
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ. 



บทน ำ 
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหาร ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมถึงการเสนอแนะให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบ
บริหารราชการ และงานบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ซึ่งได้มีการสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พร้อม
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับการด าเนินงานในบริบทอ่ืนๆของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ
จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องน าไปพัฒนาผลการด าเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

 

         กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กันยายน ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
เร่ือง                  หน้ำ 

๑. รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   ๑ 
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

๒. รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   ๗ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) 

๓. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนอ่ืน ๆ 
๓.๑ กิจกรรมสนับสนุนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 

๓.๑.๑ ผลการด าเนินการยกเลิกขอส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน   ๑๑ 
๓.๑.๒ ผลการด าเนินงานจัดท าข้อตกลงการให้บริการ และคู่มือปฏิบัติงาน   ๑๒ 

๓.๒ กิจกรรมสนับสนุนกำรพัฒนำเพื่อสังคม 
 ๓.๒.๑ ผลการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี    ๑๔ 
 ๓.๒.๒ ผลการด าเนินงานตามมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนต่อสังคม  ๑๖ 

๓.๓ กิจกรรมสนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพองค์กร 
 ๓.๓.๑ ผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน     ๑๗ 
 ๓.๓.๒ ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง      ๒๒ 
 ๓.๓.๓ ผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้      ๒๔ 
 ๓.๓.๔ ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร      ๒๗ 
 ๓.๓.๕ การด าเนินงานจัดท าแผนปฏิรูปองค์กรของ สคบ. และก าหนดผลลัพธ์ ผลผลิต  ๓๐ 

ในระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงสร้าง 
องค์กร ประกอบด้วยการปรับปรุงด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการท างาน ด้านโครงสร้าง  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบุคลากร       

 ๓.๓.๖ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ๔.๐   ๓๒ 

๓.๔ กิจกรรมด้ำนธรรมำภิบำล ประเมินผลโดยส ำนักงำน ป.ป.ท.  
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ๓๒

    
 



๑ 
 

๑. รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

(๑) การลดพลังงานเชื้อเพลิง เป้าหมายที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ลดลงร้อยละ ๑๐ (ประเมินโดย
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน ซึ่งก ำหนดให้ส่วนรำชกำรมีกำรใช้พลังงำนเชื้อเพลิง
ลดลงร้อยละ ๑๐ เทียบกับค่ำมำตรฐำนกำรใช้พลังงำนของแต่ละหน่วยงำน) ผลการประเมินส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ ๗๔.๐๑ สูงกว่าเป้าหมาย  

 

 (๒) การลดพลังงานไฟฟ้า เป้าหมายที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ลดลงร้อยละ ๑๐ (ประเมินโดย
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน ซึ่งก ำหนดให้ส่วนรำชกำรมีกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำลดลง
ร้อยละ๑๐ เทียบกับค่ำมำตรฐำนกำรใช้พลังงำนของแต่ละหน่วยงำน)  ผลการประเมินส านักงาน 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ ๕๒.๕๘ สูงกว่าเป้าหมาย  
 

(๓) การลดกระดาษ เป้าหมายที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ลดงบประมาณการจัดซื้อกระดาษได้ ร้อยละ ๑๐ 
(พิจำรณำจำกกำรที่ส่วนรำชกำรได้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีกำรท ำงำน เช่น กำรถ่ำยเอกสำรสองหน้ำ 
กำรน ำกระดำษกลับมำใช้ซ้ ำ (reuse) กำรน ำส่งเอกสำรวำระกำรประชุมผ่ำนระบบ e-mail ถ่ำยเอกสำรเฉพำะ
สำระส ำคัญๆ เป็นต้น กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีกำรท ำงำนดังกล่ำว ส่งผลให้จ ำนวนเงินงบประมำณที่ใช้
จัดซื้อกระดำษลดลง เมื่อเทียบกับจ ำนวนเงินที่ตั้งไว้ส ำหรับกำรซื้อกระดำษของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
ผลการประเมินส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการใช้เงินงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ
ลดลง ร้อยละ ๑๐.๑๑ สูงกว่าเป้าหมาย  

 

(๔) การประหยัดงบประมาณ เป้าหมายที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ร้อยละ ๕ (พิจำรณำจำก งบประมำณ
ที่ส่วนรำชกำรสำมำรถน ำมำประหยัดได้โดยเป็นงบประมำณประเภทงบด ำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ
งบรำยจ่ำยอ่ืน ที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่ำสำธำรณูปโภค รวมทั้งส่วนอ่ืนที่ส่วนรำชกำร
เห็นว่ำจะสำมำรถน ำมำประหยัดงบประมำณได้) ผลการประเมินส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมี
การประหยัดงบประมาณร้อยละ ๒๓.๕๓ สูงกว่าเป้าหมาย  

 

(๕) การก ากับดูแลการทุจริต (ประเมินผลโดยส ำนักงำน ป.ป.ท. เป็นกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกำรทุจริต
ของผู้บริหำรองค์กำร สะท้อนจำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จำกส ำนักงำน ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. โดย 
กำรประเมินอย่ำงครอบคลุมมิติกำรก ำกับดูแลกำรทุจริตของผู้บริหำรใน ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ ควำมโปร่งใส 
ควำมพร้อมรับผิด ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรม 
กำรท ำงำนในหน่วยงำน ให้มีกำรด ำเนินงำนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล)  

 
 



๒ 
 

(๖) การก าหนดวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า เป้าหมายที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ต้องด าเนินการครบ ๑๐ 
กิจกรรม (พิจำรณำจำกกำรประเมินตนเองในเรื่องเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรก ำหนดทิศทำง ภำรกิจ และ
เป้ำหมำยกำรท ำงำนที่ชัดเจนและควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมร่วมแรงร่วมใจของบุคลำกรของหน่วยงำน
เพ่ือให้ภำรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และกำรสื่อสำรในองค์กร 
๒. ทบทวนวิสัยทัศน์ให้ทันต่อสถำนกำรณ์ ๓. น ำวิสัยทัศน์ไปสู่แผนปฏิบัติ ๔. เผยแพร่วิสัยทัศน์สู่สำธำรณะ  
๕. รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน เน้นกำรท ำงำนอย่ำงมีส่วนร่วม ๖. กล้ำเผชิญปัญหำ กล้ำตัดสินใจ แก้ไขปัญหำได้
ทันต่อสถำนกำรณ์ ๗. สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงในกำรบริหำรงำน ๘. ได้รับกำรยอมรับจำกบุคลำกรภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำน ๙. เตรียมควำมพร้อม พัฒนำรูปแบบวิธีกำรท ำงำนเพ่ือสอดรับกับนโยบำยกำรพัฒนำประเทศ
ไทย (Thailand ๔.๐) และระบบรำชกำร ๔.๐ ๑๐. มีนวัตกรรมขององค์กำรที่ตอบสนองนโยบำยกำรพัฒนำ
ประเทศไทย (Thailand ๔.๐) และระบบรำชกำร ๔.๐ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถ
ด าเนินการครบ ๑๐ กิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมาย  

(๗) การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง เป้าหมายที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ต้องด าเนินการ
ได้ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป (พิจำรณำกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรท ำงำนภำยในหน่วยงำนของตนให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้นภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยก ำหนดเป็นแผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน  
ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ กำรลดกำรใช้พลังงำนเชื้อเพลิงพลังงำนไฟฟ้ำ กำรลดปริมำณกำรใช้กระดำษ กำรประหยัด
งบประมำณ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กำรสร้ำงนวัตกรรมลดขั้นตอนกำรท ำงำน กำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน กำรเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงเพ่ือควำมโปร่งใส กำรเพ่ิมกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวกให้แก่ประชำชน) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถด าเนินการตามแผนการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามเป้าหมาย  

(๘). การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาขึ้น เป้าหมายที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด ต้องด าเนินการครบ ๑๐ กิจกรรม (พิจำรณำจำกกำรประเมินตรนเองในเรื่องเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรใช้
ดิจิทัลและขีดควำมสำมำรถที่มีอยู่และพัฒนำขึ้น กำรน ำเทคโนโลยีมำปรับใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพใน  
กำรท ำงำน ทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ๒. กำรจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำ
งำนด้ำนดิจิทัล ๓. กำรส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนดิจิทัล ๔. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงป้องกันกำรโจมตีทำงไซเบอร์  
๕. กำรจัดท ำระบบส ำรองของสำรสนเทศ ๖. กำรบริหำรจัดกำรภำยในที่ด ำเนินกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
๗. มีฐำนข้อมูลกลำงส ำหรับให้เจ้ำหน้ำที่ใช้ประโยชน์ท ำงำนร่วมกัน ๘. มีกำรพัฒนำฐำนข้อมูลกลำงเพ่ือให้
หน่วยงำนอ่ืนสำมำรถใช้ประโยชน์ ๙. เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนที่เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลหรือหน่วยงำน
ภำยนอก ๑๐. กำรน ำดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน กำรอ ำนวยควำมสะดวกประชำชน กำรบริกำรภำครัฐ)  
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถด าเนินการครบ ๑๐ กิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมาย  

 



๓ 
 

(๙) การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ เป้าหมายที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ต้องด าเนินการครบ ๑๐ 
กิจกรรม (พิจำรณำจำกกำรประเมินตนเองในเรื่องเกี่ยวกับ กำรปฏิบัติงำน/บริหำรงำนโดยยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ๒. มีส ำนึก
รับผิดชอบต่อควำมเป็นข้ำรำชกำร ๓. กล้ำตัดสินใจ ยึดมั่นในควำมถูกต้อง ๔. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ๕. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยค ำนึงผลสัมฤทธิ์ของงำน ๖. ยึดมั่นและพิทักษ์รักษำไว้
ซึ่งสถำบันหลักของประเทศ ๗. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและอ ำนวยควำมสะดวกต่อทุกคนด้วยควำมรวดเร็ว  
เที่ยงธรรม ๘. ไม่เลือกปฏิบัติ สร้ำงโอกำสควำมเท่ำเทียมในกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยรับคนพิกำรเข้ำท ำงำนใน
หน่วยงำน ๙. เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ๑๐. เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรด ำรงชีวิต) ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถด าเนินการ ครบ ๑๐ กิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมาย  

