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  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า ๑ 
ประกาศเจตนารมณ์ ๒ 
สารบัญ ๓ 
 
หมวดที่ ๑ บททั่วไป          
 
  ๑.๑ ข้อมูลองค์การ        ๔ – 8 

 วิสัยทัศน์          
 พันธกิจ 
 ค่านิยมหลัก 

๑.๒ หลักการและวัตถุประสงค์       ๙ – ๑๒ 
 ขั้นตอนการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี 
 กระบวนการน าไปสู่การปฏิบัติ 

 
หมวดที่ ๒ นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี              ๑๓ – ๑7 

 นโยบายด้านรัฐ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
 นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 นโยบายด้านองค์การ 
 นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 
หมวดที่ ๓ แนวทางการส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี     ๑8 
 
  ภาคผนวก 

 แผนปฏิบัติการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
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หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

๑.๑  ข้อมูลองค์การ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๑.  การพัฒนากลไกการป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๒.  การพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๓.  การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค และเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๔.  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์หลัก 
 

๑. กลไกการป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และ 
ระหว่างประเทศ มีประสิทธิภาพ 
๒.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการเลือกใช้สินค้าและบริการ  
๓. ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม 
๔. กฎหมายมีความทันสมัย  
๕. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภค และตระหนักต่อการปกป้องสิทธิของตนเองในฐานะ
ผู้บริโภค 
๖.  เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภค 
๗.  กลไกการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมีความต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิผล 
๘.  องค์กรมีการบริหาร และการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
๙.  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทันต่อเหตุการณ์ 

 
เป็นองค์กรกลางในการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากล 

 

๑. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค 
๒. พัฒนากฎหมาย และนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์ 
๓. สร้างเครือข่ายผู้บริโภค และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ 
    และเอกชน 
๔. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตส านึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้อง และรักษาสิทธิของตนเอง 
 

 



๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 
๑. เสมอภาค (Fairness)  
ค านิยาม : 

บริการประชาชนด้วยความเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติ ชอบด้วยเหตุผล ท าให้ผู้รับบริการ
ได้รับผลสัมฤทธิ์อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมายในสิ่งท่ีถูกที่ควร 
องคป์ระกอบ : 

 เท่าเทียมกัน 
 ยุติธรรม 
 เป็นธรรม 

  
  ๑.๑ เท่าเทียมกนั 

DOs DON’Ts 
 เต็มใจบริการแก่ทุกคนเฉกเช่นเดียวกัน  เลือกปฏิบัติ เพราะเส้นสาย ต าแหน่ง

หน้าท่ี 
 ถือปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน  โดยไม่มี
ข้อยกเว้น 

 ใช้ 2 มาตรฐาน 

 
๑.๒ ยุติธรรม  

DOs DON’Ts 
 เป็นกลาง  เห็นแก่พวกพ้อง อามิสสินจา้ง 
 เคร่งครัดต่อกฎระเบียบ  ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการปฏิบัติ

หน้าท่ี 
 
๑.๓ เป็นธรรม 

DOs DON’Ts 
 ยึดมั่นความถูกต้องในการด าเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ แนวปฏิบัติ และข้อเท็จจริง 

 เข้าข้างใดข้างหน่ึง ด่วนสรุป 

 รักษาความเป็นกลาง ปราศจากอคติ  ใช้อารมณ์เหนือความถูกต้อง 
๒. สุจรติ (Integrity) 
ค านิยาม : 
ประพฤติดี ประพฤติชอบ ท้ังกาย วาจาใจ ซื่อสัตย์มั่นคงต่อความดีและความถูกต้อง เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
และตนเอง 
องคป์ระกอบ : 

 ซื่อสัตย ์
 หนักแน่น 
 โปร่งใส 

ค่านิยม 

“เสมอภาค สุจริต  ใฝ่รู้  มุ่งผลสัมฤทธิ์  สามัคคี” 



๖ 
 

๒.๑ ซ่ือสตัย ์
DOs DON’Ts 

 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อตรง กล้าแสดง 
ความคิดเห็นท่ีถูกต้อง  แม้ไม่ถูกใจ 

