
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

ส านักนายกรัฐมนตรี 



หมวด 1 
การน าองค์การ 



สื่อสาร ถ่ายทอด ก าหนดทิศทาง รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กระบวนการก าหนดทิศทาง 

วิสัยทัศน ์
พันธกิจ 
ค่านิยม 

เป้าประสงค ์
ผลการด าเนินงาน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนยุทธศาสตร์กรม 

ความต้องการของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สภาพแวดล้อมภายใน/นอกที่เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ : ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค 
 มีการทบทวนทิศทางเปน็ประจ าทุกปี 

ประเด็นการสื่อสาร 
วิสัยทัศน์  / พันธกิจ / ค่านิยม / เป้าประสงค์ / 
ยุทธศาสตร์/ ทิศทางองค์กร/ นโยบาย 

ช่องทางในการสื่อสาร 
การประชุม/ สัมมนาชี้แจงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
หนังสือเวียน บอร์ดประกาศข่าว ระบบ intranet
ประกาศเสียงตามสาย เวปไซต์ www.ocpb.go.th 
แผ่นพับ Group line การประชุมคณะกรรมการ/ 
คณะท างาน และ facebook 

พันธกิจ 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ประเมินผลการรับรู้และเข้าใจ 
ทบทวนแนวทางการก าหนดทิศทาง/
แนวทางการถ่ายทอดสื่อสาร 

นโยบายผู้บริหาร 

นโยบายรัฐบาล 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 



ประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึง  

วิสัยทัศน์ 

อยู่อย่างพอเพียง 

มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

            ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะท่ีเป็น
องค์กรของภาครัฐ ท าหน้าท่ีหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีถูกละเมิด
สิทธิด้านการบริโภค เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภค เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดอย่างโปร่งใส 
เป็นธรรมแก่ประชาชนชาวไทยในฐานะผู้บริโภคทุกคน โดยน า
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) 
มุ่งเน้นการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนางาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริ โภคในระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างท่ัวถึง อยู่อย่างพอเพียง มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสู่เป้าหมาย คือ   

การสื่อสารภายในองค์การอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไกป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากฎหมายให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  

การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างท่ัวถึง : 
สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ

ผู้บริโภค ร้อยละ 95 

ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม : 
สัดส่วนผู้บริโภคที่ได้รับการชดเชย เยียวยา ร้อยละ 95 

ผู้บริโภคมีความเข้มแข็งและยั่งยืน : 
สัดส่วนของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคที่ท ากิจกรรม

คุ้มครองผู้บริโภค ร้อยละ 85 

Consumer Protection 
is thorough 

Consumers get fair 

Consumers are 
strong and 
sustainable 



 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีกำรมุ่งเน้นกำรแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริ โภคในระยะยำว 
เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “ประชำชนได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงท่ัวถึง อยู่อย่ำงพอเพียง มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน” โดยมีแนวทำงไปสู่เป้ำหมำย คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากลไกป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากฎหมายให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครอืข่ายด้านการคุ้มครองผู้บรโิภค 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

กำรประเมินสถำนกำรณ์ ควำมเสี่ยง  
และโอกำสในกำรคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย 

สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภูมิภำค 
- ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN Economics Community) 
- พฤติกรรมการบริโภคที่มกีารเปลี่ยนแปลง 
สถำนกำรณ์กำรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในประเทศ 
- กฎหมาย มาตรฐาน และระเบียบข้อบังคับด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
- การบูรณาการการท างานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
- การพัฒนาศักยภาพองค์กรคุ้มครองผู้บรโิภค 
- สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ 
กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขัน 
- การท างานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไข
ปัญหา และด าเนินงานเชิงรุกมากข้ึน 
- การสร้าง และประสานงานเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวร่วมกับภาครัฐ
ในการคุ้มครองผู้บริโภค 
- มีกฎหมายเฉพาะในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ช่วยให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
-  การแต่งตั้งคณะกรรมการในทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการผลักดันการด าเนินงาน
และแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค 

กำรวิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถ/ควำมเข้มแข็งของ สคบ. 
จุดแข็ง (Strength) 
- ด้ำนกระบวนงำน/กำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันภำยในกระทรวง สคบ. มีกระบวนการ
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิตและการบริการ ตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้รับบบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีคู่มือส าหรับประชาชน เพื่อให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อขอรับบริการ 
- ด้ำนกฎหมำย สคบ. มี พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ขาย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พรบ. ความผิดต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้น พ.ศ. 2551, พรบ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 มีการก าหนด
บทบาทอ านาจหน้าที่ชัดเจนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
- ด้ำนบุคลำกร มีศักยภาพ ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญค่อนข้างสูง ในด้านงานรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ งานแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค งานบริหารเรื่องราวร้องทุกข์ การ
ตรวจสอบและจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง การตรวจสอบ ควบคุม และ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
จุดอ่อน (Weakness) 
- ด้ำนโครงสร้ำง ยังไม่รองรับภารกิจ อ านาจหน้าที่เพิ่มขึ้นในส่วนของการรับมอบภารกิจ 
บก.ปคบ. 
- ด้ำนกฎหมำย บทลงโทษทางกฎหมายยังไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการกระท าผิดของผู้
ประกอบธุรกิจ  
- ด้ำนเทคโนโลยี ขาดการสนับสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมิภาค เช่น นวัตกรรมการ
ตรวจสอบสินค้า ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งการจัดวางระบบฐานข้อมูล 
 

แผนยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ระยะ 4 ปี และแผนยุทธศำสตร์กำรคุ้มครองผู้บริโภค ระยะ 20 ปี 



 ในปี พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยส ำนักประสำนและส่งเสริมกำรคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด ได้จัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำ นด้ำน
กำรคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น (จ ำนวน 6 ครั้ง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับควำมรู้ และควำมเข้ำใจในอ ำนำจหน้ำที่ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
คุ้มครองผู้บริโภค ตำมที่คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคก ำหนดได้อย่ำงถูกต้อง สำมำรถด ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ รวมทั้งรับทรำบนโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค
และสำมำรถน ำไปก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสมกับพื้นที่ได้ ส่งผลต่อตัวช้ีวัดกำรด ำเนินงำนท่ีมีกลุ่มเป้ำหมำยให้ควำมสนใจเข้ำร่วมโครงกำรเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น ๖๗๕ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ ของจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ 

 ในส่วนภูมิภำคส ำนักประสำนและส่งเสริมกำรคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดได้ มีกำรด ำเนินกำรบูรณำกำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งกำรคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภำค จ ำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดเลย จังหวัดระนอง และจังหวัดภูเก็ต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเครือข่ำยภำคคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภำค และผู้ประกอบกำรสำมำรถปฏิบัติตำม พรบ . 
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ประกำศตำมคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องและกฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้อง 

              ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีวิสัยทัศน์ “ประชำชนได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงทั่วถึง อยู่อย่ำงพอเพียง มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน”  ตำม
ยุทธศำสตร์กำรคุ้มครองผู้บริโภค ระยะ 20 ปี สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ มีเป้ำหมำยเพื่อให้เกิดแนวทำงกำรบูรณำกำรงำนคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศที่เป็น
ระบบ มีมำตรกำร เพื่อให้เกิดกำรรับรู้ผู้บริโภคที่มีควำมต่อเนื่อง ม่ันคง และยั่งยืน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์อย่ำงสมดุลและเป็นธรรม อันส่งผลให้กำร
ด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคของภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคในประเทศไทย 

เครือข่ำย
ภำครัฐ 

เครือข่ำย
ภำคเอกชน 

ภำคประชำ
สังคม 

สถำบัน 
กำรศึกษำ 

อปท. 

ควำมยั่งยืนใน
กำรคุ้มครอง

ผู้บริโภค 



กำรเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์รับค ำขออนุญำต 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้เข้ำร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชน
ติดต่อรำชกำรแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรและเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดให้บริกำรร่วมกับส ำนักงำน ก.พ.ร. โดยมีรองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) 
เป็นสักขีพยำน ในงำนสัมมนำ “Digital Government Summit 2017”  จัดโดยส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)  ทั้งนี้ ให้เตรียมควำม
พร้อมในกำรเปิดให้บริกำรประชำชนร่วมกับส ำนักงำน ก.พ.ร. ในส่วนของกำรปรับปรุงข้อมูลในคู่มือกำรให้บริกำรประชำชน กำรปรับปรุงกฎระเบียบและ
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง กำรจัดเตรียมบุคลำกรและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงกำรซักซ้อมกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 



 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีกำรจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี และแผนปฏิบัติกำรตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี  
ประกอบด้วยนโยบำยหลัก 4 ด้ำน คือ 1. ด้ำนรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 2. ด้ำนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. ด้ำนองค์กำร 4. ด้ำนผู้ปฏิบัติงำน  
 รวมถึงได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยหลักต่ำง ๆ เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติและค่ำนิยมร่วมส ำหรับองค์กำรและบุคลำกรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทำง
ปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่ำงท่ัวถึง เกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

กำรส่งเสริมค่ำนิยมองค์กรเป็นมำตรกำรส่งเสริมให้บุคลกำรมีแนวทำงกำรปฏิบัติท่ีเป็น
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เกิดกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

กำรจัดท ำประกำศ  
เร่ือง นโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  
เร่ือง เจตนำรมณ์กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น 



 ทั้งนี้ หน่วยงานได้มีระบบการติดตามประเมินผล เป็นระบบที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับกระบวนการงบประมาณของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และองค์กรอิสระ เพ่ือให้หน่วยงานที่ใช้งานระบบ สามารถน าสารสนเทศที่มีในระบบมาประมวลผลเพ่ือสรุปภาพรวมระดับหน่วยงานน าเสนอต่อหน่วยง านที่
ก ากับดูแล และสรุปภาพรวมส าหรับติดตามประเมินผลภายในหน่วยงานได้ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน โดยสามารถก าหนดผู้ใช้งาน หน่วยง าน และ
ขั้นตอนการจัดท า อนุมัติ รายงานผล ส าหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่มภายในหน่วยงานได้ 

คุณสมบัติพิเศษ (Key Features) 
- กำรก ำหนดข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของหน่วยงำน 
- กำรก ำหนดแหล่งเงิน 
- กำรก ำหนดประเภทรำยได้/ประเภทรำยจ่ำยหน่วยงำน 
- รำยงำนสรุปงบประมำณของหน่วยงำน 
- Dashboard ส ำหรับผู้บริหำร 
- ระบบกำรจัดกำรผู้ใช้งำนรองรับผู้ใช้งำนภำยในหน่วยงำน สำมำรถก ำหนดสิทธิ์ได้ตำมต้องกำร 

กำรส่งเสริมและบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

ธรรมำภิบำล 
ปี 59 

(ร้อยละ) 
ปี 60 

(ร้อยละ) 

หลักนิติธรรม  66.71 86.64 

หลักคุณธรรม  67.31 87.61 

หลักควำมโปร่งใส  64.80 81.79 

หลักกำรมีส่วนร่วม  61.90 80.68 

หลักส ำนึกรับผิดชอบ 64.97 84.64 

หลักควำมคุ้มค่ำ  57.46 82.21 



     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล จัดท ำผลกำร
ด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ พร้อมทั้งมีกำรก ำหนดตัววัดในกำรตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพื่อ
ทบทวนและปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น เกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ได้แก่ 
     1. กำรจัดท ำรำยงำนเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
     2. ก ำหนด KPI ระดับบุคคลเพื่อสอบทำนขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     3. กำรจัดท ำคู่มือป้องผลประโยชน์ทับซ้อน 
    ทั้งนี้ ได้น ำข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนเปิดเผยสู่สำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค (ocpb.go.th) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

กำรด ำเนินกำรรวบรวมเอกสำร
หลักฐำนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

กำรเข้ำร่วมประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำน 

         สคบ. มีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญในกำรท่ีจะป้องกันกำรทุจริต 
ช่วยฟื้นฟู และช่วยส่งเสริมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเชิงบวกในภำครัฐให้แก่ระบบ
รำชกำรไทย กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคจึงได้จัดท ำคู่มือส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (Conflict of Interest) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจำก นำยอุทิศ บัวศรี เป็นที่
ปรึกษำในกำรจัดท ำคู่มือ และส่งเสริมให้เกิดกำรปรับฐำนควำมคิด พร้อมท้ังได้มี
กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้ำงให้บุคลำกรมีควำมตระหนักในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในกำร
ปฏิบัติรำชกำร ส่งเสริมให้บุคลำกรประพฤติปฏิบัติตนตำม “คู่มือส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 



การเปิดเผยผลการด าเนินงานสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ OCPB.GO.TH 

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ 

ประกาศการจัดซ้ือจัดจ้าง 



ปี 2559 

             ส ค บ .  ไ ด้ ด ำ เ นิ น ก ำ ร
วิ เครำะห์รวบรวมและจัดท ำข้อมูล
รำยงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) โดยมีกำรประเมินจำก
องค์กำรอิสระและมีผลลัพธ์ที่ ดี  มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน กำรให้ข้อเสนอแนะแนว
ทำงกำรปรับปรุงหรือพัฒนำคุณธรรม 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน กำรให้
ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงหรือ
พัฒนำคุณธรรม ควำมโปร่งใสกำร
ด ำเนินงำนให้น ำไปสู่กำรยกระดับดัชนี
กำรรับรู้กำรทุจริต (CPI)  

ปี 2558 

ปี 2560 



กำรส่งเสริมองค์กำรด้ำนควำมโปร่งใส 

โครงกำร ธรรมดี - ท ำดี 

              สคบ. จัดโครงกำร กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร สคบ. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจใน เร่ือง
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน และ
ปลุกจิตส ำนึกให้บุคลำกรส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีคุณธรรม จริยธรรม 
และหลักธรรมำภิบำล ประพฤติตนและปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต โดย
มีบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน 50 คน (ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้เพ่ิมขึ้น 82.14) 

             สคบ. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในโครงการธรรมดี – ท าดี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลัก
คุณธรรม  มีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ ความยึดมั่นในหลักคุณธรรม และมีจิตส านึกพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนผู้มารับบริการอันจะเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เป็นที่เช่ือมั่นศรัทธาต่อประชาชน และยังเป็น
แก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการเชิงลึกให้มีผลในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยมีบุคลากร
เข้าร่วมจ านวน 120 คน (คิดเป็นร้อยละ 87.96) 

               ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีกำรส่งเสริมกำร
สร้ำงต้นแบบธรรมำภิบำลในบุคลำกร (รำงวัลบุคลำกรดีเด่น ปี 2561) โดยมี
กำรมอบโล่รำงวัลให้แก่บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
จ ำนวน 5 คน ได้แก ่
1. นำยกิตติ อึ้งมณีภรณ์ นักสืบสวนสอบสวนช ำนำญกำร  
2. นำยภูมินทร์ เล็กมณี นักสืบสวนสอบสวนช ำนำญกำร  
3. นำยณัชภัทร ขำวแก้ว นิติกรช ำนำญกำร 
4. นำยชนะเดช ทัพประพันธ์ นิติกรช ำนำญกำร  
5. นำยกฤดิกร แจ่มตระกูล เจ้ำหน้ำที่กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 



 ในปี พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีแนวทำงในกำรสร้ำงเครือข่ำยให้ภำคประชำชน ภำคเอกชน และท้องถิ่นจำกองค์กำร
ภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน โดยได้จัดโครงกำรชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภำคประชำชนต้นแบบกำรคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมส่งเสริมควำ มรู้ด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค แก่องค์กรภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ในกำรอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมวิทยำกรตัวคูณ กิจกรรมทดสอบควำมรู้ด้ำน
กำรคุ้มครองผู้บริโภค และเข้ำศึกษำดูงำนในหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ได้แก่ - ศนูย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออล์ จ ากดั (มหาชน) 

- ศนูย์รับเร่ืองร้องทกุข์จากผู้บริโภค 1166  
- ศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าความผิดกฎหมาย
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ   
- ศูนย์ dtac call canter  
             โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
คุ้มครองผู้บริโภคและเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ในด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน  ภำคประชำสังคม ให้สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับ
ไปช่วยเหลือสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

การส่งเสริมแนวทางการด าเนินงานในการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เอกชน และท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

         ผู้บริหำร สคบ. มีกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยใน ในกำรปรับปรุง
รูปแบบกำรประชุมดิจิทัล โดยใช้ระบบห้องประชุมไร้กระดำษ ที่เป็นเป็นระบบ
ที่ใช้เปิดเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับใช้ในกำรประชุมโดยไม่ต้องใช้กระดำษ 
ท่ีสำมำรถประยุกต์ใช้งำนได้หลำกหลำย โดยมีคุณสมบัติท่ีหลำกหลำย เช่น 
สำมรถก ำหนดกำรเรียกดูเอกสำรได้เฉพำะกลุ่มกำรประชุม  กำรใช้ประชุมนอก
สถำนที่ได้ กำรบริหำรจัดกำรรำยช่ือผู้เข้ำประชุม คณะผู้ประชุม และกำร
ประชุมได้ รวมทั้งกำรใช้งำนผ่ำน Web Browser  



 สคบ. มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนในทุกภำคส่วนให้มีส่วนร่วมในกำรผลักดันกำรด ำเนินงำนและแก้ไขปัญหำกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
โดยมีภำครัฐ ภำคเอกชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในคณะท ำงำน และมีกำรทบทวนกำรปรับปรุงกฎหมำย เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับองค์กำรและ
ประชำชน เพ่ือปรับปรุงกฎหมำยให้มีควำมทันสมัยและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีช่องทำงกำรสื่อสำร เพ่ือใช้ในกำรท ำงำน ได้แก่ กำรประชุม กำรนิเทศ
งำน เพ่ือมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพสูงสุด 

ผู้บริหำร มีนโยบำยและก ำหนดแนวทำงกำรสื่อสำร  
และสร้ำงสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

        กำรจัดประชุมสัมมนำ กำรจัดท ำประชำพิจำรณ์เพ่ือรับฟังควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับกำรปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ในเรื่องต่ำง ๆ 
ที่เอ้ือให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนปรับปรุงแก้ไข
กฎหมำย 

       กำรจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ Social Network 
Facebook line Email เป็นต้น เพ่ือให้ประชำชนมีช่องทำงในกำรส่ง
ข้อมูลหรือควำมเห็นได้หลำกหลำยช่องทำง ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน
อย่ำงทั่วถึงทุกภำคส่วน 



ผู้บริหารตั้งเป้าหมายที่ท้าทายรองรับการเปลีย่นแปลง ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ และการตดิตามประเมินผล 

1. ก าหนดแนวทางการคัดเลือก
ตัวชี้วัดที่ส าคัญและหลักเกณฑ์

การจัดล าดับความส าคัญ 

2. การก าหนดแผนการติดตาม
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

3. การด าเนินการ 

4. รวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินการจากหน่วยงานภายใน 

5. ผู้บริหารทบทวนผลการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัด 

6. ผู้บริหารสั่งการเพ่ือเร่งรัดและ
ปรับปรุงการด าเนินการใน

ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินการต่ า
กว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

7. ทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการ
ก าหนดตัวชี้วัด และการ

ประเมินผลการด าเนินงาน 

การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างท่ัวถึง : 
สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ร้อยละ 95 

ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม : 
สัดส่วนผู้บริโภคที่ได้รับ 

การชดเชย เยียวยา ร้อยละ 95 

วิสัยทัศน์ = ประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างท่ัวถึง อยู่อย่างพอเพียง มีความเข้มแข็งและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไกลป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภค 
1. ร้อยละของผู้บริโภคท่ีได้รับการชดเชย เยียวยา 
2. จ านวนกลไกการตรวจสอบ เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้า บริการที่อาจไม่ปลอดภัย 
3. จ านวนกลไกในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากฎหมายให้ทันต่อสภาพปัญหา 
1. จ านวนกฎหมายท่ีได้รับการพัฒนา (ฉบับ) 
2. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนากฎหมาย ๕ ระดับ 
3. จ านวนฐานข้อมูลด้านกฎหมาย (ด้าน) 
4. ร้อยละของการพัฒนาความเชื่อมโยงฐานข้อมูล 12 ด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่าย
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
1. ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคของประชาชน 
2. ร้อยละของผลส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค 
3. ร้อยละเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีท ากิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามพันธกิจ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
3. ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
4. ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ หรือมาตรา 44 

ผู้บริโภคมีความเข้มแข็งและยั่งยืน : 
สัดส่วนของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 

ที่ท ากิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค ร้อยละ 85 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์  
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์  

และกลยุทธ ์



ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย 
คุ้มครองผู้บริโภค 

     - การก าหนดมาตรการเพื่อ
ป้องกันและแก้ ไขปัญหาให้แก่
ผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิให้ทันต่อ
สถานการณ์ 

     - ก า รพัฒนา เครื อข่ า ยภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งและให้
เป็นศูนย์กลางของการคุ้มครอง
ผู้บริโภค รวมทั้ง การส่งเสริมการ
สร้างสังคมของการเรียนรู้ในการรับ
ฟังข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆที่
ทันสมัย 

     - ก า ร พั ฒ น า ข้ อ ต ก ล ง ก า ร
ให้บริการ (SLA) ให้มีกรอบที่ชัดเจน
สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภคได้มีประสิทธิภาพ 

      - ก า ร พัฒนาบุ ค ล ากร ให้ มี
ความรู้ความสามารถ ความช านาญ 
และมีจิตของการบริการที่ดี ยึดมั่น
ในคุณธรรมและความโปร่งใส  

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม) 

การสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น 

      ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย เป็นระบบ
การแสดงข้อมูล แสดงกราฟรายงานสถิติใน
ด้านต่าง ๆ ของระบบเว็บไซต์ เช่น รายงาน
จ านวนเครือข่ายแยกตามภูมิภาค, รายงาน
เปรียบเทียบจ านวนเครือข่าย , รายงาน
ภาพรวมการท ากิจกรรมและการพัฒนา
เครือข่าย, รายงานสัดส่วนการท ากิจกรรม
และการพัฒนาเครือข่ายหลัก และรายงาน
สัดส่วนการท ากิจกรรมและการพัฒนา
เครือข่ายย่อย ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถดาวน์
โหลดข้อมูลรายงานออกมาเป็นไฟล์เอกสาร
ตามประเภทไฟล์ที่ ระบบก าหนดให้ ได้ 
รวมทั้งมีการจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆของ
เว็บไซต์ 

เมนูฐานข้อมูลเครือข่าย 

เมนู Dashboard 

เมนูฐานข้อมูล Master Data 

เมนูรายาน 

การบูรณาการรณรงค์ให้ความรู้กับกองทุนหมู่บ้าน 

        การบูรณาการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการค้าภายใน กรมการท่องเที่ยว 
เป็นต้น  

         การพัฒนาระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
และการบูรณาการฐานข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ
สร้างความรู้ความเข้าใจ มีการเรียนรู้  การให้บริการประชาชน 
ตลอดจนก าหนดมาตรการในการปลูกจิตส านึกให้บุคลากรมีความ
พร้อม ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานที่น าเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงาน 



              บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการซ้ือด้วยความม่ันใจ  
(Buy With Confidence BWC)  

โดยความเชื่อมั่น เชื่อถือ เป็นหัวใจหลักของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค GIT ได้
จัดท าโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence : BWC) เพ่ือสร้าง
มาตรฐานและความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และจ าหน่ายสินค้าได้
ง่ายขึ้นผ่านระบบ QR CODE และประชาชน ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการซื้อ
ขายมากข้ึน 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน 
การพัฒนาระบบรับรององค์กรผู้บริโภคและสนับสนุนองค์กรผู้บริโภค  

       โดยได้ด าเนินการพัฒนาระบบรับรององค์กรผู้บริโภคและสนับสนุนองค์กร
ผู้บริโภค ระหว่าง ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์วิชาการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มูลนิธิวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 
 
 

 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติ รวมทั้งสนับสนุนหรือท าการศึกษา
วิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน เพ่ือใช้เป็นกลไกในการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภคในด้านต่าง ๆ 
ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพ่ือให้การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมาย จึงได้มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้  โดยสามารถติดตามหรือศึกษาข้อมูล  MOU เพ่ิมเติม ได้ทางเว็บไซต์
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค www.ocpb.go.th 



 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อสนับสนุนความ
ร่วมมือในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค และขับเคลื่อนการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสู่นักศึกษา 
คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ 

 การจัดโครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เร่ือง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปี
ประชาคมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโ ภคด้าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีการน ากระบวนการคิดเชิงออกแบบในการจัดท าแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 



องค์ประกอบในการก ากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม 

แผนบริหารความเสี่ยง 

มาตรการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม 

แผนยุทธศาสตร์กรม 

แผนรองรับภาวะฉุกเฉินและบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดี 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 

ด้านผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านองค์การ 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

กรณี ไฟไหม้ 

กรณี ชุมนุม 

กรณี แผ่นดินไหว 

กรณี ก่อการร้าย 

กรณี น ้าท่วม 

สคบ .  มี คู่ มื อปฏิ บั ติ ง านขอ ง
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่
ครบทุกประเภท 

ช่องทางการเตือนภัยสินค้าและ
บริการไม่ปลอดภัยยังไม่เป็นท่ี
แพร่หลาย  ประชาชน ไม่ทราบ
ถึงช่องทางการรับข่ าวสาร
เตือนภัย การปรับปรุ ง  แก้ ไข กฎหมาย

เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของ 
สคบ. อาจท้าให้ประชาชน หรือ
ผู้รับบริการ ได้รับความเดือดร้อน
หลังมีการแก้ไขกฎหมาย 

ผู้ประกอบการยั ง ไม่ เข้ า ใจ 
พรบ.ขายตรงและตลาดแบบ
ตรง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 ๒๕ กิจกรรม 

สินค้าบริการท่ีโฆษณาเกินจริง ท้าให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

การประเมินความเสี่ยงโครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ 

การรายงานผลโครงการฯ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลตัวชี้วัด 
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1. ทบทวนมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1.1 การพัฒนากลไก และมาตรฐานการตรวจสอบเฝ้าระวังและเตือนภัยผู้บริโภค 

1.2 ควรมีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยผู้บริโภคที่เข้าใจง่ายสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์
และช่องทางอื่นๆให้มากขึ้น 

๒. วิเคราะห์ประเด็นผลกระทบทางลบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
ของ สคบ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๓. จัดท าข้อเสนอมาตรการ
จัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจ

เกิดขึ้นต่อสังคม 

๔. ประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบมาตรการจัดการ
ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
สังคม  

๕. เสนอมาตรการต่อผู้บริหารเพื่อ
อนุมัติและประกาศใช้ 

๖. สื่อสารมาตรการให้บุคลากร
ทราบและมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด 

๗. ติดตามประเมินผลรอบ  
๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน 

๘. เมื่อสิ้นสุดแผนงาน สื่อสารผลการ
ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรทราบ

เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะมี
การรายงานผล และปรับปรุง 
ทบทวนมาตรการผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานไป

พัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

วิธีการ/มาตรการจัดการผลกระทบทางลบ 
ที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม 



ระบบ MES : Monitoring and Evaluation System 
ระบบการติดตามประเมินผล (ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด และงบประมาณ)  
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 ระบบการติดตามประเมินผล เป็นระบบที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับกระบวนการงบประมาณของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และองค์กรอิสระ เพื่อให้หน่วยงานที่ใช้งานระบบ สามารถน าสารสนเทศที่มีในระบบมาประมวลผลเพื่อสรุปภาพรวมระดับหน่วยงาน
น าเสนอต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล และสรุปภาพรวมส าหรับติดตามประเมินผลภายในหน่วยงานได้ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้
ผู้ใช้งาน โดยสามารถก าหนดผู้ใช้งาน หน่วยงาน และขั้นตอนการจัดท า อนุมัติ รายงานผล ส าหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่มภายในหน่วยงานได้ 
คุณสมบัติพิเศษ (Key Features) 
- การก าหนดข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
- การก าหนดแหล่งเงิน 
- การก าหนดประเภทรายได้/ประเภทรายจ่ายหน่วยงาน 
- รายงานสรุปงบประมาณของหน่วยงาน 
- Dashboard ส าหรับผู้บริหาร 
- ระบบการจัดการผู้ใช้งานรองรับผู้ใช้งานภายในหน่วยงาน สามารถก าหนดสิทธิ์ได้ตามต้องการ 



ระบบบริหารศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการ โดยการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานรายการด้านต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวกัน 



การประชุมคณะท างานติดตามตวัชี้วัดและคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีกำรด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และคณะกรรมกำรติดตำมตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร และกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสำมำรถเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ พร้อมท้ังรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลเพื่อใช้ในกำรติดตำมและปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนให้เกิด
ควำมสอดคล้องกับกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด  

