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นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๓ 
 

สำรบัญ 
 หน้ำ 
ค าน า ๑ 
ประกาศเจตนารมณ์ ๒ 
สารบัญ ๓ 
 
หมวดที่ ๑ บททั่วไป          

  ๑.๑ ข้อมูลองค์การ        ๔ – ๘ 
 วิสัยทัศน์          
 พันธกิจ 
 ค่านิยมหลัก 

๑.๒ หลักการและวัตถุประสงค์       ๙ – ๑๒ 
 ขั้นตอนการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 กระบวนการน าไปสู่การปฏิบัติ 

 
หมวดที่ ๒ นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี              ๑๓ – ๑๗ 

 นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 นโยบายด้านองค์การ 
 นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 
หมวดที่ ๓ แนวทำงกำรส่งเสริมและผลักดันกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี     ๑๘ 
 
  ภำคผนวก 

 แผนปฏิบัติการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
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หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

๑.๑  ข้อมูลองค์กำร 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“ประชำชนได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงท่ัวถึง อยู่อย่ำงพอเพียง มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน” 

๑. พัฒนากฎหมายให้ทันต่อเหตุการณ์ เอ้ือต่อการพิทักษ์ผู้บริโภค และบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีครอบคลุมต่อการตัดสินใจ 
๓. สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคครอบคลุมทุกภาคส่วนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
๔. สนับสนุนการรวมตัวของผู้บริโภคให้มีอ านาจต่อรองกับผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งสร้างความ
ตระหนักให้ผู้ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
๕. สร้างนวัตกรรมและพัฒนากลไกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยมี
ช่องทางและรูปแบบการเผยแพร่ให้ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง 
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากลไกป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากฎหมายให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการองค์การและเพ่ิมศักยภาพบุคลการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค์ 

๑. ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
๒. ผู้ประกอบธุรกิจมีธรรมาภิบาล 
๓. กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถบังคับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
๔. ผู้บริโภคมีภูมิคุ้มกันด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
๕. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
๖. ระบบบริหารจัดการองค์กรสามารถตอบสนองภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. บุคลากรมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 



๕ 
 

 

 

 
 

๑. เสมอภำค (Fairness)  
ค ำนิยำม : 

บริการประชาชนด้วยความเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติ ชอบด้วยเหตุผล ท าให้
ผู้รับบริการได้รับผลสัมฤทธิ์อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมายในสิ่งที่ถูกท่ีควร 
องค์ประกอบ : 

 เท่าเทียมกัน 
 ยุติธรรม 
 เป็นธรรม 

  ๑.๑ เท่ำเทียมกัน 
DOs DON’Ts 

 เต็มใจบริการแก่ทุกคนเฉกเช่นเดียวกัน  เลือกปฏิบัติ เพราะเส้นสาย ต าแหน่ง
หน้าที่ 

 ถือปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน  โดยไม่มี
ข้อยกเว้น 

 ใช้ 2 มาตรฐาน 

 

๑.๒ ยุติธรรม  
DOs DON’Ts 

 เป็นกลาง  เห็นแก่พวกพ้อง อามิสสินจ้าง 
 เคร่งครัดต่อกฎระเบียบ  ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการปฏิบัติ

หน้าที่ 
 

๑.๓ เป็นธรรม 
DOs DON’Ts 

 ยึดมั่นความถูกต้องในการด าเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ และข้อเท็จจริง 

 เข้าข้างใดข้างหนึ่ง ด่วนสรุป 

 รักษาความเป็นกลาง ปราศจากอคติ  ใช้อารมณ์เหนือความถูกต้อง 
 

๒. สุจริต (Integrity) 
ค ำนิยำม : 
 ประพฤติดี ประพฤติชอบ ทั้งกาย วาจาใจ ซื่อสัตย์มั่นคงต่อความดีและความถูกต้อง เพื่อ
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและตนเอง 
องค์ประกอบ : 

 ซื่อสัตย์ 
 หนักแน่น 
 โปร่งใส 
 
 

“เสมอภำค สุจริต  ใฝ่รู้  มุ่งผลสัมฤทธิ์  สำมัคคี” 

ค่ำนิยม 



๖ 
 

๒.๑ ซื่อสัตย์ 
DOs DON’Ts 

 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง กล้าแสดง 
ความคิดเห็นที่ถูกต้อง  แม้ไม่ถูกใจ 

