
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



บทน ำ 

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหาร ของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมถึงการเสนอแนะให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับงาน
พัฒนาระบบบริหารราชการ และงานบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ซึ่งได้มีการสรุปผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา พร้อมด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับการด าเนินงานในบริบทอ่ืนๆของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค และจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายให้สามารถส่งผลสัมฤทธิ์  
ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือ
ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 

 

    

         กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กันยายน ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

               หน้ำ 

ท ำเนียบบุคลำกร กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร        ๑ 
โครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง          ๒ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยม      ๓ 
งำนพัฒนำระบบบริหำรรำชกำร         ๕ 

๑. งานด้านค ารับรองการปฏิบัติราชการ การจัดท าตัวชี้วัด     ๕ 
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

๒. งานถ่ายทอดตัวชี้วัดทุกระดับ         ๗ 
๓. งานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ        ๙ 
๔. งานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการและการพัฒนาสมรรถนะองค์การ    ๑๑ 
๕. งานด้านโครงสร้างหน่วยงาน        ๑๓ 
๖. งานกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน      ๑๔ 

 
งำนบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม       ๑๙ 

๑. งานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง       ๑๙ 
๒. งานจัดท ามาตรการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม     ๒๒ 
๓. งานด้านควบคุมภายใน         ๒๓ 
๔. งานเกี่ยวกับการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส     ๒๗ 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
๕. การจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) และ CSR    ๒๙ 
๖. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร    ๓๒ 

ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๗. งานนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี        ๓๓ 

บทวิเครำะห์องค์กร          ๓๕ 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑      ๔๖ 

 

 

 

 



๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวปณติา อินทร์วิมล  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

การศึกษา  
ศศ.บ. ม.ราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

อายุ ๔๒ ปี โทร ๐๒-๑๔๑ ๓๔๙๗ 

นายเอกลักษณ์ อนุรักษ ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

การศึกษา 

ศศ.บ. ม.ราชภฎันครศรีธรรมราช 

อายุ ๓๑ ปี โทร ๐๒-๑๔๑ ๓๖๓๗  
 

นางสาวศศิประภา มณีขันธ์  
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

การศึกษา 

วศ.บ. ม.เทคโนโลยมีหานคร 

บธ.ม. ม.แม่ฟ้าหลวง 
อายุ ๓๕ ปี โทร ๐๒-๑๔๑ ๓๔๙๗ 

นายธนา เนื่องจ านงค์ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

การศึกษา 

บธ.บ. ม.ราชภฎัสวนสุนันทา 

อายุ ๒๖ ปี โทร ๐๒-๑๔๑ ๓๔๙๗ 

นางสาวภัทร์ชนก อุตพันธ ์

เจ้าพนักงานธุรการ 

การศึกษา 

บธ.บ. ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์
อายุ ๒๖ ปี โทร ๐๒-๑๔๑ ๓๔๙๘ 

นางสาวจารวี ยั่งยืน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

การศึกษา 

วท.บ. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

ศศ.ม. ม.เกษตรศาสตร์ 
อายุ ๓๖ ปี โทร ๐๒-๑๔๓ ๐๔๓๖ 

นางสาวจรัสศรี ผดุงผล 

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

การศึกษา  
ศศ.บ. ม.รามค าแหง 

ศศ.ม. ม.เกษตรศาสตร์ 
อายุ ๕๒ ปี โทร ๐๒-๑๔๑ ๓๔๗๖ 

ท าเนียบบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 



๒ 

 

โครงสร้างและอัตราก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้อ านวยการกอง 

ขรก. ๓ 
พรก. ๒ 
ลูกจ้างเหมา ๒ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

๑. รับผิดชอบด าเนินงานด้านการบริหารทั่วไป
ของหน่วยงาน 
๒. งานสารบรรณ รับ-ส่ง บริการค้นหา/จัดเก็บ 
รวบรวมข้อมูล ร่าง-พิมพ์และเอกสารราชการ 
จัดท าส าเนาเอกสาร ท าลายเอกสาร 
๓. ด าเนินงานเกี่ยวกับการก ากับดูแลวัสดุ 
ครุภัณฑ์หน่วยงาน 
๔. ด าเนินงานเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ
ของบุคลากร 
๕. งานอ านวยการ/ประสานราชการ ติดต่อ
ประสานราชการหรือหน่วยงานภายนอก 
๖. ปฏิบัติ งานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องที่
ได้รับมอบหมาย 

๑. วิ เคราะห์จัดท าและด าเนินการเกี่ยวกับ 
การควบคุมภายในของส านักงาน 
๒. วิ เคราะห์จัดท าและด าเนินการเกี่ยวกับ 
การบริหารความเสี่ยงของส านักงาน 
๓. วิเคราะห์จัดท าและด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการผลกระทบทางลบต่อสังคมของส านักงาน 
๔. ด าเนินการเกี่ยวกับแผนภาวะฉุกเฉินและ
บริหารความต่อเนื่อง 
๕. ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายก ากับดูแลองค์กร 
ที่ดีของส านักงาน 
๖. ด าเนินการเกี่ยวกับค่านิยมองค์กรและ
วัฒนธรรม 

๗. ด าเนินงานประเมินระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  
๘. ด าเนินการจัดการความรู้ KM 
(Knowledge Management) และ CSR 
๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

๑. เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่เลขาธิการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ในส านักงาน 
๒. ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างส่วนราชการให้
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
๓. ศึกษาวิเคราะห์และด าเนินการเกี่ยวกับ
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานระดับกรม 
ระดับส านัก/กอง/กลุ่ม และระดับบุคคล 
๔. ศึกษาแนวทางปฏิบัติงาน และกระบวนการ
ปฏิบัติงานของส านักงาน 
๕. ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
ส านักงาน 
๖. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ภาครัฐตามเกณฑ์ PMQA 
๗. ปฏิบัติ งานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

งานบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 

งานพัฒนา 
ระบบบริหารราชการ 



๓ 

 

 

 
การน าองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ (Leader Organization to be Thailand 4.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๑. ระบบการบริหารจัดการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๒. บุคลากรเกิดการรับรู้และยอมรับการพัฒนา 
 ๓. โครงสร้างส่วนราชการเอ้ือต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน์ 

 พันธกิจ 

๑ . พัฒนาระบบบริ หาร
ราชการของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาระบบราชการ 
ของประเทศ  
 

๒. พัฒนาโครงสร้างส่วนราชการให้
มีประสิทธิภาพ 

๓. พัฒนากลไกระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

๑. ส่งเสริมผลักดันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร  
รวมทั้งท าหน้าที่ในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดนโยบายและออกแบบ 
การบริหารจัดการโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 

๒. สื่อสารและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๓. พัฒนาโครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ให้สามารถขับเคลื่อนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 



๔ 

 

ค่านิยม 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  

งานพัฒนาระบบบริหารราชการ งานบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
๑. งานด้านค ารับรองการปฏิบัติราชการ การจัดท า
ตัวชี้วัดประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
๒. งานถ่ายทอดตัวชี้วัดทุกระดับ  
๓. งานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
๔. งานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการและการพัฒนา
สมรรถนะองค์การ  
๕. งานด้านโครงสร้างหน่วยงาน 
๖. งานกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน  
 

๑. งานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
๒. งานจัดท ามาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจ
เกิดข้ึนต่อสังคม 
๓. งานด้านควบคุมภายใน 
๔. งานเกี่ยวกับการประเมินระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
๕. การจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) 
และ CSR 
๖. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๗. งานนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

งานพัฒนาระบบบริหารราชการ 
 

๑. งานด้านค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดตามมาตรา ๔๔  

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการด าเนินงานตามแนวทางการประเมิน  
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
โดยหน่วยงานได้ด าเนินการแล้วใน รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ และ รอบที่ ๒ ๑ เม.ย. – 
๓๐ ก.ย. ๖๐ เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งสิ้น ๕ องค์ประกอบ ดังนี้  

องค์ประกอบ จ านวนตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Functional base) 

ประกอบด้วย 
๕ ตัวชี้วัด 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) 

ประกอบด้วย 
๒ ตัวชี้วัด 

เป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมด 

องค์ประกอบที่ ๓ ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ตามหลักภารกิจพ้ืนที่ หรือการบูรณาการ 
การด าเนินงานหลายหน่วยงาน (Area base) 

- - 

องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน (Innovation base) 

ประกอบด้วย 
๒ ตัวชี้วัด 

เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
๑ ตัวชี้วัด (ประสิทธิภาพ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ ๕ ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการ
ที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
(Potential base) 

ประกอบด้วย 
๑ ตัวชี้วัด 

เป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมด 

 

 ทั้งนี้ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตามมาตรา ๔๔) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับผิดชอบ ตัวชี้วัดจ านวน
ทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
องค์ประกอบที่ ๑ ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด /หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เป้าหมาย /ภาพรวม ผลการด าเนินการ 
๑. ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการ
ด าเนินงานของ สคบ. 