ประชุม 
- คณะท างานติดตามตัวชี้วัดฯ 

- คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 

การรายงานผลผ่าน
ระบบ MES 

- กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
- กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี - รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
- รำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำยละเอียดโครงกำรต่ำง ๆ ภำพรวมของค่ำใช้จ่ำยแต่ละรำยกำร 



ระบบ MES : Monitoring and Evaluation System 

ระบบการติดตามประเมินผล (ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด และงบประมาณ)  
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 ระบบกำรติดตำมประเมินผล เป็นระบบที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับกระบวนกำรงบประมำณของภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ 
และองค์กรอิสระ เพื่อให้หน่วยงำนที่ใช้งำนระบบ สำมำรถน ำสำรสนเทศที่มีในระบบมำประมวลผลเพื่อสรุปภำพรวมระดับหน่วยงำน
น ำเสนอต่อหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล และสรุปภำพรวมส ำหรับติดตำมประเมินผลภำยในหน่วยงำนได้ ที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้
ผู้ใช้งำน โดยสำมำรถก ำหนดผู้ใช้งำน หน่วยงำน และขั้นตอนกำรจัดท ำ อนุมัติ รำยงำนผล ส ำหรับผู้ใช้งำนทุกกลุ่มภำยในหน่วยงำนได้ 
คุณสมบัติพิเศษ (Key Features) 
- การก าหนดข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
- การก าหนดแหล่งเงิน 
- การก าหนดประเภทรายได้/ประเภทรายจ่ายหน่วยงาน 
- รายงานสรุปงบประมาณของหน่วยงาน 
- Dashboard ส าหรับผู้บริหาร 
- ระบบการจัดการผู้ใช้งานรองรับผู้ใช้งานภายในหน่วยงาน สามารถก าหนดสิทธิ์ได้ตามต้องการ 



หมวด 2 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 



การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 





การวิเคราะห์ความท้าทายและการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

พ.ศ. 2559 -2562 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 – 2564) 

แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 

การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 
ปัจจัยท่ี 1 ทิศทางการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ 
ปัจจัยท่ี 2 อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ สคบ. 
ปัจจัยที่ 3 ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
ปัจจัยท่ี 4 ความต้องการและคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน 
ปัจจัยท่ี 1 ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กร (Structure and Policy) 
ปัจจัยท่ี 2 ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Service) 
ปัจจัยที่ 3 ด้านการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคลากร (Manpower) 
ปัจจัยท่ี 4 ประสิทธิภาพด้านการเงิน (Money) 
ปัจจัยท่ี 5 การบริหารพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (Material) 
ปัจจัยท่ี 6 การบริหารจัดการ (Management) 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก 
ปัจจัยที่ 1 ด้านสังคม/วัฒนธรรม (Socio-cultural Factors) 
ปัจจัยท่ี 2 ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
ปัจจัยท่ี 3 ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
ปัจจัยท่ี 4 ด้านกฎ ระเบียบ นโยบาย การเมือง (Political and Legal Factors) 
การวิเคราะห์ SWOT  
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  
(ด้านพันธกิจ การปฏิบัติการ บุคลากร สังคม) 

    - การก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคที่
ถูกละเมิดสิทธิให้ทันต่อสถานการณ ์
    - การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งและให้เป็น
ศูนย์กลางของการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างสังคม
ของการเรียนรู้ในการรับฟังข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ที่ทันสมัย 
    - การพัฒนาข้อตกลงการให้บริการ (SLA) ให้มีกรอบที่ชัดเจน
สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคได้มีประสิทธิภาพ 
    - การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ความช านาญ และมี
จิตของการบริการที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใส 



 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยและที่
มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถไปปฏิบัติได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  



 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มียุทธศำสตร์ แผนงำน / โครงกำรที่จะสร้ำงขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันและสร้ำง
โอกำสกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในกำรจัดท ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำน ตอบสนองต่อประชำชน ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เป็นไปตำมแผนพัฒนำดิจิทัลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2560 – 2564  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับขีดควำมสำมำรถกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและควำมปลอดภัย 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครอืข่ายสื่อสาร (ส่งเสริม IPV6, อุปกรณ์ ผังระบบ เป็นต้น) 
- โครงการพัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายสือ่สารสู่ภูมิภาค 
- โครงการส่งเสริมการใช้บริการคอมพิวเตอร์เสมือน (G-Cloud) เพื่อบริหารจัดการเครือ่งคอมพิวเตอร์แมข่่าย 
- โครงการส่งเสริมบูรณาการใช้บริการเครือข่ายภาครฐั (GIN, MailGothai) เพื่อบริการจัดการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครอืข่ายสารสนเทศ (VPN, Backup)  
- การบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานภายในส านักงาน (Back Office) 
- โครงการจัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพเครือ่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณค์อมพิวเตอร์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภำพและสร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรแบบบูรณำกำรทุกภำคส่วน 
- โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
- โครงการพัฒนาระบบไกลเ่กลี่ยออนไลน์ 
- โครงการพัฒนาระบบการขออนุญาตจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางบริการด้านการคุ้มครองผู้บรโิภคในภูมิภาค 
- โครงการบูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูลประชาชน (Citizen Data Integration) 
- โครงการพัฒนาการให้บริการผูบ้ริโภคโดยการเชื่อมโยงและการบริหารจดัการข้อมูลการคุ้มครองผู้บรโิภค 
- โครงการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรับเรือ่งราวร้องทุกข์แบบองค์รวม 
- โครงการจัดท าระบบบูรณาการข้อมลูกลางของสินค้าและบรกิารที่ไม่ปลอดภัย 
- โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บรโิภค (สคบ.) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควำมร่วมมือข้อมูลด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
- โครงการเผยแพร่ข้อมูลดา้นการคุม้ครองผู้บริโภคสู่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ (Website, Application, Line) 
- โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรด้วยอุปกรณ์เคลือ่นที่ (Internet of Things & Mobility) 
- โครงการสร้างศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Portal OCPB) 
- โครงการยกระดับการแกไ้ขเรื่องราวร้องทุกข์และการเขา้ถึงความต้องการเชิงรุก 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บรกิารศูนยร์ับเรือ่งราวร้องทุกข์ Call Center 1166 



          ในปัจจุบันการด าเนินการในด้านของนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 4.0 หรือในอนาคตก าลังเป็นที่นิยมมาก ทั้งนี้ 
สคบ. และหน่วยงานที่คล้ายคลึงกันหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนั้น ได้มีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมการ
ให้บริการที่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคหรือ
ประชาชนมากขึ้น รวมทั้งการออกกฎหมายในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ นั้นให้สอดคล้องกับแนวทาง นโยบาย
และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนในอนาคตต่อไป 



แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

พ.ศ. 2559 -2562 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ
ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2560 – 2564) 

แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก 
ปัจจัยท่ี 1 ด้านสังคม/วัฒนธรรม (Socio-cultural Factors) 
ปัจจัยท่ี 2 ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
ปัจจัยท่ี 3 ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
ปัจจัยท่ี 4 ด้านกฎ ระเบียบ นโยบาย การเมือง (Political and Legal Factors) 
การวิเคราะห์ SWOT  
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  

การวิเคราะห์ผลกระทบที่มีผลต่อยุทธศาสตร์ทั้งในแผนระยะสั้นและระยะยาว 

การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 
ปัจจัยที่ 1 ทิศทางการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ 
ปัจจัยท่ี 2 อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ สคบ. 
ปัจจัยท่ี 3 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เช่น ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ปัจจัยท่ี 4 ความต้องการและคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน 
ปัจจัยท่ี 1 ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กร (Structure and Policy) 
ปัจจัยท่ี 2 ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Service) 
ปัจจัยท่ี 3 ด้านการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคลากร (Manpower) 
ปัจจัยท่ี 4 ประสิทธิภาพด้านการเงิน (Money) 
ปัจจัยท่ี 5 การบริหารพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (Material) 
ปัจจัยท่ี 6 การบริหารจัดการ (Management) 

          สคบ. จะด าเนินการโดยมอบหมายให้ส่วนวิชาการ 
วางแผนและติดตามประเมินผล รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก 
ซึ่งในการปฏิบัติ สคบ. จะน าเอาปัจจัยทั้งหมดมาพิจารณารวมกับ
สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกขององค์กร และท าการ
วิเคราะห์ร่วมกันในมิติด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ 



การวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่มีผลต่อยุทธศาสตร์ในการจัดท ามาตรการจัดการผลกระทบทางลบอาจเกิดขึ้นต่อสังคมของ สคบ.  

1. ทบทวนมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

2. วิเคราะห์ประเด็นผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ สคบ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. จัดท าข้อเสนอมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
สังคม 

4. ประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการ
จัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคม 

5. เสนอมาตรการต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติและประกาศใช้ 

6. สื่อสารมาตรการให้บุคลากรทราบและมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด 

7. ติดตามประเมินผลรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

8. เม่ือสิ้นสุดแผนงาน สื่อสารผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารและ
บุคลากรทราบเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 



ส ำนัก/กอง/กลุ่ม ด ำเนินกำร
ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

แต่ละส ำนัก/กอง/กลุ่ม จัดท ำแผน
ปรับปรุงกำรด ำเนินกำรปีที่ผ่ำนมำ 

ส่งให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร รวบรวมและ
จัดท ำแผนปรับปรุงในภำพรวมของ 

สคบ. เสนอผู้บริหำร 

ส ำนัก/กอง/กลุ่ม น ำแผนที่ปรับปรุงไป
ด ำเนินกำรปฏิบัติ และจัดท ำรำยงำน

ผลกำรปฏิบัติงำนส่งให้ 
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
รวบรวมผลเสนอผู้บริหำร 

 สคบ. มีการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ า โดยผ่านกิจกรรมควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร  
มีการประเมินโดยรวม ซึ่งการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของ สคบ. ในภาพรวม มีการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ นอกจากนี้เพื่อให้มีความ
เชื่อม่ันที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สคบ. ยังได้ก าหนดมาตรการควบคุมภายใน และ มาตรการจัดการความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นด้วย 

ผลการปฏิบัติ พบว่า แต่ละส านัก
สามารถด าเนินการตามกิจกรรมตา่งๆ 

ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

บรรลุเป้าหมายขององค์กร 





การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

ขั้นตอนในการจัดท าแผน 

1.รวบรวมข้อมูลและศึกษาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

2. พิจารณาความเก่ียวข้องในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์หลักของแผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนยุทธศาสตร์

ของ สคบ. 

3. จัดล าดับความส าคัญของโครงการ 

4. ก าหนดเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของ สคบ. 

5. ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

6. ประชุมร่วมกับส านักงบประมาณ พิจารณาการก าหนดเป้าหมาย
การให้บริการ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด 

7. ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อพิจารณา  
การก าหนดเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต โครงการ และตัวชี้วัด 

8. ประชุมคณะผู้บริหาร เพ่ือพิจารณายุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคของ สคบ. 

9. ฝ่ายวิชาการ วางแผนและติดตามประเมินผลรวบรวมข้อมูลจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ สคบ. เสนอ ลคบ.เห็นชอบและส่งให้

ส านักนายกรัฐมนตรี 

แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี 

ขั้นตอนในการจัดท าแผน 

1.ประชุมร่วมกับส านักงบประมาณพิจารณาก าหนด
เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม 

และตัวชี้วัด 

2. ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อปรับนโยบาย 
การบริหารงานของหน่วยงาน 

3. ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อทบทวนการก าหนด
เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม 

และตัวชี้วัด ร่วมกับส านักงบประมาณ  
เพื่อเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

การจัดท าค าของงบประมาณประจ าปี 

4. ส านัก/กอง ส่งข้อมูลโครงการ/กิจกรรมและ
ประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ ให้ฝ่ายวิชาการ วางแผนและติดตาม
ประเมินผล สผพ. 

5. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 



การสื่อสาร และการถ่ายทอดไปสูก่ารปฏิบัต ิ



 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีกำรจัดท ำแผนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นหลักในกำร
ด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรในกำรบริหำรงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นเคร่ืองมือส ำคัญในกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ทั้งยัง
เป็นตัวตัดสินใจในกำรวำงแผน กำรควบคุมกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำน ตลอดจนกำรปรับวิธีกำร กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

1. กำรประหยัดทรัพยำกรโดยกำรลดต้นทุน 
วัตถุประสงค ์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์ส้านักงาน และรณรงค์การประหยดัน้้ามนัเช้ือเพลิง 

กำรลดค่ำใช้จ่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
- การจัดท้าทะเบียนควบคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร 
- รณรงค์ให้บุคลากรน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด้าเนินงานเพื่อเป็นการ
ประหยัดค่าถ่ายเอกสาร เช่น ส่งข้อมูลต่าง ๆ, เวียนหนังสือ, ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงานผ่านระบบ Intranet, ทาง E-mail, ใช้สื่อ
ออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร 
- การสแกนข้อมูลแล้วใช้ระบบสารสนเทศจัดการข้อมูล แทนการถ่ายเอกสาร 
- จัดท้าคู่มือหรือแนวทางการด้าเนินงานในระบบสารสนเทศขององค์กร และ
สื่อสารทาง Website 

กำรประหยัดค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
- รณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรใช้รถยนต์ร่วมกันในการเดินทางไปเส้นทางเดียวกัน 
- วางแผนก่อนเดินทาง เพื่อประหยัดค่าน้้ามัน 
- ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานหากเป็นเอกสารส้าคัญใช้วิธีการรวบรวมเอกสาร
แล้วน้าส่งพร้อมกัน  

2. กำรประเมินด้ำนกระบวนกำรโดยกำรปรับปรุงกิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เพ่ือลดขั้นตอน ยุบยกเลิก หรือยุบรวมกับกิจกรรมอื่น  
ในกระบวนการ/ขั้นตอนในการด้าเนินงาน 



ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 

Application ร้องทุกข์ 

         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส้านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ มา
ช่วยในการด้าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ในการให้บริการผ่าน
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น 
ร้องทุกข์ ได้ผ่านเว็บไซต์ส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค การเผยแพร่ข้ันตอน กระบวนงาน คู่มือปฏิบัติงาน ตาม
กรอบระยะเวลาที่ก้าหนด เพ่ือให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ได้มีการ
ด้าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน (รอบ 6 เดือน)  
กำรลดพลังงำน ไฟฟ้าลดลง เฉลี่ยร้อยละ 50.70 
กำรลดกระดำษ เบิกจริง 130,500 บ. ประหยัด 19,500 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 13 
กำรประหยัดงบประมำณ ลดลงร้อยละ 23.39 
กำรส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัล ร้อยละ 100 
         โดยส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถ
ด้าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนดในรอบ 6 เดือน 



