าหนดหมวดหมู่ที่เหมาะสม เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายผู้บริโภคสามารถ
น าบทเรียนไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ทันต่อ
เหตุการณ์ 

กฎหมายมีความทันสมัย ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก และจัดท า
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความทันสมัย
เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

- ศึกษา ทบทวนสถานการณ์ และเฝ้าระวังปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศในประเด็นด้านกฎหมาย 
มาตรการ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ หรืออาจส่งผลกระทบต่อ
ผู้บริโภค และจัดท าแผนปฏิบัติการทบทวนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าปี 
- ผลักดันให้มีการปรับปรุง และพัฒนานโยบาย กฎหมาย มาตรฐานมาตรการ 
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์กับผู้บริโภค 
การสนับสนุนกระบวนการพัฒนา และการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศจากการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม เช่น ฉันทามติจากสมัชชาสุขภาพ เวทีสาธารณะ 
การเข้าชื่อเพ่ือเสนอกฎหมาย เป็นต้น  
- สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเพ่ือ
เป็นกติกาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในพ้ืนที่
ของตนเอง 
- ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการคุ้มครองผู้บริโภค 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/ วิธีการปฏิบัติ 
- ให้ความรู้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรผู้บริโภค 
และภาคผู้ประกอบการ ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

การพัฒนากลไก
การแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์
ของ สคบ. 

กระบวนการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์มี
ประสิทธิภาพ 

ทบทวน พัฒนา และจัดท ากลไกการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ให้มีความเหมาะสมกับการ
ด าเนินงานในปัจจุบัน 

- ทบทวน และพัฒนาสารบบเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ. ให้เป็นปัจจุบัน 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกเหมาะสมกับการใช้งาน 
- ก าหนดมาตรฐานกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเป็น
รูปธรรม และมีการทบทวนมาตรฐานดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิด 
ความเหมาะสมต่อการใช้งาน 
- สร้างระบบการคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
สนับสนุนให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ได้รวดเร็วขึ้น  
- สร้างระบบติดตามสถานะเรื่องราวร้องทุกข์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้บริโภคท่ีใช้บริการ 
- ศึกษาแนวทางการพัฒนาช่องทางการร้องเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ 
มือถือ เพ่ือง่ายต่อการเข้าถึงการให้บริการที่รวดเร็ว ประหยัดเวลา และ
ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคท่ีได้รับผลกระทบจากสินค้าหรือบริการ 

 มีสารบบเรื่องราวร้องทุกข์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

 

การพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค 
และเครือข่ายด้าน
การคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสิทธิผู้บริโภค 

พัฒนาช่องทางสื่อสาร และเนื้อหาที่ใช้ในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับปัจจุบัน 

- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเนื้อหาของสื่อด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มี
ความน่าสนใจ และเท่าทันกับสถานการณ์การคุ้มครองบริโภคทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และต่างประเทศ 
- พัฒนารูปแบบการให้ความรู้ การรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/ วิธีการปฏิบัติ 
ได้แก่ การสื่อสารในสื่อกระแสหลัก เช่นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และวิทยุ,  
การสื่อสารในสื่อท้องถิ่น เช่น โทรทัศน์ท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุ
ชุมชน, การสื่อสารในสื่อชุมชน เช่น หอกระจายข่าว และเสียงตามสาย, การ
สื่อสารโดยสื่อบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ 
แกนน า และอาสาสมัคร ตลอดจนการสื่อสารโดยสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ เช่น 
หนังสือ เอกสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ และบอร์ดนิทรรศการรวมถึง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสังคมออนไลน์ (Social Media)การจัดฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นต้น 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภค และหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การคุ้มครองผู้บริ โภค ทั้ ง ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับประเทศ และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย  
- ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจ และสื่อสารมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูล
สินค้าและบริการที่ถูกต้องตามความจริง 

- ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ใน 
การให้บริการ ประชาชน (e-Service) เพ่ือให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้
ง่ายขึ้น รวมทั้งพัฒนารูปแบบ การบริการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเป็น 
ผู้ เลือกรูปแบบการรับบริการที่ เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง 
(Government You Design)  

- ส่งเสริมช่องทางของบริการภาครัฐทุกประเภท โดยให้เชื่อมโยงกับบริการ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกหน่วยงานของภาครัฐ รวมถึงข้อมูล ข่าวสาร  
องค์ความรู้ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/ วิธีการปฏิบัติ 
 เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการ

คุ้มครองผู้บริโภค 
ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง 

- การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รวมกลุ่ม และด าเนินกิจกรรมใน 
การปกป้อง คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และด าเนินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ตามความสนใจ ตลอดจนขยายเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมาก
ขึ้น 
- การส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสื่อสารมวลชน ภาควิชาการ  
กลุ่มวิชาชีพ และเครือข่ายทางสังคมต่าง ๆ ในส่วนกลาง ภูมิภาค จังหวัด 
และท้องถิ่น รวมกลุ่มในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และก าหนด
แผนการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายประจ าปี 
- การส่งเสริมและให้ข่าวสารเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีความใส่ใจต่อผลกระทบ
ของการผลิตที่ใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือย และการผลิตที่ไม่ยั่งยืน ส่งเสริม 
การปฏิบัติที่ดีในการบริหารสิ่งแวดล้อม 
- การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบียบวิธีการปฏิบัติ ข้อมูล
ข่าวสาร สถานการณ์ปัญหาให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริโภคอย่างยั่งยืนแก่ผู้บริโภคทุกกลุ่ม เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้
ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก 
การตัดสินใจในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค (Ecological Intelligence) และ
หันมาใส่ใจสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภค ด้วยการให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในทุกภาค
ส่วน และการจัดเวทีเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ขององค์กรผู้บริโภค องค์กร
สิ่งแวดล้อม และภาคธุรกิจ เป็นการเปิดประเด็นถกเถียงแนวทางการบริโภค 
ที่ เหมาะสมกับสังคม หรื อแนวทางการบริ โภคอย่างยั่ งยืน เ พ่ือเป็น 
การเผยแพร่ความรู้สู่กลุ่มคนในวงกว้าง   
- การส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน การติดตาม
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ตรวจสอบ การสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน การเจรจาไกล่เกลี่ย  
การช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  
- การส่งเสริมและพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมในการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้กับเครือข่ายผู้ประกอบการ และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
- การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้านที่ตรงตามความต้องการ และ
ความจ าเป็นให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม องค์กร หรือพ้ืนที่ 
เช่น ศักยภาพด้านภาษา การบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่าย การเก็บและ
รวบรวมข้อมูล  
- การส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายผู้บริโภคใน
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับ 
- การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ในสถานศึกษา ในรูปแบบของการผลักดันให้สถานศึกษามีเนื้อหาการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่สอดแทรกอยู่ในวิชาพ้ืนฐาน และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เทคนิคการสอน ข้อมูลความรู้ สื่อการสอน และนวัตกรรมในการเรียน
การสอน 
- การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ที่รวบรวม
เนื้อหาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ส าหรับให้เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรผู้บริโภค เครือข่ายผู้ประกอบการ และ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 

การบูรณาการงาน
คุม้ครองผู้บริโภค
ในพ้ืนที่ 

กลไกการด าเนินงานภายใต้แผน
แม่บทการคุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชาติมีความต่อเนื่องเกิด

ผลักดันการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้
แผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ 

- ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ   
ด้วยการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ โดยศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ 
ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานนโยบายในการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย   
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ผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ประชาชน ตามยุทธศาสตร์หลัก  ๕  ยุทธศาสตร์โดยด าเนินการบูรณาการยุทธศาสตร์ 

แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ของหน่วยงานที่ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค
ที่กระจัดกระจายอยู่ตาม กรม  กระทรวง ต่างๆ  ให้มีการขับเคลื่อนกลไกการ
ท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการด าเนินงานนี้อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของ “คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ” ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ และกรรมการประกอบด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการต่างๆ 
- สร้าง และพัฒนาระบบการท างานแบบเชื่อมโยงและจัดการเรื่องร้องทุกข์แบบ
องค์รวม (Gate Way Integration) และสามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบและติดตาม
เรื่องร้องร้องแบบเบ็ดเสร็จ  โดยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์   และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมการค้าภายใน ต ารวจท่องเที่ยวส านักกฎหมาย
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการท่องเที่ยวส านักงานศาล
ยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท ากลไก
การท างานแบบบูรณาการเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานส านักงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคจังหวัด (เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้) 
- สร้าง และพัฒนาระบบการระบบการท างานแบบเชื่อมโยงและจัดการเรื่องร้อง
ทุกข์แบบองค์รวม (Gate Way Integration) และสามารถแก้ปัญหา พิสูจน์ 
ทดสอบ ตรวจสอบติดตาม และเปรียบเทียบปรับ  

 การคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัด 
และท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 

พัฒนากลไกการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ 

- สร้าง และพัฒนาระบบการท างานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในการด าเนินงานส่วนภูมิภาคเพ่ือรองรับการท างานแบบเชื่อมโยง
และจัดการเรื่องร้องทุกข์แบบองค์รวม (Gate Way Integration) และ
สามารถแก้ปัญหา พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจสอบติดตาม และเปรียบเทียบปรับ
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จากเรื่องร้องร้องแบบเบ็ดเสร็จ  โดยมีการด าเนินการน าร่องในระดับจังหวัด 
เพ่ือน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด  (เข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได้) 
- การให้ความรู้การปฏิบัติงาน นโยบายการปฏิบัติงานแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค เพ่ือให้การด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ 
- ผลักดันการท างานแบบเชื่อมโยงและเบ็ดเสร็จในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จภายในพ้ืนที่ไม่ต้องเสียเวลา หรือเพ่ิมค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง  
- ปรับปรุงโครงสร้างส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และผลักดัน
การจัดสรรอัตราต าแหน่งของบุคลากรเพ่ือเป็นการเตรียมการรองรับ 
การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 
- จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด เพ่ือรองรับ
การให้บริการกับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าและบริการ  โดย 
การพัฒนาระบบการท างานแบบเชื่อมโยงและจัดการเรื่องร้องทุกข์แบบองค์
รวม (Gate Way Integration) และสามารถแก้ปัญหา พิสูจน์ ทดสอบ 
ตรวจสอบติดตาม และเปรียบเทียบปรับจากเรื่องร้องร้องแบบเบ็ดเสร็จ  
ให้กับผู้บริโภคท่ีได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพกาย และจิตใจ 
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- พัฒนาระบบติตามประเมินผลการด าเนินงานในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง 
และวิเคราะห์ผลพร้อมทั้งน าเสนอเชิงนโยบายเพ่ือให้การด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
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การพัฒนาองค์กร
ให้มีสมรรถนะสูง 

องค์กรที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาสมรรถนะองค์กรตามหลักการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ 

- พัฒนางานบริการของส่วนราชการฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการที่ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมมา 
ใช้เ พ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ  
เน้นการบริการเชิงรุกที่มี ปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน 
การให้บริการแบบเบ็ด เสร็จอย่ างแท้จริ ง  พัฒนาระบบการจัดการ  
ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็น
เลิศ 

-พัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ โดยเน้น
การจัดโครงสร้าง องค์กรที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย 
(Simplicity) มีระบบการท างานท่ีคล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ในการท างาน เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) 

- ส่งเสริม และวางกลไกให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสร้าง  
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การท างานของทางราชการ ตลอดจน 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

 บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถทันต่อเหตุการณ์ 

พัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกระดับ - วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Workforce Plan) ให้มี 
ความเหมาะสม พัฒนาและบริหารก าลังคนเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากร 
และประสิทธิภาพของระบบราชการ สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) สามารถ รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาระบบราชการ  

หน้า ๙๐ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/ วิธีการปฏิบัติ 
- ส่งเสริมให้มีการวางระบบเตรียมความพร้อมเพ่ือทดแทนบุคลากร เช่น 
แผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เป็นต้น ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว และเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้
โดยง่ายมากขึ้นในทุกระดับ  

- ส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ในการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะ
การวัดผลการปฏิบัติงานในเชิงเปรียบเทียบอ้างอิงกับเกณฑ์มาตรฐานและ/ 
หรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมถึงปรับปรุงการท างาน โดยน าเทคนิค
ต่าง ๆ เกี่ยวกับ การเพ่ิมผลิตภาพมาใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าในการปฏิบัติงาน  

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ และ 
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ การท างาน เช่น การจัดให้มีสวัสดิการ หรือ
กิจกรรมอื่นๆท่ีเพ่ิมคุณภาพชีวิต   

- ทบทวน และปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต   

- ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางที่ ก.พ. ก าหนด   

- ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการท างานของบุคลากรสอดคล้อง และ
สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ และสามารถจ าแนก 
ความแตกต่าง และจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ   

- พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม  

หน้า ๙๑ 
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ภำคผนวก 
 ภาคผนวก ก. ตารางแสดงการวางแผนโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของ
สคบ. พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ของ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
ภาคผนวก ข. แผนภาพความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ สคบ. กับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และแผนยุทธสาสตร์ส านักนายกรัฐมนตรี 
 
ภาคผนวก ค. แผนภาพความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ สคบ. กับ Balance Scorecard 
 

หน้า ๙๒ 
 



 

 
 

ภาคผนวก ก. ตารางแสดงการวางแผนโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของ สคบ. พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
ของ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
๑ เฉลิมฉลองการ

เข้าสู่ประชาคม
อาเซียนด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
ตามมติ
คณะกรรมการ
อาเซียนด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๑ การ
พัฒนากลไก
คุ้มครอง
ผู้บริโภคสู่
ประชาคม
อาเซียน 

เพ่ือส่งเสริมการบูรณา
การความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ระดับระหว่างประเทศ 
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน
สื่อสารมวลชน และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มี
ศักยภาพมี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยมุ่งให้
การบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานมีความ
เข้มแข็งใน 
การด าเนินงาน 

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 
(หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชน  
ผู้ประกอบ
ธุรกิจ 
ประชาชน
ผู้บริโภค) 
(ประชาชน) 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
งาน 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๗๐ - - - กผป. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
๒ Thai Smart 

Young Consumer 
Leaders 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๑ การ
พัฒนากลไก
คุ้มครอง
ผู้บริโภคสู่
ประชาคม
อาเซียน 

๑.ด าเนินการส่งเสริม
และสนับสนุนให้
ผู้บริโภคได้รวมกลุ่ม
และด าเนินกิจกรรมใน
การปกป้องคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภค 
๒.ส่งเสริมและให้
ข่าวสารข้อมูลเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้บริโภค ให้
ความสนใจในการ
รักษาสิทธิผู้บริโภค
ของตน 
๓.ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเฉพาะด้านที่
ตรงตามความต้องการ 
และความจ าเป็น
ให้กับเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค 
๔.ส่งเสริมและพัฒนา

ชมรม
คุ้มครอง
ผู้บริโภคใน
สถานศึกษา 

จ านวนกิจกรรม
การบูรณาการ
ความร่วมมือด้าน
การคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 
ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๕,๐๐๐,๐๐๐  
 
 
 
 

๗๐ 

 
 
 
 
 

๗๐ 

 
 
 
 
 

๗๐ 

 
 
 
 
 

๗๐ 

กผป. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
หลักสูตรการเรียนการ
สอนด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคใน
สถานศึกษา สนับสนุน
ให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เทคนิคการสอน 
ข้อมูลความรู้ สื่อการ
สอนและนวัตกรรมใน
การเรียนการสอน 

๓ โครงการสัมมนา
ความรู้แก่นักศึกษาใน
การประกอบธุรกิจขาย
ตรงในระดับอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๑ การ
พัฒนากลไก
คุ้มครอง
ผู้บริโภคสู่
ประชาคม
อาเซียน 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้กลุ่มเครือข่าย
ผู้บริโภคมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆในทุกระดับ 

บุคคลภาย 
นอก 

จ านวนกลไก/
มาตรการการ
คุ้มครองผู้บริโภคสู่
อาเซียน 

๙๐๐,๐๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ กขต. 

๔ สัมมนามอบรม
นโยบายภาครัฐ
ในการก ากับดูแล

ยุทธศาสตร์ที่ 
๑  
การพัฒนา

ยกระดับองค์กร
ผู้บริโภคหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนให้

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  
(เครือข่าย

ระดับความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วม
สัมมนาในการ

๔๐๐,๐๐๐ ๓ ๔ ๔ ๕ กขต. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ธุรกิจขายตรงเพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภค
ในระดับอาเซียน 

กลไกการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภคสู่
ประชาคม
อาเซียน 

มีศักยภาพ 
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค  

ภาครัฐ 
เอกชน และ
ประชาชน) 

ด าเนินการธุรกิจ
ขายตรงและตลาด
แบบตรง 
 

๕ การตรวจสอบผู้
ประกอบธุรกิจ
ขายตรง 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การ
พัฒนากลไก
และ
มาตรฐาน
การ
ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย
ผู้บริโภค 

การพัฒนากลไก และ
มาตรการตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง เตือนภัย
ผู้บริโภคด้านธุรกิจ
ขายตรงและตลาด
แบบตรง 

ผู้ประกอบ
ธุรกิจ 

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตรวจสอบผู้
ประกอบธุรกิจตาม
กฎหมาย 

๒๕๐,๐๐๐ ๓ ๔ ๔ ๕ กขต. 

๖ โครงการเกี่ยวกับ
การจัดท า
ฐานข้อมูลเพ่ือ
ปรับปรุงสถานะ

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การ
พัฒนากลไก
และ

เพ่ือจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถ
บันทึกรายละเอียด
ของสถานะเรื่อง

บุคลากร
ภายใน 

ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนการ
ปฎิบัติงาน (TOR) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๑๐
๐ 

- - กคส. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
เรื่องร้องเรียน
และข้อมูลสถิติ
เรื่องร้องเรียน
ต่างๆ ของ กคส. 

มาตรฐาน
การ
ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย
ผู้บริโภค 

ร้องเรียนหรือการ
อ้างอิงข้อมูลจาก
หน่วยงานภาครัฐ
ต่างๆ ที่ท าการตอบ
กลับข้อมูลมาและเพ่ือ
รวบรวมสถิติเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ ของผู้
ประกอบธุรกิจเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

๗ โครงการอบรมให้
ความรู้กับผู้
ประกอบธุรกิจ ๔ 
ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การ
พัฒนากลไก
และ
มาตรฐาน
การ
ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย
ผู้บริโภค 

เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจรับทราบและ
เข้าใจแนวทางการ
ด าเนินการและเพ่ือ
หาทางออกร่วมกัน 

บุคลากร
ภายนอก 

ระดับการรับรู้
ความเข้าใจแนว
ทางการด าเนินงาน 
สคบ. และร่วมหา
แนวทางปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกัน 

๕๐๐,๐๐๐ ๖๐ ๗๕ ๘๐ ๙๐ กคส. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
๘ โครงการ

ตรวจสอบสัญญา 
ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การ
พัฒนากลไก
และ
มาตรฐาน
การ
ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย
ผู้บริโภค 

๑.เพ่ือส่งเสริมผู้
ประกอบธุรกิจมี
จริยธรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมใน
การประกอบการ 
๒.เพ่ือพัฒนา
มาตรฐานกลไก
ตรวจสอบด้านสัญญา
ให้มีประสิทธิภาพ 

บุคลากร
ภายนอก 

ร้อยละของจ านวน
เรื่องท่ีผ่านการ
ตรวจสอบ
พฤติกรรมผู้
ประกอบธุรกิจและ
น าไปขยายผลต่อ 
 ค่าเป้าหมาย ร้อย
ละ ๖๐ 

๔๖๐,๐๐๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ กคส. 

๙ โครงการเกี่ยวกับ
การร่วมตรวจ
โครงการ
อสังหาริมทรัพย์
ให้มีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่
ผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การ
พัฒนากลไก
และ
มาตรฐาน
การ
ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้
ประกอบวิชาชีพ
เฉพาะเข้าร่วมในการ
ตรวจสอบและประชุม
เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาเรื่องราว
ร้องทุกข์ 

บุคลากร
ภายนอก 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ประกอบวิชาชีพ
เฉพาะทีเ่ข้าร่วมใน
การตรวจสอบ  
ค่าเป้าหมาย ร้อย
ละ ๖๐ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ กคส. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
๑๐ - กคฉ. ตรวจ

ประจ า  
(แผนตรวจ
ประจ าปี 
กรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด) 
โครงการ
ตรวจสอบฉลาก
สินค้าประเภท
ทองรูปพรรณ 
และอัมณี
เจียระไนและ
เครื่องประดับอัญ
มณีเจียระไน 
- ด าเนินการ ๘ 
จังหวัด 
๑. จังหวัด
เชียงใหม ่
๒. จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การ
พัฒนากลไก
และ
มาตรฐาน
การ
ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย
ผู้บริโภค 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้
ประกอบธุรกิจ มี
จริยธรรมความ
รับผิดชอบ ต่อสังคม
ในการประกอบการ 
๒. เพ่ือพัฒนา
มาตรฐานกลไกการ
ตรวจสอบด้านฉลาก 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ผู้ประกอบก
ารจังหวัดละ 
๑๕ แห่ง 

ร้อยละของจ านวน
เรื่องท่ีผ่านการ
ตรวจสอบ
พฤติการณ์ผู้
ประกอบธุรกิจ  
และน าไปขยายผล
ต่อ  
ค่าเป้าหมาย ร้อย
ละ ๘๐ 

๔๕๐,๐๐๐  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ กคฉ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
จันทบุรี 
๓. จังหวัดชลบุร ี
และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
๔. จังหวัด
อุบลราชธานี 
๕. จังหวัดสงขลา 
๖. จังหวัด
นครสวรรค์ 
๗. จังหวัดน่าน 
๘. จังหวัด
นครราชสีมา 
หมายเหตุ : อาจ
มีการ
เปลี่ยนแปลง
รายชื่อจังหวัด
ตามการวางแผน
ดังกล่าว เพื่อ
ความเหมาะสม



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ของโครงการ 

๑๑ โครงการ
ประชุมสัมมนา 
ประกาศ
คณะกรรมการ 
ว่าด้วยฉลาก 
ฉบับที่.. (พ.ศ. ...) 
เรื่อง ให้
ผลิตภัณฑ์ ไม้ตียุง
ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่
ควบคุมฉลาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การ
พัฒนากลไก
และ
มาตรฐาน
การ
ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย
ผู้บริโภค 

๑. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจได้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าฉลากสินค้า
ตามประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วย
ฉลาก 
๒. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจทราบบทก าหนด
โทษในกรณีขายสินค้า 
ที่ควบคุมฉลากโดยไม่
มีฉลาก หรือมีฉลาก
แต่ฉลากหรือการ
แสดงฉลากไม่ถูกต้อง
ตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข 

กลุ่มเป้าหมา
ยจ านวน
๑๐๐ คน  
ประกอบด้ว
ยผู้ผลิตผู้
น าเข้า  ผู้จัด
จ าหน่าย 
ภาครัฐ/ 
เอกชน 
 

ร้อยละของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่มี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องท่ีสัมมนา  
อบรม ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  
ค่าเป้าหมาย ร้อย
ละ ๗๐ 

๑๕๐,๐๐๐  ๗๐ ๗๐ - - กคฉ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
เพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 
๓. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจได้ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคเก่ียวกับเรื่อง
การ 

๑๒ โครงการ
ประชุมสัมมนา 
ประกาศ
คณะกรรมการ 
ว่าด้วยฉลาก 
ฉบับที่.. (พ.ศ. ...) 
เรื่อง ให้สีที่มี 
สารตะกั่วเป็น
ส่วนประกอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การ
พัฒนากลไก
และ
มาตรฐาน
การ
ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย

๑. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจได้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าฉลากสินค้า
ตามประกาศ
คณะกรรมการ 
ว่าด้วยฉลาก 
๒. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจทราบ 

กลุ่มเป้าหมา
ยจ านวน
๒๕๐ คน
ประกอบด้ว
ยผู้ผลิต ผู้น า
เข้า        ผู้
จัดจ าหน่าย 
ภาครัฐ/
เอกชน 

ร้อยละของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่มี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องท่ีสัมมนา  
อบรม ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  
ค่าเป้าหมาย ร้อย
ละ ๗๐ 

๒๐๐,๐๐๐ ๗๐ ๗๐ - - กคฉ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
เป็นสินค้าที่
ควบคุมฉลาก 

ผู้บริโภค บทก าหนดโทษใน
กรณีขายสินค้า ที่
ควบคุมฉลากโดยไม่มี
ฉลาก หรือมีฉลากแต่
ฉลากหรือการแสดง
ฉลากไม่ถูกต้องตามท่ี
ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข 
เพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 
๓. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจได้ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคเก่ียวกับเรื่อง



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
การจัดท าฉลากสินค้า 
และท าให้ผู้บริโภค
ได้รับทราบข้อมูลอัน
เป็นสาระส าคัญ
เกี่ยวกับฉลากสินค้า
เพ่ือประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ
เลือกซื้อได้อย่าง
เพียงพอ 
๔. เพ่ือให้หน่วยงาน
ราชการ 
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายที่ส านักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้
ประกาศใช้ บังคับ 
และร่วมกันก าหนด
วิธีการปฏิบัติให้



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

๑๓ กคฉ. ได้จัด
กิจกรรมตรวจ
เทศกาล ดังนี้ 
๑๓.๑ กิจกรรม 
“ตรวจสอบความ
ปลอดภัย เพื่อ
ป้องปราม การ
ละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภค” ในช่วง
เทศกาลตรุษจีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การ
พัฒนากลไก
และ
มาตรฐาน
การ
ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย
ผู้บริโภค 

- เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
ให้ได้รับความเป็น
ธรรมในการเลือกซ้ือ
สินค้าและรณรงค์ 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจมี
การปฏิบัติ ตาม
กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

ผู้ประกอบ
ธุรกิจ และ
ผู้บริโภค 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น
ของจ านวนสินค้า
และบริการที่ได้รับ
ตรวจสอบ ทดสอบ 
พิสูจน์ 

๑๐๐,๐๐๐  ๒ ๓ ๔ ๕ กคฉ. 

