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ภาพที่ ๑ กรอบการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ๓ 
ภาพที่ ๒ การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ๔ 
 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
ภาพที่ ๓ กรอบแนวความคิดชองแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ๙ 

สารบัญภาพ 



๑ 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ความเป็นมา 

  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดแผนแม่บทการคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ โดยเน้นการบูรณาการ
ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค และเพ่ิมศักยภาพขององค์กร และภาคีเครือข่าย  
การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่าย  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้ปรับเป็นแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

  ทิศทางการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดแนวทางการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ในประเทศที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน เพ่ือให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีความต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์อย่างสมดุลและเป็นธรรม อันจะส่งผลให้การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ของภาคีเครือข่ายต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคในประเทศไทยต่อไป 

สาระส าคัญ ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์  

           “บูรณาการการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของทุกภาคส่วน เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิด 
ความเป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน” 

 
  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 
  แนวทางการด าเนินงาน พัฒนาระบบการป้องกัน ควบคุม ก ากับดูแลสินค้าและบริการให้มี
ความปลอดภัย พัฒนาระบบการเรียกคืนสินค้า การยกเลิกการใช้ การชดเชยและเยียวยาความเสียหายให้กับ
ผู้บริโภค พัฒนานโยบาย และปรับปรุงมาตรการ มาตรฐาน และกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนา
มาตรการสนับสนุน และการบังคับใช้ต่าง ๆ ในการส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองผู้บริโภค 
  แนวทางการด าเนินงาน พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลการร้องเรียนและ
สถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภค และพัฒนาฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนสู่การด าเนินงานเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของผู้บริโภค 
 
 



๒ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
  แนวทางการด าเนินงาน เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภค การให้ความรู้ผ่านช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย การติดตามตรวจสอบ
และสนับสนุนการท างานของสื่อ และเสริมสร้างความรู้แก่ผู้บริโภคในการบริโภคอย่างยั่งยืน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
  แนวทางการด าเนินงาน การสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค และการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค 
  แนวทางการด าเนินงาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
คุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ผลิต ผู้บริโภค ภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

ภาพที่ ๑ กรอบการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี 

(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

ร่างรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช.... 

เผยแพร่ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุม้ครองผู้บริโภคแห่งชาติ 

ผลักดันแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติสู่การปฏิบัต ิ

ผลสัมฤทธิ์ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

การส่งต่อผลสัมฤทธิ์สู่การปฏิรูประยะที่ ๓ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 

รัฐบาลสามารถติดตามสถานการณ์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิดในทุกประเด็นที่เกิดขึ้น พร้อม
ทั้งหน่วยงานภาครัฐสามารถบูรณาการงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดบัประเทศตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนให้ได้รบัการคุ้มครองทันต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

เป้าหมาย 

๑. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการคุ้มครอง
ผู้บริโภคทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน 

๒. เพ่ือให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 

บทบาทของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ต่อการเป็นหน่วยงานหลักในการน าแผนยุทธศาสตร์การคุม้ครองผู้บริโภคแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 

 

สคบ. 
ภาครัฐ ภาคสื่อสารมวลชน 

ภาควิชาการ ภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 



๔ 
 

ภาพที่ ๒ การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   การติดตามและประเมินผล 

แผนยุทธศาสตร์ 
      การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผน 

การบูรณาการงบประมาณ และโครงการทีเ่กี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

เป้าหมาย 
๑. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภคทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน 
๒. เพ่ือให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิต์อ่การคุ้มครองผู้บริโภค 

        

         แผนยุทธศาสตร์
การคุ้มครอง

ผู้บริโภคแห่งชาติ 

        

แผนปฏบิัติการภายใต้
แผนยุทธศาสตร ์

การคุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชาต ิ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช... 



๕ 
 

 
 
 
 

๑. ความน า 
 

สิทธิผู้บริโภค ถือเป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนชาวไทยทุกคนที่พึงได้รับการคุ้มครอง 
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ก าหนดสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ 

๑. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการ 

๒. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 
๓. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 
๔. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
๕. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณา และชดเชยความเสียหาย 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นองค์กรของภาครัฐ ท าหน้าที่หลักในการ

คุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิด้านการบริโภค เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดอย่างโปร่งใส เป็นธรรมแก่ประชาชนชาวไทยในฐานะ
ผู้บริโภคทุกคน  นอกจากนี้ ในปัจจุบันภาคส่วนอ่ืน ๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อสารมวลชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ต่างมีบทบาท และ
การด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในระดับต่าง ๆ มากขึ้น หลาย
หน่วยงานเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายที่ส าคัญในการสร้างพ้ืนที่การรับเรื่องร้องเรียน ให้ข้อมูลข่าวสาร และ
ช่วยเหลือผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านการคุ้มครองบริโภคในประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์และการค้าเสรี ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องการ
ละเมิดสิทธิผู้บริโภคที่หลากหลายและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ขณะที่ประเทศไทยแม้จะมีหน่วยงานและองค์กรที่
ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่จ านวนไม่น้อย แต่เนื่องจากหน่วยงานและองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
เหล่านั้น ยังมีลักษณะการด าเนินงานอย่างแยกส่วน และด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานหรือองค์กร
ของตนเองเป็นหลัก ท าให้การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคยังขาดทิศทางที่ชัดเจน ดังนั้น เพ่ือให้การท างาน
คุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องประสานพลังและศักยภาพของ
หน่วยงานและองค์กรการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ ในการด าเนินงานเพ่ือขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภคอย่างเข้มแข็งภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ 

ทิศทางการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดแนวทางการบูรณาการงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในประเทศที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน เพ่ือให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีความต่อเนื่อง มั่นคง และ
ยั่งยืน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์อย่างสมดุลและเป็นธรรม อันจะส่งผลให้การด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคในประเทศ
ไทยต่อไป 

 
 
 

แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 



๖ 
 

๒. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 

ร่างแผนยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชาติ (เดิม) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี 

(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

ร่างรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช.... 

การประชุมทบทวน
ประเด็นส าคัญของ 
แผนยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชาติ (เดิม) 

 

วิสัยทัศน ์
“บูรณาการการคุม้ครอง
สิทธิผู้บริโภคของทุกภาค
ส่วน เพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในประเทศที่มี
ความเป็นธรรม สมดุล 
และยั่งยืน” 
 
เป้าหมาย  
แผนยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ
มีเป้าหมาย “เพื่อให้เกิด
แนวทางการ   บูรณาการ
งานคุ้มครองผู้บริโภคใน
ประเทศที่เป็นระบบ  
มีมาตรฐาน เพื่อให้เกิด
การคุ้มครองผู้บริโภคที่มี
ความต่อเนื่อง มั่นคง และ
ยั่งยืน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับประโยชน์อย่าง
สมดุลและเป็นธรรม”   
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาระบบและ
กลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลในการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การพัฒนาองค์ความรู้  
และการสื่อสารเพ่ือการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 

การสร้างความ
โปร่งใสในทุกขั้นตอน
ของการปฏิบัติราชการ 
โดยให้มีช่องทางให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึง 
เข้าตรวจสอบข้อมูลของ
ภาคราชการและ
ร้องเรียนได ้เช่น ข้อมูล
การประกวดราคาจัดซื้อ 
จัดจ้างโครงการของทาง
ราชการ ข้อมูลการ
ประมลูโครงการ ผู้ชนะ
การประมูลและราคาปิด
ประมลูข้อมูล
ความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยตุิธรรม 
เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
คดีทุจริตคอร์รัปช่ันและ
คดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัย 
ฯลฯ 

 

การพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐให้มีความเป็นมือ
อาชีพและเพียงพอต่อ
การขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับ
ภาคเอกชนและภาค

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
- มุ่งผลสมัฤทธ์ิ โดยมี
ระบบการประเมินที่ชัดเจน
เชื่อถือได้ 
- เป็นองค์กรที่ใช้ความรู้
น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม 

-  มีโครงสร้างขนาดเล็ก 
วางระบบท างานแบบ
บูรณาการ มุ่งเพิ่มผลติภาพ 

- ปฏิรูปการบริหาร
จัดการบุคลากรภาครัฐให้
มีสมรรถนะ เป็นมือ
อาชีพ เที่ยงธรรม 
โปร่งใส 
 

การเข้าถึงบริการภาครัฐ
และมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- ปฏิรูประบบบริหารงาน
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิ
บาลแบบบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อประโยชน์
ส่วนรวมอย่างแท้จริง 

- ก าหนดแนวทางในการ
จ ากัดอ านาจและปรับ
บทบาทของภาครัฐลง
รวมถึงการลดการ
แทรกแซงของภาครัฐใน

หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย 
มาตรา ๔๖ สิทธิของ
ผู้บริโภคย่อมไดร้ับความ
คุ้มครอง บุคคลย่อมมสีิทธิ
รวมกันจัดตั้งองค์กรของ
ผู้บริโภคเพื่อคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิของ
ผู้บริโภค องค์กรของ
ผู้บริโภคตามวรรคสองมี
สิทธิรวมกันจัดตั้งเป็น
องค์กรที่มีความเป็น
อิสระเพื่อให้เกดิพลังในการ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ของผู้บริโภคโดยไดร้ับ
การสนับสนุนจากรัฐ 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดตั้งอ านาจใน
การเป็นตัวแทนของ
ผู้บริโภค และการสนับสนุน
ดา้นการเงินจากรัฐให้
เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

 

หมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ 
มาตรา ๖๑ รัฐต้องจัดให้มี
มาตรการหรือกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการ
คุ้มครอง  
และพิทักษ์สิทธิของ
ผู้บริโภคด้านต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่
เป็นจริง ด้านความ
ปลอดภัย ด้านความเป็น
ธรรมในการท าสัญญา 

จากการประชุมทบทวน
ประเด็นส าคญัของแผน
ยุทธศาสตร์การคุม้ครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ  
ที่ผ่านมา ประกอบไป
ด้วยประเด็นท่ีส าคัญดังนี้ 
 

๑.มีการปรับแก้เล็กน้อย
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ซึ่งได้
ข้อสรุปเปลี่ยนวิสยัทัศน์
ใหม่ดังน้ี 
 

วิสัยทัศน์  
บูรณาการการคุม้ครอง
สิทธิผู้บรโิภคของทุกภาค
ส่วนเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้เกดิความเป็น
ธรรม สมดลุ และยั่งยืน 
 

๒.มีการก าหนดเป้าหมาย 
และผลลัพธ์ที่ส าคัญของ
แผนยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ 
(เดิม) ดังนี ้

๑) เกิดการบรูณาการ
อย่างแท้จริง 

๒) ครอบคลมุทุก 
ภาคส่วน 

๓) รวดเร็วในการแก้ไข
ปัญหา 

 

๓.มีการปรับแก้เปา้หมาย
ของแผนยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ 
(เดิม) ดังนี ้
 
 



๗ 
 

ร่างแผนยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชาติ (เดิม) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี 

(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

ร่างรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช.... 

