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บทที่  3 
มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการคุมครองผูบริโภค 

 
 มาตรฐานและตัวช้ีวัดดานการคุมครองผูบริโภคไดถูกกําหนดไวเพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานดานการคุมครองผูบริโภคขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดเปนมาตรฐาน 4 ดาน 
ไดแก 
 3.1 ดานการเสริมสรางศักยภาพและการสรางเครือขายการมีสวนรวมของผูบริโภค 
ประกอบดวย 
  3.1.1 สนับสนุนหรือจัดใหมีการใหความรูเกี่ยวกับการเสริมสรางศักยภาพผูบริโภค 
  3.1.2 สนับสนุนหรือจัดใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของผูบริโภค                 
ในทองถิ่น 
  3.1.3 สนับสนุนหรือจัดใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการทํากิจกรรมของกลุมผูบริโภค 
  3.1.4 สนับสนุนหรือจัดใหมีการจัดตั้งกลุมเครือขายผูบริโภค 
  3.1.5 สนับสนุนหรือจัดใหมีการทํากิจกรรมของกลุมเครือขายผูบริโภค 
  3.1.6 สนับสนุนหรือจัดใหมีการติดตามประเมินผลการทํางานของกลุมและเครือขาย
ผูบริโภค 
 3.2 ดานการเผยแพรประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค ประกอบดวย 
  3.2.1 สนับสนุนหรือจัดใหมีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของประชาชน เพื่อวางแผน
เผยแพรประชาสัมพันธ 
  3.2.2 สนับสนุนหรือจัดใหมีการดําเนินการเพื่อใหมีสื่อประชาสัมพันธการคุมครอง
ผูบริโภค 
  3.2.3 สนับสนุนหรือจัดใหมีการดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค 
 3.3 ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผลการคุมครองผูบริโภค ประกอบดวย  
  3.3.1 สนับสนุนหรือจัดใหมีการดําเนินการตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการคุมครอง 
ผูบริโภค 
 
 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 
 

30 บทที่ 3   มาตรฐานและตัวช้ีวัดดานการคุมครองผูบริโภค     

 3.4 ดานการปฏิบัติหนาท่ีของนายตรวจชั่งตวงวัด ประกอบดวย 
  3.4.1 สนับสนุนหรือจัดใหมีการดําเนินการออกปฏิบัติงานสํารวจตรวจสอบเครื่องช่ัง
ตวงวัดและสินคาหีบหอ 
  ซึ่งในแตละมาตรฐาน ไดกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยที่ตัวช้ีวัด
มี 2 ระดับ ไดแก 
  ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  ตัวช้ีวัดท่ีมีความสําคัญและเปนภารกิจที่ตอบสนอง              
ความจําเปนพื้นฐานในการคุมครองผูบริโภค เพื่อกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการ
ดําเนินการคุมครองผูบริโภค ซึ่งเปนตัวช้ีวัดท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการกอน  
  ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีมีความสําคัญและเปนภารกิจที่มีการพัฒนายกระดับ
การคุมครองผูบริโภคใหสูงข้ึน หรือกาวหนามากกวามาตรฐานตัวช้ีวัดข้ันพื้นฐาน และกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อาจจะกระทําหรือเลือกทําตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่มีความพรอมท้ังทางดานการเงินและบุคลากรสามารถดําเนินการ              
ตามตัวช้ีวัดข้ันพัฒนา ก็จะสงผลตอการคุมครองผูบริโภคมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
  ซึ่งรายละเอียดของมาตรฐานและตัวช้ีวัด แสดงไวในตาราง ดังนี้ 
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ระดับของ
ตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้น
พ้ืนฐาน 

ขั้น
พัฒนา 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.1 ดานการเสริมสรางศักยภาพและการสรางเครือขายการมสีวนรวมของผูบริโภค 
3.1.1 สนับสนุนหรือจัดใหมีการใหความรู

เกี่ยวกับการเสริมสรางศักยภาพ
ผูบริโภค 

  
 

1) สนับสนุนหรือจัดใหมีการจดัการ
ใหความรูใหแกประชาชนในเรื่อง
ตางๆ ท่ีเปนประโยชนและ
เสริมสรางศักยภาพใหกับประชาชน 

X 

 

ดําเนินการสนับสนุนหรือจัด  
ใหมีการจัดการใหความรูใหแก
ประชาชนในเรื่องการคุมครอง
ผูบริโภค สิทธิของผูบริโภค 
และเรื่องอื่นๆทีท่างองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เห็นวา
เปนประโยชนและเสริมสราง
ศักยภาพใหกับประชาชนใน
ฐานะผูบริโภค โดยใชวิธีการ
ตางๆ เชน การฝกอบรม 
การศึกษาดูงาน  การจัด
นิทรรศการ เปนตน 