 ๑๓.๒ กิจกรรม 
“ดอกไม้ปลอดภัย 
จากใจ สคบ.” 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การ
พัฒนากลไก
และ
มาตรฐาน
การ
ตรวจสอบ 

- เพ่ือบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการ 
ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง
สินค้า 
เพ่ือตรวจสอบหาสาร
ฟอร์มาลีน ในดอกไม้ 

ผู้ประกอบ
ธุรกิจ และ
ผู้บริโภค 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของจ านวนสินค้า
และบริการที่ได้รับ
ตรวจสอบ ทดสอบ 
พิสูจน์ 

 ๒ ๓ ๔ ๕ กคฉ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย
ผู้บริโภค 

และเพ่ือรณรงค์และ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ความเป็นอันตราย
หรือความไม่ปลอดภัย
ที่อาจเกิดจากสาร
ฟอร์มาลีนที่พบใน
ดอกไม้ 

  ๑๓.๓ กิจกรรม
ตรวจสอบสินค้า
ประเภทชุด
สังฆทานและชุด
ไทยธรรม ในวัน
มาฆบูชา 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การ
พัฒนากลไก
และ
มาตรฐาน
การ
ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง  

- เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
ให้ได้รับความเป็น
ธรรมในการเลือกซ้ือ
สินค้าและรณรงค์ 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจมี
การปฏิบัติ ตาม
กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดและเตือนภัย
ผู้บริโภค 

ผู้ประกอบ
ธุรกิจ และ
ผู้บริโภค 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น
ของจ านวนสินค้า
และบริการที่ได้รับ
ตรวจสอบ ทดสอบ 
พิสูจน์ 

 ๒ ๓ ๔ ๕ กคฉ. 

  ๑๓.๔ กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ - เพ่ือเป็นการป้อง ผู้ประกอบ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น  ๒ ๓ ๔ ๕ กคฉ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
“ตรวจสอบความ
ปลอดภัย เพื่อ
ป้องปรามการ
ละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภค” (ช่วง
เทศกาล
สงกรานต์) 

๒ การ
พัฒนากลไก
และ
มาตรฐาน
การ
ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย
ผู้บริโภค 

ปราม 
ผู้ประกอบธุรกิจที่อาจ
ลักลอบขายเครื่องเล่น
ฉีดน้ าที่มีลักษณะเป็น
กระบอกสูบและใช้
แรงอัดกระแทกน้ าใน
กระบอกสูบโดยตรง 
และรณรงค์ให้
ผู้บริโภคตระหนักถึง
ถึงความเป็นอันตราย
จากการใช้เครื่องเล่น
ฉีดน้ าดังกล่าว 

ธุรกิจ และ
ผู้บริโภค 

ของจ านวนสินค้า
และบริการที่ได้รับ
ตรวจสอบ ทดสอบ 
พิสูจน์ 

 ๑๓.๕ กิจกรรม
ตรวจสอบฉลาก
สินค้าประเภทพลุ 
ประทัด ดอกไม้
เพลิง 
(ช่วงเทศกาลลอย
กระทง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การ
พัฒนากลไก
และ
มาตรฐาน
การ
ตรวจสอบ 

- เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
ให้ได้รับความเป็น
ธรรมในการเลือกซ้ือ
สินค้าและรณรงค์ 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจมี
การปฏิบัติ ตาม

ผู้ประกอบ
ธุรกิจ และ
ผู้บริโภค 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น
ของจ านวนสินค้า
และบริการที่ได้รับ
ตรวจสอบ ทดสอบ 
พิสูจน์ 

 ๒ ๓ ๔ ๕ กคฉ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย
ผู้บริโภค 

กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

 ๑๓.๖ กิจกรรม
“ตรวจสอบ ความ
ปลอดภัยเพื่อป้อง
ปราม การละเมิด
สิทธิ
ผู้บริโภค”(ช่วง
เทศกาลปีใหม่) 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การ
พัฒนากลไก
และ
มาตรฐาน
การ
ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย
ผู้บริโภค 

- เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
ให้ได้รับความเป็น
ธรรมในการเลือกซ้ือ
สินค้าและรณรงค์ 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจมี
การปฏิบัติ ตาม
กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

ผู้ประกอบ
ธุรกิจ และ
ผู้บริโภค 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น
ของจ านวนสินค้า
และบริการที่ได้รับ
ตรวจสอบ ทดสอบ 
พิสูจน์ 

 ๒ ๓ ๔ ๕ กคฉ. 

๑๔ โครงการ
ประชุมสัมมนา 
ให้ความรู้
ผู้ประกอบการ
ด้านอุปกรณ์
โทรศัพท์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การ
พัฒนากลไก
และ
มาตรฐาน
การ

๑. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจได้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าฉลากสินค้า
ตามประกาศ
คณะกรรมการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 
(ผู้ประกอบ 
การภายใน
อาคาร 
เสือป่าพล่า

ร้อยละของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่มี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องท่ีสัมมนา 
อบรม ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  

๑๕๐,๐๐๐ - ๗๐ - - กคฉ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
เคลื่อนที่ และ
สินค้าเบ็ดเตล็ด
ทั่วไป 
(ผู้ประกอบการ
ภายใน 
อาคารเสือป่าพล่า
ซ่า) 

ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย
ผู้บริโภค 

ว่าด้วยฉลาก 
๒. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจทราบบทก าหนด
โทษในกรณีขายสินค้า 
ที่ควบคุมฉลากโดยไม่
มีฉลาก หรือมีฉลาก
แต่ฉลากหรือการ
แสดงฉลากไม่ถูกต้อง
ตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข 
เพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 
๓. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจได้ตระหนักถึง

ซ่า) จ านวน 
๑๐๐ คน
ประกอบด้ว
ยผู้ผลิต ผู้น า
เข้าผู้จัด
จ าหน่าย
ภาครัฐ/
เอกชน 

เป้าหมาย ร้อยละ 
๗๐ 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคเก่ียวกับเรื่อง
การ 

๑๕ โครงการ
ประชุมสัมมนา 
ให้ความรู้
ผู้ประกอบการ
ด้านการจัดท า
ฉลากสินค้าตาม
ประกาศ 
คณะกรรมการว่า
ด้วยฉลาก 
- ด าเนินการ ๔ 
ภาค 
๙.๑ ภาคกลาง 
๙.๒ ภาคเหนือ 
๙.๓ ภาคใต้ 
๙.๔ ภาค
ตะวันออก  

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การ
พัฒนากลไก
และ
มาตรฐาน
การ
ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย
ผู้บริโภค 

๑. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจได้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าฉลากสินค้า
ตามประกาศ
คณะกรรมการ 
ว่าด้วยฉลาก 
๒. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจทราบ บท
ก าหนดโทษในกรณี
ขายสินค้า ที่ควบคุม
ฉลากโดยไม่มีฉลาก 
หรือมีฉลากแต่ฉลาก
หรือการแสดงฉลากไม่
ถูกต้องตามที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติ

กลุ่มเป้า 
หมายจ านวน 
๕๐ คน
ประกอบด้ว
ยผู้ผลิต ผู้น า
เข้าผู้จัด
จ าหน่าย 
ภาครัฐ/ 
เอกชน 

ร้อยละของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่มี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องท่ีสัมมนา  
อบรม ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 
๗๐ 

๑๐๐,๐๐๐ ๗๐ ๗๐ - - กคฉ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
เฉียงเหนือ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 

๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข 
เพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 
๓. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจได้ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคเก่ียวกับเรื่อง
การ 

๑๖ โครงการ
ตรวจสอบ 
ความบริสุทธิ์ของ
ทองรูปพรรณ 
และการมอบตรา
สัญลักษณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การ
พัฒนากลไก
และ
มาตรฐาน
การ
ตรวจสอบ 

๑. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจได้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าฉลากสินค้า
ตามประกาศ
คณะกรรมการ 
ว่าด้วยฉลาก 

กลุ่มเป้าหมา
ยผู้ผลิตทอง 
รูปพรรณ
จ านวน ๖๔ 
แห่ง 

ร้อยละของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่มี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องท่ีสัมมนา 
อบรม ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 

๒๕๐,๐๐๐ ๗๐ ๗๐ - - กคฉ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย
ผู้บริโภค 

๒. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจทราบ บท
ก าหนดโทษในกรณี
ขายสินค้า ที่ควบคุม
ฉลากโดยไม่มีฉลาก 
หรือมีฉลากแต่ฉลาก
หรือการแสดงฉลากไม่
ถูกต้องตามที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข 
เพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 
๓. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจได้ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อ

๗๐ 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ผู้บริโภคเก่ียวกับเรื่อง
การ 

๑๗ โครงการ
ประชุมสัมมนา 
ประกาศ
คณะกรรมการ 
ว่าด้วยฉลาก 
เรื่อง ให้
รถจักรยานยนต์
เป็นสินค้าที่
ควบคุมฉลาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การ
พัฒนากลไก
และ
มาตรฐาน
การ
ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย
ผู้บริโภค 

๑. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจได้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าฉลากสินค้า
ตามประกาศ
คณะกรรมการ 
ว่าด้วยฉลาก 
๒. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจทราบบทก าหนด
โทษในกรณีขายสินค้า 
ที่ควบคุมฉลากโดยไม่
มีฉลาก หรือมีฉลาก
แต่ฉลากหรือการ
แสดงฉลากไม่ถูกต้อง
ตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ
คุ้มครอง 

กลุ่มเป้า 
หมายจ านวน
๑๐๐ คน
ประกอบด้ว
ยผู้ผลิต ผู้น า
เข้าผู้จัด
จ าหน่าย 
ภาครัฐ/ 
เอกชน 

ร้อยละของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่มี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องท่ีสัมมนา 
อบรม ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 
๗๐ 

๑๕๐,๐๐๐ ๗๐ ๗๐ - - กคฉ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 
๓. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจได้ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคเก่ียวกับเรื่อง
การ 
จัดท าฉลากสินค้า 
และท าให้ผู้บริโภค
ได้รับทราบข้อมูลอัน
เป็นสาระส าคัญ
เกี่ยวกับฉลากสินค้า
เพ่ือประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ
เลือกซื้อได้อย่าง



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
เพียงพอ 
๔. เพ่ือให้หน่วยงาน
ราชการ 
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายที่ส านักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้
ประกาศใช้ บังคับ 
และร่วมกันก าหนด
วิธีการปฏิบัติให้
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

๑๘ โครงการ
ประชุมสัมมนา 
ประกาศ
คณะกรรมการ 
ว่าด้วยฉลาก 
เรื่อง ลักษณะของ

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การ
พัฒนากลไก
และ
มาตรฐาน
การ

๑. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจได้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าฉลากสินค้า
ตามประกาศ
คณะกรรมการ 

กลุ่มเป้าหมา
ยจ านวน 
๒๕๐ คน
ประกอบด้ว
ยผู้ผลิต ผู้น า
เข้าผู้จัด

ร้อยละของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่มี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องท่ีสัมมนา 
อบรม ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ค่า

๒๐๐,๐๐๐ - ๗๐ - - กคฉ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ฉลากสินค้าที่
ควบคุมฉลาก 
พ.ศ๒๕๔๑ 

ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย
ผู้บริโภค 

ว่าด้วยฉลาก 
๒. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจทราบบทก าหนด
โทษในกรณีขายสินค้า 
ที่ควบคุมฉลากโดยไม่
มีฉลาก หรือมีฉลาก
แต่ฉลากหรือการ
แสดงฉลากไม่ถูกต้อง
ตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ
คุ้มครอง 
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 
๓. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจได้ตระหนักถึง

จ าหน่าย 
ภาครัฐ/ 
เอกชน 

เป้าหมาย ร้อยละ 
๗๐ 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคเก่ียวกับเรื่อง
การ 
จัดท าฉลากสินค้า 
และท าให้ผู้บริโภค
ได้รับทราบข้อมูลอัน
เป็นสาระส าคัญ
เกี่ยวกับฉลากสินค้า
เพ่ือประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ
เลือกซื้อได้อย่าง
เพียงพอ 
๔. เพ่ือให้หน่วยงาน
ราชการ 
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายที่ส านักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ประกาศใช้ บังคับ 
และร่วมกันก าหนด
วิธีการปฏิบัติให้
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

