
 

 

 

 

 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  

ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2559 



     สารบัญ    
                 หน้า 

(1) นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม         
1.1 กิจกรรมสนับสนุนภาคีผู้บริโภคไทยในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 

- โครงการส่งเสริมเครือข่ายสหภาพแรงงานและองค์กรนายจ้างเพื่อป้องกัน   1 
การละเมิดสิทธิผู้บริโภคประจ าปีงบประมาณ 2559 
- โครงการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ   1 
ผู้บริโภคด้านการประกันภัย กับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) 
- ขออนุมัติด าเนินโครงการ วิทยากรตัวคูณ สคบ. รุ่น 1      2 
- ขออนุมัติจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่องค์กรภาครัฐ    2 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กิจกรรมจัดอบรม 
หลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค รุ่น 4 
- ขออนุมัติจัดโครงการอบรมเจรจาไกล่เกล่ียข้ันพื้นฐานส าหรับเครือข่าย    2 
คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาสังคม รุ่น 1 

 1.2 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับอาเซียน 
       - โครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ครั้งท่ี 1     3 

      เรื่อง “นโยบายคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียนเกี่ยวกับการท าธุรกรรมข้ามพรมแดน”  
      - โครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ครั้งท่ี 2    3 
      เรื่อง “การบริโภคอย่างชาญฉลาดในปีประชาคมอาเซียน” 

       - โครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ครั้งท่ี 3    4 
       เรื่อง “แนวทางการเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน และวิธีการรับเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคแห่งชาติ  

      - โครงการประชุมสัมมนาของอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งท่ี 2    4 
1.3 กิจกรรม Thai Smart Young Consumer 
      - โครงการจ้างท่ีปรึกษาโครงการค่ายสร้างสรรค์ส่ือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   5 

       (Smart Young Consumer Leaders to ASEAN 2016) 
 1.4 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือเครือข่ายสื่อมวลชน 
       - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือเครือข่ายส่ือมวลชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  5 
          1.5 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับเครือข่าย 
       - การด าเนินโครงการคลินิก สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559    6 

1.6 กิจกรรม สคบ. สัญจร  
       - โครงการ สคบ. สัญจร         6 



                     
        หน้า 

1.7 กิจกรรมจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลพิการ 
                 - การด าเนินงานจ้างเหมาคนพิการตามอัตราส่วนท่ีกฎหมายก าหนด    7 

1.8 กิจกรรมประหยัดพลังงาน 
      - การด าเนินงานด้านไฟฟ้า และเช้ือเพลิง       8 
1.9 กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้โฟมภาชนะบรรจุอาหารประเภทโฟม 

       - การด าเนินงานรณรงค์ลดการใช้ภาชนะบรรจุอาหารประเภทโฟม    9 
 1.10 กิจกรรมจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       - การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างสินค้าประเภทกระดาษส านักงาน     9 
(2) นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2.1 กิจกรรมการให้ค าปรึกษา รับเร่ืองร้องเรียนผ่านทางศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์    

  กิจกรรม สายด่วน 1166 และกิจกรรมการจัดท ามาตรฐานการให้บริการเพื่อ 
  ยกระดับคุณภาพของการให้บริการ 

- การด าเนินงานโดยศูนย์ราชการสะดวกด้านการคุ้มครองผู้บริโภค    10 
- การด าเนินงานโดยศูนย์ให้ค าปรึกษา สายด่วน สคบ. 1166     11 

2.2 กิจกรรมทนายความอาสา         
- โครงการทนายความอาสา         12 
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการแก้ไขปัญหา   12 
เรื่องร้องเรียนด้านอสังหาริมทรัพย์  
- โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ   12 
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ธุรกิจรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจท่ี 
ควบคุมสัญญา พ.ศ. ...”  
- โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ   13 
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพ  
และผู้ป่วยตามสถานท่ีอยู่อาศัยเป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. ...”  
- โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “ค้าขายรถยนต์อย่างไรให้ถูกกฎหมาย และถูกใจผู้บริโภค”  14 
- โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “เจาะลึกปัญหาผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์”    14 
- โครงการตรวจสอบด้านสัญญา กรณีธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ธุรกิจขายรถยนต์  15 
ท่ีมีการจองและธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

  2.3 กิจกรรมจัดท าข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
       - การจัดท าบทความและคู่มือส าหรับผู้บริโภคในการคุ้มครองผู้บริโภค     15 
2.4 กิจกรรมพัฒนาระบบร้องเรียนผ่าน Mobile Application 
       - การด าเนินงานจัดท าระบบร้องเรียนผ่าน Mobile Application    16 

 
 



 
(3) นโยบายด้านองค์การ 
 3.1 กิจกรรมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้บุคลากร 

        - โครงการ “ปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ” 17 
3.2 กิจกรรมการประกาศนโยบาย เจตนารมณ์ของผู้บริหารในการเป็นองค์การธรรมาภิบาล   17 
มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
3.3 กิจกรรมก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงภายในองค์การ     18 

(4) นโยบายด้านผูป้ฏิบัติงาน 
 กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 4.1 กิจกรรมอบรมความรู้ด้านฟ้องคดี และบังคับคดี  

- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการด าเนินคดีและการบังคับคดี  19 
        ให้แก่เจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค          
4.2 กิจกรรมอบรมความรู้งานด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

- โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงเพื่อใช้ใน   19 
การปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

4.3 กิจกรรมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น 
- หลักสูตรนักบริหารระดับต้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   20 

4.4 กิจกรรมอบรมทักษะสืบสวนสอบสวน และนิติกร 
- โครงการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนและนิติการ   20 
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

4.5 กิจกรรมการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี (สายงานหลัก) และแผนสร้างความผาสุก 
- โครงการจัดท าแผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร   21 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