ร้อยละ ๘๐  เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 

๒. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ ร้อยละ ๕๒.๑๑ สูงกว่าเป้าหมาย 



๖ 

 

ตัวชี้วัด /หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เป้าหมาย /ภาพรวม ผลการด าเนินการ 
ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ  
*นับเรื่องเข้าตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๕๙ – ๓๑ พ.ค. ๖๐  
นับเรื่องเสร็จ ถึงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๐ 

 ร้อยละ ๖๖.๗๘ 
 

๓. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่
และได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
*เรื่องค้างปี ๕๑ – ๕๙ นับเรื่องเสร็จ ถึงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๐ 

ร้อยละ ๕๐.๒๕ 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๔. ความส าเร็จของการแก้ไขกฎหมายเพื่อการปฏิรูป
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 

๘ ฉบับ ๘ ฉบับ 

๕. ระดับความส าเร็จการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

๑. เสนอร่างแผน
ยุทธศาสตร์ 
การคุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชาติ  
และแผนปฏิบัติการให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
๒. ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
ภายหลังจาก ค.ร.ม. ให้
ความเห็นชอบแล้ว 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
ทั้ง ๒ กิจกรรม 
 

 

องค์ประกอบที่ ๒ ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด /หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

๑. ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ด าเนินการได้ครบถ้วน  
ร้อยละ ๑๐๐ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์  

ด าเนินการได้ครบถ้วน  
ร้อยละ ๑๐๐ 

* ตัวชี้วัดนี้จะคิด
คะแนน  
โดยส านักงาน 
ก.พ.ร. 

 

องค์ประกอบท่ี ๔ ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด /หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

๑. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ  ร้อยละ ๙๖ ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ผลร้อยละ ๖๖.๕๐ 



๗ 

 

ตัวชี้วัด /หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
๒. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการ

ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

องค์ประกอบท่ี ๕ ประกอบด้วย ๑ ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด /หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

๑. การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด าเนินการได้ครบถ้วน  
ร้อยละ ๑๐๐ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ผลร้อยละ ๑๐๐ 

 

๒. งานถ่ายทอดตัวชี้วัดทุกระดับ  

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับส านัก/กอง/กลุ่ม ตัวชี้วัดระดับบุคคล 
ส านักงาน ก.พ.ร . ได้ก าหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) 

ระดับพ้ืนฐาน (FL) โดยให้ส่วนราชการด าเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งตามเกณฑ์ก าหนดให้ทุกส่วนราชการ  
มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกรมลงสู่ระดับบุคคล เพ่ือให้การประเมินการปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัดระดับบุคคล มีบุคลากรได้
ลงนามทั้งสิ้นจ านวน ๒๕๑ คน แบ่งเป็นข้าราชการจ านวน ๑๓๗ คน พนักงานราชการจ านวน ๑๑๔ คน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งหน่วยงานได้มีการให้บุคลากรลงนามข้อตกลงตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับบุคคล
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และให้ผู้อ านวยการส านัก/ 
กอง/ กลุ่ม ประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยใช้ตัวชี้วัดตามท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



๘ 

 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงานได้จัดคลินิกถ่ายทอดตัวชี้วัด KPI ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และถ่ายทอดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการปฏิบัติ
ราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อระบบการวัดประเมินผลโดยค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ  อยู่ในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และมีการน าตัวชี้วัด/ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ในการบริหารงานด้านอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



๙ 

 

๓. งานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ได้จัดท าแผนการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบริหารจัดการองค์กร ทั้ง ๗ 

หมวด เพ่ือเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ ๒ และเมื่อวันที่ ๔ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ฉบับที่ ๒ โดยมีผู้ตรวจประเมินจากส านักงาน ก.พ.ร. จ านวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย  
๑. นายยันยงค์ ค าบันลือ ๒. นายนารถ จันทวงศ์ ๓. นางขนิษฐา งามวงศ์สถิต และ ๔. นางสาวพรรษมนต์ 
พงศ์อิทธิโภคิน  

 

       ผลการด าเนินงาน : การตรวจรับรองคุณภาพ 
       การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ประจ าปี
       งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๐ ของส านักงาน 
       คณะกร รมกา รคุ้ ม ค รองผู้ บ ริ โ ภค  พบว่ า  
       ผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ 
       คุ้มครองผู้บริ โภค ผ่านการรับรองคุณภาพ 
       การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒  
       (Certified FL Version ๒) โดยมีผลการประเมิน
มากกว่าร้อยละ ๘๐ ในทุกหมวด และมีคะแนนรวมเท่ากับ ๒๗๘ คะแนน ทั้งนี้ มีผลคะแนนรายหมวด  
เรียงตามล าดับคะแนน ดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
หมวด 

ได้คะแนน
ร้อยละ 

๑. หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
การให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ของการน าข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ไปใช้ใน 
การตัดสินใจในด้านต่างๆ 

๙๘ 

๒. หมวด ๗ ผลลัพธ์การด าเนินการ  
การให้ความส าคัญกับความส าเร็จของตัวชี้วัดที่ส าคัญตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ 

๙๗ 

๓. หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 
การให้ความส าคัญกับขีดความสามารถของบุคลากรที่รองรับการท างานในปัจจุบัน 
และอนาคต 

๙๔ 

๔. หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
การให้ความส าคัญกับการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพโดยน าข้อมูลต่างๆ มา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์กับ
เป้าหมาย ความส าเร็จที่ส่วนราชการต้องการบรรลุ 

๙๓ 

๕. หมวด ๑ การน าองค์การ 
การให้ความส าคัญกับบทบาทของผู้บริหารในการเป็นผู้ขับเคลื่อนและชี้น าองค์การเพ่ือ
มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และการเป็นองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๙๒ 

 



๑๐ 

 

ล าดับ
ที ่

หมวด 
ได้คะแนน
ร้อยละ 

๖. หมวด ๓ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การให้ความส าคัญกับการน าผลจากการรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไป
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกระบวนการท างานอย่างเป็นรูปธรรม 

๙๐ 

๗. หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
การให้ความส าคัญกับความส าเร็จของการปรับปรุงที่เป็นรูปธรรม เช่น การปรับปรุง
ระบบงาน การพัฒนานวัตกรรมที่ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 

๘๕ 

 

 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น หน่วยงานได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน โดยมีบางประเด็น
ที่ควรให้ความส าคัญเพ่ิมขึ้นกับผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆในการด าเนินงาน รวมถึง  
การพิจารณาให้เห็นความสอดคล้องและความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการในหมวดต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
  หมวด OP  
  - การก าหนดหน่วยงานที่สามารถใช้ในการเทียบเคียงภารกิจและด าเนินการวิเคราะห์แนวทาง 
การพัฒนาปรับปรุง โดยวิธี Benchmarking 
  - ในการวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ควรก าหนดประเด็นการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน
ให้ชัดเจน  
  - ก าหนดการเชื่อมโยงระหว่าง PMQA กับ กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ใช้ในการปรับปรุง 
  หมวด ๑ การน าองค์กร 
  มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ   
  หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
  มีการติดตามความก้าวหน้าและความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ที่ เป็นระบบและมี 
ความสม่ าเสมอในการติดตามประเมินผล 
 
 



๑๑ 

 

  หมวด ๓ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  - มีการส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมโยงให้เห็นถึงการน าข้อมูลจากผลส ารวจ มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน 
  - ทบทวนกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดท ารูปแบบ
การสื่อสารกระบวนการให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากรภายใน 
  หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

ควรมีการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 

  - มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานโดยส ารวจความต้องการของบุคลากรภายใน
องค์กร เพ่ือให้การปรับปรุงเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง  
  - ก าหนดแผนการสร้างความผูกพันของบุคลากรในแต่ละกลุ่มสายงานเพ่ือให้ เกิด 
ความเหมาะสม 
  - มีการก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงระดับความผูกพันของบุคลากรเพ่ือแสดงให้เห็นถึง 
ความผูกพันของบุคลากรภายในองค์กร 
  หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
   จัดท าข้อก าหนดของกระบวนการให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยก าหนดความเชื่อมโยงให้สอดคล้อง
กับกระบวนการที่มี และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการเพ่ือน าไปสู่การออกแบบและพัฒนา
กระบวนการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  หมวด ๗ ผลลัพธ์การด าเนินการ 
  ในการก าหนดตัวชี้วัด ควรก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนความส าเร็จเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการองค์กร และวิเคราะห์ผลโดยการเทียบเคียง Benchmarking กับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้ 
 
๔. งานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการและการพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

โครงการ Happy working life ๒๐๑๗ 

      ได้จัดโครงการ Happy working life ๒๐๑๗ โดยมี 
      วัตถุประสงค์ เพื่อน ากิจกรรม ๕ ส มาปรับปรุงการท างาน
      ของบุคลากรของ สคบ. ให้มีประสิทธิภาพและสร้าง 
      สภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
      การพัฒนาคุณภาพการท างานให้แก่บุคลากรทุกระดับ และ
      สร้างจิตส านึก ให้เกิดความตระหนักในการสร้างบรรยากาศ
      ที่เอ้ือต่อการท างานเพ่ือสุขอนามัยที่ดี มีกิจกรรมทั้งสิ้น  
      ๔ กิจกรรม ได้แก ่  



๑๒ 

 

 ๑. กิจกรรมบรรยายเรื่องการสร้างสุขในการท างาน  
 ๒. กิจกรรมมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการสูงสุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
 ๓. กิจกรรมกล่าวแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๔. กิจกรรม ๕ ส. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาด าเนินการ (๑๒ มกราคม – ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน 

บุคลากรสังกัด ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน ๓๔๒ คน 
สถานที่ด าเนินงาน 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕    
 ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 

๑. สภาพแวดล้อมในการท างานดีขึ้น เป็นการเพ่ิมขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรในการท างาน 
๒. ลดความสิ้นเปลืองในการจัดซื้อวัสดุเกินความจ าเป็น 
๓. ลดการสูญหายของวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
๔. พ้ืนที่การท างานเพ่ิมข้ึนจากการขจัดวัสดุที่เกินความจ าเป็นออกไป 
๕. เพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการท างานมากขึ้น 
๖. สถานที่ท างานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างความประทับใจให้เกิดข้ึนกับผู้มารับบริการ 

 งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ ๗๗,๖๐๓ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามบาทถ้วน) 

  

  



๑๓ 

 