 คดโกง ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

 ไม่หวังสิ่งตอบแทนและไม่รับสิ่งของหรือประโยชน์
ใดๆ 

 รับสินบน 

 
๒.๒ หนกัแนน่ 

DOs DON’Ts 
 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 
 ยืนหยัดในความถูกต้องไม่หวั่นไหวต่อผลประโยชน์
หรืออ านาจข่มขู่ท่ีมิชอบ 

 ทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

 
๒.๓ โปร่งใส 

DOs DON’Ts 
 มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนท่ีถูกต้อง 
 เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้  ปกปิดและบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริง 

 
๓. ใฝ่รู้ (Eager to Learn) 
ค านิยาม :  
การค้นคว้า สอบถาม ติดตามทุกสิ่งท่ีควรรู้ อยากรู้ และศึกษาให้ถ่องแท้ เพื่อน ามาประยุกต์พัฒนาตนเองและ
งานท่ีรับผิดชอบ น าหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
องคป์ระกอบ : 

 ขยัน  ค้นคว้า 
 พัฒนาตัวเอง 
 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
๓.๑ ขยัน  คน้คว้า 

DOs DON’Ts 
 หมั่นศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและ
หน่วยงาน 
 

 ข้ีเกียจ เฉ่ือยชา ท างานตามสั่ง ไปวันๆ 

 เรียนรู้และฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  เบ่ือหน่ายท่ีจะค้นคว้า เข้ารับการฝึกฝน 
อบรมหาความรู้ใหม่ ๆ 

 
๓.๒ พัฒนาตนเอง 

DOs DON’Ts 
 กระตือรือร้น เห็นความส าคัญ และประโยชน์ของการ
พัฒนาตนเอง เพื่อความเจริญก้าวหน้า ท้ังเพื่อตนเอง
และองค์กร 

 หลงตัวเองคิดว่าเก่งแล้ว ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ 

 ฝึกฝนตนเองเสมอ อาสาท างานท่ียากและท้าทาย 
เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กร 

 ละเลย เพิกเฉยและปิดกั้นความคิดเห็น
ของผู้อื่น 



๗ 
 

 
๓.๓ ปรับตัวตอ่การเปลี่ยนแปลง 

DOs DON’Ts 
 ตระหนักถึงความจ าเป็นขององค์กรท่ีจะต้องปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

 มองโลกแง่ร้าย ต่อต้านสิ่งใหม่ ๆ ความคิด
ใหม่ ระบบงานใหม่ 

 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง การด าเนินงานระบบอย่าง
สม่ าเสมอ 

 ยึดติดกับแนวปฏิบัติเดิม ๆ อยากอยู่
สบายๆ ไปเรื่อยๆ 

 
๔. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
ค านิยาม :  
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ ลุล่วง ให้ประชาชนและ ผู้รับบริการได้รับความคุ้มครองตามจุดหมาย หรือพันธกิจท่ีวางไว้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นธรรม 
องคป์ระกอบ : 

 รับผิดชอบ 
 บริการรวดเร็ว 
 ทุ่มเท ยืนหยัด 

 
๔.๑ รับผิดชอบ 

DOs DON’Ts 
 มีจิตส านึก ต้ังใจปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

 อ้างว่าไม่ใช่หน้าท่ี ไม่ได้รับมอบหมาย 

 กล้ายอมรับในสิ่งท่ีตนเองท าผิดพลาด  บิดเบือนข้อเท็จจริง ปัดความรับผิดชอบ 
เพื่อให้ตนเองพ้นผิด 

 
๔.๒ บริการรวดเร็ว 

DOs DON’Ts 
 ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จภายในกรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนดหรือได้รับปากไว้ 

 อ้างว่ามีงาน หรือภาระเยอะแล้วไม่
สามารถท าให้เสร็จได้ตามเวลาท่ีก าหนด 
 

 เอาใจเขามาใส่ใจเรา ต่ืนตัว  กระฉับกระเฉง รักษา
มาตรฐานในการบริการให้รวดเร็ว 

 เฉ่ือยชา ไม่รู้ร้อนรู้หนาว ท างานให้ผ่านไป
วันๆ  

 
๔.๓ ทุ่มเท ยืนหยดั 

DOs DON’Ts 
 อุทิศ สติปัญญา ความสารถให้กับราชการ ยืนหยัด
กล้าท าในสิ่งท่ีถูกต้อง 

 อ้างว่าหมดเวลาราชการแล้ว และแจ้งว่า
ต้องท าตามนโยบาย 
 ท้อแท้ เบื่อหน่ายต่อปัญหา อุปสรรค 