(๑๐) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เป้าหมายที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ต้องด าเนินการ 
บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ๕ ประเภท เครือข่าย (พิจำรณำจำกกำรประเมินตนเองในเรื่อง
เกี่ยวกับกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือในด้ำนต่ำง ๆ ของแผนงำน 
โครงกำร กระบวนกำร ข้อมูลสำรสนเทศ กำรจัดสรรทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร โดยค ำนึงถึงหลัก ประหยัด 
ควำมคุ้มค่ำ มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติซึ่งในกำรบูรณำกำรนั้นจะต้องเป็น
กำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน 
สถำบันกำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนต่ำงประเทศ พร้อมก ำหนดแผนงำนกำรบูรณำ
กำรร่วมกัน รวมถึงกำรก ำหนดเป้ำหมำยผลผลิตส ำคัญ ที่จะสำมำรถด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถด าเนินการบูรณาการครบทุกกลุ่มเป้าหมาย  
๕ ประเภท ได้แก่ ๑.ส่วนรำชกำร ๒.ภำคเอกชน/ภำคประชำสังคม ๓.รัฐวิสำหกิจ/องค์กำรมหำชน 
สถำบันกำรศึกษำ ๔.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ๕.หน่วยงำนต่ำงประเทศ เป็นไปตามเป้าหมาย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

ผลการประเมินผู้บริหารองค์การ (ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) 
ประเภท
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียด 
เป้าหมายรอบ 

 ๑๒ เดือน 
สถานะ 

กำรประเมิน
ผู้บริหำร 

กำรลดพลังงำน 
เชื้อเพลิง 
กำรลดพลังงำนไฟฟ้ำ 

-ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำลดลง 
ร้อยละ ๑๐  
-ปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง
ลดลงร้อยละ ๑๐  

ผ่ำน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
- พลังงำนไฟฟ้ำลดลงเฉลี่ยร้อยละ 
๕๒.๕๘ 
- พลังงำนเชื้อเพลิงลดลง  
ร้อยละ ๗๔.๐๑ 

 กำรลดกระดำษ สำมำรถลดงบประมำณกำร
จัดซื้อกระดำษได้ร้อยละ ๑๐  
 

ผ่ำน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
ร้อยละ ๑๐.๑๑ 
 

 กำรประหยัด
งบประมำณ 

สำมำรถลดงบประมำณตำมได้
ร้อยละ ๕ 
 

ผ่ำน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
ร้อยละ ๒๓.๕๓ 

 กำรก ำกับดูแลกำร
ทุจริต 
 

ผลกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน 
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ร้อยละ 87.30 

 กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ 
และภำวะผู้น ำ 

Self assessment  
๑๐ กิจกรรม 

ผ่ำน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
ด ำเนินกำรครบ ๑๐ กิจกรรม 

 กำรบริหำรงำนใน
องค์กำรที่ริเริ่มแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ผ่ำน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 กำรส่งเสริมกำรใช้
ดิจิทัลและขีด
ควำมสำมำรถที่มีอยู่
และพัฒนำขึ้น 
ทุก ๖ เดือน 

Self assessment  
๑๐ กิจกรรม 

ผ่ำน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

 กำรสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กำร 

Self assessment  
๑๐ กิจกรรม 

ผ่ำน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 กำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำน 

มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำน ๕ ประเภท
เครือข่ำย  
 

ผ่ำน 
ผลกำรด ำเนินงำน:  
มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนโดยจัดท ำ  



๕ 
 

ประเภท
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียด 
เป้าหมายรอบ 

 ๑๒ เดือน 
สถานะ 

-ภำครัฐ 
-ภำคเอกชน/ ภำคประชำสังคม 
-รัฐวิสำหกิจ/ องค์กำรมหำชน/ 
สถำบันกำรศึกษำ 
-อปท. 
-ต่ำงประเทศ 

Mou และด ำเนินกิจกรรมควำม
ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน  
ภำครัฐ  
-ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมืองแห่งชำติ  
-กระทรวงยุติธรรม   
-กรมควบคุมมลพิษ  
-กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม  
-กรมประชำสัมพันธ์  
-ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ  
-ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ 
ภำคเอกชน/ ประชำสังคม    
-สมำคมอุตสำหกรรมเครื่องดื่มไทย   
-สมำคมอุตสำหกรรมพลำสติกไทย  
-กลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติก   
-สถำบันพลำสติก  
-สมำคมผู้ค้ำปลีกไทย                 
-สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
-บริษัท เนชั่นเนล แอกชั่น รีเสริช 
ไฮเทค จ ำกัด 
สถำบันกำรศึกษำ 
-มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
-มหำวิทยำลัยพำยัพ  
-คณะเภสัชศำสตร์จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย  
-มูลนิธิวิทยำลัยกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนยำและสุขภำพ   
อปท. 
-มีกำรจัดท ำ Mou ร่วมกับ 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหำดไทย  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และมีกิจกรรม
ควำมร่วมมืออย่ำงต่อเนื่อง 
องค์กำรมหำชน 



๖ 
 

ประเภท
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียด 
เป้าหมายรอบ 

 ๑๒ เดือน 
สถานะ 

-ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์  
ต่ำงประเทศ  
-ลำว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

๒. รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) 

ประเภทตัวชี้วัด รายละเอียด 
เป้าหมายรอบ 

 ๑๒ เดือน 
สถานะ 

องค์ประกอบที่ ๑  
ประสิทธิภำพในกำร 
ด ำเนินงำนตำมหลัก 

๑. ควำมเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคต่อกำร
ด ำเนินงำนของ สคบ.  

ร้อยละ ๘๐ ผ่ำน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
ร้อยละ ๘๐.๒๕ 

ภำรกิจพ้ืนฐำน  
(Function Base) 

๒. จ ำนวนเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้รับกำร
ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ  
    ๒.๑ เรื่องร้องเรียน
ปีปัจจุบัน  

 
 
 

ร้อยละ ๕๒.๑๑ 

 
 
ผ่ำน  
ผลกำรด ำเนินงำน : 
ร้อยละ ๖๒.๓๖ 
ข้อมลู ณ วันที่ ๒ ต.ค. ๖๑ 

     ๒.๒ เรื่องค้ำงใน
อดีตปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปรับจำกส ำนักงำน ก.พ.ร.
เป้ำหมำยใหม่  
ร้อยละ ๗๗ 

ผ่ำน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
ร้อยละ ๗๘.๔๓ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ต.ค. ๖๑ 

 ๓. แก้ไขกฎหมำยเพ่ือ
กำรปฏิรูปด้ำน
คุ้มครองผู้บริโภค 

ปรับเป้ำหมำยจำก 
จำก ๘ ฉบับ 
เป็น ๗ ฉบับ 

ตำมผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์
จำกส ำนักงำน ก.พ.ร 

 

ผ่ำน 
- ผลกำรด ำเนนิงำนกำรแก้ไขกฎหมำย
เพ่ือกำรปฏิรูปด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค จ ำนวน ๗ ฉบับ  
๑. กฎกระทรวงจัดท ำร่ำง
กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขกำรซื้อสินค้ำและ
บริกำรฯ 
๒. กฎกระทรวงกำรจัดท ำร่ำง 
กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขวำงหลักประกันกำร
ประกอบธุรกิจขำยตรงฯ 
๓. พรบ. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีกำร
จัดตั้งองค์กรอิสระฯ 
๔.ร่ำงประกำศคณะกรรมกำร 
ขำยตรง เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีกำร กำรยื่นค ำขอประกอบธุรกิจ
ขำยตรงฯ (ปรับค่ำเป้ำหมำยตำมผล
กำรพิจำรณำของ ก.พ.ร 
ควำมส ำเร็จโดยคณะอนุกรรมกำร



๘ 
 

ประเภทตัวชี้วัด รายละเอียด 
เป้าหมายรอบ 

 ๑๒ เดือน 
สถานะ 

พิจำรณำฯ เห็นชอบ ร่ำงประกำศ) 
๕. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕  
(พ.ศ. ๒๕๓๔) 
๖. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗  
(พ.ศ. ๒๕๓๘)  
๗. กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรโฆษณำ
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์และเครื่องดื่มท่ีผสม
กำเฟอีนในโรงภำพยนตร์และทำง
ป้ำยโฆษณำ พ.ศ. ๒๕๔๗   

 ๔. กำรสร้ำงและ
พัฒนำเครือข่ำย
คุ้มครองผู้บริโภค 
๔.๑ ร้อยละของกำร
สร้ำงเครือข่ำย 

ร้อยละ ๔ นับสะสม 
(๔ เครือข่ำย) 

 

ผ่ำน 
ผลกำรด ำเนินงำน: 
จ ำนวนเครือข่ำยเพ่ิมขึ้น ๔๖
เครือข่ำย (ฐำน ๙๔ เครือข่ำย)  
- มี MOU ๑๘ เครือข่ำย  
- ไม่มี MOU ๒๘ เครือข่ำย   
คิดเป็น ร้อยละที่เพ่ิมข้ึน ๔๘.๙๔ 

 ๔.๒ ร้อยละของ
เครือข่ำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีได้รับกำร
พัฒนำแล้วสำมำรถ
ช่วยด ำเนินกำรภำรกิจ
ของ สคบ. 