๑๙ โครงการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภค 
 
หมายเหตุ : 
ก าหนดการด าเนินงาน
ทั้งส่วนกลางและ
ต่างจังหวัด อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการ
ด าเนินงานได้เพ่ือ
ความเหมาะสมของ
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การ
พัฒนากลไก
และ
มาตรฐาน
การ
ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย
ผู้บริโภค 

๑. เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้และแนวทาง
ป้องกันปัญหาการ
ละเมิดสิทธิผู้บริโภค ที่
ได้รับความเดือดร้อน
จากการใช้สินค้า หรือ
ใช้บริการให้แก่
ประชาชนผู้บริโภค
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๒. เพ่ือให้ประชาชน
ผู้บริโภคสามารถเลือก
ซื้อ เลือกใช้สินค้าท่ี
ปลอดภัย และมีความ
ระมัดระวังรู้เท่าทันใน

กลุ่ม
ประชาชน
ผู้บริโภค/ผู้
ประกอบ
ธุรกิจ/
ภาครัฐและ
เอกชน 
จ านวน 
๑๐๐ คน 
 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่มี
คะแนนร้อยละ ๖๐ 
ผ่านเกณฑ์ตามท่ี
ก าหนด 

๒๕๐,๐๐๐  ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ กคฉ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
การบริโภคสินค้า 

๒๐ โครงการ การส่งเสริม
คุณธรรมและ
จรรยาบรรณในการ
ให้บริการแก่ผู้บริโภค
ส าหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจ 
 
-ด าเนินการ ๔ ภาค 
 
หมายเหตุ : 
ก าหนดการด าเนินงาน
ในต่างจังหวัด และอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการ
ด าเนินงานได้เพ่ือ
ความเหมาะสมของ
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การ
พัฒนากลไก
และ
มาตรฐาน
การ
ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย
ผู้บริโภค 

๑. เพ่ือรับฟังปัญหา
และความคิดเห็น
รวมถึงคุณธรรมและ
จรรยาบรรณในการ
ให้บริการแก่
ประชาชนของ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
๒. เพ่ือหาแนวทาง
ชดเชยความเสียหาย
ย่างเหมาสมและเป็น
ธรรมแก่ผู้บริโภคกรณี
รถยนต์ที่ส่งมอบมี
ความช ารุดบกพร่องที่
ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
แก่ผู้ใช้และยังอยู่ใน
วิสัยที่สามารถแก้ไข
เป็นปกติได้ 
๓.เพ่ือก าหนด

กลุ่ม
ประชาชน
ผู้บริโภค/ผู้
ประกอบ
ธุรกิจ/
ภาครัฐและ
เอกชน 
จ านวนภาค
ละ ๑๕๐ คน 
รวมจ านวน 
๖๐๐ คน/ปี 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่มี
คะแนนร้อยละ ๖๐ 
ผ่านเกณฑ์ตามท่ี
ก าหนด 

๒,๔๐๐,๐๐๐ 
 

๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ กคฉ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
แนวทางหรือขั้นตอน
ในการดูแลเยียวยาใน
กรณีท่ีพบว่ารถยนต์ที่
ส่งมอบไม่ได้มีความ
ช ารุดบกพร่องแต่เกิด
จากปัจจัยอ่ืนหรือ
ความบกพร่องในการ
ให้บริการของผู้
ประกอบธุรกิจ 

๒๑ โครงการเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบธุรกิจขาย
ตรงที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การ
พัฒนากลไก
และ
มาตรฐาน
การ
ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย
ผู้บริโภค 

การพัฒนากลไกและ
มาตรฐานการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง
และเตือนภัยผู้บริโภค 

บุคคล 
ภายนอก 

จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมศักยภาพผู้
ประกอบธุรกิจใน
การปฏิบัติตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ กขต. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
๒๒ ทบทวนกฎหมาย

ตาม พรบ.
คุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๓  
การเพ่ิม
ประสิทธิภา
พกฎมาย
คุ้มครอง
ผู้บริโภคทัน
ต่อเหตุการณ์ 

เพ่ือให้กฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้รับการ
แก้ไข ปรับปรุง ตรง
ตามปัญหาที่เกิดข้ึน
จริง และสามารถ
น ามาบังคับใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยใน
ปีงบประมาณ 
ก าหนดการแก้ไข 
ได้แก่ พรบ.คุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พรบ.วิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พรบ.ความรับผิดต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย พ.ศ. 

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
(ประชาชน) 

จ านวนกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค
ได้รับการจัดท า 
ทบทวน ปรับปรุง 
แก้ไข และยกเลิก 

๖๘๐,๐๐๐     กกค. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
๒๕๕๑  

๒๓ ประชาพิจารณ์
กฎหมายเกี่ยวกับ
การคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๓  
การเพ่ิม
ประสิทธิภา
พกฎมาย
คุ้มครอง
ผู้บริโภคทัน
ต่อเหตุการณ์ 

เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและน ามาเป็น
ข้อมูลในการปรับแก้
ไข ซึ่งเป็นไปตาม
ขั้นตอนในการทบทวน 
ยกร่างกฎหมาย 

ประชาชน  
กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

รวบรวมผลการรับ
ฟังความคิดเห็น
และน าเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
ภายใน ๓๐ วัน
หลังจากสิ้นสุดการ
ท าประชาพิจารณ์
แต่ละครั้ง 

๘,๐๐๐,๐๐๐     กกค. 

๒๔ ทบทวนกฎหมาย
ตาม พรบ.ขาย
ตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๓  
การเพ่ิม
ประสิทธิภา
พกฎมาย
คุ้มครอง
ผู้บริโภคทัน
ต่อเหตุการณ์ 

เพ่ือให้กฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้รับการ
แก้ไข ปรับปรุง ตรง
ตามปัญหาที่เกิดข้ึน
จริง และสามารถ
น ามาบังคับใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยใน
ปีงบประมาณ 

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
(ประชาชน)  
 

จ านวนกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค
ได้รับการจัดท า 
ทบทวน ปรับปรุง 
แก้ไข และยกเลิก 

๖๘๐,๐๐๐     กขต. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ก าหนดการแก้ไข 
ได้แก่ พรบ.ขายตรง
และตลาดแบบตรง 
พ.ศ. ๒๕๔๕    

๒๕ โครงการ
ประชุมสัมมนา
(ประชาพิจารณ์) 
ร่างประกาศ
คณะกรรมการว่า
ด้วยสัญญา เรือง
....... 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๓  
การเพ่ิม
ประสิทธิภา
พกฎมาย
คุ้มครอง
ผู้บริโภคทัน
ต่อเหตุการณ์ 

เพ่ือเป็นการรับฟัง
ความคิดเห็นที่มีต่อ
ร่างประกาศ...ของ
ภาครัฐ ภาคประชาชน 
ภาคผู้ประกอบธุรกิจ 

บุคลากร
ภายนอก 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมด าเนินกา
รับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเกี่ยวกับร่าง
ประกาศ
คณะกรรมการว่า
ด้วยสัญญาเพ่ือน า
ความเห็นที่ได้รับ
ไปแก้ไขปรับปรุง
ร่างประกาศฯให้มา 
ความสมบูรณ์และ
ตรงต่อความ
ต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

๔๐๐,๐๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ กคส. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ก่อนที่จะ
ด าเนินการ
ประกาศบังคับใช้ 
ค่าเป้าหมายร้อย
ละ ๘๐ 
 

๒๖ โครงการสายลับ...
ตรวจจับโฆษณา 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๓ การเพ่ิม
ประสิทธิภา
พกฎหมาย
คุ้มครอง
ผู้บริโภคให้
ทันต่อ
เหตุการณ์ 

(๑) เพ่ือเป็นการ
ก ากับดูแลงานโฆษณา
อย่างครอบคลุมทั่วถึง 
และให้นักศึกษาที่
เรียนวิชาการโฆษณา
หรือด้านกฎหมาย
ได้รับความรู้ข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการ
โฆษณา ตาม พรบ.
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
๒๕๒๒ และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(๒) เพ่ือเป็นการ

นักเรียน/
นักศึกษา 

จ านวนชิ้นงานที่
นิสิต/นักศึกษา ส่ง
เข้ามาแข่งขันใน
โครงการ ไม่ต่ ากว่า 
๒๐ ชิ้นงาน 

๘๐๐,๐๐๐ ๒๐
+ 

๒๐
+ 

๒๐
+ 

๒๐+ กคฆ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
สร้างเครือข่ายร่วมกับ 
สคบ. ในการเฝ้าระวัง
และตรวจสอบการ
โฆษณา 

๒๗ โครงการ
เสริมสร้างความ
เข้าใจกับผู้
ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่
ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๓ การเพ่ิม
ประสิทธิภา
พกฎหมาย
คุ้มครอง
ผู้บริโภคให้
ทันต่อ
เหตุการณ์ 

เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

ผู้ประกอบ
ธุรกิจ 

ร้อยละของผู้
ประกอบธุรกิจที่มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่
ก าหนด 

๒๐๐,๐๐๐ ๗๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ กคฆ. 

๒๘ ทบทวนกฎหมาย
เรื่องการโฆษณา  

ยุทธศาสตร์ที่ 
๓ การเพ่ิม
ประสิทธิภา
พกฎหมาย
คุ้มครอง
ผู้บริโภคให้
ทันต่อ

เพ่ือให้กฎหมาย
เกี่ยวกับการโฆษณา
ได้รับการแกไ้ข 
ปรับปรุง ตรงตาม
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
และสามารถน ามา
บังคับใช้ได้อย่างมี

ประชาชน
ทั่วไป และผู้
มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

จ านวนกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องการ
โฆษณาท่ีได้รับการ
จัดท า ทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไข 
และยกเลิก 

๗๐๐,๐๐๐ ๓ ๔ ๔ ๕ กคฆ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
เหตุการณ์ ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
๒๙ การบริหารศูนยร์ับ

เรื่องราวร้องทุกข์ 
และศูนย์ให้
ค าปรึกษาด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
๑๑๖๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔  
การพัฒนา
กลไกการ
แก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้อง
ทุกข์ของ 
สคบ. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการ 

ผู้บริโภคท่ีถูก
ละเมิดสิทธิ 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการสารบบ
เรื่องราวร้องทุกข์
ของ สคบ 

๓,๕๐๐,๐๐๐     กผป. 

๓๐ โครงการบูรณการ
ด้าน
อสังหาริมทรัพย์
ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔  
การพัฒนา
กลไกการ
แก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้อง
ทุกข์ของ 
สคบ. 

เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบปัญหา
และร่วมสร้าง
มาตรการแก้ไขร่วมกัน 

บุคลากร
ภายนอก 

ร้อยละการรับรู้
ของกลุ่มหน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้าร่วม
โครงการรับทราบ
ปัญหาและเข้าร่วม
การแก้ไขและ
จัดท ามาตรการ
แก้ไขในทิศทาง
เดียวกัน 

๕๐๐,๐๐๐ ๖๐ ๗๐ ๘๕ ๙๕ กคส. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
๓๑ โครงการบูรณการ

ด้าน
อสังหาริมทรัพย์
ร่วมกันเพื่อแก้ไข
ปัญหาระหว่าง
ภาคเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔  
การพัฒนา
กลไกการ
แก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้อง
ทุกข์ของ 
สคบ. 

เพ่ือหาแนวทางการ
ปฏิบัติร่วมกันระหว่าง
ผู้บริโภคกับผู้ประกอบ
ธุรกิจเพ่ือหาวิธี
เยียวยาแก้ไข โดยอาจ
ออกสติ๊กเกอร์หรือ
ตราสัญลักษณ์ให้ผู้
ประกอบธุรกิจที่เข้า
ร่วมโครงการ 

บุคลากร
ภายนอก 

ร้อยละการรับรู้
ของกลุ่มผู้ประกอบ
ธุรกิจและผู้บริโภค
ที่เข้าร่วมโครงการ
รับทราบแนว
ทางการแก้ไข
เยียวยาและได้รับ
การรับรองจากทาง 
สคบ. 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๕ กคส. 

๓๒ โครงการเพิ่ม
ศักยภาพในเรื่อง
การเจรจาไกล่
เกลี่ย 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔  
การพัฒนา
กลไกการ
แก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้อง
ทุกข์ของ 
สคบ. 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให้กับเจ้าหน้าที่ใน 
กคส. ในการเจรจา
ไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้อง
ทุกข์ 

บุคลากร
ภายใน 

ร้อยละของจ านวน
เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วม
โครงการเพิ่ม
ศักยภาพในเรื่อง
การเจรจาไกล่เกลี่ย 

๑๘๐,๐๐๐ ๖๐ ๗๕ ๘๐ ๙๐ กคส. 

๓๓ โครงการในการ
แก้ไขปัญหาเรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔  

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคในการแก้ไข

บุคลากร
ภายใน 

ร้อยละของจ านวน
เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วม

๑๘๐,๐๐๐ ๖๐ ๗๕ ๘๐ ๙๐ กคส. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ร้องเรียนของ
เจ้าหน้าที่ใน 
กคส. 