 คดโกง ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

 ไม่หวังสิ่งตอบแทนและไม่รับสิ่งของหรือ
ประโยชน์ใดๆ 

 รับสินบน 

 

๒.๒ หนักแน่น 
DOs DON’Ts 

 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 

 ยืนหยัดในความถูกต้องไม่หวั่นไหวต่อ
ผลประโยชน์หรืออ านาจข่มขู่ที่มิชอบ 

 ทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

 

๒.๓ โปร่งใส 
DOs DON’Ts 

 มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 
 เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้  ปกปิดและบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริง 

 

๓. ใฝ่รู้ (Eager to Learn) 
ค ำนิยำม :  
 การค้นคว้า สอบถาม ติดตามทุกสิ่งที่ควรรู้ อยากรู้ และศึกษาให้ถ่องแท้ เพื่อน ามาประยุกต์
พัฒนาตนเองและงานที่รับผิดชอบ น าหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
องค์ประกอบ : 

 ขยัน  ค้นคว้า 
 พัฒนาตัวเอง 
 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

๓.๑ ขยัน  ค้นคว้ำ 
DOs DON’Ts 

 หมั่นศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
และหน่วยงาน 
 

 ขี้เกียจ เฉื่อยชา ท างานตามสั่ง ไปวันๆ 

 เรียนรู้และฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  เบื่อหน่ายที่จะค้นคว้า เข้ารับการฝึกฝน 
อบรมหาความรู้ใหม่ ๆ 

๓.๒ พัฒนำตนเอง 
DOs DON’Ts 

 กระตือรือร้น เห็นความส าคัญ และประโยชน์ของ
การพัฒนาตนเอง เพ่ือความเจริญก้าวหน้า ทั้งเพ่ือ
ตนเองและองค์กร 

 หลงตัวเองคิดว่าเก่งแล้ว ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ 

 ฝึกฝนตนเองเสมอ อาสาท างานที่ยากและท้าทาย 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาองค์กร 

 ละเลย เพิกเฉยและปิดกั้นความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

 



๗ 
 

๓.๓ ปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
DOs DON’Ts 

 ตระหนักถึงความจ าเป็นขององค์กรที่จะต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ของสังคมไทยและสังคมโลก 

 มองโลกแง่ร้าย ต่อต้านสิ่งใหม่ ๆ 
ความคิดใหม่ ระบบงานใหม่ 

 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง การด าเนินงานระบบ
อย่างสม่ าเสมอ 

 ยึดติดกับแนวปฏิบัติเดิม ๆ อยากอยู่
สบายๆ ไปเรื่อยๆ 

 

๔. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
ค ำนิยำม :  
 ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ ลุล่วง ให้ประชาชนและ ผู้รับบริการได้รับความคุ้มครองตามจุดหมาย หรือ 
พันธกิจที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นธรรม 
องค์ประกอบ : 

 รับผิดชอบ 
 บริการรวดเร็ว 
 ทุ่มเท ยืนหยัด 

 

๔.๑ รับผิดชอบ 
DOs DON’Ts 

 มีจิตส านึก ตั้งใจปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 อ้างว่าไม่ใช่หน้าที่ ไม่ได้รับมอบหมาย 

 กล้ายอมรับในสิ่งที่ตนเองท าผิดพลาด  บิดเบือนข้อเท็จจริง ปัดความ
รับผิดชอบ เพื่อให้ตนเองพ้นผิด 

 

๔.๒ บริกำรรวดเร็ว 
DOs DON’Ts 

 ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จภายใน
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดหรือได้รับปากไว้ 

 อ้างว่ามีงาน หรือภาระเยอะแล้วไม่
สามารถท าให้เสร็จได้ตามเวลาที่ก าหนด 
 

 เอาใจเขามาใส่ใจเรา ตื่นตัว  กระฉับกระเฉง 
รักษามาตรฐานในการบริการให้รวดเร็ว 

 เฉื่อยชา ไม่รู้ร้อนรู้หนาว ท างานให้ผ่าน
ไปวันๆ  

 

๔.๓ ทุ่มเท ยืนหยัด 
DOs DON’Ts 

 อุทิศ สติปัญญา ความสามารถให้กับราชการ  
ยืนหยัดกล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