ร้อยละ ๘.๔๓ 
นับสะสม 

(๘ เครือข่ำย) 

ผ่ำน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
จ ำนวนเครือข่ำยที่พัฒนำให้
สำมำรถด ำเนินกำรได้ครบ  
๓ บทบำทหลักเพ่ิมข้ึน  
๑๑ เครือข่ำย (ฐำน ๗ เครือข่ำย) 
คิดเป็น ร้อยละที่เพ่ิมข้ึน ๕๗.๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ประเภทตัวชี้วัด รายละเอียด 
เป้าหมายรอบ 

 ๑๒ เดือน 
สถานะ 

องค์ประกอบที่ ๒ 
ประสิทธิภำพใน 
กำรด ำเนินงำนตำม 
หลักภำรกิจยุทธศำสตร์ 

๑. กำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรสร้ำงควำม
รับรู้ คว ำม เข้ ำ ใจแก่
ประชำชน 

ด ำเนินกำรตำมแผนฯ 
ระหว่ำง เม.ย. – ก.ย. ๖๑ 
ครบถ้วน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผ่ำน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(Agenda Base) ๒. กำรชี้แจงประเด็น
ส ำคัญที่ทันต่อ
สถำนกำรณ์ 

ร้อยละ ๑๐๐ ผ่ำน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
ร้อยละ ๑๐๐ 
มีกำรชี้แจง ๔ ครั้ง 
ครั้งที่ ๑ ข้อเรียกร้องแก้ไขปัญหำ
ผู้บริโภค กรกรณี 
นำงนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้ำ
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค เผย
สถำนกำรณ์ปัญหำผู้บริโภค ม.ค. – 
พ.ย.๖๐ มียอดร้องเรียนจ ำนวน 
๑,๑๕๓ รำย 

   ครั้งที่ ๒ สำรปนเปื้อนในน้ ำดื่ม
บรรจุภัณฑ์  
ครั้งที่ ๓ สคบ. เตือนผู้ให้เช่ำ
ห้องพัก เลี่ยงเก็บค่ำน้ ำค่ำไฟ 
ครั้งที่ ๔ ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรคิดดอกเบี้ยตำมประกำศธุรกิจ
เช่ำซื้อรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ 

 ๓. ระดับควำมส ำเร็จ
ในกำรเชื่อมโยงข้อมูล
ด้ำนผู้ประกอบกำรที่
ถูกร้องเรียน 
กับกำรออกใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรตำม
มติคณะรัฐมนตรี 

- แผนพัฒนำระบบเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยน 
- เชื่อมโยงข้อมูลได้อย่ำงน้อย 
๑ หน่วยงำน 

ผ่ำน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
- จัดท ำแผนพัฒนำระบบเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลฯ เสร็จเรียบร้อย
แล้ว 
- ได้เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลกับ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำแล้ว ใช้
ส ำหรับกำรตรวจสอบนิติบุคคล ใน
กำรให้ใบอนุญำตประกอบกิจกำร
ธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง 
โดยใช้ระบบจดทะเบียนผู้ประกอบ
ธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง 
http://eregist.ocpb.go.th 
 

http://eregist.ocpb.go.th/


๑๐ 
 

ประเภทตัวชี้วัด รายละเอียด 
เป้าหมายรอบ 

 ๑๒ เดือน 
สถานะ 

องค์ประกอบที่ ๓ 
(Area Base) 

ไม่มีกำรประเมิน 

องค์ประกอบที่ ๔ 
ประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรและ
พัฒนำนวัตกรรมใน 
กำรบริหำรจัดกำร 
ระบบงำนงบประมำณ 
ทรัพยำกรบุคคลและ 
กำรให้บริกำรประชำชน
หรือหน่วยงำนของรัฐ
เพ่ือไปสู่ระบบรำชกำร 
๔.๐ (Innovation 
Base) 

๑. กำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรเชื่อมโยง
ข้อมูล 

ประเมินโดยส ำนักงำน ก.พ.ร.
(คุณภำพของนวัตกรรมต้องมี
ผลกำรประเมินตั้งแต ่๕๐ 
คะแนนขึ้นไป) 

ผ่ำน                                              
- จัดท ำแผนพัฒนำระบบฐำนขอ้มูล
ผู้ประกอบกำรที่ถูกร้องเรียน  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
- จัดท ำแผนพัฒนำระบบเชื่อมโยง
แลกเปลีย่น เสรจ็เรียบร้อยแลว้  
- ได้เชื่อมโยงข้อมูลหนว่ยงำน 
ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแลว้แลว้ ดงันี้ 
 (๑) ข้อมูลบุคคล – กรมกำรปกครอง 
 (๒) ข้อมูลนิติบุคคล – กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ 
  (๓) ข้อมูลรับส่งเรื่องร้องทุกข์ – 
สพธอ. กสทช. GCC ๑๑๑๑ 

 ๒. กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน ๑๒ เรื่อง 

ร้อยละ ๙๑.๖๖ ผ่ำน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
ร้อยละ ๑๐๐ 

องค์ประกอบที่ ๕ 
ศักยภำพในกำร
ด ำเนินกำรของ 
ส่วนรำชกำรตำมแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 
(Protential Base) 

๑. กำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติ 

ผลกำรด ำเนินงำน/ผลผลิตไม่
ต่ ำกว่ำร้อยละ ๙๐ 
ผลกำรเบิกจ่ำยไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ ๗๐ 
 

ผ่ำน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
ผลกำรด ำเนินงำน/ผลผลิต  
ร้อยละ ๑๐๐ 
ผลกำรเบิกจ่ำยเฉลี่ย  
ร้อยละ ๑๐๐ 

  ๒. แผนปฏิรูปองค์กำร ประเมินโดยส ำนักงำน ก.พ.ร. 
๑. จัดส่งแผนกำรปฏิรูป
องค์กำรที่ได้ปรับปรุงตำม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. แผนปฏิบัติกำร (Action 
Plan) ที่จะด ำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของส่วนรำชกำร 
ระดับกรม 

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 
- จัดท ำข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลง
ในระยะ ๓ ปี ปีงบประมำณ  
๖๒-๖๔ ตำมแบบฟอร์ม ที่
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด 

 
 



๑๑ 
 

๓. รายงานผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
๓.๑ กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ 

๓.๑.๑ การด าเนนิการยกเลิกขอส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
การด าเนินการยกเลิกขอส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านในการใช้บริการพิจารณาค าขอและ

แก้ไขค าขอจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง รวมถึงผู้ ขอรับบริการร้องทุกข์ด้านการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีประกำศยกเลิกกำรใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
และส ำเนำทะเบียนบ้ำนในกำรติดต่อรำชกำร สคบ. อย่ำงเป็นทำงกำรในวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ใน 
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
ภำครัฐ และกำรยกเลิกส ำเนำเอกสำรรำชกำร โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีกำรให้บริกำรภำยใต้
โครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐ และ 
กำรยกเลิกส ำเนำเอกสำรรำชกำร จ ำนวน ๔ บริกำร ซึ่งเป็นไปตำมคู่มือกำรให้บริกำรประชำชน (พระรำชบัญญัติ
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘) ดังนี้  

๑. กำรพิจำรณำค ำขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรง 
๒. กำรพิจำรณำค ำขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง 
๓. กำรพิจำรณำค ำขอแก้ไขจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรง 
๔. กำรพิจำรณำค ำขอแก้ไขจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง 

ซึ่งกองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง ได้ด ำเนินกำรในกำรปรับรูปแบบ 
กำรให้บริกำร ในกำรพิจำรณำค ำขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรง กำรพิจำรณำค ำขอจดทะเบียน 
กำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง กำรพิจำรณำค ำขอแก้ไขจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรง กำรพิจำรณำ 
ค ำขอแก้ไขจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง โดยยกเลิกกำรขอเอกสำรส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
และส ำเนำทะเบียนบ้ำน มีกำรใช้เครื่องมือและเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมกำรปกครอง และกำรให้บริกำรผ่ำนระบบของ
ศูนย์รับค ำขออนุญำต  
  โครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน (Citizen Feedback) ต่อกำรให้บริกำร
ของหน่วยงำนภำครัฐ และกำรยกเลิกส ำเนำเอกสำรรำชกำร (Zero Copy) เป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นไปที่บริกำรภำยใต้
คู่มือกำรให้บริกำรประชำชน (พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 
๒๕๕๘) ซึ่งปัจจุบันส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีกำรให้บริกำรแก่กลุ่มเป้ำหมำยทั้งผู้บริโภค และ 
ผู้ประกอบธุรกิจ โดยได้ด ำเนินกำรตำมรูปแบบกำรด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริ โภคได้ด ำเนินกำรลงทะเบียนผ่ ำนเว็บไซต์ 
https://citizen.info.go.th และลงทะเบียนผ่ำนแอปพลิเคชั่น Long Map โดยมีรำยละเอียด ได้แก่ ชื่อหน่วยงำน
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ รำยละเอียดที่อยู่หน่วยงำน เบอร์โทรศัพท์ รูปภำพอำคำรสถำนที่ เว็บไซต์หน่วยงำน 
และท ำกำรปักหมุดแสดงพิกัดสถำนที่รำชกำร พร้อมทั้งด ำเนินกำรผ่ำนระบบส ำรวจบริกำรภำครัฐ เรียบร้อยแล้ว  
   



๑๒ 
 

 

     
 
 

๓.๑.๒ การด าเนนิงานจัดท าข้อตกลงการให้บริการ และคู่มือปฏิบัติงาน 

                  
 
 

                 
 



๑๓ 
 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือทบทวน SLA กระบวนงำนแก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้องทุกข์ และงำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

และสำยด่วน ๑๑๖๖ ในขั้นตอนกำรปฏิบัติและก ำหนดรำยละเอียดขั้นตอนให้ชัดเจนในภำพรวมของ 
ส่วนรำชกำร 

 ๒. เพ่ือก ำหนดข้อบ่งชี้ที่ส ำคัญและกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกระบวนงำนแก้ไข
ปัญหำเรื่องรำวร้องทุกข ์

๓. เพ่ือจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนในกำรใช้เป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นแนวทำงปฏิบัติ
เดียวกันทั้งองค์กร 

 
ผลการด าเนินงาน 

   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จ ำนวน ๗ คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Standard Operating Procedure : SOP) และข้อตกลงกำรให้บริกำร จ ำนวน 
๒ เรื่อง (Service Level Agreement : SLA) ดังนี้ 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Standard Operating Procedure : SOP) จ ำนวน ๗ เรื่อง ได้แก ่
๑. คู่มือกำรปฏิบัติงำน งำนบริหำรเรื่องรำวร้องทุกข์ 
๒. คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรพิจำรณำค ำขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรง 
๓. คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรพิจำรณำค ำขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง 
๔. คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรพิจำรณำค ำขอแก้ไขจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรง 
๕. คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรพิจำรณำค ำขอแก้ไขจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจตลำด 

แบบตรง 
๖. คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของ

เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๗. คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรควบคุมภำยใน 

