
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน 
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

(รอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) 



สารบัญ 

หน้า 
การจัดท าฐานข้อมูลการด าเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่เบื้องต้น          ๑ 
การแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับผู้บริโภค             ๒ 
การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ               ๔ 
การทดสอบและพิสูจน์สินค้าและบริการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค           ๙ 
การเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขายและห้ามบริการ         ๑๒ 
นโยบายและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค       ๑๔ 
งานพัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ            ๑๖ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (สคบ.จังหวัด/สคบ. เขต)           ๑๙ 
งานตรวจสอบภายใน                ๒๓ 
การบริหารสินทรัพย์                ๒๔ 
การจัดท าทะเบียนรับเอกสารและส่งคืนเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ           ๒๖ 
การจัดเก็บข้อมูลผลการตรวจสอบ และข้อมูลอ่ืนๆ             ๒๗ 
การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ               ๒๗ 
การบริหารจัดการเอกสารส านวนเรือ่งร้องเรียน และเอกสารอ่ืนๆ            ๓๒ 
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                ๓๓ 
การจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์             ๓๕ 
การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่าง  ๆซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       ๓๖ 
การจัดเก็บเอกสารและสืบค้นข้อมูลการบังคับคดีแพ่งแทนผู้บริโภค            ๓๗ 
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย              ๓๘ 
กระบวนการพิจารณาค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบ          ๔๐ 
 
 
 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๑ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

๑. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนเรื่องรำวร้อง
ทุกข์ของเจ้ำหน้ำที่เบื้องต้น 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีการจัดท า
ฐานข้อมูลและ
กระบวนการด าเนินงาน
เรื่องราวร้องทุกข์จาก
ผู้บริโภค 

๑.๑ ข้อมูลในระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภค ไม่เป็นปัจจุบันท าให้
ยากต่อการติดตาม 
๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ส านวนไมส่่งข้อมูลปัจจุบันให้
เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล 
 
 
๑.๓ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคมี
ความไม่สมบูรณ์ในการจัดเก็บ
ข้อมูลและไม่มีความเสถียรใน
การใช้งานส่งผลท าให้ผู้ปฏิบัติ
ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันตลอดจนไม่
สามารถใช้ข้อมูลในระบบร้อง
ทุกข์มาวิเคราะห์เพ่ือวางแผน
จัดการเรื่องร้องเรียนได้ 

๑.๑ ก าหนดให้มีการบันทึก
ข้อมูล ในระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภค ให้เป็นปัจจุบัน  
๑.๒ หัวหน้าทีมติดตาม
ผลการบันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
๑.๓ พัฒนาระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภค ให้มีความสมบูรณ์
เป็นปัจจุบัน โดยเพ่ิม
ฐานข้อมูลในประเด็นเรื่อง
ร้องเรียน  
 

กคฆ. /กคส. 
กคฉ. 
กคต. 
สปจ. 
สผพ. 

กันยายน 
๒๕๖๑ 

 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 
 

 
   

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด    
    
 

๑.๑-๑.๒ กองที่รับผิดชอบมีการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องทุกข์นั้นๆ 
เมื่อมีการด าเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนใดแล้ว จะต้อง
บันทึกข้อมูลสถานะด าเนินการ ลงในระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภค โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ก าหนดให้หัวหน้าทีม 
คอยติดตามการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ เป็นประจ า
ทุกเดือน  
 
๑.๓ ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับปรุงระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภค โดยก าหนดหมวดหมู่เรื่องร้องเรียนออกเป็น 
๓ ประเภท คือ 

 เรื่องร้องเรียนด้านบริการ  
-ฟิตเนส 
-คลินิก/สถาบันเสริมความงาม 
/ร้านเสริมสวย 

 เรื่องร้องเรียนด้านสินค้า 

รายงาน 
สปน. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๒ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

-รถยนต์ 
-สินค้าและบริการ (ไม่ระบุ) 
-เครื่องมือสื่อสาร 

 เรื่องร้องเรียนด้านอสังหาริมทรัพย์ 
-อาคารชุด 
-บ้านจัดสรร(ทาวเฮ้าส์) 

๒. กำรแก้ไขปัญหำเรื่อง 
รำวร้องทุกข์ให้กับผู้บริโภค 
 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเรื่อง 
ราวร้องทุกข์ให้กับผู้บริโภค 
มีประสิทธิภาพ 
 
 

๒.๑ ปริมาณงานไม่สอดคล้อง
กับจ านวนผู้ปฏิบัติงานด้าน
การรับเรื่องร้องเรียน แม้ว่าจะ
มีการบริหารจัดการภายใน 
โดยให้ผู้ปฏิบัติในส่วนงานการ
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจมา
ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง า น รั บ เ รื่ อ ง
ร้องเรียนก็ตาม 
 

๒.๑ ระบบการท างานเป็น
ทีม 
๒ . ๒  หั ว ห น้ า ที ม ค อย
ก า กั บดู แลลู กที มและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อผู้อ านวยการกองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 

กคฆ. 
กคส. 
กคฉ. 
กคต. 
สปจ. 

กันยายน 
๒๕๖๑ 

 
 
 
 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด   
 
 
 

 
 
 
 

๒.๑-๒.๒ กองที่รับผิดชอบได้ก าหนด ให้มีระบบการ
ท างานเป็นทีมภายในกอง โดยในแต่ละทีมจะมี
ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษหรือระดับช านาญ
การท าหน้าที่ เป็นหัวหน้าทีม คอยก ากับดูแลการ
ท างานของลูกทีม และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้อ านวยการกองทราบอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้เกิด
การท างานอย่างเป็นระบบและท าให้การแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกขใ์ห้กับผู้บริโภคมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 

รายงาน 
สปน. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๓ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

๒.๓ มีการปรับปรุง
ข้อตกลงการให้บริการ 
(SLA)  
 
 

กคฆ. 
กคส. 
กคฉ. 
กคต. 
สปจ. 

กันยายน 
๒๕๖๑ 

 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.๓ กลุ่ มพัฒนาระบบบริหารร่ วมกับหน่ วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทบทวน/ปรับปรุงข้อตกลงระดับ
การให้บริการของหน่วยงาน โดยได้จัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเ พ่ือจัดท าข้อตกลงการให้บริการ 
(Service Level Agreement : SLA) เรื่องการแก้ไข
ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ซึ่งผลจากการจัดโครงการดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงแนว
ทางการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ข้อตกลงการ
ให้บริการงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้มีความ
เหมาะสม และได้ รั บการอนุ มั ติ จากเลขาธิ การ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ทั้งนี้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารได้แจ้งเวียนส านัก/กอง/กลุ่ม เพ่ือน าไป
ปฏิ บั ติ และ เผยแพร่ บน เว็ บ ไซต์ ของส านั กงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียบร้อยแล้ว  
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๔ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

๓. กำรตรวจสอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การตรวจสอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจมี
ประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน 

๓.๑ จัดท าแผนการออก
ตรวจสอบ 
๓.๒ ด าเนินการตรวจสอบ
ผู้ประกอบธุรกิจผ่าน
ระบบ GIS ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด  
 

กคฉ. 
กคส. 
กคฆ. 
กคต. 
สปจ. 