 อ้างว่าหมดเวลาราชการแล้ว และแจ้ง
ว่าต้องท าตามนโยบาย 
 ท้อแท้ เบื่อหน่ายต่อปัญหา อุปสรรค 

 เสียสละเวลา ความสุขส่วนตัว เช่น วันหยุด เพื่อ
มุ่งเน้น ตั้งใจท างานให้ส าเร็จ 

 ยึดติดกับแนวปฏิบัติเดิม ๆ อยากอยู่
สบายๆ ไปเรื่อยๆ 

 



๘ 
 

๕. สำมัคคี (Unity) 
ค ำนิยำม :  
 รวมพลัง  ความคิด การกระท า  เป้าหมาย และทัศนคติร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียวเพ่ือประโยชน์
ของ สคบ.  
องค์ประกอบ : 

 มีน้ าใจ 
 ร่วมแรงร่วมใจ 
 เคารพให้เกียรติ 
 รักและศรัทธาในองค์กร 

๕.๑ มีน  ำใจ 
DOs DON’Ts 

 ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน แม้ไม่ใช่หน้าที่
ความรับผิดชอบของตน 
 

 เอาเปรียบเพ่ือนร่วมงานและองค์กร 

 มีจิตอาสา ช่วยเหลือ เกื้อกูล  ท าร้ายจิตใจเพื่อนร่วมงาน เช่น พูดจา
เสียดสี ตั้งใจท าให้เสียหน้าในที่สาธารณะ 
หรือขโมยผลงาน 

 

๕.๒ ร่วมแรงร่วมใจ 
DOs DON’Ts 

 ร่วมกันคิด ท าและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายร่วมกัน 

 เกี่ยงงาน ปัดความรับผิดชอบ และใส่ร้าย
เพ่ือน 

 ยึดมั่นต่อเป้าหมายส่วนรวมและผลประโยชน์ของ
ประชาชน 

 ตัวใครตัวมัน ไม่สนใจความเดือดร้อนของ
ใคร 
  แบ่งพรรคแบ่งพวก 

 

๕.๓ เคำรพให้เกียรติ 
DOs DON’Ts 

 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแม้เป็น
ความเห็นที่แตกต่าง 

 มีทิฐิ อคติ ยึดถือในความคิดเห็นของ
ตนเองเป็นใหญ่ 

 สุภาพ มีมารยาท ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน  ก้าวร้าว ดูถูกคนอ่ืน กระด้างกระเดื่อง 
 

 

๕.๔ รักและศรัทธำในองค์กร 
DOs DON’Ts 

 เชื่อมั่นในเป้าประสงค์ และปณิธานความถูกต้อง
ของ สคบ. 

 พูดถึงองค์กรในทางไม่ดี เหยียดหยาม 
ใส่ร้ายองค์กรตนเอง 

 ร่วมกันทุ่มเท แรงกาย แรงใจสติปัญญา ผลักดัน
ให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 ทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระท าอ่ืนๆ ท า
ให้ชื่อเสียงองค์กรให้เสื่อมเสีย 

 



๙ 
 

๑.๒  หลักกำรและวัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี  

หลักกำร 
  การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
นับเป็นการสนองตอบต่อนโยบายรัฐในภาพรวม  ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๓/๑ และมาตรา ๗๑/๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้
ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยการบริหารราชการเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยกเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
  ๑.๒.๒ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ น าไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้เป็นหน่วยงาน
ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการท างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ หมวด ๑ การน าองค์การ นั้น ส่วนหนึ่งได้ให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้ 
ส่วนราชการด าเนินการอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยประเมินว่าผู้บริหารของส่วนราชการได้ก าหนดวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือให้ส่วนราชการมีการด าเนินการ อย่างมีจริยธรรม และธรรมาภิบาลอย่างไร ซึ่งวัตถุประสงค์ของเกณฑ์ฯ ข้อนี้
ต้องการให้ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้
บุคลากรในองค์กรมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล นั้น คือ การก าหนดวิธีปฏิบัติให้บุคลากรมีการด าเนินงานอย่างมี
จริยธรรมและธรรมาภิบาล นอกจากในระดับตัวบุคคลที่พึงต้องปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนต่อ
เพ่ือนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบ
แล้ว บุคลากรในองค์การต้องมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อ่ืนๆ ผู้บริหารควรมีการก าหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม่  เช่น มีการดูแลต่อผู้รับบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ให้เกียรติ เป็นธรรม ร่วมกับการรักษาปกป้อง
ไม่ให้องค์การด าเนินการในทางที่มีความเสี่ยงต่อศักดิ์ศรีหรือสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติตาม 
วัตถุประสงค ์   
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคมีผลในทางปฏิบัติ 
อย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  ๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากร ที่สร้างความโปร่งใสและมีมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒. เป็นแนวทางส าหรับยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์การ
และระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือส าหรับการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค เพ่ือให้การด าเนินงานมีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์การอันเป็นที่ยอมรับ และเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบ 
การบริหารราชการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้กับบุคลากรภายใน ประชาชน ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ 



