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คำนำ 

 
   แผนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู้บริโภค ระยะ 5 ปี 
ฉบับปรับปรุง (พ. ศ. 2564 – 2565) เป็นการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ให้มีความทันสมัยเท่าทันกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ. ศ. 2563 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 1 
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้ และการสื่อสารเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ซึ่งมีการวิเคราะห์ สภาพปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาส ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่  
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่วนประงานภาครัฐและเอกชน (สผพ.) ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ (สผพ.) 
และสำนักประสานและส่งเสริมการคุ ้มครองผู ้บริโภคจังหวัด (สปจ.) ในการกำหนดแนวทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และการพัฒนารูปแบบการสื่อสาร ช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและหลากหลาย  
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย มีความสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง รวมถึงเป็นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค เพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็น Smart consumer อย่างสมบูรณ ์
   แผนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ดังกล่าวจึงเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรม/
โครงการ ที่กำหนดไว้ในแผนงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ รวมถึงเป็นการวางแนวทางนโยบายระยะยาวในการ
ดำเนินงานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของ สคบ. ให้มีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน ทั้งนี้ กองเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ และสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ของ สคบ. ฉบับปรับปรุงนี้ จะเป็นแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทนำ 

  
1. ความเป็นมา 
   กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (กผป.) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  
มีภารกิจหลักในการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ต่างๆ ให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความก้าวหน้า และผลงานขององค์กร 
รวมถึงการเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งยังมีการให้คำปรึกษาและแนะนำในการ
ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคให้กับเครือข่าย รวมทั้งติดตามประสานความช่วยเหลือและร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ต่างๆ โดยดำเนินงานภายใต้แผนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของ สคบ. ซึ่งปัจจุบันสภาพบริบททางเศรษฐกิจและ
สังคมทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid–19) 
ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อโซเชี่ยลต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตของ
ผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน ทำให้ผู้บริโภคต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรูปแบบการดำรงชีวิตเป็นชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
ไปพร้อมกันทั่วโลก ทั้งการปรับรูปแบบและวิธีการการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนต่าง ๆ การปรับกระบวนการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงพฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภคท่ีมีหลากหลายช่องทางมากขึ้น 
   จากการเปลี ่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่กล่าวมาข้างต้นทำให้สำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องทบทวน
ปรับปรุงแผนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของ สคบ. ให้สามารถดำเนินงานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภายใต้แผนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัย มีความสะดวก ครอบคลุม และท่ัวถึง อันเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในสิทธิ
และหน้าที่ของผู้บริโภค เพ่ือปกป้องสิทธิของตนต่อไปได ้

2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของ สคบ. ในภาพรวม 
  2. ผู้บรโิภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้อย่างทัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
 1. สคบ. มีแผนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รายปี ทั้งในส่วนกลาง/ ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น/ ระดับอาเซียน  
  2. สคบ. มีศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศที่เท่าทันสถานการณ์ 
รวมถึงมีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งบทความ งานวิจัย การถอดบทเรียนต่างๆ เป็นต้น  
 3. สคบ. มีการพัฒนารูปแบบของสื่อต่างๆ รวมถึงช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและ
หลากหลาย รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  4. ผู ้บริโภครับรู ้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการคุ ้มครองผู ้บริโภค ตระหนักในสิทธิและหน้าที่  
เพ่ิมมากข้ึน 
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4. ข้อมูลพื้นฐานกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

  4.1 โครงสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 23 คน 
  ข้าราชการ จำนวน 9 คน 
  พนักงานราชการ จำนวน 12 คน 
  จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 คน 

4.3 อำนาจหน้าที่  
       กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่ง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ที่ 2/2564 
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ โดยแบ่งส่วนงาน
ภายในเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
   1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีอำนาจหนา้ที่ดังนี้ 
    1) งานธุรการทั่วไป  
    2) งานสารบรรณ/รับ-ส่ง-เวียนหนังสือ  
    3) งานทะเบียนวันลา/สาย/พักผ่อน  

4) งานทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ์ของกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
5) งานโสตทัศนูปกรณ์  
6) การจัดทำสรุปรายงานประจำเดือน  
7) ดูแลสาธารณูปโภคภายในกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
8) การขออนุมัติและขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่

ได้รับมอบหมาย 
10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
1) จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและขับเคลื่อนให้มีประสิทธภิาพ  
2) ศึกษาวิเคราะห์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน  
3) จัดทำคำของบประมาณเพ่ือการประชาสัมพันธ์  
4) จะแถลงข่าวชี้แจงให้สัมภาษณ์รวมถึงการประสานงานกับสื่อมวลชน  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์

ฝ่ายเผยแพร่วิชาการและพัฒนาเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค 
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5) สนับสนุนการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ของสคบ  
6) จัดทำข่าวอินโฟกราฟฟิคเพ่ือการประชาสัมพันธ์  
7) ตรวจวิเคราะห์สรุปการเสนอข่าวจากสื่อต่างๆและรายงานให้ผู้บริหารทราบ  
8) บริหารงานการสื่อสารออนไลน์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร  
9) จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค  
10) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
11) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานโฆษกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. ฝ่ายเผยแพร่วิชาการและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
1) วางแผนงานด้านการเผยแพร่ความรู ้ด ้านการคุ ้มครองผู ้บริโภคและการพัฒนา

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  
2) จัดทำคำของบประมาณเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการ

พัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  
3) ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆรวมถึงการจัดทำบทความทาง

วิชาการเพ่ือการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
4) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลาย  
5) บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารแก่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทางสื่อสังคมออนไลน์  
6) จัดทำรายงานประจำปีของ สคบ.  
7) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกับภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชน

ภาคประชาสังคมและสถานศึกษา  
8) สนับสนุนการจัดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
9) จัดนิทรรศการหรือร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน

การคุ้มครองผู้บริโภค  
10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้  
1) บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540  
2) พิจารณาให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ผู้ขอรับบริการ  
3) สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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บทวิเคราะห์ 

1. วิเคราะห์นโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนระดับต่างๆ/ตัวช้ีวัด ที่เกี่ยวข้อง 
 1.1 นโยบายรัฐบาล 
   พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 
กรกฎาคม 2562 โดยเนนนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื ่อง โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

   นโยบายหลัก 12 ด้าน 
   ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
   5.7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ 
  5.7.3 ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมโอกาส 
ให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งในภาคการผลิต และบริการในการเข้าถึงตลาด 
   ด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
   11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
   11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการที่มีต่อความสำคัญ
ต่อการประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชน ให้เป็นระบบดิจิทัล 
  11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
  11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ 
 

 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนระดับต่างๆ 
        ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สรุปดังนี้ 
 

ระดับ 
ของแผน 

ชื่อแผน 
ประเด็น/ ด้าน/ ยุทธศาสตร์/ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

- ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ป้องกันการละเมดิสิทธิผูบ้ริโภค 
- สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน 

2 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นที่ 17 ประเด็นความ
เสมอภาคและหลักประกันทาง
สังคม 

- ป้องกันการละเมดิสิทธิผูบ้ริโภค 
- สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน 
- เสริมสร้างการเรยีนรู้ของผู้บรโิภคให้มี 
ความตระหนักในสิทธิหน้าท่ีและมภีูมิคุ้มกันในการ
บริโภคและซื้อสินค้า 

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 
ด้าน 

ด้านสังคม - การเสรมิสร้างพลังให้แก่ผู้บริโภคและการพัฒนา
ผู้บริโภคโดยอาศัยเทคโนโลย ี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม 

- ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถงึทรัพยากรและ
บริการทางสังคมทีม่ีคุณภาพ 

3 แผนยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 1 
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง) 

แนวทางการดำเนินการที่ 3 การ
พัฒนาองค์ความรู้ และการ
สื่อสารเพื่อการคุม้ครองผู้บริโภค 

- เสริมสร้างการเรยีนรู้ของผู้บรโิภคให้ตระหนักใน
สิทธิหน้าท่ีและมีภูมคิุ้มกันในการเลือกซื้อสินค้า
และบริการ การเข้าถึงและรับรูส้ื่อได้อย่างสะดวก 
เท่าทันสถานการณ์ รวมถึงมีการบริโภคอยา่งยั่งยืน 
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ระดับ 
ของแผน 

ชื่อแผน 
ประเด็น/ ด้าน/ ยุทธศาสตร์/ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

แผนปฏิบัตริาชการ สคบ. 
ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ. 2563 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศ การสื่อสาร และ
นวัตกรรมเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- การเสรมิสร้างองค์ความรู้แกผู่้บริโภคให้
ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ และมีการบริโภคที่ยั่งยืน 
- การสื่อสารเผยแพร่ความรู้ดา้นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคผา่นช่องทางและวิธีการทีห่ลากหลาย 

 
  1.3 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 
    (1) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 1 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

ที ่ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย 
(ตัวชี้วัดระดับแผนฯ สคบ.เป็นเจ้าภาพ) 

70 73 76 

2 ร้อยละความพึงพอใจการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานภาครัฐ 
(ตัวชี้วัดระดับแผนฯ สคบ.เป็นเจ้าภาพ) 70 73 76 

3 ร้อยละการรับรู้ข้อมูล/ข่าวสาร/องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
(ตัวชี้วัดระดับแผนฯ สคบ.เป็นเจ้าภาพ) 70 73 76 

4 จำนวนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ย3ก1)  
(สคบ.รับผิดชอบปีละ 5 เร่ือง)  

65 65 65 

5 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ย3ก2)  70 75 80 
  

   (2) แผนปฏิบัติราชการ ของ สคบ. ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

ที ่ รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

1 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเผยแพร่ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ย2) 10 10 10 

2 ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน (ย2) 60 70 80 
3 ร้อยละความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค (ย2) 60 70 80 
4 จำนวนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเผยแพร่ต่อผู้บริโภค  (ย2ก4) 100 100 100 
5 จำนวนคู่มือที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับการปรับปรุง  (ย2ก4)* 5 เรื่อง 5 เรื่อง 5 เรื่อง 
6 จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน  (ย2ก4)* 10 10 10 
7 จำนวนข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะ (ย2ก5) 120 120 120 
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 2 ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   2.1 ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19”  
   ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นแนวทางท่ีหลาย ๆ คนจะต้องปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรม ในช่วงไวรัส
ตัวนี้ออกมาระบาดแล้วเปลี่ยนชีวิตเราไปอีกนาน ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตไปพร้อมกันทั่วโลก จากที่
เราเคยออกจากบ้าน เพื่อไปทำงาน ไปโรงเรียน เราต้องหันมาทำทุกอย่างที่บ้าน หากมีความจำเป็นต้ องออกจาก
บ้านไปช้อปปิ้ง หรือแม้กระทั่งไปพบแพทย์ เราต้องใส่หน้ากากเพ่ือป้องกันโรค ต้องเว้นระยะห่างสำหรับบุคคล ล้าง
มือบ่อยๆนาน 20 วินาที เช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์ฯ รวมถึงการปรับเปลี่ยนทางด้านธุรกิจและบริการต่างๆ ให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน จึงต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ การใช้ระบบซื้อขายและบริการทาง
ออนไลน์ สิ่งนี้ เกิดเป็นวิถีใหม่ในการดำรงชีวิต ซึ่งเมื่อเราจำต้องปฏิบัติกันเป็นปกติต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง  
จนเกิดเป็นความพอใจ ในที่สุดทั้งหมดนี้ก็ได้กลายเป็น New Normal ในสังคมของเราท่านไปนั่นเอง ซึ่งเมื่อ
พิจารณาถึง New Normal ที่เกิดขึ้นในสังคมในช่วงนี้ สามารถสรุปประเด็นไดด้ังนี้ 
    1) Work From Home การอยู่ในบ้าน พร้อมทำงาน ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในที่อยู่อาศัยของ
ตนเอง ส่งผลต่อความต้องการที่พักอาศัยที่เปลี่ยนไปจากเดิม ที่อาศัยในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กอาจจะไม่เพียงพอ 
จำเป็นต้องการมีพ้ืนที่ที่สามารถทำอะไรได้หลายหลากมากยิ่งข้ึน 
    2) การดำเนินการทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Online Business ด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่
เปลี่ยนแปลง จนส่งผลทำให้ระบบการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ระบบการขนส่งระยะสั้นและการจัดส่งแบบรวดเร็ว 
จะเป็นที่ต้องการ และความสำคัญมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากนี้ การขอรับบริการจากผู้บริโภคจะเริ่มหันมาให้ความสำคัญ
กับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ระบบบริการต้องสร้างความมั่นใจมากขึ้นว่าสินค้าหรือบริการจะต้องมีมาตรฐาน ปลอดภัย 
และมีความสะอาด คาดว่า เราน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชน ห้างร้านต่างๆ  
หันมาจริงจังกับการทำธุรกิจ online กันมากข้ึน 
    3) การเรียน Online Learning/Entertainment การอยู่ในบ้าน สิ่งสำคัญในการพัฒนาและการ
ค้นหาตัวตน สิ่งหนึ่งก็คือ การหาความรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ด้วยการเรียนรู้ ซึ่งสามารถเลือกเรียน
ในช่วงเวลาที ่สะดวกได้ตามต้องการ สามารถย้อนกลับ เพื ่อทบทวนเนื ้อหาและทำความเข้าใจใหม่ได้ และ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การท่องเที่ยวใหม่รูปแบบออนไลน์ เช่น การชมพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual 
Museum) การเที่ยวนิทรรศการออนไลน์ (Vitrul Exhibitor) และการเข้าชมแกลอรี่ชื่อดังต่างๆ (Vitrul Gallery) เป็นต้น  
    4) การแพทย์และสาธารณสุข (ที่ปรึกษา) Online Medical Consulting ให้ความสำคัญกับการ
ลงทุนทางด้านสาธารณสุขของประเทศมากกว่าเดิม ระบบสาธารณสุขจะมีแพลทฟอร์มด้านสุขภาพเป็นบริการ
พ้ืนฐาน และการป้องกันความเจ็บป่วยจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โครงสร้างพื้นฐานของเมือง อาคาร บ้านจะต้องมี
บริการสุขภาพและสุขภาพจิตรองรับด้วยการให้คำปรึกษา 
    5) deglobalization เพ่ือพ่ึงพาการผลิตในประเทศมากข้ึน เนื่องจาก อุตสาหกรรมฐานการผลิต
ต่างๆ ของประเทศต้องหยุดชะงัก รวมไปถึงการขนส่งต่างๆ ด้วย อีกทั้งการนำเข้าจากอุตสาหกรรมหลายแห่งใน
ต่างประเทศท่ีเป็นฐานการผลิต จึงหยุดชะงักตามไปด้วยเช่นกัน 
           สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 หรือโคโรน่าไวรัสช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 
2563  ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตาย
จำนวนมาก จนกลายเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ มนุษย์จำเป็นต้องป้องกันตนเอง
เพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิมๆ โดยสร้างเสริมปรับหาวิถีการ
ดำรงชีวิตแบบใหม่เพ่ือให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟ้ืนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ นำไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ 
ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทำมาเป็นกิจวัตร เกิดการหันเหออกจากความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ 
ทั้งด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การทำธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่ งใหม่
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เหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่ ๆ จนในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไปจนทำให้เกิดความคุ้นชินก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม ต่อจากนี้ไป วิถีชีวิตใหม่ของท่านจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบ  
ทั้งส่วนตัว ครอบครัว การงาน และเราจะมีชีวิตอย่างมีความสุขไปด้วยกัน 
ข้อมูลจาก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม http://www.tosh.or.th/covid-19/index.php/new-
normal 
   2.2 สถิติและพฤติกรรมการใช้งาน social media ของคนไทย Q1/2021 
   1) คนไทยมีผู้ใช้ social media ร้อยละ 78.7 ของจำนวนประชากร (อันดับ 20 ของโลก) 
  2) คนไทย ใช้เวลาบน social media เฉลี่ย 2 ชั่วโมง 48 นาที ต่อวัน 
  3) Facebook ยังคงเป็น platform ที่มีผู้ใช้งานมากท่ีสุดในโลก 
  4) โดยเฉลี่ยคนไทยมีบัญชี Social Media ประมาณ 10 บัญชีต่อคน 
  5) คนใช้ Social Media เพ่ือทำอะไรกันบ้าง เหตุผลหลัก 10 อันดับแรกที่คนเข้า social media 
   5.1 เพ่ืออัพเดทข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ 
   5.2 ดูวิดีโอและอ่านเรื่องสนุกๆ เน้นความบันเทิง 
   5.3 ฆ่าเวลา 
   5.4 อัพเดทเรื่องราวของเพ่ือน 
   5.5 แชร์รูปและวิดีโอให้เพ่ือนๆ ใน social media ดู 
   5.6 ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์และสินค้า 
   5.7 มีส่วนร่วมกับเครือข่ายและเชื่อมต่อกับคนอ่ืนๆ 
   5.8 เพราะเพ่ือนๆ อยู่ในนั้นทั้งหมด 
   5.9 แชร์ความคิดเห็นของตัวเอง 
   5.10 พบเจอและรู้จักเพ่ือนใหม่ 
  6) คนไทย ร้อยละ 47 ใช้ social media เกี่ยวกับงาน  
   แม้ social media จะเหมือนแหล่งแห่งความบันเทิง แต่คนไทย ร้อยละ 47 ระบุว่าพวกเขาใช้ 
social media เพ่ือทำงานหรือเกี่ยวกับงาน ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกในเมื่อยุคนี้การขายของ การทำการตลาด และการ
แชร์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ อัพเดทต่างๆ เกี่ยวกับงานล้วนอยู่บน social media ทั้งสิ้น 
*ที่มา: สถิติและพฤติกรรมการใช้งาน social media ของคนไทย Q1/2021: 
https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-global-overview-report-january-2021-v01 
 