กันยายน 
๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓.๑-๓.๒ กองที่รับผิดชอบได้จัดท าแผนออกตรวจสอบ
ผู้ ประกอบธุ รกิ จ รวมทั้ งด า เนินการ  ตรวจสอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจผ่านระบบ GIS ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
-กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ได้ก าหนดแผนการ
ตรวจสอบ จ านวน ๒๔ ครั้ง แบ่งเป็น รายเดือน ดังนี้ 

 ตุลาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๓ ครั้ง 
 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จ านวน ๒ ครั้ง 
 ธันวาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๓ ครั้ง 
 มกราคม ๒๕๖๑ จ านวน ๓ ครั้ง 
 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จ านวน ๒ ครั้ง 
 มีนาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๓ ครั้ง 
 เมษายน ๒๕๖๑ จ านวน ๒ ครั้ง 
 พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๒ ครั้ง 
 มิถุนายน ๒๕๖๑ จ านวน ๑ ครั้ง 
 กรกฎาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๒ ครั้ง 

รายงาน 
สปน. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๕ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

 สิงหาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๑ ครั้ง 
 กันยายน ๒๕๖๑ จ านวน ๑ ครั้ง 

 

-กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ได้ก าหนด แผนการ
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

 ตรวจสอบตามสถานการณ์จริงตามค าร้องเรียน 
และมีเหตุอันควรลงพ้ืนที่ตรวจสอบเพ่ือรวบรวมข้อเท็จ 
จริงในการประกอบการพิจารณาช่วยเหลือผู้บริโภค 

 ก าหนดให้มีการตรวจสอบ เวียนตามประเด็นที่
จะด าเนินการควบคุม ตามประกาศต่างๆ หรือกรณีเกิด
เรื่องร้องเรียนและมีการข้อให้ตรวจสอบ 
 

-กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ได้ก าหนด แผนตรวจ
ติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน ๖ ครั้ง 
ดังนี้ 

 ครั้งที่ ๑ บริษัทเอสซี แอสเตท คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทรุ่งกิจ เรียลเอสเตท จ ากัด  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๖ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

 ครั้งที่ ๒ บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทรีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จ ากัด 
 ครั้งที่ ๓ บริษัทฟอรัส พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด 

(มหาชน) และบรษิัทแสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 
 ครั้งที่ ๔ บริษัทเจ.เอส.พี พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด 

(มหาชน) และบริษัทอารียา พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) 
 ครั้งที่ ๕ บริษัทนนทวี เรสซิเด๊นซ์ จ ากัด และ

บริษัทคูณสุข จ ากัด 
 ครั้งที่ ๖ บริษัทบิลท์แลนด์ จ ากัด และบริษัท 

แปซิฟิกก กรุ๊ป พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด   
 
 
 
 
 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๗ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

-กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาด
แบบตรง ด าเนินการออกตรวจ สอบผู้ประกอบธุรกิจ 
ตามสถานการณ์จริงตามค าร้องเรียน และมีเหตุอันควร
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบเพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริงในการ
ประกอบการพิจารณาช่วยเหลือผู้บริโภคหรือ ตาม
นโยบายของผู้บริหาร  
- ส านักประสานและส่งเสริมและการคุ้มครอง ผู้บริโภค
จังหวัด ได้ก าหนดแผนตรวจติดตามพฤติการณ์ของ 
ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค จ านวน ๑๐ ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดแพร่ 
 ครั้ งที่  ๒ วันที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ 

จังหวัดอุตรดิตถ์  
 ครั้ งที่  ๓ วันที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ 

จังหวัดหนองบัวล าภู  
 ครั้ งที่  ๔ วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ 

จังหวัดสกลนคร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๘ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

 ครั้ งที่  ๕ วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ 
จังหวัดนครพนม 
 ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัด

สุรินทร์ 
 ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์ 
 ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัด

ราชบุรี  
 ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัด

เพชรบุรี 
 ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัด

สมุทรสงคราม  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๙ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

  ๓.๓ เผยแพร่ความรู้การ
ปฏิบัติตามกฎหมายทาง
สื่อต่างๆอย่าง ทั่วถึง 

กคฉ. 
กคส. 
กคฆ. 
กคต. 
สปจ. 

กันยายน 
๒๕๖๑ 

 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 

๓.๓ กองที่รับผิดชอบ ได้ด าเนินการเผยแพร่ผลการ
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภค
ได้รับทราบ และเพ่ือป้องปรามการกระท าผิดของ 
ผู้ประกอบธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้  

 ผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรม การคุ้มครอง
ผู้บริโภค(www.ocpb.co.th) 

 ผ่ านทางเว็ บไซต์ ระบบเตื อนภัยผู้  บริ โภค 
(Thailand Consumer Alert SysTem) 

 ผ่านทาง Facebook ของกอง 

 

๔. กำรทดสอบและพิสูจน์
สินค้ำและบริกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดอันตรำยแก่
ผู้บริโภค 
 
 
 

การทดสอบพิสูจน์สินค้าและ
บริการ ใช้ระยะเวลา
ค่อนข้างมากอาจท าให้เกิด
ความล่าช้าต่อสถานการณ์ที่
เกิดข้ึน 

 

๔.๑ วางแผนการทดสอบ 
พิสูจน์สินค้าหรือบริการ 
๔.๒ จัดท า MOU กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ทดสอบ สินค้าเพ่ือบูรณา
การทดสอบให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว หรือมีหนังสือขอ

กคฉ. 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

 
 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด  
 
 
 

๔.๑-๔.๒ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ได้ด าเนิน 
การทดสอบพิสูจน์สินค้าหรือบริการที่อาจเป็นอันตราย
แก่ผู้บริโภคไปพร้อมกันกับการออกพ้ืนที่ตรวจสอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งหากตรวจพบสินค้าและบริการที่
เป็นอันตรายก็จะมีการน าตัวอย่างมาพิสูจน์ ทั้งนี้
เนื่องจากส านักงานคณะ กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่ได้มีห้อง ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จึงจ าเป็นที่จะ 

รายงาน 
สปน. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๑๐ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

วัตถุประสงค์ 
เ พ่ื อให้ การทดสอบและ
พิสูจน์สินค้าและบริการที่
อาจก่อให้ เกิดอันตรายแก่
ผู้บริโภค มีความรวดเร็วและ
ทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 

ความอนุเคราะห์ให้สถาบัน 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการทดสอบ พิสูจน์
ให้ความร่วมมือกับ สคบ. 
ไว้ล่วงหน้า 
 

 
 
 
 
 

 