การพัฒนา
กลไกการ
แก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้อง
ทุกข์ของ 
สคบ. 

ปัญหาเรื่องร้องเรียน
ในด้านต่างๆ 

โครงการการแก้ไข
ปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนของ
เจ้าหน้าที่ใน กคส. 

๓๔ โครงการ
ทนายความอาสา 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔  
การพัฒนา
กลไกการ
แก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้อง
ทุกข์ของ 
สคบ. 

เพ่ือเป็นการให้
ค าปรึกษาแนะน าแก่
ผู้บริโภค 

บุคลากร
ภายนอก 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินการ
ตามโครงการ 

๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓ ๓ ๔ กคส. 

๓๕ โครงการ
ประชุมสัมมนาเพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการโฆษณา
ขายสินค้าและบริการ
ผ่าน Social media 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ การ
พัฒนากลไก
การแก้ไข
ปัญหา

เพ่ือก าหนดแนวทาง 
และหามาตรการ
ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการให้
ความช่วยเหลือ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
ผู้ประกอบ
ธุรกิจขาย
สินค้าและ

ระดับความส าเร็จ
ของการรายงานผล
การหาแนวทาง
และมาตรการใน
การแก้ไขปัญหา

๒๐๐,๐๐๐ ๓๐ 
วัน 

๓๐ 
วัน 

๓๐ 
วัน 

๓๐ 
วัน 

กคฆ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
เรื่องราวร้อง
ทุกข์ของ 
สคบ. 

ผู้บริโภคให้ได้รับความ
เป็นธรรมจากการซื้อ
สินค้าและบริการ
ดังกล่าว 

บริการ
ออนไลน์ 
และ
ประชาชน 

ดังกล่าวที่ได้รับ
จากการ
ประชุมสัมมนา ให้ 
ลคบ. ทราบภายใน 
๓๐ วัน 

๓๖ โครงการทบทวน
กระบวนการแก้ไข
ปัญหาเร่ืองราวร้อง
ทุกข์ของสคบ. 
เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรง 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ การ
พัฒนากลไก
การแก้ไข
ปัญหา
เรื่องราวร้อง
ทุกข์ของ 
สคบ. 

เพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนากลไกแก้ไข
ปัญหาเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของ สคบ. 

บุคคลภาย 
นอก 

จ านวนกลไก/
กิจกรรมพัฒนา
กลไกการแก้ไข
ปัญหาเรื่องการร้อง
ทุกข์ของ สคบ. 

๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ กขต. 

๓๗ โครงการพัฒนา
ปรับปรุงระบบรับเร่ือง
ร้องทุกข์ (call 
center 1166) 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ การ
พัฒนากลไก
การแก้ไข
ปัญหา
เรื่องราวร้อง

สนับสนุนการท างาน
ให้มีการบริการ
ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

ประชาชน/
บุคลากรของ 
สคบ. 

ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท า
มาตรฐาน
กระบวนการแก้ไข
ปัญหาเรื่องราวร้อง
ทุกข์ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๕ ๕ - สผพ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ทุกข์ของ 
สคบ. 

๓๘ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ การ
พัฒนากลไก
การแก้ไข
ปัญหา
เรื่องราวร้อง
ทุกข์ของ 
สคบ. 

จัดเก็บข้อมูลและน า
กลับมาใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ท างาน การไกล่เกลี่ย
และสนับสนุนการ
ตัดสินใจส าหรับ
ผู้บริหาร 

ประชาชน/
เจ้าหน้าที่
ภายใน
องค์กร 

จ านวนระบบงานที่
ให้บริการ
ประชาชน 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - -  สผพ. 

๓๙ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ใช้งานระบบร้อง
ทุกข์ผู้บริโภค(จัด
ฝึกอบรม) 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ การ
พัฒนากลไก
การแก้ไข
ปัญหา
เรื่องราวร้อง
ทุกข์ของ 
สคบ. 

-สร้างความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานด้าน
ร้องทุกข์ผู้บริโภค 
-พัฒนาบุคลากรให้มี
ความเข้าใจระบบงาน
ต่างๆ เพื่อบริการ
ประชาชน 

ผู้ใช้งาน
ภายใน
ส านัก/กอง 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบ
เรื่องราวร้องทุกข์
ของ สคบ. 

๕๐๐,๐๐๐ ๖๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ สผพ. 

๔๐ พัฒนาระบบ ยุทธศาสตร์ที่ สนับสนุนการท างาน หน่วยงานที่ จ านวนระบบที่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - ๕๐ ๖๐ สผพ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
สารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการ
และบูรณาการ
ร่วมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๔ การ
พัฒนากลไก
การแก้ไข
ปัญหา
เรื่องราวร้อง
ทุกข์ของ 
สคบ. 

ให้มีการบริการ
ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

เกี่ยวข้อง
และเชื่อมด
ยงข้อมูลด้าน
การคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๔๑ โครงการ
ประชุมสัมมนาเพ่ือหา
แนวทางและ
มาตรการในการแก้ไข
ปัญหาเร่ืองร้องเรียน
กรณีเร่งด่วน (Hot 
Issue) และตาม
นโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ การ
พัฒนากลไก
การแก้ไข
ปัญหา
เรื่องราวร้อง
ทุกข์ของ 
สคบ. 

เพ่ือก าหนดแนวทาง 
และหามาตรการ ใน
การให้ความช่วยเหลือ
ผู้บริโภคเพ่ือให้ทันต่อ
สถานการณ์  

ผู้ประกอบ
ธุรกิจ,
หน่วยงาน
ราชการที่
เกี่ยวข้อง 
และ
ประชาชน 

ระดับความส าเร็จ
ของการรายงานผล
การหาแนวทาง
และมาตรการใน
การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวที่ได้รับ
จากการ
ประชุมสัมมนา ให้ 
ลคบ. ทราบภายใน 
๓๐ วัน 

๒๐๐,๐๐๐ ๓๐ 
วัน 

๓๐ 
วัน 

๓๐ 
วัน 

๓๐ 
วัน 

กคฆ. 

๔๒ โครงการพัฒนา
ปรับปรุงระบบงานร้อง
ทุกข์ผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ การ

-ปรับปรุงขั้นตอน/
กระบวนการให้

ประชาชน/
บุคลากรของ 

ร้อยละความพึง
พอใจของ

๒,๕๐๐,๐๐๐ - - ๗๐ ๗๐ สผพ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
พัฒนากลไก
การแก้ไข
ปัญหา
เรื่องราวร้อง
ทุกข์ของ 
สคบ. 

ทันสมัย 
-เข้าใจง่าย สะดวก 
รวดเร็ว 

สคบ. ผู้ใช้บริการ 
สารบบเรื่องราว
ร้องทุกข์ของ สคบ. 

๔๓ สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ 
การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

-ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้บริโภค
ได้รวมกลุ่มและด าเนิน
กิจกรรมในการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภค 
-ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ  
การแก้ไขปัญหา 
ให้กับผู้บริโภค 

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
(ชมรม
คุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภค
กรุงเทพมหา
นคร) 

ร้อยละของจ านวน
ชมรมคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคท่ีมี การ
ด าเนินกิจกรรม
ตามท่ี สคบ. 
ก าหนด 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ สผพ. 

๔๔ การจัดตั้งแกนน า 
ด้านการคุ้มครอง

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕  

-ส่งเสริมให้เครือข่าย
ภาครัฐมีส่วนร่วมใน

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ร้อยละความส าเร็จ
ของกิจกรรมที่

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒ ๓ ๔ ๕ กผป. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ผู้บริโภค
ระดับอุดมศึกษา 

การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครอืข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค  

การด าเนินงานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค 
-ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภคและกระตุ้น
ให้เกิดการบริโภค
อย่างยั่งยืน 

(กรม
สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน และ 
สปสช.) 

เครือข่าย
ด าเนินการตามที่ 
สคบ.ก าหนด 
 
จ านวนแกนน าด้าน
การคุ้มครอง
ผู้บริโภค
ระดับอุดมศึกษา 

๔๕ ส่งเสริมผู้
ประกอบธุรกิจให้
มีความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค 
(กิจกรรม CSR 
และ CallCenter) 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕  
การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ส่งเสริมและพัฒนา
ทัศนคติ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ให้กับเครือข่าย
ผู้ประกอบการ 
-ส่งเสริมและให้
ข่าวสารเพื่อกระตุ้นให้
ผู้ผลิตมีความใส่ใจต่อ
ผลกระทบต่อผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
(ผู้ประกอบ
ธุรกิจ) 

ร้อยละความส าเร็จ
ของเครือข่ายที่
สามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ตามที่ 
สคบ.ก าหนด 
 
ร้อยละของจ านวน
ผู้ประกอบธุรกิจที่
ผ่านเกณฑ์ CSR 
และ CallCenter 
ของ สคบ. 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ สผพ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
๔๖ ตราสัญลักษณ์

คุ้มครองผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 
๕  
การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

-ส่งเสริมศักยภาพผู้
ประกอบธุรกิจในการ
ปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
-ส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจมีความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
(ผู้ประกอบ
ธุรกิจ) 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น
ของผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เข้าร่วมตรา
สัญลักษณ์คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒ ๓ ๔ ๕ สผพ. 

๔๗ สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
ทบทวนแผนกล
ยุทธ์เครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค
ของ สคบ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕  
การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง

เพ่ือให้ สคบ. มี
แนวทางท่ีชัดเจนใน
การด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ร่วมกับเครือข่ายทุก
ภาคส่วน 

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
(เครือข่าย
ภาครัฐ 
เอกชน 
ประชาชน) 

บุคลากร และ
เครือข่ายรับทราบ 
และเข้าใจแนว
ทางการด าเนินงาน
เพ่ือให้เป้าหมาย
การด าเนินงาน
บูรณาการร่วมกับ
เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคสัมฤทธิ์ผล 

๕๐๐,๐๐๐ - ๓๐ 
วัน 

- ๓๐ 
วัน 

สผพ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ผู้บริโภค แผนกลยุทธ์

เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคของ สคบ. 
ที่ได้รับการ
ปรับปรุงเผยแพร่ 
ภายใน ๓๐ วัน 
ภายหลังจากคณะ
ผู้บริหาร สคบ. 
เห็นชอบ 

๔๘ สนับสนุนการ
ด าเนินงาน ๑ 
จังหวัด ๑ สมาคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕  
การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้กลุ่มเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆในระดับท้องถิ่น 

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
(สมาชิก
ชมรมใน
ต่างจังหวัด) 

ร้อยละความส าเร็จ
ของเครือข่ายที่
สามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ตามที่ 
สคบ.ก าหนด 
 
จ านวนจังหวัดที่มี
การจัดตั้งสมาคม
คุ้มครองผู้บริโภค 

๘๐๐,๐๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ สผพ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
๔๙ ผลิตสื่อและ

เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ในภาพรวม
ระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕  
การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

เพ่ือให้ผู้บริโภครู้สิทธิ
ผู้บริโภค และ
ตระหนักในการ
ปกป้องสิทธิผู้บริโภค
ของตน 

ประชาชน
ผู้บริโภค 

ระดับการรับรู้สิทธิ
ผู้บริโภคของ
ประชาชน 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๓ ๔ ๔ กผป. 

๕๐ สคบ.สัญจร เพ่ือ
สร้างความเข้าใจ
ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในส่วน
ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ การ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง

เพ่ือให้ผู้บริโภครู้สิทธิ
ผู้บริโภค และ
ตระหนักในการ
ปกป้องสิทธิผู้บริโภค
ของตน 

ประชาชน
ผู้บริโภค 

ระดับการรับรู้สิทธิ
ผู้บริโภคของ
ประชาชน 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ ๓ ๔ ๔ กผป. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ผู้บริโภค 

๕๑ วันคุ้มครอง
ผู้บริโภคไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ การ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

เพ่ือให้ผู้บริโภครู้สิทธิ
ผู้บริโภค และ
ตระหนักในการ
ปกป้องสิทธิผู้บริโภค
ของตน 

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
(หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชน 
ผู้ประกอบ
ธุรกิจ) 
(ประชาชน)
(ผู้บริโภค) 

ระดับการรับรู้สิทธิ
ผู้บริโภคของ
ประชาชน 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ ๓ ๔ ๔ กผป. 