 เสียสละเวลา ความสุขส่วนตัว เช่น วันหยุด เพื่อ
มุ่งเน้น ต้ังใจท างานให้ส าเร็จ 

 ยึดติดกับแนวปฏิบัติเดิม ๆ อยากอยู่
สบายๆ ไปเรื่อยๆ 

 



๘ 
 

๕. สามัคคี (Unity) 
ค านิยาม :  
รวมพลัง  ความคิด การกระท า  เป้าหมาย และทัศนคติร่วมกันให้เป็นหน่ึงเดียว   เพื่อประโยชน์ของ สคบ.  
องคป์ระกอบ : 

 มีน้ าใจ 
 ร่วมแรงร่วมใจ 
 เคารพให้เกียรติ 
 รักและศรทัธาในองค์กร 

 
๕.๑ มีน้ าใจ 

DOs DON’Ts 
 ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน แม้ไม่ใช่หน้าท่ี
ความรับผิดชอบของตน 
 

 เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานและองค์กร 

 มีจิตอาสา ช่วยเหลือ เกื้อกูล  ท าร้ายจิตใจเพื่อนร่วมงาน เช่น พูดจา
เสียดสี ต้ังใจท าให้เสียหน้าในท่ีสาธารณะ 
หรือขโมยผลงาน 

 

๕.๒ ร่วมแรงร่วมใจ 
DOs DON’Ts 

 ร่วมกันคิด ท าและรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมายร่วมกัน 

 เกี่ยงงาน ปัดความรับผิดชอบ และใส่ร้าย
เพื่อน 

 ยึดมั่นต่อเป้าหมายส่วนรวมและผลประโยชน์ของ
ประชาชน 

 ตัวใครตัวมัน ไม่สนใจความเดือดร้อนของ
ใคร 
  แบ่งพรรคแบ่งพวก 

 
๕.๓ เคารพให้เกียรต ิ

DOs DON’Ts 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแม้เป็น
ความเห็นท่ีแตกต่าง 

 มีทิฐิ อคติ ยึดถือในความคิดเห็นของ
ตนเองเป็นใหญ่ 

 สุภาพ มีมารยาท ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน  ก้าวร้าว ดูถูกคนอื่น กระด้างกระเด่ือง 
 

 
๕.๔ รักและศรัทธาในองค์กร 

DOs DON’Ts 
 เช่ือมั่นในเป้าประสงค์ และปณิธานความถูกต้องของ 
สคบ. 

 พูดถึงองค์กรในทางไม่ดี เหยียดหยาม 
ใส่ร้ายองค์กรตนเอง 

 ร่วมกันทุ่มเท แรงกาย แรงใจสติปัญญา ผลักดันให้
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 ทุจริตต่อหน้าท่ี หรือการการะท าอื่นๆ ท า
ให้ช่ือเสียงองค์กรให้เสื่อมเสีย 

 
 
 



๙ 
 

๑.๒  หลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 
หลักการ 
  การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
นับเป็นการสนองตอบต่อนโยบายรัฐในภาพรวม  ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๓/๑ และมาตรา ๗๑/๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้
ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยการบริหารราชการเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
  ๑.๒.๒  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น  เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ น าไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานท่ีมี 
ผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการท างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ หมวด ๑ การน าองค์การนั้น ส่วนหนึ่งได้ให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ส่วนราชการ
ด าเนินการอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยประเมินว่าผู้บริหารของส่วนราชการได้ก าหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ 
ส่วนราชการมีการด าเนินการ อย่างมีจริยธรรม และธรรมาภิบาลอย่างไร ซึ่งวัตถุประสงค์ของเกณฑ์ฯ ข้อนี้ต้องการ
ให้ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นท้ังคนเก่งและคนดี การส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนดีมีจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลนั้น คือ การก าหนดวิธีปฏิบัติ ให้บุคลากรมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล นอกจากใน
ระดับตัวบุคคลท่ีพึงต้องปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบแล้วบุคลากรในองค์การต้องมีการด าเนินงาน
อย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ผู้บริหารควรมีการก าหนดกรอบ 
ในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  เช่น มีการดูแลต่อ
ผู้รับบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ให้เกียรติ เป็นธรรม ร่วมกับการรักษาปกป้องไม่ให้องค์การด าเนินการ 
ในทางท่ีมีความเส่ียงต่อศักด์ิศรีหรือส่ิงไม่ดีใดๆ 
 