ข้อตกลงกำรให้บริกำร (Service Level Agreement : SLA) จ ำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ 
๑. ข้อตกลงกำรให้บริกำร งำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ และสำยด่วน ๑๑๖๖ 
๒. ข้อตกลงกำรให้บริกำร งำนแก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้องทุกข์ (ชั้นเจ้ำหน้ำที่) 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั้งองค์กรและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตำม
เป้ำหมำยของส่วนรำชกำร ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ด ำเนินกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์
ของหน่วยงำน และแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบและยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนต่อไป 

 

 



๑๔ 
 

๓.๒ กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสังคม 
๓.๒.๑ การด าเนนิงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

  กำรจัดท ำแผนนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี เป็นกำรก ำกับดูแลองค์กำรและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วยนโยบำยหลัก และแนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีด้ำน
ต่ำงๆ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นมำตรฐำนและเป็นแนวทำงปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่ำนิยมร่วมส ำหรับองค์กำรและบุคลำกรทุกคน 
พึงยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่ำงทั่วถึง มีกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยทั้งสิ้น ๔ ด้ำน 
ได้แก่  

๑. นโยบำยด้ำนรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม    
๒. นโยบำยด้ำนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓. นโยบำยด้ำนองค์กำร 
๔. นโยบำยด้ำนผู้ปฏิบัติงำน 

  ซึ่งมีกิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ ำนวนทั้งสิ้น ๒๕ กิจกรรม จำกกำรติดตำม
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนในรอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑) นั้น ได้มี 
กำรด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน ๒๔ กิจกรรม และมี ๑ กิจกรรมที่ด ำเนินกำรต่อเนื่องในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

แผนนโยบายก ากับดูแล 
องค์การที่ดีของ สคบ./ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ด าเนินการเสร็จสิ้น/กิจกรรม 
(จ านวน ๒๔ กิจกรรม) 

๑) นโยบำยด้ำนรัฐ สังคม
และสิ่ งแวดล้อม (สผพ. / 
กผป./ สปจ./ กคฉ.) 

๑. กิจกรรมชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภำคประชำชนต้นแบบกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๒. กิจกรรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ในส่วนภูมิภำค 
๓. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น 
๔. กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภำค 
๕. กิจกรรมตรวจติดตำมพฤติกำรณ์ของผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภำค 
๖. กิจกรรมรณรงค์ร่วมใจ ซื้อขำยสินค้ำและบริกำรอย่ำงปลอดภัย  
(ช่วงเทศกำลลอยกระทง เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน เทศกำลสงกรำนต์) 
๗. กิจกรรมจัดท ำคู่มือกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคชำวต่ำงชำติ 
๘. กิจกรรมประชุมทวิภำคีเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคุ้มครองผู้บริโภค – ลำว 
๙. กิจกรรมพัฒนำควำมร่วมมือสื่อภำครัฐ ภำคเอกชน 
และภำคประชำชนในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๑๐. กิจกรรมเสริมสร้ำงเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภำค 
 
 

 



๑๕ 
 

แผนนโยบายก ากับดูแล 
องค์การที่ดีของ สคบ./ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ด าเนินการเสร็จสิ้น/กิจกรรม 
(จ านวน ๒๔ กิจกรรม) 

๒) นโยบำยด้ำนผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(สลก./ กคส./ กกค. /กคฆ./ 
กคฉ./ กคต.) 

๑. กิจกรรมบริหำรศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ สคบ.  
๒. กิจกรรมทนำยอำสำ  
๓. กิจกรรมแกไ้ขปัญหำเรื่องร้องเรียนในส่วนกลำง 
๔. กิจกรรมภำยใต้แผนยุทธศำสตร์พัฒนำกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค (กำรจัดท ำร่ำง 
กฎหมำย กำรแก้ไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง กฎกระทรวง/ประกำศ และประชำพิจำรณ์) 
๕. กิจกรรมจัดท ำสื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ  
   (มีกิจกรรมย่อย ๔ กิจกรรม ด ำเนินกำรแล้ว ๑ กิจกรรมย่อย และอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร ๓ กิจกรรมย่อย) 
   ๕.๑ ผลิตและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคตำมนโยบำย/ตำม
สถำนกำรณ์ 
   ๕.๒ กิจกรรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
   ๕.๓ กิจกรรมผลิตและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
   ๕.๔ กิจกรรมผลิตและเผยแพร่ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคทำงสื่อออนไลน์  

๓) นโยบำยด้ำนองค์กำร  
(สลก./ กพบ.) 

๑. กิจกรรมป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. กำรจัดให้มีคณะท ำงำนรับผิดชอบดูแลควำมเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ 
๔. กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
๕. กิจกรรมอบรมแนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลัง 

๔) นโยบำยด้ำนผู้ปฏิบัติงำน 
(สลก./ สผพ./ กกค./ กคต./ 
กคส./ กคฆ./ กคฉ./ กผป./
กพบ.) 
 

๑. กิจกรรมประกวดค่ำนิยมองค์กร 
๒. กิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ 
๓. กิจกรรมกำรซักซ้อมแผนภำวะฉุกเฉิน 
๔. กิจกรรมสัมมนำควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 
๕. กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรภำครัฐในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล  

  ผลกำรด ำเนินงำน พบว่ำ ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๖ นโยบำย
กำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี เป็นอีกกลไกหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ำ กำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร มีจริยธรรมทั้ง
ทำงด้ำนรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ด้ำนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้ำนองค์กำร และด้ำนผู้ปฏิบัติงำน 
ตลอดจนสำมำรถสนับสนุนกลไกกำรติดตำมประเมินผล กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี ดังนั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรเร่งรัดจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี เพ่ือให้เกิด
ควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินกำร และแสดงให้เห็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ตอบสนองทั้งด้ำนธรรมำภิบำลใน
องค์กำร ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 



๑๖ 
 

๓.๒.๒ ผลการด าเนินงานตามมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม 

 
  สคบ. ได้จัดท ำแผนมำตรกำรจัดกำรผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึ้นต่อสังคมเป็นผลมำจำก 
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคมีกำรด ำเนินกำรตำมพระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเป็นไปตำมเกณฑ์คุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) เพ่ือให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคปฏิบัติงำนด้วย 
ควำมรอบคอบและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึ้นต่อสังคม รวมทั้งสร้ำงธรรมำภิบำลขององค์กร 
และน ำองค์กรสู่ภำพลักษณ์ที่ดี โดยก ำหนดมำตรกำรป้องกันไว้ จ ำนวนทั้งสิ้น ๘ มำตรกำร มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ดังนี้ 

มาตรการจัดการผลกระทบ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

๑. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภค
ให้เหมำะสมกับเครือข่ำยแต่ละประเภท ประเภทเครือข่ำย
แบ่งเป็น ๑)เครือข่ำยภำครัฐ ๒)เครือข่ำยภำคเอกชน ๓)
เครือข่ำยสถำนศึกษำ ๔)เครือข่ำยต่ำงประเทศ (เครือข่ำย
ภำคประชำสังคมด ำเนินกำรเสร็จแล้วในปี๒๕๖๐)  

กผป. - 
 

๒. เพ่ิมช่องทำงกำรเตือนภัยสินค้ำและบริกำรที่ไม่
ปลอดภัย 
๓. ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 

กผป. 
กคฉ. 

ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 

๔. ก ำหนดวิธีกำรรับฟังควำมคิดเห็น เช่น   
-กำรเปิดให้แสดงควำมคิดเห็นทำงไปรษณีย์  ทำง

โทรศัพท์หรือโทรสำร ทำงระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 
-กำรสนทนำกลุ่มย่อย 
-กำรประชำพิจำรณ์ 
-กำรอภิปรำยสำธำรณะ 
-กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
 

กกค. 
กคฉ. 
กคฆ. 
กคต. 
กคส. 

ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 



๑๗ 
 

มาตรการจัดการผลกระทบ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

๕. จัดท ำสรุปสำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติขำยตรงและ
ตลำดแบบตรง (ฉบับที๓่) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖. เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ   

กคต. 

 

ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 

๗. กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบโฆษณำสินค้ำและบริกำร
ตำมสื่อต่ำงๆ 
๘.  บูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรทดสอบสินค้ำ
และบริกำรที่โฆษณำเกินจริง 

กคฆ. 

 

ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 

  ผลกำรด ำเนินงำน : หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน ๗ มำตรกำร 
ดังกล่ำว และยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติต่อไป โดยมีระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ 

๓.๓ กิจกรรมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร 
๓.๓.๑ การด าเนนิงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  หน่วยงำนได้จัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วย 
กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๕ ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจัดวำงระบบควบคุม
ภำยใน โดยใช้มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในตำมที่ระเบียบฯ ก ำหนด เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ  
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนมีประสิทธิภำพ ประหยัด และมีประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดควำม
เสี่ยงจำกกำรผิดพลำดควำมเสียหำย ไม่ว่ำจะในรูปของควำมสิ้นเปลือง ควำมสูญเปล่ำของกำรใช้ทรัพย์สิน หรือ
กำรกระท ำอันเป็นกำรทุจริต และข้อ ๖ ก ำหนดให้หน่วยงำนรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ำกับ
ดูแล และคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยในเก้ำสิบวัน นับจำก
วันสิ้นปีงบประมำณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี โดยหน่วยงำนมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผน
ควบคุมภำยใน รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ ำนวน ๒๐ เรื่อง และ 
ได้ก ำหนดวิธีกำรปรับปรุง/กำรควบคุมไว้จ ำนวน ๕๗ รำยกำร สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในต่อส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี จ ำนวน ๘ เรื่อง และก ำหนด
วิธีกำรปรับปรุงกำรควบคุม จ ำนวน ๒๔ รำยกำร ด ำเนินกำรเสร็จตำมก ำหนดเรียบร้อยแล้ว 
 ๒. รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในที่ไม่ต้องรำยงำนผลต่อส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี จ ำนวน 
๑๒ เรื่อง และก ำหนดวิธีกำรปรับปรุงกำรควบคุม จ ำนวน ๓๓ รำยกำร โดยมีผลด ำเนินกำรดังนี้ 

- ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมก ำหนด ๓๐ รำยกำร 
- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน ๓ รำยกำร 

 

 

 



๑๘ 
 

ประเด็นการควบคุมภายใน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การปรับปรุง/การควบคุม 

๑. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรด ำเนินงำน
เรื่องรำวร้องทุกข์ของเจ้ำหน้ำที่เบื้องต้น 
 

กคฆ. กคส. 
กคฉ. กคต. 
สปจ. สผพ. 

