
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

ความเสี่ยง มาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/เอกสารหลักฐาน ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 
๑.ความเสี่ยงด้าน 

กลยุทธ์ 
๑.ขาดการบูรณา
การ การท างาน
ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
อย่างจริงจัง 

 

- จัดท าแผนบูรณาการ
ท างานร่วมกับหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง 
กับการคุ้มครองผู้บริโภค  
(แผนยุทธศาสตร์ 
การคุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชาติ แผนกลยุทธ์
เครือข่าย แผนบูรณาการ
งานคุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนภูมิภาค) 
- กระบวนงานบริหาร 
งานเรื่องราวร้องทุกข์ 

สผพ. 
 

ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค อยู่
ระหว่างน าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ (เอกสาร ๓)  
 

ยังไม่มีการประกาศใช้ 
 
 

สปจ. 

 

มีการผลักดันกลไกการด าเนินงานเพ่ือบูรณาการงาน
คุ้มครองผู้บริโภค โดยการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ 
ดังนี้ 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคกับสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบล
แห่งประเทศไทย (เอกสาร ๔)   
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (เอกสาร ๕)    

ไม่มีความเสี่ยงเหลืออยู่ 

สลก. 

 

- ส านักงานเลขนุการกรม โดยส่วนบริหารเรื่องราวร้อง
ทุกข์ มีการก าหนดกระบวนงานบริหารบริหารงาน
เรื่องราวร้องทุกข์ โดยจ าแนกขั้นตอนที่ชัดเจน และ
ระยะเวลาด าเนินการในแต่ละขั้นตอน (เอกสาร ๖) 
 
 
 
 

ไมม่ีความเสี่ยงเหลืออยู่ 



- ๒ - 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

ความเสี่ยง มาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/เอกสารหลักฐาน ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 

 ๒.ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของ
องค์กร ยังไม่เป็น 
ที่ยอมรับของสังคม 

 

- ใช้สื่อสังคมออนไลน์
(Social Network) ที่มี
ความโดดเด่นในการเข้าถึง
กลุ่มคนในสังคมและมี
ความหลากหลาย เป็นช่อง
ทางการสื่อสาร เพ่ือเข้า
กลุ่มต่างๆให้มากขึ้น  
- เพ่ิมความถี่ในการสื่อสาร  
- สร้างกิจกรรมบนสื่อ
สังคมออนไลน์เพ่ือ 
การมีส่วนร่วม 

กผป. 
 

- จัดท าเพจ Facebook ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคใน
สถานศึกษาเพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคบนสื่อสังคมออนไลน์ 
(เอกสาร ๗)    
- ก าหนดความถี่ในการสื่อสารเป็นประจ าทุกวัน 
- มีการสร้างกิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการมี
ส่วนร่วม  

ไม่มีความเสี่ยงเหลืออยู่ 

๒.ความเสี่ยงด้าน
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

๑.การบริหาร
จัดการขาด
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

- ก าหนดกลไกในการ
ติดตามคดีที่อยู่ในความ
ดูแลของ สคบ. และมี
การรายงานสถานะให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
อย่างต่อเนื่อง 
- เผยแพร่และท าความ
เข้าใจแก่เจ้าหน้าที่  

กคฉ. 
 
 

- มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จเป็นกลไกใน
การติดตาม 
- ก าหนดให้หัวหน้างานติดตามผลการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 
- แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงระยะเวลาของ
กระบวนงานจัดการปัญหาของผู้บริโภคของ สคบ. ใหม่ 
(ระยะเวลา ๓๖๖ วัน จากเดิม ๔๑ วัน) ตามหนังสือ
จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ นร ๐๓๐๘/พิเศษว๓๐ 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ (เอกสาร ๘)   
- ก าหนดตัวชี้วัดระดับกอง และตัวชี้วัดระดับบุคคล 
(เอกสาร ๙) 