ต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆเพ่ือทดสอบสินค้า
และบริการดังกล่าว โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดท าความ
ร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการ
ทดสอบ ดังนี้ 

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบหรือ
พิสูจน์สินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคและเฝ้าระวัง
สินค้าที่ ไม่ปลอดภัยระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค กับส านักนายกรัฐมนตรี และบริษัท
ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด  

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้า
เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างส านักงานคณะกรรม  
การคุ้มครองผู้บริโภคกับกรมวิทยา ศาสตร์บริการ  

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทด สอบสินค้า
เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างส านักงานคณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภคกับกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าเพ่ือการคุ้มครอง



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๑๑ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

ผู้บริ โภค ระหว่างส านักงานคณะกรรม การคุ้มครอง
ผู้บริโภคกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้า
เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
คุ้ม ครองผู้บริโภคกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
วันเริ่มลงนาม ๙ กันยายน ๒๕๕๙ – ไม่มีวันสิ้นสุดอายุ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าเพ่ือการ
คุ้มครองผู้บริโภคระหว่างส านักงานคณะกรรม การคุ้มครอง
ผู้บริโภคกับสถาบันยานยนต์  
 
 
 
 
 
 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๑๒ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

๕. กำรเฝ้ำระวังสินค้ำและ
บริกำรที่คณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ำม
ขำยและห้ำมบริกำร 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การเฝ้าระวังสินค้า
และบริการที่คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขาย
และห้ามบริการมีประสิทธิ ภาพ 

๕.๑ เจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อย
ท าให้การตรวจสอบท าได้ไม่
ทั่วถึง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๑ ประสานความร่วมมือ
กับจังหวัดและหน่วยงาน 
ที่ เกี่ ยว ข้ องตรวจสอบ
สินค้าอันตรายที่อาจมีการ
ข า ย  ณ  บ ริ เ ว ณ ห น้ า
โรงเรียนและแหล่งชุมชน 
โดยบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กคฉ. 
ชุดเฉพาะกิจ 

กันยายน 
๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๑.๑ ประสานความร่วมมือไปยังกรมศุลกากรเกี่ยวกับ
การห้ า มข ายสิ น ค้ า ที่ เ ป็ น อั นต ร าย ต า มค า สั่ ง
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามผู้ประกอบการที่อาจมีการลักลอบน าสินค้า
ดังกล่าวเข้ามาจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภค 

๕.๑.๒ ประสานความร่วมมือไปยังผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้
ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการจ าหน่ายเครื่องเล่นฉีด
น้ าที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ า
ในกระบอกสูบโดยตรง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

๕.๑.๓ จัดท าแผนการตรวจสอบสินค้าอันตรายที่
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีค าสั่งห้ามขายบริเวณ
หน้าโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และได้มีการตรวจตาม
แผนจ านวน ๑๑ แห่ง 
 
 
 

รายงาน 
สปน. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๑๓ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๒ สถานที่จ าหน่ายส่วน
ใหญ่ เป็นร้านค้าเล็กๆ ใน
ชุมชนบริเวณหน้าโรงเรียน 
ซึ่งยากแก่การตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๒ ให้ความรู้แก่
ผู้บริโภคท่ัวไปครู-อาจารย์
และนักเรียนให้รับทราบ
ข้อมูลของสินค้าอันตราย
และมีส่วนร่วมในการ
ตรวจตราสินค้าดังกล่าว 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กคฉ. 
ชุดเฉพาะกิจ 

กันยายน 
๒๕๖๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด  
 
 

๕.๑.๔ ได้จัดท าโครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่
อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพ้ืนที่ชายแดนของประเทศไทย 
จ านวน ๔ ครั้ง โดยได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในจังหวัด และตรวจสอบสินค้าบริเวณตลาด
ชายแดน รวมทั้งจัดประชุมสัมมนาเพ่ือให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ และประชาชนผู้บริโภค  
ครั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย ๑-๒ พ.ค. ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๒ จังหวัดสุรินทร์ ๓-๔ ก.ค. ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๓ จังหวัดหนองคาย ๘-๙ ส.ค. ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๔ จังหวัดสระแก้ว ๑๓-๑๔ ก.ย. ๒๕๖๒ 
 
 
๕.๒ จัดโครงการ รู้จักรักษาสิทธิ ฉลาดคิดคุ้มครองตน 
เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียนในการรู้เท่าทันสินค้าอันตราย 
และสินค้าที่อาจก่อให้ เกิดความไม่ปลอดภัยโดย
เฉพาะที่มีการขายบริเวณหน้าโรงเรียน และช่วย
สอดส่องหากพบว่ามีการขายให้แจ้งมายัง สคบ. 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๑๔ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

 
 
 
 
 
๕.๓ มีการขายสินค้า
อันตรายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 
 
 
 
๕.๓ เฝ้าระวังการขายสินค้า
อันตรายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
 

 
 
 
 
 

กคฉ. 
ชุดเฉพาะกิจ 

กันยายน 
๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
   

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณ
วิทยา เขตดอนเมือง 
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ โรงเรียนเปรมประชา 
(สายหยุด-เกษมสงเคราะห์) เขตดอนเมือง 
 
๕.๓ ก าหนดให้มีการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลการขาย
สินค้าอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และรวบรวม
ข้อมูล รวมทั้งล่อซื้อ เพื่อจะได้มีการประสานชุดเฉพาะ
กิจในการด าเนินการปราบปราม 

๖. นโยบำยและยุทธศำสตร์
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้ มครอง
ผู้บริโภค 
 
 

๖.๑  ยั งไม่ มี แนวทางการ
เชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการ ที่
ถูกร้องเรียนเชื่อมต่อไปยัง
หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต  
 

๖.๑ จัดเตรียมข้อมูลการ
เชื่อม โยงข้อมูล
ผู้ประกอบการที่ถูก
ร้องเรียนเชื่อมต่อไปยัง
หน่วยงาน ผู้ออก
ใบอนุญาต 
 

สผพ. 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 
 

๖.๑ ได้จัดเตรียมข้อมูลที่ เชื่อมโยงกับหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องแล้ว 
 
 
 
 
 

รายงาน 
สปน. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๑๕ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เป็นไปตามมติ ครม. 
วันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง 
“การขับเคลื่อนแนว
ทางการ บูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและ
การบริการภาครัฐ”  
ให้สัมฤทธิ์ผล  
 
 
 
 

๖.๒ จัดท าแผนการ
เชื่อมโยงข้อมูล 
 
 
 
๖.๓ เชื่อมโยงข้อมูล
ผู้ประกอบการ ที่ถูก
ร้องเรียนเชื่อมต่อไปยัง
หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต 

 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 

๖.๒ ได้จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน การ
เชื่อมโยงเครือข่ายเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคแบบบูรณาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
๖.๓ เชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียน โดย
เชื่อมต่อไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต 1 หน่วย คือ 
การเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๑๖ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