วัตถุประสงค์   
  เพื่อให้การปฏิบั ติงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคมีผลในทางปฏิบั ติ  
อย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  ๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากร ท่ีสร้างความโปร่งใสและมีมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒. เป็นแนวทางส าหรับยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในระดับองค์การ
และระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือส าหรับการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค เพื่อให้การด าเนินงานมีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์การอันเป็นที่ยอมรับ และเป็นการเพิ่มความน่าเช่ือถือ ความมั่นใจให้แก่ 
ผู้รับบริการ ประชาชนท่ัวไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



๑๐ 
 

  ๔. ท าให้เกิดการสร้างพันธะผูกพันระหว่างองค์การ บุคลากรในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจภายในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของบุคลากรต่อตนเอง ต่อองค์การ ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ขอ 
รับบริการ และต่อสังคม ตามล าดับช้ัน 
  ๕. ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น และ
เสริมสร้างความโปร่งใสของการบริหารราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ขั้นตอนการจัดท านโยบายฯ

ด าเนินการทบทวนข้อมูล และรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์ในการก าหนด ร่าง นโยบาย  
และข้ันตอนการน าไปปฏิบัติ 

 

ขั้นตอน  
การ

เตรียมการ 

ขั้นตอนการ
จัดท าร่าง
นโยบาย 
การก ากับ

ดูแลองค์การ
ที่ดี 

ขั้นตอน
การน าไป
ปฏิบัติและ
ประเมินผล 

ก าหนดร่างนโยบายหลัก ๔ ด้าน 
-ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่น รักษา และส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างสรรค์สิง่ที่ดีให้กับสังคม 
-ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือสร้างความประทับใจ
ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-ด้านองค์การ  มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
-ด้านผู้ปฏิบัติงาน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 
 

 

ด้านองค์การ ก าหนดมาตรการการป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์และผลกระทบต่อสังคม 
รวมทั้ง ก าหนดหลักเกณฑ์ กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม 

ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม : จัดกิจกรรม/
มาตรการในการสนับสนุนช่วยเหลือสังคม/
ชุมชน โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 

ด้านผู้ปฏิบั ติงาน : พัฒนาความรู้  ทักษะของ
บุคลากรให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 

ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ให้
ความส าคัญกับการให้บริการ โดยก าหนดแนวทาง
ในการให้บริการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือเผยแพร่
การด าเนินงาน รวมทั้งสร้างช่องทางให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 

แนวปฏิบัติภายใต้นโยบายหลัก ๔ ด้าน 

ส านัก/กอง 
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

 

ลคบ. ประกาศใช้นโยบาย 
 



๑๒ 
 

กระบวนการน าไปสู่การปฏิบัติ

     สื่อสาร 
              ประชาสัมพันธ์ 

           เสริมสร้าง 
          ความเข้าใจ 

     ก าหนดโครงการ/ 
         มาตรการรองรับ 

              นโยบายด้านต่างๆ 

        ด าเนินการ/ 
            จัดกิจกรรมเสริม 

-หนังสือเวียน 
-Website 
-บอร์ด 

-ส านัก/กองชี้แจง
เจ้าหน้าที่แต่ละ 
หน่วยงานเพื่อให้ 
เกิดความเข้าใจ 
 
 

-ด้านรัฐ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม 
-ด้านผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-ด้านองค์การ 
-ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
(คัดเลือกจากกิจกรรม
เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ.
2560 และภารกิจ
บทบาท) 

-น านโยบายทั้ง 4 ด้าน 
ไปปฏิบัติตามแผนงาน 
 

       ติดตาม 
          ประเมินผล 

-สรุปผลการติดตาม 
ประเมินผลการ 
ด าเนินงาน นโยบาย 
ทั้ง 4 ด้าน  เสนอต่อ 
ลคบ.  ทราบ 