ระบบคุ้มครองผู้บริโภคเบ็ดเสร็จ 
มีปัญหาขัดข้องท าให้การใช้งาน
ระบบขาดความต่อเนื่อง ส่งผล
กระทบต่อการติดตามผล 



- ๓ - 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

ความเสี่ยง มาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/เอกสารหลักฐาน ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.การบริหาร
จัดการขาด
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับกระบวนงาน
จัดการปัญหาของ
ผู้บริโภค (การปฏิบัติงาน
การรับเรื่องร้องทุกข์ตาม 
SLA) 
- ก าหนดตัวชี้วัดระดับ
บุคคลแก่เจ้าหน้าที่  
โดยเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบต้องบันทึก
ข้อมูลสถานะเรื่องราว 
ร้องทุกข์ลงระบบ 
 

กคส. 

 

- มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จเป็นกลไกใน
การติดตาม 
- แบ่งระบบการท างานเป็นกลุ่มโดยให้กลุ่มรับผิดชอบ
รายผลการปฏิบัติ ต่อผู้อ านวยการกอง ทุก ๓ เดือน 
- แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงระยะเวลาของ
กระบวนงานจัดการปัญหาของผู้บริโภคของ สคบ. ใหม่ 
(ระยะเวลา ๓๖๖ วัน จากเดิม ๔๑ วัน) ตามหนังสือ
จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ นร ๐๓๐๘/พิเศษว๓๐ 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ (เอกสาร ๑๐)   
- มีการก าหนดตัวชี้วัดระดับกอง และตัวชี้วัดระดับ
บุคคล (เอกสาร ๑๑) 

ระบบคุ้มครองผู้บริโภคเบ็ดเสร็จ 
มีปัญหาขัดข้องท าให้การใช้งาน
ระบบขาดความต่อเนื่อง ส่งผล
กระทบต่อการติดตามผล 

กคฆ. 

 

- มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จเป็นกลไกใน
การติดตาม 
- มีการรายงานสถานะให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 
- แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงระยะเวลาของ
กระบวนงานจัดการปัญหาของผู้บริโภคของ สคบ. ใหม่ 
(ระยะเวลา ๓๖๖ วัน จากเดิม ๔๑ วัน) ตามหนังสือ
จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ นร ๐๓๐๘/พิเศษว๓๐ 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ (เอกสาร ๑๒)   
- มีการก าหนดตัวชี้วัดระดับกอง และตัวชี้วัดระดับ
บุคคล (เอกสาร ๑๓) 
 

ระบบคุ้มครองผู้บริโภคเบ็ดเสร็จ 
มีปัญหาขัดข้องท าให้การใช้งาน
ระบบขาดความต่อเนื่อง ส่งผล
กระทบต่อการติดตามผล 

 



- ๔ - 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

ความเสี่ยง มาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/เอกสารหลักฐาน ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

๑.การบริหาร
จัดการขาด
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

- ก าหนดกลไกในการ
ติดตามคดีที่อยู่ในความ
ดูแลของ สคบ. และมี
การรายงานสถานะให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
อย่างต่อเนื่อง 
- เผยแพร่และท าความ
เข้าใจแก่เจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับกระบวนงาน
จัดการปัญหาของ
ผู้บริโภค (การปฏิบัติงาน
การรับเรื่องร้องทุกข์ตาม 
SLA) 
- ก าหนดตัวชี้วัดระดับ
บุคคลแก่เจ้าหน้าที่  
โดยเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบต้องบันทึก
ข้อมูลสถานะเรื่องราว 
ร้องทุกข์ลงระบบ 

กคต. 