๗. งำนพัฒนำและบริหำร
จัดกำรระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 
วัตถุประสงค์ 
เ พ่ือ พัฒนาและบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้ มครอง
ผู้บริ โภค เพ่ือขับเคลื่อน
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
และสร้ า งสรรค์ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ 

๗ . ๑  ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศของส านั กงาน
คณะกรรมกา รคุ้ ม ครอ ง
ผู้บริโภค สนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน ยังไม่ครบถ้วน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๑ ปรับปรุงระบบร้อง
ทุกข์ผู้บริโภค  

- การเชื่ อมโยง web 
service กับ สพธอ. กสทช. 
GCC 1111 

- การพัฒนาการ 
รับเรื่องราว ร้องทุกข์ในส่วน
ภูมิภาค 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

สผพ. 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มีการปรับการระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคแล้วเสร็จดังนี้ 
- มีการรองรับการเชื่อมโยง web service กับ 

สพธอ. กสทช. และ GCC 11๑๑ เรียบร้อยแล้ว 
  

 
 

สพธอ. และ กสทช. 

 
GCC1111 

รายงาน 
สปน. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๑๗ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- การพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์ในส่วนภูมิภาค ได้
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่
ส านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 
พร้อมแจ้งสิทธิ์การเข้าใช้ระบบแล้ว  

 
 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๑๘ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

๗ . ๒  ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศของส านั กงาน
คณะกรรมกา รคุ้ ม ครอ ง
ผู้บริโภค ยังไม่เป็นระบบในการ
ผลักดัน ให้เกิดการเชื่อมโยง
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
 

๗.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ระบบจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรง
และระบบจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

- การเชื่อมโยงข้อมูล
ผู้ประกอบการกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า 

- การบันทึกค าขอยื่น
จดทะเบียนขายตรงและ
ตลาดแบบตรง และการ
บันทึกสถานเอกสาร 
หลักฐานและการออกเลข
จดทะเบียนประกอบธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรง 

สผพ. 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 

๗.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและระบบจดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง   
-ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว 
-จัดท าระบบบันทึกค าขอยื่นจดทะเบียนขายตรงและ
ตลาดแบบตรงและรายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบตรง น าข้อมูลเข้าระบบ 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๑๙ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

  ๗ . ๓  ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
เว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้ บริ โภคและปรับปรุ ง
ระบบเว็บไซต์อินทราเน็ต 

สผพ. 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 

 

๗.๓ ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค 
โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการปรับปรุง
เว็บไซต์หน่วยงานและระบบอินทราเน็ตของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียบร้อยแล้ว  

 

๘ . ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ ก ำ ร
ปฏิบัติงำนในส่วนภูมิภำค 
(สคบ.จังหวัด/สคบ. เขต) 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากร
ให้ ปฏิ บั ติ งานได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติ 
งาน ให้เหมาะสมกับลักษณะ
งานที่ได้รับมอบหมายและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๘.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนภูมิภาค (สคบ. จังหวัด/
สคบ. เขต) ยังขาดความรู้ความ
เข้ า ใจในกระบวนการรั บ
เรื่ องราวร้ องทุ กข์ ในส่ วน
ภูมิภาค 
 
 
 
 
 

๘.๑ แจ้งแนวทางการ
ปฏิบัติ งานการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
ให้กับเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้
การด าเนินการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นไปในทิศทาง
เดียว กัน 
 
 
 
 

สปจ. 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

๘.๑-๘.๒ ส านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจังหวัด ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานการ
คุ้มครองผู้บริโภคแก่เจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค โดยได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
แนวทางการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค ประจ าปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้ 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า กาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
 

รายงาน 
สปน. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๒๐ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

- เพ่ือพัฒนาการคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับภูมิภาคและ
ท้องถิ่น 

๘.๒ มี การ เปลี่ ยนแปลง
ผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง ท าให้
การปฏิบัติงานไม่ต่อ เนื่อง  
 
 
 
๘.๓ การด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น ยังไม่มีการก าหนด
แผนงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น  

๘.๒ การจัดโครงการ
ฝึกอบรมให้กับ เจ้าหน้าที่
สคบ. จังหวัด/สคบ. เขต 
ในส่วนภูมิภาคและ
ส่วนกลาง 
 
๘.๓ ส่งเจ้าหน้าที่ สคบ. ที่
มีประสบการณ์ด้านการ
ด าเนิน งาน การคุ้มครอง
ผู้บริโภคไปปฏิบัติราชการ
ให้ค าแนะน าและชว่ยเหลือ
เจ้าหน้าที่ในสว่นภูมิภาค 
เช่น การนิเทศงานในสว่น
ภูมิภาค 
 
 
 

สปจ. 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 
   

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 
 

 
 
 
 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทาง การ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดี 
กรุงเทพมหานคร 

 
๘.๓ ส านักประสานและส่งเสริมการคุ้ม ครองผู้บริโภค
จังหวัด ได้ด าเนินการนิเทศงานและติดตามประเมินผล
ในระดับพ้ืนที่ สคบ.เขต ๑-๙ จ านวน ๗ ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้ ง ที่  ๑  ส คบ .  เ ขต  ๑  วั นที่  ๑๒ -๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ครั้ ง ที่  ๒  ส คบ .  เ ขต  ๓  วั นที่  ๑๙ -๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครปฐม  

 ครั้ ง ที่  ๓  ส คบ .  เ ขต  ๙  วั นที่  ๒๖ -๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครราชสีมา 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๒๑ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘.๔ จัดท าแผนงานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น 
(ผลักดันการ 
ด าเนินงานคุ้มครอง

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 

 ครั้ งที่  ๔ สคบ. เขต ๒ วันที่  ๕-๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ ณ จังหวัดชลบุรี 

 ครั้ งที่  ๕ สคบ. เขต ๖ วันที่  ๘-๙ มีนาคม 
๒๕๖๑ ณ จังหวัดอุดรธานี 

 ครั้งที่ ๖ สคบ. เขต ๔ วันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๑ ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี และ สคบ. เขต ๕ วันที่ 
๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสงขลา 

 ครั้งที่  ๗ สคบ. เขต ๗ วันที่ ๒-๓ เมษายน 
๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และ สคบ. เขต ๘ วันที่  
๔-๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพิษณุโลก 

 
๘.๔ ส านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
จังหวัด ได้จัดท าแผนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินงานตามแผนฯ 
ดังนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๒๒ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

ผู้บริโภค ตามแผน
ปฏิบัติการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท.)  