4.6 กิจกรรมส ารวจความต้องการของบุคลากร 
- การส ารวจความต้องการของบุคลากร เพื่อด าเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนา  21 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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รายงานผลตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2559 (รอบ 12 เดือน) 

(1) นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมสนับสนุนภาคีผู้บริโภคไทยในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 

1) โครงการส่งเสริมเครือข่ายสหภาพแรงงานและองค์กรนายจ้างเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภคประจ าปีงบประมาณ 2559 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2559 ส้ินสุด วันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เครือข่ายสหภาพแรงงาน องค์กรนายจ้าง เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และสามารถพิทักษ์ปกป้องสิทธิของตน 

2. เพื่อสร้างความร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกและการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน  
การคุ้มครองผู้บริโภคให้เครือข่ายสหภาพแรงงาน องค์กรนายจ้างรับทราบอย่างต่อเนื่อง  
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ 
  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องท่ีสัมมนา/อบรมผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ ๙๖.๖๙ 
 

2) โครงการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  
ด้านการประกันภัย กับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ี 11 มกราคม พ.ศ.2559 ส้ินสุด วันท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อบูรณาการ การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการประกันภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
มีความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม 

๒. ผู้บริโภค มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ 
  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดโครงการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วย 
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ด้านการประกันภัย กับ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 
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3) ขออนุมัติด าเนินโครงการ วิทยากรตัวคูณ สคบ.รุ่น 1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 – ส้ินสุด วันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
วัตถุประสงค์ 

๑. สมาชิกชมรมคุ้มครองผู้บริโภคสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนใน
ชุมชน หรือในเขตการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคก าหนด 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ 

วิทยากรตัวคูณสามารถถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ชุมชนได้ 
 

4) ขออนุมัติจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจกรรมจัดอบรมหลักสูตร  การพัฒนาเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค รุ่น ๔ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ี ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙, ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙,  
๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙, ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙, ๓ – ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้น าภาครัฐภาคเอกชน และ  
ภาคประชาสังคมท่ีมีบทบาทในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถน าไปให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือ
ผู้บริโภคในเบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์โครงการ/กิจกรรม สามารถตอบสนองผลสัมฤทธิ์โครงการ/กิจกรรมได้ 
 

5) ขออนุมัติจัดโครงการอบรมเจรจาไกล่เกลี่ ยขั้นพื้นฐานส าหรับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
ภาคประชาสังคม รุ่น ๑ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ี ๒๗ และ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙  

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเจรจาไกล่เกล่ียข้ันพื้นฐานให้เครือข่ายคุ้มครอง

ผู้บริโภคภาคประชาสังคมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้บริโภคในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ  
มีประสิทธิภาพ 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๐ 
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กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับอาเซียน 
๑) โครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล คร้ังที่ ๑ เร่ือง “นโยบาย

คุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียนเก่ียวกับการท าธุรกรรมข้ามพรมแดน” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2559  

วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพื่อถ่ายทอดนโยบายคุ้มครองผู้บริ โภคของอาเซียนและองค์ความรู้ระดับสากลเกี่ยวกับ  
การท าธุรกรรมข้ามพรมแดนให้แก่เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน านโยบายดังกล่าวไปจัดท า
เป็นโครงการหรือกิจกรรมในการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเท่าเทียม
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค 

๒. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง ได้น าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดต่อยัง
ประชาชนผู้บริโภค เพื่อให้มีความรู้เท่าทันและสามารถปกป้องสิทธิตนเองจากการท าธุรกรรมข้ามพรมแดนได้
ในเบ้ืองต้น 
ผลตัวชี้วัด  
   มากกว่าร้อยละ ๑๐๐  
 

๒) โครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล คร้ังที่ ๒ เร่ือง “การบริโภคอย่าง 
ชาญฉลาดในปีประชาคมอาเซียน” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (รวมวันเดินทางไป - กลับ) วันท่ีจัด
สัมมนาวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2559 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อจัดท าเอกสาร “แนวทางการคุ้มครองตนเอง และการแก้ไขปัญหากรณีท่ีผู้บริ โภค 

ถูกละเมิดสิทธิในปีประชาคมอาเซียน” 
๒. เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดอุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับความรู้

เบ้ืองต้นในการบริโภคข้ามพรมแดนอย่างปลอดภัย 
ผลตัวชี้วัด  
          ร้อยละ ๘๖.๙๖ 
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๓) โครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล คร้ังที่ ๓ เร่ือง “แนวทาง 
การเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน และวิธีการรับเร่ืองร้องเรียนผู้บริโภคต่างชาติ” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ี ๒๖ - ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ (รวมวันเดินทางไป - กลับ) วันท่ีจัดสัมมนา วันท่ี  
๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙    
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคต่างชาติในปีประชาคมอาเซียน
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๒. เพื่อสร้างเครือข่ายและแนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคต่างชาติให้แก่เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐ และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ผลตัวชี้วัด  
 ร้อยละ ๘๑.๔๗  
 

๔) โครงการประชุมสัมมนาของอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คร้ังที่ ๒   
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ี ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคภายในประเทศสมาชิกอาเซียน  

๒. เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับบทความเชิงนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและกรณีศึกษาของ
อาเซียน ภายใต้โครงการสนับสนุนการวิจัยและการประชุมหารือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคตามความร่วมมือของ ACCP และ AADCP II 
ผลตัวชี้วัด  
          ร้อยละ ๘๗.๔๐ 
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กิจกรรม Thai Smart Young Consumer  
๑) โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการค่ายสร้างสรรค์สื่อด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Smart Young 