๑๓ 
 

หมวดที่ ๒ 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 
  เพื่อให้การปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีระบบการบริหารจัดการ
ท่ีดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและ
ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดท านโยบาย 
การก ากับดูแลองค์การท่ีดีขึ้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบายฯ ท้ังนี้ นโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การท่ีดีมีองค์ประกอบส าคัญๆ คือ (๑) ปณิธานองค์การ (๒) นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีท้ัง ๔ ด้าน 
ประกอบด้วยนโยบายด้านรัฐ สังคม และส่ิงแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบาย 
ด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน และ (๓) แนวทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติท้ัง ๔ ด้าน 
 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
  เพื่ อแสดงความมุ่ งมั่ น ต่ อการบริ หารราชการตามแนวธรรมาภิ บาล ส านั กงานคณะ 
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการประชุมเพื่อทบทวนและก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีไว้รวม ๔ ด้าน  
ตามแผนภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย
ด้าน 

รัฐ สังคม 
และ

สิ่งแวดล้อ
ม 

  นโยบายด้าน              
ผู้รับบรกิาร 

     และผู้มีส่วน  
     ได้ส่วนเสีย 

นโยบายด้าน
องค์การ 

นโยบายด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน  

 

 



๑๔ 
 

๑.  นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม   
  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพึงส่งเสริมนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี  ด้านรัฐ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยจะด าเนินการดังนี้ 
  นโยบายด้านรัฐ โดยการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ  
  นโยบายด้านสังคม โดยการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับกลุ่มประชาสังคม เช่น สมาพันธ์ 
สมาคม เป็นต้น 
  นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์ และรณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ประหยัดให้เกิดความคุ้มค่า 
 
นโยบายหลัก 
  มุ่งมั่น รักษา และส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 ๑.  ส่งเสริมการจัดต้ังเครือข่ายภาคประชาชน โดยสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ 
  ๒. ก าหนดแนวทาง/มาตรการ/แผนการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
 ๓. จัดกิจกรรมให้บุคลากรภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 ๕. รณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับช่วยกันอนุรักษ์พลังงานอย่างสม่ าเสมอ 
 

มาตรการ กิจกรรม 
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่าง
ประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศใน
การคุ้มครองผู้บริโภคระดับสากล 

 กิจกรรมสนับสนุนเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดนระดับอาเซียน 
 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับอาเซียน 

ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับ
กลุ่มประชาสังคม การจัดต้ังเครือข่าย 
และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริ โภค รวมท้ังการเปิด
โอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าร่วมท างาน 

 กิจกรรมส่งเสริมความเช่ือมั่นแก่ผู้บริโภคในการด าเนินงานเป็น
ตัวแทนผู้บริโภค 

 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด 
 กิจกรรมสนับสนุนภาคีผู้บริโภคไทยในการด าเนินงานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
 กิจกรรม สคบ. สัญจร  
 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 

(ส่ือมวลชน) 
 กิจกรรมจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลพิการ 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ และรณรงค์การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดให้
เกิดความคุ้มค่า 

 กิจกรรมรณรงค์ร่วมใจเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร 
 กิจกรรมประหยัดพลังงาน 

 
 



๑๕ 
 

๒.  นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคพึงส่งเสริมนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ี ดี 
ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะด าเนินการดังนี้ 
 
นโยบายหลัก 
 มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
แนวทางปฏิบัติ 
  ๑. รณรงค์และสร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับเห็นความส าคัญของการให้บริการประชาชน 
  ๒. เน้นย้ าและให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
ท่ีถูกต้องครบถ้วน 
  ๓. ก าหนดแนวทางในการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๔. จัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. สร้างช่องทางในการติดต่อของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สามารถเข้าถึงได้อย่าง 
เท่าเทียมกัน 
 

มาตรการ กิจกรรม 
การให้บริการแก่ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จัดจุดหรือสถานท่ี
ส าหรับให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์
และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริโภคท่ีถูกเอารัด
เอาเปรียบ รวมท้ังการแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้บริ โภคเพื่ อให้ ได้ รับความสะดวก 
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

 การให้ค าปรึกษาผ่านทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 กิจกรรมบูรณาการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้บริโภค  

(CSR และ Call center)  
 กิจกรรมทนายความอาสา 
 สายด่วน 1166 
 การร้องเรียนผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
 การให้ค าปรึกษาผ่านเครือข่ายภาคประชาชน 