๑๐ 
 

  ๔. ท าให้เกิดการสร้างพันธะผูกพันระหว่างองค์การ บุคลากรในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจภายในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของบุคลากรต่อตนเอง ต่อองค์การ ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ขอรับ
บริการ และต่อสังคม ตามล าดับชั้น 
  ๕. ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และ
เสริมสร้างความโปร่งใสของการบริหารราชการ 
  ๖. เพ่ือให้มีบรรยากาศที่ดี และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



๑๑ 
 

ขั นตอนกำรจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม : จัดกิจกรรม/
มาตรการในการสนับสนุนช่วยเหลือสังคม/
ชุมชน โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนรว่ม 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน : พัฒนาความรู้ ทักษะของ
บุคลากรให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การปฏิบั ติ ง านก้ าวสู่ ต าแหน่ งที่ สู งขึ้ น 
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

ด้านองค์การ ก าหนดมาตรการการป้องกัน
การแสวงหาผลประโยชน์และผลกระทบต่อ
สั ง ค ม  ร ว ม ทั้ ง  ก า ห น ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
กฎระเบียบในการปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสเป็นธรรม 

ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
ให้ความส าคัญกับการให้บริการ โดยก าหนด
แนวทางในการให้บริการพัฒนาระบบข้อมูล
เพื่อเผยแพร่การด าเนินงาน รวมทั้งสร้าง
ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

ด าเนินการทบทวนข้อมลู และรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ในการก าหนด รา่ง นโยบาย  
และขั้นตอนการน าไปปฏิบัต ิ

ก ำหนดร่ำงนโยบำยหลัก ๔ ด้ำน 
- ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่น รักษา และส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนบัสนุนการ
สร้างสรรคส์ิ่งที่ดีให้กับสังคม 
- ด้านผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้ว่นเสีย มุ่งมั่นพัฒนาคณุภาพการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ
ให้ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
- ด้านองค์การ  มุ่งเน้นการปฏิบตังิานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
- ด้านผู้ปฏิบตัิงาน ให้ความส าคญักับการพัฒนาทรัพยากรบคุคลและส่งเสริมให้บุคลากรมีคณุภาพชีวติ
ที่ด ี

แนวปฏิบัติภำยใต้นโยบำยหลัก ๔ ด้ำน 

ส ำนัก/กอง น ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ประกำศใช้นโยบำย 

ขั นตอนกำรเตรียมกำร 

ขั นตอนกำรจัดท ำร่ำงนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี 

ขั นตอนกำรน ำไปปฏิบัติและประเมินผล 



๑๒ 
 

 

- หนังสือเวียน 
- Website ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

- ส านัก/กอง/กลุ่ม ชี้แจงเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจ  
 

- ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
- ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ด้านองค์การ 
- ด้านผู้ปฏิบัติงาน (คัดเลือกจากโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และภารกิจบทบาท 

- น านโยบายทั้ง ๔ ด้าน ไปปฏิบัติตามแผนนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี  
 

- สรุปผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน นโยบายทั้ง  
๔ ด้าน เสนอต่อ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ทราบ  
 

สื่อสำร
ประชำสัมพันธ์     

เสริมสร้ำง 
ควำมเข้ำใจ 

ก ำหนดโครงกำรรองรับ
นโยบำยด้ำนต่ำงๆ 

ด ำเนินกำร/ 
จัดกิจกรรมเสริม 

      
ติดตำมประเมินผล 

 