 ตัวชี้วัดโครงการ  
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมายร้อยละ ๗๐  

ผลตัวชี้วัดโครงการ  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจร้อยละ ๘๒.๕๓ 

 

๕. งานด้านโครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

  หน่วยงานได้ด าเนินการตามขั้นตอนของมติคระรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) โดยมีค าสั่งที่ ๕๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และได้มี 
การด าเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ 

การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล และท าการวิเคราะห์บทบาท
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดท า Model Structure โดยให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

- พิจารณาและปรับปรุงรายละเอียดโครงสร้างหน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภค 

- พิจารณาโครงสร้างส านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 

  การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐   
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ด าเนินการ น าข้อมูลตามที่ประชุมวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
มาปรับใช้ในการจัดท าค าขอจัดตั้งส่วนราชการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้ที่ประชุม
พิจารณา ดังนี้ 

- พิจารณา (ร่าง) ค าชี้แจงประกอบค าขอจัดตั้งส่วนราชการของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

  



๑๔ 

 

  ทั้งนี้ ได้จัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ค่านิยมของหน่วยงาน การแบ่ง 
ส่วน/ฝ่าย และอัตราก าลัง ภารกิจและอ านาจหน้าที่ ให้ส านัก/กอง/กลุ่ม ตรวจสอบเพ่ือให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์
และครบถ้วนถูกต้อง 

ผลการด าเนินงาน : อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดการแบ่งส่วนราชการของ
ส านัก/กอง/กลุ่ม เพ่ือด าเนินการในระยะต่อไป   

 
๖. งานกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน 

 ๖.๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ากระบวนการสร้างคุณค่าของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระยะเวลาด าเนินการ (๑๘ พฤศจิกายน – ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือทบทวนกระบวนงานไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในขั้นตอนการปฏิบัติและก าหนดรายละเอียด
ขั้นตอนให้ชัดเจนในภาพรวมของส่วนราชการ 

๒. เพ่ือก าหนดข้อบ่งชี้ที่ส าคัญและการก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการสร้างคุณค่า 
กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน 

บุคลากรสังกัด ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน ๖๓ คน 
สถานที่ด าเนินงาน 

โรงแรมภัทราวานา รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   
ผลลัพธ์/ผลผลิต ทีไ่ด้จากการด าเนินการ  

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถท าให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร  

  

  



๑๕ 

 

 งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ ๑๗๘,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 ตัวชี้วัดโครงการ  
จ านวนกระบวนงาน/คู่มือการท างาน/องค์ความรู้ ที่ ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดสู่สาธารณะ  

เป้าหมาย ๕ กระบวนงาน 
ผลตัวชี้วัดโครงการ  

ด าเนินการรวมทั้งสิ้น ๓๑ กระบวนงาน 
 

 จากการด าเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท ากระบวนการสร้างคุณค่าของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หน่วยงานได้จัดท าเอกสารเผยแพร่
กระบวนการหลักของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน ๒๐๐ เล่ม จ านวน ๑๓,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) และแจ้งเวียนเพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยกระบวนการ
หลักของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แบ่งออกเป็น ๕ ระบบงาน ๓๑ กระบวนงาน ดังนี้ 
 

ระบบงาน กระบวนงาน 
๑. ระบบงานบังคับใช้กฎหมาย 

 
 
 
 

๑. กระบวนงานเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ 
๒. กระบวนงานพิจารณาอุทธรณ์ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบ
ตรง 
๓. กระบวนงานพิจารณาอุทธรณ ์
๔. กระบวนงานด าเนินคดีปกครอง 
๕. กระบวนงานด าเนินคดีแพ่ง (ด าเนินคดีแทนผู้บริโภค) 
๖. กระบวนงานบังคับคดี 
๗. กระบวนงานสืบทรัพย์ 
๘. กระบวนงานยึดทรัพย์ 
๙. กระบวนงานอายัดทรัพย์ 
๑๐. กระบวนงานการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ.๒๕๔๕ 
๑๑. กระบวนงานด าเนินคดี 
๑๒. กระบวนงานรับรองสมาคม/มูลนิธิ 
๑๓. กระบวนงานตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจ 
๑๔. กระบวนงานการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค 
 



๑๖ 

 

ระบบงาน กระบวนงาน 
๒. ระบบงานพัฒนากฎหมาย 

 

๑. กระบวนงานการพิจารณาค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขาย
ตรง 
๒. กระบวนงานการพิจารณาค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง 
๓. กระบวนงานการพิจารณาค าขอแก้ไขทะเบียนการประกอบธุรกิจขาย
ตรง 
๔. กระบวนงานการพิจารณาค าขอแก้ไขทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง 
๕. กระบวนงานออกระเบียบ ค าสั่ง 
๖. กระบวนงานออกประกาศ 
๗. กระบวนงานออกกฎหมายพระราชบัญญัติ 
๘. กระบวนงานออกกฎกระทรวง 

๓. ระบบงานสร้างและพัฒนา
เครือข่าย 

๑. กระบวนงานสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
๒. กระบวนงานพัฒนาความรู้เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
๓. กระบวนงานสนับสนุนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
๔. กระบวนงานประสานงานเครือข่าย 
๕. กระบวนงานจัดท าบัตรประจ าตัวอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

๔. ระบบงานเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

๑. กระบวนงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

๕. ระบบงานให้ค าปรึกษาและ 
รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

๑. กระบวนงานรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของ สคบ. 
๒. กระบวนงานให้ค าปรึกษาผ่านทางสายด่วน ๑๑๖๖ ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ สคบ. 
๓. กระบวนงานบริหารงานเรื่องราวร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗ 

 

๖.๒ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ากระบวนการสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ระยะเวลาด าเนินการ  
        (๑๖ มีนาคม – ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
วัตถุประสงค ์ 

๑. เพ่ือทบทวนกระบวนงานไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนใน 
ขั้นตอนการปฏิบัติและก าหนดรายละเอียดขั้นตอนให้ชัดเจน 
ในภาพรวมของส่วนราชการ 

๒. เพ่ือก าหนดข้อบ่งชี้ที่ส าคัญและการก าหนด 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการสนับสนุน 

กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน 
บุคลากรสังกัด ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค จ านวน ๖๙ คน 
สถานที่ด าเนินงาน 
โรงแรมเทวัญดารา บีชวิลล่า กุยบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  

ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินการ 
 กระบวนการสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันสามารถท าให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

งบประมาณ 
 จ านวนงบประมาณ ๒๐๓,๒๒๘ บาท (สองแสนสามพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) 

ตัวชี้วัดโครงการ  
จ านวนกระบวนงาน/คู่มือการท างาน/องค์ความรู้ที่ ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดสู่สาธารณะ  

เป้าหมาย ๕ กระบวนงาน 
ผลตัวชี้วัดโครงการ  

ด าเนินการรวมทั้งสิ้น ๑๙ กระบวนงานสนับสนุน และ ๑๑๒ กระบวนงานย่อย 

  จากการด าเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท ากระบวนการสนับสนุนของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หน่วยงานได้จัดท าเอกสารเผยแพร่
กระบวนการสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน ๑๓๐ เล่ม จ านวน ๑๒,๔๘๐ บาท 
และแจ้งเวียนเพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยกระบวนการสนับสนุนของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แบ่งออกเป็น ๑๙ กระบวนงานสนับสนุนและ ๑๑๒ กระบวนงานย่อย ดังนี้ 

 

 

 



๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 
กระบวนงานสนับสนุน จ านวนกระบวนงานย่อย 

๑. กระบวนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๒. กระบวนงานการคลัง 
๓. กระบวนงานพัสด ุ
๔. กระบวนงานบริหารจัดการทั่วไป 
๕. กระบวนงานสารบรรณ 
๖. กระบวนงานบริหารความเสีย่งและจัดการผลกระทบ
ทางลบต่อสังคม 
๗. กระบวนงานบริหารความต่อเนื่อง 
๘. กระบวนงานก าหนดยุทธศาสตร์และการวางแผน 
๙. กระบวนงานควบคุมภายใน 
๑๐. กระบวนงานงบประมาณ 
๑๑. กระบวนงานติดตามประเมนิผล 
๑๒. กระบวนงานส ารวจเชิงวชิาการ 
๑๓. กระบวนงานอบรม สัมมนา 
๑๔. กระบวนงานตอบข้อหารือ 
๑๕. กระบวนงานตรวจร่างสัญญา 
๑๖. กระบวนงานตรวจสอบภายใน 
๑๗. กระบวนงานความรว่มมือระหว่างประเทศ 
๑๘. กระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๙. กระบวนงานโฆษก 

กระบวนงานย่อยจ านวน ๓๖ กระบวนงาน 
กระบวนงานย่อยจ านวน ๑๑ กระบวนงาน 
กระบวนงานย่อยจ านวน ๑๐ กระบวนงาน 
กระบวนงานย่อยจ านวน ๖ กระบวนงาน 
กระบวนงานย่อยจ านวน ๔ กระบวนงาน 
กระบวนงานย่อยจ านวน ๒ กระบวนงาน 
 
- 
กระบวนงานย่อยจ านวน ๙ กระบวนงาน 
- 
กระบวนงานย่อยจ านวน ๖ กระบวนงาน 
กระบวนงานย่อยจ านวน ๗ กระบวนงาน 
- 
- 
กระบวนงานย่อยจ านวน ๒ กระบวนงาน 
- 
กระบวนงานย่อยจ านวน ๔ กระบวนงาน 
กระบวนงานย่อยจ านวน ๒ กระบวนงาน 
กระบวนงานย่อยจ านวน ๙ กระบวนงาน 
กระบวนงานย่อยจ านวน ๔ กระบวนงาน 

 
 
 

  



๑๙ 

 

งานบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
 

๑. งานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
        

ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณา (Enterprise Risk Management 
: ERM) โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งองค์กรและสอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการบริหาร 
 

ความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการทบทวนและปรับปรุง
อย่างสม่ าเสมอ โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลตามมาตรการ
นั้นๆ ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมาตรการความเสี่ยง ทั้งหมด ๔ 
ด้าน ดังนี้ 
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 ๒. ความเสี่ยงด้านด าเนินงาน 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  

โดยก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงจ านวนทั้งสิ้น ๑๗ มาตรการ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน ๑๖ 
มาตรการ คงเหลือจ านวน ๑ มาตรการ คือ มาตรการข้อที่ ๕. จัดเรียงข้อมูลให้ง่ายต่อการค้นหา ก าหนด
รูปแบบการจัดวางข้อมูลให้เหมาะสม ทั้งนี้ มีการติดตามและประเมินผลในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ดังนี้ 
 

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.การประชาสัมพันธ์ เ พ่ือ
สื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ ที่
ดีต่อองค์กรที่ทันต่อเหตุการณ์ 

๒. ก าหนดทีมโฆษกเพ่ือท าหน้าที่
ในการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง
และรวดเร็ว เป็นจริงและทันต่อ
เหตุการณ์  
 

กผป. และทีมโฆษก ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
๖ มาตรการ คงเหลือ ๑ 
มาตรการ คือ มาตรการ
ข้อที่ ๕. จัดเรียงข้อมูลให้
ง่ายต่อการค้นหา ก าหนด
รูปแบบการจัดวางข้อมูล
ให้เหมาะสม ซึ่งจะน าไป
บริหารความเสี่ยงต่อใน

 



๒๐ 

 

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ความเสี่ยงด้าน
ด าเนินงาน 

๓. เมื่อระบบคุ้มครองผู้บริโภค 
แบบเบ็ดเสร็จไม่สามารถใช้งาน
ได้  ให้ เจ้ าหน้าที่แจ้งผลการ
ด าเนินการให้ผู้ร้องทราบ   เป็น
ระยะ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
โทรศัพท์ โทรสาร e-mail Line 
เป็นต้น 
๔. ควรตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบให้มีความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
 ๕. จัดเรียงข้อมูลให้ง่ายต่อการ
ค้นหา ก าหนดรูปแบบการจัดวาง
ข้อมูลให้เหมาะสม 
๖. ให้มีหน่วยตรวจสอบค้นหา
ตามสื่อ และเข้าไปตรวจสอบ 
เมื่อมีกรณีสินค้าและบริการที่ไม่
ปลอดภัย หลังจากการตรวจสอบ
ให้ชี้แจงข้อมูลให้สังคมได้รับ
ทราบ 
๗. เพ่ิมการประชาสั มพันธ์
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนได้ทราบ   

กคฆ. กคส. กคฉ. กคต. 
สผพ. กผป. 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
ทุกมาตรการ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน ๘. ก าหนดติดตามและเร่งรัดการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นประจ า
รายเดือน/รายไตรมาสตามความ
เหมาะสม 
๙. เร่งรัดให้ส านัก/กอง/กลุ่ม ส่ง
หลักฐาน การเบิกจ่ายเงินภายใน 
๑๕ วัน หลังด าเนินการเสร็จ 
๑๐.  ก าหนดติ ดตามและ
เร่งรัด การจัดซื้อจัดจ้างเป็น
ประจ ารายเดือน/รายไตรมาส 
ตามความเหมาะสม 
 

ทุกหน่วยงาน 
 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
ทุกมาตรการ 



๒๑ 

 

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

๑๑. ก าหนดกระบวนการ 
ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณแต่ละประเภท ให้
ชัดเจน 
๑๒. พัฒนาบุคลากรให้เกิด
ความรู้ความช านาญในงาน
โดยการอบรม ให้ ค ว าม รู้
เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
อย่างต่อเนื่อง  

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ 

๑๓. การเรียนรู้การท างาน
แบบพ่ีสอนน้อง (Coaching) 
๑๔. พัฒนาบุคลากรให้ เกิด
ความรู้ความช านาญในงาน 
อบรมให้ความรู้  เ กี่ ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับอย่างต่อ 
เนื่อง 
๑๕. มอบหมายงาน/ภารกิจ 
และแต่งตั้งให้ตรงกับความรู้
ความสามารถของบุคลากร 
๑๖. จัดท าและปรับปรุงคู่มือ
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ให้ทันสมัย 
๑๗. จัดท าแผนยุทธศาสตร์
พัฒนากฎหมาย ของ สคบ. โดย
มีการทบทวน ติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน 
 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
ทุกมาตรการ 

 



๒๒ 

 

๒. งานจัดท ามาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม 

      ได้จัดท าแผนมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจ
      เกิดขึ้นต่อสั งคมเป็นผลมาจากการด าเนินงานของ 
      ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ 
      การปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
      ผู้บริโภคมีการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
      หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี  
      พ.ศ. ๒๕๔๖ และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม รวมทั้งสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร และน าองค์กรสู่
ภาพลักษณ์ที่ดี โดยก าหนดมาตรการป้องกันไว้จ านวนทั้งสิ้น ๑๕ มาตรการ มีการติดตามและประเมินผลใน
รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ดังนี้ 

มาตรการจัดการผลกระทบ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

๑. จัดท าแผนการตรวจสอบสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย 
๒. เฝ้าระวังอันตรายของสินค้าและบริการ 
๓. บูรณาการกับหน่วยปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
๔. ด าเนินการตามบันทึกความร่วมมือ (MOU) 
กับหน่วยงานที่ทดสอบพิสูจน์สินค้าและบริการ 

กคฉ. ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
 

๕. เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบ กผป. ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

๖. จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค สผพ. ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

๗. ขึ้นบัญชีเฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติการณ์แอบอ้าง  
สคบ. แสวงหาผลประโยชน์ 

กคต. กคฉ. 
กคส. กคฆ. กกค. 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
 

๘. แต่งเครื่องแบบและแสดงบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงาน
ในขณะปฏิบัติหน้าที ่

กคต. กคฉ. 
กคส. กคฆ. กกค. 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
 

๙. เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สผพ. ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

๑๐. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับ บริการทราบว่าการติดต่อ
ราชการที่ สคบ. ไม่มีค่าใช้จ่ายรวมถึงการจดทะเบียน
ขายตรงและตลาดแบบตรง 

กคต. ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
 

 



๒๓ 

 

มาตรการจัดการผลกระทบ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

๑๑. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้เหมาะสมกับเครือข่ายแต่ละกลุ่ม 

สผพ. ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

๑๒. อบรมความรู้แก่เครือข่ายผู้บริโภคโดยก าหนดให้มี
การวัดผลเพ่ือประเมินผู้เข้าอบรมและก าหนดหลักเกณฑ์
ว่าผลการประเมินระดับใดจึงจะสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดได้ 

สผพ. 

 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

 

๑๓. ยกระดับศักยภาพของเครือข่าย สผพ. ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

๑๔. ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายของ 
สคบ. และทบทวนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการติดตาม 
ประเมินผล 

กกค. 

 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

 

๑๕. สร้างความตระหนักให้ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องมี
ความมุ่งม่ันในการท างาน 

สลก. 

 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

 

  ผลการด าเนินงาน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น จ านวน  
๑๕ มาตรการ ดังกล่าว และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 
๓. งานด้านควบคุมภายใน 

 

      หน่วยงานได้จัดท ารายงานการควบคุมภายในของ 
      ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้ด าเนินการตามระเบียบ 
      คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด 
      มาตรฐานการควบคุ มภายใน พ.ศ .๒๕๔๔ ข้อ  ๕  
      ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดวางระบบควบคุมภายใน 
โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  
การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ประหยัด และมีประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการผิดพลาดความเสียหาย ไม่ว่าจะในรูปของความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือ
การกระท าอันเป็นการทุจริต และข้อ ๖ ก าหนดให้หน่วยงานรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวัน 

 



๒๔ 

 

นับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี โดยหน่วยงานมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามแผนควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ดังนี้ 

ประเด็นการควบคุมภายใน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การปรับปรุง/การควบคุม 

๑. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ กผป. - ด าเนินการตรวจสอบการลงระบบการเบิกจ่ายและ
จ านวนสื่อสิ่งพิมพ์ทุกไตรมาส 
- จั ดท าแผนการควบคุ มสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์  ก าหนด
ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่าย ด าเนินการตรวจสอบ  
(ทุก ๓ เดือน) 

๒. การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงาน
ผลด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

กพบ. - จัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานทุกไตรมาส 
- น าระบบการรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้
แทนเอกสารในการติดตามรายงานผล 

๓. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

สผพ. - จัดท าแผนดิจิทัลของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคปี ๒๕๖๐ -๒๕๖๔ 

๔. งานพัฒนาและบริหารจัดการระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สผพ. - ปรับปรุงระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคโดยการเชื่อมโยง 
WEB SERVICE ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับ
กรมการปกครอง และสร้างระบบคัดกรอง 
- ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เชื่อมโยง
กับระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค รองรับการเชื่อมโยงระบบ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ 
- สร้างระบบการเชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการ ด้านการ
คุ้ มครองผู้ บ ริ โ ภค  ในส่ วนของการสร้ า งหน้ า
Dashboard  
- ก าหนดรูปแบบของข้อมูลให้ชัดเจนและมีมาตรฐาน
การใช้งานร่วมกัน 
- ปรับปรุงระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (ระบบเบ็ดเสร็จ
เดิม) ให้พร้อมต่อการใช้งาน  

๕. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

สผพ. - ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดแนวทาง 
การแก้ไขท่ีชัดเจน 
- ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของคู่สัญญาให้
ชัดเจน 