การจัดท าข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้บริการ
ประชาชน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน  

 กิจกรรมจัดท าส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ระดับประเทศ 

 กิจกรรมสร้างความรู้เพื่อป้องกันสินค้าท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

๓.  นโยบายด้านองค์การ   
  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคพึงส่งเสริมนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ี ดี 
ด้านองค์การ โดยจะด าเนินการดังนี้ 
 
นโยบายหลัก 
 มุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีมาตรฐานโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 ๑. ก าหนดมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างในการป้องกันการใช้อ านาจหน้าท่ีไปแสวงหาผลประโยชน์โดย
มิชอบ 
 ๒. ก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับและคู่มือเพื่อเป็นแนวทางและก ากับดูแลการจัดซื้อจัด
จ้างให้เป็นไปด้วยความถูกต้องบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม 
  ๓. รณรงค์ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างใน
การปกป้องรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๔. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๕. ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
 

มาตรการ กิจกรรม 
ด าเนินการให้ความรู้  ความเข้ าใจ 
เกี่ยวกับกฎระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ใน
การจัดหา ประมู ล  วัส ดุ  อุปกรณ์
ส านักงาน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง ได้
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ท่ี มี คุ ณ ภ า พ  ต า ม
กระบวนการขั้นตอนท่ีโปร่งใส เป็น
ธรรม และรักษาประโยชน์ของส่วน
ราชการ 

 การจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ประกาศนโยบาย เจตนารมณ์ของผู้บริหารในการเป็นองค์กร 

ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วินัยข้าราชการ 

 

มาตรการบริหารความเส่ียงภายใน
องค์การ 

 จัดให้มีคณะท างานรับผิดชอบดูแลความเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อมของการ
ท างาน ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี โดยคณะท างานมีหน้าท่ีในการวิเคราะห์และบริหารจัดการ
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของ
องค์การ เพื่อบริหารจัดการและลดโอกาสการเกิดความเส่ียงในเรื่อง
ต่างๆ 

แผนการจัดซื้ อ จัดจ้าง โดยจะต้อง
ก าหนดเป็นตัว ช้ีวัดรายบุคคลของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จะท าให้การ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนท่ีซึ่งจะส่ง 
ผลต่อการเบิกจ่ายในภาพรวม 

 การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- มีการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  



๑๗ 
 

๔.  นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน   
  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค พึงส่งเสริมนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี 
ด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยจะด าเนินการ  ดังนี้ 
 
นโยบายหลัก 
  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบและต่อเนื่อง รวมท้ังการส่งเสริม 
ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีด้วย 
  
แนวทางปฏิบัติ 
 ๑. วางแผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ 
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและต่อเนื่อง (Training Roadmap) 
 ๒. วางแผนการพัฒนาขีดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ให้กับบุคลากรให้สอดคล้อง 
กับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพและมีความสุขในการท างาน 
เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 

มาตรการ กิจกรรม 
การพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับ
บุคลากรทุกระดับอย่างมืออาชีพและ
ต่อเนื่อง 

 โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
สร้างเสริมความรู้ ความสามารถและทักษะ ตลอดจนบุคลิกภาพ
ท่ีเหมาะสม 
- อบรมความรู้งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง 
- เพิ่มศักยภาพการด าเนินคดีและการบังคับคดี 
- ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการความรู้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

การคุ้มครองผู้บริโภค 
- จิตวิทยาในการท างาน 
- เพิ่มศักยภาพในการใช้ระบบร้องทุกข์จากผู้บริโภค 
- อบรมบุคลากรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
- จัดท าแผนสร้างความผาสุก ความผูกพัน 
- จัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘ 
 