 
 
 
 

 
 
 

  เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
ส ารวจข้อมูลองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมาย 

  เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ก าหนด
กิจกรรมการด าเนิน งานคุ้มครองผู้บริโภคให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมายเพ่ือด าเนินการ 

  เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมาย รายงานผลกการด าเนินงานให้
ส านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
จังหวัดทราบ 

 เดือนเมษายน ๒๕๖๑ ส านักประสานและ
ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดรายงานผลต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๒๓ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

๙.งำนตรวจสอบภำยใน 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บริการข้อมูลแก่ฝ่าย
บริหารในการด าเนินงาน 
สามารถแก้ ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ต่อองค์กร 

๙.๑ หน่วยรับตรวจไม่พร้อม
ให้ตรวจ สอบ ท าให้การ
ตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางแผนไว้ 
๙.๒ เอกสารหลักฐานในการ
ตรวจ สอบไม่ครบถ้วน หรือมี
ข้อผิดพลาดของข้อมูลต้องใช้
เวลาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม 

๙ . ๑  ว า ง แ ผ น ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ เ ป็ น ร ะ ย ะ 
พร้อมแจ้ ง ให้หน่วยรับ
ตรวจได้ทราบล่วงหน้า
เพ่ือจัดเตรียมเอกสาร 
 
๙.๒ สอบถามเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับ ผิดชอบ เพ่ือให้ได้
ข้อมูล/เอกสาร หลักฐาน
ที่ ถู กต้องซึ่ งจะช่ วยลด
ระยะเวลาในการค้นหา
หลั กฐ านหรื อข้ อมู ล ที่
ต้องการ 
๙ . ๓  ป รั บ แ ผ น ก า ร
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์/ตรวจสอบ
งานที่มีความพร้อมก่อน 

กตส. 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
   

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 
 
   

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 

๙.๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดท าแผนการตรวจ สอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่
ให้ส านัก/กอง/กลุ่ม ได้ทราบผ่านระบบอินทราเน็ตของ
หน่วยงานแล้ว 
 
 
๙.๒ โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง แทนการ
สอบถามด้วยหนังสือ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการขอรับ
เอกสาร/หลักฐานเพ่ือตรวจสอบ 
 
 
 
 
๙.๓ ปรับแผนการตรวจสอบ โดยจะมีการตรวจ สอบ
งานที่มีความพร้อมก่อนล าดับแรก เพ่ือให้ การตรวจสอบ
เป็นตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ 
 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๒๔ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

๑๐. กำรบริหำรสินทรัพย์ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ทราบว่าการบริหาร
สินทรัพย์ของหน่วยงาน มี
การบันทึกรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
มีการก าหนดรหัสครุภัณฑ์ 
เพ่ือใช้ควบคุมสินทรัพย์มี
หลักฐาน การตัดจ่ายให้แก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานครบ 
ถ้วนและถูกต้อง มีการตรวจ
นับสินทรัพย์คงเหลือ ณ วัน
สิ้นปีงบประมาณ 

เอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์ 
แสดงรายละเอียด ไม่ชัดเจน
เป็ นปัญหาในการบั นทึ ก
ทะเบียนคุมสินทรัพย์และการ
ตรวจนั บครุ ภั ณฑ์  ได้ แก่
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แสดง
รายการภาพรวม 

๑๐.๑ สร้างแบบฟอร์มเพ่ือ
แสดงรายการครุ ภั ณฑ์
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  แ ล ะ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ (ส่วน
พัสดุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สลก. 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑๐.๑ ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนพัสดุ ได้สร้าง
แบบฟอร์มเพ่ือแสดงรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ เ ส ริ มต่ า งๆ  โ ดยแบบฟอร์ มปร ะกอบ
รายละเอียด ดังนี้ 

 ล าดับที่ของรายการครุภัณฑ์ 
 ประเภทของรายการครุภัณฑ์ 
 รายละเอียดยี่ห้อ/รุ่น 
 หมายเลขครุภัณฑ์ 
 หมายเลข Serial Number 
 ผู้รับรับผิดชอบ/ผู้ใช้งาน 
 สังกัดของผู้รับผิดชอบ/ผู้ใช้งาน (ฝ่าย/ส่วน) 
 ช่องหมายเหตุ เพ่ือแสดงสถานะ การใช้งาน

หรือไม่ได้ใช้งาน 
 
 
 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๒๕ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

๑๐.๒ จัดท าฐานข้อมูล
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  (ส่วน
พัสดุและส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
 
๑๐.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ 
(ส่วนพัสดุ) 
๑๐.๔ ทุกส านัก/กอง/กลุ่ม 
ด า เนิ น การตรวจสอบ
ข้ อ มู ล ร า ย ล ะ เ อี ย ด 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่
ได้รับมอบหมาย 

สลก 
สผพ. 

กันยายน 
๒๕๖๑ 

 
 

สลก. 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

 
 

ส านัก/กอง/
กลุ่ม 

กันยายน 
๒๕๖๑ 

 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 

 
   

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 

๑๐.๒ ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ 
 
 
 
 
๑๐.๓-๑๐.๔ ส านักงานเลขานุการกรม โดยส่วนพัสดุ 
ได้จัดท าค าสั่ งส านักงานคณะกรรม การคุ้มครอง
ผู้บริโภค ที่ ๑๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
เรื่องแต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว โดยแต่งตั้งจากผู้แทน
ส านัก/กอง/กลุ่ม จ านวน ๑๑ ชุด และได้ด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุคงเหลือซึ่งรวมถึงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เรียบร้อยแล้ว 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๒๖ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

๑๑. กำรจัดท ำทะเบียนรับ
เอกสำรและส่งคืนเอกสำร
ที่ใช้ในกำรตรวจสอบ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เอกสารที่รับมาตรวจ 
สอบเกิดความ มั่นใจแก่ผู้รับ
ตรวจและผู้ตรวจสอบภายใน
ว่าเอกสารหลักฐาน เมื่อ
ตรวจสอบแล้วน าส่งครบ 
ถ้วนถูกต้อง 

เอกสารหลักฐานอาจเกิดการ
สูญหาย เจ้าหน้าที่  ต้องมา
สอบถามผู้ตรวจสอบภายใน 

๑๑.๑ ก าหนดกฎระเบียบ
ในการน าเอกสาร หลักฐาน
มาตรวจ สอบจะต้องลง
บั นทึ กในทะเบี ยน รั บ
เอกสารและน าส่งเอกสาร
ทุ กครั้ ง  โ ดย ให้ หน่ ว ย
ผู้ตรวจและรับตรวจเป็น 
ผู้ลงนาม  
 
 
๑๑.๒ ก าหนดให้มีการ
ตรวจ ณ หน่วยรับตรวจ  

กตส. 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 
 
 
 
   

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 

๑๑.๑ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ก าหนดให้มีการลง
บันทึกในทะเบียนรับเอกสารและน าส่งเอกสารทุกครั้ง 
พร้อมลงชื่อผู้รับและส่งเพ่ือป้องกันการสูญหายของ
เอกสาร เกิดความมั่นใจทั้งผู้ตรวจสอบและผู้รับตรวจ 
 
 
 
 
 
 
๑๑.๒ ในบางกรณีจะมีการตรวจเอกสาร ณ หน่วยรับ
ตรวจ เพ่ือเป็นวิธีการหนึ่งในในการป้องกันเอกสาร 
สูญหาย 
 