   2.3 เทคนิคการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
   1) เทคนิคการกําหนดประเด็นเพื่อจัดทําแผน/โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
   การกําหนดประเด็นเพื ่อจ ัดทําแผน/โครงการถืออีกภารกิจหนึ ่งที ่ส ําคัญต่องานด้าน
ประชาสัมพันธ์สืบเนื่องจากการวิเคราะห์ SWOT เพื่อรู้เขารู้เราเกี่ยวกับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ยังต้อง
นําสภาพการณ์ทางสังคมในแง่มุมต่างๆ มาใช้ในการพิจารณา เพื่อหาแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ได้ผลต่อ
สถานการณ์หรือนโยบายที ่วางไว้โดยนักประชาสัมพันธ์สามารถนําข้อมูลที ่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าว  
มาตรวจสอบและเพื่อกําหนดทิศทางของการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของประเด็นแผน/โครงการโดยอาศัย
หลักการออกแบบประเด็นแผน/โครงการ 5 ประการ คือ (นพดล วศินสุนทร, 2553)  
   1) การกําหนดเป้าหมาย (Goal) ของประเด็น ซึ่งเป็นการปักธงว่าจะมีทิศทางและวัตถุประสงค์
ในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ไปในแบบใด โดยประเด็นที่จะตั้งขึ้นอาจต้องอาศัยข้อมูลแวดล้อมต่างๆ มาช่วยคิดและ
ยังต้องคํานึงถึงโครงสร้างองค์กร นโยบายองค์กรวัฒนธรรมองค์กรประเภทสินค้าและบริการงบประมาณ ฯลฯ ว่ามี
ความสอดคล้องมากน้อยเพียงใด ดังนั้นเป้าหมายจะเป็นตัวกําหนดประเด็น และประเด็นจะเป็นตัวกําหนดรูปแบบ
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และวิธีการต่อไปตามลําดับ โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี ้จะต้องเป็นสายธารเดียวกัน เพราะทุก ๆ  กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นต้องเป็นไปในเสียงเดียวกัน (One Voice) เพ่ือตอบสนองเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
   2) ที่ปรึกษาโครงการ (Coach) ในการดําเนินโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กใหญ่ปัจจัย
แห่งความสําเร็จที่ขาดไม่ได้คือ การมีที่ปรึกษาคอยให้คําแนะนําและช่วยคิดวางแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะงาน
ประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ต้องสื่อสารกับคนจํานวนมากการมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จะช่วยให้หลีกเลี่ยง
อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ได้มากขึ้น ที่ปรึกษาในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ผู้มีตําแหน่งใหญ่โตเพียงอย่างเดียว แต่ที่ปรึกษา
ควรจะเป็นผู้รู้จริงในสถานการณ์ที่งานประชาสัมพันธ์กําลังจะเข้าไปยุ่งเกี่ยว ดังนั้น ที่ปรึกษาอาจมีหลายคนหลาย
แง่มุมก็ได้และที่สําคัญคือที่ปรึกษาที่จะต้องไม่ทําให้องค์กรเปลี่ยนเป้าหมาย แต่ที่ปรึกษาจะต้องช่วยคิดวางแผนกลยุทธ์
เพ่ือตอบเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ 
   3) กลยุทธ์ (Strategy) คือ การตัดสินใจวางแผนอย่างมีระบบ มีทิศทางมีกระบวนการทํางาน
ที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เพื่อให้องค์กรสามารถดํารงอยู่ได้ในอนาคตโดยอาศัยการมีส่วนรว่ม
ในการตัดสินใจของทุกฝ่าย กลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่หน่วยงานจะดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์โดยกลยุทธ์นี้จะ
กําหนดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Critical Success Factors) เป็นสําคัญ กล่าวคือ ต้องพิจารณา
ว่าในการที่จะทําให้บรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่งๆ นั้นได้จําเป็นต้องมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความสําเร็จ และ
จําเป็นต้องทําอย่างไร จึงจะไปสู่จุดนั้นได้ 
   4) การกําหนดแผนงาน (Plan) คือ การวางแผนที่มีการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์ 
สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผนงานด้านประชาสัมพันธ์จึงต้องกําหนดแนวทางปฏิบัติงานมีรากฐานการ
ตัดสินใจตามเป้าหมายวัตถุประสงค์กลยุทธ์ ที่วางเอาไว้และต้องคาดคะเนถึงจุดเสี่ยงอย่างใช้ดุลพินิจ ดังนั้นการ
วางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจแนวทางปฏิบัติที ่ดีที่สุด โดยผ่าน
กระบวนการคิดก่อนทํา ฉะนั้น การประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลจําเป็นต้องอาศัยความพยายามที่เป็นระบบในการ
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สําหรับการสื่อสารเพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ตั้งไว้ 
   5) การสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ (Network) หมายถึง การเชื่อมโยงกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กร
ที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนใน
เครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิเชื ่อถือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  
โดยอาจมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน ดังนั้น เหตุผลหลักที่จะทําให้เครือข่ายเกิดข้ึนได้โดยสมัครใจก็คือ 
แต่ละฝ่ายมองเห็นประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการเข้าร่วมเครือข่าย ซึ่งจะนําไปสู่ความเต็มใจที่จะประสานกันหรือ
เข้าร่วมเป็นเครือข่าย หรือแนวคิดการรวมพลัง (Synergy) เป็นการผนึกกําลังในลักษณะที่มากกว่า 1+1 = 2 
หมายความว่า การรวมพลังกันทํางานนําไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าหรือเข้มแข็งมากกว่าการที่แต่ละองค์กรจะทํางาน
โดยโดดเดี่ยว และองค์กรเครือข่ายมีการแบ่งงานกันทํา (Division of Labour) จะนําไปสู่การพึ่งพิงและขึ้นต่อกัน 
ดังนั้น การพัฒนาเครือข่ายต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะความสัมพันธ์ความศรัทธา ตลอดจนการสร้างกรอบทาง
ความคิด เพื ่อให้เกิดการแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสาร และการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้ง 
การดําเนินการร่วมกันระหว่างองค์กร 
   2. เทคนิคการกําหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
    เทคนิคการกําหนดกลยุทธ์ในงานด้านประชาสัมพันธ์ถูกยอมรับว่าเป็นส่วนผลักดันให้การ
สื่อสารองค์กรเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ของทุกฝ่าย ทั้งนี้ใน
การกําหนดกลยุทธ์ยังจําเป็นต้องอาศัยปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Critical Success Factors) มาเป็นแนวทางในการ
กําหนดกลยุทธ์เชิงรูปธรรม โดยมีปัจจัยที่สําคัญ ดังต่อไปนี้ (ธีระพงษ์โสดาศร, ม.ป.ป.) 
    1) Differentiation คือ การสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ ้นในองค์กรผ่านสิ ่งต่าง ๆ ได้แก่ 
Product Service Personal Image ด้วยนักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่น ําเสนอข้อมูลในทางบวกที ่เป็นจุดแข็ง 
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หรือข้อได้เปรียบขององค์กร เพื่อสร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นจนเป็นที่จดจําได้  
ถึงสิ่งที่องค์กรนั้นๆ กําลังอธิบายหรือให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    2 ) IMC (Integrated Marketing Communication) คือ การผสมผสานแนวคิดการสื่อสาร
การตลาดทุกรูปแบบเพื ่อส ่งเสริมการประชาสัมพันธ์  ได้แก่ Promotions Mix และ Marketing Mix ทั ้งนี้ 
เพื่อเป็นการบูรณาการสื่อให้เสนอข้อมูลข่าวสารไปในทิศทางเดียวกัน แต่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้หล ายกลุ่ม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3) No Free Media คือ แนวคิดการประชาสัมพันธ์ที่สะท้อนถึงความเป็นจริงทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์ในยุคทุนนิยมที่การให้บริการแบบฟรีหรือข่าวประชาสัมพันธ์จะลดน้อยลง ดังนั้น องค์กรไม่ว่า  
จะเป็นเอกชนหรือส่วนราชการต้องเข้าใจก่อนว่าการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์นั้นต้องมีค่าใช้จ่ายแน่นอน 
ถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะขอลงข่าวได้ฟรีแต่ในความเป็นจริง คือ ของดีไม่มีที่ไหนถูก ของถูกไม่มีที่ไหนดีและของฟรี
ไม่มีในโลก 
    4) Social Marketing หรือ การทําตลาดเพื ่อสังคม ที ่มองว่าการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ยังจะต้องมีมุมมองในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาสังคม เพราะการนําแนวคิดการตลาดเพ่ือสังคม
มาใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกจะช่วยให้การสื่อสารและการทํากิจกรรมต่าง ๆ กับคนในสังคมทําได้อย่างตรง
เป้าหมาย ช่วยปลุกจิตสํานึกที่ดีและเพิ่มความยั้งคิดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรได้ในอีกมุมหนึ่งด้วย   
ในปัจจุบันส่วนขององค์กรธุรกิจก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) กันมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมก็มีอยู่หลายวิธี  เช่น การดูแล
แหล่งน้ำ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปลูกป่าและช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 
    5) Creativity การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีความสําคัญในทุกภาคส่วนของ
การบริหารงานองค์กร โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เป็นประตูเปิดทางสู่สาธารณชนที่มี หลากหลาย
ความรู้สึกนึกคิด ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นกลยุทธ์ที่มีบทบาทในการแก้ไขวิกฤตให้เป็นโอกาส ดังนั้น การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ในงานประชาสัมพันธ์จึงควรเริ่มจากการระดมความคิดจากเวทีการจัดการความรู้และการมี  
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร 
    6) Marketing Mind การมีแนวความคิดด้านการตลาดสมัยใหม่ในงานประชาสัมพันธ์ถึงแม้ว่า
ในบางองค์กรอาจจะมีข้อจํากัดในการบริหารจัดการ ทั้งปัญหาจากวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร อย่างเช่น 
ส่วนราชการที่มองว่าการทําหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องทําตามหน้าที่ แต่หากใช้มุมมองทางการตลาด เข้ามาใช้มากขึ้น  
ก็จะทําให้องค์กรเกิดทิศทางและวัฒนธรรมองค์กรใหม่ๆ ในการดําเนินการไปสู่การแข่งขัน เพ่ือสร้างความพึงพอใจ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทุกคนขององค์กร 
    7) High Technology คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในงานด้านการประชาสัมพันธ์
สามารถสร้างจุดได้เปรียบให้กับองค์กร เพราะการนําเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในองค์กรจะเป็นการนํา
ความรู้จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาสร้างทางเลือกในการตัดสินใจในการดําเนินงานต่าง ๆ ส่งผลให้องค์กรสามารถ
ลดต้นทุน ลดเวลาในการติดต่อสื่อสารส่งเสริมให้เกิดการใช้งานทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งเหมาะกับสภาพขององค์กร  
ที่ในปัจจุบันที่ต้องการการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยความรวดเร็วในการให้ข้อมูลเพ่ือรายงาน 
หรืออธิบายชี้แจง ปัญหา หรือข่าวสารที่เกิดขึ้นขององค์กรไปยังผู้เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีและตรงกลุ่มเป้าหมาย 
    8) Database การมีฐานข้อมูลที่ทันสมัยและคล่องตัวในการเรียกใช้ถือเป็นอีกกลยุทธ์ที่มี
ความสําคัญอย่างมากในงานด้านประชาสัมพันธ์ที่องค์กรจะต้องมีศูนย์เก็บและบัญชาการข้อมูลเพื่อให้องค์กร
สามารถดึงข้อมูลข่าวสารจากแหล่งเดียวกัน ทําให้เกิดความแม่นยําและรวดเร็ว อีกทั้งสามารถเก็บข้อมูลไว้  
ใช้ในการจัดการความรู้หรือใช้ข้อมูลเพื่อกําหนดทิศทางการบริหารงานการสื่อสารองค์กรในวาระต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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    9) International PR คือ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยึดหลักความเป็นสากล เนื่องจากองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบันล้วนตกอยู่ในฐานะสมาชิกของพลเมืองในระดับประเทศและระดับโลกทั้งสิ้น  
การดําเนินกิจกรรมใด ๆ ขององค์กรย่อมถูกจับตามองจากสังคมทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีข้อกฎหมายสนธิสัญญาหรือความ
เชื่อในแต่ละวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ มากมาย ทําให้การดําเนินงานจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญกับหลักสากล  
ที่ข้อมูลข่าวสารต้องถูกเผยแพร่ไปสู่ระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นภาษา เนื้อหา ภาพต่าง ๆ ที่ต้องคํานึงถึงผลสะท้อน
จากประชาคมโลกด้วยเช่น สิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อม ศาสนาการเมืองต่างๆเป็นต้น 
    10) Lobbying คือ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่อาศัยสายสัมพันธ์ในทางที่ถูกต้องทั้งด้าน
กฎหมายและจริยธรรม หรือหากมองในแง่มุมการสื่อสารจะอธิบายได้ว่าการ Lobbying ดังกล่าว เป็นการสื่อสาร 
เพื่อสร้างความร่วมมือหรือลดความขัดแย้ง ด้วยวิธีการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการหรือใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล 
เพื่อสร้างฐานเครือข่ายในงานด้านการประชาสัมพันธ์ทําให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งนี้  
ยังสามารถสร้างความร่วมมือ และลดความขัดแย้งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้เป็นอย่างดีด้วย 
   จากแนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เชิงรุกข้างต้น กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้นําหลักการ
ดังกล่าว มาปรับประยุกต์ใช้และบูรณาการงานให้เข้ากับแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน จากภารกิจ
หลักมาเสริมด้วยเทคนิคและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในทุกช่องทางให้มากขึ้น 
รวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารจากเดิมที่สืบค้นตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ หรือได้รับการแจ้งข่าวสาร
จากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นการคาดการณ์สืบค้น และวิเคราะห์สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ขององค์กรที่มี
แนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นล่วงหน้า จากนั้นนํามาสรุปใจความสําคัญ เรียบเรียง จัดทําข้อมูลข่าวสารและนําเสนอ  
ในรูปแบบต่าง ๆ ตามแต่ละกลุ่มงานถนัด เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้สนใจและติดตามข่าวสารขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 *ที่มา: การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการประชาสัมพันธ์์องค์กร แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสภานิติบัญญัตแิห่งชาติ. : 
https://www.senate.go.th/assets/portals/49/files/handbook/km60/km8-60.pdf 