ประชาชนได้รับการคุ้มครอง 
อย่างทั่วถึง อยู่อย่างพอเพยีง  
มีความเข้มแขง็และยัง่ยืน 

พันธกิจ  

- พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ด้ า นก าร คุ้ มครอ งผู้ บ ริ โ ภคที่
ครอบคลุมต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
และการจัดการความรู้มีระบบ
ทันสมัย 

- พั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย ใ ห้ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ เอื้อต่อการพิทักษ์
ผู้บริ โภค และบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคครอบคลุม
ทุกภาคส่วนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

- ส นั บ ส นุ น ก า ร ร ว ม ตั ว ข อ ง
ผู้บริโภคให้มีอ านาจต่อรองกับผู้
ประกอบธุรกิจ และสร้างความ
ตระหนักให้ผู้ประกอบธุรกิจผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย 

- สร้างนวัตกรรมและพัฒนากลไก
ด้ านการ คุ้มครองผู้ บริ โภคให้
สอดคล้ อ งกับสถานการณ์  มี
ช่องทางเผยแพร่อย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไก
และป้องกันการคุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากฎหมาย
ให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหา 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้บริ โภคและ
เ ค รื อ ข่ า ย ด้ า น ก า ร คุ้ ม ค รอ ง
ผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรและเพิ่ม
ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 

1. Fanctional Based 
2. Agenda Based  
3. Area Based 
4. Innovation Based 
5. Potential Based 

ตัวชี้วัด 5 มิติ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

สคบ. ได้มีการติดตาม ประเมินผลผ่านระบบ MES 
โดยสามารถรายงานภาพรวมการด าเนินงาน ได้แก่ 
- รายงานตัวชี้วัดตามกลยุทธ์  
- รายงานผลการด าเนินงานตามส านัก/กอง 
- รายงานงบภาพรวม  

การน ารายงานผลการด าเนินในระบบ
บริหารศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบ
บูรณาการ ที่มีการเช่ือมโยงกับระบบ
ร้องทุกข์ผู้บริโภคให้เกิดรูปแบบในเชิง
วิเคราะห์ และสามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันที 

ระยะสั้น  

ระยะกลาง  

ระยะยาว  

วิสัยทัศน์ 

น าข้อมูลไปทบทวน 
แก้ไขปัญหา  
และปรับปรุง
กระบวนการ 

ที่ส าคัญ 

นโยบายที่ส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ 

แผนพัฒนาบุคลากร 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ 



 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคมรีะบบกำรตดิตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบระยะเวลำของแผน
ยุทธศำสตร์ตำมตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญผ่ำนระบบติดตำมประเมินผล MES (Real time) เพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเร่งรัดกำรจ่ำยงบประมำณ (รำยเดือน) กำรประชุม
คณะท ำงำนติดตำมตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร และผู้ประเมินจำกภำยนอก (รำยปี) เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 



 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์สู่สำธำรณะ บนเว็บไซต์ของส่วนรำชกำร และกำรจัดท ำรำยงำนผล
ประจ ำปี เพื่อให้ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ประชำชน ผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้ง สำมำรถน ำข้อมูลไปประยุกต์ในกำรทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนภำยใน
องค์กร ให้เกิดประสิทธิภำพและผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

กำรรำยงำนผลผ่ำนเว็บไซต์ และเผยแพร่สู่สำธำรณะ 



           ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีกระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยมีกำรทบทวน
แผนปฏิบัติรำชกำรเป็นประจ ำทุกปี ซึ่งแผนปฏิบัติกำรสำมำรถปรับได้ตำมควำมเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกร หรือสภำพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป กำรปรับแผนปฏิบัติกำรในระดับกิจกรรม ของโครงกำรต่ำงๆ อำจมีกำรปรับปรุง เพ่ิมเติม หรือยกเลิกกิจกรรม 
แต่วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร/กิจกรรม ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง และกำรปรับแผนปฏิบัติกำรในระดับโครงกำร 
หมำยถึง กำรยกเลิก หรือปรับปรุงโครงกำรที่มีผลท ำให้วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย หรืองบประมำณกำรด ำเนินงำนเปลี่ยนแปลงไป
จำกเดิม ในกำรปรับปรุงโครงกำร เช่น กำรเพิ่มเป้ำหมำย หรือกำรลดเป้ำหมำย กำรเพ่ิมงบประมำณ หรือลดงบประมำณ  



กำรทบทวนแผนยุทธศำสตรข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีกำรจัดโครงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักแผนและพัฒนำกำรคุ้มครองผู้บริโภค และผู้อ ำนวยกำรส่วนประสำนงำนภำครัฐและ
เอกชน บรรยำย เรื่อง แนวทำงกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์คุ้มครองผู้บริโภคและกลยุทธ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 - 2564) และแบ่งกลุ่มเพื่อระดมควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำ 
แผนกลยุทธ์ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองต่อนโยบำยรัฐบำล  



หน่วยงานมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 



          ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผล การรายงานข้อมูลจากส่วนงานต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ประเมินได้น ามารวบรวม
และน าเสนอผลการประเมินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรายงานผลเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่จะต้องน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ ปรับปรุง หรือยุติการด าเนิน
โครงการ พร้อมทั้งมีการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานในการเตรียมความพร้อมต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการรวบรวมรายงานผลต่าง ๆ ไว้ใน ระบบบริหารศูนย์
คุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการ และการติดตามสถานการณ์ตามแผนปฏิบัติราชการผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผล MES รวมทั้งมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน
และแผนปฏิบัติราชการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีเพื่อเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติมี
ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจนและโปร่งใส 

ระบบบริหารศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการ ระบบติดตามและประเมินผล (MES) 



หมวด 3 
การให้ความส าคัญกับ 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



กระบวนการรับฟงัและรวบรวมข้อมูลเพือ่ใชใ้นการวิเคราะห์ความต้องการ 

1 

คณะท างาน PMQA มีการก าหนดช่องทางการ
รับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งก าหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละช่องทาง 

ที่ชัดเจน 

ประชุมและเสนอคณะท างาน PMQA พิจารณา 

คณะท างาน PMQA น าเสนอช่องทางฯ ที่ได้
ปรับปรุงให้ผู้บริหารรับทราบและสั่งการให้
ส านัก/กลุ่มงานทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการต่อไป  

หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ความต้องการของผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ 

น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง 
การท างาน 

ช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. การประชุม/การพบปะ  
2. เวทีสัมมนาและแถลงข่าว  
3. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
4. แบบสอบถาม 
5. กล่องรับฟังความคิดเห็น 
6. หนังสือหรือจดหมาย    
7. เว็บไซต์  http://www.ocpb.go.th                 

มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียน 

ประเมินวิธีการรับฟังและเรียนรู้ 
ความต้องการ เพื่อทบทวนและปรับปรุง 

หมวด 2 / 
หมวด 6 



ช่องทางการสื่อสาร ประเด็นในการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย ทิศทาง 
รูปแบบ 

ทางการ ไม่ทางการ 

Facebook / Line - แจ้งข้อมูลข่าวสารและติดตามผลการด าเนินงาน  
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

- บุคลากรท่ัวไป 

intranet - แจ้งข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- บุคลากรท่ัวไป 

พูดคุยโดยตรง 
 

- แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน / ติดตามงาน 
- สอบถามประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไข 

- ผู้รับบริการ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
- บุคลากรท่ัวไป 

Website 
ocpb.go.th 

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ สคบ. 
- การให้บริการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  

- ผู้รับบริการ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
- บุคลากรท่ัวไป 

สายด่วน 1166 - ให้ค าปรึกษา และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
- ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข 

- ผู้รับบริการ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
- บุคลากรท่ัวไป 

ทางโทรศัพท์ภายใน
ส านักงาน 

- ข้อมูล/ประเด็นปัญหา/การบริการ 
- สอบถามระยะเวลารายงานผลการด าเนินงาน 

- ผู้รับบริการ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
- บุคลากรท่ัวไป 

ตู้รับฟังความคิดเห็น - รับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียน - ผู้รับบริการ  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- บุคลากรท่ัวไป  



การเชื่อมโยงข้อมูลแบบรับรองรายการบุคคลจากฐานข้อมูลการทะเบียนของส านักทะเบียนกลาง 

           ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีการประยุกต์ใช้
ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และระบบพิมพ์แบบรับรองรายการบุคคลจากฐานข้อมูลการทะเบียน 
(CERPOPCOPY) ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลการทะเบียนของส านัก
ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง  ในรูปแบบ Big Data เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่ไม่ได้จัดเตรียม
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเพ่ือประกอบค าร้องทุกข์ 



             หน่วยงานมีระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็น
การให้บริการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค พร้อมทั้งเป็นการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ การรับเรื่อง
ร้องทุกข์ และแจ้งสถานการณ์ด าเนินการ เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน   ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรสามารตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ได้มีการจัดท าแอปพลิเคชั่นร้องทุกข์ขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการอีกช่องทางหนึ่ง และมี 
Facebook ในการตอบข้อมูล และแชร์หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
 
 

            ระบบบริหารศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการ ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มี 
การรายงานผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันแบบ Realtime รวมทั้งข้อมูลผู้บริโภค และ
กฎหมายที่น่ารู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ 
- รายงานสรุปเร่ืองร้องทุกข์รายปี ทั่วประเทศ 
- รายงานเปรียบเทียบเร่ืองร้องทุกข์รายปี 
- รายงานเร่ืองร้องทุกข์แยกตามกอง (ช่วงเวลา) 
- รายงานเร่ืองร้องทุกข์แยกตามจังหวัด 
- รายงานผู้ประกอบการที่เข้าสู่มติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- รายงานสาเหตุเร่ืองร้องทุกข ์



ความต้องการ
และความ

คาดหวังของ
ผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ/ 
  การชดเชยความเสียหาย 
- ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ที่ชัดเจน รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 
- รู้จักปกป้องสิทธิของตนเอง 
- สินค้าและบริการมีความสามารถในการแข่งขันและ 
  ถูกต้องตามกฎหมาย 
- ได้รับการบริการที่รวดเร็ว 
- เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1 

1. การพัฒนากลไกการป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

2. การพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อ
สถานการณ์ 

4. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

3. การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่ายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ 

กลุ่ม
ผู้รับบริการ 

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามบทบัญญัติของกฎหมายและรู้จัก
ปกป้องสิทธิของตนเอง 
- ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
และทันต่อเหตุการณ ์
- การสร้างความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้บริโภคในสังคม 
- ได้รับความร่วมมือที่รวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 
- ได้รับการประสานความร่วมมือในการด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ได้รับความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ผู้บริโภค/ผู้ประกอบธุรกิจ 

ประชาชน/หน่วยงานภาครัฐ/
หน่วยงานเอกชน/NGOs/

สื่อมวลชน 



พันธกิจที่  1 
บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม

และโปร่งใส เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อผู้บริโภค 

พันธกิจที่ 2 
พัฒนากฎหมาย และนโยบายด้าน 

การคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อ
เหตุการณ์ 

พันธกิจที่ 3 
สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

พันธกิจที่ 4 
เผยแพร่ความรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกให้
ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิ 

ของตนเอง 

- ความต้องการความคาดหวัง 
- การประเมินความพึงพอใจ 

- การบริหารความเสี่ยง 
- มาตรการจัดการผลกระทบ 
   ทางลบ 
- นโยบายก ากับดูแลองค์การ 
ทีดี่ 
- แผนรองรับภาวะวิกฤติ 
และบริหารความเสี่ยง 
- การควบคุมภายใน 

ลักษณะส าคัญ 
ขององค์การ 

กระบวนงานสร้างคุณค่า 
กระบวนงานสนับสนุน 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไกการป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค            ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

ประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างท่ัวถึง อยู่อย่างเป็นธรรม มีความเข้มแข็งและย่ังยืน 
 



ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ช่องทางการรับฟัง วิธีการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. เครือข่าย - การรับพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค 
- การช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาเบ้ืองต้นกับผู้บริโภค 

หน่วยงานท่ีมีเครือข่าย 

2. สื่อสาธารณะ - การรวบรวมข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

3. Social Media - Website สคบ., Facebook, Line, Email ทุกหน่วยงาน 

4. คลินิกเคลื่อนท่ี  - การออกไปให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและรับฟังข้อคิดเห็นจาก
ผู้บริโภคน ามาพัฒนาองค์กร 

ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครอง
ผู้บริโภค(ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน) 

5. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ผู้บริโภค 

- รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค 
- ตู้รับฟังความคิดเห็น 
- แบบส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกหน่วยงาน 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

6. ไปรษณีย์/หนังสือราชการ - แบบสอบถามผ่านทางไปรษณีย์ และหนังสือราชการ ทุกหน่วยงาน 

7. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 - แบบฟอร์มเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภค ทุกหน่วยงาน 

8. Focus Group - การประชุมสัมมนากลุ่มย่อย หรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกหน่วยงาน 



รูปแบบกระบวนการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ 

การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ 

บุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ผู้บริโภค/องค์กร 
ผู้ประกอบการ 

ประชาชนผู้รับบริการ 
องค์กรชุมชน/ 

เครือข่ายองค์กรชุมชน 

การให้บริการ 
รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

ประเมินความ 
พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

ผลการประเมิน 

ปรับปรุงกระบวนการ 

บรรลุตาม KPI 

ไม่บรรลุตาม KPI 

1.ด้านเวลา 
2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
3.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 

4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการส ารวจ : แบบสอบถาม 
 

รวมรวม และวิเคราะห์แบบสอบถาม 

สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความเห็น เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ สคบ. ต่อไป 

เสนอรายงานสรุปผลการประเมินแบบสอบถามให้ผู้บริหาร สคบ. ทราบ
และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาปรับปรุงด าเนินการ 

สรุปผลการแสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 
ศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 
1. ความพึงพอใจผ่านทางระบบ (Smile Box) รวม จ านวน 1,111 ราย 
- ร้อยละของผู้รับบริการที่พอใจในบริการ ร้อยละ 99.73  
2. ความพึงพอใจผ่านทางระบบสายด่วน สคบ. 1166 รวม จ านวน  8,002 ราย 
- ร้อยละของผู้รับบริการที่พอใจในบริการ ร้อยละ 97.27 
3. ความพึงพอใจโดยตอบแบบสอบถาม รวม จ านวน 515 ราย 
- เฉลี่ยร้อยละของผู้รับบริการที่พอใจในบริการ ร้อยละ 99.91 



การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันเพื่อการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเชิงรุก 

เพิ่มการประเมินความพึงพอใจ
ในภาพรวมของ สคบ.  