3.1.2 สนับสนุนหรือจัดใหมีการสงเสริม       
การรวมกลุมของผูบริโภคในทองถิ่น   

 

1) ดําเนินการประชาสัมพันธให
ประชาชนไดเห็นความสําคัญของ
การรวมกลุม 

 X ดําเนินการสนับสนุนหรือจัด 
ใหมีการรวมกลุมของผูบริโภค
ในทองถิ่น โดยมีวิธีการจัดตั้ง
เปนสมาคม ชมรม หรอืกลุม 
เพื่อการดําเนินกิจกรรมดาน 
การคุมครองผูบริโภคเพื่อจะ 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 
 

32 บทที่ 3   มาตรฐานและตัวช้ีวัดดานการคุมครองผูบริโภค     

ระดับของ
ตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้น
พ้ืนฐาน 

ขั้น
พัฒนา 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

   กอใหเกิดประโยชนตอการ
คุมครองผูบริโภคในทองถิ่น 

2) ดําเนินการรบัสมัครผูท่ีสนใจเขา
รวมเปนอาสาสมัครคุมครอง
ผูบริโภคประจาํทองถิ่น 

 X การรับสมัครผูท่ีสนใจตอง
ดําเนินการเปดรับบุคคลที่มี
ความสนใจในเรื่องการ
คุมครองผูบริโภค และเปนไป
โดยความสมัครใจ โดยที่ผูท่ีเขา
รวมมาจากหลากหลาย
หนวยงาน สาขาอาชีพ เพื่อเปน
แกนนําในการผลักดันงานดาน
การคุมครองผูบริโภคใน
ทองถิ่น 

3) ดําเนินการประชุมเพื่อจัดตั้งกลุม 
ชมรมสมาคม อยางเปนทางการ 

 X ดําเนินการประชุมอาสาสมัคร 
เพื่อจัดตั้งเปนกลุม ชมรม หรือ
สมาคม เพื่อการดําเนินกิจกรรม
ดานการคุมครองผูบรโิภคเพื่อ
จะกอใหเกิดประโยชนตอการ
คุมครองผูบริโภคในทองถิ่น 

4) ดําเนินการจดัตั้งคณะกรรมการ
กลุมคุมครองผูบริโภค 

 X คัดเลือกอาสาสมัครท่ีมีความ
เหมาะสม โดยวิธีการทาง
ประชาธิปไตย เพื่อใหได
คณะกรรมการกลุมคุมครอง
ผูบริโภค 
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ระดับของ
ตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้น
พ้ืนฐาน 

ขั้น
พัฒนา 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.1.3 สนับสนุนหรือจัดใหมีการสงเสริม
การทํากิจกรรมของกลุมผูบริโภค   

 

1) ดําเนินการสงเสริมการทํากิจกรรม
ของกลุมผูบริโภค 

 

X ดําเนินการสนับสนุนหรือจัดให
มีการทํากิจกรรมของกลุมท่ี
จัดตั้งข้ึน เพื่อเปนการ
เสริมสรางศักยภาพของ
ผูบริโภค ซึ่งอาจอยูในฐานะ
ของพี่เลี้ยง หรอืรวมทํางานเปน
คณะกรรมการก็ได โดยกลุม
ผูบริโภคมีกิจกรรมรวมกัน 

3.1.4 สนับสนุนหรือจัดใหมีการจัดต้ังกลุม
เครือขายผูบริโภค   

 

1) ดําเนินการประชาสัมพันธใหผูนํา
ชุมชนตลอดจนประชาชนไดเห็น
ความสําคัญของการตั้งกลุม
เครือขายผูบริโภค 

 

X สงเสริมและใหขอมูลเพื่อให
ประชาชนเห็นความสําคัญของ
การรวมกลุมเครือขายผูบริโภค 
 

2) สนับสนุนใหมีการประชุมเพื่อ
จัดตั้งเครือขายผูบริโภคอยางเปน
ทางการ  

X สนับสนุนใหเกิดการประชุม
อยางเรยีบรอย ทุกคนมีสวน
รวมเพือ่จัดตั้งเครือขายผูบริโภค 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 
 

34 บทที่ 3   มาตรฐานและตัวช้ีวัดดานการคุมครองผูบริโภค     

ระดับของ
ตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้น
พ้ืนฐาน 

ขั้น
พัฒนา 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

3) ดําเนินการคัดเลือกผูประสานกลุม
หรือคณะกรรมการกลุมเครือขาย
ผูบริโภค 

 