 

กระบวนกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 



๑๓ 
 

หมวดที่ ๒ 
นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี 

 
  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและ
ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดท านโยบาย 
การก ากับดูแลองค์การที่ดีขึ้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบายฯ ทั้งนี้ นโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีมีองค์ประกอบส าคัญๆ คือ  

  (๑) ปณิธานองค์การ  
  (๒) นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วย 
   - นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
   - นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   - นโยบายด้านองค์การ  
   - นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน     
  (๓) แนวทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้ง ๔ ด้าน 

 
นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี 

  เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้มีการประชุมเพ่ือทบทวนและก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีไว้รวม ๔ ด้าน  
ตามแผนภาพ ดังนี้ 
 
 

 
 

แผนนโยบำย
กำรก ำกับดูแล
องค์กำรที่ดี  

นโยบำยด้ำน
รัฐ สังคม 

สิ่งแวดล้อม 

นโยบำยด้ำน
ผู้รับบริกำร

และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

นโยบำยด้ำน
ผู้ปฏิบัติงำน 

นโยบำยด้ำน
ผู้ปฏิบัติงำน 



๑๔ 
 

๑.  นโยบำยด้ำนรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม   
  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพึงส่งเสริมนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  ด้านรัฐ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 
  นโยบายด้านรัฐ โดยการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ  
  นโยบายด้านสังคม โดยการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับกลุ่มประชาสังคม เช่น สมาพันธ์ 
สมาคม เป็นต้น 
  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์ และรณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ประหยัดให้เกิดความคุ้มค่า  
 
นโยบายหลัก 
  มุ่งมั่น รักษา และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค  
 
แนวทางปฏิบัติ 
 ๑.  ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชน โดยสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ 
  ๒. ก าหนดแนวทาง/มาตรการ/แผนการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๓. จัดกิจกรรมให้บุคลากรภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๕. รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับช่วยกันอนุรักษ์พลังงานอย่างสม่ าเสมอ 
 

มำตรกำร กิจกรรม 
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่าง
ประเทศ เพ่ือสร้างความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศใน
การคุ้มครองผู้บริโภคระดับสากล 

๑.๑ กิจกรรมจัดท าคู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค 
ชาวต่างชาติ 
๑.๒ กิจกรรมประชุมทวิภาคีเพ่ือพัฒนากระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค -
ไต้หวัน 

ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับ
กลุ่มประชาสังคม การจัดตั้งเครือข่าย 
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริ โภค  รวมทั้ งการเปิด
โอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าร่วมท างาน 

๑.๓ กิจกรรมชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
๑.๔ กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือสื่อภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนใน
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
๑.๕ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการด าเนินงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 
๑.๖ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ระดับท้องถิ่น 
๑.๗ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนภูมิภาค 
๑.๘ กิจกรรมตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค 
๑.๙ กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ และรณรงค์การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดให้
เกิดความคุ้มค่า 

๑.๑๐ กิจกรรมรณรงค์ร่วมใจ ซื้อขายสินค้าและบริการอย่างปลอดภัย 
(ช่วงเทศกาลลอยกระทง เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน เทศกาล
สงกรานต์ การเลิกใช้โฟม และรักษาสิทธิ ฉลาด คิดคุ้มครองตน) 



๑๕ 
 

๒.  นโยบำยด้ำนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคพึงส่งเสริมนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะด าเนินการดังนี้ 
 
นโยบายหลัก 
 มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือสร้างความประทับใจให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
แนวทางปฏิบัติ 
  ๑. รณรงคแ์ละสร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความส าคัญของการให้บริการประชาชน 
  ๒. เน้นย้ าและให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
ที่ถูกต้องครบถ้วน 
  ๓. ก าหนดแนวทางในการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๔. จัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. สร้างช่องทางในการติดต่อของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สามารถเข้าถึงได้อย่าง 
เท่าเทียมกัน 
 

มำตรกำร กิจกรรม 
การให้บริการแก่ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จัดต าแหน่งหรือสถานที่
ส าหรับให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์
และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริโภคที่ถูกเอารัด
เอาเปรียบ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้ บริ โภคเพ่ือให้ ได้ รั บความสะดวก 
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ ์ 