Consumer Leaders to ASEAN 2016) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายเผยแพร่วิชาการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค) 
ระยะเวลาด าเนินการ : ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสริมสร้างรากฐานความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และรับรู้ถึง
ความส าคัญของการตระหนักถึงสิทธิของตนเองเพื่อเป็นผู้บริโภคท่ีฉลาด 
 2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และ
ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักและเห็นความส าคัญของการเตรียมความพร้อมใน  
การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่
ประชาชน 
 
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือเครือข่ายสื่อมวลชน 
 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือเครือข่ายสื่อมวลชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงค์ 
  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีภารกิจหลักในการด าเนินการเผยแพร่วิชาการ
และการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการคุ้มครองผู้บริโภค
เข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างท่ัวถึง การด าเนินการตามภารกิจหลักโดย สคบ. เพียงล าพังอาจ
ท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน สคบ. จึง
สร้างเครือข่ายส่ือมวลชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น เพื่อร่วมในการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ/กิจกรรม  
 การด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 



6 
 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับเครือข่าย 
๑) ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการคลินิก สคบ. ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2559 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ.2559, 18 มิถุนายน พ.ศ.2559, 9 กรกฎาคม พ.ศ.2559,  
31 กรกฎาคม พ.ศ.2559, 7 สิงหาคม พ.ศ.2559, 21 สิงหาคม พ.ศ.2559 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การท างานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่สมาชิกสมาพันธ์ชมรม
คุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร 

๒. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงอ านวย
ความสะดวกในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้ค าปรึกษาในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง           
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องท่ีสัมมนา/ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด ร้อยละ ๗๐ 
 
กิจกรรม สคบ. สัญจร 

1) โครงการ สคบ. สัญจร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อผลักดันกลไกการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.2522 ในส่วนภูมิภาคให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรวมท้ังผู้ประกอบธุรกิจในพื้นท่ีเกิดความตระหนักและเห็น
ความส าคัญในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการคุ้มครองผู้สิทธิ
ผู้บริโภค รวมท้ังการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเพียงพอเพื่อให้ประชาชนสามารถ
ใช้ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของตนและในกลุ่มสมาชิกได้ในเบ้ืองต้น 
สถานที่ด าเนินงาน  
 1. โครงการ สคบ. สัญจร จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันท่ี 9 – 13 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียล 
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 278 คน 
 2. โครงการ สคบ. สัญจร จังหวัดพิษณุโลก วันท่ี 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ 
ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,539 คน 
 3. โครงการ สคบ. สัญจร จังหวัดเลย วันท่ี 1 – 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมใบบุญ แกรนด์ จังหวัด
เลย ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,001 คน 
 4. โครงการ สคบ. สัญจร จังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี 6 – 9 มีนาคม 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 1,744 คน 
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 5. โครงการ สคบ. สัญจร จังหวัดนครราชสีมา วันท่ี 24 – 26 เมษายน 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี 
จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 1,000 คน 
 6. โครงการ สคบ. สัญจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันท่ี 15 – 18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม 
ไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 500 คน 
 7. โครงการ สคบ. สัญจร จังหวัดระนอง วันท่ี 13 – 16 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมทรินิดี แอด 
ระนอง จังหวัดระนอง ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 610 คน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ในส่วนภูมิภาค
มีประสิทธิภาพ มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวทั่วท้ังประเทศ 
 2. ประชาชนมีความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถปกป้องกันคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของตน
ได้ในเบ้ืองต้น 
 3. เกิดเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน และอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
ผลตัวชี้วัดการด าเนินการ  
 ระยะเวลาในการท ารายงานเสนอผู้บริหาร ภายใน 30 วันหลังจากการส้ินสุดการสัมมนา 
ปัญหาอุปสรรค 
 ประชาชนผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคมีความสนใจในเรื่องกฎหมายท่ีให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นจ านวน
มาก ซึ่งจากงบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอ ท าให้ไปปฏิบัติงานโครงการ สคบ. สัญจร ได้จ านวน น้อยครั้งในแต่
ละปีงบประมาณ 
  
กิจกรรมจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลพิการ 

๑) การด าเนินการจ้างเหมาคนพิการตามอัตราส่วนที่กฎหมายก าหนด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักเลขานุการกรม ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค  
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ด าเนินการจ้างคนพิการเข้าท างาน โดยการจ้างเหมา
บริการวิธีพิเศษ ตามมาตรา ๓๕ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จ านวน ๒ ราย ตามอัตราส่วนคนพิการที่ต้องรับเข้าท างานท่ีกฎหมายก าหนด 
วัตถุประสงค์ 
 1. การให้โอกาสและสิทธิการเข้าถึงการจ้างงานคนพิการ ซึ่งเป็นการแสดงถึงการให้โอ กาส 
แก่คนพิการได้รับการจ้างงาน ดังเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีจะคุ้มครอง และส่งเสริมโอกาส สิทธิของ 
คนพิการในการเข้าถึงการจ้างงาน 
ผลตัวชี้วัดการด าเนินการ  

ด าเนินการจ้างคนพิการเข้าท างาน และส่งรายงานผลการจ้างคนพิการ ให้ส านักนายกรัฐมนตรีทราบ
เป็นรายปี ตามแบบ จพ ๐ – ๒ 
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กิจกรรมประหยัดพลังงาน 
การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านไฟฟ้า และด้านน้ ามันเช้ือเพลิง 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้บุคลากรของส านัก/กอง/กลุ่มงาน ร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางท่ีก าหนดขึ้น 
2. เพื่อก าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจนในการติดตามดูแลการประหยัดพลังงาน ตามมาตรการ

ท่ีก าหนดไว้ 
ด้านไฟฟ้า โดยมีค่าคะแนน 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 0.0625 (รอบ 9 เดือน) 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีการสรุปผลการด าเนินการตามแผนประหยัดพลังงานโดย