 
 
 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๒๗ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

๑๒. กำรจัดเก็บข้อมูลผล
กำรตรวจสอบ และข้อมูล
อ่ืนๆ 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ข้อมูลผลการตรวจ 
สอบและเอกสาร ต่างๆ มี
การจัดเก็บที่เป็นระบบง่าย
ต่อการค้นหา  

ต้องใช้เวลามากในการค้นหา
เอกสารต่างๆ หรือหาเอกสาร
ไม่พบเมื่อมีความต้องการใช้
งาน หรือมีการสูญหาย ของ
เอกสารหลักฐาน 

๑๒.๑ จัดท าทะเบียนคุม
แฟ้มเอกสาร ซึ่ งจะต้อง
ประกอบ ด้วยสารบรรณ 
ในแต่ละแฟ้มและมีการ
จัดท าทะเบียนคุมรายการ
แฟ้มในแต่ละตู้เพ่ือให้ง่าย
ต่อการค้นหา 
๑๒.๒ จัดเก็บรายงานผล 
การตรวจสอบในระบบ  
E-Document 

กตส. 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 
 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 

 

๑๒.๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดท าทะเบียนคุมแฟ้ม
เอกสารเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหาและ 
ใช้งาน 
 
 
 
 
๑๒.๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดเก็บรายงานผล 
การตรวจสอบในระบบ e-Document เรียบร้อยแล้ว 

 

๑๓. กำรตรวจสอบเอกสำร 
ใบส ำคัญ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินงบ 

ใบส าคัญมีข้อผิดพลาด ซึ่ ง
ต้ องแจ้ ง ให้ ผู้ รั บ ผิ ดชอบ
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า 

๑๓.๑ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ 
ส อ บ ใ บ ส า คั ญ แ ล ะ
เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิก ศึกษา
คู่มือ ระเบียบ เกี่ยวกับ 
ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น แล ะ

สลก. 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 

๑๓.๑-๑๓.๒ ส านักงานเลขานุการกรม โดยส่วนการเงิน
และบัญชี ได้จัดท าหนังสือแจ้งเวียนเพ่ือซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ส านัก/กอง/กลุ่มทราบและ
ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมถึงระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๒๘ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

ประมาณถูกต้องครบถ้วน 
รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลังและ
การเก็บรักษาเงินและน าเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

ระเบียบที่ออกใหม่อย่าง
สม่ าเสมอ 
๑๓.๒ แจ้งเวียนระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินที่ออกใหม่ 
ให้ส านัก/กอง/กลุ่ม ทราบ
ทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
๑๓.๓ จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ระเบียบการเบิกจ่าย เงิน
ให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ภายใน
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 

ออกใหม่ ดังนี้ 
- แนวทางการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม 
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  
- แนวทางการเบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๑๕๖๐ 
- แนวทางการ เบิ กจ่ ายค่ าตอบแทนบุ คคลหรื อ
คณะกรรมการ ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ 
กค ๐๔๐๒.๕/ว.๑๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
๑๓.๓ ส านักงานเลขานุการกรม โดยส่วนส่วนการเงิน
และบัญชี และส่วนพัสดุ ได้จัดท าองค์ความรู้ (KM) 
เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานการเงินการคลัง เพ่ือ
เผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงาน ซึ่งมีขอบเขตขององค์ความรู้ที่



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๒๙ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

เผยแพร่ ดังนี้ 
- วิธีการจัดซื้อ/จ้างจ้าง ตามพระราช บัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หน้ าที่ ของคณะกรรมการซื้ อหรื อจ้ า ง  ได้ แก่ 
คณะกรรมการ พิจ า รณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์/คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา/
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ซื้ อ ห รื อ จ้ า ง โ ด ย วิ ธี คั ด เ ลื อ ก /
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง/
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- วิธีการจัดท ารายงานผลการพิจารณา  ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าส่ง
คลังของส่วนราชการ สาระประกอบไปด้วยประเภท เงินของ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๓๐ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

ทางราชการ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงิน   จากคลัง
การควบคุม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การรับเงิน การจ่ายเงิน และหลกัฐานการจ่ายเงิน วธิี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
- กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง วิธีปฏิบัติ การควบคุม 
และการตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนและ
ค่าจ้าง 
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ การ
เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เจตนารมณ์และสาระส าคัญใน
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
- สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สาระส าคัญของ
กฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการเบิก



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๓๑ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

จ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
- การใช้บัตรเครดิตราชการหลัก เกณฑ์ การใช้บัตร
เครดิตราชการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สาระส าคัญ
ของระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่า ตอบ
แทนให้แก่เจ้าหน้าที ่
- กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการทางด้านการเงิน การคลังและ
หน้าที่ อ่ืนๆ ตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ขั้นตอนในการด าเนินการตาม
ระเบียบส านัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความ รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 
 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๓๒ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

๑๔. กำรบริหำรจัดกำรเอกสำร
ส ำนวนเรื่องร้องเรียน และ
เอกสำรอ่ืนๆ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วต่อ
การค้นหาและการจัดเก็บ
เอกสารอย่างเป็นระบบ 

๑๔.๑ การค้นหาเอกสารมี
ความล่ าช้ าและใช้ ร ะยะ
เวลานาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ๔ . ๑  ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล
การเบิกจ่ายส านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กคส. 
กคฉ. 

กันยายน 
๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 

กคต. 
กคฆ. 

 
 
 
 
 

 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 
 

 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

๑๔.๑ ส านัก/กอง มีการด าเนินการดังนี้ 
- มีการจัดท าสมุดเบิกจ่ายแฟ้ม พร้อมทั้งมอบหมายให้
มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลการเบิกจ่ายส านวน 
-  มีการน าระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภคมาใช้ใน
การสืบค้นเรื่องร้องเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
 
 
 
-มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลส านวนกลางโดยมีสมุด
ควบคุมการใช้ส านวนกลาง (กคต.) 
-เจ้าหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการ
กองทราบ และ ผู้อ านวยการกองติดตาผลการ
ด าเนินการทุกสัปดาห์และให้มีการบันทึกข้อมูลใน
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคให้เป็นปัจจุบัน (กคฆ.) 
 
 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๓๓ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

๑๔ .๒  เ อกส า ร เ กิ ด ก า ร 
สูญหาย 

๑๔.๒ ใช้ระบบรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ผู้บริโภคในการ
จัดเก็บสืบค้นเอกสาร   
๑๔.๓ จัดเก็บเอกสารใน
ระบบ e-document และ
น ามาเชื่อมโยงกับระบบรับ
เรื่องราวร้องทุกข์  (สผพ. 
สนับสนุนการเชื่อมโยง) 
 

กคส. 
กคฉ. 
กคต. 

กันยายน 
๒๕๖๑ 

 

กคฆ. 
กคต. 