หมวดที่ ๓ 
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 
  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจึงก าหนดหลักปฏิบัติท่ีส าคัญ ดังนี้ 
  ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคจะส่ือสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ 
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีอย่างท่ัวถึง 
  ๒) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะจัดระบบบริหารจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบั ติตนตามนโยบายการก ากับดูแล 
องค์การท่ีดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ท่ีบุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ   
ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุ คคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากร 
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค คนใด กระท าการใดๆ ท่ีขัดต่อนโยบายการก ากับดูแล  
องค์การท่ีดีฉบับนี้ 
  ๓) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะสนับสนุนโครงการและกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรและสังคมตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ
การอบรมปฏิบัติธรรมของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย และการปฏิบัติธรรมตามรอยพระยุคลบาท เป็นต้น 
  ๔) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคาดหมายให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริต
ถึงการปฏิบัติท่ีขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฯ ฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ี
ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือ ส านักงานเลขานุการกรม  
ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี โดยข้อมูลท่ีให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ท้ังนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแล 
และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับนี้ 
  ๕) นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 
โดย ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีนโยบายท่ีจะก าหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีท่ีองค์การจะพึงปฏิบัติต่อนโยบายด้านต่างๆ ส าหรับการด าเนินการภายในส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนงานท่ีมีการปฏิบัติท่ีผิดพลาดเสมอมา หรือเป็น
กระบวนงานท่ีมีความล่อแหลมต่อการกระท าผิดหลักธรรมาภิบาล หากมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามได้
ตลอดเวลาผ่านช่องทาง สายด่วน ๑๑๖๖ ศูนย์ราชการสะดวก และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ฯ พรรษา 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน๕ 
  ๖) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตาม
นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการประเมินตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 
                                                           



    ๑๙ 

 

 

นโยบายด้าน นโยบายหลัก มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

( 1 )  น โ ยบ าย
ด้านรั ฐ  สังคม 
และส่ิงแวดล้อม   

มุ่งมั่น รักษาและส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดล้อม ให้
ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภค 

ส่ง เสริมการคุ้มครองผู้บริ โภค
ระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความ
ร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับ
นานาประเทศในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับสากล 
 

 กิจกรรมสนับสนุนเยียวยาผู้บริโภคข้าม
แดนระดับอาเซียน 

 กิจกรรม ส่ง เสริ มความรู้ ด้ านการ
คุ้มครองผู้บริโภคระดับอาเซียน 
 
 

ต.ค. ๕9 –. 
ก.ค.60 

สผพ. 
 

หน่วยงาน
ภายใน/ 
เครือข่าย
ภาครัฐ ประชา
สังคม 

ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ระดับก ลุ่มประชาสังคม การ
จัดต้ังเครือข่าย และกิจกรรมต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
ร ว ม ท้ั ง ก า ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าร่วมท างาน 

 กิจกรรมส่ง เสริ มความ เ ช่ือมั่ นแก่
ผู้บริโภคในการด าเนินงานเป็นตัวแทน
ผู้บริโภค 

 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการ
คุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด 

 กิจกรรมสนับสนุนภาคีผู้บริโภคไทยใน
การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 

 กิจกรรม สคบ. สัญจร  
 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือ

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค (ส่ือมวลชน) 
 กิจกรรมจัดจ้างพนักงานจ้างเหมา

บริการประเภทบุคคลพิการ 
 

ต.ค. ๕9 – 
ก.ย. 60 

สผพ./ กผป. 
สปจ./ สลก. 

หน่วยงาน
ภายใน/ 
เครือข่าย
ภาครัฐ ประชา
สังคม/ 
ประชาชน 

แผนปฏิบัติการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 



    ๒๐ 

 

นโยบายด้าน นโยบายหลัก มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

  ส่งเสริมการอนุรักษ์ และรณรงค์
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ประหยัดให้เกิดความคุ้มค่า 

 กิจกรรมรณรงค์ร่วมใจเลิกใช้โฟม
บรรจุอาหาร 

 กิจกรรมประหยัดพลังงาน 

ต.ค. ๕9 –  
ก.ย. 60 

กคฉ./ สลก. หน่วยงาน
ภายใน 

(2) นโยบายด้าน
ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย   

มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการเพื่อสร้างความ
ประทับใจให้ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การให้บริการแก่ผู้รับบริการ และ
ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย จัดจุดหรือ
สถาน ท่ีส าหรั บ ให้ บริ การรั บ
เรื่องราวร้องทุกข์และให้ค าปรึกษา
แก่ผู้บริโภคท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบ 
รวมท้ังการแก้ ไขปัญหาให้กับ
ผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

 การให้ค าปรึกษาผ่านทาง ศูนย์ 
รับเรื่องร้องทุกข์ 

 กิจกรรมบูรณาการแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียนของผู้บริโภค (CSR และ 
Call center) 

 กิจกรรมทนายความอาสา 
 สายด่วน 1166 
 การร้องเรียนผ่านระบบร้องทุกข์

ผู้บริโภค 
 การให้ค าปรึกษาผ่านเครือข่าย 

ภาคประชาชน 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

กผป./ สผพ./ 
กคส. 
 