๕๒ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ความร่วมมือของ
เครือข่าย
สื่อมวลชนเพื่อ
การคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ การ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย
ด้านการ

เพ่ือส่งเสริมการบูรณา
การความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ระดับระหว่างประเทศ 
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
สื่อสารมวลชน และผู้

สื่อมวลชน ร้อยละความพึง
พอใจของ
สื่อมวลชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    กผป. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

มีส่วนเกี่ยวข้องให้มี
ศักยภาพมี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยมุ่งให้
การบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานมีความ
เข้มแข็งในการ
ด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

 
 
 
 
 

๕๓ สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
ชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคใน
สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ การ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง

๑.การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้บริโภค
ได้รวมกลุ่ม และ
ด าเนินกิจกรรมในการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภค และด าเนิน
กิจกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคตามความ
สนใจ ตลอดจนขยาย

ชมรม
คุ้มครอง
ผู้บริโภคใน
สถานศึกษา 

จ านวนกิจกรรมที่ 
สคบ. บูรณาการ
ร่วมกับเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ๓ ๔ ๕ กผป. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ผู้บริโภค เครือข่ายคุ้มครอง

ผู้บริโภคให้ครอบคลุม
มากขึ้น 

 
๔,๐๐๐,๐๐๐ 

๕๔ พัฒนาศักยภาพ
ครูที่ปรึกษาชมรม
คุ้มครองผู้บริโภค
ในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ การ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

๑.การส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคใน
สถานศึกษาในรูปแบบ
ของการผลักดันให้
สถานศึกษามีเนื้อหา
การคุ้มครองผู้บริโภค
ที่สอดแทรกอยู่ในวิชา
พ้ืนฐาน และมีการ
สนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคการสอน 
ข้อมูลความรู้ สื่อการ
สอน และนวัตกรรม
ในการเรียน 

ชมรม
คุ้มครอง
ผู้บริโภคใน
สถานศึกษา 

ร้อยละของจ านวน
ชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคใน
สถานศึกษาที่ผ่าน
การอบรมและ
ด าเนินกิจกรรม
ร่วมกับ สคบ. 
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 

กผป. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
การสอน 
๒.ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบวิธีการปฏิบัติ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริโภค อย่างยั่ง
ยื่นแก่ผู้บริโภค 

๕๕ จัดท าฐานข้อมูล
เครือข่ายชมรม
คุ้มครองผู้บริโภค
ในสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร
และเนื้อหาที่ใช้
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
และสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ การ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

๑.พัฒนาช่องทางการ
สื่อสาร และเนื้อหาที่
ใช้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและ
สอดคล้องกับปัจจุบัน 
๒.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้บริโภค
ได้รวมกลุ่ม และ
ด าเนินกิจกรรมในการ
ป้องกัน คุ้มครองสิทธิ

ชมรม
คุ้มครอง
ผู้บริโภคใน
สถานศึกษา 

ระดับการรับรู้สื่อ
จาก สคบ. ในแต่
ละช่องทางของ
ประชาชน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๓ ๔ ๔ กผป. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ปัจจุบัน ผู้บริโภค และด าเนิน

กิจกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคตามความ
สนใจ ตลอดจนขยาย
เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ครอบคลุม
มากขึ้น 

๕๖ สัมมนาให้ความรู้
แก่ประชาชนด้าน
ธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบ
ตรง ๔ ภูมิภาค  

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ การ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย และได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง 

ประชาชน ร้อยละของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่มี
ความรู้ความเข้าใจ
ผ่านตามเกณฑ์  

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ กขต. 

๕๗ โครงการ “รู้เท่า
ทันสินคา้

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕  การ

๑. เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับสินค้า

นักเรียน
โรงเรียนละ 
๑๕๐ คน 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย ที่มี

๒๒๕,๐๐๐   
 

๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ กคฉ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
อันตราย”  
- ด าเนินการ ๓ 
โรงเรียน 
 ๑.๑ โรงเรียน 
ฤทธิยะวรรณาลัย 
(ประถม) 
กรุงเทพมหานคร 
๑.๒ โรงเรียน
ภายในเขตพ้ืนที่
จังหวัดนนทบุรี 
๑.๓ โรงเรียน
ภายในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเหตุ : อาจ
มีการ
เปลี่ยนแปลง
รายชื่อโรงเรียน
ตามกาวางแผน
ดังกล่าว เพื่อ

พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

อันตราย 
ที่อาจก่อให้เกิด
อันตราย ตามค าสั่ง
ของคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคและ
สินค้า 
ที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายชนิดอื่นๆ
ให้แก่เด็กนักเรียน 
๒. เพ่ือให้เด็กนักเรียน
สามารถเลือกซ้ือ 
เลือกใช้ สินค้าท่ี
ปลอดภัยต่อสุขภาพ มี
ความระมัดระวังใน
การบริโภคสินค้า 
 

 คะแนนร้อยละ ๗๐ 
ผ่านเกณฑ์ตามท่ี
ก าหนด 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ความเหมาะสม
ของโครงการ 
 

๕๘ โครงการ “รู้เท่า
ทันสินคา้
อันตราย”  
- ด าเนินการ ๒ 
แห่ง 
๒.๑ สมาพันธ์
ชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
กรุงเทพมหานคร 
๒.๒ สมาคมเพ่ือ
การคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕  การ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 

๑. เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับสินค้า
อันตราย 
ที่อาจก่อให้เกดิ
อันตรายตามค าสั่ง
ของคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคและ
สินค้าท่ีอาจก่อให้เกิด
อันตรายชนิดอื่นๆ
ให้แก่เด็กนักเรียน 
๒. เพ่ือให้เด็กนักเรียน
สามารถเลือกซ้ือ 
เลือกใช้ สินค้าท่ี
ปลอดภัยต่อสุขภาพมี
ความระมัดระวังใน
การบริโภคสินค้า 

ภาค
ประชาชน
สมาพันธ์/
สมาคมละ 
๑๕๐ คน 

จ านวน
กลุม่เป้าหมาย ที่มี
คะแนนร้อยละ ๗๐ 
ผ่านเกณฑ์ตามท่ี
ก าหนด 

๑๕๐,๐๐๐  
 

๗๐ ๗๐ - - กคฉ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
๕๙ สายการบินภายในและ

ภายนองประเทศ 
โดยเฉพาะเร่ืองการ
จองตั๋วเคร่ืองบิน
ออนไลน์ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕  การ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ เพ่ือ
ป้องกันการถูก  ผู้
ประกอบธุรกิจละเมิด
สิทธิ 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ระดับการรับรู้สิทธิ
ผู้บริโภคของ
ประชาชน 

๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๓ ๔ ๔ กคฆ. 

๖๐ ให้บริการออกก าลัง
กาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕  การ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครอืข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ เพ่ือ
ป้องกันการถูก       ผู้
ประกอบธุรกิจละเมิด
สิทธิ 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ระดับการรับรู้สิทธิ
ผู้บริโภคของ
ประชาชน 

๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๓ ๔ ๔ กคฆ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ผู้บริโภค 

๖๑ Timesharing, ธุรกิจ
โรงแรม เช่นการจองที่
พัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕  การ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ เพ่ือ
ป้องกันการถูก       ผู้
ประกอบธุรกิจละเมิด
สิทธิ 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ระดับการรับรู้สิทธิ
ผู้บริโภคของ
ประชาชน 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๓ ๔ ๔ กคฆ. 

๖๒ ธุรกิจน าเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 
๕  การ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย
ด้านการ

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ เพ่ือ
ป้องกันการถูก       ผู้
ประกอบธุรกิจละเมิด
สิทธิ 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ด้านการ
คุม้ครอง
ผู้บริโภค 

ระดับการรับรู้สิทธิ
ผู้บริโภคของ
ประชาชน 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๓ ๔ ๔ กคฆ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

๖๓ ธุรกิจเสริมความงาม ยุทธศาสตร์ที่ 
๕  การ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ เพ่ือ
ป้องกันการถูก       ผู้
ประกอบธุรกิจละเมิด
สิทธิ 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ระดับการรับรู้สิทธิ
ผู้บริโภคของ
ประชาชน 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๓ ๔ ๔ กคฆ. 

๖๔ ธุรกิจ Work and 
Travel 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕  การ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ เพ่ือ
ป้องกันการถูก ผู้
ประกอบธุรกิจละเมิด
สิทธิ 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ระดับการรับรู้สิทธิ
ผู้บริโภคของ
ประชาชน 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๓ ๔ ๔ กคฆ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

๖๕ โครงการภาพยนตร์
โฆษณาดีเด่นทาง
โทรทัศน์เพ่ือผู้บริโภค 

 
 

*หมำยเหตุ   
สคบ. อะวอร์ด หรือ
การมอบรางวัล ให้ตั้ง
งบประมาณร่วมกับ
วันคุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕  การ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

(๑) เพ่ือประกาศ
เกียรติคุณแก่ ผู้
ประกอบธุรกิจ ที่
กระท าการโฆษณา
อย่างมีจริยธรรม และ
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

(๒) เปิดโอกาสให้
ประชาชน และ
นักศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมท ากิจกรรมกับ
ภาครัฐ 

 

ผู้ประกอบ
ธุรกิจด้าน
โฆษณา
,นักศึกษา/
นักเรียน, 
ประชาชน
ทั่วไป, ครู/
อาจารย์ 

สามารถมอบ
รางวัลให้กับผู้
ประกอบธุรกิจได้
ไม่ต่ ากว่าที่
คณะกรรมการ
พิจารณา
ภาพยนตร์โฆษณา
ฯ ก าหนด 

๖๐๐,๐๐๐     กคฆ. 

๖๖ โครงการสัมมนาให้
ความรู้ในการซื้อขาย
สินค้าจากระบบ
ออนไลน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕  การ
พัฒนา

ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และยกระดับองค์กร
ผู้บริโภคหน่วยงาน

บุคคลภาย 
นอก 

ระดับการรับรู้สิทธิ
ผู้บริโภคของ
ประชาชน 

๖๐๐,๐๐๐ ๓ ๓ ๔ ๔ กขต. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ศักยภาพ
ผู้บริโภค 
และ
เครือข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ภาครัฐ เอกชน และผู้
ที่เก่ียวข้องให้มี
ศักยภาพ 

๖๗ สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
และแผนบริหาร
ความเสี่ยง ของ 
สคบ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๖  
การบูรณา
การงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคใน
พ้ืนที่ 

เพ่ือให้ สคบ. มี
แนวทางท่ีชัดเจนใน
การด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

บุคลากร
ภายใน 

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรรับทราบ 
และเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือให้
เป้าหมายองค์กร
สัมฤทธิ์ผล 

๔๖๐,๐๐๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ กคฆ. 

๖๘ สัมมนาชี้แจง
ยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๖  
การบูรณา
การงาน
คุ้มครอง

เพ่ือให้ หน่วยงานที่
เกีย่วข้องรับทราบ 
และเข้าใจแนวทางใน
การด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วน
เสีย 

ร้อยละของจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจแนวทางใน
การด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค

๒๐๐,๐๐๐ ๗๕ - - - สผพ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ผู้บริโภคใน
พ้ืนที่ 

ระดับประเทศใน
รูปแบบบูรณาการ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์
การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๕๙ 

๖๙ สัมมนาชี้แจงแผน
แม่บท 
การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๖  
การบูรณา
การงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคใน
พ้ืนที่ 

เพ่ือให้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบ 
และเข้าใจแนวทางใน
การด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ระดับประเทศใน
รูปแบบบูรณาการ 

กลุม่ผู้มี 
ส่วนได้ส่วน
เสีย 

ร้อยละของจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจแนวทางใน
การด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ภายใต้แผนแม่บท
การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ 

๒๐๐,๐๐๐ - ๗๕ - - สผพ. 

๗๐ สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๖  
การบูรณา
การงาน

เพ่ือให้ สคบ. มี
แนวทางท่ีชัดเจนใน
การด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและ

บุคลากร
ภายใน 

แผนยุทธศาสตร์
และ กลยุทธ์ ของ 
สคบ. พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๒ ที่

๔๖๐,๐๐๐ - ๓๐ 
วัน 

๓๐ 
วัน 

- สผพ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
กลยุทธ์ ของ 
สคบ. พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๒  

คุ้มครอง
ผู้บริโภคใน
พ้ืนที่ 

เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

รับการปรับปรุง
เผยแพร่ ภายใน 
๓๐ วัน หลังจาก 
คณะผู้บริหาร 
สคบ. เห็นชอบ 

๗๑ สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
ร่างแผน
ยุทธศาสตร์และ  
กลยุทธ์ ของ 
สคบ. พ.ศ. 
๒๕๖๓ -๒๕๖๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๖  
การบูรณา
การงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคใน
พ้ืนที่ 

เพ่ือให้ สคบ. มี
แนวทางท่ีชัดเจนใน
การด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

บุคลากร
ภายใน 

ร่างแผน
ยุทธศาสตร์และ 
กลยุทธ์ ของ สคบ. 
พ.ศ. ๒๕๖๓-
๒๕๖๖ แล้วเสร็จ
พร้อมแจ้งเวียน
เพ่ือให้หน่วยงาน
ภายในพิจารณา 
ภายใน ๓๐ วันหลัง
สิ้นสุดโครงการ 
 

๔๖๐,๐๐๐ - - - ๓๐ 
วัน 

สผพ. 