๒๕ 

 

ประเด็นการควบคุมภายใน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การปรับปรุง/การควบคุม 

- ติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญา 
- มีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง เพ่ือประสานให้บริษัทแก้ไขเมื่อ
เกิดปัญหา 

๖.  ประสิทธิภาพและการพัฒนา
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

สลก. - จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานโดยมีข้อกฎหมาย ค าอธิบาย
ขั้นตอนวิธีการท างาน รวมทั้งเทคนิควิธีการต่างๆ โดย
ถอดองค์ความรู้ จากผู้ที่ มีความเชี่ ยวชาญหรือมี
ประสบการณ์ในงานด้านนั้ นๆ เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบใหม่ได้ศึกษาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
- ปรับปรุงข้อมูลการพัฒนาบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 
- ใช้ระบบถ่ายทอดองค์ความรู้แบบการสอนงาน โดยมี 
พ่ีเลี้ยงคอยดูแลให้ค าแนะน าในการท างาน 
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 

๗. การทดสอบและพิสูจน์สินค้าและ
บริการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
ผู้บริโภค 

กคฉ. - จัดท า MOU กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการ
ทดสอบสินค้าเพ่ือบูรณาการทดสอบให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 

๘. การจัดเก็บเอกสารและสืบค้น
ข้อมูลการบังคับคดีแพ่งแทนผู้บริโภค 

กกค. - มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการ
จัดเก็บเอกสารและควบคุมการเบิกจ่ายส านวนการ
บังคับคดี 
- จัดเก็บเอกสารการบังคับคดีแพ่งแทนผู้บริโภค และ
จัดท าฐานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Document)  

๙. การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค  
(สคบ. จังหวัด/ สคบ. เขต) 

สปจ. - อบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภค
ในส่วนภูมิภาคให้กับเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้การด าเนินการ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สคบ. ที่มีประสบการณ์
ด้านการด าเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคไปปฏิบัติ
ราชการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในส่วน
ภูมิภาค  
- ระบบการติดตามการน าส่งหนังสือระหว่างจังหวัด
และส่วนกลาง 
 



๒๖ 

 

ประเด็นการควบคุมภายใน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การปรับปรุง/การควบคุม 

๑๐. งานตรวจสอบภายใน กตส. - มีการปรับแผนการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์/ตรวจสอบงานที่มีความพร้อมก่อน  
- ลดเวลาในการค้นหาหลักฐานหรือข้อมูลที่ต้องการ
โดยการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพ่ือให้ได้
ข้อมูล/เอกสารหลักฐานที่ถูกต้องจะช่วยละระยะเวลา
ในการค้นหา 

๑๑. การจัดท า ทะเบียนรับเอกสารและ
ส่งคืนเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ 

กตส. - กลุ่มตรวจสอบภายในได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติใน
การน าส่งเอกสาร หลักฐานมาตรวจสอบจะต้องลง
บันทึกในทะเบียนรับเอกสารและน าส่งเอกสาร 
ทุกครั้งโดยให้หน่วย  

๑๒. การบริหารสินทรัพย์ กตส. - การบันทึกรับครุภัณฑ์เมื่อได้รับเอกสารการส่งมอบ
ครุภัณฑ์และเลขรหัสครุภัณฑ์ 

๑๓. การรับเรื่องราวร้องทุกข์จาก
ผู้บริโภค 

กคฉ. กคส. 
กคฆ. กคต. 

- ก าหนดให้มีการบันทึกข้อมูลในระบบคุ้มครอง
ผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จให้เป็นปัจจุบัน 
- มีการติดตามผลงานการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
- แบ่งระบบการท างานเป็นกลุ่มรับผิดชอบและมี
หัวหน้าทีมผู้ช านาญการเป็นผู้บริหารกลุ่มงาน 
- ก าหนดให้มีการท างานในลักษณะของ coaching 
และ buddy  

๑๔. กระบวนการตรวจสอบผู้ประกอบ
ธุรกิจ 

กคฉ. กคส. 
กคฆ. กคต. 

- จัดท าแผนการตรวจสอบให้มีความชัดเจน โดยระบุ
ผู้รับผิดชอบ วันเวลา ที่จะด าเนินการ 
- ติดตามตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจด้วยระบบ GIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

๔. งานเกี่ยวกับการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
๔.๑ งานประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA  

 
  ได้ด าเนินการจัดท าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ด าเนินการโดย
ส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งหน่วยงาน ได้มีการส่งเอกสารเชิงประจักษ์เพ่ือแสดงหลักฐานการด าเนินงานของส่วนราชการ  
โดยได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ 
  ๑. การตอบข้อค าถามตามแบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence – Based รอบที่ ๑)  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๒. การตอบข้อค าถามตามแบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence – Based รอบท่ี ๒) พร้อมทั้ง
รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบ ๕ ดัชนี ได้แก ่

ดัชนีที่ ๑ ด้านความโปร่งใส มีผลคะแนนดัชนี ร้อยละ ๘๖.๓๒ ระดับสูงมาก 
ดัชนีที่ ๒ ด้านความพร้อมรับผิด มีผลคะแนนดัชนี ร้อยละ ๗๙.๑๕ ระดับสูง 
ดัชนีที่ ๓ ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีผลคะแนนดัชนี ร้อยละ ๘๘.๔๔ ระดับสูงมาก 
ดัชนีที่ ๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร มีผลคะแนนดัชนี ร้อยละ ๗๘.๑๖ ระดับสูง 
ดัชนีที่ ๕ ด้านคุณธรรมการท างานภายในหน่วยงาน มีผลคะแนนดัชนี ร้อยละ ๗๒.๒๑ ระดับสูง 

ผลการด าเนินงาน : จ าแนกตามดัชนี ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถ่วงน้ าหนักแล้วเท่ากับ 
ร้อยละ ๘๑.๖๕  

๓. การส่งแบบการขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) และ 
เอกสารหลักฐานการด าเนินงานเชิงประจักษ์ของหน่วยงานประกอบข้อค าถาม ๔ ข้อ  
  ผลการด าเนินงาน : จ าแนกตามแหล่งข้อมูลคะแนนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
External เท่ากับร้อยละ ๗๔.๐๘ คะแนน จากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ Internal 
เท่ากับร้อยละ ๗๘.๖๑ คะแนน จากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เท่ากับร้อยละ 
๙๐.๙๑  
 
 



๒๘ 

 

๔.๒ งานรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๗ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
      ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์ม โดยมี
      เนื้อหาในการพิจารณาที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 
      ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ดังนี้ 
      หมวดที่ ๑ องค์กรปฏิบัติภารกิจและมีการแสดงออกถึง
      ความพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ มีมาตรการ 
      แก้ไขถ้ามีปัญหาหรือมีผลกระทบจากการด าเนินงาน  
      องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างระมัดระวังข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น ค านึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการ สิทธิทางกฎหมาย และความคาดหวังของสังคมมีการสร้างความสัมพันธ์ 
และรับฟังความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 หมวดที่ ๒ องค์กรมีการปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม แสดงออกถึงการยอมรับและปฏิบัติ
ตามหลักนิติธรรม ชี้น าให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงค่านิยมที่ยึดถือความซื่อตรง ความเท่าเทียม และ
ความยุติธรรม มีกลไกการก ากับดูแลให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม มีคู่มือจรรยาบรรณในวิชาชีพ (Code of 
Conducts) มีมาตรการให้องค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามกรอบของกฎหมาย มีมาตรการทบทวนการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดและช่วงระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติของกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

 หมวดที่ ๓ การปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรให้ความส าคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
ปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล องค์กรให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล 
ต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิการแสดงออกทางการเมือง สิทธิในการท างาน
ความก้าวหน้าในสายงาน และโอกาสในการเรียนรู้ หลีกเลี่ยงการร่วมกระท าผิดกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของ
สากล ไม่ให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมการกระท าผิด หรือการเพิกเฉย หรือไม่รับผลประโยชน์จากการกระท าผิด
กฎหมายหรือศีลธรรม 
  หมวดที่ ๔ องค์กรด าเนินงานด้วยความโปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการตัดสินใจหรือ 
การด าเนินงานผู้บริหารขององค์กรมีความกล้าตัดสินใจและยืนหยัดในความถูกต้อง ก ากับดูแลองค์กรด้วย  
ความโปร่งใสและเป็นธรรม มีมาตรฐานและเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 
องค์กรมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีนัยส าคัญที่โปร่งใสเที่ยงธรรมและเปิดเผย  
ปลุกจิตส านึกให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อตรงและโปร่งใสในการด าเนินงาน มีนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน
เพ่ือลดความเสี่ยงขององค์กรต่อการรับผิดตามกฎหมาย  

  ผลการด าเนินงาน : หน่วยงานได้วิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงและความเกี่ยวข้องของ 
การด าเนินงานรายหมวด โดยทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการด าเนินงาน ทั้งนี้ ได้จัดส่งเอกสารใบสมัครเข้ารับ
รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๗ (NACC Integrity Awards) และรายงานผลการด าเนินงานด้านความโปร่งใส 

 



๒๙ 

 

ของ สคบ. พร้อมเอกสารประกอบจ านวน ๒๐ ชุด ให้กับส านักงานป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การประเมินผลโดยส านักงาน ป.ป.ช. 