๒.๑ กิจกรรมบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. 
๒.๒ กิจกรรมทนายอาสา 
๒.๓ กิจกรรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในส่วนกลาง 
๒.๔ กิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค  
(การจัดท าร่างกฎหมาย การแก้ไข เพ่ิมเติม ปรับปรุงกฎกระทรวง/
ประกาศ และประชาพิจารณ์)  

การจัดท าข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้บริการ
ประชาชน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกต้อง
ครบถ้วน  

๒.๕ กิจกรรมจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ระดับประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

๓.  นโยบำยด้ำนองค์กำร   
  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคพึงส่งเสริมนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ด้านองค์การ โดยจะด าเนินการดังนี้ 
 
นโยบายหลัก 
 มุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมาตรฐานโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 ๑. ก าหนดมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างในการป้องกันการใช้อ านาจหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์โดย
มิชอบ 
 ๒. ก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับและคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางและก ากับดูแลการจัดซื้อจัด
จ้างให้เป็นไปด้วยความถูกต้องบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม 
  ๓. รณรงค์ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างใน
การปกป้องรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๔. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๕. ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 

มำตรกำร กิจกรรม 
ด าเนินการให้ความรู้  ความเข้ าใจ 
เกี่ยวกับกฎระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ใน
การจั ดหา ประมูล  วั สดุ  อุปกรณ์
ส านักงาน เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง ได้
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ที่ มี คุ ณ ภ า พ  ต า ม
กระบวนการขั้นตอนที่โปร่งใส เป็น
ธรรม และรักษาประโยชน์ของส่วน
ราชการ 

๓.๑ กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓.๒ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓.๓ กิจกรรมอบรมแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 
 

มาตรการบริหารความเสี่ยงภายใน
องค์การ 

๓.๔ จัดให้มีคณะท างานรับผิดชอบดูแลความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อมของการท างาน 
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดย
คณะท างาน 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปตามแผนที่จะส่งผลต่อการ
เบิกจ่ายในภาพรวม 

๓.๕ การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
 

 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

๔.  นโยบำยด้ำนผู้ปฏิบัติงำน   
  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค พึงส่งเสริมนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
ด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยจะด าเนินการ  ดังนี้ 
 
นโยบายหลัก 
  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริม 
ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 
  
แนวทางปฏิบัติ 
 ๑. วางแผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรทุกระดับ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้ 
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและต่อเนื่อง (Training Roadmap) 
 ๒. วางแผนการพัฒนาขีดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ให้กับบุคลากรให้สอดคล้อง 
กับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพและมีความสุขในการท างาน 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

มำตรกำร กิจกรรม 
การพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับ
บุคลากรทุกระดับอย่างมืออาชีพและ
ต่อเนื่อง 

๔.๑ กิจกรรมประกวดค่านิยมองค์กร 
๔.๒ กิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ 
๔.๓ กิจกรรมการซักซ้อมแผนภาวะฉุกเฉิน 
๔.๔ กิจกรรมสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองในยุคดิจิทัล 
๔.๕ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 ๔.๕.๑ การเพ่ิมศักยภาพด้านฟ้องคดีให้แก่เจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 ๔.๕.๒ การปฏิบัติงานด้านบังคับคดีและงานด้านการด าเนินคดี
อาญาการเปรียบเทียบคดีตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และ 
พรบ. ขายตรงและตลาดแบบตรง 
 ๔.๕.๓ การพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานด้านธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรง 
 ๔.๕.๔ การเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค 
 ๔.๕.๕ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเจรจาไกล่เกลี่ยและ
ตรวจสอบโฆษณา 
 ๔.๕.๖ การพัฒนาศักยภาพงานสืบสวนสอบสวนให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด้านสินค้าหรือบริการ 
 ๔.๕.๗ การพัฒนาบุคลากรในการด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคใน 
พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔.๕.๘ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบ. 