 
 3. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
  3.1 ผลการดำเนินตามตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ สคบ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศ การสื่อสาร และ
นวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 67.58 

ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ
ประชาชน  

ร้อยละ  60 ร้อยละ 83.12 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้บริโภค  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 69.00 

   กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างองค์
ความรู้แก่ผู้บริโภคให้ตระหนักในสิทธิ
หน้าที่ และมีการบริโภคท่ียั่งยืน 

จำนวนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี
เผยแพร่ต่อผู้บริโภค  (ย2ก4) 

100 เรื่อง 164 เรื่อง 

จำนวนคู่มือที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับ
การปรับปรุง  (ย2ก4)* 

5 เรื่อง 5 เรื่อง 
 

จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน (ย2ก4)* 10 กิจกรรม 6 กิจกรรม 

   กลยุทธ์ที่ 5 การสื่อสารเผยแพร่
ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่าน
ช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย 

จำนวนข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี
เผยแพร่สู่สาธารณะ (ย2ก5) 

120 เรื่อง 164 เรื่อง 

  

https://www.senate.go.th/assets/portals/49/files/handbook/km60/km8-60.pdf
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 3.2 ข้อมูลเชิงสถิติ 
  1) ข้อมูลสถิติการรับเรื่องแกไ้ขปัญหา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ณ วันที่ 17 ก.พ. 2564)  
   สคบ. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการรับเรื่องแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 

(https://complaint.ocpb.go.th/) สามารถตรวจสอบข้อมูลสถิติการร้องทุกข์ในรูปแบบการประมวลผลแบบ
ทันท ี(Real time) โดยสรุปดังนี้  
    1.1) กราฟแสดงสถิติการรับเรื่องแก้ไขปัญหา 
 

 
     
  1.2) ตารางแสดงช่องทางการร้องเรียน 
 

 ลำดับ ช่องทางเร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
1 เรื่องร้องทุกข์ Online 6,184 14,266 15,122 
2 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 2,478 2,744 2,149 
3 สพธอ. ( web service ) 1,269 2,281 2,210 
4 จดหมาย 939 1,320 557 
5 e - mail 365 6 0 
6 ร้องทุกข์ด้วยตนเอง 187 1,165 703 
7  7-11 80 58 22 
8 ศูนย์บริการประชาชน ( 1111 ) 71 24 4 
9 Call Center 1166 19 11 7 
10 หนังสือจากหน่วยงาน 18 6 66 
11 Mobile Application 9 7 80 
12 อื่น ๆ 7 1 4 
13 ศูนย์บริการประชาชน ( 1111 ) ( web service ) 3 14 137 
14 ระบบภมูิภาค ( จังหวัด ) 0 90 923 
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  1.3) ตารางแสดง 10 ลำดับ ประเภทเรื่องร้องทุกข์ 

1.4) ตารางแสดง 10 ลำดับ สาเหตุของเรื่องร้องทุกข์ 

จากข้อมูลสถิติการรับเรื่องแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคของ สคบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 พบว่า 
1) เรื่องร้องทุกข์จากปี พ.ศ. 2561 มีจำนวนเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2562 และ 2563 เกือบเท่าตัว ซึ่งสาเหตุอาจเป็น
เพราะผู้บริโภคมีการรับรู้สิทธิของตนมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีช่องทางการร้องทุกข์ที่สะดวกและมากขึ้น ดังจะเห็นได้
จากการร้องทุกข์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 124.95 (ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2561และ 
2562) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 2) จากตาราง 10 ลำดับ แสดงประเภทเรื่องร้องทุกข์ จะพบว่าในลำดับต้น ๆ 
เป็นเรื่องร้องทุกข์เก่ียวกับสินค้าและบริการ อาคารชุด/คอนโดมิเนียม รวมถึงการจองตั๋วเครื่องบิน และตารางแสดง 
10 ลำดับ สาเหตุของเรื่องร้องทุกข์ จะพบว่าสาเหตุของเรื่องร้องทุกข์ที่มีจำนวนมากที่สุดต่อเนื่องทั้ง 3 ปี คือ การ
สั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า และสาเหตุลำดับต้นๆ ที่น่าสนใจจะเป็นเรื่องของการโฆษณาเป็นเท็จ /เกินความ
เป็นจริง การยกเลิกสัญญาและขอเงินคืน  

  ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สคบ. ควรเน้นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
ให้มากขึ้น โดยการพิจารณาหัวข้อเนื้อหา (Content) และความสำคัญจากสถิติลำดับประเภทและสาเหตุของเรื่อง
ร้องทุกข์ของผู้บริโภค 

พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2563 
ที่ ประเภทร้องทุกข ์ จำนวน   ที่ ประเภทร้องทุกข ์ จำนวน   ที่ ประเภทร้องทุกข ์ จำนวน 
1 อาคารชุด/คอนโดมิเนียม 1,260   1 สัญญาบริการ 2,578   1 สินค้าและบริการ (ไม่ระบุ) 3,382 

2 
อพาร์ทเมนต์/หอพกั/ห้องเช่า/
บ้านเช่า 

775   2 ร้านอาหาร 2,394   2 จองตั๋วเครื่องบิน/สายการบิน 2,167 

3 รถยนต์  691   3 สินค้าและบริการ (ไม่ระบุ) 2,109   3 อาคารชุด/คอนโดมิเนียม 1,714 
4 สินค้าและบริการ (ไม่ระบุ) 677   4 อาคารชุด/คอนโดมิเนียม 1,437   4 รถยนต์  1,052 
5 คลินิก/เสริมความงาม/ร้านเสริมสวย 409   5 ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว 878   5 เส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่ม 807 
6 สินค้าบริโภค 374   6 ผู้ประกอบการทั่วไป 869   6 เครื่องมือสื่อสารงประเภท 676 
7 บ้านจัดสรร (บ้านเด่ียว) 343   7 รถยนต์  844   7 เครื่องใช้ไฟฟ้า 674 
8 ผู้ประกอบการทั่วไป 268   8 อพาร์ทเมนต์/หอพัก/หอ้งเช่า/บา้นเชา่ 567   8 สินค้าบริโภค 671 
9 สัญญาบริการ 266   9 เส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่ม 552   9 ผู้ประกอบการทั่วไป 600 

10 เครื่องมือสื่อสาร 260   10 คลินิก/ สถาบันเสริมความงาม/ร้าน
เสริมสวย 492   10 อพาร์ทเมนต์/หอพกั/ห้องเช่า/

บ้านเช่า 579 

พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2563 
ที่ สาเหตเุรื่องร้องทุกข ์ จำนวน   ที่ สาเหตเุรื่องร้องทุกข ์ จำนวน   ที่ สาเหตเุรื่องร้องทุกข ์ จำนวน 
1 สั่งซ้ือสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า 548   1 สั่งซ้ือสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า 2,307   1 สั่งซ้ือสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า 3,562 

2 การโฆษณาเป็นเท็จ/เกินจริง 397   2 ไม่ดำเนินการตามเง่ือนไข,สิทธิ
ประโยชน ์ 2,202   2 ขอเงินคืน 1,734 

3 ค่าน้ำประปา/ค่าไฟฟ้าสูงเกินจริง 384   3 ผิดสัญญา 2,154   3 ยกเลิกสัญญาและขอเงินคืน 846 
4 ขอเงินคืน 361   4 การโฆษณาเป็นเท็จ/เกินจริง 870   4 ขอคืนค่าโดยสาร 808 
5 สินค้าชำรุด 321   5 ยกเลิกสัญญาและขอเงินคืน 780   5 การโฆษณาเป็นเท็จ/เกิจริง 799 

6 ยกเลิกสัญญาและขอเงินคืน 270   6 ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้
บริการ 754   6 สินค้าชำรุด 768 

7 ชำรุด 262   7 ขอเงินคืน 682   7 ไม่ได้รับความเป็นธรรม 643 
8 ตรวจสอบการให้บริการ 244   8 ไม่ดำเนินการตามสัญญา 623   8 ผิดไปจากฉลากที่ระบ ุ 550 

9 ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 239   9 ไม่ได้รับความเป็นธรรม 559   9 ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้
บริการ 548 

10 ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
ใช้บริการ 225   10 สินค้าชำรุด 556   10 ไม่คืนเงินค่าโดยสารตาม

กำหนด 515 
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2) ข้อมูลสถิติจากการสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการคุ้มครองผู้บริโภค  
  (2.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สคบ. โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒดำเนินโครงการวิจัยเชิงสำรวจความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับสิทธิผู ้บริโภคตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการดำเนินงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 4,147 คน ซึ่งมีผลสำรวจการรับรู้
ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 51.09% ดังนี้ 
 

 
 

 
 
(2.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 สคบ. โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์และคณะทำงาน

ศึกษาวิจัยสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคมีการดำเนินการสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการรับรู้สิทธิผู้บริโภค 
มีผลการดำเนินงานดังนี้  

2.2.1 กราฟแสดงผลการสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

87.12%

66.65%
61.61% 52.35%

44.92% 42.10% 39.98%
32.77% 32.34%

สิทธิที่จะได้รับคําพรรณนา
คุณภาพที่ถูกต้อง

สิทธิที่จะเลือกซื้อด้วยความ
สมัครใจ

สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือ
บริการที่ปลอดภัย

สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาที่เป็น
ธรรม

สิทธิที่จะได้รับการพิจาณา
ชดเชยความเสียหาย

ปี 2562 94.27% 99.11% 95.05% 94.17% 92.38%

ปี 2563 76.59% 91.67% 86.23% 77.25% 76.83%

94.27% 99.11% 95.05% 94.17% 92.38%
76.59%

91.67% 86.23%
77.25% 76.83%

ปี 2562

ปี 2563
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2.2.2 กราฟแสดงความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.2.3 กราฟแสดงการตระหนักรู้ในปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 จากข้อมูลสถิติการสำรวจการรับรู ้ข ้อมูลข่าวสารการคุ ้มครองผู ้บริโภค  มีข้อสังเกตดังนี้  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สคบ. จัดจ้างที่ปรึกษาเป็นหน่วยงานกลางในการสำรวจฯ วิเคราะห์ และประเมินผล 
ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 ดำเนินการโดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (สคบ.) พบว่า ผลการ
สำรวจบางประเด็นไม่สอดคล้องกัน ซึ่งอาจเกิดจากกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการตอบแบบสำรวจ จำนวนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ข้อคำถามที่ใช้ในการสำรวจ ดังนั้น เพื่อให้ผลการสำรวจดังกล่าวเกิดความน่าเชื่อถือควรมีการ
กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และควรให้มีหน่วยงานกลางในการดำเนินการการสำรวจฯ วิเคราะห์ และประเมินผล 
อย่างน้อย 2 ปีต่อ 1 ครั้ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถใช้อ้างอิงได้ 

79.26% 76.34%
64.61% 63.84%

53.18% 56.14%

90.20% 90.05%

38.83%

52.43%

42.95%
36.03%
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57.46%
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40.00%
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100.00%

ปี 2562

ปี 2563

การรับสินค้าที่มีคุณภาพ
ตรงตามคําโฆษณาทุก

ประการ

สามารถเชื่อถือข้อความ
บนฉลากสินค้าได้

ข้อความในสัญญาที่มี
เนื้อหาเยอะจะมีความ

เป็นธรรม

การใช้สินค้าตาม
คําแนะนําอย่าง

ระมัดระวังแล้วจะได้รับ
ความปลอดภัย

ทุกกรณีที่เกิดความ
เสียหายจะได้รับการ

ชดเชยเยียวยาจากหน่วย
รัฐ

ปี 2562 73.97 73.42 63.18 76.79 72.59

ปี 2563 62.36 62.37 58 69.15 63.48

73.97 73.42
63.18

76.79 72.59
62.36 62.37 58

69.15 63.48
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  4. สรุปบทวิเคราะห์วิสัยทัศน์ หรือนโยบายในระดับผู้บริหาร 
   ปัจัยที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขององค์กร คือ 
วิสัยทัศน์ หรือนโยบายในระดับผู้บริหาร ซึ่งได้มีการสัมภาษณผ์ู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา 
รองเลาธิการคุณกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 2) นายจิติภัทร์ บุญสม ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
และ 3) นางสาวทรงศิริ จุมพล ผู ้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู ้บริโภค โดยมีการสรุป 
บทวิเคราะห์วิสัยทัศน์ หรือนโยบายในระดับผู้บริหาร ดังนี้ 
    1) ภาพรวมการดำเนินงานตามภารกิจการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของ สคบ. ในปัจจุบัน 
       งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการสร้างภูมิ
ต้านทานให้ผู้บริโภคมีความเข้มแข็ง สร้างความตระหนักรู้สิทธิของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถปกป้องตนเองมิให้ถูก
ละเมิดสิทธิได้ ซึ ่งปัจจุบัน สคบ. มีการพัฒนางานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเนื ้อหา 
(Content) และรูปแบบสื่อที ่มีความหลากหลาย เช่น VDO Animation และ Infomotion พร้อมทั้งเพิ ่มช่อง
ทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และยังพัฒนา 
สื่อออนไลน์ให้มากขึ้น เช่น OCPB Connect เว็บไซต์ สคบ. Line Offical สคบ.- อปท. Official Facebook สคบ. 
และ Youtube รวมถึงยังมกีารพัฒนาการสื่อสารผ่าน Chat bot (พ่ีปกป้อง) แต่ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ เช่น 
ข้อจำกัดด้านงบประมาณ เนื้อหายังไม่เป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภค และความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
    2) ศักยภาพของ สคบ. ในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้ารการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ 
        สคบ. สามารถเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารในการคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศได้  โดย 
สคบ. เป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งตามภารกิจการรับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค 
ลักษณะของการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการใช้บังคับ
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา 10 (9/3) ประกอบมาตรา 21 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 1 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563  
- 2565) รวมถึงทัศนคติส่วนใหญ่ของประชาชนด้วย ทั้งนี้ สคบ. มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ร่วมกับ 28 หน่วยงาน ในมิติ 6 มิติข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อมูล
ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต ข้อมูลการเตือนภัย ข่าวสาร และข้อมูลการดำเนินคดี ซึ่งสามารถใช้งานผ่าน 
OCPB Connect โดยเป็นการวางรากฐานของการเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารในการคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ 
โดยสามารถนำ Business Intelligence (BI) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ถึงสาเหตุสภาพปัญหา เพื่อนำมาประกอบการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แผนปฏิบตัิ
ราชการ การของบประมาณ แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ และการป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทั ้งนี้การเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารในการคุ ้มครองผู ้บริโภคระดับประเทศ สคบ. 
จำเป็นต้องคำนึงถึงความพร้อมทั้งด้านงบประมาณ สมรรถนะของบุคลากร กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย เป็นต้น  
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   3) ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนางานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ สคบ.  
      การพัฒนางานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ สคบ. ควรมีความรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 

สามารถสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม รูปแบบ และเนื้อหา (Content) ที่ทันสมัย
เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจซื ้อสินค้าหรือบริการได้ โดยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
         (1) มีการพัฒนาแผนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาเป้าหมาย และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพ่ือให้สามารถนำมาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        (2) มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ เพื่อจัดทำเนื้อหา (Content) ในการจัดทำ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ต่อผู้บริโภค  
        (3) มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ และมีการพัฒนารูปแบบวิธีการนำเสนอให้
น่าสนใจอยู่เสมอ เช่น การพัฒนาการสื่อสารผ่าน chat bot รวมถึงการพัฒนาสื่อที่มีความหลากหลายด้านภาษา 
เพ่ือรองรับผู้บริโภคท่ีเป็นชาวต่างชาติ 
   (4) ผลักดันให้มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถานศึกษา 
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ 
        (5) การพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนให้สามารถดำเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับ สคบ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
        (6) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีทักษะความ
เชื่ยววชาญเฉพาะด้าน  
        (7) สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ โปรแกรม ในการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
        (8) การจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการ
บริหารจัดการงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ เพ่ือให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
        (9) การจัดตั้งคณะทำงาน หรือคณะอนุกรรมการ หรืออื่นๆ เพื่อทำหน้าที่ในการ
บริหารจัดการเนื้อหา (Content) ให้มีความน่าสนใจ ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
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  5. วิเคราะห์สภาพปัญหา/อุปสรรค/จุดเด่น/โอกาส 
        การวิเคราะห์ภาพรวมองค์กร (SWOT) โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ปัจจัยดังกล่าวที่ส่งผลกระทบ 
ในภาพรวมต่อองค์กรผ่านเครื่องมือ SWOT โดยมีองค์ประกอบหลักในการวิเคราะห์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  
   ปัจจัยภายในองค์กร 
(1) จุดแข็ง (Strengths) : ปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
(2) จุดอ่อน (Weaknesses) : ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  ปัจจัยภายนอกองค์กร 
(1) โอกาส (Opportunities) : ปัจจัยที่สามารถเอ้ือประโยชน์ และช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
(2) อุปสรรค (Threats) : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานและเป็นข้อจำกัดในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  แล้วนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่เหมาะสม โดยมีการกลยุทธ์หลักในการ
ดำเนินงานเป็น 4 ประเภท ดังนี้  
  (1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy): การใช้จุดแข็งช่วงชิงความได้เปรียบจากโอกาส 

(2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy): การใช้จุดแข็งเพ่ือหลบหลีกอุปสรรค 
(3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy): การเอาชนะจุดอ่อนโดยใช้ความได้เปรียบจากโอกาสภายนอก 
(4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy): การกำจัดจุดอ่อนเพื่อหลบหลีกอุปสรรค 

ตารางสรุปปัจจัยต่างๆ ในรูปแบบของจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กร 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) มีเนื้อหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 
2) มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
3) การนํานวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (chat bot) 
4) การเป็นศูนย์กลางข้อมูลจากการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค OCPB Connect 
5) หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ 
6) แผนการกระจายอํานาจฯ กำหนดให้มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นท่ี 
7) ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนต่องานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

1) บุคลากรยังขาดทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2) ข้อมูลข่าวสารยังขาดเนื้อหาภาษาอ่ืน ๆ Content  
ที่น่าสนใจจากต่างประเทศ  
3) ข้อจํากัดด้านอุปกรณ์เครื่องมือ สถานที่ที่เหมาะสมใน
การจัดทําสื่อ 
4) โปรแกรมและเครื่องมือการใช้งานทีถู่กลิขสิทธิ์ 
5) เนื้อหาสื่อยังไม่ได้รับความสนใจจากประชาชน 
6) ยังขาดการสรุปเนื้อหา ประเด็น สาระสําคัญ ของ
ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ ที่มีอยู่จำนวนมาก 
7) ความล่าช้าของข้อมูล ขั้นตอนการจัดทําสื่อ รวมถึง
การเผยแพร่ ทําให้เนื้อหาไม่ทันสมัย 
8) รูปแบบเนื้อหาของสื่อที่เผยแพร่มีความเป็นทางการ
ทําให้ขาดความน่าสนใจ 
9) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคยังไม่เห็น
ผลเป็นรูปธรรม 

 

 
 



 

   18 | P a g e  

ตารางสรุปปัจจัยต่างๆ ในรูปแบบของโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ขององค์กร 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1) สคบ.เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 1 ฉบับปรับปรุง  
(พ.ศ. 2563 – 2565)  
2) สคบ. เป็นหน่วยงานแรกที่ประชาชนนึกถึงเมื่อเกิด
ปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค  
3) ผู้บริโภคใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารเพ่ิมมากข้ึน 
ซ่ึงช่องทางดังกล่าวเป็นช่องทางเปิด ไม่มีค่าใช้จ่าย เข้าถึง
ได้ง่าย รองรับสื่อทุกประเภท 
4) สคบ. มีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนที่
เข้มแข็งในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกัน  
5) แผนการกระจายอํานาจฯ กำหนดให้มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นท่ี 
6) สคบ. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
จากการประชุมระดับอาเซียน ประกอบกับได้รับความ
น่าเชื่อถือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับอาเซียน 

1) งบประมาณไม่เพียงพอ รวมถึงไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
2) ภาพลักษณ์ขององค์กรติดลบ เนื่องจาก สคบ. เป็น
หน่วยงานแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคโดยใช้กลไกการเจรจา
ไกล่เกลี่ย ซึ่งในบางกรณีอาจก่อให้เกิดความไม่ที่พอใจแก่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ 
3) สคบ. ดำเนินงานบนความคาดหวังของประชาชน 
4) ขาดความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างหน่วยงาน อปท. 
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
5) หน่วยงานภาครัฐไม่มีการบูรณาการการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเป็นรูปธรรม 
6) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

 
  สรุปผลการวิเคราะห์ 
   จากข้อมูลการวิเคราะห์ภาพรวมการดำเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของ สคบ.  
ผ่านเครื ่องมือ SWOT พบว่า ภารกิจด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ สคบ. มีจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง 
แต่มีโอกาสมากกว่าอุปสรรค ดังนั้นกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ สคบ. ควรใช้กลยุทธ์
เชิงแก้ไข (WT) เป็นหลักและเสริมด้วยกลยุทธ์เชิงรับ (WT) ดังนี้ 
    1) ผลักดันการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพ้ืนที่ 
   2) ส่งเสริมเครือข่ายคุ ้มครองผู ้บริโภคที่มีความเข้มแข็งในการดำเนินงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
    3) ผลักดันให้หน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคมีการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้ให้มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
    4) พัฒนาวารสาร “สคบ. สาร” เป็นวารสารทางวิชาการให้นักวิจัยส่งบทความเข้ารับการ 
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
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สาระสำคัญของแผน 
1. วิสัยทัศน์  

“ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัย รวดเร็ว และท่ัวถึง” 

2. เป้าหมาย (ยุทธศาสตร์) 
 (1) ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 (2) พัฒนารูปแบบการสื่อสาร ช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและหลากหลาย 
 

3. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
 

ที ่ รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

1 ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย 
(ตัวชี้วัดระดับแผนฯ สคบ.เป็นเจ้าภาพ) 

70 73 76 

2 ร้อยละความพึงพอใจการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานภาครัฐ 
(ตัวชี้วัดระดับแผนฯ สคบ.เป็นเจ้าภาพ) 70 73 76 

3 ร้อยละการรับรู้ข้อมูล/ข่าวสาร/องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
(ตัวชี้วัดระดับแผนฯ สคบ.เป็นเจ้าภาพ) 70 73 76 

4 จำนวนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ย3ก1)  
(สคบ.รับผิดชอบปีละ 5 เร่ือง)  

65 65 65 

5 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ย3ก2)  70 75 80 

6 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเผยแพร่ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ย2) 10 10 10 

7 ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน (ย2) 60 70 80 
8 ร้อยละความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค (ย2) 60 70 80 
9 จำนวนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเผยแพร่ต่อผู้บริโภค  (ย2ก4) 100 100 100 
10 จำนวนคู่มือที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับการปรับปรุง  (ย2ก4)* 5 เรื่อง 5 เรื่อง 5 เรื่อง 
11 จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน  (ย2ก4)* 10 10 10 
12 จำนวนข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะ (ย2ก5) 120 120 120 

 
4. แนวทางการดำเนินการ (กลยุทธ์) 
  (1) พัฒนาปรับปรุงแผนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รายปี ทั้งในส่วนกลาง/ ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น/ 
ระดับอาเซียน  
  (2) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งบทความ งานวิจัย การถอดบทเรียนต่างๆ เป็นต้น  
มีการสร้าง การแลกเปลี่ยน และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศท่ีเท่าทันสถานการณ์ โดยมีแนวทางดังนี้  
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   (1) ประกวดงานวิจัย/ มอบทุนให้จัดทำงานวิจัย 
  (2) ถอดบทเรียนการดำเนินงานแต่ละกอง/ case study 
   (3) จัดทำแบบสำรวจหรืองานวิจัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
   (4) รวบรวม แยกประเภทบทความ/ งานวิจัย/ case study/ การตีพิมพ์ 
 (3) พัฒนารูปแบบการสื่อสารต่างๆ รวมถึงช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและ
หลากหลาย รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยมีแนวทางดังนี้ 
       1) พัฒนา Chat bot ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางดังนี้ 
   Step 1 แต่งตั้งคณะทำงาน โครงสร้างสำคัญดังนี้ (1) Trainers จำนวน 3 คน ทำหน้าที่เป็น
ผู้สอนพี่ปกป้องเพ่ือเป็นคนกำหนดบุคลิกและการตอบคำถาม (2) ผู้แทนองค์ความรู้สำนัก/กอง/กลุ่ม (KM Man)   
   Step 2 เจ้าหน้าที่สายด่วน ป้อนข้อคำถามที่พบบ่อย รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน  
     Step 3 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง/แก้ไขปัญหา/ตราวจสอบ ป้อนข้อคำถามที่พบบ่อยจากการทำงาน  

Step 4 พี่ปกป้องสามารถโต้ตอบกับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษได้  
Step 5 นำพี่ปกป้องไป Promote ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนรู้จัก (การจัดโครงการ/การลง

พ้ืนที่/การประชุม/คลิปเปิดตัวพ่ีปกป้อง/เครือข่ายภาครัฐ, อปท., งานบริการประชาชน/ การจัด event)  
       2) การพัฒนาคุณภาพของสื่อ เช่น  
   (1) พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ความชำนาญ ในการผลิตสื่อแขนงต่างๆ [สลก.] 
   (2) ผลิต content ให้โดนใจผู้บริโภค อย่างน้อยปีละ 2 - 3 เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ
ของผู้บริโภค/ สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนบ่อย 
   (3) จัดทำสื่อในรูปแบบ Animation (พ่ีปกป้องเป็นตัวละครหลัก) / Infomotion  
   (4) พัฒนารูปแบบ Infographic ให้หลากหลายรูปแบบ เข้าใจง่าย และน่าสนใจ 
   (5) การนำ CG มาปรับใช้ในสื่อที่มีลักษณะเป็นทางการ 
   (6) จัดเตรียมอุปกรณ์รองรับการจัดทำสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น กล้อง ไมค์ คอมพิวเตอร์สำหรับ
งานกราฟฟิก ห้องสตูดิโอ ห้องแถลงข่าว 
      3) พัฒนาช่องทางการสื่อสาร 
   (1) ช่องทางกรมประชาสัมพันธ์  
   (2) ช่องทางหน่วยงานบริการประชาชน/ หน่วยงานภายใต้แผนฯ 
   (3) การจัด event ของรางวัล 
   (4) การแชร์ content ที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากหน่วยงานอื่น 
  (4) การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 1 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้ และการสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
  1) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ content /แลกเปลี่ยนชอ่งทางการเผยแพร่ และข้อมูลข่าวสาร  
   2) จัดทำแบบสำรวจสนับสนุนตัวชี้วัดระดับแผนยุทธศาสตร์ฯ  
   (1) การรับรู้ข้อมูล/ข่าวสาร/องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
    (2) ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย 
     (3) ความพึงพอใจการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานภาครัฐ 
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5. แผนงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของ สคบ. 
  5.1 แผนงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง 

- เป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดพอสังเขป/ระยะเวลา/งบประมาณ/ผลผลิต 

 แผนปฏิบัติการ (Action Plan): โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ผลผลิต  
(เชิงปริมาณ) 

ผลลัพธ์  
(เชิงคุณภาพ) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ปรับปรุงแผนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รายปี ท้ัง
ในส่วนกลาง/ ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น/ ระดับ
อาเซียน 

 มิ.ย. 64 - กทม. แผนเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ 

แผนเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์ กผป./สผพ.  

พัฒนา Chat bot ให้สามารถดำเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก.ย. 64 - กทม.   กผป./สผพ.  

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 
ระยะที่ 1 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้ และการ
สื่อสารเพื่อการคุม้ครองผู้บริโภค 

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

- กทม.   กผป./สผพ.  

โครงการเพิม่ศักยภาพการปฏิบตัิงานด้านการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (2 คน) 

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

360,000 กทม. บทความ/องค์ความรู้/ข้อมลู
ข่าวสารดา้นการคุม้ครอง
ผู้บริโภคที่เผยแพรสู่่สาธารณะ 
จำนวน ... เรื่อง 

การปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่
และประชาสัมพันธม์ีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

กผป.  

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำอาสาสมัคร
คุ้มครองผู้บริโภค 
     - กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมหลักสตูรพัฒนา
เครือข่ายผู้นำอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.) 
 
 

ม.ค. – ส.ค. 
64 
 
 
 
 

1,350,000  
 

กทม., 
จ.บุรีรมัย ์

 
 

 
 
จำนวนผู้นำด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่เพิ ่มขึ้น  โดยได้รับ
การขึ้นทะเบียน เป็น อสคบ. 
 

 
 
อสคบ. สามารถนำความรู้ที่ได้รับ
นำไปให้คำปรึกษา รับเรื่องร้อง
ทุกข์ ช่วยเหลือ แนะนำ เฝ้าระวัง 
สอดส่องผู้ประกอบการเผยแพร่

กผป.  
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โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ผลผลิต  
(เชิงปริมาณ) 

ผลลัพธ์  
(เชิงคุณภาพ) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
 
 
     - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคลินิก สคบ. 
 
 
     - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ 
การปฏิบัติงานด้านการคุม้ครองผูบ้ริโภคและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ของเครือข่าย อสคบ. 
 
 
 
     - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมตรวจประเมินองค์กร
ผู้บริโภคคณุภาพ 
 
     - กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสรมิความรู ้
ด้านการคุม้ครองผู้บริโภคผ่านสื่อเผยแพร ่
 
 
 
     - กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมจัดจ้างพัฒนาระบบ
บริหารจดัการเรียนรู้ด้วยตนเอง(E-learning) 
สำหรับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 

 
 
 

 
 
 

กทม., 
จ.ชัยนาท 

 
จ.เพชรบุร ี

 
 
 
 
 

กทม. 
 