๕. การจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) และ CSR 
 

 
 

  ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
เพ่ือใช้น าเสนอในวันงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอก ซึ่งประกอบด้วย ๘ องค์ความรู้ตามรายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  

เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบเอกสารของพนักงาน เจ้าพนักงานขายตรงและตลาดแบบตรง 
เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ 
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพ่ือการอยู่อาศัย 

เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.๒๕๕๙  
 
 

   



๓๐ 

 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
      เรื่อง การพิจารณาสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติ
      ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ 
      ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑  
 
 
 
   
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
เรื่อง “รู้เท่าทัน ... สินค้าอันตราย” 
เรื่อง ร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล 
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการเงิน การคลัง 
  

 

 

 

 

                

 

  ในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มอบหมายให้นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ณ ห้อง Convention Center โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  

 

 

 

 

 

 

 

  



๓๑ 

 

  โดยแนวคิดในการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๐ ในปีนี้ได้ยึดแนวทางปัญหา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการคุ้มครองผู้บริโภค และจัดให้พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคประเภทบุคคล หน่วยงาน/องค์กร และสื่อมวลชน จ านวน ๒๓ โล่ พิธีมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณโครงการประกวดการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น จ านวน ๘ โล่ พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่เข้าร่วม
โครงการสนับสนุนการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๓ โล่ และ ๗ ใบประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ จัดให้มีการแสดงนิทรรศการ
ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในมิติต่างๆ โดยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภค 
ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กสทช. สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค และชมรม
คุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

 

 

 

 

  

  



๓๒ 

 

๖. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดข้อมูลในการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกรับรู้ข้อมูลและเข้าใจทิศทางขององค์กร รวมทั้ง
ช่องทางการสื่อสารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมและ 
ทันเหตุการณ์ตลอดเวลา ในด้านข้อมูลการด าเนินงาน และแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการด าเนินงาน 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรมภายในองค์กร สามารถติดตามได้ที่  
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๓๓ 

 

๗. นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  การจัดท าแผนนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  เป็นการก ากับดูแลองค์การและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การ 
ที่ดีด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากร
ทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง มีการด าเนินงานตามนโยบายทั้งสิ้น  
๔ ด้าน ได้แก่  

๑. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
๒. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓. นโยบายด้านองค์การ 
๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

  ซึ่งมีกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวนทั้งสิ้น ๒๔ กิจกรรม จากการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐) นั้น ได้มี 
การด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งสิ้น ๒๔ กิจกรรม ดังนี้ 

แผนนโยบายก ากับดูแล 
องค์การที่ดีของ สคบ./ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ด าเนินการเสร็จสิ้น/กิจกรรม 
(จ านวน ๒๔ กิจกรรม) 

๑) นโยบายด้านรัฐ สังคมและ
สิ่ งแวดล้อม (สผพ. /  กผป. / 
สปจ./ สลก./ กคฉ.) 

๑. กิจกรรมสนับสนุนภาคีผู้บริโภคไทยในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
๒. กิจกรรม สคบ. สัญจร 
๓. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด 
๔. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพความร่วมมือเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
(สื่อมวลชน) 
๕. กิจกรรมจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลพิการ 
๖. กิจกรรมประหยัดพลังงาน 
๗. กิจกรรมรณรงค์ร่วมใจเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร 
๘. กิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในการด าเนินงานเป็นตัวแทนผู้บริโภค 
๙. กิจกรรมสนับสนุนเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดนระดับอาเซียน 
๑๐. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับอาเซียน 

๒) นโยบายด้านผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(กผป./ สผพ./ กคส.) 

๑. กิจกรรมบูรณาการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้บริโภค  
(CSR และ Call center)  
๒. กิจกรรมการให้ค าปรึกษาผ่านเครือข่ายภาคประชาชน 
๓. กิจกรรมทนายความอาสา 
๔. กิจกรรมสร้างความรู้เพื่อป้องกันสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 
๕. กิจกรรมการให้ค าปรึกษาผ่านทางศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์  

 



๓๔ 

 

แผนนโยบายก ากับดูแล 
องค์การที่ดีของ สคบ./ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ด าเนินการเสร็จสิ้น/กิจกรรม 
(จ านวน ๒๔ กิจกรรม) 

/กิจกรรมสายด่วน ๑๑๖๖ /กิจกรรมการร้องเรียนผ่านระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภค 
๖. กิจกรรมจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ระดับประเทศ 

๓) นโยบายด้านองค์การ  
(สลก./ กพบ.) 

๑. การจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วินัยข้าราชการ 
๓. ประกาศนโยบาย เจตนารมณ์ของผู้บริหารในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
๔. กิจกรรมจัดให้มีคณะท างานรับผิดชอบดูแลความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานในด้านต่างๆ 
๕. การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายบุคคล 
 - การก าหนดผลสัมฤทธิ์ของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยก าหนด
เป็นตัวชี้วัดรายบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

๔) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
(กคต./ กกค./ สลก./ กคฆ./ 
กคส./ กคฉ.) 
 

โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานโดยให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้สร้างเสริม
ความรู้ ความสามารถและทักษะตลอดจนบุคลิกภาพที่เหมาะสม 

 การอบรมความรู้งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง 
 จิตวิทยาในการท างาน 
 การอบรมบุคลากรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
 การจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพในการใช้ระบบร้องทุกข์จากผู้บริโภค 
 กิจกรรมจัดท าแผนสร้างความผาสุกความผูกพัน 
 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

การคุ้มครองผู้บริโภค /กิจกรรมการเพ่ิมศักยภาพด าเนินคดีและ 
การบังคับคด ี

  ผลการด าเนินงาน พบว่า นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี เป็นอีกกลไกหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า 
การด าเนินการของส่วนราชการ มีจริยธรรมทั้งทางด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน  ตลอดจนสามารถสนับสนุนกลไกการติดตามประเมินผล  
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ควรเร่งรัดจัดท า
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการ และแสดงให้เห็นแนวทาง  
การด าเนินงานที่ตอบสนองทั้งด้านธรรมาภิบาลในองค์การ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  



๓๕ 
 

 

บทวิเคราะห์องค์กร 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานในบริบทต่าง ๆ ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและน ามาวิเคราะห์หาแนวทาง/วิธีการ การพัฒนาองค์กร เพ่ือให้ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีกระบวนการท างานที่มีความเหมาะสมส่งผลให้การปฏิบัติราชการสัมฤทธิ์ผล
ตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งน าไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร “ประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึง อยู่อย่าง
พอเพียง มีความเข้มแข็งและยั่งยืน”   

การวิเคราะห์ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของส่วนราชการ  

 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ใช้ระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มี 
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ในการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางยุทธศาสตร์ เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงรุก โดยจากข้อมูลการด าเนินการในมิติต่าง ๆ ควรมีการพัฒนา
เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ดังนี้ 
  ๑. มีการด าเนินการในเชิงพ้ืนที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิผู้บริโภคอย่าง
ทั่วถึง ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยก าหนดพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาหรือมีเรื่องร้องเรียนจ านวนมาก 
และก าหนดประเด็นในการจัดการปัญหา การให้ความรู้ ที่ชัดเจนตรงตามปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในพ้ืนที่นั้น ๆ 
  ๒. พัฒนางานหลัก (รับเรื่อง เจรจาไกล่เกลี่ย ออกตรวจ เฝ้าระวัง เตือนภัย พัฒนา
กฎหมาย) ให้มีความเด่นชัด และการพัฒนาต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (งาน สคบ. ควรให้น้ าหนักในเรื่องของ 
prevent ไม่น้อยไปกว่า protect) ทบทวนและหาวิธีการแก้ไขจุดบกพร่องของกระบวนการท างานที่ไม่เอ้ือต่อ
การปฏิบัติงาน และต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส าคัญ 
  ๓. ก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงาน
ภายนอก และสังคม 
  ๔. มีกลยุทธ์ในการบูรณาการที่เป็นรูปธรรม ในเรื่องของ การรับเรื่องร้องเรียน และ 
การเฝ้าระวัง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรในการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในในการวางแผนการปฏิบัติ
ราชการและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดสรร
งบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากร ควรก าหนดแผนในการพัฒนาบุคลากรล่วงหน้า  และจัดสรร
งบประมาณตามแผน หากมีการปรับลดงบประมาณ ควรมีการปรับปรุงแผนเพ่ือให้เหมาะสมต่อการด าเนินการ 
ควรก าหนด Timeline และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนแต่ละประเภทอย่างมีทิศทางเพ่ือให้
สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ เช่น 

การจัดท าค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประเภทแผน ระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ที่ใช้ในแต่
ละป ี

หากมีการทบทวนควรแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สผพ. 

แผนยุทธศาสตร์ พัฒนากฎหมาย
ประจ าป ี

ครั้ ง ที่  ๑  เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ดท า ค า ข อ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรทบทวนให้

กกค. 



๓๖ 
 

 

การจัดท าค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประเภทแผน ระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๒ ภายหลังจากได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ต้องทบทวนกิจกรรมเพ่ือให้
สอดคล้อง กับงบประมาณที่ได้รับ แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ครั้ ง ที่  ๑  เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ดท า ค า ข อ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรทบทวนให้
แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๒ ภายหลังจากได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ต้องทบทวนกิจกรรมเพ่ือให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑  

สลก. 

แผนประชาสัมพันธ์ประจ าปี 
 

ครั้ ง ที่  ๑  เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ดท า ค า ข อ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรทบทวนให้
แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๒ ภายหลังจากได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ต้องทบทวนกิจกรรมเพ่ือให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑  

กผป. 

แผนกลยุทธ์เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าปี  

ครั้ ง ที่  ๑  เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ดท า ค า ข อ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรทบทวนให้
แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๒ ภายหลังจากได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ต้องทบทวนกิจกรรมเพ่ือให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

สผพ. 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการ
ประจ าปี 

ครั้ ง ที่  ๑  เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ดท า ค า ข อ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรทบทวนให้
แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๒ ภายหลังจากได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ต้องทบทวนกิจกรรมเพ่ือให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

กพบ. 