น าความเห็นที่ได้จาก 
ความไม่พึงพอใจไปปรับปรุง 

2559 - 2561 
ความไม่พึงพอใจ เรียงล าดับความไม่พอใจ 

- เกิดความล่าช้า 
- ช่องทางการติดต่อ 
- รูปแบบกระบวนการปฏิบัติงาน 

การปรับปรุงความไม่พึงพอใจ 1. ปรับปรุงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภค 
2. ปรับปรุงรูปแบบกระบวนงานให้มีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในมาตรการต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารและองค์กร 
3. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาสังคม ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานเชิงนโยบายและ
ให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน 

มาก 


น้อย 



การขยายบทบาทสู่ภูมิภาค และ การให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน การจัดคลินิกเคลื่อนที่   

         การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น และการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ภาครัฐ มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้ประกอบธุรกิจ  
สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ประกาศตามคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



การด าเนินการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 

น าผลส ารวจมาวิเคราะห์ และน าไปพัฒนาหรือ
สร้างนวัตกรรมการบริการ 

- เกิดการบริการที่รวดเร็ว 
- ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
- ลดความซ้ าซ้อน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก 
- ง่ายต่อการติดต่อของผู้ประกอบการ 

                ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด าเนินการ
ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. ในการร่วมใช้ฐานข้อมูลการให้บริการศูนย์
รับค าขออนุญาต ในการด าเนินการใช้หน้าจอระบบ Biz Portal ในการ
ส่งแบบฟอร์มค าขอหรือพิจารณาค าขออนุญาตการประกอบธุรกิจทั้งใน
ด้านการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และการประกอบธุรกิจขายตรง 
โดยเป็นระบบกึ่งอิเล็กทรอนิกส์ กึ่ง Manual เนื่องจากยังต้องมีการ 
upload เอกสารบางรายการเข้าสู่ระบบเพื่อประกอบการรับใบอนุญาต  



 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีกำรจัดโครงกำรสัมมนำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวน
กระบวนงำนไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และก ำหนดรำยละเอียดขั้นตอนให้ชัดเจนในภำพรวมของส่วนรำชกำร รวมทั้งเป็นกำร
ก ำหนดข้อบ่งชี้ท่ีส ำคัญและกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกระบวนกำร ได้แก่ 
 1. โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดท ำกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำของ สคบ. (5 ระบบงำน 31 กระบวนงำน) 
 2. โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดท ำกระบวนกำรสนับสนุนของ สคบ. (19 กระบวนงำนสนับสนุน และ 112 กระบวนงำนย่อย) 
 ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดท ำกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ และจัดท ำกระบวนสนับสนุนของ สคบ. ประจ ำปี 
พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ หน่วยงำนได้จัดท ำเอกสำรเผยแพร่กระบวนกำรหลักของ สคบ.  จ ำนวน 200 เล่ม และกระบวนกำรสนับสนุน จ ำนวน 130 เล่ม และ
แจ้งเวียนเพื่อให้บุคลำกรใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำร และมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์เพื่อเป็นองค์ควำมรู้ให้ แก่ประชำชน
และผู้บริโภค หน่วยงำนในส่วนภูมิภำคทรำบ 



ช่องทำงกำรสื่อสำร 

ช่องทำงกำรสื่อสำร และประเด็นกำรในสื่อสำร  
ที่สำมำรถเข้ำถึงผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- แจ้งข้อมูลข่ำวสำรและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
- เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

- แจ้งข้อมูล ข่ำวสำร ประกำศ ระเบียบ ค ำสั่ง 
และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  

- แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรร่วมกัน /ติดตำมงำน 
- สอบถำมประเด็นปัญหำ และแนวทำงแก้ไข 

- เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของ สคบ. 
- กำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

- ให้ค ำปรึกษำ และข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำร
คุ้มครองผู้บริโภค 
- ประเด็นปัญหำและแนวทำงแก้ไข 

Facebook 
Line 

Intranet 

พูดคุย
โดยตรง 

Website 
Ocpb.go.th 

- ข้อมูล/ประเด็นปัญหำ/กำรบริกำร 
- สอบถำมระยะเวลำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

- รับฟังควำมคิดเห็น และข้อร้องเรียน 

สำยด่วน 
1166 

โทรศัพท์
ภำยใน 

ตู้รับฟัง
ควำมเห็น 



ร้องทุกข์ออนไลน์ กับ สคบ. ง่ายไม่ต้องเดินทาง แถมติดตามผลได้ตลอดเวลา ด้วย “ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค” 

           ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีการสร้างนวัตกรรมการบริการที่ตอบสนองความต้องการทั้งภาพรวมและเฉพาะกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิผล ในการพัฒนาระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการอ านวยความสะดวกรวดเร็ว และ
สามารถติดตามผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการเดินทางมายังศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค 
  
ข้อควรรู้ในการร้องทุกข์ออนไลน์ 
1. การร้องทุกข์ออนไลน์จะใช้เลขบัตรประชาชนของผู้ร้องทุกข์ ล๊อคอินเพื่อเข้าระบบ 
2. เตรียมส าเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์ให้พร้อม 
3. ข้อมูลทุกอย่างท่ีกรอกเพื่อการร้องทุกข์ต้องไม่เป็นเท็จ  
พร้อมทั้งมีเอกสารและรูปภาพประกอบการร้องทุกข์ให้ชัดเจน  
4. สายด่วน 1166 



วิธีร้องทุกข์ออนไลน์ ติดตามเรื่องร้องทุกข์ 

ร้องทุกข์ออนไลน์ 

เลือกรายการประเภท 

หัวเรื่อง/ผู้ถูกร้องทุกข์ 

บันทึกเรื่องร้องทุกข์และ
รายละเอียด 

แนบรายละเอียดเอกสาร
ประกอบการร้องทุกข ์

ขั้นตอนและวิธีการผ่าน 
“ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค” 

      เลือกเมนู ติดตามเรื่องร้องทุกข์ กดเลือกหัวข้อ
เรื่องร้องทุกข์ของคุณ ระบบจะรายงานสถานการณ์
ด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ให้ทราบเป็นระยะ และอาจ
มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเพื่อนัดเจรจาไกลเกลี่ย 



                  ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้มีกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรให้บริกำรใน กำรเตรียมเปิดศูนย์รับค ำขออนุญำต โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีกำรด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลและกำรใช้หน้ำจอระบบ Biz Portal ในกำรส่งแบบฟอร์มค ำขอ
หรือพิจำรณำค ำขออนุญำตกำรประกอบธุรกิจ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงบริกำร มีควำมคล่องตัวในกำรให้บริกำรตำม
ควำมแตกต่ำงของผู้รับบริกำร รวมทั้งเอื้อให้ผู้รับบริกำรสำมำรถด ำเนินกำรตำมควำมต้องกำรเฉพำะบุคคลได้ โดยไม่ต้องเดินทำง
มำยังส ำนักงำน 



กำรเตรียมกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ในกำรใช้หน้ำจอระบบ Biz Portal  



กระบวนการจัดการช่องทางและข้อมูลการรับฟังและเรียนรู้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การจัดการช่องทาง 
การรับฟังและเรียนรู ้

ช่องทางท่ี
เหมาะสม 

การจัดการข้อมูลที่ได้จากการรับฟังและ
เรียนรู ้ ข้อมูลที่ต้องการ การน าข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ 

ผู้บริโภค 

ผู้ประกอบการ 

ประชาชน 

หน่วยงานภาครัฐ 

เว็บไซต์ สคบ. 

ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ สคบ. 

หน่วยงาน
ภาคเอกชน 

สื่อมวลชน 

พูดคุยโดยตรง 

สายด่วน 1166 

 
- ความต้องการ 
- ความคาดหวัง 
- ข้อร้องเรียน 
- ข้อเสนอแนะ 
- ข้อคิดเห็น 

 

- วางแผน
ยุทธศาสตร์ 
- ปรับปรุง

กระบวนงาน 
- พัฒนาการ
ให้บริการ 

- แก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียน 

ก าหนดช่องทาง
ที่เหมาะสม 

พัฒนาช่องทาง 

ด าเนินการ 

รับฟัง 

ประเมิน
ประสิทธิภาพ

ช่องทาง 

ทบทวนและ
ปรับปรุง 

วิเคราะห์การ
เข้าถึงช่องทาง 

วิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 

ติดตามและ
ประเมินผลการ

ด าเนินการ 

รวบรวมข้อมูล
จากทุก
ช่องทาง 

บันทึกข้อมูล 

intranet 



                  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และข้อตกลงการให้บริการในงานด้านต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การด าเนินงานรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคและให้ค าปรึกษามีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ระเบียบ หลักเกณฑ์งานบริหารเรื่องราวร้องทุกข์อย่างชัดเจน ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการก าหนดกรอบระยะเวลา ขั้นตอน รายละเอียด และ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทาง ในการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคและให้ค าปรึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็น คู่มือใน
การศึกษางานบริหารเรื่องราวร้องทุกข์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

งานรับเร่ืองร้องราวร้องทุกขแ์ละสายด่วน 1166 
งานแก้ไขปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข์ (ชั้นเจ้าหนา้ที)่ 

งานบริหารเรื่องราวร้องทุกข์ 

การบริหารจัดการผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกบัหนงัสือร้องเรียนในชอ่งทาง
ต่าง ๆ เพื่อน าส่งไปยังหน่วยงานภายในที่เกี่ยวขอ้ง 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้มลู 
ผ่านเว็บไซต์ สคบ. 



 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีกำรด ำเนินงำนโดยคณะท ำงำนตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำร
ของ สคบ. โดยมีกำรรำยงำนสถิติกำรร้องเรียน ประเด็นปัญหำ และกำรแถลงผลงำนผ่ำนสื่อมวลชน สื่อประชำสัมพันธ์ด้ำนต่ำง ๆ 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนเป็นระยะ ทั้งภำยในและภำยนอก โดยอำศัยนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ Social 
network, Facenook LIVE เป็นต้น เพื่อชี้แจงประเด็นและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และตอบข้อซักถำมอย่ำงรวดเร็ว
ให้กับประชำชนหรือผู้บริโภคที่มีข้อสงสัยต่ำง ๆ ในด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีรองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
(นำยพิฆเนศ ต๊ะปวง) เป็นโฆษกส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค และทีมโฆษกร่วมด ำเนินกำรในส่วนงำนต่ำง ๆ 



 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยหน่วยงำนมีหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบตำมแนวทำงดังนี้ 
 1. กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจที่เน้นกำรชี้แจงผลกำรด ำเนินงำนที่ได้ด ำเนินกำรผ่ำนมำแล้ว โดยเฉพำะเรื่องที่อยู่ใน
ควำมสนใจหรือเป็นกำรแก้ปัญหำควำมเดือนร้อนของประชำชน หรือเป็นกำรแจ้งข่ำวเพ่ือเตือนหรือแจ้งมำตรกำรที่ก ำลังจะมีผลใช้บังคับ
และมีผลกระทบต่อประชำชนทรำบ 
 2. กำรค ำนึงถึงควำมถูกต้องของข่ำวสำร ควำมรวดเร็วทันต่อควำมจ ำเป็นที่จะให้ประชำชนมีควำมรับรู้เข้ำใจ และ
สร้ำงควำมเชื่อม่ันในรัฐบำล จึงต้องด ำเนินกำรในเชิงรุก และพิจำรณำใช้สื่อรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมจ ำเป็น  
 3. กำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน และกำรก ำหนด LINE ID และหมำยเลข
โทรศัพท์ในกำรส่งประเด็นข่ำวและรำยงำนข่ำวเพ่ือให้ทันต่อสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้มี
กำรด ำเนินกำรชี้แจงประเด็นข่ำวที่มีกำรส่งเข้ำมำได้แก่ ประเด็นโฆษณารองเท้าเหยียบปะการัง และประเด็นกรณีผู้ได้รับผลกระทบ
จากแอพพลิเคชั่น “เพย์ออล” เป็นต้น 

การรายงานการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 



หมวด 4 
การวัด การวิเคราะห์  
และการจัดการความรู้ 



การก าหนดวางแผนและติดตามรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด 
1. ก าหนดแนวทางการ
คัดเลือกตัวชี้วัดที่ส าคัญ

และหลักเกณฑ์การ
จัดล าดับความส าคัญ 

2. การก าหนดแผนการ
ติดตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

4. รวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินการจาก

หน่วยงานภายใน 

5. ผู้บริหารทบทวนผล
การด าเนินการตาม

ตัวชี้วัด 

6. ผู้บริหารสั่งการเพ่ือ
เร่งรัดและปรับปรุงการ
ด าเนินการในตัวชี้วัดที่มี
ผลการด าเนินการต่ ากว่า

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

7. ทบทวน/ปรับปรุง
แนวทางการก าหนด

ตัวชี้วัด และการ
ประเมินผลการ

ด าเนินงาน 

สคบ. มีการน าระบบการติดตามประเมินผล ที่ถูกออกแบบให้
สอดคล้องกับกระบวนการในการรายงานผลการด าเนินงาน ได้แก่ 
การรายงานตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ รายงานโครงการตามส านักกอง 
รายงานงบภาพรวม ทั้งนี้สามารถน าสารสนเทศที่มีในระบบมา
ประมวลผลเพื่อสรุปภาพรวมระดับหน่วยงานเพื่อน าเสนอต่อ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล และสรุปภาพรวมส าหรับติดตาม
ประเมินผลภายในหน่วยงานได้ 

3. การด าเนินการ 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไกลป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภค 
1. ร้อยละของผู้บริโภคที่ได้รับการชดเชย เยียวยา 
2. จ านวนกลไกการตรวจสอบ เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้า บริการที่อาจไม่ปลอดภัย 
3. จ านวนกลไกในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากฎหมายให้ทันต่อสภาพปัญหา 
1. จ านวนกฎหมายท่ีได้รับการพัฒนา (ฉบับ) 
2. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนากฎหมาย ๕ ระดับ 
3. จ านวนฐานข้อมูลด้านกฎหมาย (ด้าน) 
4. ร้อยละของการพัฒนาความเชื่อมโยงฐานข้อมูล 12 ด้าน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่ายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
1. ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคของประชาชน 
2. ร้อยละของผลส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค 
3. ร้อยละเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีท ากิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 
1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามพันธกิจ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
3. ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
4. ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด าเนินงานตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ หรือมาตรา 44 