๗๒ 
 

ผลักดันกลไกการ
ด าเนินงาน
เผยแพร่ความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 
๖ การบูรณา
การงาน

พัฒนากลไกการ
ด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วน

เจ้าหน้าที่
องค์กร
ปกครองส่วน

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในส่วน

๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๘๐ - ๘๐ สปจ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

คุ้มครอง
ผู้บริโภคใน
พ้ืนที่ 
 

ภูมิภาคให้มี
ประสิทธิภาพ 

ท้องถิ่นที่ท า
หน้าที่ด้าน
การคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 

ภูมิภาคมีความรู้ 
ความเข้าใจการ
ด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

๗๓ สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
จัดท า
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรมเสนอขอ
งบประมาณ
ประจ าปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๗ พัฒนา
องค์กรให้มี
สมรรถนะสูง 

เพ่ือสนับสนุน การ
วางแผนงบประมาณ
พัฒนาองค์กรให้
สามารถสนองตอบต่อ
ภารกิจขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

บุคลากร
ภายใน 

ข้อมูลรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
มีความครบถ้วน 
และสามารถ
น าเสนอได้ตาม
เวลาที่ก าหนด 
ภายใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นสุดโครงการ 

๕๐,๐๐๐ ๓๐ 
วัน 

๓๐ 
วัน 

๓๐ 
วัน 

๓๐ 
วนั 

สผพ. 

๗๔ การตรวจประเมิน
การด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ของ สคบ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๗ พัฒนา
องค์กรให้มี
สมรรถนะสูง 

เพ่ือทราบผลการ
ประเมินการปฏิบัติ
ราชการ และแนวทาง
การด าเนินงานจาก
ผู้ตรวจประเมิน
ภายนอก 

บุคลากร
ภายใน และ
กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
เป็นไปตาม
ขอบเขตงาน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๑ ๐
๐ 

๑ ๐
๐ 

๑๐๐ สผพ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
๗๕ สัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ
ทบทวน
กระบวนงาน
ภายใต้ภารกิจ
ของ สผพ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๗ พัฒนา
องค์กรให้มี
สมรรถนะสูง 

เพ่ือให้กระบวนงาน
ได้รับการปรับปรุงให้
เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ 

บุคลากร
ภายใน 

จ านวน
กระบวนงานได้รับ
การปรับปรุงและ
เผยแพร่ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓ - - - สผพ. 

๗๖ สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้
ด้านการตรวจ
แผนการจ่าย
ผลตอบแทนใน
ธุรกิจขายตรง 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๗ 
การพัฒนา
องค์กรให้มี
สมรรถนะสูง 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากร
ภายใน 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนา
บุคคล 

๓๐๐,๐๐๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ กขต. 

๗๗ โครงการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 
กิจกรรม 
-การจัดท าค า

ยุทธศาสตร์ที่ 
๗ พัฒนา
องค์กรให้มี
สมรรถนะสูง 

เพ่ือให้การบริหาร
จัดการของ สคบ. เกิด
ผลสัมฤทธิ์ มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

บุคลากร 
สคบ. 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนา
องค์กร 
ราชการประจ าปี 
ค่าเป้าหมาย 

๒๐๐,๐๐๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ กพบ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
รับรองผลการ
ปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 
-การชี้แจงและ
ถ่ายทอดตัวชี้วัด
ค ารับรองฯ ระดับ
องค์กรลงสู่ระดับ
หนว่ยงาน(ส านัก/
กอง/กลุ่ม) 
-การติดตาม
ประเมินผลจาก
ส านักงาน 
ก.พ.ร./สปน. 
และแจ้งผล
คะแนน 

ร้อยละ ๗๕/๘๐/
๘๕/๙๐ 

๗๘ โครงการพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๗ พัฒนา
องค์กรให้มี
สมรรถนะสูง 

เพ่ือให้ สคบ. ทบทวน
ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการให้ได้มาตรฐาน 
และยกระดับคุณภาพ

บุคลากร 
สคบ. 

ร้อยละของ
ผลส าเร็จในการ
พัฒนาระบบราช
ตามเกณฑ์คุณภาพ

๘๐๐,๐๐๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ กพบ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
(หมวด ๑ – 
หมวด ๗) 
-การชี้แจงเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารภาครัฐ 
ระดับพ้ืนฐาน 
ฉบับที่ ๒ 
(Certified FL 
version ๒) 
-การจัดท า
แผนพัฒนา
องค์กร 
-การติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผน รอบ ๓ 
เดือน ๖ เดือน ๙ 
และ ๑๒ เดือน 
-การตรวจติดตาม

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๕/๙๐/
๙๕/๑๐๐ 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ประเมินผลการ
ด าเนินงานจาก
ส านัก ก.พ.ร. (ปี 
๖๐- ๖๒) และ
แจ้งผลคะแนน 

๗๙ โครงการปรับปรุง
โครงสร้างส่วน
ราชการ 
กิจกรรม 
-แต่งตั้งคณะ
กรรมการฯ และ
วางแผนการ
ด าเนินงาน 
-วิเคราะห์งาน
และทบทวน
ภารกิจ เพื่อแบ่ง
ส่วนราชการ
ภายใน 
-สรุปผลการ

ยุทธศาสตร์ที่ 
๗ พัฒนา
องค์กรให้มี
สมรรถนะสูง 

เพ่ือให้โครงสร้างมี
ความเหมาะสมกับ
ภารกิจ และสามารถ
การด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ 
สคบ. อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากร 
สคบ. 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผนปรับปรุง
โครงสร้างส่วน
ราชการ 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๖๐/๖๐/
๘๐/๑๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ ๖๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ กพบ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
วิเคราะห์เสนอ
คณะกรรมการฯ 
ระดับกรม ระดับ
กระทรวง และ
ส านักงาน ก.พ.ร. 
-น าร่าง
กฎกระทรวงใหม่
เสนอส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา เพื่อ
เสนอ
คณะรัฐมนตรี 
-น าส่ง
กฎกระทรวงที่
ผ่าน
คณะรัฐมนตรีแล้ว 
ไปลงในประกาศ
ราชกิจจา
นุเบกษา 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
๘๐ โครงการ

ขับเคลื่อนค่านิยม
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๗ พัฒนา
องค์กรให้มี
สมรรถนะสูง 

เพ่ือให้บุคลากรมี
บรรทัดฐานในการ
ท างานไปในทิศทาง
เดียวกัน 

บุคลากร 
สคบ. 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผนปรับปรุง
โครงสร้างส่วน
ราชการ 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๖๐/๗๐/
๘๐/๙๐ 

๑๐๐,๐๐๐ ๖๐ ๗๐ ๘๕ ๙๐ กพบ. 

๘๑ โครงการพัฒนา
ปรับปรุงเวปไซต์ สคบ. 
ให้รองรับ Web 
Portal 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๗ พัฒนา
องค์กรให้มี
สมรรถนะสูง 

ให้บริการประชาชน 
เข้าถึงฐานข้อมูลด้าน
คุ้มครองผู้บริโภคได้
ง่าย 

ประชาชน/
บุคลากรของ 
สคบ. 

จ านวนระบบงานที่
ได้รับการพัฒนา 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - -   สผพ. 

๘๒ โครงการพัฒนาระบบ
จดทะเบียนขายตรง 
และตลอดแบบตรง 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์และ
บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(กรมพัฒนา/กรมสรรพ
กร) 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๗ พัฒนา
องค์กรให้มี
สมรรถนะสูง 

-ลดความซ้ าซ้อนของ
กระบวนการงานจด
ทะเบียน 
-เพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วในการ
ให้บริการประชาชน 

ประชาชน/
ผู้ประกอบก
าร 

จ านวนระบบงานที่
ได้รับการพัฒนา
และบริการ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

๓,๐๐๐,๐๐๐ -    สผพ. 

๘๓ โครงการจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ -เพ่ิมประสิทธิภาพใน ประชาชน/ ร้อยละของจ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๕๐ ๖๐ ๗๐ สผพ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ต่อพ่วงและระบบ
จัดเก็บข้อมูลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ท างาน 

๗ พัฒนา
องค์กรให้มี
สมรรถนะสูง 

การท างานและการ
ให้บริการแก่
ประชาชน 
-ทดแทนเครื่องมือมี
อายุการใช้งาน
มากกว่า ๕ ปี 

เจ้าหน้าที่
ภายใน
องค์กร 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง
และจ านวนระบบ
จัดเก็บข้อมูล 

๘๔ โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายและระบบ
รักษาความปลอดภัย
สารสนเทศขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๗ พัฒนา
องค์กรให้มี
สมรรถนะสูง 

-เพ่ิมระดับขีด
ความสามารถในการ
ใช้งานและรักษาความ
ปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ 
-ทดแทนและเพ่ิม
อุปกรณ์เครือข่ายให้มี
เสถียรภาพ 

ประชาชน/
ผู้ประกอบก
าร 

ร้อยละของระบบ
เครือข่ายและ
ระบบสารสนเทศมี
ความปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๖๐ ๖๕ ๗๐ สผพ. 

๘๕ โครงการจัดหาอุปกรณ์ 
Hardware และ
อุปกรณ์ต่างๆ 
เครือข่ายแม่เพ่ือให้
รองรับระบบ IPV6 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๗ พัฒนา
องค์กรให้มี
สมรรถนะสูง 

ให้อุปกรณส์ามารถ
รองรับการท างานใน
การเข้าถึงระบบ 
Internet ด้วย
มาตรฐานสากล 

สนับสนุน
การใช้งาน
ภายใน 

จ านวนอุปกรณ์ที่
ทดแทน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๕๐ ๕๕ ๖๐ สผพ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
๘๖ โครงการสัมมนาเชิง

วิชาการเพ่ือจัดท าแผน
แม่บท ICT ของสคบ. 
(ฉบับที่ ๓ ) ปี ๒๕๖๐-
๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๗ พัฒนา
องค์กรให้มี
สมรรถนะสูง 

จัดท าแผนแม่บท ICT 
ในภาพรวมของ
หน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่
ภายใน
องค์กร 

ข้อเท็จจริง/ผลการ
วิเคราะห์งานด้าน 
ICT 1 ชุดข้อมูล 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

  - - สผพ. 

๘๗ โครงการส่งเสริม
พัฒนาแนวความคิด
เพ่ือสร้างนวัตกรรม
ขององค์กรด้วย
เทคโนโลยีใหม่ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๗ พัฒนา
องค์กรให้มี
สมรรถนะสูง 

สร้างนวัตกรรมใหม่ต่อ
ยอดแนวความคิดจาก
ภารกิจหลัก เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริการ 

เจ้าหน้าที่
ภายใน
องค์กร 

ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากร
ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมต่อการ
สร้างนวัตกรรมใหม่
ขององค์กร 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๘๐ กพบ. 

๘๘ พัฒนาบริหาร
จัดการ ภาค/ 
ระบบเครือข่าย
บริการ/เชื่อมโยง/
ภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๗ พัฒนา
องค์กรให้มี
สมรรถนะสูง 

ให้บริการประชาชน 
เข้าถึงฐานข้อมูลด้าน
คุ้มตรองผู้บริโภคได้
ง่าย 

ประชาชน/
บุคลากรของ 
สคบ. 

การติดต่อสื่อสาร 
การเข้าถึงข้อมูล
ของ สคบ. ได้ง่าย
ขึ้น 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - -   สผพ. 

๘๙ บ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๗ พัฒนา
องค์กรให้มี
สมรรถนะสูง 

บริหารความต่อเนื่อง 
ในการท างาน 
ระบบงานและการ
จัดเก็บข้อมูลด้วย

ประชาชน/
บุคลากรของ 
สคบ. 

ร้อยละความส าเร็จ
การใช้งานระบบ
สารสนเทศของ
หน่วยงานมี

๖,๒๑๐,๐๐๐ 
๙,๕๐๐,๐๐๐ 

๕๐ 
- 

- 
๖๐ 

 

- 
๗๐ 

- 
๘๐ 

 

สผพ. 
สผพ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประสิทธิภาพขึ้น 

๙๐ โครงการจ้างเหมา
บริการเช่า
สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๗ พัฒนา
องค์กรให้มี
สมรรถนะสูง 

บริหารความต่อเนื่อง 
ในการท างานผ่าน
โครงข่ายอินเตอร์เนต 

ประชาชน/
บุคลากรของ 
สคบ. 

มีระบบสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ๑ 
ระบบ 

๙๐๐,๐๐๐ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

สผพ. 

๙๑ ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
ส านักงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
เขต ๑-๙ 
ค านวณค่าใช้จ่าย
ต่อเขต 
 
 

 เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานในการ
คุ้มครองผู้บริโภคใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดและ
ท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล 
และให้การคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

สคบ. เขต 
๑-๙ และ
บุคลากร
ภายใน 

 ๓๘,๖๓๗,๖๐๐     สปจ. 