หน่วยงาน
ภายใน/ 
เครือข่าย
ภาครัฐ ประชา
สังคม/
ประชาชน 

การจัดท าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อ
ให้บริการประชาชน การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีถูกต้องครบถ้วน 

 กิ จ ก ร ร ม จั ด ท า ส่ื อ เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับประเทศ 

 กิจกรรมสร้างความรู้ เพื่อป้องกัน
สินค้าท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย 

ต.ค. 59 – 
มิ.ย. 60 

สผพ./ กผป. หน่วยงาน
ภายใน/ 
เครือข่าย
ภาครัฐ ประชา
สังคม/ประชาชน 

 



    ๒๑ 

 

นโยบายด้าน นโยบายหลัก มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลา 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

(3) นโยบาย
ด้านองค์การ   

มุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้าง
ท่ีมีมาตรฐานโปร่ ง ใส 
ตรวจสอบได้ และเป็น
ธรรมต่อทุกฝ่าย 

ด าเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกฎระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
ในก าร จั ดหา  ป ร ะ มู ล  วั ส ดุ 
อุปกรณ์ส านักงาน เพื่อให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมี
คุณภาพตามกระบวนการขั้นตอน
ท่ีโปร่งใส เป็นธรรม และรักษา
ประโยชน์ของส่วนราชการ 

 การจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

 ประกาศนโยบาย เจตนารมณ์ของ
ผู้บริหารในการเป็นองค์กร 
ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
วินัยข้าราชการ 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

สลก. หน่วยงาน
ภายใน 

มาตรการบริหารความ เ ส่ียง
ภายในองค์การ 

 จัดให้มีคณะท างานรับผิดชอบดูแลความ
เส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม
ของการท างาน ความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี โดยคณะท างานมีหน้าท่ีใน
การวิเคราะห์และบริหารจัดการความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จขององค์การ เพื่อบริหาร
จัดการและลดโอกาสการเกิดความเส่ียง
ในเรื่องต่างๆ 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

กพบ./ สลก. หน่วยงาน
ภายใน 



    ๒๒ 

 

 

นโยบายด้าน นโยบายหลัก มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลา 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยจะต้อง
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จะท าให้
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน
ท่ีซึ่งจะส่งผลต่อการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 

 การจัดท าแผนการจัดซื้อ จัดจ้างและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
ประกอบด้วย 
-  แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายบุคคล 
-  การก าหนดผลสัมฤทธิ์ของแผนการ

จัดซื้อจัดจ้าง โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัด
รายบุคคลของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

ต.ค.59 – 
ก.ย. 60 

สลก.  หน่วยงาน
ภายใน 

(4)  นโยบายด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน   

ให้ ความส าคัญกั บการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง
มีระบบและต่อเนื่อง รวมท้ัง
การส่งเสริมให้บุคลากร 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีด้วย 

การพัฒนาความรู้ความสามารถ
ให้กับบุคลากรทุกระดับอย่าง 
มืออาชีพและต่อเนื่อง 

 

 โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างเสริม
ความรู้  ความสามารถและทักษะ 
ตลอดจนบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
- อบรมความรู้งานด้านขายตรงและ

ตลาดแบบตรง 
- เพิ่มศักยภาพการด าเนินคดีและ

การบังคับคดี 
- ประชุมสัมมนาเ ชิงปฏิบั ติการ

ความรู้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

กคต./ กกค.
สลก./ กคฆ. 
กคส./ กคฉ. 
 

หน่วยงาน
ภายใน 

 



    ๒๓ 

 

นโยบายด้าน นโยบายหลัก มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

   - จิตวิทยาในการท างาน 
- เพิ่มศักยภาพในการใช้ระบบ

ร้องทุกข์จากผู้บริโภค 
- อบรมบุคลากรในหลักสูตรท่ี

จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
- จัดท าแผนสร้างความผาสุก 

ความผูกพัน 
- จัดท าแผนเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

   

 

 