 



๑๘ 
 

หมวดที่ ๓ 
แนวทำงส่งเสริมและผลักดันกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี 

 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 
  ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะมีสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทุกคนได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 
  ๒) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะจัดระบบบริหารจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทุกคนมีความมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามนโยบายการก ากับดูแล 
องค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ   
ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากร  
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คนใด กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ฉบับนี้ 
  ๓) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะสนับสนุนโครงการและกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรและสังคมตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ
การอบรมปฏิบัติธรรมของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย และการปฏิบัติธรรมตามรอยพระยุคลบาท เป็นต้น 
  ๔) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคาดหมายให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริต
ถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฯ ฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่
ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือส านักงานเลขานุการกรม ฝ่าย 
การเจ้าหน้าที่ โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และ
ให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 
  ๕) นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 
โดย ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีนโยบายที่จะก าหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ด ีที่องค์การจะพึงปฏิบัติต่อนโยบายด้านต่างๆ ส าหรับการด าเนินการภายในส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนงานที่มีการปฏิบัติที่ผิดพลาดเสมอมา หรือเป็น
กระบวนงานที่มีความล่อแหลมต่อการกระท าผิดหลักธรรมาภิบาล หากมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามได้
ตลอดเวลาผ่านช่องทาง สายด่วน ๑๑๖๖ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. หรือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ฯ 
พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น๕ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๖) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตาม
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 
                                                           



    ๑๙ 

 

   

นโยบายด้าน นโยบายหลัก มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๑. นโยบายด้าน
รั ฐ  สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

 

มุ่งมั่น รักษาและส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้
ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 
 

ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
ระหว่างประเทศ เ พ่ือสร้ า ง
ความร่วมมือและความสัมพันธ์
อันดีกับนานาประเทศในการ
คุ้มครองผู้บริโภคระดับสากล 

๑.๑ กิจกรรมจัดท าคู่มือการบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของผู้บริโภคชาวต่างชาติ 
๑.๒ กิจกรรมประชุมทวิภาคีเพ่ือพัฒนากระบวนการ
คุ้มครองผู้บริโภค-ไต้หวัน 

ต.ค. ๖๐ – 
ส.ค. ๖๑ 

สผพ. 
 

หน่วยงาน
ภายใน/
เครือข่าย
ภาครัฐ  
ประชาสังคม 

ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ระดับกลุ่มประชาสังคม การ
จัดตั้งเครือข่าย และกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค รวมทั้งการเปิดโอกาส
ให้ ผู้ ด้ อย โ อกาส ได้ เ ข้ า ร่ ว ม
ท างาน 

๑.๓ กิจกรรมชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน
ต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค 
๑.๔ กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือสื่อภาครัฐภาคเอกชน
และภาคประชาชนในการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
๑.๕ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมภิาค 
๑.๖ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น 
๑.๗ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 
๑.๘ กิจกรรมตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบ
ธุรกิจในส่วนภูมิภาค 
๑.๙ กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ในส่วนภูมิภาค 

ต.ค. ๖๐ –  
ก.ค. ๖๑ 

กผป./สปจ. หน่วยงาน
ภายใน/
เครือข่าย
ภาครัฐ  
ประชาสังคม 
ประชาชน 

แผนปฏิบัติการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



    ๒๐ 

 

นโยบายด้าน นโยบายหลัก มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  ส่งเสริมการอนุรักษ์ และรณรงค์
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ประหยัดให้เกิดความคุ้มค่า 

๑.๑๐ กิจกรรมรณรงค์ร่วมใจ ซื้อขายสินค้าและ
บริการอย่างปลอดภัย (ช่วงเทศกาลลอยกระทง 
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสงกรานต์) 

ต.ค. ๖๐ –  
ก.ค. ๖๑ 

กคฉ. หน่วยงาน
ภายใน/
เครือข่าย
ภาครัฐ  
ประชาสังคม 
ประชาชน 

๒.  นโยบายด้ าน
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย   

มุ่งม่ันในการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการเพ่ือสร้างความ
ประทับใจให้ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การให้บริการแก่ผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดต าแหน่ง
หรือสถานที่ส าหรับให้บริการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์และให้ค าปรึกษา
แก่ผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
รวมทั้ งการแก้ ไขปัญหาให้กับ
ผู้บริโภคเพ่ือให้ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วทันเหตุการณ ์

๒.๑ กิจกรรมบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. 
๒.๒ กิจกรรมทนายอาสา 
๒.๓ กิจกรรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในส่วนกลาง 
๒.๔ กิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค (การจัดท าร่าง
กฎหมาย การแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง
กฎกระทรวง/ประกาศ และประชาพิจารณ์) 

ต.ค. ๖๐ –  
ก.ย. ๖๑ 

สลก./กคส. 
กกค./กคฆ. 
กคฉ./กคต. 