ตัวช้ีวัดตามมาตรา 44 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
องค์ประกอบท่ี 1 (Function Base) 
1. ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการด าเนินงานของ สคบ. 
2. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
3. ความส าเร็จของการแก้ไขกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
4. ร้อยละของการสร้างและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
องค์ประกอบที่ 2 (Agenda Base) 
1. ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
2. ระดับความส าเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียน
กับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
องค์ประกอบที่ 3 (Area Base) 
- เป็นเรื่องของพ้ืนที่ (ไม่ต้องด าเนินการ) 
องค์ประกอบท่ี 4 (Innovation Base) 
1. การพัฒนานวัตกรรม 
2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
องค์ประกอบที่ 5 (Potential Base) 
1. การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
2. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดตามมาตรา 44 ที่ส าคัญ 



 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีระบบกำรจัดกำรข้อมูลที่มีประสิทธิภำพค ำนึงถึงผู้ใช้งำนทั้ง
ภำยในและภำยนอก ส่งผลต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง เอื้อต่อให้บุคลำกรและผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถ
เข้ำถึงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่  ระบบบริหำรศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณำกำร 

CCMS.OCPB.GO.TH 

กำรรำยงำนสถิติข้อมูลกำรร้องทุกข์ผู้บริโภค ผ่ำนเว็บไซต์ 
http://www.ocpb.go.th/graph_views.php?graph_id=25 

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนต่ำงๆ ที่ เป็นปัจจุบันแบบ 
Realtime มีข้อมูลผู้บริโภคและ
กฎหมำยที่น่ ำรู้ เข้ำถึง ได้  เป็น
ประโยชน์ต่อประชำชน 

กำรน ำเสนอรำยงำนสถิติข้อมูลกำรร้องทุกข์ผู้บริโภค 
ผ่ำนเว็บไซต์ เพื่อทรำบถึงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
และช่วยในกำรวำงแผน ในกำรจัดกำรเรื่องร้องทุกข์ให้
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  



ระบบกำรติดตำมประเมินผล Warning System (ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร ตัวชี้วัด และงบประมำณ)  

 ระบบการติดตามประเมินผล เป็นระบบที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับกระบวนการงบประมาณของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และองค์กรอิสระ เพื่อให้หน่วยงานที่ใช้งานระบบ สามารถน าสารสนเทศที่มีในระบบมาประมวลผลเพื่อสรุปภาพรวมระดับหน่วยงาน
น าเสนอต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล และสรุปภาพรวมส าหรับติดตามประเมินผลภายในหน่วยงานได้ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้
ผู้ใช้งาน โดยสามารถก าหนดผู้ใช้งาน หน่วยงาน และขั้นตอนการจัดท า อนุมัติ รายงานผล ส าหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่มภายในหน่วยงานได้ 
คุณสมบัติพิเศษ (Key Features) 
- กำรก ำหนดข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของหน่วยงำน 
- กำรก ำหนดแหล่งเงิน 
- กำรก ำหนดประเภทรำยได้/ประเภทรำยจ่ำยหน่วยงำน 
- รำยงำนสรุปงบประมำณของหน่วยงำน 
- Dashboard ส ำหรับผู้บริหำร 
- ระบบกำรจัดกำรผู้ใช้งำนรองรับผู้ใช้งำนภำยในหน่วยงำน สำมำรถก ำหนดสิทธิ์ได้ตำมต้องกำร 

         ระบบคลังควำมรู้ผู้บริโภค เป็นระบบกำรเก็บ
องค์ควำมรู้ในเรื่องรำวต่ำง ๆ ผ่ำนสื่อกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ สคบ. Live,  
สื่อวีดีทัศน์, บทควำม, บล็อกองค์ควำมรู้ รวมทั้งข่ำว
ประชำสั มพันธ์  เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ง ำน เข้ ำถึ งแหล่ ง 
องค์ควำมรู้ได้อย่ำงทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

ระบบคลังควำมรู้ผู้บริโภค Knowledge.ocpb.go.th 



             การรายงานสถิติข้อมูลการร้องทุกข์จากผู้บริโภค ประจ าปี 2556 – 2561 โดยมีกราฟแสดงในแต่ละปี เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบถึงข้อมูลการร้องทุกข์จากผู้บริโภค สามารถน าข้อมูลที่มีประโยชน์ไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องร้องขอ 

สามารถคลิกดูรายละเอียด
และไฟล์แนบได้ 

การก าหนดข้อมูล และช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย เข้าถึงง่ายผ่านเว็บไซต์ OCPB.GO.TH  

                 การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และค่าใช้จ่ายใน 
การด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน หน่วยงานมีการ
เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างและค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึงข้อมูล ทราบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างในด้านต่าง ๆ 
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่ก าหนดไว้ 



             ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อ
การให้บริการ ได้แก่ ด้านเวลา ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมทั้งส ารวจ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการ 
ในการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
           1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม และความคาดหวังของผู้รับบริการ ศึกษาค้นหาถึงความจ าเป็น ความต้องการและความคาดหวัง 
           2. เพื่อทราบผลการด าเนินงานในปัจจุบันขององค์กรสามารถน าผลที่ได้มาก าหนดจุดมุ่งหมายหรือตั้งเป้าหมายในอนาคต 
           3. เพื่อลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  
           4. การส ารวจความพึงพอใจเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อกับลูกค้า และช่วยให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรในการใส่ใจการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องและให้ความส าคัญต่อลูกค้าอย่างแท้จริง 
            5. ผลการส ารวจจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง 



ประชาชนได้รับการคุ้มครอง 
อย่างทั่วถึง อยู่อย่างพอเพยีง  
มีความเข้มแขง็และยัง่ยืน 

พันธกิจ  

- พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ด้ า นก าร คุ้ มครอ งผู้ บ ริ โ ภคที่
ครอบคลุมต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
และการจัดการความรู้มีระบบ
ทันสมัย 

- พั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย ใ ห้ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ เอื้อต่อการพิทักษ์
ผู้บริ โภค และบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคครอบคลุม
ทุกภาคส่วนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

- ส นั บ ส นุ น ก า ร ร ว ม ตั ว ข อ ง
ผู้บริโภคให้มีอ านาจต่อรองกับผู้
ประกอบธุรกิจ และสร้างความ
ตระหนักให้ผู้ประกอบธุรกิจผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย 

- สร้างนวัตกรรมและพัฒนากลไก
ด้ านการ คุ้มครองผู้ บริ โภคให้
สอดคล้ อ งกับสถานการณ์  มี
ช่องทางเผยแพร่อย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไก
และป้องกันการคุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากฎหมาย
ให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหา 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้บริ โภคและ
เ ค รื อ ข่ า ย ด้ า น ก า ร คุ้ ม ค รอ ง
ผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรและเพิ่ม
ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 

1. Fanctional Based 
2. Agenda Based  
3. Area Based 
4. Innovation Based 
5. Potential Based 

ตัวชี้วัด 5 มิติ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

นโยบายท่ีส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

สคบ. ได้มีการติดตาม ประเมินผลผ่านระบบ MES 
โดยสามารถรายงานภาพรวมการด าเนินงาน ได้แก่ 
- รายงานตัวชี้วัดตามกลยุทธ์  
- รายงานผลการด าเนินงานตามส านัก/กอง 
- รายงานงบภาพรวม  

การน ารายงานผลการด าเนินในระบบ
บริหารศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบ
บูรณาการ ที่มีการเช่ือมโยงกับระบบ
ร้องทุกข์ผู้บริโภคให้เกิดรูปแบบในเชิง
วิเคราะห์ และสามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันที 

ระยะสั้น  

ระยะกลาง  

ระยะยาว  

วิสัยทัศน์ 

น าข้อมูลไปทบทวน 
แก้ไขปัญหา  
และปรับปรุง
กระบวนการ 

ที่ส าคัญ 



การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัวชี้วัด 

ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค และระบบบริหารศูนย์
คุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการ 

ระบบติดตามและประเมินผล 

แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค / แผนปฏิบัติราชการ 

น ำผลกำรวิเครำะห์ ทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขปัญหำเชิง
นโยบำยและกำรปรับ

ยุทธศำสตร ์

ป้องกันประชำชนให้ได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรเลือก 
ใช้สินค้ำกวดขันกำรโฆษณำสินค้ำเกินจริง 

เพ่ิมอ ำนำจหน้ำที่ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ในกำรด ำเนินคดี และกระบวนกำรเยียวยำให้มี

ประสิทธิภำพ 

จัดหน่วยเฝ้ำระวังกำรโฆษณำสินค้ำอันตรำย เตือนภัย  

ออกตรวจตรำในเชิงป้องกันอย่ำงเข้มข้น 

พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคให้มีควำมเข้มแข็ง  

ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องปรำบปรำมอย่ำงต่อเนื่อง  
เช่น ปคบ. อย. กรมกำรค้ำภำยใน 



 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านต่าง ๆ เพื่อน ามา
วิเคราะห์และจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค สร้างความรับรู้  
ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกภาคส่วน  

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น 

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 

กิจกรรมตรวจติดตามพฤติการณ์ของ 
ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค 

      - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมรู้ 
และควำมเข้ำใจในอ ำนำจหน้ำท่ี ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
      - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถ
ด ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ 
      - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทรำบ
นโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริ โภคและสำมำรถน ำไปก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสมกับพื้นที่ได้ 

      - ภำครัฐ มีทักษะ ควำมรู้และควำม
เข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
      - ผู้ประกอบธุรกิจ สำมำรถปฏิบัติตำม 
พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ประกำศ
ตำมคณะกรรมกำร เฉพำะ เ รื่ อ ง  และ
กฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้อง 

  

      - เพื่อติดตำมและสอดส่องพฤติกำรณ์
ของผู้ประกอบธุรกิจ 
      - เพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำร
กระท ำของผู้ประกอบธุรกิจให้ปฏิบัติ
ถูกต้องตำม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
2522  

ส ำรวจและวัดผล
กำรด ำเนินงำน 



 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็ว สำมำรถแก้ไขปัญหำและตอบสนองสถำนกำรณ์อย่ำง
ทันถ่วงที ในกำรน ำระบบ GFMIS มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนในกำรบริหำรงบประมำณให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย ได้แก่ แผนกำรปฏิบัติงำน/แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
กำรจัดสรรงบประมำณ โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมำณ พร้อมทั้งมีกระบวนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องรวดเร็ว และน ำไปประกอบกำรตัดสินใจด้ำนกำรเงินกำรคลัง
ได้อย่ำงมีเหตุผล 



กระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.การบ่งชี้
ความรู้ 

2. การสร้าง
และแสวงหา

ความรู ้

3. การจัดการ
ความรู้ให้เป็น

ระบบ 

5. การเข้าถึง
ความรู ้

4. การประมวล
และกลั่นกรอง

ความรู้ 

7. การเรียนรู้ 

6. การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน

ความรู้ 

1. เรื่อง ขั้นตอนการเปรียบเทียบความผิด  7. เรื่อง แนวทางการตรวจสอบภายใน 
2. เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย  8. เรื่อง ข้อความโฆษณาท่ีฝ่าฝืน พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
3. เรื่อง การจัดท าตัวชี้วัดรายบุคคล  9. เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเงินการคลัง 
4. เรื่อง รู้เท่าทัน สินค้าอันตราย   10. เรื่อง แนวทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 
5. เรื่อง พรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 11. เรื่อง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
6. เรื่อง ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561  12. เรื่อง ร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล 

องค์ความรู้ 

ระบบคลังความรู้
ผู้บริโภค 

แผนการจัดการความรู้ KM 

แต่งตั้งคณะท างานฯ 

การคัดเลือกองค์ความรู้ 



การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการน าข้อมูลไปท าประโยชน์ต่อยอดการเรียนรู้ภายในหนว่ยงาน  

        ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรม 
KM DAY 2018 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และจัดให้มีระบบในการบริหารการเรียนรู้เพื่อรองรับให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศในการท างานที่มีการแสดงความคิดริเริ่ม
ใหม่ๆ ในหน้าที่ของตน ท าให้มีความสุขในการท างาน และส่งผลให้บุคลากรมี
ความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนการด าเนินงานให้รวดเร็วที่เกิดจาก
สารสนเทศหรือแหล่งองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ พร้อมทั้งน าความรู้ไปปรับใช้กับการ
ด าเนินงาน การพัฒนาคน และพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน 
Social Network 

กิจกรรม KM 
DAY 2018 

การวัดและประเมินผลของกิจกรรม  
KPI และเป้าประสงค์ 

การน าไปปรับปรุงการด าเนินงาน และจัดเก็บ
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบผ่าน 

ระบบคลังความรู้ผู้บริโภค 



กระบวนการรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล เช่ือมโยงกบัข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ภายนอกองค์การ 

แผนรองรับภาวะฉุกเฉินด้าน
สารสนเทศ 
1.การวเิคราะห์ความเส่ียง 
2.การเตรียมความพร้อม 
- กรณีเกดิเหตุไฟฟ้าดบั 
- กรณีเกดิเหตุน า้ร่ัว 
- กรณีเกดิภัยคุมคาม 
- กรณีระบบเครือข่ายไม่

สามารถใช้งานได้ 
- กรณีระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค

ไม่สามารถใช้งานได้ 
- กรณีระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกส์ไม่สามารถใช้
งานได้ 

3. การจดัองค์กร 
4. การฟ้ืนฟู/ การท าให้กลบัสู่สภาพ
เดมิ 

6.การฝึกอบรมการใช้งานระบบ 

4.ควบคุม ก ากบั ดูแลการออกแบบและพฒันาระบบ /การออกแบบข้อมูลพืน้ฐาน  

5.ทดสอบระบบ  Unit Test ประชุมคณะท างาน /ผู้เกีย่วข้องการปรับปรุงแก้ไขระบบให้พร้อมใช้งาน 

3.ศึกษา ควบคุมการออกแบบ และการพฒันาระบบ 

2. น าเอกสารการวเิคราะห์ระบบมาศึกษาพร้อมข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 

1. ศึกษา วเิคราะห์ข้อมูลการพฒันาระบบ รวบรวมความต้องการ 

7.ตดิตาม ประเมนิผล ดูแลบ ารุงรักษาระบบ การแก้ไขปรับปรุงเพิม่เตมิความต้องการขององค์กร 

การส่งเสริมสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  การจดัโครงการอบรมสัมมนาเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสารสนเทศ 

                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีกำรเชื่อมโยงข้อมูล สำรสนเทศ และองค์ควำมรู้ระหว่ำงหน่วยงำนจน
เกิดกำรพัฒนำนวัตกรรม ได้แก่ กำรให้บริกำรผ่ำนศูนย์รับค ำขออนุญำต ในกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรง
และตลำดแบบตรง เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมล่ำช้ำ และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกำรที่ยื่นค ำขอ ให้มีควำมสะดวก
รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องเดินทำงมำยังส ำนักงำน 