X สนับสนุนใหประชาชนมีผู
ประสานงานภายในกลุมในรูป
ของคณะกรรมการและ
ประชาชนเปนสมาชิกของกลุม 
เพื่อชวยกันสอดสองดูแล     
รักษาสิทธิและผลประโยชน
ของกลุมในดานการคุมครอง
ผูบริโภค 

3.1.5 สนับสนุนหรือจัดใหมีการทํา
กิจกรรมของกลุมเครือขายผูบริโภค   

 

1) ดําเนินการใหขอเสนอแนะ             
แกกรรมการและสมาชิกในกลุม
เครือขายริเริ่มจดัทํากิจกรรม 

 

X ดําเนินการสงเสริมสนับสนุน
การทํากิจกรรมของกลุม
เครือขายท่ีจัดตั้งข้ึนในฐานะ
ของพี่เลี้ยง ซึ่งกิจกรรมตางๆ 
เปนกิจกรรมที่กอใหเกิด
ประโยชนตอสมาชิกเกี่ยวกับ
การคุมครองผูบริโภค 

2) ดําเนินการเปนที่ปรึกษา                   
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมและอํานวยความสะดวก 

 

X ดําเนินการสงเสริมสนับสนุน
การทํากิจกรรมของกลุม
เครือขายท่ีจัดตั้งข้ึนในฐานะ
ของพี่เลี้ยงท่ีใหคําปรึกษา 
คําแนะนําและอํานวยความ
สะดวกตามความเหมาะสม 
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ระดับของ
ตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้น
พ้ืนฐาน 

ขั้น
พัฒนา 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.1.6   สนับสนุนหรือจัดใหมีการติดตาม
ประเมินผลการทํางานของกลุมและ
เครือขายผูบริโภค 

  

 

1) มีแผนปฏิบัติงานติดตามและ
ประเมินผลการทํางานของกลุม
และเครือขายผูบริโภค 

 
X ดําเนินการวางแผนการติดตาม

และประเมินผลการทํางานของ
กลุมและเครือขายผูบริโภค 

2) มีรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการทํางานของกลุม
และเครือขายผูบริโภค  

X ดําเนินการจัดทํารายงานการ
ติดตามและประเมินผลการ
ทํางานของกลุมและเครือขาย
ผูบริโภคเสนอผูเกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 
 

36 บทที่ 3   มาตรฐานและตัวช้ีวัดดานการคุมครองผูบริโภค     

ระดับของตัวชี้วัด 
มาตรฐานและตัวชี้วัด ขั้น

พ้ืนฐาน 
ขั้น

พัฒนา 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.2 ดานการเผยแพรประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค 

3.2.1  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของ
ประชาชนเพื่อวางแผนเผยแพร
ประชาสัมพันธ 

 

  

1) มีการจัดเก็บขอมูลของ
กลุมเปาหมาย 

X 

 

ดําเนินการเก็บขอมูลของ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อใช
ประกอบการวางแผนและ
เตรียมการเผยแพร
ประชาสัมพันธการคุมครอง
ผูบริโภค (ดูรายละเอียดใน    
บทที่ 2 เรื่องการปฏิบัติงาน         
การคุมครองผูบริโภคของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

2) มีการประมวลผลขอมูลท่ีจัดเก็บมา
และสรุปเปนฐานขอมูล 

X 

 

ดําเนินการประมวลผลขอมลู       
ท่ีจัดเก็บมา และจัดทําเปน
รายงานสรุปและฐานขอมูล
เพื่อใหงายตอการสืบคน 
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ระดับของตัวชี้วัด 
มาตรฐานและตัวชี้วัด ขั้น

พ้ืนฐาน 
ขั้น

พัฒนา 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.2.2 ดําเนินการใหมีสื่อประชาสัมพันธ
การคุมครองผูบริโภค 

   

1) มีการติดตอประสานงานหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ เพื่อขอรับการสนับสนุน
สื่อประชาสัมพันธ 

X 

 

มีการขอรับการสนับสนุนสื่อ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักชั่งตวงวดั เปนตน               
(ดูรายละเอียดในบทที่ 2 เรื่อง
การปฏิบัติงานการคุมครอง
ผูบริโภคขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) 

2) มีการออกแบบและผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธของตนเอง 
โดยรวมถึงการจัดจางผูออกแบบ
และผลิตสื่อให 