 

๑.๑ ก ำหนดให้มีกำรบันทึกข้อมูล ในระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภค ให้เป็นปัจจุบัน  
๑.๒ หัวหน้ำทีมติดตำมผลกำรบันทึกข้อมูลอย่ำง
ต่อเนื่อง 
๑.๓ พัฒนำระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ให้มีควำมสมบูรณ์
เป็นปัจจุบัน โดยเพ่ิมฐำนข้อมูลในประเด็นเรื่อง
ร้องเรียน  

๒. กำรแก้ไขปัญหำเรื่อง รำวร้องทุกข์
ให้กับผู้บริโภค 
 

กคฆ. กคส. 
กคฉ. กคต. 

สปจ. 
 

๒.๑ ระบบกำรท ำงำนเป็นทีม 
๒.๒ หัวหน้ำทีมคอยก ำกับดูแลลูกทีมและรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนต่อผู้อ ำนวยกำรกองอย่ำงต่อเนื่อง 
๒.๓ มีกำรปรับปรุงข้อตกลงกำรให้บริกำร (SLA)  

๓. กำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ 
 

กคฉ. กคส. 
กคฆ. กคต. 

สปจ. 
 

๓.๑ จัดท ำแผนกำรออกตรวจสอบ 
๓.๒ ด ำเนินกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจผ่ำนระบบ 
GIS ร่วมกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือด ำเนินกำรบังคับ
ใช้กฎหมำย อย่ำงเคร่งครัด  
๓.๓ เผยแพร่ควำมรู้กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยทำงสื่อ
ต่ำงๆอย่ำง ทั่วถึง 

๔. กำรทดสอบและพิสูจน์สินค้ำและ
บริกำรที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยแกผู่้บริโภค 
 

กคฉ. 
 

๔.๑ วำงแผนกำรทดสอบ พิสูจน์สินค้ำหรือบริกำร 
๔.๒ จัดท ำ MOU กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรทดสอบ 
สินค้ำเพ่ือบูรณำกำรทดสอบให้เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 
หรือมีหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ ให้สถำบัน หรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรทดสอบ พิสูจน์ให้
ควำมร่วมมือกับ สคบ. ไว้ล่วงหน้ำ 

๕. กำรเฝ้ำระวังสินค้ำและบริกำรที่
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ำม
ขำยและห้ำมบริกำร 
 

กคฉ. 
 

๕.๑ ประสำนควำมร่วมมือกับจังหวัดและหน่วยงำน 
ที่เกี่ยว ข้องตรวจสอบสินค้ำอันตรำยที่อำจมีกำรขำย ณ 
บริเวณหน้ำโรงเรียนและแหล่งชุมชน โดยบังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
๕.๒ ให้ควำมรู้แก่ผู้บริโภคท่ัวไปครู-อำจำรย์และ
นักเรียนให้รับทรำบข้อมูลของสินค้ำอันตรำยและมีส่วน
ร่วมในกำรตรวจตรำสินค้ำดังกล่ำว 
๕.๓ เฝ้ำระวังกำรขำยสินค้ำอันตรำยผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

๖. นโยบำยและยุทธศำสตร์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

สผพ. 
 

๖.๑ จัดเตรียมข้อมูลกำรเชื่อม โยงข้อมูล
ผู้ประกอบกำรที่ถูกร้องเรียนเชื่อมต่อไปยังหน่วยงำน 
ผู้ออกใบอนุญำต 



๑๙ 
 

ประเด็นการควบคุมภายใน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การปรับปรุง/การควบคุม 

 ๖.๒ จัดท ำแผนกำรเชื่อมโยงข้อมูล 
๖.๓ เชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบกำร ที่ถูกร้องเรียน
เชื่อมต่อไปยังหน่วยงำนผู้ออกใบอนุญำต 

๗. งำนพัฒนำและบริหำรจัดกำรระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

สผพ. 
 

๗.๑ ปรับปรุงระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค  
- กำรเชื่อมโยง web service กับ สพธอ. กสทช. 

GCC ๑๑๑๑  
- กำรพัฒนำกำร 

รับเรื่องรำว ร้องทุกข์ในส่วนภูมิภำค 
๗.๒ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลระบบจดทะเบียนกำร
ประกอบธุรกิจขำยตรงและระบบจดทะเบียนกำร
ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง 

- กำรเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบกำรกับกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ 

- กำรบันทึกค ำขอยื่นจดทะเบียนขำยตรงและ
ตลำดแบบตรง และกำรบันทึกสถำนเอกสำร หลักฐำน
และกำรออกเลขจดทะเบียนประกอบธุรกิจขำยตรง
และตลำดแบบตรง 
๗.๓ ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคและปรับปรุงระบบ
เว็บไซต์อินทรำเน็ต 

๘.ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนในส่วน
ภูมิภำค (สคบ.จังหวัด/สคบ. เขต) 
 

สปจ. ๘.๑ แจ้งแนวทำงกำรปฏิบัติ งำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ในส่วนภูมิภำคให้กับเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปในทิศทำงเดียว กัน 
๘.๒ กำรจัดโครงกำรฝึกอบรมให้กับ เจ้ำหน้ำทีส่คบ. 
จังหวัด/สคบ. เขต ในส่วนภูมิภำคและส่วนกลำง 
๘.๓ ส่งเจ้ำหน้ำที่ สคบ. ที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำร
ด ำเนิน งำน กำรคุ้มครองผู้บรโิภคไปปฏิบัติรำชกำรให้
ค ำแนะน ำและช่วยเหลือเจ้ำหนำ้ที่ในส่วนภูมิภำค เชน่ 
กำรนิเทศงำนในสว่นภูมภิำค 
๘.๔ จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภำค และท้องถิ่น (ผลักดันกำรด ำเนินงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภค ตำมแผนปฏิบัติกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ 
อปท.) 
 
 



๒๐ 
 

ประเด็นการควบคุมภายใน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การปรับปรุง/การควบคุม 

๙.งำนตรวจสอบภำยใน กตส. ๙.๑ วำงแผนกำรตรวจสอบเป็นระยะ พร้อมแจ้งให้
หน่วยรับตรวจได้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อจัดเตรียมเอกสำร 
๙.๒ สอบถำมเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเพ่ือให้ได้ข้อมูล/
เอกสำร หลักฐำนที่ถูกต้องซึ่งจะช่วยลดระยะเวลำใน
กำรค้นหำหลักฐำนหรือข้อมูลที่ต้องกำร 
๙.๓ ปรั บแผนกำรตรวจสอบให้ เหมำะสมกั บ
สถำนกำรณ์/ตรวจสอบงำนที่มีควำมพร้อมก่อน 

๑๐. กำรบริหำรสินทรัพย์ 
 

ทุกส ำนัก/กอง/
กลุ่ม 

๑๐.๑ สร้ำงแบบฟอร์มเพ่ือแสดงรำยกำรครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ (ส่วนพัสดุ) 
๑๐.๒ จัดท ำฐำนข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เสริมต่ำง ๆ (ส่วนพัสดุและส่วนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ) 
๑๐.๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์เสริมต่ำง  ๆ(ส่วนพัสดุ) 
๑๐.๔ ทุกส ำนัก/กอง/กลุ่ม ด ำเนิน กำรตรวจสอบข้อมูล
รำยละเอียด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบหมำย 

๑๑. กำรจัดท ำทะเบียนรับเอกสำรและ
ส่งคืนเอกสำรที่ใช้ในกำรตรวจสอบ 
 

กตส. ๑๑.๑ ก ำหนดกฎระเบียบในกำรน ำเอกสำร หลักฐำนมำ
ตรวจ สอบจะต้องลงบันทึกในทะเบียน รับเอกสำรและ
น ำส่งเอกสำรทุกครั้ง โดยให้หน่วยผู้ตรวจและรับตรวจ
เป็นผู้ลงนำม  
๑๑.๒ ก ำหนดให้มีกำรตรวจ ณ หน่วยรับตรวจ 

๑๒. กำรจัดเก็บข้อมูลผลกำร 
ตรวจสอบ และข้อมูลอ่ืนๆ 
 

กตส. 
 

๑๒.๑ จัดท ำทะเบียนคุมแฟ้มเอกสำร ซึ่งจะต้อง
ประกอบ ด้วยสำรบรรณ ในแต่ละแฟ้มและมีกำร
จัดท ำทะเบียนคุมรำยกำรแฟ้มในแต่ละตู้เพ่ือให้ง่ำยต่อ
กำรค้นหำ 
๑๒.๒ จัดเก็บรำยงำนผลกำรตรวจสอบในระบบ e-
Document 

๑๓. กำรตรวจสอบเอกสำร ใบส ำคัญ 
 

สลก. ๑๓.๑ ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจ สอบใบส ำคัญและเจ้ำหน้ำที่
ผู้ขอเบิก ศึกษำคู่มือ ระเบียบ เกี่ยวกับ กำรเบิกจ่ำยเงิน
และระเบียบที่ออกใหม่อย่ำงสม่ ำเสมอ 
๑๓.๒ แจ้งเวียนระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินที่ออกใหม่ ให้
ส ำนัก/กอง/กลุ่ม ทรำบทุกครั้ง 
๑๓.๓ จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกำรเบิกจ่ำย เงิน
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน 



๒๑ 
 

ประเด็นการควบคุมภายใน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การปรับปรุง/การควบคุม 

๑๔. กำรบริหำรจัดกำรเอกสำรส ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน และเอกสำรอ่ืนๆ 

 

กคส. 
กคฉ. 
กคต. 
กคฆ. 
กคต. 

 

๑๔.๑ มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบดูแลกำร
เบิกจ่ำยส ำนวน 
๑๔.๒ ใช้ระบบรับเรื่องรำวร้องทุกข์ผู้บริโภคในกำร
จัดเก็บสืบค้นเอกสำร   
๑๔.๓ จัดเก็บเอกสำรในระบบ e-document และน ำมำ
เชื่อมโยงกับระบบรับเรื่องรำวร้องทุกข์ (สผพ. สนับสนุน
กำรเชื่อมโยง) 

๑๕. กำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
 

กผป. 
 