การประชุมทบทวน
ประเด็นส าคัญของ 
แผนยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชาติ (เดิม) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การสร้างและการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การส่งเสริมการบูรณา
การการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ประชาสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้
ระบบราชการเล็ก
กะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

 

การสร้างรูปแบบการ
พัฒนา อปท. ให้
เหมาะสม สามารถรับมือ
การเปลีย่นแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็น
แกนหลักในการประสาน
เครือข่ายและเช่ือมโยง
ภาคส่วนต่างๆ ในระดับ
พื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

การสร้างระบบ
ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ สร้าง
ผลงานท่ีมีคณุภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ 
สามารถเป็นเครื่องมือ
ให้กับคณะรัฐมนตรี
ประกอบการตัดสินใจใน
เชิงนโยบายได ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตาม ประเมินผล
โครงการใหญ่ๆ ที่มีการ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็น
จ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มผีลกระทบใน
วงกว้าง 

กลไกตลาด 

- ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมสามารถขอ
จัดบริการสาธารณะได้
ตามที่กฎหมายก าหนด โดย
ได้รับการสนับสนุนการ
ก ากับดแูล ตรวจสอบ และ
วัดผลสมัฤทธิ์ในการ
จัดบริการสาธารณะใหไ้ด้
มาตรฐานมีคณุภาพและ
เป็นธรรมจากภาครัฐ 
 

ร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 

๖ ยุทธศาสตร์หลัก 

- ยุทธศาสตรด์้านความ
มั่นคง 

- ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

- ยุทธศาสตรด์้านการ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน 

- ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 

- ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

- ยุทธศาสตรด์้านการ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

หรือด้านอื่นใดอันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บรโิภค 

เป้าหมาย 
๑) เพื่อให้เกิดการบูรณา
การการคุ้มครองผู้บริโภค
ทุกภาคส่วนอย่างเป็น
ระบบมมีาตรฐาน 
๒) เพื่อให้เกดิการคุ้มครอง
ผู้บรโิภคในภาพรวมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ยั่งยืน 
๓. มีการก าหนดเป้าหมาย
หรือผลลัพธ์ในแตล่ะ
ยุทธศาสตร์ให้มีความ
เหมาะสม 
๔. มีการปรับระยะเวลา
ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ เดมิ แผน
ยุทธศาสตร์การคุม้ครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ (เดมิ) 
เป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ 

 
 
 



๘ 
 

๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ  
    ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 
๓.๑ วิสัยทัศน์ 

“บูรณาการการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของทุกภาคส่วน เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความ
เป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน” 

๓.๒ เป้าหมาย  
- เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภคทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน 

- เพ่ือให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

๓.๓ พันธกิจ  
(๑) พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือป้องกันอันตรายจากสินค้าและบริการ 

ที่ไม่ปลอดภัย โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
(๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนน าข้อมูลไปใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค 
(๓) พัฒนาองค์ความรู้ และการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

สู่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภค 
(๔) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภค และภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภค 
(๕) ส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเน้นการประสานความร่วมมือ และสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมในทุกระดับจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

๓.๔ กรอบแนวความคิดของแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

 

   ภาพที่ ๓ กรอบแนวความคิดของแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ 

 

วิสัยทัศน์ 
บูรณาการการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของทุกภาคส่วน เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความเป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบและกลไกการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูในการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์
ความรู้ และการสื่อสารเพื่อ

การคุ้มครองผู้บรโิภค 

ยุทธศาสตร์การสร้างและ
การพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การบูรณาการการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

กลยุทธ์ ๑ พฒันาระบบการป้องกัน 
ควบคุม ก ากับดูแลสนิค้าและ
บริการให้มีความปลอดภัย 
กลยุทธ์ ๒ พฒันาระบบการเรียก
คืนสินค้า การยกเลกิการใช้  
การชดเชย และเยียวยาความ
เสียหายให้กับผู้บริโภค  
กลยุทธ์ ๓ พฒันานโยบาย และ
ปรับปรุงมาตรการ มาตรฐาน และ
กฎหมายด้านการคุม้ครองผู้บริโภค  
กลยุทธ์ ๔ พฒันามาตรการ
สนับสนุน และการบังคับใช้ต่าง ๆ 
ในการส่งเสริมการบริโภคอย่างย่ังยืน  
กลยุทธ์ ๕ สง่เสรมิการเป็น
ผู้ประกอบการเพือ่สังคม (Social 
Enterprise)  
 

กลยุทธ์ ๑ พฒันาระบบรวบรวม 
และเชือ่มโยงขอ้มูลการรอ้งเรียน 
และสถานการณ์ปัญหาของ
ผู้บริโภค 
กลยุทธ์ ๒ พฒันาฐานข้อมลูเรือ่ง
ร้องเรียนสูก่ารด าเนนิงานเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
ผู้บริโภค 

กลยุทธ์ ๑ เสรมิสร้างองค์ความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคลอ้งกับ
สถานการณก์ารคุม้ครองผู้บริโภค 
กลยุทธ์ ๒ การให้ความรู้ผ่านชอ่งทาง 
และวิธกีารที่หลากหลาย 
กลยุทธ์ ๓ การติดตามตรวจสอบ และ
สนับสนุนการท างานของสื่อ 
กลยุทธ์ ๔ เสรมิสร้างความรูแ้กผู่้บริโภค 
ในการบริโภคอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ ๑ การสร้างเครอืข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
กลยุทธ์ ๒ การพัฒนาศกัยภาพเครอืข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค 

กลยุทธ์ ๑ การส่งเสริม และ
สนับสนุนให้ทุกภาคสว่นเข้ามามีส่วน
ร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค  
กลยุทธ์ ๒ สง่เสรมิการพัฒนา
เครือข่ายระหว่างกลุ่มผูผ้ลิต ผู้บรโิภค 
ภาครัฐ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ใน
การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างย่ังยืน 

เป้าหมาย 
๑. เพื่อให้เกิดการบูรณาการการคุม้ครองผู้บรโิภคทุกภาคส่วนอยา่งเป็นระบบมมีาตรฐาน   ๒. เพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

(๑) พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพือ่ป้องกันอันตรายจากสินค้าและ
บริการที่ไม่ปลอดภัย โดยอาศัยกระบวนการมี
ส่วนรว่มของทกุภาคส่วน 

(๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชือ่มโยง
ข้อมูล เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนน าขอ้มูลไป
ใช้ในการป้องกนั และแก้ไขปัญหาการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

(๓) พัฒนาองค์ความรู้ และการสื่อสารขอ้มลู
ข่าวสารที่ถกูต้อง ผ่านชอ่งทางที่หลากหลาย
สู่ทุกภาคสว่นที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

(๔) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และพัฒนา
ศักยภาพองค์กรผู้บรโิภค และภาคีเครอืข่าย 
ทุกภาคสว่นที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

(๕) ส่งเสริมการบูรณาการการคุม้ครอง
ผู้บริโภค โดยเน้นการประสานความร่วมมือ 
และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกระดบั
จากภาคีเครือข่ายทกุภาคส่วนที่มสี่วน
เกี่ยวขอ้งในการคุม้ครองผู้บริโภค 

พันธกิจ 



๑๐ 
 

๔. ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

ตารางแสดง ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบ 
และกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 

กลยุทธ์ ๑ พัฒนาระบบการป้องกัน ควบคุม ก ากับดูแลสินค้าและบริการให้
มีความปลอดภัย 
กลยุทธ์ ๒ พัฒนาระบบการเรียกคืนสินค้า การยกเลิกการใช้ การชดเชย 
และเยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภค  
กลยุทธ์ ๓ พัฒนานโยบาย และปรับปรุงมาตรการ มาตรฐาน และกฎหมาย
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
กลยุทธ์ ๔ พัฒนามาตรการสนับสนุน และการบังคับใช้ต่าง ๆ ในการ
ส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ ๕ ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise)  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลในการคุ้มครองผู้บริโภค 

กลยุทธ์ ๑ พัฒนาระบบรวบรวม และเช่ือมโยงข้อมูลการร้องเรียน และ
สถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภค 
กลยุทธ์ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนสู่การด าเนินงานเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาของผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาองค์
ความรู้ และการสื่อสารเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภค  

  

กลยุทธ์ ๑ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภค 
กลยุทธ์ ๒ การให้ความรู้ผ่านช่องทาง และวิธีการที่หลากหลาย 
กลยุทธ์ ๓ การติดตามตรวจสอบ และสนับสนุนการท างานของสื่อ 
กลยุทธ์ ๔ เสริมสร้างความรู้แก่ผู้บริโภค ในการบริโภคอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การสร้างและ
การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค 

กลยุทธ์ ๑ การสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
กลยุทธ์ ๒ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การส่ งเสริม
การบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค  
 
 

กลยุทธ์ ๑ การส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
คุ้มครองผู้บริโภค  
กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ผลิต ผู้บริโภค ภาครัฐ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบ และกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

(๑) เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
๑.๑ ผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการที่มีมาตรฐานและผู้บริโภคได้รับการชดเชยและเยียวยา 

ในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าและบริการ 
 ๑.๒ นโยบาย กฎหมาย มาตรฐาน ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับ

การทบทวน ปรับปรุงให้สามารถบังคับใช้ได้ อย่างมีประสิทธิผล 
 

(๒) กลยุทธ์ 
 

  (๒.๑) กลยุทธ์ ๑ พัฒนาระบบการป้องกัน ควบคุม ก ากับดูแลสินค้า และบริการให้มีความปลอดภัย 
 ๒.๑.๑) เป้าหมายของกลยุทธ์ 
 สร้างความเข้มแข็งในการควบคุม ก ากับดูแลสินค้าและบริการ ทั้งก่อนและหลังการออกสู่
ตลาด ทั้งด้านการผลิต การน าเข้า การครอบครอง การจ าหน่าย การโฆษณา การใช้ การก าจัด และการบ าบัด
ท าลาย ให้เป็นตามระเบียบหลักเกณฑ์อย่างจริงจัง 
 ๒.๑.๒) มาตรการและวิธีการปฏิบัติ 
 ๑) การพัฒนาระบบการควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนมาตรฐานสินค้าและบริการ
ของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้มีแนวทางการก าหนด รับรอง และส่งเสริมสนับสนุนให้สินค้าและบริการมีความ
ปลอดภัย และมีมาตรฐานที่ยอมรับได้ร่วมกันทั้งประเทศ  
 ๒) การพัฒนาเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบ ควบคุม ก ากับดูแลสินค้า 
และบริการเพ่ือให้การผลิต การน าเข้า การครอบครอง การจ าหน่าย การโฆษณา การใช้ การก าจัด และการ
บ าบัดท าลายมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตัวอย่างเครื่องมือในการควบคุม และก ากับดูแลสินค้าและบริการ ได้แก่  
การเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล การรายงานสถานการณ์ต่อสาธารณะ การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ 
การทดสอบสินค้า การพัฒนามาตรฐานหลักเกณฑ์ และการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
ในการติดตามตรวจสอบ 
 ๓) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การรวบรวมองค์ความรู้ การทดสอบสินค้า 
หรือค้นคว้านวัตกรรม เพ่ือน ามาใช้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๔) การให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม ก ากับดูแล มาตรฐานสินค้ากับภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรผู้บริโภค 
 ๕) การพัฒนาระบบการป้องกันอันตรายจากสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย เช่น              
การจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และการฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมรับมือส าหรับสินค้าและบริการที่เป็นอันตราย             
การเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบสินค้าและบริการโดยผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้อง การทดสอบคุณภาพและ
มาตรฐานสินค้า การส่งเสริมธุรกิจเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน 
 