 

ทั่วประเทศ 
 
 
 
 

ทั่วประเทศ 

 
 
 
จำนวนกิจกรรมในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในสิทธิและ
หน้าท่ีของผู้บริโภค 
เครือข่าย อสคบ. ผ่านการ
คัดเลือก จำนวน 80 คน ท่ีมี
ผลการทำงานดีเด่นไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพ และสคบ. ได้
ติดตามผลการทำงานในรอบป ี
 
จำนวนองค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภคคณุภาพทีผ่่านการ
ประเมิน 10 องค์กร 
จำนวนองค์กรความรูด้้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่เผยแพร่ต่อ
ผู้บริโภค 100 เรื่อง จำนวน
คู่มือท่ีเกี่ยวกับการคุม้ครอง
ผู้บริโภค 5 เรื่อง 
จำนวนผู้นำด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น   

ความรู้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
ประชาชน และชุมชนตระหนักใน
การคุ้มครองผู้บรโิภค 
ผู้บริโภคเกดิความรู้ความเข้าใจใน
สิทธิและหนา้ที่ของผู้บริโภค 
 
อสคบ. สามารถนำความรู้ที่ได้รับ
นำไปให้คำปรึกษา รับเรื่องร้อง
ทุกข์ ช่วยเหลือ แนะนำ เฝ้าระวัง 
สอดส่องผู้ประกอบการ เผยแพร่
ความรู้ ด้านการคุ้มครองผู้บรโิภค 
 
ความสำเร็จในการพัฒนาระบบ
รับรองคุณภาพขององค์กร 
 
ผู้บริโภคเกดิความรู้ความเข้าใจใน
สิทธิและหนา้ที่ของผู้บริโภค 
 
 
 
ผู้ผ่านการอบรม สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับนำไปให้คำปรึกษา 
รับเรื่องร้องทุกข์ ช่วยเหลือ 
แนะนำ เฝ้าระวัง สอดส่อง
ผู้ประกอบการเผยแพร่ความรู้ เพือ่
เป็นการกระตุ้นให้ประชาชน และ
ชุมชนตระหนักในการคุม้ครอง
ผู้บริโภค 
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โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ผลผลิต  
(เชิงปริมาณ) 

ผลลัพธ์  
(เชิงคุณภาพ) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกน
นำคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา (แผนงาน
เครือข่าย) 
     - กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายในสถานศึกษา ณ มหาวทิยาลัยราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุร ี
 
      
     - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อน
กิจกรรมคุม้ครองผูบ้ริโภคในสถาบนัอุดมศึกษา (3 
ครั้ง) 
      
 
     - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์  

ม.ค. – ส.ค. 
64 

500,000  
 

จ.ราชบุร ี
 
 
 
 
 

จ.พะเยา, 
จ.ขอนแก่น, 

กทม. 
 
 

กทม. 

 
 
ผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นนิสิต 
นักศึกษา อาจารย์ 100 คน นำ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิผู้บรโิภคไปประยุกต์ใช้ใน
การเรยีน และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อสังคม 
ภาคีเครือข่ายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในสถานศึกษามี
กิจกรรมด้านการคุม้ครอง
ผู้บริโภคจำนวน 3 แห่ง 
มีสื่อสร้างสรรค์ดา้นการ
คุ้มครองผู้บริโภคอย่างน้อย 10 
ช้ินงาน 

 
 
มีแกนนำคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็น
นิสิต นักศึกษา อาจารย์ มี
ศักยภาพในเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 
 
เกิดความร่วมมือดา้นการคุม้ครอง
ผู้บริโภคระหว่างภาคเีครือข่าย
ด้านสถาบันการศึกษาและ สคบ. 
 
 
มีสื่อสร้างสรรค์ที่มีความหลากหลาย
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สามารถ
นำมาเผยแพรผ่่านช่องทางต่าง ๆ 
เผื่อเสริมสร้างความรู้ดา้นสิทธิ
ผู้บริโภคให้แก่ประชาชน 

กผป.  

โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่
ประชาชน 
     - กิจกรรมการจัดทำแผนนงานการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2563 – 
2565 
 

 ทั้งหมด 
504,000 

 
(182,600) 

 
 
 
 

 
 
 
นครราชสมีา 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนนงานการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
จำนวน 1 แผนงาน 
 
 

 
 
 
แผนงานการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ผ่าน
การเห็นชอบจากเลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค 
และสามารถนำมาใช้ปฏิบัติและ
ประเมินผลได ้

กผป.  
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โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ผลผลิต  
(เชิงปริมาณ) 

ผลลัพธ์  
(เชิงคุณภาพ) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

     - กิจกรรมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 ครั้ง 
        ครั้งท่ี 1 กิจกรรมอบรมหลกัสูตรกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
        ครั้งท่ี 2 กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาเครือข่ายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการคุม้ครองผู้บริโภค 

 
(245,150) 

 
 
 
 

(76,250) 

กรุงเทพฯ 
 

 
 
 
 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระ
นคร 

จำนวนที่เพ่ิมขึ้นของเครือข่าย 
และองค์กรของผู้บรโิภค 10 
เครือข่าย/องค์กร 
 
 
 
จำนวนกิจกรรมที่ทำกับ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 1 
กิจกรรม 

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับนำไปให้
คำปรึกษา รับเรื่องร้องทุกข์ 
ช่วยเหลือ แนะนำ เฝ้าระวัง 
สอดส่องเผยแพร่ความรู้ แก่ชุมชน
ตระหนักในการคุ้มครองผู้บรโิภค 
การบูรณาการส่งผลให้เครือข่ายที่ 
MOU มีความเช่ือมโยงกันทำงาน
ร่วมกันและเกิดกิจกรรมด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 

โครงการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 
     - จัดโครงการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 
2564 และจัดจ้างจัดงานพิธีเปิด  
 
     - จัดโครงการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 
2564 จำนวน 76 จังหวัด 
 

 
ม.ค. – เม.ย. 64 
 
 
ม.ค. – เม.ย. 64 

 
(620,000) 

 
 

(380,000) 
 

 
กทม. 

 
 
ส่วนภูมภิาค 
76 จังหวัด 

 
จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการ
คุ้มครองผู้บริโภคไม่น้อยกว่า 
10 กิจกรรม 
 จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการ
คุ้มครองผู้บริโภคไม่น้อยกว่า 
10 กิจกรรม 

 
ประชาชนผู้บรโิภคเกิดความ
ตระหนัก รับรู้ และสามารถ
ปกป้องสิทธิของตนเองได ้
ประชาชนผู้บรโิภคเกิดความ
ตระหนัก รับรู้ และสามารถ
ปกป้องสิทธิของตนเองได ้

กผป.  

โครงการจดัทำสื่อเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ 
     - กิจกรรมที่ 1 การผลิตสกู๊ปข่าวสถานการณ์
ด้านการคุม้ครองผู้บริโภคทางโทรทัศน์ 
     - กิจกรรมที่ 2 การจ้างเสริมสร้างการรับรู้
บทบาท ภารกิจ ของ สคบ. ทางสือ่สังคมออนไลน ์
 

ก.พ. – ก.ย. 64 245,150 ทั่วประเทศ จำนวนข้อมูลข่าวสารด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่เผยแพร่สู่
สาธารณะ (120 ข้อมูล) 

ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมลูข่าวสาร
ด้านการคุม้ครองผู้บริโภคและ
ความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าท่ี
ของผู้บริโภค (ร้อยละ 70) 

กผป.  
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โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ผลผลิต  
(เชิงปริมาณ) 

ผลลัพธ์  
(เชิงคุณภาพ) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ 
     - กิจกรรมที่ 1 การคุ้มครองผูบ้ริโภคตาม
สถานการณ์ปัจจุบันทางสื่อโทรทัศน์ โดยจัดทำสกู๊ป
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน ข้อกฎหมาย
ใหม่  
      
 
     - กิจกรรมที่ 2 การสร้างสังคมอุปโภคบรโิภคที่
ปลอดภัยทางสื่อวิทยุ โดยจดัทำสารคดีเชิงข่าว การ
สัมภาษณ์ในรายการ  
     
     - กิจกรรมที่ 3 การสร้างหลักประกันด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคทางสื่อมัลติมเีดีย โดยการจดัทำ
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์  
      
 
 
     - กิจกรรมที่ 4 การสร้างความเสมอภาคด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคทางสื่อสิ่งพิมพ์ โดยการซื้อพื้นที่
ทางสิ่งพิมพ์และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร 
สมุดภาพ Infographic รายงานประจำปี Diary และ
ปฏิทิน 
      
 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

21,932,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 

ทั่วประเทศ 
 
 
 

ทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 

ทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 
 

 
 
(1) สกู๊ปข่าว จำนวน 48 สกู๊ป 
(2) สปอตโทรทัศน์ จำนวน 12 
เรื่อง 
(3) สัมภาษณ์ จำนวน 20 ครั้ง 
(4) ละคร (series / sitcom)  
จำนวน 12 ตอน 
(1) สารคดีเชิงข่าว จำนวน 12 
เรื่อง 
(2) การสัมภาษณจำนวน 10 ครั้ง 
 
(1) ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 
จำนวน 20 ข่าว 
(2)  คลิปความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค จำนวน 20 เรื่อง 
(3)  ภาพ Motion Infographic 
จำนวน 20 เรื่อง 
(1) ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน  
20 เรื่อง 
(2) สคบ. สาร (รายสามเดือน) 
งวดละ 2,000 เล่ม รวม 4 งวด 
(3) รายงานประจำปี จำนวน  
500 เล่ม 

ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมลูข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อการอุปโภค
บริโภคหลากหลายรูปแบบและ
ผ่านสื่อตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กผป.  
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โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ผลผลิต  
(เชิงปริมาณ) 

ผลลัพธ์  
(เชิงคุณภาพ) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     - กิจกรรมที่ 5 มหกรรม สคบ. พบผู้บริโภค โดย
การรณรงค์ให้ความรู้ และรณรงคต์ามเทศกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กทม. และ 24 
จังหวัด 

 

(4) หนังสือภาพอินโฟกราฟิกด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 
5,000 เล่ม 
(5) สื่อประชาสมัพันธส์มดุบันทึก
รายงานการดำเนินการและเผยแพร่ 
บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของ 
สคบ. จำนวน 5,000 เลม่ 
(6) สื่อเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์
ความรูด้้านการคุม้ครองผู้บริโภค
ในรูปปฏิทินตั้งโต๊ะ จำนวน  
5,000 ชุด 
 
(1) จัดกิจกรรม จำนวน 10 ครั้ง 
(2) ความพึงพอใจต่อการดำเนิน
กิจกรรม มหกรรม สคบ. พบ
ผู้บริโภค ร้อยละ 80  
(จ.ชัยนาท,ชลบุรี,กาญจนบุรี, 
เพรชบุรี, สงขลา, บุรีรัมย์, 
เชียงใหม่, เลย, อุบลราชธาน,ี 
พิษณุโลก, เชียงราย, ขอนแก่น, 
อุดรธาน,ี นครราชสีมา,มุกดาหาร
,หนองคาย, นครสวรรค,์ 
อุตรดิตถ,์ แม่ฮ่องสอน, ตาก,
กระบี,่ ชุมพร,ตรัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน 
(2) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ด้านการคุม้ครองผู้บริโภคและรู้จัก 
สคบ. เพิ่มมากข้ึนและทั่วถึง 
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โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ผลผลิต  
(เชิงปริมาณ) 

ผลลัพธ์  
(เชิงคุณภาพ) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการสำรวจความรับรู้ความเข้าใจด้านการ
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของประชาชนและความ
เชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ สคบ. 
     - กิจกรรมที่ 1 การประเมินผลข้อมูลด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค โดยการสำรวจการรับรู้ข้อมูล และ
ความเชื่อมั่นของ สคบ. จากผู้บริโภค จำนวน 6,000 
ตัวอยา่ง 
     - กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผนประชาสมัพันธ์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 70)  
 
     - กิจกรรมที่ 3 การจัดทำแผนประชาสมัพันธ์ 
(รายปี) 
     - กิจกรรมที่ 4 การประชุมชี้แจงแผนการ
ประชาสมัพันธ์ของ สคบ. 

พ.ย. 64 – 
ส.ค. 65 

3,000,000  
 
 

ทั่วประเทศ 
 
 
 

จ.ชลบุร ี
 
 

จ.นครนายก 
 

กทม. 

 
 
 
ผลการสำรวจ 
 
 
 
แผนการประชาสมัพันธ์ระยะ
ยาว 
 
แผนการประชาสมัพันธ์รายป ี
 
การประชุมช้ีแจงแผนการ
ประชาสมัพันธ์ของ สคบ. 
จำนวน 1 ครั้ง 

 
 
 
สคบ. สามารถกำหนดแนวทางการ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารของผู้บริโภคได้
ตรงกับความต้องการ 
 
สคบ. มีแนวทางการ
ประชาสมัพันธ์ด้านการคุม้ครอง
ผู้บริโภค 
สคบ. มีแนวทางการประชาสมัพันธ์
ด้านการคุม้ครองผู้บริโภค 
สำนักนัก กอง กลุ่มงาน ของ สคบ. 
สามารถจัดส่งข้อมูลข่าวสารในการ
ประชาสมัพันธ์ของ สคบ. ได ้

กผป.  

โครงการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 
     - กิจกรรมที่ 1 จัดงานแถลงข่าว  
     - กิจกรรมที่ 2 จัดแสดงนิทรรศการ ออกบูท
หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  (ภาครัฐ ภาค
ประชาชน และภาคเอกชน)  กิจกรรมบนเวที การ
มอบโล่ การเสวนา และการบริการประชาชน ฯลฯ 
จำนวน 2 วัน 
     - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยการ
ผลิตและเผยแพรส่ปอตโทรทัศน์และวทิยุ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 

พ.ย. 64 – 
เม.ย. – 65 

5,000,000 กทม.  
จัดงานแถลงข่าว 
ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงาน
เครือข่าย 
 
 
 
กิจกรรมประชาสมัพันธ์
ช่องทางต่างๆ 

เครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม ประชาชนผู้บริโภค
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

กผป.  
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โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ผลผลิต  
(เชิงปริมาณ) 

ผลลัพธ์  
(เชิงคุณภาพ) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ ์
(จำนวน 4 คน 12 เดือน 15,000 บาท/เดือน) 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

720,000 สคบ. บุคลากรสนับสนุนการ
ดำเนินงานการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั่ว
ประเทศ 

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคมีการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มมากข้ึน 

กผป.  

โครงการอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคสร้างสุข 
     - กิจกรรมที่ 1 สร้างผู้นำอาสาคุ้มครองผู้บริโภค
ในสถานศึกษา 
      
 
 
     - กิจกรรมที่ 2 การลงพื้นที่สรา้งความสุขด้าน
การคุ้มครองผู้บรโิภค 
      
 
     - กิจกรรมที่ 3 การเล่าสู่กันฟัง 

ม.ค. – มิ.ย. 
65 

750,00 ตจว. 
 
 
 
 

- เกิดผู้นำอาสาคุ้มครอง
ผู้บริโภคในสถานศึกษา 
จำนวน 200 คน โดยผู้นำ
จะต้องทำกิจกรรมด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 
200คนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในสิทธิผู้บรโิภค
ร้อยละ 70 
- รายงานผลประเมินกิจกรรม
อาสาคุ้มครองผู้บรโิภคสร้างสุข 

 
- ผู้นำอาสาคุ้มครองผู้บริโภคใน
สถานศึกษาโดยผู้นำจะต้องทำ
กิจกรรมด้านการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งต่อความรู้
ด้านการคุม้ครองผู้บริโภคได ้
 
 
- แลกเปลี่ยนและส่งต่อความรู้ด้าน
การคุ้มครองผู้บรโิภค 
-รับฟังปัญหาและอุปสรรคเพิม่
พัฒนาการดำเนินต่อไป 

กผป.  

โครงการบริหารจัดการสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อ
ออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (OCPB Connect Social) 
     - กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินงานของ
โครงการ ที่เน้นสร้างการรับรู้ข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีของ สคบ.  

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

15,000,000 ทั่วประเทศ 1) เพิ่มการให้บริหารประชาชน
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมียอด
ผู้ชมไม่น้อยกว่า 1,500,000 คน 
2) การประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ด้านคุ้มครองผู้บรโิภคผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ โดยมียอด
ผู้ติดตามผ่านสื่อสังคมออนไลน์

1) เพิ่มการให้บริหารประชาชน
ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์
2) การประชาสัมพันธ์ข้อมลูด้าน
คุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์  

กผป.  
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โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ผลผลิต  
(เชิงปริมาณ) 

ผลลัพธ์  
(เชิงคุณภาพ) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

     - กิจกรรมที่ 2 จัดการข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม 
ข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค ของ สคบ. โดยจัดทำ 
Digital Content โดยการดำเนินการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์ของ สคบ.  
(Two Ways) 
     - กิจกรรมที่ 3 โฆษณาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ 
โดยการโปรโมตช่องทางออนไลน์ของ สคบ. 
     - กิจกรรมที่ 4 จัดทำกิจกรรมในสื่อสังคมออนไลน์
ของ สคบ. ร่วมกัน โดยการเล่นเกมมอบรางวัล 
     - กิจกรรมที่ 5 บริหารจัดการในการดูแลโต้ตอบ 
ตอบคำถาม ให้ข้อมูลกับผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ของ สคบ.  
     - กิจกรรมที่ 6 ตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ของ สคบ. 
     - กิจกรรมที่ 7 ถ่ายทอดสด (Live) ในสื่อสังคม
ออนไลน์ของ สคบ. 
     - กิจกรรมที่ 8 จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ
และข้อคิดเห็นในการใช้งานจากประชาชนผู้ใช้งาน สื่อ
สังคมออนไลน์ของ สคบ. 

เพิ่มขึ้นรวมกันทุกช่องทางไม่
น้อยกว่า 100,000 คน 
3) บริการประชาชนผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ของ สคบ. ผ่าน
ช่องทางดังต่อไปนี้ 
facebook.com, Youtube, 
pantip, Official LINE OCPB, 
Instagram, twitter.com, 
Tiktok  
4) องค์ความรู้ที่เป็นภาพ
คอมพิวเตอร์กราฟิกแบบไม่
เคลื่อนไหว จำนวนไม่น้อยกว่า 
312 ช้ิน 
5) ภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก
แบบเคลื่อนไหว จำนวนไม่
น้อยกว่า 48 ช้ิน 

3) มีการสื่อสารเผยแพร่ความรู้
ด้านการคุม้ครองผู้บริโภคผ่าน
ช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย  
4) มีองค์ความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่เผยแพรต่่อผู้บรโิภคที่
เพิ่มขึ้น 
5) มีกิจกรรมที่สร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านคุม้ครองผู้บรโิภค และ
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมใน
การทำกิจกรรม 
 
 

โครงการบูรณาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกับ
สื่อมวลชน 
     - กิจกรรม การบูรณาการดา้นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคกับสื่อมวลชนโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การคุ้มครองผู้บรโิภค โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายคุม้ครองผู้บริโภค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และการเสวนาปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค 

มี.ค. , พ.ค. , 
มิ.ย. 65 

2,500,000 กทม., 
จ.ชลบุร ี

จำนวนสื่อมวลชนที่เข้าร่วม
โครงการ 200 คน 
จำนวนการจัดอบรมฯ 3 ครั้ง 

สื่อมวลชนมีความรู้ ความเข้าด้าน
การคุ้มครองผู้บรโิภคตามกฎหมาย
ที่ถูกต้องและสามารถนำไป
เผยแพรสู่่สาธารณะชนได้อย่าง
แพร่หลาย 

  



 

   30 | P a g e  

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ผลผลิต  
(เชิงปริมาณ) 

ผลลัพธ์  
(เชิงคุณภาพ) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการการสร้างโอกาสและความเสมอภาคด้าน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการคุ้มครองผู้บริโภคใน
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
     - กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดี
ชุดรู้รักษาสิทธิผู้บรโิภค โดยเผยแพร่ทางโทรทัศน์
และวิทยุ  
     - กิจกรรมที่ 2 หนังสือการ์ตูน ชุด รู้ทันสิทธิ
ผู้บริโภค สำหรับผู้พิการทางสายตาและการรับรู้ 
 
 
 
 
 
 
     - กิจกรรมที่ 3 เสริมทักษะการรับรูส้ิทธิผู้บริโภค 
โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ 20 ครั้ง กับ
กลุ่มเป้าหมายทั้งกรุงเทพฯ และตา่งจังหวัด 

พ.ย. 64 – 
ส.ค. 65 

15,000,000  
 
 

ทั่วประเทศ 
 
 

โรงเรียน
ผู้ด้อยโอกาส 

48 แห่ง 
 

 
 
 
- สารคดีชุดรู้รักษาสิทธิ
ผู้บริโภค จำนวน 20 เรื่อง 
พร้อมสำเนา 3,000 แผ่น 
- หนังสอืการ์ตูน ชุด รู้ทันสิทธิ
ผู้บรโิภค จำนวน 5,000 เล่ม 
(48 แห่ง กทม.,  นครราชสีมา 
ร้อยเอ็ด เชียงใหม ่พิษณโุลก 
สุพรรณบรุี ระยอง ชลบรุ ี
สุราษฎร์ธาน ีเชียงรายbอดุรธาน ี
สงขลา นครพนม แมฮ่่องสอน 
ขอนแก่น ยะลา ภูเกต็ 
- การอบรม จำนวน 20 ครั้ง 
- จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,000 คน 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจในสิทธิผู้บริโภค 
ร้อยละ 80 

 
 
 
- กลุ่มผู้ด้อยโอกาสสามรถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้โดยตรง 
 
- กลุ่มผู้ด้อยโอกาสตระหนักใน
เรื่องสิทธิผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
- สร้างจิตสำนึกด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกลุม่ผู้ด้อยโอกาส 

กผป.  

โครงการเสริมสร้างทัศนคติการบริโภคอย่างย่ังยืน
ในสถานศกึษา 
     - กิจกรรมที่ 1 คลินิก สคบ.  ให้ความรู้เคลื่อนที่ 
OCPB mobile 
 
 
 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

40,000,000 ทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 
 

 
1.รถให้ความรู้เคลื่อนที่ 
(OCPB mobile) 
2.  นักเรียน นักศึกษา จำนวน 
6,000 คน เกิดการตื่นตัว และ
พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค   

 
1.นักเรียน นักศึกษา เกิดการ
ตื่นตัว และพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค   
2. มีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และ
กิจกรรมด้านการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 

กผป.  
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โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ผลผลิต  
(เชิงปริมาณ) 

ผลลัพธ์  
(เชิงคุณภาพ) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
 
 
     - กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคการประกวดโต้วาท ี
 
 
 
 
     - กิจกรรมที่ 3 จัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บรโิภคใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
     - กิจกรรมที่ 4 ค่ายเยาวชนคุ้มครองผู้บรโิภค นำ
ผู้แทนเยาวชนจากชมรม รวมถึงครูที่ปรึกษา มาเข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
     - กิจกรรมที่ 5 พัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาด้าน
การคุ้มครองผู้บรโิภคในประเด็นเรือ่งเฝ้าระวังการ
ถูกละเมดิสิทธิจากการซื้อขายสินคา้ออนไลน์และ
ประเด็นเรื่องกฎหมายคุม้ครองผู้บริโภค 

 
 
 

จังหวัดใน
ภูมิภาค 

 
 
 
 

สถานศึกษา 
300 แห่ง ท่ี

อยู่ใน
ฐานข้อมูล

เครือข่ายทั่ว
ประเทศ 

สถานศึกษา 
300 แห่ง ที่

อยู่ใน
ฐานข้อมูล

เครือข่ายทั่ว
ประเทศ 
กทม. 

 

3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
นักเรียน นักศึกษา จำนวน 30 
ครั้ง 
1. นักเรียน นักศึกษา เกิดการ
ตื่นตัว และพัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิผู้บรโิภค   
2. การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
นักเรียน นักศึกษา 
เกิดชมรมคุ้มครองผู้บริโภคใน
สถานศึกษา 300 แห่ง 
 
 
 
 
นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์
จำนวน600 คนที่ผ่านการ
อบรมความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 
 
ครู อาจารย์ จำนวน 300 คน 
และจำนวน 150 คน ท่ีผ่าน
การอบรม ความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

 
 
 
1.นักเรียน นักศึกษา เกิดการ
ตื่นตัว และพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค   
2. มีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และ
กิจกรรมด้านการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 
เครือข่าย อสคบ.ที่ข้ึนทะเบียนจะ
ทำหน้าที่ในการดำเนินงานดา้น
การคุ้มครองผู้บรโิภค การเผยแพร่
ความรู้ เฝ้าระวัง เครือข่ายมีความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบตัิงาน 
 
ครูเกิดการพัฒนาศักยภาพการ
ดำเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นองค์กรที่ยั่งยืน 
 
 
 
- เกิดการพัฒนาศักยภาพการ
ดำเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นองค์กรที่ยั่งยืน 
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โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ผลผลิต  
(เชิงปริมาณ) 

ผลลัพธ์  
(เชิงคุณภาพ) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

- ศักยภาพการดำเนินงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นองค์กรที่
ยั่งยืน 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
     - กิจกรรม จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

12,000,000 อปท. 7,752 
แห่ง 

 

อปท. จำนวน 7,752 แห่ง  
มีสื่อเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 

อปท. จำนวน 7,752 แห่ง มีการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น และ
สามารถจัดกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้แก่ประชาชนท่ีเข้ารับ
บริการได ้

กผป.  

โครงการสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้า
และบริการ 
     - กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมสัมมนาความรู้ดา้นการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
     - กิจกรรมที่ 2 จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสมัพันธ์
ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฉบับนักท่องเที่ยว 
     - กิจกรรมที่ 3 รณรงค์สรา้งความเชื่อมั่นแก่
ผู้บริโภค 
     - กิจกรรมที่ 4 จัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสมัพันธ์โครงการฯ ในภาพรวม 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

39,000,000 ทั่วประเทศ 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ 
ผู้ประกอบธรุกิจ เครือข่าย 
นิสิตนักศึกษา  
2. จำนวนองค์ความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
3. จำนวนผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวท่ีได้รับการพัฒนา
ความรู ้

1. ประชาชนผู้บริโภค เครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคไดร้ับการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
2. สร้างความเชื่อมั่นยกระดับ
มาตรฐานเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการแก่นักท่องเที่ยวและ
ผู้บริโภค  
3. มีแนวทางและกลไกการทำงาน
เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และกระจายรายได้ในระดับชุมชน 
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการ
บริโภคสินค้าและบริการแก่
ผู้บริโภคนักท่องเที่ยวกระตุ้น
เศรษฐกิจด้วยการบรโิภคและการ
ใช้จ่ายภายในประเทศ 

กผป.  
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โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ผลผลิต  
(เชิงปริมาณ) 

ผลลัพธ์  
(เชิงคุณภาพ) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาศูนย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้บริโภคของผู้ประกอบการ 
     - กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงาน 
     - กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์ใน กทม. 
     - กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ใน
ส่วนภูมภิาค 
     - กิจกรรมที่ 4 พิจารณาผูส้มคัรที่มีคณุสมบตัิ
สอดคล้องตามหลักเกณฑ ์
     - กิจกรรมที่ 5 ลงพ้ืนท่ีเพื่อตรวจประเมินสถาน
ประกอบการ 
     - กิจกรรมที่ 6 พิธีมอบรางวัลแก่ศูนย์รับเรื่อง
และแก้ไขปญัหาให้กับผู้บรโิภคดเีด่น 
     - กิจกรรมที่ 7 การประชาสัมพันธ์ 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

2,000,000 ทั่วประเทศ 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 5 

1. ร้อยละความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้
ด้านการคุม้ครองผู้บริโภค 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 70 
3. ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินกิจกรรม ค่าเป้าหมายร้อย
ละ 100 

กผป.  

โครงการสร้างความเสมอภาคและขยายโอกาสการ
เข้าถึงสิทธิผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียม 
     - กิจกรรมที่ 1 คลินิก สคบ. 
 
 
 
 
 
 
     - กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค (หลักสตูรอบรม
กฎหมาย) 
 
 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

5,614,500 
 
 

 
 

กทม.  
จ.เพระนครศรี

อยุธยา 
จ.นครราชสีมา 

จ.เพชรบุร ี
จ.ระยอง 
จ.แพร่ 

 
กทม. 

 
 

 
 
กิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชน ใน 
10 ครั้ง 
 
 
 
 
 
อบรมให้ความรู้กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้นำเครือข่าย 1 ครั้ง 
 
 

 
 
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคได้
ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่
ชุมชน 
 
 
 
 
เกิดผู้นำเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการ
ทำงาน 
 
 

กผป.  
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โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ผลผลิต  
(เชิงปริมาณ) 

ผลลัพธ์  
(เชิงคุณภาพ) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

     - กิจกรรมที่ 3 อบรมหลักสูตร อสคบ. รุ่นท่ี 5 – 
8 (กลุ่มเป้าหมาย : เครือข่ายทีไ่ม่เคยผ่านการอบรม
หลักสตูร อสคบ. 
 
 
     - กิจกรรมที่ 4 ตรวจประเมินองค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภคคณุภาพ 
 
 
 
 
     - กิจกรรมที่ 5 ประกวดงานวิจัยด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคระดับเยาวชน 
 
 
     - กิจกรรมที่ 6 จัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บรโิภคใน
สถานศึกษา (ยุว อสคบ.) 
 