 X มีการออกแบบและผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธของตนเอง         
ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิน่
อาจดําเนินการเอง กรณีท่ีมี
ความพรอม หรอือาจจัดจาง
หนวยงานที่มีความสามารถ        
เขามาดําเนินการ 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 
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ระดับของตัวชี้วัด 
มาตรฐานและตัวชี้วัด ขั้น

พ้ืนฐาน 
ขั้น

พัฒนา 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.2.3 ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ         
การคุมครองผูบริโภค   

 

1) มีการวางแผนการเผยแพร
ประชาสัมพันธการคุมครอง
ผูบริโภค 

X 

 

กอนการเผยแพรประชาสมัพันธ 
ใหมีการวางแผนการเผยแพร 
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับ
ชวงเวลา การปฏิบัติภารกิจอื่นๆ 
ซึ่งอาจใชวิธีการบูรณาการ          
ภารกิจเขามารวมดวยก็ได 

2) มีการติดตามประเมินผล             
การเผยแพรประชาสัมพันธ             
การคุมครองผูบริโภค 

 

X มีการติดตามประเมินผล              
การเผยแพรประชาสัมพันธ       
การคุมครองผูบริโภคโดยใช
วิธีการออกแบบสอบถาม          
ความคิดเห็นผูท่ีรับขอมูล       
เรื่องการคุมครองผูบรโิภค           
หรืออาจจะใชวิธีการสัมภาษณ 
รวมดวย  

3) มีการจัดทํารายงานการติดตาม
ประเมินผลการเผยแพร
ประชาสัมพันธ 

 

X จัดทําสรุปรายงานการติดตาม
ประเมินผลการเผยแพร
ประชาสัมพันธเสนอผูเกี่ยวของ 
(ดูรายละเอียดในบทที่ 2 เรื่อง
การปฏิบัติงานการคุมครอง
ผูบริโภคขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) 
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ระดับของตัวชี้วัด 
มาตรฐานและตัวชี้วัด ขั้น

พ้ืนฐาน 
ขั้น

พัฒนา 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.3 ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผลการคุมครองผูบริโภค 
3.3.1 สนับสนุนหรือจัดใหมีการดําเนินการ

ตรวจสอบติดตามประเมินผล              
การคุมครองผูบริโภค 

  
 

1) สนับสนุนหรือจัดใหมีการวางแผน 
    การตรวจสอบติดตามประเมินผล

การคุมครองผูบริโภค 

X 

 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการประชุมรวมกัน          
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการคุมครอง
ผูบริโภค โดยคาํนึงถึง
องคประกอบตางๆ เชน 
ระยะเวลา งบประมาณ 
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ดานการคุมครองผูบรโิภค           
ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ เปนตน 

2) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
ดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการคุมครอง
ผูบริโภค 

 X จัดสรรผูรับผิดชอบการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผล
การคุมครองผูบริโภคเพื่อ
ดําเนินการตามแผนที่วางไว 

3) สนับสนุนหรือจัดใหมีการจดัทํา
รายงานการตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการคุมครองผูบริโภค 

 X ดําเนินการจัดทํารายงานการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผล      
การคุมครองผูบริโภค ซึ่ง
รายงานนี้จะนําเสนอตอ
คณะกรรมการคุมครองผูบรโิภค
ประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตอไป 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 
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ระดับของตัวชี้วัด 
มาตรฐานและตัวชี้วัด ขั้น

พ้ืนฐาน 
ขั้น

พัฒนา 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.4. ดานการปฏิบัติหนาที่ของนายตรวจชั่งตวงวัด 

3.4.1 สนับสนุนหรือจัดใหมีการดําเนินการ
ออกปฏิบัติงานสํารวจตรวจสอบ
เคร่ืองชั่งตวงวัดและสินคาหีบหอ 

   

1) สนับสนุนหรือจัดใหมีการวางแผน
ปฏิบัติงานสํารวจตรวจสอบเครื่องช่ัง
ตวงวัดและสินคาหีบหอ 

X  องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประชุมรวมกันเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติงานสํารวจตรวจสอบ
เครื่องช่ังตวงวัดและสินคาหีบหอ 

2) เขาสํารวจตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัด
และสินคาหีบหอโดยตองปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 
และการใหคํารับรองเครื่องช่ังตวงวัด   
ช้ันหลัง 

X  นายตรวจชั่งตวงวัดเขาสํารวจ
ตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัดและ
สินคาหีบหอโดยตองปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542  

3) มีการติดตามและประเมินผล
ประสิทธิภาพการทํางานของ
นายตรวจชั่งตวงวัด 

 X องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
จัดใหมีการประเมินผลการทํางาน
ของนายตรวจชั่งตวงวัดอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง 

 
 