1. ส่งแบบฟอร์มค ำขอในรูปแบบ word file (.doc) 
2. มอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบด ำเนินกำรพิจำรณำอนุญำตผ่ำนระบบ และก ำหนดสิทธิในกำรใช้ระบบ (admin/ จนท. เป็นต้น) 
3. มอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้ค ำแนะน ำและฝึกปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีศูนย์ อย่ำงน้อย 2 คน (สำยด่วน/ แชท/ อีเมล์) 
4. ก ำหนดสถำนท่ี/ท่ีตั้ง และจัดหำอุปกรณ์ 
5. ปรับปรุงข้อมูลในคู่มือฯ ให้เป็นปัจจุบัน (update) 



1. เรื่อง ขั้นตอนกำรเปรียบเทียบควำมผิด   
2. เรื่อง กำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย   
3. เรื่อง กำรจัดท ำตัวชี้วัดรำยบุคคล   
4. เรื่อง รู้เท่ำทัน สินค้ำอันตรำย    
5. เรื่อง พรบ.ขำยตรงและตลำดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  
6. เรื่อง ธุรกิจกำรให้เช่ำซื้อรถยนต์และรถจักรยำนยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ พ.ศ. 2561   
7. เรื่อง แนวทำงกำรตรวจสอบภำยใน 
8. เรื่อง ข้อควำมโฆษณำท่ีฝ่ำฝืน พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
9. เรื่อง แนวทำงปฏิบัติกำรเงินกำรคลัง 
10. เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภำค 
11. เรื่อง กำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชำติ ฉบับที่ 1 
12. เรื่อง ร้องเรียนอย่ำงไรให้ได้ผล 

องค์ควำมรู้ ของ สคบ. ประจ ำปี พ.ศ.2561 

         หน่วยงำนมีกำรน ำองค์ควำมรู้มำพัฒนำบุคลำกรภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่องให้มี 
แนวทำงกำรปฏิบัติ และกำรน ำไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งได้จัดท ำข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดกำรคิดค้นหรือสร้ำงนวัตกรรมที่จะตอบสนองต่อผู้รับบริกำร
ได้อย่ำงรวดเร็ว เกิดกำรสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน รวมทั้ง หน่วยงำนได้จัดท ำ
ระบบเตือนภัยผู้บริโภค (Thailand Consumer Alert System)  

- กำรแจ้งเตือนภัยสินค้ำท่ีไม่ปลอดภัย 
- คลังควำมรู้ผู้บริโภค 
- ข่ำวประชำสัมพันธ์เตือนภัยผู้บริโภค 
- กำรตรวจสอบข้อมูลสินค้ำ 
- ช่องทำงกำรติดต่อสนทนำ 

กำรน ำองค์ควำมรู้มำใช้เพื่อสร้ำงนวัตกรรม 



องค์ความรู้สู่แนวทางปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) 

แผนการจัดการความรู้ KM DAY 2018 พ.ศ. 2561 

KPI กระบวนงาน 

KPI ผลลัพธ์หมวด 7 

KPI ค ารับรอง 

KPI ยุทธศาสตร ์

1 .  ก า ร ป ลู ก ฝั ง แ น ว คิ ด ทิ ศ ท า ง ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนการ
จัดการความรู้ เพ่ือเป็นการก าหนดการ
คิดเชิงสร้างสรรค์และโครงการใหม่ๆ ที่
บุคลากรทั้งองค์กรต้องน าไปปฏิบัติ 

2. ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานมี
การผลักดันและสนับสนุนอย่างจริงจัง 
ในด้านเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย 
รวมถึ งการ ให้ ความ เป็ น อิสระทาง
ความคิด 

3. การน าความคิดหรือองค์ความรู้ที่
พัฒนามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ิม
แรงจูงใจในการน าไปปฏิบัติ และน า
ผลสัมฤทธิ์ที่ ได้ ไป เชื่ อมโยงกับการ
ประเมินผล 

5. ปลูกฝังการพัฒนานวัตกรรมให้เป็น
ค่านิยมและความเชื่อในการท างาน  

4. การสร้างค่านิยมในการแข่งขันด้าน
นวัตกรรมภายในองค์กร มุ่งเน้นให้เกิด
การแข่งขันระหว่างกลุ่มงาน แผนกงาน 
เพ่ือให้เกิดบรรยากาศของการส่งเสริม
การพัฒนาสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน 

6 .  ติ ดตามประ เมินผล  วิ เ คร าะห์ 
ปรับปรุง 



องค์ความรู้สร้างมาตรฐานใหม่ 
นวัตกรรมการบริการแก่ประชาชน 

              หน่วยงานมีการน าข้อมูลองค์ความรู้ที่มีการถ่ายทอดตามแผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) มาใช้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
การร้องทุกข์ผู้บริโภค และสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้ค าปรึกษาในช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งการน าไป สู่การสร้าง
มาตรฐานใหม่ที่น าไปสู่การบริการในการพัฒนา ระบบจอแสดงผลการด าเนินงาน และระบบบัตรคิว  

สร้างการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2560 - 2564 

             ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักแผนและกำรพัฒนำ  
กำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2563) 
และน ำแผน DE มำเป็นกรอบ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล” ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2560 -2564” เพ่ือมุ่งเน้นขับเคลื่อนภำรกิจหลักของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ด้วย 
ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล มำสร้ำงสรรค์ ใช้ประโยชน์ ตอบโจทย์กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน เพ่ือเป็น
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำของประเทศ ทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งสร้ำงคุณค่ำ และให้ควำมส ำคัญกับ
ผู้รับบริกำร โดยหมำยรวมถึงกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วิธีกำรท ำงำน กำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรปรับปรุง
กฎหมำย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้ง กำรจัดสรรทรัพยำกร และปรับโครงสร้ำง
ก ำลังคนของหน่วยงำน 

ภาพรวมของการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสคบ. พ.ศ.2560 -2564 
1. กำรศึกษำวิเครำะห์สถำนภำพปัจจุบัน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลฯ ศึกษำแผน/นโยบำยที่เกี่ยวข้องด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรจัดท ำแบบสอบถำมข้อมูลด้ำน ICT สคบ. ในด้ำนบุคลำกร 
ระบบ/ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ แผนงำน และโครงกำร 

2. กำรระดมควำมคิดเห็น เป็นกำรรวบรวมข้อมูล ควำมคิดเห็นจำกผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจำกขั้นตอนข้ำงต้น เป็นข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์และ
ด ำเนินกำร กำรสัมภำษณ์ SMART PEOPLE เพื่อรวบรวมควำมเห็นกำร
ให้ข้อมูลแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคในภำคเกษตร เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี 

3. กำรจัดท ำสรุปแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลฯ โดยน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำ
วิเครำะห์สถำนภำพปัจจุบัน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และควำมเห็นที่ได้รับกำร
ด ำเนินกำรข้ำงต้น ได้เป็นแนวทำง (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลฯ 



ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีการวิเคราะห์สถานภาพองค์กรและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

การวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคลากร   - บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศ สำมำรถบริหำรจัดกำรได้แต่ยังขำดควำมรอบรู้เชิงลึก
และอัตรำก ำลังน้อย 
- บุคลำกรทั่วไปของ สคบ. มีควำมสนใจ แต่ยังมีบำงส่วนขำดควำมตระหนักในกำรน ำเทคโนโลยีมำปรับปรุงงำนให้ดีขึ้น 
- มีกำรสนับสนุนกำรสร้ำงทักษะและทัศนคติที่ดีในกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่บุคลำกร 
- จัดให้มีผู้ช ำนำญกำรภำยนอกมำร่วมปฏิบัติกำรในบำงโครงกำรเพื่อให้เกิดกำรถ่ำยทอดทักษะควำมรู้กับบุคลำกร เป็นกำรลดช่องว่ำงใน  
กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศ และให้มีควำมเข้ำใจ เตรียมกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อรองรับกำรก้ำวสู่ไทยแลนด์ 4.0 

การวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านงบประมาณ และสถานที่ 

การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน 
ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรภายใน 

- ปัจจัยด้ำนอุปกรณ์ ฮำร์ดแวร์/ ซอฟแวร์ โดย สคบ. มีซอฟแวร์ถูกลิขสิทธ์ิ มีสัดส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อกำรใช้งำนมีปริมำณเพียงพอ
ต่อกำรบริกำรประชำชนเพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว 
- ปัจจัยด้ำนข้อมูล สคบ. ยังมีปัญหำในส่วนของกำรก ำหนดมำตรฐำนข้อมูลอยู่ซึ่งอำจก่อให้เกิดปัญหำในกำรบูรณำกำรระหว่ำงระบบงำน
ต่ำงๆ ภำยในหน่วยงำน ควรก ำหนดมำตรกำรหรือนโยบำยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและก ำหนดมำตรฐำนข้อมูลให้ครอบคลุม 
ตลอดจนแนวทำงด ำเนินกำรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

         สคบ. มีระบบสำรสนเทศที่ใช้สนับสนุนกำรท ำงำน หลำกหลำยระบบ แต่เมื่อ
วิเครำะห์กำรใช้งำน ยังไม่สำมำรถใช้งำนได้เต็มประสิทธิภำพ เนื่องจำกมีข้อจ ำกัด  
ด้ำนปริมำณเจ้ำหน้ำท่ีไม่เพียงพอ หรือละเลยไม่อยำกใช้งำนระบบ 

การวิเคราะห์ปัจจัย 
ด้านระบบงานสารสนเทศ 

ผู้บริหำร ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเจริญเติบโตทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศของ สคบ. ท่ีจะ
ใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำองค์กร ควรให้มีกำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร ยกระดับควำมส ำคัญของหน่วยงำนที่ดูแล และกำรวำงแผน
และพัฒนำระบบสำรสนเทศ  

        สคบ. มีประเด็นการวิเคราะห์ท่ีเกี่ยวข้องด้านข้อมูลและกระบวนการท างาน ซ่ึงเป็นจุดส าคัญที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน จึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาและวางแผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
1.กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรด้ำนข้อมลู  2.กำรวิเครำะห์ระบบสำรสนเทศ  
3.กำรวิเครำะห์สถำนภำพเครือข่ำยสื่อสำร 4.กำรวิเครำะห์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) 
5. กำรวิเครำะห์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ำย (Client) และอุปกรณ์ต่อพ่วง 6. กำรวิเครำะห์ระบบ
ควำมมั่นคงปลอดภ้ยด้ำนสำรสนเทศ (Computer Security System) 
7. ภำพรวมสถำปัตยกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศของ สคบ.  

มีตัวชี้วัดการบรรลุตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 



สคบ. มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Contingency Plan)  

               ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีภำรกิจหลัก คือ กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์จำกผู้บริโภค ติดตำมพฤติกรรมของผู้ประกอบกำรที่
อำจจะเข้ำข่ำยละเมิดสิทธิของผู้บริโภค เผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับสิทธิที่ผู้บริโภคพึงมี รวมทั้งภำรกิจด้ำนอ่ืน ๆ ที่เ กี่ยวข้อง โดยมีช่อง
ทำงกำรสื่อสำรกับผู้บริโภคหลำกหลำยช่องทำง และได้น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรแก่ประชำชน จึง
จ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือหำวิธีกำรป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้น อันส่งผลกระทบต่อระบบเทคโน โลยี
สำรสนเทศของส ำนักงำนฯ  

สภาพปัจจุบันของห้องปฏิบัติการสารสนเทศ 

สถานภาพของบุคลากร 
ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภัยพิบัติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
       ห้องศูนย์ข้อมูล Data center อยู่บริเวณ 
ชั้น 5 ของอาคาร และเป็นกระจกใส เพื่อช่วย 
ลดความเสี่ยงในการด าเนินงาน จึงสามารถเพิ่ม
ความปลอดภัยได้โดยด าเนินการจัดเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย มีการกั้นห้องในห้องปฏิบัติการ
แยกสัดส่วนระหว่างบริเวณพื้นที่เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า และเครื่ องคอมพิวเตอร์แ ม่ข่าย และ
ด าเนินการวางระบบเครือข่าย ส่วนภัยพิบัติที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่  

สถานภาพของสถานที่ตั้ง 1.ภัยท่ีเกิดจากระบบและคอมพิวเตอร์ 
- ความเสี่อม/หมดอายุของอุปกรณ์ 
- การใช้อุปกรณ์ไม่ถูกวิธี แก้ไขโดยการจัดท าคู่มือ
การใช้งาน 
- ระบบไฟฟ้า/เครื่องส ารองไฟฟ้า 
- ภัยท่ีเกิดจากการบุกรุกด้านเครือข่าย แก้ไขโดย
การปรับปรุงการเข้าถึงระบบ ปัจจุบัน ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้คีย์การ์ดในการเข้าออก
ศูนย์ข้อมูล (Data center) การบันทึกการเข้า-
ออกของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานในห้อง และการน าระบบ Finger 
Scan เข้ามาใช้ควบคู่คีการ์ดด้วย 
2. ภัยทางกายภาพ  
(เพลิงไหม,้ ไฟฟ้าดับ, เหตุน้ ารั่ว) 
3. ภัยจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
(ไวรัสที่มีการพัฒนา) 

4. ภัยจากการจลาจล  
(การบุกรุกเข้าห้องศูนย,์ การก่อการร้าย,  
การชุมนุมประท้วง) 
5. การเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็น  
6. หน่วยงานมีกระบวนการเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ภัยพิบัติ 
   กรณี เกิดเหตุไฟไหม้ 
   กรณี เกิดเหตุไฟฟ้าดับ 
   กรณี เกิดเหตุน้ ารั่ว 
   กรณี เกิดภัยเทคโนโลยี 
   คอมพิวเตอร์ 

7. การจัดองค์กรปฏิบัติการฉุกเฉิน 

8. หน่วยงานมีแผนท าให้ระบบคอมพิวเตอร์กลับ 
สู่สภาพเดิม (Disaster Recovery Plan)  

เมื่อระบบเกิดความเสียหายหรือหยุดท างาน 

หน่วยงานมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  



แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 

            หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. โดยมี
แผนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินและมีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์  
 - เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความม่ันคงของฐานข้อมูล 
 - เพื่อลดความเสียหายที่จะอาจเกิดแก่ห้องศูนย์ข้อมูล (Data center)  
 - เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 
 - เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น 
 - การจัดท า Flow Chart กระบวนการเตรียมความพร้อมในกรณีต่าง ๆ ให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