 (๒.๒) กลยุทธ์ ๒ พัฒนาระบบการเรียกคืนสินค้า การยกเลิกการใช้ การชดเชย และเยียวยา
ความเสียหายให้กับผู้บริโภค  
 ๒.๒.๑) เป้าหมายของกลยุทธ์ 
   แสวงหาแนวทางในการพัฒนาระบบการเรียกคืนสินค้า การยกเลิกการใช้ การชดเชย 
และเยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภคในประเทศ และผู้บริโภคข้ามแดน 

 



๑๒ 
 

 ๒.๒.๒) มาตรการและวิธีการปฏิบัติ 
 ๑) การศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียกคืนสินค้า การยกเลิกการใช้ การชดเชย และ
เยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภค  
 ๒) พัฒนาระบบการเรียกคืนสินค้า และยกเลิกการใช้ ได้แก่ การปรับปรุงมาตรฐาน 
และกฎหมาย การเทียบเคียงแนวทางการเรียกคืนสินค้า ยกเลิกการใช้ ชดเชยและเยียวยาความเสียหายกับ
ต่างประเทศ เช่น มาตรการ “ห้ามใช้สินค้าใด ต้องห้ามใช้ทุกประเทศ” (One Ban All Ban) การก าหนด
บทลงโทษภาคธุรกิจ และหน่วยงาน 
 ๓) การให้ความรู้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรผู้บริโภค  
 ๔) การพัฒนาระบบการเรียกคืนสินค้า การยกเลิกการใช้ การชดเชย และเยียวยา
ความเสียหายให้กับผู้บริโภคโดยการรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ๕) การพัฒนาระบบการชดเชย และเยียวยาความเสียหาย โดยการจัดตั้งกองทุน
เพ่ือชดเชย ฟื้นฟู และเยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพกาย 
และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 (๒.๓) กลยุทธ์ ๓  พัฒนานโยบาย และปรับปรุงกฎหมายมาตรฐาน  และมาตรการ 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
 ๒.๓.๑) เป้าหมายของกลยุทธ์ 
 ศึกษา พัฒนา และปรับปรุงนโยบายกฎหมาย มาตรฐาน มาตรการ ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระหว่าง
ประเทศ 
 ๒.๓.๒) มาตรการและวิธีการปฏิบัติ 
 ๑) การศึกษา ทบทวนสถานการณ์ และเฝ้าระวังปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค 
ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศในประเด็นด้านกฎหมาย มาตรการ และข้อบังคับต่าง ๆ  
ที่ส่งผลกระทบ หรืออาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค 
 ๒) การผลักดันให้มีการปรับปรุง และพัฒนานโยบาย กฎหมาย มาตรฐานมาตรการ 
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์กับผู้บริโภค เช่น กฎหมายจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพ่ือคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ตามมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น 
 ๓) การสนับสนุนกระบวนการพัฒนา และการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม เช่น 
ฉันทามติจากสมัชชาสุขภาพ เวทีสาธารณะ การเข้าชื่อเพ่ือเสนอกฎหมาย เป็นต้น  
 ๔) การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเพ่ือ
เป็นกติกาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ของตนเอง 
 ๕) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๖) การให้ความรู้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรผู้บริโภค 
และภาคผู้ประกอบการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และข้อตกลงต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค 



๑๓ 
 

 ๗) การผลักดันให้มีมาตรการป้องกัน และปราบปรามสื่อที่กระท าความผิด 
ด้านการละเมิดสิทธิผู้บริโภค เช่น การให้ความรู้ด้านกฎหมายกับสื่อ การใช้มาตรการทางด้านกฎหมาย  
ในการควบคุมสื่อ การผลักดันให้สื่อควบคุมกันเอง การผลักดันให้สื่อต้องมีจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป็นต้น 
 

(๒.๔) กลยุทธ์ ๔ พัฒนามาตรการการสนับสนุน และการบังคับใช้ต่างๆ ในการส่งเสริม 
การบริโภคอย่างย่ังยืน  

๒.๔.๑) เป้าหมายของกลยุทธ์ 
 ส่งเสริมให้ผู้ผลิตค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความเป็นธรรม 
รวมทั้งเป็นธุรกิจที่น าเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Innovation) เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการลดต้นทุนการผลิต 
แก้ปัญหาผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการผลิตให้คุ้มค่าท่ีสุด 

๒.๔.๒) มาตรการและวิธีการปฏิบัติ 
๑) สร้างกลไกการสนับสนุนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน อาทิ  

๑.๑) การใช้กลไกราคา (Price Mechanism) ช่วยเหลือผู้ผลิตเนื่องจากสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป 
 ๑.๒) การใช้นโยบายการเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ให้ประโยชน์กับผู้ผลิตที่มีฉลาก
สินค้า Eco-label 
 ๑.๓) การก าหนดนโยบายลดหย่อนภาษีของกระทรวงการคลังแก่ผู้ผลิต 
ที่ผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรืออุตสาหกรรม หรือธุรกิจสีเขียว  
 ๑.๔) การปรับปรุงกฎระเบียบให้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือ
บริการที่ใช้มาตรฐานโครงการสีเขียว หรือฉลากเขียว เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีการเลือกซื้อและใช้
สินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น 
 ๒) ก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน หรือก ากับดูแลธุรกิจ 
  ๒.๑) มาตรการ PPP (Polluter Pays Principle) หรือมาตรการที่ก าหนดให้ผู้
ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบเพ่ือแก้ไขสิ่งแวดล้อม (PPP๑-ผู้ไม่ก่อมลพิษจะได้รับประโยชน์ เช่น ได้รับการยกเว้น
ภาษี PPP๒-ผู้ที่ก่อมลพิษจะต้องเสียเงินบ าบัด มีการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมพิเศษ) 
 ๒.๒) มาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๐ ว่าด้วยมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ โดยมีโครงสร้างองค์กร ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการ และการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ  
 ๒.๓) มาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐ ว่าด้วยมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส าหรับเป็นแนวทางในการบริหารงาน ประกอบด้วย หลักธรรมาภิบาลองค์กร สิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อม  
การปฏิบัติด้านแรงงาน การปฏิบัติที่เป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนา
ชุมชน 
 ๒.๔) มาตรฐาน ๙๙๙๙ ว่าด้วยมาตรฐานการให้องค์กรภาคอุตสาหกรรมน า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะมุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่พอเพียง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากร 
วัตถุดิบ พลังงานที่ไม่ฟุ่มเฟือย รวมถึงการขยายการลงทุนที่ไม่ควรเกินความสามารถของผู้ประกอบ การอยู่
ร่วมกันกับชุมชนอย่างสมดุลยั่งยืนในมิติของสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
 
 



๑๔ 
 

(๒.๕) กลยุทธ์ ๕ ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) 
๒.๕.๑) เป้าหมายของกลยุทธ์ 

 พัฒนามาตรการการสนับสนุน ให้รางวัล และการบังคับใช้กฎหมายในการส่งเสริม
การบริโภคอย่างยั่งยืน   
 ๒.๕.๒) มาตรการและวิธีการปฏิบัติ 
 ๑) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนต่อ
ผู้ประกอบการอย่างกว้างขวาง จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องธุรกิจเพ่ือสังคม และการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมแก่องค์กรธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจด าเนินการปลูกฝังพนักงานในองค์กรธุ รกิจให้เห็น
ความส าคัญของการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม และเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในชีวิตประจ าวัน    
 ๒) ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีการรวมตัวเป็นเครือข่ายด าเนินธุรกิจเพ่ือสังคมและเพ่ือ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กว้างขวาง สนับสนุนองค์กรต้นแบบที่ด าเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
บริโภคอย่างยั่งยืน เช่น คณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business Council for 
Sustainable Development) หรือ TBCSD และเครือข่ายการด าเนินงานด้านนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตที่
สะอาด (Thailand Network of Eco-efficiency and Cleaner Production) หรือ TNEC ให้เป็นแกนน าใน
การขยายแนวคิดและการท างานสู่ภาคธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมอย่างกว้างขวาง 
 ๓) สนับสนุนให้ผู้ผลิตใช้กลไกการตลาด ผลักดันการผลิตอย่างยั่งยืนไปสู่การบริโภค
อย่างยั่งยืน อาทิ โครงการตลาดสีเขียว (Green Market) ผลิตสินค้าสีเขียว (Green Products) และโครงการ
ฉลากสีเขียว (Green Label) เพ่ือให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมากข้ึน 
 ๔) สนับสนุนให้มีการให้รางวัล และเสริมก าลังใจแก่ผู้ผลิตที่เน้นการผลิตตามแนวคิด
ธุรกิจเพ่ือสังคม เช่น การให้เครดิตทางภาษีกับกิจการเพ่ือสังคม กิจการเพ่ือสิ่งแวดล้อม กิจการสีเขียว เป็นต้น 
 ๕) ส่งเสริมการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนแนวคิดการผลิตเพ่ือ
ยั่งยืน เช่น การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดในภาคการผลิต (Cleaner Technology) 
 ๖) การให้ข้อมูล ข่าวสารเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีความใส่ใจต่อผลกระทบของการผลิต
ที่ใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือย และการผลิตที่ไม่ยั่งยืน ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีในการบริหารสิ่งแวดล้อม  
 ๗) ชี้น าให้ผู้ประกอบการปรับกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมให้ผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล และส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) อาท ิ
 ๗.๑) การประยุกต์เพ่ือน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 
๙๙๙๙-๒๕๕๖) ไปปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่พอเพียง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากร วัตถุดิบ พลังงานที่ไม่
ฟุ่มเฟือย รวมถึงการขยายการลงทุนที่ไม่ควรเกินความสามารถของผู้ประกอบการ การอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่าง
สมดุลยั่งยืนในมิติของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
 ๗.๒) การเน้นหลัก ๓ R คือ การลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) การส่งเสริมการ
ใช้ซ้ า (Reuse) และการน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
 ๗.๓) การลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และก าจัดขยะส่วนเกินให้หมด 
(Zero waste) 
 ๗.๔) การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด 
 



๑๕ 
 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

  (๑) เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
๑.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนและสถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภค 
๑.๒ การน าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนและสถานการณ์ปัญหาไปใช้ในการก าหนดนโยบายมาตรการ

กฎหมายเพื่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค 
 

(๒) กลยุทธ์ 
 

(๒.๑) กลยุทธ์ ๑ พัฒนาระบบรวบรวม และเชื่อมโยงข้อมูลการร้องเรียน และสถานการณ์
ปัญหาของผู้บริโภค  