 

- มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จเป็นกลไกใน
การติดตาม 
- แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงระยะเวลาของ
กระบวนงานจัดการปัญหาของผู้บริโภคของ สคบ. ใหม่ 
(ระยะเวลา ๓๖๖ วัน จากเดิม ๔๑ วัน) ตามหนังสือ
จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ นร ๐๓๐๘/พิเศษว๓๐ 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ (เอกสาร ๑๔)   
- มีการก าหนดตัวชี้วัดระดับกอง และตัวชี้วัดระดับ
บุคคล (เอกสาร ๑๕) 

ระบบคุ้มครองผู้บริโภคเบ็ดเสร็จ 
มีปัญหาขัดข้องท าให้การใช้งาน
ระบบขาดความต่อเนื่อง ส่งผล
กระทบต่อการติดตามผล 

กกค. 

 

 

- กองกฎหมายและคดี มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
การด าเนินคดีแทนผู้บริโภคทุกเดือน เพ่ือเสนอต่อ
ผู้อ านวยการกองกฎหมายและคดี และส านักแผนและ
การพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (เอกสาร ๑๖)    
- มีการก าหนดตัวชี้วัดระดับกอง และตัวชี้วัดระดับ
บุคคล (เอกสาร ๑๗) 

ไม่มีความเสี่ยงคงเหลือ 

สลก. 

 

- แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงระยะเวลาของ
กระบวนงานจัดการปัญหาของผู้บริโภคของ สคบ. ใหม่ 
(ระยะเวลา ๓๖๖ วัน จากเดิม ๔๑ วัน) ตามหนังสือ
จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ นร ๐๓๐๘/พิเศษว๓๐ 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ (เอกสาร ๑๘)   
- มีการก าหนดตัวชี้วัดระดับกอง และตัวชี้วัดระดับ
บุคคล (เอกสาร ๑๙) 

มีปัญหาในการจ าแนกเรื่องราวร้อง
ทุกข์ เนื่องจากมีความคาบเก่ียว
งานระหว่างกันท าให้เกิดความ
ล่าช้า 



- ๕ - 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

ความเสี่ยง มาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 

    - มีการก าหนดรายละเอียดกระบวนงานแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภคในส่วนของการบริหาร
เรื่องราวร้องทุกข์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.ผู้บริโภคมีความ
คาดหวังต่อการ
แก้ปัญหา 
ข้อร้องเรียนของ 
สคบ. สูง 

 

- เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้ง
ให้ผู้รับบริการทราบถึง
ช่องทางในการติดตาม
สถานะเรื่องร้องเรียนได้
ทางช่องทางใดบ้าง 
- เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้ง
ผลการด าเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบเป็นระยะ 
- พัฒนาบุคลากรให้เกิด
ความรู้ความช านาญใน
งาน เช่น การอบรม / 
KM 
 
 

กคฉ. 

กคส. 

กคฆ. 

กคต. 

กกค. 

 

- มีการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ในหนังสือที่มีการติดต่อ
ผู้บริโภค (เอกสาร ๒๐)    
- มีการแจ้งให้ผู้บริโภคทราบผลด าเนินการเป็นระยะ 
และผู้ร้องเรียนสามารถทราบสถานะเรื่องร้องเรียนได้
ด้วยตนเองจากระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ
ทางหน้าเว็บไซต์ ผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค  
(เอกสาร ๒๑)    
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ทักษะในการปฏิบัติงานด้าน
สืบสวนสอบสวนและนิติกร เมื่อวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๕๙ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กทม  (เอกสาร ๒๒) 

ไม่มีความเสี่ยงคงเหลือ 

สลก. 

 

 

- ส านักงานเลขานุการกรม โดยส่วนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนและนิติกร เมื่อวันที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๕๙ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กทม 
(เอกสาร ๒๓)  

ไม่มีความเสี่ยงคงเหลือ 

 

๓.การจัดซื้อจัดจ้าง
ล่าช้า 

 
 
 

- จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามแผนและให้
ได้พัสดุตามระยะเวลาที่
ต้องการ 

ทุก
หน่วยงาน 

 

- มีการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๕๙ เพ่ือให้พัสดุตามระยะเวลา 
ที่ต้องการ (เอกสาร ๒๔)    
 