ได้รับความร่วมมือจาก ส านัก/กอง/กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือตรวจสภาพการใช้งานให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์สามารถ
ใช้งานได้ หากมีการเส่ือมหรือเสียจะมีการแจ้งให้ฝ่ายคลังและพัสดุ ด าเนินการแก้ไขทันที โดยเลือกใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง 
 2. มีการเปิด-ปิดไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศตามท่ีก าหนด คือ 08.30-12.00 น. และ 
13.00–16.30 น. ทุกวันท าการ 
 3. มีการถอดปล๊ักออกหลังเลิกการใช้งานแล้วทุกวัน 
 4. มีการปิดจอเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาพัก หรือ ขณะไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาที รวมท้ัง
ต้ังโปรแกรมอัตโนมัติ ปิดจอหากไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที 
 5. มีการปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังเลิกใช้งานและถอดปล๊ักออกหลังเลิกงาน รวมท้ังต้ังระบบปิด
เครื่องอัตโนมัติ 
 

ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง โดยมีค่าคะแนน 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 0.0625 (รอบ 9 เดือน) 
สรุปผลการด าเนินการตามแผนประหยัดพลังงานน้ ามันเช้ือเพลิงของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค โดยได้รับความร่วมมือจาก ส านัก/กอง/กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ใช้ระบบ Car Pool ทางเดียวกันไปด้วยกัน 
 2. ก าหนดการส่งเอกสารในแต่ละวัน โดยการรวบรวมเอกสารไว้จัดส่งพร้อมกัน 
 3. ก ากับให้พนักงานขับรถยนต์ขับรถในอัตราความเร็วท่ี 90 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
 4. ตรวจสภาพรถยนต์ท่ีใช้สม่ าเสมอ และศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง 
 5. เลือกใช้น้ ามันเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสม 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ย้ายสถานท่ีท าการจากท าเนียบรัฐบาล มาประจ าอยู่ 
ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีระบบเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้า
เป็นระบบรวมท าให้การควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศและไฟฟ้า ด าเนินการได้อย่างไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 

2. เนื่องจากมีปริมาณงานเพิ่มข้ึนจึงมีการเพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีเพื่อด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคใน
เรื่องต่างๆ ท าให้มีการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน 
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กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ภาชนะบรรจุอาหารประเภทโฟม 
 ๑) การด าเนินงานรณรงค์ลดการใช้ภาชนะบรรจุอาหารประเภทโฟม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภค และ
บุคลากรในส านักงาน ช่วยกันรณรงค์ในการหลีกเล่ียงการใช้โฟมอย่างแท้จริง โดยมีการน าเสนอผ่าน สคบ.สาร
และส่ือเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อหลีกเล่ียงการใช้กล่องโฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร โดยเฉพาะอาหารท่ีปรุงเสร็จใหม่ๆ  
(ท่ีมีอุณหภูมิสูง หรือเย็นจัด) 
 2. เพื่อหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารพร้อมรับประทานท่ีเก็บหรือบรรจุไว้ในกล่องโฟม เนื่องจากอาหาร
ดังกล่าวอาจมีการดูดซึมสารเคมีหรือสารอันตรายอื่นๆ จากการท าปฏิกิริยาของกล่อมโฟมได้ 
 3. การไม่น าโฟมท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ า 
 ท้ังนี้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคยังมีการให้ข้อมูลความรู้ในด้านของกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับโฟมบรรจุอาหารอีกด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคและบุคลากรในส านักงานมีความรู้ความเข้าใจในด้านของ
กฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติท่ีถูกต้อง ได้แก่ 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 295 (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ
ภาชนะบรรจุท่ีท าจากพลาสติก 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 4225 (พ.ศ.2553) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะ และเครื่องใช้พลาสติกส าหรับอาหาร 
 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2544) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นสินค้า  
ท่ีควบคุมฉลาก 
 
กิจกรรมจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม (ส่วนพัสดุ) 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ไม่ท าลายมลภาวะขององค์กร เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีให้กับ
การท างาน 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า กระดาษถ่ายเอกสาร A4  
80 แกรม จ านวน 2 ,500 รีม ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559 ในวงเงินงบประมาณ 
227,375 บาท โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน และมีหลักการในการลดใช้ปริมาณกระดาษ ได้แก่  
การใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ การใช้กระดาษให้คุ้มค่า 1 หน้าขึ้นไป การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การใช้กระดาษ ลดภาระ เพิ่มมูลค่า สร้างความสุข 
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(2) นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ลักษณะรูปแบบของกิจกรรม  
1) การให้ค าปรึกษา รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ราชการสะดวก) 
2) สายด่วน 1166 
3) ทนายความอาสา 
4) การร้องเรียนผ่าน Application 
5) การจัดท ามาตรฐานการให้บริการเพื่อยกระดับคุณภาพของการให้บริการ 
6) จัดท าข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ผลการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องต่างๆ เพื่อเผยแพร่

อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลท่ีถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง และมีการปรับปรุงข้อมูลให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 

กิจกรรมการให้ค าปรึกษา รับเร่ืองร้องเรียนผ่านทางศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท า
มาตรฐานการให้บริการเพื่อยกระดับคุณภาพของการให้บริการ 
 1) การด าเนินงานโดยศูนย์ราชการสะดวกด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
วัตถุประสงค ์
         ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก าหนดรูปแบบ/ ข้ันตอนการท างานของศูนย์ราชการสะดวก
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้ 

1. ให้ข้อเสนอแนะและค าปรึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
2. พิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่า