๑๕.๑ ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยสื่อสิ่งพิมพ์
เป็นประจ ำ 
๑๕.๒ จัดระเบียบพื้นที่อย่ำงสม่ ำเสมอ 
๑๕.๓ ปรับปรุงสัญญำกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

๑๖. กำรจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์ 
 

กผป. 
 

๑๖.๑ จัดท ำแผนกำรจัดส่งเอกสำร 
๑๖.๒ เพ่ิมช่องทำงกำรจัดส่งทำงออนไลน์ 
๑๖.๓ ก ำหนดในสัญญำให้ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่เป็นผู้
จัดส่ง 

๑๗. กำรจัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท ำรำยงำน
ผลกำรด ำเนิ นงำนต่ ำงๆ ซึ่ งอยู่ ใน 
ควำมรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำร 
 

กพบ. ๑๗.๑ ก ำหนดกรอบระยะ เวลำในกำรจัดส่งให้
ชัดเจน 
๑๗.๒ น ำระบบกำรรำยงำนผลทำง E-mail :  
psdg.ocpb@gmail.com มำเป็นช่องทำงส่ งไฟล์
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์แทนกำรใช้กระดำษและเพ่ือ
เพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรส่งข้อมูล 

๑๘. กำรจัดเก็บเอกสำรและสืบค้นข้อมูล
กำรบังคับคดีแพ่งแทนผู้บริโภค 
 

กกค. 
 

๑๘.๑ มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงใน 
กำรจัดเก็บเอกสำร 
๑๘.๒ จัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Document) 

๑๙. พัฒนำระบบคอมพิวเตอรแ์ละ
เครือข่ำย 
 

สผพ. 
 

๑๙.๑ เพ่ิมบริกำรสัญญำณอินเทอร์เน็ต (Bandwidth) 
ให้มีควำมเร็วเพ่ิมขึ้น 
๑๙.๒ ใช้บริกำรเชื่อมต่อโครงข่ำย GIN (Government 
Information Network) ให้เป็นช่องสัญญำณเสริม 
๑๙.๓ ใช้บริกำรระบบ Government Cloud Service 

๒๐. กระบวนกำรพิจำรณำค ำขอจด
ทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและ
ตลำดแบบตรง 
 

กคต. 
 

๒๐.๑ จัดท ำแผนกฎหมำยล ำดับรองที่ออกตำมพระรำช 
บัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๐ 
๒๐.๒ เจ้ำหน้ำที่ศึกษำพระรำช บัญญัติขำยตรงและ
ตลำดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือให้เข้ำใจ



๒๒ 
 

ประเด็นการควบคุมภายใน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การปรับปรุง/การควบคุม 

ขั้นตอนและเกิดควำมเข้ำใจในพระรำชบัญญัติดังกล่ำว 
๒๐.๓ ก ำหนดให้มีกำรปฏิบัติ งำนในลักษณะ coaching 
และ buddy 

  ผลกำรด ำเนินงำน : หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องได้ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน  
๕๔ กิจกรรม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ๓ กิจกรรม โดยมีระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๓๐ 

๓.๓.๒ การด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 

  สคบ. ได้จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคมี 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณำ (Enterprise Risk Management : ERM) โดยมีกำรจัดกำรอย่ำง
เป็นระบบและต่อเนื่อง มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นระบบมำตรฐำนเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและ
สอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทำงเดียวกัน รวมทั้งมีกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่ำงถูกต้องและมีกำรทบทวนและปรับปรุงอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยมี
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ และมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบดูแลตำมมำตรกำรนั้นๆ ในปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคมีมำตรกำรควำมเสี่ยง ทั้งหมด ๔ ด้ำน ดังนี้ 
 ๑. มำตรกำรควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 
 ๒. มำตรกำรควำมเสี่ยงด้ำนด ำเนินงำน 

๓. มำตรกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 
๔. มำตรกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ  

  โดยก ำหนดมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงจ ำนวนทั้งสิ้น ๑๐ มำตรกำร ได้ด ำเนินกำรเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หน่วยงำนได้มีกำรติดตำมและประเมินผลในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ดังนี้ 

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

มำตรกำรควำมเสี่ยง 
ด้ำนกลยุทธ์ 

๑. ก ำหนดให้ทีมโฆษกท ำหน้ ำที่
น ำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วทัน
ต่อเหตุกำรณ ์
 

ทีมโฆษก สคบ. 
 
 
 

ด ำเนินกำรเสร็จ
เรียบร้อย 

ทุกมำตรกำร 



๒๓ 
 

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

๒. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์สร้ำง
ภำพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 
๓. ด ำเนินกำรชี้แจงข้อมูลให้สังคม
ได้รับทรำบทันทีภำยหลังกำรตรวจ
สิบสินค้ำและบริกำรที่อำจไม่
ปลอดภัย 

กผป. 
 

กคฆ. กคส. กคฉ. 
กคต. 

 

มำตรกำรควำมเสี่ยง 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน 

๔. ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลใน
ระบบสำรสนเทศ (เว็บไซต์ส ำนัก/
กอง/กลุ่ม) ให้มีควำมถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

ทุกหน่วยงำน 
 

ด ำเนินกำรเสร็จ
เรียบร้อย 

 

มำตรกำรควำมเสี่ยง 
ด้ำนกำรเงิน 

๕. ด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำร
ของส ำนัก/กอง/กลุ่ม เพื่อจัดท ำ
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำน      ๖ 
๖. ก ำหนดติดตำมและเร่งรัดกำรใช้
จ่ำยงบประมำณเป็นประจ ำรำย
เดอืน/รำยไตรมำสตำมควำม
เหมำะสม      ๖ 
๗. จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงกับบุคลำกรตำม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐    ๗ 
๘. จัดท ำสรุปแนวทำงกำรปฏิบัติ
ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำงกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เผยแพร่
แก่บุคลำกร 

สลก. 
 

 
ทุกหน่วยงำน 

 
 
 

สลก. 
 
 

 
สลก. 

ด ำเนินกำรเสร็จ
เรียบร้อย 

ทุกมำตรกำร 

มำตรกำรควำมเสี่ยง 
ด้ำนกำรปฏิบัติตำม

กฎหมำย/กฎระเบียบ 

๙. ผู้อ ำนวยกำรกองฯ ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่เป็นระยะ 
๑๐. ทบทวน/ปรับปรุงข้อตกลงระดับ 
กำรให้บริกำร หรือ Service Level 
Agreement (SLA) ให้เหมำะสมและ 
เป็นปัจจุบัน 

กกค. กคฆ. 
กคฉ. กคส. กคต. 
กพบ. กกค. กคฆ. 
กคฉ. กคส. กคต. 

 
 
 

ด ำเนินกำรเสร็จ
เรียบร้อย 

ทุกมำตรกำร 

  ผลกำรด ำเนินงำน : หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น จ ำนวน  
๑๐ มำตรกำร ดังกล่ำว โดยมีระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 



๒๔ 
 

๓.๓.๓ การด าเนนิงานตามแผนการจัดการความรู้ 
  ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะท ำงำนบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค ได้มีกำรก ำหนดองค์ควำมรู้  จ ำนวนทั้งสิ้น ๑๒ องค์ควำมรู้ โดยจัดขึ้นในโครงกำรกิจกรรม 
KM DAY ๒๐๑๘ และได้มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) เพ่ือใช้เป็นแนวทำง
ในกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์
และเป้ำประสงค์อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ได้ด ำเนินกำรกำรจัดนิทรรศกำร KM DAY 
๒๐๑๘ ซึ่งเป็นเวทีในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่บุคลำกรภำยในและภำยนอก จ ำนวน ๑๒ เรื่อง โดยมี
เจ้ำหน้ำที่ สคบ. แต่ละส ำนัก/กอง/กลุ่ม เป็นผู้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เพ่ือเป็นแนวทำงที่เน้นให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับ
กำรถ่ำยทอดควำมรู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม เน้นกำรร่วมกันสร้ำงควำมรู้ขึ้นใช้งำน ท ำให้
กำรปฏิบัติงำนมีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์หรือบริบทที่แตกต่ำงกันหรือเปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือให้มี
ลักษณะที่เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ พัฒนำสู่ระบบรำชกำร ๔.๐ ที่ส่งผลต่อกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถ
ประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และ
เหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
๑. กำรพัฒนำกลไกป้องและ
คุ้มครองผู้บริโภค  

๑. เรื่อง ข้ันตอนกำรเปรียบเทียบควำมผิด  
๒. เรื่อง “รู้เท่ำทัน ... สินค้ำอันตรำย” 

กกค. 
กคฉ. 

๕๙ คน 
๔๒ คน 

๒. พัฒนำกฎหมำยให้ทันสมัย
ต่อสภำพปัญหำ 

๓. เรื่อง พรบ.ขำยตรงและตลำดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔. เรื่อง ธุรกิจกำรให้เช่ำซื้อรถยนต์แลรถจักรยำนยนต์เป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญำ พ.ศ. ๒๕๖๑      
๕. เรื่อง ข้อควำมโฆษณำที่ฝ่ำฝืนตำม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
๒๕๒๒ 

กคต. 
กคส. 

 
กคฆ. 

๕๐ คน 
๔๙ คน 

 
๔๖ คน 

 
๓. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ
ผู้บริโภคและเครือข่ำยด้ำนกำร
คุ้มครองผู้บริโภค 

๖. เรื่อง กำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย 
๗. เรื่อง ร้องเรียนอย่ำงไรให้ได้ผล 

กผป. 
ศรท. 

๓๐ คน 
๑๐ คน 

๔. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรและเ พ่ิมศักยภำพ
บุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 

๘. เรื่อง กำรจัดท ำตัวชี้วัดรำยบุคคล 
๙. เรื่อง แนวทำงกำรตรวจสอบภำยใน 
๑๐. เรื่อง แนวทำงปฏิบัติกำรเงิน กำรคลัง 
๑๑. เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภำค 
๑๒. เรื่อง กำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์กำรคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชำติ 
ฉบับที่ ๑    

กพบ. 
กตส. 
สลก. 
สปจ. 
สผพ. 