 
  ๕. ควรมีการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ การประเมินความคุ้มค่า 
ในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงที่ชัดเจน และเกิดความคุ้มค่าต่อการด าเนินงานในทุกมิติ 



๓๗ 
 

 

การวิเคราะหแ์นวทางวิธีการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แบ่ง กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยใช้แนวคิด SIPOC Model เป็นหลักการที่อธิบายสายโซ่ความสัมพันธ์ของกระบวนการด าเนินงานองค์การ 
ที่ต้องอาศัยปัจจัยการส่งมอบอย่างเป็นระบบ อันได้แก่ Supplier หรือ ผู้ส่งมอบ น าส่ง Input หรือปัจจัย
น าเข้าต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการท า Process หรือ กระบวนงาน เพ่ือผลิตให้ได้ Output หรือผลผลิต แล้วส่งมอบ
ให้ Customer คือ ลูกค้า ผู้รับบริการต่อไป ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้วิเคราะห์และแบ่งกลุ่มผู้รับบริการ 
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจ และก าหนดแนวทางและวิธีการการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตารางแสดงการแบ่งกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

พันธกิจ กลุ่มผู้รับบริการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑. พัฒนากฎหมายให้ทันต่อเหตุการณ์ เอ้ือต่อ
การ พิทั กษ์ ผู้ บริ โ ภค  และบั งคับ ใช้ อย่ า ง              
มีประสิทธิภาพ 
 
 

ผู้บริโภค 
ผู้ประกอบธุรกิจ 
 

ประชาชนทั่วไป 
หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค 
หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ 
การคุ้มครองผู้บริโภค / NGOs 

๒. พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ครอบคลุมต่อการตัดสินใจ       
ของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
และการจัดการความรู้ อย่ างมีระบบและ
ทันสมัย 

ผู้บริโภค 
ผู้ประกอบธุรกิจ 

ประชาชนทั่วไป 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ 
การคุ้มครองผู้บริโภค 
หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ 
การคุ้มครองผู้บริโภค / NGOs 

๓. สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคครอบคลุมทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง       
และยั่งยืน 
 

ผู้บริโภค 
ผู้ประกอบธุรกิจ 

สื่อมวลชน 
ประชาชนทั่วไป 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ 
การคุ้มครองผู้บริโภค 
สถานศึกษา/ชมรม/สมาพันธ์/
สมาคม 

Suppliers (ผู้ส่งมอบ) 

Input Process Output 

Customer (ผู้รับบริการ) 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนงาน ผลผลิต 



๓๘ 
 

 

พันธกิจ กลุ่มผู้รับบริการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ 
การคุ้มครองผู้บริโภค / NGOs 

๔. สนับสนุนการรวมตัวของผู้บริ โภคให้มี
อ านาจต่อรองกับผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งสร้าง
ความตระหนักให้ผู้ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพและปลอดภัย  

ผู้บริโภค สื่อมวลชน 
ประชาชนทั่วไป 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ 
การคุ้มครองผู้บริโภค 
สถานศึกษา/ชมรม/สมาพันธ์/
สมาคม 

๕. สร้างนวัตกรรมและพัฒนากลไกด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสถานการณ์     
โดยมีช่องทางและรูปแบบการเผยแพร่ให้
ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง  

ผู้บริโภค 
ผู้ประกอบธุรกิจ  

สื่อมวลชน 
ประชาชนทั่วไป 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ 
การคุ้มครองผู้บริโภค 
สถานศึกษา/ชมรม/สมาพันธ์/
สมาคม 
หน่วยงานเอกชนที่เก่ียวข้องกับ 
การคุ้มครองผู้บริโภค / NGOs  

 
ตารางแสดงแนวทางและวิธีการการให้บริการแก่ผู้รับบริการ   

 การบริการ  ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการให้บริการ 
- ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 

ผู้บริโภค 
ผู้ประกอบธุรกิจ 

ประชาชนทั่วไป 
หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
หน่วยงานเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค / 
NGOs  
สื่อมวลชน 

- ศูนย์ให้ค าปรึกษา ๑๑๖๖ 
- อีเมล์ 
- www.ocpb.go.th 
- สื่อสารมวลชน 
- จดหมายร้องเรียน  
- โทรศัพท ์
- โทรสาร 
- ประชุมสัมมนา 
- ศูนย์ราชการสะดวกด้าน 
การคุ้มครองผู้บริโภค 

- รั บ แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
เ รื่ อ ง ร า ว ร้ อ ง ทุ ก ข์ จ า ก
ผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม
เดือดร้อนหรือเสียหายอัน

ผู้บริโภค  
ผู้ประกอบธุรกิจ 

ประชาชนทั่วไป 
หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

- ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ใน www.ocpb.go.th 
- อีเมล์ 
- จดหมายร้องเรียน  

http://www.ocpb.go.th/


๓๙ 
 

 

 การบริการ  ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการให้บริการ 
เนื่องมาจากการกระท าของ
ผู้ประกอบธุรกิจ 

- ศูนย์ราชการสะดวกด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค 

- ติ ด ต า ม แ ล ะ ส อ ด ส่ อ ง
พฤติการณ์ของผู้ประกอบ
ธุรกิจ ซี่ งกระท าการใดๆ 
อันมีลักษณะเป็นการละเมิด
สิทธิของผู้บริโภค และจัดให้
มีการทดสอบหรือพิสูจน์
สินค้าหรือบริการใดๆ ตามที่
เห็นสมควรและจ าเป็นเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 

ผู้ประกอบธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค
หน่วยงานเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค / 
NGOs 

- ด าเนินการสุ่มตรวจ หรือ
จากข้อมูลเบาะแส 
- ตรวจค้นโดยเจ้าพนักงาน 
และเก็บตัวอย่างสินค้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 

การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง รวมทั้งแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้น าผลการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิผู้บริโภค โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างการบริการ ความต้องการ ความคาดหวัง วิธีการสื่อสาร โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

กลุ่มผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ ความคาดหวัง แนวและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน 

๑. ผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมใน
การซื้อสินค้าและบริการ 
- ให้บริการข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมให้ผู้บริโภค
จัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม เพ่ือคุ้มครองและป้องกัน
ตนเองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อ
สินค้าและบริการ 
- จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือให้ผู้บริโภค
สามารถมาใช้บริการได้โดยตรง ณ ที่ท าการ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ
ร้องเรียนผ่านทางระบบรับเรื่องร้องทุกข์ผ่าน
เว็บไซต์ หรือสามารถขอแบบฟอร์มเรื่องร้องทุกข์
จากร้านสะดวกซ้ือ ๗-๑๑, นอกจากนี้ยังจัดให้มี
บริ การศูนย์ ให้ ค าปรึ กษา ๑๑๖๖ เ พ่ือให้
ค าปรึกษา/ แนะน าข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค   

- ได้รับความเป็นธรรม 
ในการซื้อสินค้าและบริการ/
การชดเชยความเสียหาย 
- ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
--  รู้จักปกป้องสิทธิของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สคบ. ให้ความคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของผู้บริโภค 
- สคบ. ให้ความเป็นธรรมกับ 
ทุกฝ่าย 
- ความสะดวกรวดเร็วในการ 
รับบริการ 

- ก าหนดนโยบาย/มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ให้ความรู้ความเข้าใจและข้อมูลข่าวสารด้าน 
การคุ้มครองผู้บริโภค 
- แก้ไขปัญหาข้อร้องทุกขข์องผู้บริโภคที่ถูกละเมิด 
สิทธิ 
- ตรวจสอบสินค้าและบริการตามที่ก าหนดใน
กฎหมาย 
- ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
- จัดการประชุมสัมมนาเพ่ือให้ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิของตนเอง 
- จัดท ารายงานผลการศึกษาเอกสารวิชาการ  
องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  



๔๑ 
 

 

 

ผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ ความคาดหวัง แนวและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน 

๒. ผู้ประกอบธุรกิจ - ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบธุรกิจมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจ 
- ก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจมิให้ประกอบธุรกิจที่
เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค 
- ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ให้ค าปรึกษาด้านการจดทะเบียนธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรง 

- สินค้าและบริการมี
ความสามารถในการแข่งขัน
และถูกต้องตามกฎหมาย 
- ให้บริการที่รวดเร็ว 
-- มีส่วนร่วมในการออก
กฎหมาย 
 

- ได้รับความเป็นธรรมเมื่อ 
ถูกร้องเรียน 
-ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน 
 
 
 
 
 
 

- ก าหนดแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด 
- อบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการผลิต จ าหน่าย และ
ให้บริการ 
- ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการประกอบธรุกิจที่อาจ
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
- เอกสารหนงัสือราชการ 
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 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริการที่ให้ ความต้องการ ความคาดหวัง แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน 

๑. ประชาชนทั่วไป - ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
- ให้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
 

- ได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ตามบทบัญญัติของ
กฎหมายและรู้จัก
ปกป้องสิทธิของตนเอง 
- ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีถูกต้อง 
รวดเร็ว และทันต่อ
เหตุการณ์ 

- ได้รับความเป็นธรรมจาก
สินค้าและบริการ 

- ศูนย์ให้ค าปรึกษา ๑๑๖๖ 
- อีเมล์ 
- www.ocpb.go.th 
- สื่อสารมวลชน 
- จดหมายร้องเรียน 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- ประชุมสัมมนา 

๒. หนว่ยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

 

 

 

- ประสานความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ 
รับความเป็นธรรม ปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าและ
บริการ 
- บูรณาการการท างานร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ข้อมูลข่าวสาร กฎ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