 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 

 
ยังไม่

ด าเนินการ 
 

- มีการน าระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภคมาใช้ใน
การสืบค้นเรื่องร้องเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
- มีการสแกนเอกสารเรื่องร้องทุกข์ จากผู้บริโภคและ 
มีการเก็บรวบรวมไฟล์เอกสารเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้บริโภคเพ่ือความสะดวกในการสืบค้น 
 

๑๕. กำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีสื่อสิ่งพิมพ์ในการ
เผยแพร่ประชา สัมพันธ์
เพียงพอ ต่อการด าเนินงาน
ของ สคบ. และจั ดเก็บ
ข้อมูลเป็นระบบ 

สถานที่จัดเก็บสื่อสิ่งพิมพ์มี
พ้ืนที่จ ากัด ท าให้การจัดวาง
สื่อสิ่งพิมพ์ทับซ้อนกัน ส่งผล
ให้การนับจ านวนคงเหลือมี
ความคลาดเคลื่อน 

๑ ๕ . ๑  ด า เ นิ น ก า ร
ตรวจสอบการเบิกจ่ายสื่อ
สิ่งพิมพ์เป็นประจ า 
 
 
 
 
 

กผป. 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 
 
 

๑๕.๑ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีการจัดท าระบบ
การเบิกจ่ายสื่อสิ่งพิมพ์โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel 
เป็นระบบติดตาม การเบิกจ่ายและก าหนดผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่ายและด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องทุก ๓ เดือน 
 
 
 
 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๓๔ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

๑๕.๒ จัดระเบียบพ้ืนที่
อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
๑๕.๓ ปรับปรุงสัญญาการ
จั ดซื้ อ จั ด จ้ า งผลิ ตสื่ อ
สิ่งพิมพ์ 

 
 
 
 
 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
   

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 

๑๕.๒ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีการด าเนินการ
จัดระเบียบพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอทุก ๒ เดือน 
 
 
 
๑๕.๓ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงรายละเอียดสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ ประจ าปีงบ ประมาณ ๒๕๖๑ โดยก าหนดความ
รับผิดชอบให้ผู้รับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด าเนินการจัดส่งสื่อ
สิ่งพิมพ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ และสมาชิกวารสารด้วย   
 
 
 
 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๓๕ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

๑๖. กำรจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่ อเผยแพร่และประชำ 
สัมพันธ์ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือการเผยแพร่ประชา 
สัมพันธ์ ให้ กับเครื อข่ าย
ประชาชน ทั่วไปและผู้รับ 
บริการ อย่างมีประสิทธิ 
ภาพทันเวลา 

การจัดส่งไม่เป็นไปตามก าหนด 
เนื่อง จากปริมาณสื่อสิ่งพิมพ์ที่
จั ด ส่ ง มี เ ป็ น จ านวนมาก
เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบมีไม่
เพียงพอ 

๑๖ .๑  จั ดท าแผนการ
จัดส่งเอกสาร 
 
 
 
 
๑๖.๒ เพ่ิมช่องทางการ
จัดส่งทางออนไลน์ 
 
 
๑๖.๓ ก าหนดในสัญญา
ให้ผู ้รับจ้างมีหน้าที่เป็น
ผู้จัดส่ง 
 
  

กผป. 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
   

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 

 
 

๑๖.๑กองเผยแพร่และประชา สัมพันธ์  ได้จัดท า
แผนการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ โดยก าหนดเป็น
ราย ๖ เดือน/ครั้ง  
 
 
 
๑๖.๒ เนื่องด้วยสื่อสิ่งพิมพ์มีลักษณะเป็นเอกสาร จึงไม่
มีการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ทางออนไลน์แต่อย่างใด 
 
 
๑๖.๓ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงรายละเอียดสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ ประจ าปีงบ ประมาณ ๒๕๖๑ โดยก าหนดความ
รับผิดชอบ ให้ผู้รับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด าเนินการจัดส่ง
สื่อสิ่งพิมพ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ และสมาชิกวารสารด้วย  
  

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๓๖ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

๑๗. กำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
จั ดท ำ รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่ำงๆ ซึ่งอยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของกลุ่ม
พัฒนำระบบบริหำร 
 

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ด าเนินงานในความ
รับผิดชอบมีความต่อเนื่อง
และเสร็จทันตามก าหนด 

การจัดเกบ็ข้อมูลเพื่อจัดท า
รายงานไม่เป็นไปตาม
ก าหนด 

๑๗.๑ ก าหนดกรอบระยะ 
เ ว ล า ใ น ก า ร จั ด ส่ ง ใ ห้
ชัดเจน 
๑ ๗ . ๒  น า ร ะ บ บ ก า ร
รายงานผลทาง E-mail : 
psdg.ocpb@gmail.com 
มาเป็นช่องทางส่ งไฟล์
เอกสารอิ เล็กทรอนิกส์
แทนการใช้กระดาษและ
เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วใน
การส่งข้อมูล 

กพบ. 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

 
 
 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 
 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 

๑๗.๑ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ก าหนดวัน/เดือน/ปี 
ที่ชัดเจนไว้ในหนังสือแจ้งเวียนเพ่ือให้ส านัก/กอง/กลุ่ม 
ได้รับทราบตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้การ
จัดเก็บข้อมูลจัดท ารายงานต่างๆ เป็นไปตามก าหนด 
 
 
๑๗.๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้น าระบบการรายงาน
ผลทาง E-mail : psdg.ocpb @gmail.com มาเป็นช่อง
ทางการส่งรายงานพร้อมเอกสารประกอบ ซึ่งช่วยให้เกิด
การลดใช้กระดาษและเกิดความรวดเร็วในการจัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานและผลการด าเนินงานต่างๆ   
 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๓๗ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

๑๘. กำรจัดเก็บเอกสำรและ
สืบค้นข้อมูลกำรบังคับคดี
แพ่งแทนผู้บริโภค 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน
การตรวจสอบ /ตรวจค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับคดี
แพ่งแทนผู้บริโภคได้อย่าง  
ถูกต้องแม่นย า 
 

๑๘.๑ การจัดเก็บเอกสารยัง
ไม่เป็นระบบ 

 

 

๑๘.๑ มอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการจัด เก็บ
เอกสาร 
 

 

กกค. 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

 

 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 

๑๘.๑ ค าสั่งกองกฎหมายและคดีที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะท างานการ
จัดเก็บเอกสารและสืบค้นข้อมูลการบังคับคดีแพ่ง
ผู้บริโภค 
 

 

๑๘.๒ ๑. การสืบค้นข้อมูลมี
ความล่ าช้าและขาดความ
สะดวกในการใช้งานข้อมูล 
๑๘.๒.๒ การจัดเก็บข้อมูลยัง
ไมแ่ล้วเสร็จการสืบค้นข้อมูล
ยังล่าช้า ระบบจัดเก็บข้อมูล
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์                              
(E-Document) ยังไม่สมบรูณ์  
๓. การสืบค้นข้อมูลเจ้าหน้าที่
ธุรการกองกฎหมายและคดี 
เป็นผู้สืบค้นและเข้าระบบได้