๑๙ คน 
๓๔ คน 
๖๔ คน 
๒๗ คน 
๑๗ คน 

  ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีกำรน ำ KPI ระดับหน่วยงำน มำใช้เชื่อมโยงกับแผน 
กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภำพของแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ ให้เป็นกลไกหนึ่งที่สำมำรถสนับสนุนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยของหน่วยงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 



๒๕ 
 

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ 
๑. เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

 เป็นกำรเผยแพร่กิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ และ  กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่บุคลำกร
ภำยในและภำยนอกสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้อย่ำงครบถ้วน เพ่ือน ำไปปรับปรุงประสิทธิภำพ และเพ่ิม
ผลผลิตให้กับทุกภำคส่วนขององค์กร สร้ำงนวัตกรรมและกำรเรียนรู้รวมถึงกำรส่งเสริมให้แสดงควำมคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนควำมรู้ได้อย่ำงเต็มที่ เพ่ิมคุณภำพ ให้ควำมส ำคัญกับควำมรู้ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และให้
ค่ำตอบแทนและรำงวัลที่เหมำะสม 

๒. เพจ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.  

 เพ่ือสนับสนุนให้บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอก สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลองค์ควำมรู้ได้เพ่ิมขึ้น 
และสำมำรถติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กำรแชร์องค์ควำมรู้ รวมทั้งน ำไปเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ให้ทุกภำคส่วนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น และน ำไปพัฒนำองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ระบบคลังความรู้ผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
 
 
 
 

 

  

 เ พ่ื อ เ พ่ิ มศั กยภำพบุ คล ำกร ให้ เ ป็ นผู้ มี
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และปรับตัวทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง เป็นแหล่งจัดเก็บควำมรู้และภูมิปัญญำ 
ส ำหรับใช้พัฒนำเป็นคลังสมอง และสร้ำงบรรยำกำศ
ในกำรท ำงำนที่มีกำรแสดงควำมคิดริเริ่มใหม่ๆ ใน
หน้ำที่ของตน ท ำให้มีควำมสุขในกำรท ำงำน รวมทั้ง
จัดให้มีระบบในกำรบริหำรกำรเรียนรู้เพ่ือรองรับให้
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  



๒๖ 
 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘ 

 

 

 

   
  



๒๗ 
 

๓.๓.๔ การด าเนนิงานขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนผลักดันองค์กร โดย
ให้ควำมส ำคัญกับกำรสื่อสำรสร้ำงบรรยำกำศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมกำรด ำเนินกำรที่มีจริยธรรม มุ่งเน้น
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งด ำเนินกำรถ่ำยทอดค่ำนิยมสู่กำรปฏิบัติโดยผ่ำนระบบกำรน ำ
องค์กำรไปยังบุคลำกรในส่วนรำชกำร แสดงถึงควำมมุ่งมั่นต่อกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำล และ
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนค่ำนิยมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีควำมสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ตำมนโยบำยกำรด ำเนินง ำนปลูกฝัง
ค่ำนิยมองค์กรระดับกรม และน ำไปสู่กำรปฏิบัติจนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
ค่ำนิยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีกำรก ำหนดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนค่ำนิยมองค์กร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ ำนวน ๙ กิจกรรม ดังนี้ 

ประเภทกิจกรรม กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การสื่อสารผ่าน
บุคคล 

๑.กิจกรรมเดินรณรงค์
ค่ำนิยม 

กพบ. ทุกไตรมำส ด ำเนินกำรเสร็จ
เรียบร้อย 

๒.ผู้บริหำรสื่อสำรค่ำนิยม
ผ่ำนกำรประชุม/สัมมนำ 

ผู้บริหำร ตลอดปีงบประมำณ 
๒๕๖๑ 

ด ำเนินกำรเสร็จ
เรียบร้อย 

การสื่อสารผ่านสื่อ
ต่างๆ 

๓.จัดท ำสื่อ INFOGRAPHIC  
เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ  
เช่น เว็บไซต์ Facebook  
ของส ำนักงำน และ 
Facebook ของส ำนัก/กอง/
กลุ่ม 

กผป. 
สผพ.  

 
 
 
 
 

 

ภำยในกันยำยน 
๒๕๖๑ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

๔.จัดมุมค่ำนิยมองค์กร
ภำยในส ำนัก/กอง /กลุ่ม 

ทุกหน่วยงำน ด ำเนินกำรเสร็จ
เรียบร้อย 

๕.ป้ำยค่ำนิยมองค์กรในพ้ืนที่
ต่ำงๆ เช่น โถงทำงเดิน 

สลก. ด ำเนินกำรเสร็จ
เรียบร้อย 

๖.ข้อควำมค่ำนิยมองค์กร 
บนหน้ำจอล็อกอินเข้ำระบบ
คอมพิวเตอร์ส ำนักงำน 

สผพ. ด ำเนินกำรเสร็จ
เรียบร้อย 

๗.สติ๊กเกอร์ค่ำนิยมองค์กร 
ติดบนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ 

กผป. อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

๘.ข้อควำมค่ำนิยมองค์กร 
ท้ำยหนังสือบันทึกข้อควำม
ภำยใน 

ทุกหน่วยงำน ตลอดปีงบประมำณ 
๒๕๖๑ 

ด ำเนินกำรเสร็จ
เรียบร้อย 

การสื่อสาร 
ผ่านกิจกรรม
นันทนาการ 

๙.ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำเพ่ือ 
สร้ำงควำมสำมัคคี ในช่วง
เวลำ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 

ทุกหน่วยงำน กรกฎำคม -  
สิงหำคม ๒๕๖๑ 

ด ำเนินกำรเสร็จ
เรียบร้อย 



๒๘ 
 

  ผลกำรด ำเนินงำน พบว่ำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ด ำเนินกำรกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จ ำนวน ๗ กิจกรรม และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจ ำนวน ๒ กิจกรรม โดยมีระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนิน
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙ 
  กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ 
ผลสอบถำมควำมพึงพอใจบุคลำกรกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ในปีงบประมำณต่อไป โดยมีผลกำรด ำเนินงำน สรุปได้ดังนี้ 

ตารางแสดงผลส ารวจความพึงพอใจบุคลากรการบริหารจัดการองค์กร 
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ KM DAY ๒๐๑๘ 

ประเด็น/ช่องทาง 
ระดับความถี่ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑.ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ KM DAY ๒๐๑๘ 
๑.๑ รูปแบบกำรจัดนิทรรศกำร 
KM DAY ๒๐๑๘ มีกำรสื่อสำร/ 
กำรแบ่งปัน แลกเปลี่ยนควำมรู้
และบรรยำยตำมหัวข้อองค์
ควำมรู้มีควำมเหมำะสม 

๓๔ ๑๔๒ ๗๔ ๓ ๐ ๓.๘๒ ๗๖.๓๖ 
 

มำก 
 

๑.๒ เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้
รำยละเอียดข้อมูล และตอบข้อ
ซักถำมตำมองค์ควำมรู้ที่ก ำหนด
ได้เป็นอย่ำงดี 

๓๕ ๑๔๕ ๗๐ ๓ ๐ ๓.๘๔ ๗๖.๗๖ มำก 

๑.๓ กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม 
สถำนที่และระยะเวลำที่จัด
กิจกรรม KM DAY ๒๐๑๘  
มีควำมเหมำะสม 

๕๐ ๑๑๘ ๗๔ ๑๐ ๑ ๓.๘๑ ๗๖.๓๖ มำก 

๑.๔ บุคลำกรเจำ้หน้ำที่ได้รับ
ควำมรู้และประโยชนจ์ำกกำรเขำ้
ร่วมกิจกรรมที่สำมำรถน ำควำมรู้ที่
ได้รับไปพัฒนำถ่ำยทอดและ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนไดจ้ริง 

๓๓ ๑๔๗ ๖๘ ๕ ๐ ๓.๘๒ ๗๖.๔๔ มำก 

๑.๕ รำงวัลเป็นสิ่งจูงใจ ท ำให้
ท่ำนสนใจเข้ำร่วมกิจกรรม  
KM DAY ๒๐๑๘ 

๒๘ ๙๐ ๑๑๙ ๑๒ ๔ ๓.๕๐ ๖๙.๙๖ 
  

มำก 
 

เฉลี่ย ๓.๗๖ ๗๕.๑๖ มาก 
  จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ KM DAY 
๒๐๑๘ พบว่ำ มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๖ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๖ อยู่ในระดับมาก 



๒๙ 
 

ความพึงพอใจในกิจกรรมรณรงค์ค่านิยมองค์กร 

ประเด็น/ช่องทาง 
ระดับความถี่ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๒. ความพึงพอใจในกิจกรรมรณรงค์ค่านิยมองค์กร 

๒.๑ รูปแบบกำรจัดกิจกรรม
รณรงค์ค่ำนิยมองค์กร มีควำม
เหมำะสมสอดคล้องตำมนโยบำย
กำรขับเคลื่อนค่ำนิยมองค์กร 

๓๕ ๑๓๑ ๘๕ ๑ ๑ ๓.๗๘ ๗๕.๖๕ 
 

มำก 

๒.๒ มีกำรประชำสัมพันธ์ และ
รณรงค์ค่ำนิยมองค์กรอย่ำงทั่วถึง
ทั้งองค์กร 

 
๔๔ 

 
๑๓๗ ๖๘ ๓ ๑ ๓.๘๗ ๗๗.๓๙ มำก 

๒.๓ บุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ให้
ควำมส ำคัญและควำมร่วมมือใน
กำรส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์
ค่ำนิยมองค์กร 

๓๑ ๑๑๐ ๑๐๔ ๖ ๒ ๓.๖๔ ๗๒.๘๑ มำก 

๒.๔ กำรสร้ำงบรรยำกำศที่ส่งเสริม
ให้บุคลำกรเกิดพฤติกรรมกำร
ด ำเนินกำรที่มีจริยธรรม กำร
ถ่ำยทอดค่ำนิยมสู่กำรปฏิบัติ แสดง
ถึงควำมมุ่งมั่นต่อกำรประพฤติ
ปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำล 