๒.๑.๑) เป้าหมายของกลยุทธ์ 
 พัฒนาระบบข้อมูลการร้องเรียนสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และจังหวัดตลอดจนต่างประเทศ จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ปรับปรุงระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ                                                                          

๒.๑.๒) มาตรการและวิธีการปฏิบัติ 
   ๑) การพัฒนารวบรวมข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน สถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภคใน
ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้เก็บ
รวบรวมไว้  
   ๒) การพัฒนาฐานข้อมูลกลางและระบบการเชื่อมโยงข้อมูลในการคุ้มครองผู้บริโภค 
ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการร้องเรียน สถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภค อันตรายจาก
สินค้าและบริการ จ าแนกตามประเด็นปัญหา ช่วงเวลา และพ้ืนที่  
   ๓) การสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค 
   ๔) การพัฒนาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน และการติดตามเรื่องร้องเรียนที่ให้ความ
สะดวกกับผู้บริโภค ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

(๒.๒) กลยุทธ์ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนสู่การด าเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ของผู้บริโภค 

๒.๒.๑) เป้าหมายของกลยุทธ์ 
 จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน และสถานการณ์ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค  

เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงเป็นนโยบายกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการป้องกันและ  
การแก้ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๒.๒.๒) มาตรการและวิธีการปฏิบัติ 
 ๑) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ทันต่อเหตุการณ์ 
และเผยแพร่ข้อมูลให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงที 
 



๑๖ 
 

 ๒) การสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลจากฐานข้อมูล และสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผน ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา พัฒนา และปรับปรุงมาตรการ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนน าข้อมูลไปจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ส าหรับเจ้าหน้าที่  วางแผนพัฒนาองค์ความรู้และเสริมศักยภาพให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และระหว่างภาคส่วนในการท างาน เป็นต้น 

 ๓) การผลักดันให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วม 
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคของหน่วยงาน และองค์กร 
ที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลจากผลการด าเนินงานของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การใช้งบประมาณ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงการละเลย 
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาองค์ความรู้ และการสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

(๑) เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
ประชาชนมีความรู้ และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพ่ือประกอบการตัดสินใจ

เลือกบริโภคสินค้าหรือบริการ 
 

(๒) กลยุทธ์ 
 

(๒.๑) กลยุทธ์ ๑ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใหส้อดคล้องกับสถานการณ์
การคุ้มครองผู้บริโภค 

 

๒.๑.๑) เป้าหมายของกลยุทธ์  
 ให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้องแม่นย า เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าและบริการ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
 ๒.๑.๒) มาตรการและวิธีการปฏิบัติ 
 ๑) สนับสนุนการศึกษาวิจัย และรวบรวมฐานข้อมูลความรู้ ผลการวิจัยด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคทั้งภายในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล เพ่ือประยุกต์องค์ความรู้ งานวิจัย                 
งานวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่การสื่อสารสาธารณะ ผ่านช่องทางและวิธีการที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง 
เข้าใจ และน าไปปฏิบัติได้โดยง่าย 
 ๒) สนับสนุนการถอดบทเรียนของหน่วยงานหรือองค์กรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายผู้บริโภคสามารถน าบทเรียนไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
 ๓) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ในสถานศึกษา ในรูปแบบของการผลักดันให้สถานศึกษามีเนื้อหาการคุ้มครองผู้บริโภคที่ สอดแทรกอยู่ 
ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ของสถานศึกษาตามความเหมาะสม และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค
การสอน ข้อมูลความรู้ สื่อการสอน และนวัตกรรมในการเรียนการสอน 
 

(๒.๒) กลยุทธ์ ๒ การให้ความรู้ผ่านช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย  
 

  ๒.๒.๑) เป้าหมายของกลยุทธ์ 
  ส่งเสริมให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายสะดวก รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมายเช่น ใน
กลุ่มเด็ก เยาวชนนักเรียน นักศึกษาคนท างาน ผู้ป่วย ผู้สูงอายุนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ เป็นต้น  
 ๒.๒.๒) มาตรการและวิธีการปฏิบัติ 
 ๑) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเนื้อหาของสื่อด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความ
น่าสนใจ และเท่าทันกับสถานการณ์การคุ้มครองบริโภคทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับประเทศ และต่างประเทศ 
 ๒) พัฒนารูปแบบการให้ความรู้ การรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การสื่อสารในสื่อกระแสหลัก เช่น โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ และวิทยุ, การสื่อสารในสื่อท้องถิ่น เช่น โทรทัศน์ท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน, การสื่อสาร
ในสื่อชุมชน เช่น หอกระจายข่าว และเสียงตามสาย, การสื่อสารโดยสื่อบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ แกนน า และ
อาสาสมัคร ตลอดจนการสื่อสารโดยสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ เช่น หนังสือ เอกสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ และ
บอร์ดนิทรรศการรวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสังคมออนไลน์ (Social Media) การจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 



๑๘ 
 

 ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภค และหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
คุ้มครองผู้บริโภค ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย  
 ๔) ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจ และสื่อสารมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูล
สินค้าและบริการที่ถูกต้องตามความจริง 
 

 (๒.๓) กลยุทธ์ ๓ การติดตามตรวจสอบ และสนับสนุนการท างานของสื่อ 

 ๒.๓.๑) เป้าหมายของกลยุทธ์  
  ส่งเสริมให้ผู้บริโภครู้เท่าทัน ติดตาม เฝ้าระวังการท างานของสื่อ ตลอดจนสนับสนุน
ให้สื่อมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ๒.๓.๒) มาตรการและวิธีการปฏิบัติ 
 ๑) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภครู้เท่าทันสื่อ โดยมีความรู้และทักษะ 
ในการตีความเนื้อหา ตั้งค าถาม วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสื่อ หรือโฆษณาท่ีได้รับ  
 ๒) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการกระบวนการมีส่วนร่วมในการติดตาม 
ตรวจสอบ และเฝ้าระวังสื่อละเมิดสิทธิผู้บริโภคของเครือข่ายผู้บริโภค และผู้บริโภคที่มีความรู้และทักษะการ
รู้เท่าทันสื่อ  
 

 (๒.๔) กลยุทธ์ ๔ เสริมสร้างความรู้แก่ผู้บริโภคในการบริโภคอย่างย่ังยืน 
 ๒.๔.๑) เป้าหมายของกลยุทธ์  
 สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภค โดยการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้บริโภคให้มีบทบาท
ที่ส าคัญในการส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยการเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีผลกระทบน้อยที่สุด
ต่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๔.๒) มาตรการและวิธีการปฏิบัติ 
 ๑) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริโภคอย่างยั่งยืนแก่ผู้บริโภคทุกกลุ่ม 
เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการตัดสินใจ
ในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค (Ecological Intelligence) และหันมาใส่ใจสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๑.๑) การให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดช่วงวัฏจักรชีวิตสินค้า อันจะน าไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ปลูกฝังจิตส านึก  
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 ๑.๒) ภาครัฐจัดท าหลักสูตรปลูกฝังจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม การบริโภคอย่าง
ยั่งยืนในการศึกษาภาคบังคับ และหลักสูตรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินโครงการบริโภคอย่างยั่งยืนใน
ระดับท้องถิ่น 
  ๒) สร้างกลไกการกระตุ้นกระแสผู้บริโภคอย่างยั่งยืน กระตุ้นความต้องการสินค้า 
ที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกผลักดันให้ผู้ผลิตต้องผลิตสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และ  
สุขภาวะของผู้บริโภค 
 ๓) สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภค ด้วยการให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
และการจัดเวทีเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ขององค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่ งแวดล้อม และภาคธุรกิจ เป็นการเปิด
ประเด็นถกเถียงแนวทางการบริโภคที่เหมาะสมกับสังคม หรือแนวทางการบริโภคอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่ความรู้สู่กลุ่มคนในวงกว้าง   



๑๙ 
 

 ๔) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยรูปแบบการบริโภคของคนในสังคม และพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการท าลายสิ่งแวดล้อมในทุกภาคพ้ืนที่ และทุกกลุ่มอาชีพ เพ่ือรับรู้ปัญหา สถานการณ์
ของการบริโภค และเพ่ือหาแนวทาง แบบแผนการบริโภคที่เหมาะสม รวมถึงการขยายผลการบริโภคอย่าง
ยั่งยืนแก่บุคคลทั่วไป อันน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคมโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
 

(๑) เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
๑.๑ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคมีความรู้และทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครอง

สิทธิผู้บริโภค 
๑.๒ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคมีจ านวนที่เพ่ิมขึ้น และสามารถแสดงศักยภาพในการด าเนินงาน

ของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

(๒) กลยุทธ์ 
 

(๒.๑) กลยุทธ์ ๑ การสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  
๒.๑.๑) เป้าหมายของกลยุทธ์  

 สร้าง และขยายเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชนและภาคสื่อสารมวลชน ในส่วนกลาง ภูมิภาค จังหวัดและท้องถิ่น ให้มีความครอบคลุม  
 ๒.๑.๒) มาตรการและวิธีการปฏิบัติ 
 ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รวมกลุ่ม และด าเนินกิจกรรมในการปกป้อง 
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และด าเนินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามความสนใจ ตลอดจนขยายเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากขึ้น 
 ๒) ส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสื่อสารมวลชน ภาควิชาการ กลุ่มวิชาชีพ 
และเครือข่ายทางสังคมต่าง ๆ ในส่วนกลาง ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น รวมกลุ่มในการปกป้องและคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภค  
 

 (๒.๒) กลยุทธ์ ๒ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  
 ๒.๒.๑) เป้าหมายของกลยุทธ์ 
 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพองค์กร เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทุกภาค
ส่วนทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคสื่อสารมวลชน ในส่วนกลาง ภูมิภาคและ
ท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๒.๒.๒) มาตรการและวิธีการปฏิบัติ 
 ๑) การศึกษา และวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทุกภาค
ส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน ในส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น เพ่ือใช้วางแผน และจัดกิจกรรมให้ความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการติดตาม และทบทวนการสร้างและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ๒) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบียบวิธีการปฏิบัติ ข้อมูลข่าวสาร 
สถานการณ์ปัญหาให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๓) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน การติดตามตรวจสอบ     
การสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน การเจรจาไกล่เกลี่ย การช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายให้กับเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค  
 ๔) ส่งเสริมและพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมในการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับ
เครือข่ายผู้ประกอบการ และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
 



๒๑ 
 

 ๕) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้านที่ตรงตามความต้องการ และความ
จ าเป็นให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม องค์กร หรือพ้ืนที่ เช่น ศักยภาพด้านภาษา การบริหาร
จัดการกลุ่มและเครือข่าย การเก็บและรวบรวมข้อมูล  
 ๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายผู้บริโภคในส่วนกลาง 
ภูมิภาค และท้องถิ่นให้ได้รับงบประมาณ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในทุกระดับ 
 ๗) ส่งเสริมให้มีการจัดท าหลักสูตรการคุ้มครองผู้บริโภค คู่มือการปฏิบัติงานของ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ที่รวบรวมเนื้อหาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ส าหรับให้เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรผู้บริโภค เครือข่ายผู้ประกอบการ และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