๑๘.๒ จัดเก็บข้อมูลใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Document) 

  
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

๑๘.๒ อยู่ระหว่างการจัดการเอกสาร และข้อมูล
เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งแทนผู้บริโภคก่อนน าเข้า
ระบบ E – Document เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่วนบังคับคดี 
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทุกคน 
 
 
 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๓๘ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

เพียงคนเดียวท าให้การค้น
ข้อมูลได้ท ายาก ถ้าเจ้าหน้าที่
ไม่อยู่ไม่สามารถสืบค้นข้อมูล
ได้เลย 

๑๙. พัฒนำระบบคอม 
พิวเตอร์และเครือข่ำย 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือปรับปรุงระบบคอมพิว 
เตอร์และเครือข่ายให้ใช้
งานได้อย่างต่อเนื่องและ 
การใช้บริการทางเทคโนโลยี 
ร่วมกัน (Shared Services) 
 

๑๙.๑ มีการใช้งานทาง
อินเตอร์เน็ตที่เพ่ิมสูงขึ้น 
๑๙.๒ การใช้ทรัพยากร
โครงสร้างพื้นฐานยังไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 
 

๑๙.๑ เพ่ิมบริการสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ให้
มีความเร็วเพ่ิมขึ้น 
๑๙.๒ ใช้บริการเชื่ อมต่อ
โครงข่าย GIN (Government 
Information Network) ให้
เป็นช่องสัญญาณเสริม 
๑๙.๓ ใช้บริการระบบ 
Government Cloud 
Service 

สผพ. 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙.๑ การเพ่ิมบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต มีความ
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการขอเช่าใช้บริการจาก 
TOT ทั้งนี้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บริหารจัดการ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยการก าหนด policy การใช้
งานให้เหมาะสมควบคู่ไปด้วย 
๑๙.๒ ด าเนินการเชื่อมต่อโครงข่าย GIN (Government 
Information Network) แล้ว จ านวน  ๓ ระบบ 

 ระบบคัดทะเบียนราษฎร์ 
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบห้องประชุมไร้กระดาษ 

โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญเพ่ือน าเครือข่ายของ
ภาครัฐมาใช้เพ่ือลดภาระสัญญาณอินเตอร์เน็ตของ

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๓๙ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

 
 
 
 
 

 
 
   

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 
 
 
 

ส านักงานฯ ท าให้เกิดความคล่องตัว ในการใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตของส านักงานฯ ทั้งนี้ได้ก าหนดแผนการ
ย้ายระบบเพ่ิมเติมอีก ๒ ระบบ คือ 

 ระบบ Call certer 1166 
 ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 

 
 
 

๑๙.๓ ด าเนินการใช้บริการระบบ Government   Cloud 
Service ภาครัฐแล้วจ านวน ๔ Virtual Machine 
แบ่งเป็น ๒ ระบบ คือ 

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบห้องประชุมไร้กระดาษ 

 
 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๔๐ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

๒๐. กระบวนกำรพิจำรณำ
ค ำขอจดทะเบี ยนกำร 
ประกอบธุรกิจขำยตรงและ
ตลำดแบบตรง 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การตรวจสอบค าขอ
จดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงและตลาด
แบบตรงมีประสิทธิภาพ 

พระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.๒๕๖ เริ่มมี ผลบังคับใช้
ในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
ซึ่งจ าต้องท ากฎหมายล าดับ
รองมาบังคับใช้ ทั้งนี้อาจจะ
ท า ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ มี ค ว า ม
คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน 
 
 

 

  

๒๐.๑ จัดท าแผนกฎหมาย
ล าดับรองที่ออกตามพระ
ราช บัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒๐.๒ เจ้าหน้าที่ศึกษา
พระราช บัญญัติขายตรง
แ ล ะ ต ล า ด แ บ บ ต ร ง  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ 
เพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนและ
เ กิ ด ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
พระราชบัญญัติดังกล่าว 
๒๐.๓ ก าหนดให้มีการ
ปฏิบัติ  งานในลักษณะ 
coaching และ buddy 
 

กคต. 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐.๑ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง ได้ก าหนดแผนการจัดท ากฎหมาย
ล าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้ 

 การจัดท าร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. ....    
 การจัดท าร่างกฎกระทรวงหลัก เกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. .... 

 ร่างประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ การยื่นค าขอ
ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. .... 

 ร่างประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรง เรื่อง รายการที่ก าหนดในแบบสัญญา พ.ศ. .... 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๔๑ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร่างประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ การขอโอนกิจการ
และการแก้ไขทะเบียน การประกอบธุรกิจขายตรงหรือ
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง พ.ศ.  .... (มาตรา ๔๑/๓) 
 ร่างประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาด

แบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการยกเลิกการประกอบธุรกิจขายตรงหรือ
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง พ.ศ. .... (มาตรา ๔๑/๔) 
 ร่างประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาด

แบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การด าเนินการสอบ
หาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยกรณีผู้บริโภคได้รับความ
เสียหายจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือ 
ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง    พ.ศ. .... (มาตรา ๔๑/๕) 
 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๔๒ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

   
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนด 
 

๒๐.๒ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง ได้จัดท าองค์ความรู้ (KM) เรื่อง 
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๐ และได้เผยแพร่เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานคระกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์ 
ชั้น ๕ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ได้
เผยแพร่ความรู้ดังกล่าว ในระบบคลังความรู้ผู้บริโภค 
(OCPB Knowledge) ของส านักงาน คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้วยแล้ว 
 
 
 
 
 
 

๒๐.๓  กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง ได้แบ่งการท างานภายในออกเป็น ฝ่าย
รับจดทะเบียน ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์ ฝ่ายติดตาม
สอดส่องและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ และฝ่าย

http://knowledge.ocpb.go.th/


ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) 
 

๔๓ 
 

แบบติดตำม ปอ. ๓ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/  

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง/กำร
ควบคุม 

 

ผู้รับผิดชอบ 
/ก ำหนด 
แล้วเสร็จ 

  
 

สถำนะ 
กำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผล 
กำรประเมิน/ข้อคิดเห็น 

หมำยเหตุ 

บริหารทั่วไป ทั้งนี้ได้ก าหนดให้มีหัวหน้าฝ่ายและรอง
หัวหน้าฝ่าย เพ่ือสนับสนุนการท างานในลักษณะ 
coaching ส่วนเจ้าหน้าที่จะมีการจับคู่เพ่ือนคูหูหรือ 
buddy เพ่ือช่วยเหลือกันในการท างาน 

 

 

* สถำนะกำรด ำเนินกำร:    = ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด    = ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าก าหนด     = ยังไม่ด าเนินการ     = อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

***************************************************************************** 