ไม่มีความเสี่ยงคงเหลือ 

 

 



- ๖ - 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

ความเสี่ยง มาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 

  - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

 - ทุกหน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (เอกสาร ๒๕ ) 

 

๓.ความเสี่ยงด้าน
การเงิน 

 
 
 

เบิกจ่ายงบ 
ประมาณ 
ล่าช้าไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา 

 

- ก าหนดติดตามและ
เร่งรัด การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นประจ า
ทุกเดือน 
 - เร่งรัดให้ส านัก/กอง/ 
กลุ่ม ส่งหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินภายใน ๑๕ วัน 
หลังด าเนินการเสร็จ 

ทุก
หน่วยงาน 

- ก าหนดให้มีกลไกในการติดตามและเร่งรัด โดยจัดให้ 
มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย 
งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรม 
การคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีตัวแทนจากทุกส านัก กอง กลุ่ม 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามฯ (เอกสาร ๒๖)    
- ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนการเงินและบัญชี  
มีหนังสือที่ นร ๐๓๐๑.๐๔/๓๑๓๗ ลงวันที่ ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายใน 
รับทราบ ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว (เอกสาร ๒๗)  

เจ้าหน้าที่อ่านคู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่างบประมาณ 
แล้วยังขาดความเข้าใจใน
สาระส าคัญ จึงท าให้การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๔.ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม

กฎหมาย/
กฎระเบียบ 

 
 
 
 
 

๑.บุคลากรขาด
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในองค์กร
รูปแบบใหม่ๆ 
- การเรียนรู้การท างาน
แบบพ่ีสอนน้อง 
(Coaching) 
- คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
 

ทุก
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 

- ส านัก/กอง/กลุ่ม จะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันภายใต้แผนจัดการความรู้ (KM) ของ สคบ. 
และมีการน าสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook  
มาเป็นช่องทางในการสื่อสารการรับรู้ (เอกสาร ๒๘)    
- ส านัก/กอง/กลุ่ม จะมีการมอบหมายเป็นการภายใน 
ให้ข้าราชการช านาญการพิเศษ/ช านาญการ เป็นผู้สอน
งานให้กับเจ้าหน้าที่ ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
- ส านัก/กอง/กลุ่ม มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
(เอกสาร ๒๙) 

ไม่มีความเสี่ยงคงเหลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗ - 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

ความเสี่ยง มาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.กฎหมายการ
คุ้มครองผู้บริโภคไม่
ทันสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนพัฒนากฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กกค. 

 

- มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒  (เอกสาร ๓๐) 
 
 

ไม่มีความเสี่ยงคงเหลือ 

กคต.  

 

- มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
 
 

ไม่มีความเสี่ยงคงเหลือ 

กคส. 

 

- มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
- ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้
ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเก็บเงินประกันเป็น
ธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานรับเงิน ฉบับ ๒ 
(เอกสาร ๓๑)   
-ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้
ธุรกิจให้บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพลภาพ และ
ผู้ป่วยตามสถานที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสาร ๓๒) 

 

ไม่มีความเสี่ยงคงเหลือ 



- ๘ - 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

ความเสี่ยง มาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 

 ๒.กฎหมายการ
คุ้มครองผู้บริโภคไม่
ทันสมัย 

- แผนพัฒนากฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 

กคฉ. 
 
 
 

- มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
- ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องให้
ผลิตภัณฑ์ไม้ตียุงไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก  
ฉบับที่ ๓๘ (เอกสาร ๓๓) 
- ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องให้สีที่
มีสารตะก่ัวเป็นส่วนผสมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก  
(เอกสาร ๓๔) 

ไม่มีความเสี่ยงคงเหลือ 
 
 
 
 
 

กคฆ. 
 

- มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

ไม่มีความเสี่ยงคงเหลือ 
 

 

……………………………………………………………………………………… 