 
     - กิจกรรมที่ 7 จัดทำชุดองค์ความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

4 ภูมิภาค 
ได้แก่ 1.กทม. 
2.ขอนแก่น 
3.เชียงราย  

4.สุราษฎร์ธานี 
 

กทม. และ
ปริมณฑล 

 
 
 

ทั่วประเทศนักเรยีน
นักศึกษาจากระดบั 

โรงเรียน
มัธยมศึกษา และ
มหาวทิยาลยัทัว่

ประเทศ 
กทม. และ
ปริมณฑล 

 
 

ทั่วประเทศ 

การอบรบเพื่อข้ึนทะเบยีน
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเป็น 
อสคบ, จำนวน 400 คน 
 
 
จำนวนองค์ เครือข่ายที่ข้ึน
ทะเบียน 10 แห่ง 
 
 
 
งานวิจัยด้านการคุม้ครอง
ผู้บริโภค 
 
 
 
ชมรมคุ้มครองผู้บรโิภค
โรงเรียนมัธยมศึกษา และ
มหาวิทยาลยั จำนวน 30 แห่ง 
 
มีสื่อเพื่อใช้ในกิจกรรมเผยแพร่
ความรู ้

เครือข่าย อสคบท่ีขึ้นทะเบียนจะ
ทำหน้าที่ในการดำเนินงานดา้น
การคุ้มครองผู้บรโิภค การเผยแพร่
ความรู้ เฝ้าระวัง เครือข่ายมีความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบตัิงาน 
องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน 
เกิดการพัฒนาศักยภาพการ
ดำเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นองค์กรที่ยั่งยืน 
 
เยาวชนไดร้ับความรู้ความเขา้ใจ
ด้านการคุม้ครองผู้บริโภคและเกิด
ความตระหนักในสิทธิผู้บริโภค 
 
 
เยาวชนไดเ้รียนรู้เรื่องการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้ลงมือปฏิบัติจริงใน
กิจกรรมที่จดัขึ้นสามารถนำสิ่งที่
เรียนรู้ถ่ายทอด 
เครือข่ายและประชาชนไดร้ับ
ความรู้ความเข้าใจด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคและเกิดความ
ตระหนักในสิทธิผู้บรโิภค 

โครงการสร้างความเสมอภาคและขยายโอกาสการ
เข้าถึงสิทธิผู้บริโภคของผู้สูงวัยเพ่ือให้เกิดความ
เท่าเทียม 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

5,930,600 อุบลราชธานี 
ขอนแก่น 

นครราชสีมา 
เชียงใหม่ 

สุราษฎร์ธานี 

1. จำนวนผูสู้งอายุที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเปน็อาสาสมัครคุม้ครอง
ผู้บรโิภคจำนวน 508 คน  

1) จำนวนชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่น้อยกว่า 127 ชมรม 
2) ร้อยละของความตระหนักรู้
เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ค่าเป้าหมาย 

กผป.  
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โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ผลผลิต  
(เชิงปริมาณ) 

ผลลัพธ์  
(เชิงคุณภาพ) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

     - กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
คุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.)  
     - กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บรโิภค
ประจำอำเภอ 
     - กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมคลนิิก สคบ.  
     - กิจกรรมที่ 4 จัดทำคู่มือด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
     - กิจกรรมที่ 5 ประเมินผลการดำเนินงานชมรม
คุ้มครองผู้บริโภค (Site Visit) 
     - กิจกรรมที่ 6 ติดตามผลการดำเนินงาน 

2. จำนวนผูสู้งอายุ ที่เขา้ร่วม
กิจกรรมดา้นการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บรโิภค รวมทั้งสิน้ 6,300 คน 

ร้อยละ 80 (สำรวจด้วย
แบบทดสอบกับกลุม่ตัวอย่างของ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีดำเนินโครงการ) 
3) จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายลุดลง (วิธีการวัด คือ 
เปรียบเทยีบข้อมูลปี 2563 กับปี 
2564 โดยปี 2563 มีเรื่อง
ร้องเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 2,767 
เรื่อง) 
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5.2 แผนงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระดับท้องถิ่น 
  - เป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดพอสังเขป/ระยะเวลา/งบประมาณ/ผลผลิต 
 

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
ผลผลิต  

(เชิงปริมาณ) 
ผลลัพธ์  

(เชิงคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจำจังหวัด 76 จังหวัด 
   - จัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสมัพันธ์ 
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับเทศบาล
นคร/เมือง อบต./พัทยา/กทม. จำนวน ๗,๗๗๔ 
แห่ง (คู่มือแนวทางปฏิบัติงานให้กับท้องถิ่น 
(e-book)) 

  
 
 

500,000 

 
 
 

อปท. ทั่ว
ประเทศ 

 
 

-เทศบาลนคร ๓๐ แห่ง 
-เทศบาลเมือง ๑๙๕ แห่ง 
-เทศบาลตำบล ๒,๒๔๗ แห่ง 
-อบต. ๕,๓๐๐ แห่ง 
-กทม./พัทยา ๒ แห่ง 
รวมทั้งสิ้น ๗,๗๗๔ แห่ง 

ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง 
ส่วท้องถิ่น (อปท.) มีกิจกรรม 
เผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับการ 
คุ้มครองผู้บริโภค 

สปจ.  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจำจังหวัด 76 จังหวัด 
   - กิจกรรมที ่1.5 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/วัสดุสำนักงาน 
   - กิจกรรมที่ 1.6 การจัดงานวันคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจำป ี

 โอนจัดสรร
งบประมาณ 
760,000 

บาท 
 

760,000 
บาท 

 
 
 

76 จังหวัด 
 

76 จังหวัด 

มีการจัดงานวันคุม้ครองผู้บริโภค
ประจำปีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการคุม้ครองผู้บริโภค
ในระดับจังหวัด 

ประชาชนรับรู้ข้อมลูข่าวสาร
จากการจัดงานวันคุม้ครอง
ผู้บริโภคประจำป ี

สปจ.  

พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - กิจกรรมที่ 1.3 กิจกรรมด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น (คลินิกเคลื่อนที่ประจำ
ท้องถิ่น) 

  
7,344,000 

บาท 
 

3,886,000 
บาท 

 
ท้องถิ่น
2,488 
แหง่ 

ท้องถิ่น
7,772 แห่ง 

มีการจัดงานวันคุม้ครองผู้บริโภค
ประจำปีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการคุม้ครองผู้บริโภค
ในระดับท้องถิ่น 
 

ประชาชนรับรู้ข้อมลูข่าวสาร
จากการจัดงานวันคุม้ครอง
ผู้บริโภคประจำปีในระดับ
ท้องถิ่น 
- ประชาชนในระดับท้องถิ่น
รับรู้ข้อมลู 
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โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
ผลผลิต  

(เชิงปริมาณ) 
ผลลัพธ์  

(เชิงคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

   - กิจกรรมที่ 3 การสนับสนุนงานด้าน 
การเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ระดับท้องถิ่น (จัดทำแผ่นพับ) 

มีการดำเนินงานด้านการเผยแพร่
ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ในระดับท้องถิ่น 

ข่าวสารดา้นการคุม้ครอง
ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น 
- การสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านการเผยแพรค่วามรูด้้าน
การคุ้มครองผู้บรโิภคในระดับ
ท้องถิ่น 
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5.3 แผนงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   - เป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดพอสังเขป/ระยะเวลา/งบประมาณ/ผลผลิต 

 แผนปฏิบัติการ (Action Plan): 

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
ผลผลิต  

(เชิงปริมาณ) 
ผลลัพธ์  

(เชิงคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 

ธ.ค. 63 – 
ม.ค. 64 

400,000 ม.เกริก/สถาบัน
การจัดการปัญญา
ภิวัฒน์/ม.ธนบุรี/
ม.รังสิต/ม.ศรี

ปทุม 

- จำนวนผู้นำเยาวชนใน
สถานศึกษาด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคไม่น้อยกว่า 500 คน 

- นักเรียน/นักศึกษามคีวามรู้
ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ตปท.  

โครงการ: จ้างแปลกฎหมาย ข้อมูล และ
เอกสารราชการสองภาษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 452,000  1. เอกสารการคุ้มครองผู้บริโภค
ของอาเซียน จากภาษาอังกฤษ 
เป็นภาษาไทย 
2. กฎหมายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ประกาศใช้ใหม่และทีม่ี
การปรับปรุงแก้ไข และเอกสารที่
ใช้ในราชการ จากภาษาไทย เป็น
ภาษาอังกฤษ 

เป็นการเพิ่มมาตรฐานและ
ศักยภาพการคุม้ครองผู้บริโภค
ให้แก่ประชาชน รวมถึงช่วย
ลดภาระคา่ใช้จ่ายจากการ
แปลเอกสาร 

ตปท.  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
อาเซียนในยุคดิจิทัลตามแผนปฏิบัติการ
เชิงยุทธศาสตร์ของอาเซียน 
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล และกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคระดับสากลไปยัง
ประชาชนในฐานะผู้บริโภค 

พ.ย.64 -
มิ.ย.65 

 

1,600,00 มศว./  
ม.เกริก/  

ม.ปัญญาภิวัฒน์/  
ม.หอการค้าไทย/ 

 ม.ศรีปทุม/  
ม.ราชมงคล 
วิทยาเขต 
จักรพงษ์ 

 
 
- ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เยาวชนในสถานศึกษาที่เป็น
เครือข่ายของสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค 
จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 

 
 
- ดำเนินการถ่ายทอดความรู้
ใหแ้ก่เยาวชนในสถานศึกษาที่
เป็นเครือข่ายของสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค จำนวนไม่น้อยกว่า 
10 แห่ง 

ตปท.  
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โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
ผลผลิต  

(เชิงปริมาณ) 
ผลลัพธ์  

(เชิงคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

- กิจกรรมการประกวดคำขวัญในหัวข้อ 
“Smart Consumer In Digital Era” 
พร้อมทั้งบรรยายแนวคิดประกอบคำขวัญ 

ภูวนาถ/  
ม.ศิลปากร/ 
ม.ราชภัฎ 
พระนคร/  

ม.ราชพฤกษ์/  
ม.เกษตรศาสตร์ 

- ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินกิจกรรมอบรมความรู้ให้แก่
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคไมต่่ำ
กว่าร้อยละ 80 

- ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินกิจกรรมอบรมความรู้
ให้แก่เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีแผนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน โดยสามารถบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ สามารถจัดทำสื่อเผยแพร่ต่างๆ 
ให้อยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย เข้าใจง่าย รวมถึงการมีช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงประชาชน
ผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค
ตลอดจนสามารถนำความรู้นั้นมาปกป้องสิทธิของตนได้    
 

7. การติดตามและประเมินผล 
   กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานภายใต้แผนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งรอบการติดตามและประเมินผลออกเป็น 2 รอบ คือ 
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน พร้อมทั ้งแจ้งข้อมูลการประเมินผลดังกล่าวให้สำนักแผนและการพัฒนา 
การคุ้มครองผู้บริโภค รวบรวมผล และจัดรายงานผลการดำเนินงานในภาพพรวมของ สคบ. เสนอต่อผู้บริหาร 
เพ่ือโปรดทราบต่อไป 
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ภาคผนวก 
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คำอธิบายตัวชี้วัด 
 

แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 1 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 - 2565) 
1. ร้อยละความเชื่อม่ันต่อการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย  
     ค่าเป้าหมาย:   

     

 

     คำอธิบาย: ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย หมายถึง ความมั่นใจ ความ
ไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
    วิธีการประเมินผล: แบบสำรวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนทั่วไป ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และช่วงอายุตามที่กำหนด และ ไม่น้อยกว่า 2,000 ตัวอย่าง 

     หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  หน่วยงานหลัก: สคบ. 
      หน่วยงานสนับสนุน: ทุกหน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 

2. ร้อยละความพึงพอใจการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานภาครัฐ  
     ค่าเป้าหมาย:   
     

   
 

  คำอธิบาย: ความพึงพอใจการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานภาครัฐ หมายถึง เจตคติทั้ง
ทางบวกและทางลบ บนความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานภาครัฐ 

    วิธีการประเมินผล: แบบสำรวจความพึงพอใจการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 1,200 ตัวอย่าง 

     หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  หน่วยงานหลัก: สคบ. 
      หน่วยงานสนับสนุน: ทุกหน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 

3. ร้อยละการรับรู้ข้อมูล/ข่าวสาร/องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  

     ค่าเป้าหมาย:   

     

 

    คำอธิบาย: การรับรู้ข้อมูล/ข่าวสาร/องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง  การที่ผู้บริโภคได้พบ
เห็น ได้ยิน ได้เข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางการเผยแพร่หรือกิจกรรมต่าง ๆ  

2563 2564 2565 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

2563 2564 2565 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

2563 2564 2565 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
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    วิธีการประเมินผล: แบบสำรวจการรับรู้ข้อมูล/ข่าวสาร/องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนทั่วไป เน้นที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/กลุ่มผู้เสียเปรียบทางสังคม ให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ และช่วงอายุที่กำหนดไม่น้อยกว่า 2,000 ตัวอย่าง 

     หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  หน่วยงานหลัก: สคบ. 
      หน่วยงานสนับสนุน: ทุกหน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 
แนวทางการดำเนินการ: 
      มอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560 - 2564) ประจำยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้ และการสื่อสารเพื่อการคุ้มคองผู้บริโภค  
เป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อคำถาม วิธีการสำรวจและกระจายแบบสอบถาม รวมถึงสรุปและ
อภิปรายผล 

แนวทางการดำเนินการที่ (ยุทธศาสตร์) 3 การพัฒนาองค์ความรู้ และการสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

แนวทางย่อยท่ี (กลยุทธ์) 3.1 สร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ตัวช้ีวัดแนวทางย่อย จำนวนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

คำอธิบายตัวชี้วัด   
1. องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ แล้วนำมาบูรณาการ 

เข้าเป็นความรู้ในระดับที่สูงขึ้น เป็นสิ่งที่สร้าง ผลิต และพัฒนาได้ เผยแพร่ ถ่ายทอด และนำมาใช้ประโยชน์ได้  
    2. องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ บทความ งานวิจัย คลิปวิดีโอ อินโฟกราฟฟิก  
ไฟล์เสียง ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือความรู้เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือบริการให้ได้รับความปลอดภัย หรือ
ความเป็นธรรม หรือเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภค เป็นต้น 

ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

65 เรื่อง 65 เรื่อง 65 เรื่อง 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด) – (ถ้ามี) – 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ได้แก่ สคบ./ กสทช./ สพธอ./ กทท./ กศน./ สป.อว./ อย./ คปภ./ สมอ./ กปส./ สบส./ มก
อช./ กรมวิชาการเกษตร/ กรมการค้าภายใน 

ค่าน้ำหนักตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน ค่าน้ำหนัก 
 

หน่วยงาน ค่าน้ำหนัก  หน่วยงาน ค่าน้ำหนัก 
สคบ. 5 เรื่อง 

 
กสทช. 5 เรื่อง  กรมการคา้ภายใน 5 เรื่อง 

สบส. 5 เรื่อง 
 

สพธอ. 5 เรื่อง  สมอ. 5 เรื่อง 
มกอช. 5 เรื่อง 

 
กทท. 5 เรื่อง  คปภ. 5 เรื่อง 

กรมวิชาการเกษตร 5 เรื่อง 
 

กศน. 5 เรื่อง  สป.อว. 5 เรื่อง 
      อย. 5 เรื่อง 
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แนวทางย่อยที่ (กลยุทธ์) 3.2 สื่อสารเผยแพรค่วามรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย 

ตัวช้ีวัดแนวทางย่อย ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

คำอธิบายตัวชี้วัด 

  1. วัดจากการเผยแพร่ความรู ้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ ้มครองผู ้บริโภคผ่านช่องทางต่าง  ๆ  
สู่ประชาชน ดังนี้  

⬥ สื่อสิ่งพิมพ์  ⬥ สื่ออินเทอร์เน็ต ⬥ สื่อวิทยุ ⬥ สื่อโทรทัศน์  

⬥ โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ   ⬥ อ่ืน ๆ 

2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานที่มีการเผยแพร่ให้ความรู้ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ใช้บัตรเครดิต และกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น 

ค่าเป้าหมาย:   
 

     
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด) – (ถ้ามี) – 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด อย. สบส. มกอช. สพธอ. กสทช. คปภ. กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าภายใน  
กรมประชาสัมพันธ์ สคบ. 
ค่าน้ำหนักตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ รับผิดชอบตามค่าเป้าหมายในแตล่ะปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2563 2564 2565 

ร้อยละ 70  ร้อยละ 75  ร้อยละ 80  
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คำอธิบายตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณธกรรมการคุ้มครองผุ้บริโภค ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ตัวช้ีวัด 2 ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

10 10 10 กผป. 

คำอธิบาย:  
โดยวัดจากข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์รวมทุกช่องทาง ได้แก่ FACEBOOK, 

YOUTUBE, LINE, WEBSITE  เป็นต้น 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ตัวช้ีวัด 3 ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ
ประชาชน 

60 70 80 กผป. 