ด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
3. ให้ค าแนะน าการกรอกแบบฟอร์มค าร้องทุกข์แก่ผู้บริโภค และพิมพ์ค าร้องให้กับผู้บริโภคใน

กรณีท่ีไม่สามารถบันทึกค าร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานต่างๆ ท่ีใช้ประกอบค าร้องทุกข์  
5. รวบรวมค าร้องทุกข์พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าร้อง ส่งให้สารบรรณกลางเพื่อ 

น าลงระบบและออกเลขท่ีร้องทุกข์ต่อไป 
6. รวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังจัดท าสถิติการให้ค าปรึกษา และพิจารณา  

รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยจ าแนกเรื่องตามประเภทต่างๆ 
7. รวบรวม และรายงานผลการแสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการจากระบบคิวอัตโนมัติ  

โดยน าข้อมูลมาคิดค านวณเป็นร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
8. ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ี  

ได้ทันต่อสถานการณ์ 
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กิจกรรม สายด่วน 1166 
 1.) การด าเนินงานโดยศูนย์ให้ค าปรึกษา สายด่วน สคบ. ๑๑๖๖ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
วัตถุประสงค์ 

1. คัดกรองสายการให้บริการ การให้ข้อมูล ข้อแนะน า และค าปรึกษาท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ 

2. โอนสายโทรศัพท์ภายในเพื่อติดต่อเจ้าหน้าท่ีในกรณี ติดตามงานและขอข้อมูลเชิงลึก หรือข้อมูล
ด้านกฎหมาย 

3. บันทึกข้อมูลการให้บริการลงในระบบจัดการข้อมูลสายด่วน ๑๑๖๖ โดยจ าแนกเรื่องตามประเภท
ต่างๆ 

4. รับแจ้งเบาะแสในกรณีท่ีเกี่ยวกับการ คุ้มครองผู้บริโภคตามอ านาจหน้าท่ีของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเรื่องให้หน่วยงานภายในด าเนินการต่อไป 

5. รวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังจัดท าสถิติการให้ข้อแนะน าและค าปรึกษา  
โดยจ าแนกเรื่องตามประเภทต่างๆ 

6 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการให้ข้อแนะน าค าปรึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการให้บริการ 

7 ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นปัจจุบัน ท้ังจากหน่วยงานภายใน/ ภายนอก
ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ทันต่อสถานการณ์ 
 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง  

ศูนย์ราชการสะดวกด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และ สายด่วน สคบ. ๑๑๖๖ จะเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอน
การให้บริการประชาชนท่ีส าคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยอยู่ในจุดแรกของการรับเรื่องจากประชาชน ท้ังการ
รับค าร้อง รับงานบริการประชาชน ให้ข้อมูลต่าง ๆ อาทิ เรื่องการกรอกแบบฟอร์มหรือสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีจะต้อง
ไปยื่นเรื่อง และให้ค าปรึกษา ด้วยหัวใจบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส น้ าเสียงสุภาพ สามารถเป็นท่ีพึ่งของผู้บริโภคได้
อย่างสมบูรณ์ 
 
ผลลัพธ์ที่ได้รับ 

ผู้บริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิ ได้รับการให้บริการ การอ านวยความสะดวกในการร้องทุกข์อย่าง  
ดีเย่ียม รวมถึงผู้บริโภคท่ีต้องการขอข้อมูล/ ปรึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจะได้รับการบริการให้
ข้อมูลท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน อีกท้ังจะช่วยให้ผู้บริโภคมีทัศนคติท่ีดีต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐอีกด้วย 
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กิจกรรมทนายความอาสา 
1) โครงการทนายความอาสา 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
วัตถุประสงค์ 

1. ให้การช่วยเหลือและให้ค าปรึกษากับผู้บริโภคในด้านกฎหมายและสิทธิของผู้บริโภค 
2. ช่วยเหลือผู้บริโภคในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของผู้ร้องทุกข์กับผู้ประกอบธุรกิจในเบ้ืองต้น 

 
2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน

ด้านอสังหาริมทรัพย์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ี 18 – 19 พฤศจิกายน 2558 
วัตถุประสงค์ 
 1. ให้บุคลากรของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา มีความรู้ ทักษะ ในเรื่องการเจรจาไกล่เกล่ีย  
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ และสามารถปฏิบัติงานได้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 2. ให้บุคลากรของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ท่ีท างานเกี่ยวกับการตรวจสอบมีความเข้าใจใน
การด าเนินงานและเป็นในทิศทางเดียวกับมากขึ้น 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

กองคุ้มครองผู้บริโภค สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท างานเชิงรุกของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3) โครงการประชุมสัมมนาเร่ือง “การรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ

ว่าด้วยสัญญา เร่ือง ธุรกิจรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ...” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ.โรงเเรม ที.เค. พาเลซ 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อด าเนินการให้ครบตามข้ันตอนท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การก าหนดธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ.2542 มาตรา 5 ท่ีก าหนดไว้ว่า ก่อนออก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา หน่วยงานจะต้องจัดท าประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกครั้ง 
 2. เพื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วย
สัญญา เพื่อน าความเห็นท่ีได้รับไปแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศฯ ให้มีความสมบูรณ์และตรงต่อความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนท่ีจะด าเนินการประกาศบังคับใช้ 

นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้อ านวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา เป็นประธานเปิดโครงการ
ประชุมสัมมนา การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจ
รับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา ณ ห้องประชุม คอนเ วนช่ัน โรงเเรมที.เค. 
พาเลซ โดยมีวิทยากรเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่  
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ศาสตราจารย์ส าเรียง เมฆเกรียงไกร ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา นายธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์ กรรมการว่า
ด้วยสัญญา นายบรรหาญ จงเจริญประเสริษฐ์ กรรมการว่าด้วยสัญญา  โดยมีการช้ีแจงประเด็นในการให้
ความรู้เกี่ยวกับปัญหาท่ีผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากประเด็นต่างๆ ในด้านอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้มีการ
ร้องเรียน ต่อ สคบ. การให้ความส าคัญของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจรับจ้างก่อสร้าง
อาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา และการเจาะลึกในข้อกฎหมายในประกาศฯ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบธุรกิจ ภาคประชาชน และหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องได้สอบถามและให้ความเห็น โดยการสัมมนา
ดังกล่าวมีผู้ประกอบธุรกิจ หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง และสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมสัมมนากว่า  
๑๑๐ ราย โดยมีส่ือมวลชนจากช่อง ๗ ร่วมท าข่าวเผยแพร่ต่อไป 
 

4) โครงการประชุมสัมมนา เร่ือง “การรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจการให้บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพ และผู้ป่วยตามสถานที่อยู่
อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ...”  
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
ระยะเวลาด าเนินการ : เมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ.โรงเเรม ที.เค. พาเลซ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพ และผู้ป่วยตามสถานท่ีอยู่อาศัยเป็นธุรกิจ 
ท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. ... ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรมท้ังฝ่ายผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ 

นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้อ านวยการส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เป็น
ประธานในการเปิดการสัมมนา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วย
สัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพ และผู้ป่วยตามสถานท่ีอยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุม
สัญญา ณ ห้องประชุมราชาวดี ช้ัน ๔  โรงแรม ที.เค พาเลช โดยมีนายสุวิทย์ วิจิตรโสภา (ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา) กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของร่างประกาศฯ ดังกล่าว และเป็นผู้ด าเนิน
รายการในการอภิปราย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้ แก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจ และ
ตัวแทนจากหน่วยงานราชการท่ีเข้าร่วมสัมมนาจ านวน ๑๑๑ คน โดยวิทยากร ๓ ท่าน ได้แก่ 

๑. ศาสตราจารย์ส าเรียง เมฆเกรียงไกร ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา 
๒. นายธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์ กรรมการว่าด้วยสัญญา 
๓. นายบรรหาร จงเจริญประเสริฐ กรรมการว่าด้วยสัญญา 

ซึ่งผลการสัมมนาดังกล่าว ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบธุรกิจด้านบริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ  
คนทุพพลภาพ และผู้ป่วยตามสถานท่ีอยู่อาศัย สอบถามเกี่ยวกับการท าสัญญา ข้อความท่ีสามารถระบุได้ใน
สัญญา ข้อความท่ีห้ามระบุ ท าให้เกิดข้อมูลเชิงลึกในการพิจารณาเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วย
สัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพ และผู้ป่วยตามสถานท่ีอยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุม
สัญญา เป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป 
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5) โครงการประชุมสัมมนา เร่ือง “ค้าขายรถยนต์อย่างไรให้ถูกกฎหมาย และถูกใจผู้บริโภค”  
หนว่ยงานที่รับผิดชอบหลัก : กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ.โรงเเรม ที.เค. พาเลซ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับการจ าหน่ายรถยนต์ และร่วมหาแนวทางการแก้ไข  
ท่ีเป็นธรรมต่อผู้บริโภคต่อไป 

2. เพื่อก าหนดแนวทางรูปแบบการด าเนินงานท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้อ านวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา เป็นประธานเปิดการสัมมนา  

ห้อข้อ ค้าขายรถยนต์อย่างไรให้ถูกกฎหมายและถูกใจผู้บริโภค ณ ห้องประชุม คอนเวนช่ัน โรงเเรมที.เค. 
พาเลซ โดยมีวิทยากรเข้าร่วมจ านวน ๔ ท่าน ได้แก่ นายศิริบูรณ์ เนาว์ถิ่นสุข ประธานอนุกรรมการไกล่เกล่ีย
เรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ด้านยานยนต์ นางสาวทรงศิริ จุมพล ผู้อ านวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ฉลาก นายชัยวัฒน์ พรสวัสด์ิ จากกรมการขนส่งทางบก และนายวรวุฒิ ก่อวงศ์พาณิชย์ จากสถาบันยานยนต์ 
เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการผลิตรถยนต์ การซื้อ-ขายรถยนต์ ปัญหาท่ีเกิดขึ้น กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และการ
เยียวยาแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภค และมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน ๔ กลุ่ม เพื่อหารือบูรณาการ
ความรู้ โดยน าปัญหามาวิเคราะห์สาเหตุเพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากกองคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สัญญาเป็นท่ีปรึกษาหาแนวทางร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจ โดยการสัมนนาดังกล่าวมีผู้ประกอบธุรกิจ หน่วยงาน
ราชการท่ีเกี่ยวข้อง และสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมสัมมนากว่า ๑๐๐ ราย 

 
6) โครงการประชมุสัมมนา เร่ือง “เจาะลึกปัญหาผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์”  

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และร่วมหาแนวทางการแก้ไข ท่ีเป็น
ธรรมต่อผู้บริโภคต่อไป 

2. เพื่อก าหนดแนวทางรูปแบบการด าเนินงานท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยนายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้อ านวยการกองคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสัญญาและเจ้าหน้าท่ีกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "เจาะลึก
ปัญหาผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์" โดยมีคณะวิทยากรจากกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา โดยมีนายสุวิทย์ 
วิจิตรโสภา ผู้อ านวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา เป็นผู้ด าเนินรายการ พร้อมด้วยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สคบ. กรมท่ีดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง การบรรยายให้ความรู้แล้วในเรื่องของปัญหา
ผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาไปในแนวทางท่ีถูกต้อง และการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่ม 
Workshop ดังนี้ 1. กลุ่มบ้านจัดสรร 2. กลุ่มอาคารชุด และ 3. กลุ่มนิติบุคคล เพื่อระดมความคิดเห็นใน 
การวางแผนและจัดการแก้ไขปัญหาผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ประมาณ 100 คน 
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7) โครงการตรวจสอบด้านสัญญา กรณีธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ธุรกิจขายรถยนต์ที่มีการจอง
และธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
ระยะเวลาด าเนินการ  

- ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 23 – 26 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดล าปาง 
 - ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 26 – 29 เดือนเมษายน 2559 ณ จังหวัดหนองคาย 

- ครั้งท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 24 – 27 เดือนพฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต 
 - ครั้งท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดชลบุรี 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในการประกอบการ 
2. เพื่อบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3. เพื่อป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการ 
- ผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์ท่ีมีการจอง และธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วในส่วนภูมิภาค ด าเนินไปอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมายท่ีก าหนด และมีธรรมาภิบาล 
- สามารถป้องปรามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาคด าเนินธุรกิจท่ีละเมิดสิทธิผู้บริโภคได้ 

 
กิจกรรมจัดท าข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 

การจัดท าบทความและคู่มือส าหรับผู้บริโภคในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่องสัญญาลงในหน้า
เว็บไซต์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
วัตถุประสงค์ 
     1. การน าเสนอบทความให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเว็บไซต์กองคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านสัญญา เพื่อให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริโภค 
              2. การจัดท า คู่มือผู้บริโภคในการซื้อบ้าน ผ่านเว็บไซต์ กองคุ้มครองผู้บริ โภคด้านสัญญา  
เพื่อน าเสนอข้อมูลให้กับบุคลากรได้รับความรู้ในการซื้อบ้านอย่างถูกต้อง 
              3. การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นช่องทางในการอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้บริโภคอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะช่วยแก้ปัญหาในด้านของสัญญาได้อย่างรวดเร็ว 
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กิจกรรมพัฒนาระบบร้องเรียนผ่าน Mobile Application 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สคบ. และกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภคผ่าน Mobile Application ได้รวดเร็วขึ้น 
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท าคู่มือการใช้งาน OCPB 
Complain Application (ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) ขึ้นเพื่อประกอบการใช้งานผ่าน Mobile Application 
โดยมีการระบุข้ันตอนการสมัครสมาชิก และขั้นตอนการใช้งาน มีการให้บริการต่างๆท้ัง 3 ส่วน ได้แก่ รับเรื่อง
ร้องทุกข์ ติดตามเรื่องร้องทุกข์ และแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เพื่อเป็นช่องทางอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคใน
การร้องทุกข์อีกช่องทางหนึ่ง และปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ก าลังด าเนินการเกี่ยวกับการเช่ือมโยงกับ
ระบบร้องทุกข์และฐานข้อมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพสอดคล้องกับการท างานต่อไป 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงระบบการร้องทุกข์ได้ง่ายขึ้น และสามารถติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน 
Mobile Application ได้สะดวกมากขึ้น  
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(3) นโยบายด้านองค์การ 
กิจกรรมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้บุคลากร 

๑) โครงการ “ปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักงานเลขานุการกรม 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใสด้วยการปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม  
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักและแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติราชการและด าเนินชีวิต ท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส 
ตลอดจนสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจให้กับประชาชนผู้รับบริการในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้เชิญ นายวรินทร์ สุขเจริญ ผู้อ านวยการโครงการเรียนรู้ตามรอย 
พระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส านักงาน ก.พ. เป็นวิทยากรบรรยายดังกล่าว 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ/กิจกรรม  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตระหนักเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และจิตส านึกท่ี ดีใน 
การประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ เกินกว่าค่าเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐) 
 
กิจกรรมการประกาศนโยบาย เจตนารมณ์ของผู้บริหารในการเป็นองค์การธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 
 1) การด าเนินงานประกาศนโยบาย เจตนารมณ์ของผู้บริหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักงานเลขานุการกรม 
วัตถุประสงค์ 
 เลขาธิการคณะกรรมการ คุ้มครอง ผู้บริ โภค ไ ด้ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นอง ค์การ  
ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติ
ภารกิจหลักเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคโดยตรง และมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจมิให้
ประกอบธุรกิจท่ีเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานกลางในการประสานการปฏิบัติงาน 
ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิ รวมท้ัง  
เป็นหน่วยงานท่ีผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิในการร้องเรียน ขอความเป็นธรรมจากการถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งผู้บริโภค 
จะได้รับการพิจารณาชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการถูกละเมิดสิทธิตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว 

ในฐานะผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การท่ีดีของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้การปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี ทีคว ามชัดเจน โปร่งใส มีธรรมาภิบาล  
เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง อันจะเป็นการส่งเสริมความมีศักด์ิศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ  
พร้อมสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป 
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 นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รวบรวมหลักการ 
นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ รวมท้ังมาตรฐานการท างาน ความประพฤติท่ีดีบนพื้นฐานธรรมาภิ
บาลของข้าราชการและพนักงานรัฐ ตามความคาดหวังของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับบริการ ประชาชน โดยบุคลากรทุกระดับของ
ส านั ก ง านคณะ กรรมการ คุ้มค รอ ง ผู้บริ โ ภคจะสามารถน าน โ ยบายการก า กั บ ดู แลอ ง ค์ก า ร  
ท่ีดีฉบับนี้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการท่ีปรากฏอยู่ใน
นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับนี้ 
 นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงเป็นประจ าอย่าง
น้อย ๑ ครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ และเพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงขอให้
ทุกคนได้ลงช่ือในหนังสือรับทราบดังท่ีแนบมาพร้อมกับคู่มือฉบับนี้ พร้อมท้ังยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการ
ตลอดไป 
 