๓๙ ๑๒๖ ๘๔ ๒ ๒ ๓.๗๘ ๗๕.๖๕ 

 
 

มำก 
 
 

๒.๕ ควำมพึงพอใจในภำพรวม
ของกิจกรรมรณรงค์ค่ำนิยมองค์กร ๓๖ ๑๓๒ ๘๑ ๓ ๑ ๓.๗๙ ๗๕.๗๓ มำก 

เฉลี่ย ๓.๗๗ ๗๕.๔๕ มาก 

  จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกิจกรรมรณรงค์ค่ำนิยมองค์กร  พบว่ำ มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๗  
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๕ อยู่ในระดับมาก 

ความพึงพอใจในกิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคี 

ประเด็น/ช่องทาง 
ระดับความถี่ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๓. ความพึงพอใจในกิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคี  

๓.๑ รูปแบบกิจกรรมกีฬำ ช่วย
ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมสำมัคคี กำร ๔๖ ๑๓๑ ๗๒ ๓ ๑ ๓.๘๖ ๗๗.๒๓ มำก 



๓๐ 
 

ประเด็น/ช่องทาง 
ระดับความถี่ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มีส่วนร่วมของบุคลำกร และสร้ำง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
๓.๒ วัน เวลำ และสถำนที่ในกำร
จัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม ๓๕ ๙๖ ๑๐๙ ๑๑ ๒ ๓.๖๐ ๗๑.๙๔ 

 

มำก 
  

๓.๓ บุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ มี
พฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนที่ดีขึ้น
และเกิดกำรพัฒนำศักยภำพ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

๓๔ ๑๑๕ ๙๙ ๔ ๑ ๓.๗๐ ๗๓.๙๙ มำก 
 
  

๓.๔ ควำมพึงพอใจในภำพรวมของ
กิจกรรมกีฬำสร้ำงควำมสำมัคคี ๔๗ ๑๓๒ ๗๑ ๒ ๑ ๓.๘๘ ๗๗.๕๕ มำก 

  

เฉลี่ย ๓.๗๖ ๗๕.๑๘ มาก 
จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกิจกรรมกีฬำสร้ำงควำมสำมัคคี พบว่ำ มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๖  

คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๘ อยู่ในระดับมาก 

๓.๓.๕ การด าเนินงานจัดท าแผนปฏิรูปองค์กรของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ
ก าหนดผลลัพธ์ ผลผลิตในระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วยการปรับปรุงด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการท างาน ด้านโครงสร้าง ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบุคลากร 

          
หน่วยงำนได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยได้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ๕ ด้ำน ดังนี้ 

๑. ด้านกฎหมาย  
๑.๑ ภำรกิจรับค ำร้องทุกข์/ให้ค ำปรึกษำ/แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครอง

ผู้บริโภค และพรบ.ขำยตรงและตลำดแบบตรง โดยกำรศึกษำกำรแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรก ำหนด



๓๑ 
 

ขอบเขตในกำรรับเรื่องร้องเรียน เช่น จ ำนวนผู้บริโภคที่ได้รับควำมเสียหำย จ ำนวนเงินหำกไม่เข้ำตำมเกณฑ์
ผู้บริโภคต้องร้องเรียนผ่ำนทำงหน่วยงำนที่รับถ่ำยโอนภำรกิจ และกำรก ำหนดเกณฑ์ ฟ้องคดีแทนผู้บริโภค  
ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคจะด ำเนินกำรฟ้องคดีให้หำกเรื่องเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

๑.๒ ภำรกิจก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง โดยผ่องถ่ำย
งำนตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง 
ภำคส่วนอื่นด ำเนินกำร เช่น เอกชน ประชำสังคม 

๒. ด้านกระบวนงาน 
๒.๑ ภำรกิจรับค ำร้องทุกข์/ให้ค ำปรึกษำ/แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครอง

ผู้บริโภค และพรบ.ขำยตรงและตลำดแบบตรง ในกำรสร้ำงเครือข่ำย อำสำสมัครคุ้มครองผู้บริโภคและบูรณำ
กำรร่วมกับเครือข่ำยกองทุน หมู่บ้ำน มูลนิธิ/สมำคม เครือข่ำยผู้สูงอำยุ 

๒.๒ ภำรกิจกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้และให้กำรศึกษำแก่ผู้บริโภค  
- กำรนิเทศและให้ควำมรู้แก่ จังหวัด เทศบำล และอ ำเภอ ตำมแผนกระจำยอ ำนำจ  
- กำรให้ควำมรู้แก่เครือข่ำยด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้กำรขับเคลื่อนเป็นไป

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- กำรปรับปรุงกระบวนงำนให้เหมำะสมตำมภำรกิจ 

๓. ด้านโครงสร้าง 
ภำรกิจรับค ำร้องทุกข์/ให้ค ำปรึกษำ/แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค 

และพรบ.ขำยตรงและตลำดแบบตรง, ภำรกิจกำรบังคับใช้กฎหมำยตำม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค และ พรบ.ขำย
ตรงและตลำดแบบตรง, ภำรกิจตรวจสอบ ควบคุม ผู้ประกอบธุรกิจตำม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค, ภำรกิจกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้และให้กำรศึกษำแก่ผู้บริโภค และภำรกิจก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง  
มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงให้เหมำะสมกับภำรกิจที่เปลี่ยนแปลง และประเมินค่ำงำนเพ่ือก ำหนดต ำแหน่ง 

๔. ด้านบุคลากร 
ภำรกิจรับค ำร้องทุกข์/ให้ค ำปรึกษำ/แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค 

และพรบ.ขำยตรงและตลำดแบบตรง, ภำรกิจกำรบังคับใช้กฎหมำยตำม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค และ พรบ.ขำย
ตรงและตลำดแบบตรง, ภำรกิจตรวจสอบ ควบคุม ผู้ประกอบธุรกิจตำม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค, และภำรกิจก ำกับ
ดูแลกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง มีกำรพัฒนำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ สคบ. ให้แก่ 
บุคลำกร และเครือขำ่ย กำรวิเครำะห์อัตรำก ำลังที่เหมำะสมต่อภำรกิจ และก ำหนดค่ำตอบแทนและสร้ำงแรงจูงใจ 

๕. ด้านเทคโนโลย ี
ภำรกิจรับค ำร้องทุกข์/ให้ค ำปรึกษำ/แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค 

และพรบ.ขำยตรงและตลำดแบบตรง, ภำรกิจกำรบังคับใช้กฎหมำยตำม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค และ พรบ.ขำย
ตรงและตลำดแบบตรง, ภำรกิจตรวจสอบ ควบคุม ผู้ประกอบธุรกิจตำม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค, ภำรกิจกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้และให้กำรศึกษำแก่ผู้บริโภค และภำรกิจก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง 
มีกำรน ำเทคโนสำรสนเทศ และนวัตกรรมมำใช้ในกำรขับเคลื่อนงำนคุ้มครองผู้บริโภค เช่น พัฒนำระบบ e-service 
ในกำรร้องเรียน และกำรไกล่เกลี่ยให้สะดวกขึ้น กำรพัฒนำฐำนข้อมูล และกำรเชื่อมโยงบูรณำกำรข้อมูล 
 



๓๒ 
 

๓.๓.๖ การด าเนนิงานตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครฐั PMQA ๔.๐ 
  ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้จัดท ำหลักเกณฑ์และเครื่องมือประเมินสถำนะของหน่วยงำนภำครัฐใน 
กำรเป็นระบบรำชกำร ๔.๐ ผ่ำนระบบออนไลน์ เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐน ำไปใช้ประเมินองค์กำรและพัฒนำสู่ 
กำรเป็นระบบรำชกำร ๔.๐ สอดคล้องกับหลักกำร มำตรกำร และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมแนวทำง 
กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ๔.๐ รวมทั้ง ได้จัดคลินิกให้ค ำปรึกษำกำรประเมินสถำนะให้แก่ส่วนรำชกำร
และองค์กำรมหำชน โดยก ำหนดส่วนรำชกำรจัดท ำข้อมูลและส่งผลประเมินผ่ำนระบบของส ำนักงำน ก.พ.ร. 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์รวบรวมข้อมูล และจัดท ำ
รำยละเอียดข้อมูลผ่ำนระบบกำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนภำครัฐในกำรเป็นระบบรำชกำร ๔.๐ เสร็จเรียบร้อย
แล้ว ประกอบด้วย 
  ๑. ข้อมูลองค์กำร 
  ๒. ลักษณะส ำคัญองค์กำร 
  ๓. หมวด ๑ กำรน ำองค์กำร 
  ๔. หมวด ๒ กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ 
  ๕. หมวด ๓ กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๖. หมวด ๔ กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 
  ๗. หมวด ๕ กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
  ๘. หมวด ๖ กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร 
  ๙. หมวด ๗ ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 

๓.๔ กิจกรรมด้านธรรมาภิบาล ประเมินผลโดยส านักงาน ป.ป.ท.  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 
  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ด ำเนินกำรโดย
ส ำนักงำน ป.ป.ท. ซึ่งหน่วยงำน ได้มีกำรส่งเอกสำรเชิงประจักษ์เพ่ือแสดงหลักฐำนกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร  
โดยได้ด ำเนินกำรแล้ว ดังนี้ 
  ๑. กำรตอบข้อค ำถำมตำมแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจ ำปีงบประมำณ 

 

รายงานการบ ริหารจัดการ
ภาครัฐ PMQA ๔.๐ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (สคบ.) 



๓๓ 
 

พ.ศ.๒๕๖๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด ำเนินกำรจัดส่งแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
ประกอบด้วยไฟล์ word และ ไฟล์ PDF (หลักฐำนประกอบ) ไปยังส ำนักงำนโครงกำร ITA แล้ว 
  ๒. กำรส่งแบบกำรขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) และ 
เอกสำรหลักฐำนกำรด ำเนินงำนเชิงประจักษ์ของหน่วยงำนประกอบข้อค ำถำม ๔ ข้อ 
  ผลกำรด ำเนินงำน : ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ของผลคะแนนกำรตรวจอุทธรณ์
หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค พบว่ำ คะแนนรวม 
หลังอุทธรณ์ มรีะดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑  
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