คำอธิบาย: 
ข้อมูลจากผลการสำรวจการการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากประชาชนทั่วไป ดังนี้ 1) กลุ่มผู้พิการ 2) 

กลุ่มผู้สูงอายุ 3) กลุ่มลูกจ้างและผู้ใช้แรงงาน 4) กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และ 5) กลุ่มข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ    
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ตัวช้ีวัด 4 ร้อยละความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้บริโภค 

60 70 80 กผป. 

คำอธิบาย: 
ข้อมูลจากผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคจากประชาชนทั่วไป ดังนี้ 1) กลุ่มผู้

พิการ 2) กลุ่มผู้สูงอายุ 3) กลุ่มลูกจ้างและผู้ใช้แรงงาน 4) กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และ 5) กลุ่มข้าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ    

กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้บริโภคให้ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ และมีการบริโภคท่ียั่งยืน 

 รายละเอียดตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
(ย3ก1) ตัวชี้วัด 2.4.1 จำนวนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีเผยแพร่ต่อผู้บริโภค 

100 100 100 กผป. 
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 รายละเอียดตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
คำอธิบาย:  

1. องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ บทความ งานวิจัย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น หรือความรู้ที่
เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือบริการให้ได้รับความปลอดภัย 

2. องค์ความรู้ หมายถึง ตัวความรู้ที่กำหนดขอบเขตได้ และระบุเฉพาะเจาะจงได้ เป็นสิ่งที่สร้าง ผลิต และพัฒนาได้ 
เผยแพร่ ถ่ายทอด และนำมาใช้ประโยชน์ได้  
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

(ย3ก1) ตัวชี้วัด 2.4.2 จำนวนคู่มือที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ได้รับการปรับปรุง 

5 
เรื่อง 

5 
เรื่อง 

5 
เรื่อง 

กกค./ กคฉ./ กคส./ กคฆ./ 
กคต./ สปจ./กผป./ สผพ. 

คำอธิบาย:  
คู่มือที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง คู่มือที่จัดทำข้ึนเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในส่วนของประชาชน หรือคู่มือ

การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น คู่มือการปฏิบัติงานของสำนัก/ กอง/ กลุ่มงาน, คู่มือการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด/ อปท., คู่มือการดำเนินงานของเครือข่ายฯ, คู่มือการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้
อาจเป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นใหม่หรือพัฒนาจากคู่มือที่มีอยู่เดิม 
(ย3ก2) ตัวชี้วัด 2.4.3 จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอย่าง
ยั่งยืน 

10 10 10 ทุกสำนัก/ กอง 

 

คำอธิบาย:  
1. การบริโภคอย่างยั่งยืน หมายถึง การปลูกฝังการรับรู้สิทธิผู้บริโภคและลดการใช้สินค้าและบริการอย่างฟุ่มเฟือย

เกินความจำเป็น โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้อยที่สุด ส่งเสริมให้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  

2. กิจกรรมการส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน เช่น กิจกรรมอบรม รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง 
ๆ เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 5 การสื่อสารเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย 

 รายละเอียดตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
(ย3ก2) ตัวชี้วัด 2.5.1 จำนวนข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะ 

120 120 120 กผป. 

คำอธิบาย:  
ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คือ ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ ข้อมูลเตือนภัย หรืออ่ืน ๆ ที่จัดทำขึ้นเพ่ือ

การคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ความรู้ที่เก่ียวกับการบริโภคสินค้าหรือบริการให้ได้รับความปลอดภัย เป็นต้น 
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สรุปความเห็นในการจัดทำแผนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ของ สคบ. ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2564- 2565) 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 5 สคบ. และห้องประชุมออนไลน์ Cisco Webex  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวทรงศิริ จุมพล ผู ้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ ้มครองผู ้บริโภค เป็นประธานใน 
การประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดแผนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สคบ. ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2564 - 
2565) ณ ห้องประชุม 5 สคบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โดยมีส ่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน สผพ. ร ่วมกับส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ สผพ.  
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และสำนักประสานและส่งเสริมการคุ ้มครองผู ้บริโภคจังหวัด ได้ว ิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ซึ ่งข้อดี ได้แก่ สคบ. มีช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อหรือบริการ แต่ในข้อดีก็มีข้อจำกัดเช่นกัน อาทิ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ข้อจำกัดด้านอุปกรณ์/สถานที่ บุคลากรขาดทักษะ/ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เนื้อหาการเผยแพร่ยังไม่มีความน่าสนใจ เป็นต้น จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรนั้นทำให้
กำหนดเป้าหมายและแนวทางวิธีการในการดำเนินงานแผนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้ดังนี้ 

1. เป้าหมาย 

  - การสร้างภาพลักษณ์ให้ประชาชนรับทราบถึงภารกิจของ สคบ. 
  - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สคบ. ระดับประเทศ และครอบคลุมในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 
  - เพ่ิมกลไกการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 



 

   48 | P a g e  

2. แนวทางวิธีการ 

  - ทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ 
  - มีกิจกรรมและช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทั้งสื่อหลักและสื่อทางเลือก 

- ออกแบบเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ 

- พัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร 
 

  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ข่าวสารการคุ้มครองผู้บริโภคที่ทันสมัยและทั่วถึงดำเนินการรับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด หรือจุดอ่อน - ข้อดี ข้อได้เปรียบ หรือจุดเด่น ของการดำเนินงาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้ 
รายการ สภาพปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด หรือจุดอ่อน ข้อดี ข้อได้เปรียบ หรือจุดเด่น 

งานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

1. มีสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จำนวนมากที่ยังไม่มี
การแปลสื่อเป็นภาษาอังกฤษ 
2. ข้อจำกัดทางด้านการแปลกฎหมายเป็น
ภาษาอังกฤษของบุคลากร สคบ.  
3. ข้อจำกัดทางด้านจำนวนของบุคลากร 
4. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในภารกิจของ สคบ. 

1. สคบ. มีสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาษาไทย
จำนวนมาก 
2. สคบ.เว็ปไซต์ภาษาต่างประเทศ และการ
เชื่อมโยงเว็ปไซต์อาเซียน-สคบ. 
3. สคบ. ได้รับข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลจากการ
ประชุมอาเซียน ซึ่งสามารถนำมาแปลเป็นภาษาไทย
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไทยได้ 
4. แจ้งเตือนภัยสินค้าอันตรายผ่านทาง Thailand 
consumer alert system 
5. สร้างความเชื่อมั่น/ มาตรฐานให้แก่นักท่องเที่ยว/ 
ประชาชนในการซื้อสินค้าภายในประเทศไทย 

งานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ระดับภูมิภาค
และท้องถิ่น  
 

1. งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากท้องถิ่นยังไม่ให้
ความสำคัญกับงานคุ้มครองผู้บริโภค จึงไม่ดำเนินการ
ของบประมาณการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานดังกล่าว 
2. ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังภูมิภาค
และท้องถิ่นยังมีน้อย 
3. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ร้อง
บริโภคยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ  
4. ขาดเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความชํานาญที่สามารถให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคได้
อย่างถูกต้อง เช่น เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดมีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียน  
5. ขาดเอกสารประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากสื่อ 
online เช่น คู่มือ แผ่นพับ 

1. ประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่จําเป็นและเพียงพอในการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าและบริการ 
2. ประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นรู้จักรักษา
สิทธิมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบได้ 
3. ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เพียงพอในการขายสินค้าหรือบริการ เนื่องจากมี
ช่องทางรับรู้ข้อมูล 
ข่าวสารที่จะนํามาประกอบการตัดสินใจในการ
เรียกร้องสินค้าและบริการ 
4. ภูมิภาคและท้องถิ่นมีภารกิจในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นท่ี ตาม
แผนการกระจายอํานาจฯ ซึ่งปัจจุบันมีลักษณะสื่อ
วิทยุกระจายเสียงเท่านั้น 
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รายการ สภาพปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด หรือจุดอ่อน ข้อดี ข้อได้เปรียบ หรือจุดเด่น 
6. ขาดความร่วมมือจากส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
7. ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นแบบ
ออฟไลน์ 
 

5. ปัจจุบันมีการจัดทำ Line@ ภูมิภาคและท้องถิ่น 
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่ภูมิภาค
และท้องถิ่น 
6. ภูมิภาคและท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิด
กับประชาชน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
และท่ัวถึง 

งานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ของสคบ. 

1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
   -ข้อจํากัดด้านงบประมาณ 
  - นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจน 
   - บุคลากรยังขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
(ด้านการใช้เทคโนโลยี/ การพัฒนา Content) 
   - ภาระงาน/ตัวชี้วัดอาจส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ 
   - ข้อจํากัดด้านอุปกรณ์เครื่องมือ สถานที่ที่เหมาะสม
ในการจัดทําสื่อ 
  - ขาดโปรแกรมที่เก่ียวข้องและถูกกฎหมาย 
  - ขาดโปรแกรมที่เหมาะสม/เพียงพอ 
  - การติดลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่จะมาใช้ในการเผยแพร่ 
  - ประสิทธิภาพในการประสานงาน/ การสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงาน 
2. ด้านเนื้อหา/ข้อมูล (เนื้อหา, ความรวดเร็ว, ความ
สร้างสรรค์) 
   - Content ยังไม่ได้รับความสนใจจากประชาชน 
   - ยังขาดการสรุปเนื้อหา ประเด็น สาระสําคัญ ของ
ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ ให้น่าสนใจ 
   - ความล่าช้าของข้อมูล ขั้นตอนการจัดทําสื่อ 
รวมถึงการเผยแพร่ ทําให้เนื้อหาไม่ทันสมัย 
   - รูปแบบเนื้อหาของสื่อที่เผยแพร่มีความเป็น
ทางการทาํให้ขาดความน่าสนใจ 
   - ข้อจํากัดทางความเหมาะสมในการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน (ควรสื่อสารด้วย
วิธีการที่เข้าใจง่ายขึ้น) 
    - ตัวละครหลักที่ใช้ในการทําสื่อยังไม่เป็นที่น่าสนใจ 

1. ประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่จําเป็นและเพียงพอในการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าและบริการ 
2. ประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นรู้จักรักษา
สิทธิมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบได้ 
3. ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เพียงพอในการขายสินค้าหรือบริการ เนื่องจากมี
ช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จะนํามาประกอบการ
ตัดสินใจในการเรียกร้องสินค้าและบริการ 
4. ภูมิภาคและท้องถิ่นมีภารกิจในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นท่ี ตาม
แผนการกระจายอํานาจฯ ซึ่งปัจจุบันมีลักษณะสื่อ
วิทยุกระจายเสียงเท่านั้น 
5. ปัจจุบันมีการจัดทำ Line@ ภูมิภาคและท้องถิ่น 
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่ภูมิภาค
และท้องถิ่น 
6. ภูมิภาคและท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิด
กับประชาชน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
และท่ัวถึง 
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รายการ สภาพปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด หรือจุดอ่อน ข้อดี ข้อได้เปรียบ หรือจุดเด่น 
   - ขาดฐานข้อมูลประกอบการจัดทำสื่อ/เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ข้อมูล  
  - ให้แต่ละหน่วยงานมีการตรวจสอบข้อมูลก่อน
นำไปใช้ในการเผยแพร่ 
 3. ด้านสื่อหรือช่องทาง 
   - จํานวนการเผยแพร่ 
   - ความหลากหลายของช่องทาง (ควรมีการสำรวจ
ความเหมาะสม ความจำเป็นของช่องทางต่าง ๆ) 
   - ระยะเวลาการเผยแพร่ 

 
   ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการดำเนินงานหรือนโยบายที่สำคัญของแผนงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และแนวทางหรือวิธีการดำเนินงานทั้งในกรณีที่มีงบประมาณจัดสรร และกรณีได้รับการจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอ ดังต่อไปนี้ 

รายการ เป้าหมายการดำเนินงาน 
หรือนโยบายที่สำคัญ 

แนวทาง/วิธีการ 

กรณีมีงบประมาณจัดสรร กรณีงบประมาณไม่เพียงพอ 

งานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

1. สร้างความเชื่อม่ัน
ให้กับผู้บริโภค โดยการ
ดำเนินการตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) เพ่ือภาพลักษณ์
ในการบริหารจัดการงาน
คุ้มครองผู้บริโภคของ
ประเทศ 
2. การสร้างมาตรฐาน
การคุ้มครองผู้บริโภค
ของประเทศไทย 

- แปลเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์/แผ่นพับเป็น 2 
ภาษา 
1. จัดจ้างแปลเอกสารเกี่ยวกับ
กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค 
2. เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ (กรมท่าอากาศยาน) 
เช่น จอมอนิเตอร์ในสนามบิน 
 

ใช้ช่องทางออนไลน์ ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

งานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ระดับภูมิภาคและ
ท้องถิ่น  

1. เพ่ิมกลไกการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
(Line Official) ในท้องถิ่น 
2. มุ่งเน้นให้เกิดองค์กร
ต้นแบบเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติต่อไป 

1. เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ทางสื่อ
โทรทัศน์หรือวิทยุชุมชน 
2. จัดทําสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ิมเติมให้แก่
ภูมิภาคและท้องถิ่น เช่น คู่มือ แผ่นพับ 
3. จัดการฝึกอบรมบุคลากร/
เครือข่ายในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

1. ทําความร่วมมือในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ 
2. จัดรายการ you tube สําหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สัมภาษณ์ในระดับ
ภูมิภาคและท้องถิ่น (พิจารณาข้อดี-ข้อเสีย
ของการมีช่องทางจำนวนมาก) 
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รายการ เป้าหมายการดำเนินงาน 
หรือนโยบายที่สำคัญ 

แนวทาง/วิธีการ 

กรณีมีงบประมาณจัดสรร กรณีงบประมาณไม่เพียงพอ 

อย่างสม่ำเสมอ เช่น เครือข่าย อสม. 
4. จัดโครงการ/กิจกรรม award 
การจัดทําสื่อระดับท้องถิ่น 

3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Line 
official 
4. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาแนวทางการขับเคลื่อน
งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
5. จัดทำเทศบาลเมือง/เทศบาลนครนำร่อง 
เพ่ือเป็นตัวอย่าง/แนวปฏิบัติให้แก่ส่วนอื่นๆ 
6. การขอความร่วมมือจาก อปท. / อปจ./ 
สันนิบาต/ สมาคมต่าง ๆ ในการนำสื่อ
ออนไลน์ของ สคบ. ไปเผยแพร่ 
7. จัดทำสื่อออนไลน์/สคบ.สาร
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่นดาวน์โหลดนำไปใช้ประโยชน์ 

งานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ของ
สคบ. 
 

1. การสร้างภาพลักษณ์ 
หรือภาพจําของ สคบ. 
2. การทําประชาสัมพันธ์ 
สคบ. ระดับประเทศ  
3. บูรณาการงานด้าน
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กับ
หน่วยงานต่าง ๆ 
4. สร้างการรับรู้ให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่ม 

1. แบ่ง/กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจน 
2. มีกิจกรรม/ช่องทางการ ปชส. 
ทางสื่อหลักที่ครอบคลุมทั่วทุก
ภูมิภาค 
3. ออกแบบเนื้อหาและรูปแบบสื่อที่
น่าสนใจและดึงดูด 
4. เพ่ิมทักษะด้านเทคนิคในการทํา
ประชาสัมพันธ์ 
5. ประเมินการรับรู้ของประชาชน 

1. ใช้สื่อทางเลือกในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
2. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
3. ประเมินการรับรู้ของประชาชน 
4. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือให้
ดำเนินการแทนการจัดจ้าง 
5. จัดทำฐานข้อมูลประกอบการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
6. ขอความร่วมมือในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอ่ืนๆ 

 ------------------------------------------------  