กิจกรรมก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงภายในองค์การ 
 1) การด าเนินงานก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงภายในองค์การ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักงานเลขานุการกรม 
วัตถุประสงค์ 
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก าหนดให้มีคณะท างานรับผิดชอบดูแลความเส่ียงท่ีจะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อมของการท างาน ความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี โดยคณะท างานมีหน้าท่ีในการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดขึ้น  ซึ่ งจะ ส่งผลกระทบต่อความส า เร็ จขององ ค์การ เพื่ อบริหารจัดการและลดโอกาส  
การเกิดความเส่ียงในเรื่องต่าง ๆ  
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(4) นโยบายด้านผูป้ฏิบัติงาน 
กิจกรรมจัดโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สร้างเสริมความรู้ ความสามารถ และทักษะ ตลอดจนบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลภายนอกองค์การ ได้แก่ 
กิจกรรมอบรมความรู้ด้านฟ้องคดี และบังคับคดี 

1) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการด าเนินคดีและการบั งคับคดีให้แก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักเลขานุการกรม  
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ี ๑๙-๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ภาลัยรีสอร์ทแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
วัตถุประสงค์ 
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ด าเนินการจัดอบรมโครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการด าเนินคดีและการบังคับคดีให้แก่เจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ในวันท่ี ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ภาลัยรีสอร์ทแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ 
แนวทางการด าเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมถึงหลักและแนวทางการบังคับคดีแพ่งแทนผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ยังเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วย 
การด าเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... เพื่อน าความเห็นท่ีได้
ไปใช้ในการแก้ไขร่างระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป  
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ/กิจกรรม ได้ร้อยละ ๑๑๐ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนคน ๖๐ คน)  

 
กิจกรรมอบรมความรู้งานด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

2) โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักเลขานุการกรม  
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ี ๒๘-๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม BM ๕๐๒ 
วัตถุประสงค์ 
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ด าเนินการจัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้และสร้าง  
ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนส าหรับเจ้าหน้าท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันท่ี ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ BM ๕๐๒ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
มีความรู้และความเข้าใจธุรกิจขายตรง เข้าใจสภาพปัญหา และวงจรของธุรกิจและสามารถวิเคราะห์แผนการ
จ่ายผลตอบแทนประเภทต่างๆ ของธุรกิจขายตรงท่ีมีการยื่นขออนุญาตได้อย่างชัดเจน อันจะเป็นการป้องกัน  
มิให้เกิดวงจรของแชร์ลูกโซ่ หรือการระดมทุนโดยอาศัยการน าแผนการจ่ายผลตอบแทนของธุรกิจขายตรงบาง
ประเภทมาชักชวนอีกทางหนึ่ง  
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ/กิจกรรม  

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ ๗๗.๗๗ เกินกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (เป้าหมาย ร้อยละ ๗๐) 
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กิจกรรมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น 
3) หลักสูตรนักบริหารระดับต้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักเลขานุการกรม  
ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่างวันท่ี ๓๐-๓๑ ตุลาคม วันท่ี ๑,๑๔,๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องอบรม
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ส่งบคุลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม ระหว่างวันท่ี ๓๐-๓๑ ตุลาคม วันท่ี ๑,๑๔,๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ 
ห้องอบรมอาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน (English Camp for Asean Community : EC-AC) ระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๔ มกราคม  
พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๕๔ ช่ัวโมง ณ โรงแรมธารา มันตรา ชะอ า รีสอร์ท จ.เพชรบุรี และศึกษาดูงานหน่วยงาน 
Best Practices ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับต้น
ให้มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ เพื่อปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเชิง
ประจักษ์โดยศึกษาดูงานหน่วยงาน Best Practices ณ เขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ/กิจกรรม  

ร้อยละของการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (ได้ร้อยละ ๑๐๐) 
 
กิจกรรมอบรมทักษะสืบสวนสอบสวน และนิติกร 

4) โครงการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนและนิติการของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบหลัก : ส านักเลขานุการกรม  
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงค์ 
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้าน 
การสืบสวนสอบสวนและนิติการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มทักษะให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านการสืบสวนสอบสวนและนิติการในการคุ้มครองผู้บริโภค 
และเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการรวมทั้งสามารถบังคับ
ใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ/กิจกรรม  

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ ๘๐ เกินกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (เป้าหมาย ร้อยละ ๗๐) 
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กิจกรรมการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (สายงานหลัก) และแผนสร้างความผาสุก 
5) โครงการจัดท าแผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรส านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักเลขานุการกรม และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
วัตถุประสงค์ 
 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดท่ี ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  
ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องก าหนดปัจจัยท่ีมีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรรวมท้ังต้องมี  
การวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวให้มีความเหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิด
ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ด าเนินการส ารวจปัจจัยท่ีมีผลต่อ  
ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และน าผลการส ารวจมา
จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรเพื่อจัดท าแผนเสริมสร้าง
ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดท าแผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานสร้าง 
ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ผลตัวชี้วัดรายโครงการ/กิจกรรม  

บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการสร้างความผาสุก  
ร้อยละ ๖๔.๙๘ เกนิกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด(เป้าหมาย ร้อยละ ๖๔) 

 
กิจกรรมส ารวจความต้องการของบุคลากร 

๖) ส ารวจความต้องการของบุคลากร เพื่อด าเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ส านักเลขานุการกรม และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
วัตถุประสงค ์
 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดท่ี ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  
ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการส ารวจความต้องการของบุคลากรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัย
ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างบรรยากาศในการท างาน โดย
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการพัฒนา
บุคลากรสภาพแวดล้อมในการท างานและการน าองค์กรของผู้บริหาร และแบบส ารวจทิศทางองค์กร 
 