(๑) เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
การบูรณาการการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในส่วนของกลไกการท างานฐานข้อมูลองค์

ความรู้และการสื่อสารรวมทั้งเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 (๒) กลยุทธ์ 
 

(๒.๑) กลยุทธ์ ๑ การส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 ๒.๑.๑) เป้าหมายของกลยุทธ์ 
 ผลักดันให้เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ทั้ งจากภาครัฐ ภาควิชาการภาคเอกชน  
ภาคประชาชนและภาคสื่อสารมวลชน มีการประสานความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในทุกระดับอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน  
 ๒.๑.๒) มาตรการและวิธีการปฏิบัติ 
 ๑) เชื่อมร้อยเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน ในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นเข้าด้วยกัน โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทุกภาคส่วนมีการประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ และการ
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างภายใน และภายนอกเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
 ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจากภาครัฐ ภาควิชาการ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคสื่อสารมวลชน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
ด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนมีส่วนร่วมในการผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

๓) ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล 

๔) ผลักดันให้เกิดแผนปฏิบัติการการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 

 

 (๒.๒) กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ผลิต ผู้บริโภค ภาครัฐ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในการคุ้มครองบริโภคอย่างย่ังยืน  
 ๒.๒.๑) เป้าหมายของกลยุทธ์  
 สร้าง ส่งเสริม และพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผู้บริโภค และภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้มีการประสานความร่วมมือในแนวทางการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน อัน เป็นการยกระดับพัฒนา 
การคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒.๒) มาตรการและวิธีการปฏิบัติ 
 ๑) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มผู้ผลิต ผู้บริโภค และภาครัฐ มีการอบรม
ตัวแทนผู้น ากลุ่มคนรุ่นใหม่แต่ละภาคส่วนที่มีจิตส านึกสาธารณะ กล้าหาญ มีความรู้และความสามารถในการ
ประสานความร่วมมือ และเป็นผู้น าในการน ามาใช้ซึ่งหลักการปฏิบัติที่ยั่งยืนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
ในองค์กรของตน โดยเฉพาะผ่านทางนโยบายการจัดซื้อจัดหา ซึ่งจะเน้นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อม 



๒๓ 
 

 ๒) พัฒนา และขยายภาคีเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคให้ เกิดขึ้นในทุกภาคพ้ืนที่
ภายในประเทศ 
 ๓) พัฒนาการประสานความร่วมมือของกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และการท างานร่วมกัน โดยเฉพาะการด าเนินกิจการเพ่ือสังคม ซึ่งเป็นการด าเนินงานแบบอาศัยความ
ร่วมมืออย่างกว้างขวางจากเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

๕. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)                   
  

เพ่ือให้ เกิดการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่ งชาติ  ฉบับที่  ๑  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)   ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย และสามารถติดตามประเมินผลส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดแนวทางด าเนินงาน  
และติดตามการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ไว้ดังนี้ 

 

 ๕.๑ ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท าหน้าที่ด าเนินการผลักดันกลไกการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติดังกล่าวร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
โดยมีการติดตามประเมินผล และรายงานสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป    
 

๕.๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานหลักในการน าแผนยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ โดยสนับสนุน และประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  
ภาควิชาการ ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  ภาคสื่อสารมวลชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัด และแนวทางการติดตามและประเมินผลที่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ 
การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติฉบับนี้   

 

 ๕.๓ ให้มีการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติในสื่อสาธารณะ เพ่ือให้
ผู้บริโภคได้รับรู้แนวทางด าเนินงาน และเกิดความตื่นตัว ตระหนักรู้ในสิทธิผู้บริโภคที่จะเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

๕.๔ ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งที่มา ต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ทั้งภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานเพราะหน่วยงานแต่ละแห่งมีการปฏิบัติงาน การรับเรื่อง
ร้องเรียนต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน 

 
 
 



๒๕ 
 

๖. ผลสัมฤทธิ์ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔                             
 

เกิดการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔)  โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
และสามารถติดตามประเมินผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความเป็นรูปธรรมในการก ากับดูแลงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงนโยบาย ซึ่งจะท า
ให้รัฐบาลสามารถติดตามสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิดในทุกประเด็นที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐสามารถบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับประเทศตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่  
มุ่งช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการคุ้มครองทันต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 

 
๗. ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  
    (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดังนี้ 

๗.๑ ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม สมดุล ยั่งยืน 
๗.๒ งานคุ้มครองผู้บริโภคมีระบบ มาตรฐาน รวดเร็ว และดูแลอย่างต่อเนื่อง 
๗.๓ สร้างความเป็นธรรมแก่สังคม ท าให้สังคมมีคุณภาพ 
๗.๔ การท างานครอบคลุมผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
๗.๕ สร้างความเชื่อม่ันให้ผู้บริโภคว่าจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ 
๗.๖ ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน หรือได้รับการบริการที่ดี 
๗.๗ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการได้รับการคุ้มครองสิทธิ 
๗.๘ ผู้บริโภคมีความรู้ในการคุ้มครองตนเอง 
๗.๙ ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 
๗.๑๐ ผู้บรโิภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากข้ึน 

 
๘. การส่งต่อผลสัมฤทธิ์สู่การปฏิรูประยะท่ี ๓ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)                            
 

  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  
โดยเริ่มตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) รวมถึงเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ... หมวด ๓ มาตรา ๔๖ และ 
หมวด ๕ มาตรา ๖๑ อันจะส่งผลให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกลไกที่มีความเข้มแข็ง และมีความส าคัญ 
ในการคุ้มครองประชาชน พร้อมทั้งด าเนินการควบคู่กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทั้งนี้ การส่งต่อสู่การปฏิรูประยะที่ ๓ ของรัฐบาล มีกลไกการขับเคลื่อนโดยก าหนดแผนปฏิบัติ
การระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ พร้อมทั้งมีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จของ
แผนยุทธศาสตร์การคุม้ครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไว้อย่างชัดเจน 
 
 



๒๖ 
 

๙. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติการ 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบและกลไกการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

- รอ้ยละของผู้บริโภคท่ีได้รับการชดเชย เยียวยา 

- อัตราการลดลงของสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย 
- จ านวนกฎหมายมาตรฐาน มาตรการตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  
ที่ได้รับการพิจารณาและมีข้อสรุป 

๘๐ 

๖ 

๖ 

๘๕ 

๗ 

๗ 

๙๐ 

๘ 

๘ 

๙๕ 

๙ 

๙ 

๑๐๐ 

๑๐ 

๑๐ 

กลยุทธ์ ๑ พัฒนาระบบการป้องกันควบคุม ก ากับ
ดูแลสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย 

- อัตราการเพ่ิมข้ึนของสินค้าและบริการที่ได้รับการตรวจสอบ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

 

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. โครงการเฝ้าระวังปัญหา
คุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

- ส านักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา 

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓๔.๙๕๖๗ ๓๙.๙๕๐๕ ๒๔.๙๖๙๑ - ๑๒๑.๐๐ ๑๔๕.๐๐ ๑๗๔.๐๐ ๒๐๘.๘ 

๒. โครงการก ากับดูแล
ธุรกิจขายตรงและธุรกิจ
ตลาดแบบตรง 

- สคบ. (กคต.) - กรมการค้าภายใน 
- กระทรวงพาณิชย์  
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 
-ปคบ. 

๐.๒๑๖ ๐.๒๑๖ ๐.๒๑๖ ๐.๒๑๖ ๑.๘๖๔ ๑.๘๖๔ ๑.๘๖๔ ๑.๘๖๔ 

๓. โครงการพัฒนามาตรฐาน
การบริการการท่องเที่ยว 

- กรมการท่องเที่ยว 
 

- ททท. 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - ๖๖.๐๐ ๗๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๗.๐๐ 

๔. โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการการตรวจสอบ
การขายสินค้า และบริการ
ทาง Internet 

- สคบ. (กคต.) 
(สผพ. ส่วนเทคโน) 
 

- ปคบ. 
- ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๐.๘๕๙๕๕ ๐.๕๐๐๕๕ ๐.๕๐๐๕๕ ๐.๕๐๐๕๕ ๒.๓๖๑๒ ๒.๓๖๑๒ ๒.๓๖๑๒ ๒.๓๖๑๒ 



๒๗ 
 

 

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๕. โครงการตรวจสอบ
สถานที่ผลิต และสถานที่
จ าหน่ายสินค้า/บริการที่
ไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 

- สคบ. (กคฉ.) 
 

- ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
- ปคบ. 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๐.๐๖ 
 
 

๐.๐๖ 
 
 

๐.๐๖ 
 
 

๐.๐๖ 
 
 

๐.๕๔ ๐.๕๔ ๐.๕๔ ๐.๕๔ 

๖. โครงการพัฒนาวิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

- กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 
 

- ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

๔.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๕๐ ๒.๐๐ ๑๘.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๒.๐๐ ๒๕.๐๐ 

๗. โครงการสร้างระบบ
จัดท า แจ้งเตือน สินค้าท่ี
ไม่ปลอดภัย 

- สคบ. (กคฉ.) 
(สผพ.ส่วนเทคโน) 

- ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- ทุกหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

- - - - ๒๖.๐๐ - - - 

๘. โครงการพัฒนาระบบ
จัดท า แจ้งเตือน สินค้าท่ี
ไม่ปลอดภัย 

- สคบ. (กคฉ.) 
(สผพ.ส่วนเทคโน) 
 

 - - - - - ๙.๐๐ ๙.๐๐ ๙.๐๐ 

๙. โครงการควบคุมธุรกิจ
น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

- กรมการท่องเที่ยว 
 

- ททท. 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ - 

๑๐. โครงการจัดตั้งศูนย์
อ านวยการร่วมในการ
บริการประชาชน (One 
Stop Service) 

- สคบ.  
(กผป. ศูนย์ ๑๑๖๖) 

- กรมการค้าภายใน 
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
- ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

- - - - ๓๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 

 



๒๘ 
 

 

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑๑. โครงการส ารวจและ 
ประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กและ
เครื่องใช้ในครัวเรือน
ภายในประเทศ 

- กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 
 

- สคบ. 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๐.๑๑ ๐.๖๒๖ ๐.๐๐๙ - ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
กลยุทธ์ ๒ พัฒนาระบบการเรียกคืนสินค้า  
การยกเลิกการใช้ การชดเชยและเยียวยา 
ความเสียหายให้กับผู้บริโภค 

- จ านวนมาตรฐาน/ มาตรการ/ ระบบ ที่ถูกก าหนดส าหรับควบคุมสินค้า
และบริการ หรือป้องกันอันตรายจากสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย 
๑๐ กลไก 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

 

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. โครงการศึกษาวิจัยการ
เรียกคืนสินค้าในไทย 
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ 
เช่น อาเซียน ยุโรป และ
ก าหนดมาตรการที่ส าคัญ 

- สคบ. (ส่วน ตปท.) 
 

- ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - ๑๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
กลยุทธ์ ๓ พัฒนานโยบายและปรับปรุง
มาตรการ มาตรฐาน และกฎหมายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

- จ านวนกฎหมายที่ได้รับการทบทวน แก้ไข พัฒนา เพ่ือประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

 

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. โครงการพัฒนากฎหมาย
ก ากับดูแลความปลอดภัย
ของสินค้า และประชา
พิจารณ์เกี่ยวกับกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค 
 

- สคบ. (กกค.)  
 

- ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
- ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
- กรมการค้าภายใน 
- กระทรวงพาณิชย์ 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑.๕ ๐.๘๕ ๐.๘๔๗ - ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

๒. โครงการสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ออกข้อบังคับฯ เกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค 

- กระทรวงมหาดไทย 
(กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
- สคบ. (สปจ.) 

- สกถ. 
- หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจ 
 

- - - - ๓๒๒.๐๐ ๓๓๐.๐๐ ๓๓๘.๐๐ ๓๔๖.๐๐ 

 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
กลยุทธ์ ๔ พัฒนามาตรการสนับสนุนและการ
บังคับใช้ต่าง ๆ ในการส่งเสริมการบริโภค
อย่างยั่งยืน 

- จ านวนกิจกรรมการส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน 
 

๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

 

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. โครงการฉลาดซื้อประหยัดใช้ 
    (ร ณ ร งค์ ส ร้ า ง ค ว า ม
ตระหนักรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค
ในการรักษาสิทธิประโยชน์
ข อ งต น เอ ง  “ ฉ ล าด ซื้ อ
ประหยัดใช้”ประชาสัมพันธ์
ให้รูปแบบต่าง และช่องทาง
ต่างๆ) 

- กรมการค้าภายใน 
 

- สถาบันการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา และ
มหาวิทยาลัย 
- ประชาชนทั่วไป 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓.๘๕๒๑๖๕ ๖.๑๑๒๐๐๕ - - ๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐ 

๒. โครงการประกวดการใช้
เทคโนโลยี ในการผลิตอย่าง
ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 

- กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ 

๓. โครงการส่งเสริมการผลิต
สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงอุตสาหกรรม  
(ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

- สคบ. 
- กระทรวงทรัพยากรฯ 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - ๕.๐ ๕.๐ ๕.๐ ๕.๐ 

 



๓๒ 
 

.ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
กลยุทธ์ ๕ ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือ
สังคม (Social Enterprise) 

- จ านวนกิจกรรมสร้างจิตส านึกเพ่ือสังคมให้แก่
ผู้ประกอบการ 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

 

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. โครงการสร้างกลไก
เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

- สคบ. (กกค.)  - กรมการค้าภายใน 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๐.๘๗๕ ๐.๙๔๘๑ ๐.๘๗๕ ๐.๖๔ ๑.๒๐ ๑.๒๐ ๑.๒๐ ๑.๒๐ 

๒. โครงการผลักดันกลไก
การชดเชย เยียวยาผู้บริโภค
ที่ได้รับความเดือดร้อน 

- สคบ. (กกค.)   - - ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๖.๐๐ ๖.๐๐ ๖.๐๐ ๖.๐๐ 

๓. โครงการรัฐร่วมใจผู้ผลิต
ผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
 

- กรมการค้าภายใน 
- สมอ. 
- กรมสรรพากร 
- กระทรวงการคลัง 
- กรมบัญชีกลาง 
- สคบ. 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - ๘.๐๐ ๘.๐๐ ๘.๐๐ ๘.๐๐ 

๔. โครงการรัฐร่วมใจผู้ผลิต
ลดปัญหามลพิษและ
สิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงทรัพยากรฯ 
(กรมควบคุมมลพิษ) 

- ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 

 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ในการคุ้มครองผู้บริโภค 

- ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (๒๕๖๐) 
- ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค  
(๒๕๖๑-๔) 
- ความพึงพอใจของประชาชนต่อฐานข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (๒๕๖๑-๔) 
- ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อฐานข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (๒๕๖๑-๔) 

๑ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 

๒ 
 

๘๕ 
 

๘๕ 
 

๘๕ 

๓ 
 

๙๐ 
 

๙๐ 
 

๙๐ 

๔ 
 

๙๕ 
 

๙๕ 
 

๙๕ 

๕ 
 

๑๐๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 

กลยุทธ์ ๑ พัฒนาระบบรวบรวม และเชื่อมโยง
ข้อมูลการร้องเรียน และสถานการณ์ ปัญหา
ของผู้บริโภค 

- มีฐานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภคทุกระบบ และมี
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

มีการ
เชื่อมโยง 
ร้อยละ 
๖๐ 

มีการ
เชื่อมโยง 
ร้อยละ 
๗๐ 

มีการ
เชื่อมโยง 
ร้อยละ 
๘๐ 

มีการ
เชื่อมโยง 
ร้อยละ 
๙๐ 

มีการ
เชื่อมโยง
ครบทุก
ระบบ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. โครงการพัฒนาและ
ขยายผลศนูย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของรัฐบาล 
(Integrated Complaint 
Management System) 

- ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 
 
 
 

- หน่วยงานของรัฐที่เป็น
หน่วยรบัเรื่องราวร้องทุกข ์
- รวมศูนย์สายดว่นทั้งหมด 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

   - บูรณาการการด าเนินการ
เรื่องร้องทุกข์และเช่ือมโยงข้อมูล
เรื่องร้องทุกข์ 
   - การบรหิารจดัการและดูแล
ระบบการจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์ รวมถึงการพัฒนาระบบฯ 
และบุคลากรให้มศีักยภาพ
รองรับการให้บริการประชาชน 
   - พัฒนาการให้บริการศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและ
บริการ (สายด่วน ๑๕๖๙) 
   - โครงการด าเนินงานศูนย์
คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ 
(โทร ๑๕๘๔) 

 
 
 
 
 
 
 
- กรมการค้าภายใน 

 
- กรมการขนส่งทางบก 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒ 
 
 
 

๑๓.๑๐๙๔๙ 

๒.๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒ 
 
 
 

๑๓.๑๐๙๔๙ 

๓๙.๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒ 
 

 
๑๓.๑๐๙๔๙ 

๑๔.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒ 
 
 
 

๑๓.๑๐๙๔๙ 

 
 
 

๒๓.๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓๒ 
 
 
 

๕๔.๖ 

 
 
 

๒๓.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๕๘๐๘๘ 
 
 
 

๕๔.๘ 

 
 
 

๒๓.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๕๘๐๘๘ 
 
 
 
 

๕๕.๐ 

 
 
 

๒๓.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๕๘๐๘๘ 
 
 
 

๕๕.๒ 

๒. โครงการพัฒนาระบบ
คุ้มครองผู้บริโภคให้เชื่อมต่อ
กับส่วนระดับภูมิภาค ระดับ
จังหวัด 

- กระทรวงมหาดไทย 
(ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย) 
- สคบ. (สปจ.) 

- หน่วยงานของรัฐที่เป็น
หน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

- - - - ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

๓. โครงการจัดท า 
Application รับเรื่อง
ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 

- สคบ.  
(สผพ.ส่วนเทคโนฯ) 
 

- กระทรวงดิจิทัลฯ (ดท.) 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - ๑๐.๐๐ - - - 

๔. โครงการจัดท าฐานข้อมูล
กลางด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

- สคบ. 
(สผพ.ส่วนเทคโนฯ) 

- กระทรวงดิจิทัลฯ (ดท.) 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - ๑๐.๐๐ - - - 

 



๓๕ 
 

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๕. โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้อง
ทุกข์ (Contact Point) 

- ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 
 

- ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๑.๒ - - - ๑.๔ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ 

๖. โครงการขยายและ
พัฒนาเครือข่ายคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภค  

- กระทรวงมหาดไทย
(กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
- สคบ. (สปจ.) 

- สปสช. และภาคเขต 
- หน่วยบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
- ภาคประชาชน 
- ส านักงานกระทรวง
สาธารณสุข 
- ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- - - - ๑๔๐.๐๐ ๑๔๐.๐๐ ๑๔๐.๐๐ ๑๔๐.๐๐ 

๗. โครงการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน โครงการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ
อ านวยการศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact 
Center : GECC) 
 

- ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 

- กรมการขนส่งทางบก 
- ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๐.๒๐ ๐.๐๕ ๐.๒๕ ๐.๓๐ - - - - 

- ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนา
เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก เพื่อ
น าไปสู่การรับรองมาตรฐานศูนย์
ราชการสะดวก 

- ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 

 - - - - ๐.๕๕ ๐.๕๕ ๐.๕๕ ๐.๕๕ 



๓๖ 
 

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

- ส่งเสริมใหส้่วนราชการมีการ
ให้บริการประชาชนตามเกณฑ์
มาตรฐานของ GECC  

- ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 

กรมการขนส่งทางบก - - - - ๑๑.๑ ๑๑.๑ ๑๑.๑ ๑๑.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
กลยุทธ์ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียนสู่การด าเนินงานเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค 

- จัดท าบทวิเคราะห์สถานการณ์คุ้มครองผู้บริโภคแต่ละ
ด้านเสนอเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ก าหนด
นโยบาย 
 

มีบท
วิเคราะห์
เสนอ
ประกอบการ
ตัดสินใจของ
ผู้ก าหนด
นโยบาย 

มีบท
วิเคราะห์
เสนอ
ประกอบการ
ตัดสินใจของ
ผู้ก าหนด
นโยบาย 

มีบท
วิเคราะห์
เสนอ
ประกอบการ
ตัดสินใจของ
ผู้ก าหนด
นโยบาย 

มีบท
วิเคราะห์
เสนอ
ประกอบการ
ตัดสินใจของ
ผู้ก าหนด
นโยบาย 

มีบท
วิเคราะห์
เสนอ
ประกอบการ
ตัดสินใจของ
ผู้ก าหนด
นโยบาย 

 

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลางด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

- สคบ. 
(สผพ.ส่วนเทคโนฯ) 
 

- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - - - - - ๕.๐ ๕.๐ ๕.๐ 

๒. โครงการศึกษาวิจัย
ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค
ในประเทศไทย 

- สคบ. 
(สผพ.ส่วนวิชาการ) 

- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - - - - - - ๒.๐ - 

 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาองค์ความรู้ และการ
สื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

- ระดับการรับรู้สื่อด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน 
- ระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

๑ 
 

๑ 

๒ 
 

๒ 

๓ 
 

๓ 

๔ 
 

๔ 

๕ 
 

๕ 
กลยุทธ์ ๑ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสถานการณ์การคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- อัตราการเพ่ิมข้ึนของงานวิจัย/ องค์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

 

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. โครงการให้ความรู้การ
คุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการ 

- สคบ. (กผป.) 
 

- ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
- ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
- กระทรวงพาณิชย์ 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕.๔๙๓๘๘ ๕.๒๓๒ ๖.๕๙๙๘ ๒.๒๑๓๕๒ ๒๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๕.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
กลยุทธ์ ๒ การให้ความรู้ผ่านช่องทาง และ
วิธีการที่หลากหลาย 

- ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. โครงการประชาสัมพันธ์
เพ่ือสนับสนุนการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ในเชิงรุก 
 
 
   - โครงการสารคดีสั้น ๑ นาที 
กับ กปถ. เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

- กรมประชาสัมพันธ์ - สคบ. 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- กรมการขนส่งทางบก 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

๑.๒ 

- 
 
 
 
 

๑.๒ 

- 
 
 
 
 

๑.๒ 

๑๕.๐๐ 
 
 
 
 

๔.๐๐ 

๑๖.๐๐ 
 
 
 
 

๔.๐๐ 

๑๘.๐๐ 
 
 
 
 

๔.๐๐ 

๒๐.๐๐ 
 
 
 
 

๔.๐๐ 

๒. โครงการสนับสนุนสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

- สคบ. (กผป.) - กระทรวงมหาดไทย 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ๓.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๑๗.๐๐ ๒๑.๐๐ ๒๔.๐๐ ๒๗.๐๐ 

๓. โครงการให้ความรู้ ข้อมูล
แก่ผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดการ
เฝ้าระวัง 

- กรมประชาสัมพันธ์ - สคบ. 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการต่างประเทศ 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - ๙.๐๐ ๑๑.๐๐ ๑๓.๐๐ ๑๕.๐๐ 

๔. โครงการสร้างความเข้าใจ
แก่เครือข่ายสื่อสารมวลชน
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคของภาครัฐ 

สคบ. (กผป.) - กรมประชาสัมพันธ์ ๐.๑ - - - ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ 



๔๐ 
 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
กลยุทธ์ ๓ การติดตามตรวจสอบ และ
สนับสนุนการท างานของสื่อ 

- ระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่อการเฝ้าระวังสื่อที่ละเมิด
สิทธิผู้บริโภค 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. โครงการจัดท าสื่อ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข้อเท็จจริงให้กับผู้บริโภค 

- สคบ. (กผป.) - กสทช. 
- กระทรวงดิจิทัลฯ (ดท.) 
- กรมประชาสัมพันธ์ 
- กระทรวงพาณิชย์ 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๐.๑ - - - ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 

๒. โครงการอบรมจัดท าสื่อ
เกี่ยวกับความรู้เท่าทันสื่อ 

- สคบ. (กผป.) - กสทช. 
- กระทรวงดิจิทัลฯ (ดท.) 
- กรมประชาสัมพันธ์ 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๐.๕ - - - ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
กลยุทธ์ ๔ เสริมสร้างความรู้แก่ผู้บริโภค ใน
การบริโภคอย่างยั่งยืน 

- อัตราที่ลดลงของการบริโภคสินค้าและบริการที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของประชาชน 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

 

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. โครงการปลูกฝังความรู้
เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้บริโภคในสถานศึกษา 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา) 

- สคบ. 
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- กรมประชาสัมพันธ์ 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - ๑.๐๐ ๐.๙ ๐.๙ ๐.๙ 

๒. รณรงค์และสร้างความ
ตระหนักให้แก่องค์กร
ผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อม 
และภาคธุรกิจ ในแนวทาง
ของการบริโภคอย่างยั่งยืน 

- สคบ. (กผป.) 
 

- สคบ. 
- กรมประชาสัมพันธ์ 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - ๒.๕ ๑.๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างและการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 

- ร้อยละของจ านวนสมาชิกเครือข่ายที่มีความรู้ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
- ร้อยละของจ านวนเครือข่ายทีม่ีผลการประเมินตนเองผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

๖๐ 
 

๖๐ 

๖๕ 
 

๖๕ 

๗๐ 
 

๗๐ 

๗๕ 
 

๗๕ 

๘๐ 
 

๘๐ 

กลยุทธ์ ๑ การสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค - ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
 

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. โครงการจัดตั้งเครือข่าย
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใน
สถาบันการศึกษา 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา) 

- สคบ. - - - - ๒.๐๐ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๐๐ 

๒. โครงการอบรมให้ความรู้
แก่ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค 
ในสถานศึกษา 

- สคบ.  
(ส่วนประสานฯ) 
 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- ทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

- - ๐.๑๔๐ - ๑.๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๓. โครงการสร้างเครือข่าย
ประชาชน และทุกภาคส่วน  
ในการปกป้องและคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภค    
- สร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดูแล
ราคาและพฤตกิรรมทางการค้าโดย
ส่งเสริมให้มีอาสาธงฟ้า ๑๕๖๙ เพื่อเป็น
เครือข่ายในการสอดส่องดูแลพฤตกิรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม 
 
 
 

- สคบ. 
(ส่วนประสานฯ) 

- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
- กรมการคา้ภายใน 
 

- 
 
 

๐.๕๕๘๐ 
 
 
 
 
 

- 
 
 

๑.๖๒๔๐ 
 
 
 
 
 

- 
 
 

๑.๐๗๔๐ 
 
 
 
 
 

- 
 
 

๑.๐๗๔๐ 
 
 
 
 
 

๑.๕ 
 
 

๗.๖๓๐ 
 
 
 
 
 

๑.๐๐ 
 
 

๘.๘๓๐ 
 
 
 
 
 

๑.๐๐ 
 

 
๘.๘๓๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๐๐ 
 

 
๘.๘๕๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

   - พัฒนาเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์
สิทธิกรมการค้าภายในโดยจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมใน
การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้บริโภคให้แก่
เครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษา 

๖.๐ ๖.๐ 
 

๖.๐ 
 

๖.๐ 
 

๖.๐๐ 
 

๖.๐๐ 
 

๖.๐๐ 
 

๖.๐๐ 

๔. โครงการพัฒนาศักยภาพ
สมาพันธ์ชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภค กทม. 

- สมาพันธ์ชมรม
คุ้มครองผู้บริโภค กทม. 

- สคบ. 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - ๐.๐๔ - ๐.๘๐ ๐.๘๐ ๐.๘๐ ๐.๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
กลยุทธ์ ๒ การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค 

- อัตราที่เพ่ิมข้ึนของวิทยากรตัวคูณด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ร้อยละของจ านวนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๒ 
 

๖๐ 

๔ 
 

๖๕ 

๖ 
 

๗๐ 

๘ 
 

๗๕ 

๑๐ 
 

๘๐ 
 

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. โครงการชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคในสถานศึกษาดีเด่น 

- สคบ. 
(ส่วนประสานฯ) 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - ๑.๕ ๑.๓ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๒. โครงการจัดท าฐานข้อมูล
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค 

- สคบ. 
(ส่วนประสานฯ) 

- ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - ๑.๘ ๑.๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๓. โครงการพัฒนาความรู้
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่
ครูที่ปรึกษาชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- สคบ. 
(ส่วนประสานฯ) 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - ๑.๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๔. โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
 
 

- สคบ. 
(ส่วนประสานฯ) 
(สปจ.) 

- กรมการค้าภายใน 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๒ ๑.๒ 



๔๕ 
 

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๕. โครงการอบรมให้ความรู้ 
และแนวทางการด าเนินงาน
ของเครือข่าย 

- สคบ. 
(ส่วนประสานฯ) 
(สปจ.) 

- กรมการค้าภายใน 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - ๐.๘ ๐.๘ ๐.๘ ๐.๘ 

๖. โครงการสร้างวิทยากรรุ่นใหม่ - สคบ.(ส่วนประสานฯ)  ๐.๒๒๐ - - - ๐.๗ ๐.๗ ๐.๗ ๐.๗ 

๗. โครงการคลินิค สคบ. - สคบ. 
(ส่วนประสานฯ) 

- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองผู้บริโภค 

- - ๐.๑ - ๐.๒ ๐.๒ ๐.๒ ๐.๒ 

๘. โครงการเจรจาไกล่เกลี่ย
ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

- สคบ. (สลก.) 
 

- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองผู้บริโภค 

๐.๙๙ - - - ๐.๙ ๐.๙ ๐.๙ ๐.๙ 

๙. โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของชมรม
คุ้มครองผู้บริโภคใน
สถานศึกษา 

สคบ. 
(ส่วนประสานฯ) 

- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองผู้บริโภค 

- - - - ๐.๙ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

๑๐. โครงการจัดท าคู่มือ
หลักสูตรการฝึกอบรม
ความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- สคบ. 
(ส่วนประสานฯ) 

- กรมการค้าภายใน 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - ๐.๑๖ - - - 

 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบูรณาการ 
การคุ้มครองผู้บริโภค 

- ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ 
- ร้อยละของจ านวนกิจกรรมที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

๘๐ 
 

๘๐ 

๘๕ 
 

๘๕ 

๙๐ 
 

๙๐ 

๙๕ 
 

๙๕ 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
กลยุทธ์ ๑ การส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค 

- ระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สื่อสารมวลชน วิชาการ 
เอกชน ในการด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับภาครัฐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

โครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. โครงการบันทึกข้อตกลง
ทางวิชาการระหว่าง สคบ. 
กับกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือ
ก าหนดหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
(MOU) 

- สคบ.  
(ส่วนประสานฯ) 

- มหาวิทยาลัย 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- อาชีวศึกษา 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ๐.๒๒ - - ๐.๗ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ 

๒. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร 
สถานการณ์ การคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 
 
 
 
 

- สคบ. (กผป.) - กทม. 
- สนง.อย. 
- กรมการค้าภายใน 
- สมอ. 
- มูลนิธ ิ
- สมาคม 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ 



๔๗ 
 

โครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๓. โครงการสร้างกระบวนการ
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานเพื่อพิจารณา 
ปัญหาหรือสะท้อนปัญหา
ในทางปฏิบัติ 

- สคบ. (กพบ.) 
 