หน่วยงาน
ภายใน/ 
เครือข่าย
ภาครัฐ 
ประชาสังคม/
ประชาชน 

การจัดท าข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือ
ให้บริการประชาชน การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ถูกต้อง ครบถว้น 

๒.๕ กิจกรรมจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ 

ต.ค. ๖๐ –  
มิ.ย. ๖๑ 

กผป. หน่วยงาน
ภายใน/ 
เครือข่าย
ภาครัฐ 
ประชาสังคม/
ประชาชน 



    ๒๑ 

 

นโยบายด้าน นโยบายหลัก มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๓. นโยบายด้าน
องค์การ   

มุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
มาตรฐานโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

ด าเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกฎระเบียบว่าด้วยการ
พัสดุ ในการจัดหา ประมูล วัสดุ 
อุปกรณ์ส านักงาน เพ่ือให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้วัสดุอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพตามกระบวนการขั้นตอน
ที่โปร่งใส เป็นธรรม และรักษา
ประโยชน์ของส่วนราชการ 

๓.๑ กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓.๒ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๓ กิจกรรมอบรมแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลัง 

ต.ค. ๖๐ – 
มิ.ย. ๖๑ 

สลก. หน่วยงาน
ภายใน 

มาตรการบริหารความเสี่ ยง
ภายในองค์การ 

๓.๔ จัดให้มีคณะท างานรับผิดชอบดูแลความเสี่ยงที่
จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ด้านสภาวะแวดล้อมของการท างาน ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
โดยคณะท างานมีหน้าที่ในการวิเคราะห์และบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จขององค์การ เพื่อบริหารจัดการและลด
โอกาสการเกิดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ 

ต.ค. ๖๐ – 
ก.ย. ๖๑ 

กพบ./ สลก. หน่วยงาน
ภายใน 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่
จะส่ งผลต่อการ เบิกจ่ าย ใน
ภาพรวม 

๓.๕ การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้ 
 
 

ต.ค. ๖๐ – 
ก.ย. ๖๑ 

สลก. หน่วยงาน
ภายใน 



    ๒๒ 

 

นโยบายด้าน นโยบายหลัก มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๔. นโยบายด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน 

ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุ คคลอย่ า งมี
ระบบและต่อเนื่อง รวมทั้ง
การส่ ง เสริ ม ให้ บุ คลากร 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 

การพัฒนาความรู้ความสามารถ
ให้กับบุคลากรทุกระดับอย่าง 
มืออาชีพและต่อเนื่อง 

 

๔.๑ กิจกรรมประกวดค่านิยมองค์กร 
๔.๒ กิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ 
๔.๓ กิจกรรมการซักซ้อมแผนภาวะฉุกเฉิน 
๔.๔ กิจกรรมสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองในยุค
ดิจิทัล 
๔.๕ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ
ปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๔.๕.๑ การเพ่ิมศักยภาพด้านฟ้องคดีให้แก่
เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค 
 ๔.๕.๒ การปฏิบัติงานด้านบังคับคดีและ
งานด้านการด าเนินคดีอาญาการเปรียบเทียบคดีตาม 
พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และ พรบ. ขาย
ตรงและตลาดแบบตรง 
 ๔.๕.๓ การพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงาน
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
 ๔.๕.๔ การเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค 
 

ต.ค. ๖๐ – 
ก.ย. ๖๑ 

กพบ./สลก./
สผพ./กกค./
กคต./กคส./
กคฆ./กคฉ./ 
กผป. 

หน่วยงาน
ภายใน 



    ๒๓ 

 

นโยบายด้าน นโยบายหลัก มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 ๔.๕.๕ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การเจรจาไกล่เกลี่ยและตรวจสอบโฆษณา 
 ๔.๕.๖ การพัฒนาศักยภาพงานสืบสวน
สอบสวนให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ด้านสินค้าหรือ
บริการ 
 ๔.๕.๗ การพัฒนาบุคลากรในการด าเนินการ
คุ้มครองผู้บริโภคใน พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔.๕.๘ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร สคบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