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(ข้าราชการ/พนง.
ราชการ) 
(๓๐คน*๒๔๐

    ๑๘,๔๖๘,๐๐๐     สปจ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
บาท/คน*๒๔๐
วัน*๙เขต) 
(๕คน*๒๗๐บาท/
คน*๒๔๐วัน*๙
เขต) 
 

 - ค่าท่ีพัก 
(ข้าราชการ/พนง.
ราชการ) 
(๑๐คน*๘๐๐
บาท/คน*๑๙๒
คืน) 
 
 

    ๑,๕๓๖,๐๐๐     สปจ. 

 - ค่าพาหนะ 
(ข้าราชการ/พนง.
ราชการ) 
(๑๐คน*๔๘,๒๐๐
บาท/คน*๙เขต) 
 

    ๔,๓๓๘,๐๐๐     สปจ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
 - ค่าจ้างพนักงาน

จ้างเหมาบริการ
เขตละ ๔ คน  
(๓๖คน*๑๕,๐๐๐
บาท/คน*๑๒
เดือน) 

    ๖,๔๘๐,๐๐๐     สปจ. 

 - ค่าจ้างพนักงาน
ขับรถยนต์ เขต
ละ ๑ คน 
(๙คน*๘,๕๐๐
บาท/คน*๑๒
เดือน) 

    ๙๑๘,๐๐๐      

 - ค่าเช่ารถตู้ เขต
ละ ๑ คัน  
(๙คน*๒๔,๗๐๐
บาท/คัน*๑๒
เดือน) 

    ๖,๔๘๐,๐๐๐     สปจ. 

 - ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

    ๖,๔๘๐,๐๐๐     สปจ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
(๙คน*๒๐,๐๐๐
บาท/คัน*๑๒
เดือน) 

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
(๕๐,๐๐๐บาท*๙
เขต) 

    ๙๑๘,๐๐๐     สปจ. 

 - ค่า
สาธารณูปโภค 
เช่น ค่าไฟฟ้า ค่า
น้ า ค่าโทรศัพท์ 
ฯลฯ 
(๑๘๐,๐๐๐บาท*
๙เขต)   

    ๖,๔๘๐,๐๐๐      

๙๒ ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
ส านักงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าจังหวัด 

 เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าจังหวัดให้
สามารถเจรจาไกล่

  ๖๔,๖๘๖,๓๒๐     สปจ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
๗๖ จังหวัด เกลีย่ ข้อพิพาท

ระหว่างผู้บริโภคกับผู้
ประกอบธุรกิจในเขต
พ้ืนที่จังหวัด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 - ค่าจ้างพนักงาน
จ้างเหมาบริการ
เพ่ือปฏิบัติงาน
ร่วมกับศูนย์ด ารง
ธรรม 
(๒คน*๑๕,๐๐๐
บาท*๗๖จังหวัด*
๑๒เดือน) 

    ๒๗,๓๖๐,๐๐๐     สปจ. 

 - จัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าจังหวัด 
(๑ ครั้ง*๑๒
เดือน*๓๒,๖๔๕ 

    ๒๙,๗๗๒,๒๔๐     สปจ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
บาท*๗๖ จังหวัด) 

 - ค่าสนับสนุน
การด าเนินงาน
ด้านการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน/
อุปกรณ์
ส านักงาน/ค่า
สาธารณูปโภค 
(จังหวัดละ๕๐๐๐
บาท*๗๖จังหวัด*
๑๒เดือน) 

    ๔,๕๖๐,๐๐๐     สปจ. 

๙๓ โครงการซักซ้อม
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนว
ทางการ
ปฏิบัติงานด้าน
การคุ้มครอง
ผู้บริโภคของ

 ๑. เพ่ือให้
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าจังหวัดได้
รับทราบนโยบายด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค 
และสามารถ

- ผู้ว่า
ราชการ
จังหวัด 
จ านวน ๗๖ 
จังหวัด 
- จนท. 
สคบ. ๑๕๒ 

 ๙๓๐,๐๐๐     สปจ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าจังหวัด 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
..... 

พัฒนาการด าเนินงาน
ของคณะ
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าจังหวัด ให้
สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล ตลอดจน
สามารถก าหนด
บทบาทและประสาน
ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานระหว่าง
หน่วยงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคให้
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
๒.เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน

คน 
- จนท. 
สคบ. 
ส่วนกลาง 
จ านวน ๒๐ 
คน 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค อีก
ทั้งสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ไป
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง
และเป็นธรรม 

๙๔ โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของ
เครือข่ายการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ในระดับจังหวัด
และท้องถิ่น 
จ านวน ๔ ครั้ง  

 ๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
เทศบาล สมาชิก
องค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้ประกอบ
ธุรกิจ ประชาชน
หน่วยงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ได้รับทราบนโยบาย
ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และสามารถ
พัฒนาการด าเนินงาน

การคุ้มครอง
ผู้บริโภครวม
จ านวน 
๒๐๐ คน/
ครั้ง 

 ๒,๐๖๔,๐๘๐     สปจ. 



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
ของคณะ 
อนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ า 
ตลอดจนสามารถ
ก าหนดบทบาทและ
ประสานความร่วมมือ
ในการด าเนินงาน
ระหว่างหน่วยงาน
คุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
๒.เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค อีก
ทั้งสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ไป



 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 

(ระบุชื่อ
ยุทธศาสตร์) 

วัตถุประสงค์
โครงการ/ กิจกรรม 

ประเภทกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดโครงการ/ 
กิจกรรม และ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินการ/ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง
และเป็นธรรม 

๙๕ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ในส่วนภูมิภาค
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
... 

 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
๒.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมได้มีทักษะ
เจรจาไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมให้แก่
ผู้บริโภคและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
๓.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมได้มีโอกาส
เสริมสร้างความรู้ 

  ๑,๘๐๐,๐๐๐     สปจ. 

 
 



ภาคผนวก ข แผนภาพความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับนโยบายรัฐบาล   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ ฉบับ ๑๑ และแผนยุทธศาสตร์ส านักนายกรัฐมนตรี 

 
นโยบายข้อที่ ๓  
การลดความเหลื่อมล  าของ
สังคม และการสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการของรัฐความ
เหลื่อมล  าในสังคม ฯ 

นโยบายข้อที่ ๗  
การส่งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสในประชาคมอาเซียน 

นโยบายข้อที่ ๑๐  
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 
 
 
 

นโยบายข้อที่ ๑๑  
ปรับปรุงกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมในสังคมที่
อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมี
กฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคล

หรืออ าเภอใจของเจ้าหน้าที่
ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระส าคัญ ฯ 

ข้อย่อย ๑๐.๑ ปรับปรุง
ระบบราชการในด้านองค์กร
หรือหน่วยงานภาครัฐทั้งใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค 
และท้องถ่ิน ฯ 

ข้อย่อย ๑๐.๒ 
กระจายอ านาจ
เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึง
บริการ ฯ 

ข้อย่อย ๑๐.๓ 
ยกระดับสมรรถนะ
ของหน่วยงานของ
รัฐให้มีประสิทธิภาพ
ฯ 

ข้อย่อย ๑๐.๗ 
ส่งเสริม 
การสนันสนุนภาคี
องค์กรภาคเอกชน
และเครือข่าย ฯ 

นโ
ยบ

าย
ขอ

งร
ัฐบ

าล
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์และ
เสริมสร้างสถาบันหลักของชาติ          

ยุทธศาสตร์ ๒ การขับเคลื่อนการ
บริหารราชการ และนโยบายพิเศษ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยหลกัธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การก ากับติดตาม
การบริหารราชการเพื่อคุ้มครองและ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสนับสนุนการ
ด าเนินการของรัฐ และสร้าง
ภาพลักษณ์ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กร
แบบบูรณาการ 

พันธกิจที่ ๑ บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม 
และโปร่งใส เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค 

พันธกิจที่ ๒ พัฒนากฎหมาย และนโยบาย
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์ 

พันธกิจที่ ๓ สร้างเครือข่ายผู้บริโภค และ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั งภาครัฐ และเอกชน 

พันธกิจที่ ๔ เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้าง
จิตส านึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้อง และรักษา
สิทธิของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนากลไก

คุ้มครองผู้บริโภคสู่
ประชาคมอาเซียน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒   

การพัฒนากลไก และ
มาตรฐานการ

ตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
และเตือนภัย ผู้บริโภค 
                            

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   
การเพิ่มประสิทธิภาพ

กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ทันต่อ

เหตุการณ์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนากลไกการ

แก้ไขปัญหา
เร่ืองราวร้องทุกข์

ของ สคบ.  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕   
การพัฒนาศักยภาพ

ผู้บริโภค และ
เครือข่ายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค  

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ 
การบูรณาการงาน
คุ้มครองผู้บริโภคใน

พื นที ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การพัฒนาองค์กรให้

มีสมรรถนะสูง 

แผ
นพ

ัฒน
าเศ

รษ
ฐก

ิจฯ
 

ฉบ
ับ 

๑๑
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นย
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ศา

สต
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 านั
ก

นา
ยก

รัฐ
มน

ตร
ี 

แผ
นย

ุทธ
ศา

สต
ร์ 

สค
บ.

 



ภาคผนวก ค แผนภาพความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ สคบ. กับ Balance Scorecard 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนากลไก

คุ้มครองผู้บริโภคสู่
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   
การพัฒนากลไก 

และมาตรฐานการ
ตรวจสอบ เฝ้า

ระวัง และเตือนภัย 
ผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   
การเพ่ิม

ประสิทธิภาพ
กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ทันต่อ

เหตุการณ์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนากลไก
การแก้ไขปัญหา
เร่ืองราวร้องทุกข์

ของ สคบ.  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕   
การพัฒนาศักยภาพ

ผู้บริโภค และ
เครือข่ายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค  

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ 
การบูรณาการงาน
คุ้มครองผู้บริโภคใน

พื นที่  

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การพัฒนาองค์กร
ให้มีสมรรถนะสูง 

 

กลไกคุ้มครองผู้บริโภคสู่
อาเซียนมีประสิทธิภาพ 

ผู้ประกอบธุรกิจด าเนิน
กิจการถูกต้องตามกฎหมาย 

และจริยธรรม 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยจากการเลือกใช้

สินค้า และบริการ 

กฎหมายมี
ความทันสมัย 

กระบวนการแก้ไข
ปัญหาเรื่องราวร้อง
ทุกข์มีประสิทธิภาพ 

มีสารบบเรื่องราวร้อง
ทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภค 

เครือข่ายมีความ
เข้มแข็งในการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

กลไกการด าเนินงานภายใต้
แผนแม่บทการคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติมีความ
ต่อเนื่องเกิดผลสัมฤทธิ์

สูงสุดแก่ประชาชน 

การคุ้มครองผู้บริโภคใน
จังหวัด และท้องถ่ินมี

ประสิทธิภาพ 

องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถทันต่อ

เหตุการณ ์

ความพงึพอใจตอ่การด าเนินงานของ
ผู้ รับบริการ 

ความเชื่อถือ เชื่อมัน่ตอ่องค์กร ในการ
เป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล 

ชอ่งทางการให้บริการที่
หลากหลาย เข้าถึงได้งา่ย 

มีระบบสารสนเทศในทกุระบบงาน 
(ทกุหน่วยงานใน สคบ.) 

ก าหนด
มาตรการ

เยียวยาผู้บริโภค
ข้ามแดน 

บูรณาการความ
ร่วมมือให้

สอดคล้องกับงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ในระดับสากล 

ตรวจสอบ ก ากับ และติดตามพฤติการณ์ 
ผู้ประกอบธุรกิจ  พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพ 
ผู้ประกอบธุรกิจในการปฏิบัติตามที่กฎหมาย

ก าหนด และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตรวจสอบสินค้า และบริการที่สุ่มเสี่ยงและ
อาจไม่ปลอดภัย พร้อมทั้งด าเนินการเฝ้า
ระวัง เตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอย่าง

ต่อเนื่อง 

จัดท าฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่ปลอดภัย
ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลประกอบการซื้อ

สินค้า และบริการ 

ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข 
ยกเลิก และจัดท ากฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคให้มีความ

ทันสมัยเหมาะสม และ
สอดคล้องกับสภาวการณ์

ปัจจุบัน 

ทบทวน พัฒนา 
และจัดท ากลไก
การแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์

ให้มีความ
เหมาะสมกับการ

ด าเนินงานใน
ปัจจุบัน 

พัฒนาช่องทางสื่อสาร 
และเนื้อหาที่ใช้ในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย และ

สอดคล้องกับปัจจุบัน 

ส่งเสริมการด าเนิน
กิจกรรมเครือข่ายอย่าง

ต่อเนื่อง 

ผลักดันการด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค

ภายใต้แผนแม่บทการ
คุ้มครองผู้บริโภค

แห่งชาติ 

พัฒนากลไกการ
ด าเนินงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
ให้มีประสิทธิภาพ 
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