- การสร้างความเป็น 
ธรรมในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในสังคม 
- ได้รับความร่วมมือที่
รวดเร็วในการแก้ไข
ปัญหา 
 

- ได้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 
ถูกต้องครบถ้วน 
- การคุ้มครองผู้บริโภคมี
ประสิทธิภาพ 

- ก าหนดแนวทางในการบูรณาการการท างาน
ร่วมกัน 
- ประชุมหารือ 
- พัฒนาและส่งเสริม 
ให้มีการแก้ไขปัญหาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม 
- ผ่านทางจดหมายร้องเรียน หนังสือราชการ 
โทรสาร โทรศัพท์ และ www.ocpb.go.th 

 

http://www.ocpb.go.th/
http://www.ocpb.go.th/
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริการที่ให้ ความต้องการ ความคาดหวัง แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน 

๓. หน่วยงานเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค / NGOs 

- แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ให้ความร่วมมือในการด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- ไดร้ับข้อมูลข่าวสาร  
ผลการด าเนินงานที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว 
- ได้รับการประสานความ
ร่วมมือในการด าเนินการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
- ได้รับความเป็นธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

- ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการคุ้มครอง
ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว 

- ศูนย์ให้ค าปรึกษา ๑๑๖๖ 
- อีเมล์ 
- www.ocpb.go.th 
- จดหมายร้องเรียน  
- โทรศัพท์   
- โทรสาร 
- ประชุมสัมมนา 

๔. สื่อมวลชน  
 
 

- ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ - ความถูกต้อง ครบถ้วน
ของข้อมูลข่าวสาร  
- ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ 
 

- ข้อมูลข่าวสาร 
จะมีประโยชน์ 
เป็นที่สนใจต่อ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- อีเมล์ 
- www.ocpb.go.th 
- โทรสาร  
- โทรศัพท์  

http://www.ocpb.go.th/
http://www.ocpb.go.th/
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การวิเคราะห์สภาวการณ์และความท้าทายต่อองค์การ 
สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายใน และภายนอกประเทศ 
  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เป็นองค์กรกลางในการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งท าหน้าที่คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน  
ไม่เป็นธรรมจากการซื้อหรือใช้สินค้าและบริการต่างๆ และมีหน้าที่ในการติดตามสอดส่องพฤติกรรมของ  
ผู้ประกอบธุรกิจ ให้การสนับสนุนหรือท าการศึกษาวิจัยปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภคและให้การศึกษา รวมทั้ง  
เผยแพร่วิชาการและให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนประสานงานกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ 
ในการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย และเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการ  นั้น 
  ปัจจุบันได้เกิดสภาพการแข่งขันกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคข้ึน โดยเกิดจาก
องค์การที่มีลักษณะของการด าเนินงานที่คล้ายคลึงกัน เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กรมการค้า
ภายใน, ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ,  
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น และบางหน่วยงานที่มีกระบวนงานใกล้เคียงกัน จึงอาจสร้าง
ความสับสนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่แก่ประชาชน ส าหรับภายนอกประเทศนั้น เนื่องจากประเทศไทยก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการเตรียมความพร้อม 
ในเรื่องดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกกฎหมายเพ่ือเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน ส าหรับผู้บริโภคที่ได้รั บ 
ความเสียหายจากการซื้อสินค้าของไทย ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ศึกษา วิเคราะห์  
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง  
ทุกปี เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์รองรับสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป 

การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน 
  ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประสบความส าเร็จ และ 
ความด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่   

๑.  มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ช่วยให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น ควรทบทวนกฎหมายให้สามารถบังคับใช้ได้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้กฎหมายมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างแท้จริง  

๒.  ผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์ของการท างาน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีการสื่อสาร
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ส านัก/กอง รวมทั้งบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน ให้ มีการปฏิบัติงานเป็นไป 
ตามแนวทางเดียวกัน เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้  ดังนั้น ควรมีการถ่ายทอด สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

๓.  ควรมีการท างานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ประชาสังคม
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค   

๔.  ควรมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
อย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
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ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ 

 ๑. ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการที่ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิให้
สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี โดยสร้างความเข้าใจในกระบวนการ
ใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้กับผู้บริโภค และลดความซับซ้อนของกระบวนการดังกล่าวเพ่ือให้
สามารถเอ้ือประโยชน์และตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจที่มีการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค 
 ๒. พัฒนางานด้านเครือข่ายอย่างเป็นระบบ เน้นการพัฒนาเครือข่ายให้มี เข้มแข็ง  
มีการสื่อสารหลายทิศทาง เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการวางแผน และร่วมท ากิจกรรม 
ด าเนินการกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งก าหนดช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นสังคมของการเรียนรู้ สังคมของข้อมูล
ข่าวสารที่ทันต่อสถานการณ์ โดยสามารถก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวของปัญหาเอง 
 ๓. ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินการในเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ
ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยการก าหนดพ้ืนที่ควรสอดคล้องกับปัญหาใน
แต่ละพ้ืนที่นั้น ๆ และก าหนดประเด็นในการจัดการปัญหาให้เหมาะสม มีแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน  
การให้ความรู้ ที่ชัดเจนตรงตามปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในพ้ืนที่นั้น ๆ 
 ๔. พัฒนางานกระบวนการให้มีความเด่นชัด หาวิธีการแก้ไขจุดบกพร่องของกระบวนการ
ท างานที่ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส าคัญ  
 ๕. ก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงาน
ภายนอก และสังคม 
 ๖. ก าหนดกลยุทธ์ในการบูรณาการที่เป็นรูปธรรม ในเรื่องของ การรับเรื่องร้องเรียน และ 
การเฝ้าระวัง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรในการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
 ๗. ก าหนด Timeline ในการบูรณาการการวางแผนภายในหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เช่น ควรก าหนดแผนในการพัฒนาบุคลากร แผนยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย 
แผนกลยุทธ์เครือข่าย แผนประชาสัมพันธ์ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการ ล่วงหน้าให้สอดรับกับ 
การจัดท าค าของบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ  
 ๘. ควรก าหนดกลยุทธ์/มาตรการในด้านจริยธรรม ความโปร่งใสที่ชัดเจน แสดงให้เห็นถึง 
การขับเคลื่อนองค์กรโดยการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม โปร่งใส ซื่อสัตย์ และเที่ยงธรรม  
 ๙. ควรพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลในทุกมิติ เช่น แผนการปฏิบัติราชการ แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ การปฏิบัติตามตัวชี้วัดระดับกรม และระดับหน่วยงาน เพ่ือตอบสนองการตัดสินใจ 
ของผู้ก าหนดนโยบาย และสร้างนวัตกรรมในการติดตามประเมินผลในรูปแบบ Real time พร้อมทั้งเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ 



๔๖ 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ช่ือค่าใช้จ่าย ล าดับที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 

     

ด า
เน

ินก
าร

เอ
ง 

จัด
จ้า

ง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าใช้จ่าย
ส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
กลไกในการ
ด าเนินงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคเพ่ือ
มุ่งผลสัมฤทธิ์
สูงสุด 

1 โครงการยกระดับ
และพัฒนาการ
บริหารจัดการตาม
เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
4.0 

กพบ. 341,000               

 1.1 โครงการประกวด
กิจกรรมค่านิยม
องค์กร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2561 
 

กพบ. 4,410   
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 1.2 โครงการ KM DAY 
2018 
 
 
 

กพบ. 156,590    
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๔๗ 

ช่ือค่าใช้จ่าย ล าดับที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
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ง 

จัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 1.3 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนา
ระบบราชการ  
(2562 – 2564) 

กพบ. 180,000        

วัน
ที่ 

29
-3

0 
งบ

 1
80

,00
0 

บา
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 2 โครงการจัดจ้าง
พนักงานจ้างเหมา
บริการเพื่อปฏิบัติงาน
กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

กพบ. 360,000   
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,00

0 

30
,00

0 

30
,00
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 3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตาม
กระบวนการหลักและ
สนับสนุน 

กพบ. 100,000               

 3.1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
ข้อตกลงการ
ให้บริการ (Service 
Level Agreement) 
เรื่องการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข ์ครั้ง
ที่ 1 

กพบ. 7,050   
วัน

ที่ 
20

 งบ
 7

,05
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บา
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๔๘ 

ช่ือค่าใช้จ่าย ล าดับที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
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ินก
าร
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ง 

จัด
จ้า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 3.2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
ข้อตกลงการ
ให้บริการ (Service 
Level Agreement) 
เรื่องการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ ครั้ง
ที่ 2 

กพบ. 7,050    

วัน
ที่ 

24
 งบ

 7
,05

0 
บา

ท 

          

 3.3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการแก้ไข
ปัญหาเรื่องราวร้อง
ทุกข์ ครั้งที่ 1 

กพบ. 7,050      

วัน
ที่ 

29
 งบ

 7
,05

0 
บา

ท 

 

       

 3.4 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการแก้ไข
ปัญหาเรื่องราวร้อง
ทุกข์ ครั้งที่ 2 

กพบ. 19,050      

 วัน
ที่ 
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 งบ

 1
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๔๙ 

ช่ือค่าใช้จ่าย ล าดับที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
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าร
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จัด
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ง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 3.5 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์จาก
ผู้บริโภค  

กพบ. 7,050   

 

 

วัน
ที่ 

16
 งบ

 7
,05

0 
บา
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 3.6 โครงการซักซ้อมแผน
ภาวะฉุกเฉิน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
KPI : ระยะเวลาที่ใช้
ในการเคลื่อนย้าย 
KPI : จ านวนครั้งใน
การซ้อมแผนฉุกเฉิน
ต่อปี 

กพบ. 52,750    

วัน
ที่ 
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