- กทม. 
- ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
- กรมแรงงาน 
- กรมการค้าภายใน 
- ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - ๐.๗๐ ๐.๗๐ ๐.๗๐ ๐.๗๐ 

๔. โครงการติดตาม
ประเมินผลประสิทธิภาพ
การบูรณาการงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- สคบ. (ส่วนวชิาการฯ) - ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- - - - ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย
ระหว่างกลุ่มผู้ผลิต ผู้บริโภค ภาครัฐ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่าง
ยั่งยืน 

- อัตราการเพ่ิมข้ึนของผู้น ากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีจิตส านึกสาธารณะ 
 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

 

โครงการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน/ จ านวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. โครงการอบรมความรู้ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้น า
ชุมชน หรือผู้น าแรงงาน หรือ
ผู้สนใจ 

- สคบ. (สปจ.) 
(ส่วนประสานฯ) 

- กสทช. 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงแรงงาน 

- - - - ๐.๖ ๐.๖ ๐.๖ ๐.๖ 

๒. โครงการรวมพลังเครือข่าย
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

- กรมการค้าภายใน 
 

- สถาบันการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา และ
มหาวิทยาลัย 
- ประชาชนทั่วไป 
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

 
 
 
 



๔๙ 
 

๑๐. การติดตามประเมินผล 
 

 มีหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผล และตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน และถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ  โดยก าหนดแนวทางการประเมินผล ดังนี้  
 ๑๐.๑ วางระบบการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ เพ่ือเชื่อมโยงตัวชี้วัด เป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) รวมทั้งเป้าหมาย และประเด็นพัฒนาส าคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 ๑๐.๒ ต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างาน ตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและ ประเมินผล 
เพ่ือท าให้ระบบติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาให้ทันสมัยเพ่ือฝึกอบรม เทคนิค  วิธีการ 
หลักการ แนวคิดในการประเมินผล  
 ๑๐.๓ ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ และ 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั้ งในส่วนกลางและในพ้ืนที่ เพ่ือให้การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
 ๑๐.๔ ก าหนดผู้ประเมินจากภายนอก (Third Party) ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความช านาญ
และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีความเป็นสากล ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เชื่อถือได้  
 ๑๐.๕ น าเสนอผลการติดตามประเมินผล ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ก าหนดนโยบาย หน่วยงานน านโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงาน สนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนสาธารณชน
ผู้สนใจได้รับทราบผลการประเมิน  
 ๑๐.๖ พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ  ในการ
ประเมินผล 
  ๑๐.๗ ก าหนดระยะเวลาในการติดตามประเมินผล ๒ รอบ (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก 
 

 



๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติคณะรัฐมนตรี 
 



๕๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท ์
 



๕๒ 
 

 

 

 
การบูรณาการ (Integration) 
 หมายถึง การเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ทุกองค์ประกอบเข้ามาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวเป็นส่วนหนึ่งของกัน
และกันอย่างแยกกันมิได้ หรือการรวมส่วนต่างๆ ประสานสัมพันธ์อย่างเป็นเอกภาพ ท าให้เกิดความสมบูรณ์
ในลักษณะของการผนึกก าลัง (Synergy) เพ่ือให้กลไกต่าง ๆ ท างานร่วมกันในลักษณะที่เป็นองค์รวมและสมดุล 
 
ความสมดุล (Balance) 
 หมายถึง การที่ภาคีทุกภาคส่วนมีการประสานความร่วมมือ มีส่วนร่วมเพ่ือขับเคลื่อนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพโดยการสร้างสมดุล ๓ ด้านได้แก่ สมดุลทางอ านาจ สมดุลทางเศรษฐกิจและสมดุลทางสังคม
ให้กับภาคีหลักในการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และรัฐบาล (หรือภาคีหลักในการสังคมไทย 
ได้แก่ ภาคีการเมือง ภาคีข้าราชการ ภาคีนักธุรกิจ ภาคีนักวิชาการ และภาคีประชาชน) ให้ทุกฝ่ายได้รับการ
เฉลี่ยอ านาจ ผลประโยชน์ และมีที่ยืนทางสังคมอย่างเหมาะสม 
 
ความเป็นธรรม (Social Justice) 
 หมายถึง ความถูกต้องในการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม หรือการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติตามความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น และฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ความเป็นธรรมในเรื่อง
การคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึงความถูกต้องที่พ่ึงปฏิบัติต่อผู้บริโภค ได้แก่ ๑. ความเป็นธรรมด้านราคา  
๒. ความเป็นธรรมด้านคุณภาพ ๓. ความเป็นธรรมด้านบริการ ๔. ความเป็นธรรมด้านการโฆษณาชวนเชื่อ 
 
การเยียวยา (Redress) 
 หมายถึง การบรรเทาความทุกข์ให้กับผู้บริโภคที่ประสบปัญหา หรือได้รับผลกระทบความเสี่ยหาย
จากสินค้าและบริการให้ได้รับความช่วยเหลือ และฟ้ืนฟูผลกระทบดังกล่าวอย่างยุติธรรม โดยใช้
กระบวนการของการเจรจาไกล่เกลี่ย ตลอดจนการใช้มาตรการในการซ่อมแซม (Repair) การเปลี่ยนสินค้า 
(Replace) การรับส่วนลด (Reduction) การรับเงินคืน (Refund) ทั้งนี้หากสินค้าได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามี
อันตรายต่อผู้บริโภคก็จะน าไปสู่การห้ามจ าหน่าย ห้ามผลิต ห้ามน าเข้า และยกเลิกการใช้ 
 
การบริโภคอย่างย่ังยืน (Sustainable Consumption)  
 การบริโภคอย่างยั่งยืนมีความเกี่ยวข้องทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ในส่วนการบริโภ ค 
อย่างยั่งยืนเป็นการบริโภคอย่างพอดี พอประมาณ ตามความจ าเป็นพื้นฐาน และน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยมีหลักส าคัญ ๓ ประการคือ ๑. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้เป็นการบริโภคอย่างพอดี 
พอประมาณ ๒. การสร้างค่านิยมในการบริโภคภายใต้เงื่อนไขความพอดี พอประมาณ ๓. การสร้างความรู้
ความตระหนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค และเร่งสร้างจิตส านึกในการบริโภคอย่างยั่งยืน 
 ในขณะที่ภาคการผลิต ค านึงถึงการผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร  
อย่างคุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ รวมทั้งค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ของระบบนิเวศ  
และการหมุนเวียนทรัพยากร เพ่ือให้ เกิดความพอเพียงและสามารถตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ ดี  
และการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

นิยามศัพท์ 



๕๓ 
 

กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) 
 หมายถึง กิจการหรือธุรกิจ ที่มีลักษณะในการแก้ปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือสภาพแวดล้อม
ของมนุษย์เป็นหลัก โดยน าโมเดลธุรกิจมาใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างรายได้ ซึ่งผลก าไรที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่
จะน าไปลงทุนเพ่ือขยายผลหรือน ากลับสู่ชุมชนต่อไป โดยมีลักษณะที่ส าคัญได้แก่ ๑. มีเป้าหมายทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ผลก าไรสูงสุด ๒. มีรูปแบบการด าเนินการที่ยั่งยืนทางการเงิน ๓. เป็นมิตรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการผลิตและการด าเนินกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในระยะยาว ๔. ผลก าไรคืนสู่สังคมและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือคืนผลประโยชน์แก่สังคมและ
ชุมชน ๕. ด าเนินการอย่างโปร่งใสและเปิดเผยต่อสาธารณะ 
 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
 หมายถึง องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือมีการด าเนินธุรกิจภายใต้หลัก
จริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมอันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีหลักแนวคิด
ที่ส าคัญได้แก่ ๑. การก ากับดูแลกิจการที่ดี ๒. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ๓. การเคารพสิทธิ
และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ๔. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ๕. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  
๖. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ๗. การเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ๘. การจัดท า
รายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
หลักการของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 
 หมายถึง หลักการการจัดการที่ช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันควบคู่ กับ 
ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันน าไปสู่ผลประกอบการพัฒนาและยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญ ๓ ข้อ คือ ๑. พยายามลดการบริโภคทรัพยากร (Reduce the consumption of 
resources) รวมถึงลดการใช้วัตถุดิบ  ส่ งเสริมการใช้ซ้ า (Reuse) และการแปรใช้ ใหม่  (Recycle)  
๒. ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (Reducing the impact on nature) ๓. การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
และบริการ (Increasing product or service value) 
 
โครงการฉลากเขียว (Green Label หรือ Eco Label) 
 ฉลากเขียว คือ ฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลิตภัณฑ์ที่ท าหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยมีคุณภาพยังอยู่ในระดับมาตรฐานที่ก าหนด โครงการฉลากเขียว
ริเริ่มขึ้นโดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Thailand Business Council for Sustainable 
Development : TBCSD) เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๓๖ โดยความเห็นชอบและร่วมมือจากกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อันน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการ
ฉลากเขียวพัฒนาเกณฑ์และข้อก าหนดสินค้าที่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ผลักดันให้ผู้ผลิตพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ผู้บริโภคมีทางเลือกท่ีจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
มาตรการ PPP (Polluter Pays Principle : PPP) 
 หมายถึง หลักการที่คิดขึ้นเพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมี 
๒ ลักษณะ ได้แก่ PPP๑ คือ การให้สิทธิประโยชน์กับผู้ผลิตที่ไม่ก่อมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม เช่น การยกเว้นภาษ ี
PPP๒ คือ การบังคับให้ผู้ผลิตที่ก่อมลพิษจะต้องเสียเงิน เพ่ือบ าบัดในรูปภาษีหรือค่าธรรมเนียมพิเศษ 



๕๔ 
 

ISO ๑๔๐๐๐ 
 หมายถึง มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (Environment Management 
Standard) เพ่ือให้องค์กรต่าง ๆ มีระบบในการรักษา ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพสิ่ งแวดล้อม มีการ
วางแผนและด าเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและลดมลพิษ โดยมุ่งไปที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งอาจเกิดจากกิจกรรม กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ขององค์กรนับตั้งแต่ขั้นตอนการได้มา
ของวัตถุดิบ การออกแบบ การวิจัยและพัฒนาการผลิต การน าไปใช้ง าน การน ากลับมาใช้ใหม่  
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเลี่ยงการใช้สารเคมีอันตรายซึ่งถือเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  
และมีประสิทธิภาพ 
 
ISO ๒๖๐๐๐ 
 หมายถึง มาตรฐานองค์กรระหว่างประเทศว่าด้ วยความรับผิดชอบต่อสั งคม (Social 
Responsibility) ซึ่งได้ก าหนดประเด็นหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ๗ ประการได้แก่ ธรรมาภิบาล 
สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติที่เป็นธรรม ประเด็นด้านการบริโภค และการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในประเด็นด้านการบริโภค ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรมีการบริหารจัดการได้แก่
การตลาดที่เป็นธรรมสารสนเทศที่เป็นจริง ไม่เบี่ยงเบน และการปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นธรรม การคุ้มครอง
สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค การบริโภคอย่างยั่งยืน การบริการ การสนับสนุนและการยุติข้อ
ร้องเรียนและข้อโต้แย้งแก่ผู้บริโภค การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค การเข้ าถึงบริการ 
ที่จ าเป็น การให้ความรู้ และการสร้างความตระหนัก 
 
มาตรฐาน ๙๙๙๙ 
 หมายถึง มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคการผลิตอุตสาหกรรม เป็นมาตรฐานให้องค์กร
ภาคอุตสาหกรรมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ซึ่งจะมุ่งเน้นการผลิตที่พอเพียง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากร
วัตถุดิบ และพลังงานที่ไม่ฟุ่มเฟือย รวมถึงการขยายการลงทุนที่ไม่เกินความสามารถของผู้ประกอบการ และ
เป็นประโยชน์ในแง่การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างสมดุล ยั่งยืนในมิติของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
 
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
 หมายถึง แนวทางการด ารงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน 
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวัน การพัฒนา และบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
ค านึงถึงความพอประมาณ (ความพอประมาณ หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับด าเนินชีวิต การด าเนินธุรกิจ
อย่างพอเพียงตามความสามารถและศักยภาพ และเป็นไปอย่างมีเหตุผลที่เหมาะสม) ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว (การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เป็นการเตรียมความพร้อม ความรู้ ที่จะรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง) ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
เป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด าริแก่พสกนิกร
ชาวไทย เพื่อให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์ 
 
 
 



๕๕ 
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ศูนย์ราชการเฉลิมเกียรติ ๘๐ พรรษฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 

http://www.ocpb.go.th 