Flow Chart กระบวนการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ 

Flow Chart กระบวนการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับ 

Flow Chart กระบวนการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุน้ ารั่ว 

Flow Chart กระบวนการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุภัยคุมคาม 

Flow Chart กระบวนการเตรียมความพร้อม 
กรณีระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ 

Flow Chart กระบวนการเตรียมความพร้อม 
กรณีระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคไม่สามารถใช้งานได้ 

Flow Chart กระบวนการเตรียมความพร้อม 
กรณีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้งานได้ 

ตัวอย่าง 



           ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีกำรใช้เทคโนโลยีมำเพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำรท ำงำนที่ครอบคลุมพันธกิจ
หลักของหน่วยงำน ได้แก่ กำรพัฒนำและเชื่อมโยงข้อมูลในกำรใช้หน้ำจอระบบ Biz Portal ผ่ำนระบบของศูนย์รับค ำขออนุญำต  
กำรพัฒนำระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค และระบบบริหำรศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณำกำรเพ่ือใช้ในกำรติดตำมและรำยงำนผล 

สคบ. ร่วมกับ ส ำนักงำน ก.พ.ร. พัฒนำและเชื่อมโยงข้อมูลในกำรใช้หน้ำจอระบบ Biz Portal ผ่ำนระบบของศูนย์รับค ำขออนุญำต 

ลดต้นทุน ติดตำมงำนอย่ำงรวดเร็ว กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำร กำรเชื่อมโยงข้อมูล 

             ส ำ นั ก ง ำนคณะกร รมกำ ร
คุ้มครองผู้บริโภค ได้ด ำเนินกำรร่วมกับ
ส ำ นั ก ง ำน  ก .พ . ร .  ใ นก ำ ร ร่ วม ใ ช้
ฐำนข้อมูลกำรให้บริกำรศูนย์รับค ำขอ
อนุญำต กำรใช้หน้ำจอระบบ Biz Portal 
ในกำรส่งแบบฟอร์มใบจดทะเบียนกำร
ประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบ
ตรง โดยเป็นระบบกึ่งอิเล็กทรอนิกส์ กึ่ง 
Manual เนื่องจำกยังต้องมีกำร upload 
เอกสำรบำงรำยกำรเข้ำสู่ ระบบเพื่อ
ประกอบกำรรับใบอนุญำต 

เกิดการบริการท่ีรวดเร็ว 

ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 

ลดความซ้ าซ้อน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก 

ง่ายต่อการติดต่อของผู้ประกอบการ 



           กำรออกแบบ พัฒนำกำรติดตำมงำนในระบบบริหำรศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณำกำร โดยได้มีกำรรวบรวมข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในด้ำน ต่ำงๆ ที่เป็น
ปัจจุบันแบบ Realtime มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลจำกระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคเพ่ือประกอบเป็นข้อมูลในกำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโ ยชน์ในด้ำน
ข้อมูลผู้บริโภค และกฎหมำยที่น่ำรู้แก่ประชำชน   

การเชื่อมโยงข้อมูลกรมการ
ปกครองเพ่ือตรวจสอบรายชื่อ 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับ กสทช. ที่มี
การส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบได้ทันที 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับ ETDA  
ที่เริ่มมีการส่งข้อมูลในระบบแล้ว 

            ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ลดระยะเวลา ลดขั้นตอน
ในการเดินทางของผู้บริโภค โดยสามารถด าเนินการผ่าน
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ในการจัดการเรื่องร้องทุกข์ รับเรื่อง
ร้องทุกข์และสามารถติดตามสถานการณ์ด าเนินการเรื่องร้อง
ทุกข์ของผู้ร้องทราบผลการด าเนินงานอย่างทันทีในระบบ
ดังกล่าว  

กำรพัฒนำกำรบริกำร Mobile App. ร้องทุกข์ผู้บริโภค 
เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน      

- รายงานสรุปเรื่องร้องทุกข์ รายปี ท่ัวประเทศ  
- รายงานเปรียบเทียบเรื่องร้องทุกข์รายปี 
- รายงานเรื่องร้องทุกข์แยกตามกอง (ช่วงเวลา)  
- รายงานเรื่องร้องทุกข์แยกตามจังหวัด 
- รายงานผู้ประกอบการที่ คคบ. มีมติให้ด าเนินคดีและยุติ 
- รายงานเรื่องร้องทุกข์แยกตามประเภท 
- รายงานเรื่องร้องทุกข์แยกตามช่องทางรับเรื่อง 
- รายงานเรื่องร้องทุกข์ช่องทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 



หมวด 5 
การมุ่งเน้นบุคลากร 



                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้ให้ควำมส ำคัญและเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน ในกำรปฏิบัติงำนจัดจ้ำงพนักงำนประเภทบุคคลพิกำรเข้ำร่วมงำน โดยได้
จัดจ้ำงงำนคนพิกำร จ ำนวน ๓ รำย (ประเภทจ้ำงเหมำบริกำร) รวมทั้ง มีแนวทำงในกำรก ำหนดอัตรำส่วนในกำรจ้ำงคนพิกำร กำรปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย และกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ซ่ึงเป็นกำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสำมำรถช่วยเหลือผู้อื่นได้ สอดคล้องกับนโยบำยด้ ำนรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยเป็นนโยบำยหลักที่มุ่งมั่น รักษำและส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ส่งเสริมกำรคุ้มครองผู้บริโภคใน
ระดับกลุ่มประชำสังคม กำรจัดต้ังเครือข่ำยและกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งกำรเปิดโอกำสให้ผู้ด้อยโอกำสเข้ำร่วมท ำงำนภำยในองค์กร 

กำรจัดจ้ำงพนักงำนประเภทบุคคลพิกำร  

1. มิติควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์  
- มีนโยบายแผนงาน และมาตรการด้าน HR ที่สอดคล้องกับเป้าหมายพันธกิจของส่วน
ราชการและจังหวัด 
- มีการวางแผนและบริหารก าลังคน 
- มีการบริหารก าลังคน กลุ่มที่มีทักษะและสมรรถนะสูง สร้างพัฒนาและ 
สืบทอดต าแหน่งบริหาร 

มำตรฐำนควำมส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

2. มิติประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
- กิจกรรมและกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคลสร้างความถูกต้องเป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน  
- ระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรพัยากรบุคคลท่ีถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัยและ
น ามาใช้ประกอบการบริหารทรพัยากรบุคคล 

3. มิติประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
- มีการรักษาข้าราชการที่จ าเป็นต่อการบรรลเุป้าหมาย 
- มีการสร้างความพึงพอใจของข้าราชการ ต่อนโยบาย มาตรการบริหารทรพัยากร
บุคคล 
- มีการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรูแ้ละพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- มีระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยา่งเหมาะสม 

4. มิติควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
- มีการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบรหิารทรัพยากร
บุคคล และการด าเนินการทางวินัยบนหลักการของความสามารถและผลงาน หลัก
คุณธรรม นิติธรรม และมนุษยธรรม 
- สร้างความโปร่งใสของกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคลและความพร้อมให้มีการ
ตรวจสอบ 

5. มิติคุณภำพชีวิตและควำมสมดุลของชีวติและกำรท ำงำน  
- การสร้างความพึงพอใจของข้าราชการต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบงาน
และบรรยากาศการท างาน 
- การจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่กฎหมายก าหนด  

        กำรสรรหำ ว่ำจ้ำง บรรจุ โปร่งใส และเหมำะสม 
           ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค มีการจัดท าระเบียบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ว่าจ้าง หรือบรรจุ โดยมีกระบวนการกลั่นกรอง และ
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติคุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการท างาน โดยเริ่มจากเง่ือนไขในการจัดท าประกาศรับสมัคร 
ได้แก่ คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน และการคัดเลือก
จาการสอบคัดเลือก ได้แก่ การสอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และมี
การสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความ
เหมาะสม เข้าเป็นบุคลากรขององค์กร ตามหลักการ “บรรจุคนให้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับต าแหน่งงาน” โดยค านึงถึงความส าเร็จขององค์กรที่ต้องอาศัย
บุคลากรที่ดี มีประสิทธิภาพในการท างาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน 



แผนกำรเตรียมและพัฒนำบุคลำกร (Human Resource Development Plan) ของ สคบ.  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำประเทศ 

ส่วนที่ 2 ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศำสตร์    

ส่วนที่ 3 ข้อมูลกรอบอัตรำก ำลัง  

และข้อมูลคนคุณภำพ 

ส่วนที่ 4 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรก ำลังคนเพ่ือ
ขอรับกำรจัดสรรทุนรัฐบำล ก.พ. 

ปี พ.ศ. 2561 - 2564 

ส่วนที่ 5 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรก ำลังคนเพ่ือ
ขอรับกำรจัดสรรทุนรัฐบำล ก.พ.  

 ปี พ.ศ. 2565 -2569 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (รำยกระทรวง) 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย สังคมไทย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศำสตร์องค์กร 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศตำมกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนำคต (New Engine of Growth) 

- แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 (S-Curve) / New-S-Curve)    - ยุทธศำสตร์ / แผนแม่บทกระทรวง   
- แผนงำน/ โครงกำรส ำคัญ /ภำรกิจหลักของหน่วยงำน    - องค์ควำมรู้ที่ต้องกำร 

- จ ำนวน นักเรียนทุน ก.พ. (ทุนศึกษำ) 1 คน (โท –เอก นิติศำสตร์) 
- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 1 คน 
- ผู้เข่ำร่วมโครงกำรพัฒนำผู้น ำคลื่นลูกใหม่ในรำชกำรไทย 2 คน 

        ในปี 2561 - 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้อง
ตำมบทบำทภำรกิจ ทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนนโยบำย ด้ำนกำรควบคุม ด้ำนกำรสนับสนุน ด้ำนกำร
บริกำร รวมทั้งกำรคัดเลือกองค์ควำมรู้ทักษะที่ต้องกำร และกำรจัดท ำเหตุผลควำมสอดคล้องกับ
แผนงำน / โครงกำร บทบำท/ภำรกิจของส่วนรำชกำรตำมยุทธศำสตร์ประเทศ / แผนพัฒนำฯ  

        ส่วนในปี 2565 - 2569 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีกำรวิเครำะห์ 
และวำงแผน ควำมสอดคล้องตำมบทบำทภำรกิจ ทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนนโยบำย ด้ำนกำรควบคุม 
ด้ำนกำรสนับสนุน ด้ำนกำรบริกำร รวมทั้งกำรคัดเลือกองค์ควำมรู้ทักษะที่ต้องกำร และกำรจัดท ำ
เหตุผลควำมสอดคล้องกับแผนงำน / โครงกำร บทบำท/ภำรกิจของส่วนรำชกำรตำมยุทธศำสตร์
ประเทศ / แผนพัฒนำฯ เพ่ือเตรียมกำรด ำเนินกำรในกำรพัฒนำบุคลำกร 



การบูรณาการงานบริหารทรัพยากรบุคคล และการปรับปรุงการท างานให้เกิดประสทิธิภาพสงู 

                   ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีการบูรณาการงานบริหารบุคลากรกับการปรับปรุงการท างานในกระบวนการต่างๆ ในการจัดการ
ช่องทางและการจัดการข้อมูลการรับฟังและเรียนรู้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้การสนับสนุน เกื้อกูล มีการพัฒนาร่วมกันกับ ผู้รับบริการ หรือ 
ผู้ให้บริการตามวาระและโอกาสอันควร เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้บริการขององค์กร สะดวกในการท าธุรกรรมกับองค์กรและไม่เอาเปรียบซ่ึงกนัและกัน    

ลดต้นทุน ลดขั้นตอน 

เข้าถึงง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว 

การใช้เทคโนโลยีผ่าน
ทาง Social Media 

ต่างๆ 

มีการประสานงานใน
แนวระนาบ  





การสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการท างาน (Conducive Environment) 

  ผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ. ได้ด าเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรม 5 ส  
มาปรับปรุงการท างานของบุคลากรใน สคบ. ให้มีประสิทธิภาพและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการท างานให้แก่บุคลากรทุกระดับ  
และสร้างจิตส านึก ให้เกิดความตระหนักในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการท างานเพ่ือสุขอนามัยที่ดี  

กิจกรรมบรรยายเร่ืองการสร้างสุขในการท างาน 
กิจกรรมมอบรางวัลหน่วยงานทีม่ีผลการปฏบิัตริาชการสูงสุด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
         กิจกรรมกล่าวแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้างของ สคบ. 

กิจกรรม 5 ส 



การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานในองค์กร และส่งเสริมสร้างการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนในการปฏิบัติงาน  
จ านวน ๒๐ ระบบ 

ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 

ระบบคลังความรู้ผู้บริโภค 

ระบบห้องประชุมไร้กระดาษ 

ระบบบริหารสินทรัพย์และพัสดุ 

ระบบฐานข้อมูลกลาง 

ระบบบริหารจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 



กระจายอ านาจการตัดสินใจ 

ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ที่๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ มกรำคม ๒๕๖๐  
เรื่องมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

 เลขาธิการคณะกรรมคุ้มครองผู้บริโภค ได้มอบหมายให้ รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน ในการก ากับดูแลส านัก /กอง/กลุ่ม และเรื่องต่าง ๆ เพื่อกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ มีการจัดท าค าสั่งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคข้ึน เพื่อเป็นระบบการมอบอ านาจเพ่ือกระจายอ านาจการตัดสินใจ ลงสู่ระดับต่าง ๆ 

ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ที่๑๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๐ เรื่อง
ปรับปรุงค ำสั่งมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ที่๑๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๐ เรื่อง
ปรับปรุงค ำสั่งมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

         น านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน
ในการตัดสินใจ การท างาน
และการแก้ไขปัญหาด้าน
ต่าง ๆ 

กระจายอ านาจการตัดสินใจสู่
ผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร 



การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลใช้สนับสนุนการท างาน 

OCPB Intranet  

                 หน่วยงำนมีระบบเครือข่ำยภำยในองค์กรในกำรพัฒนำระบบ OCPB Intranet ที่เปิดให้ใช้
เฉพำะบุคลำกรในองค์กรเท่ำนั้น เพ่ือเป็นกำรจ ำกัดขอบเขตกำรใช้งำน ซึ่งในกำรใช้งำนสำมำรถใช้ได้ทั้ง
อินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ตไปพร้อมๆกัน รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลในกำรสนับสนุนกำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

คู่มือปฏิบัติงำนและข้อตกลงกำรให้บริกำร 
SLA/SOP เพ่ือให้เกิดขอบเขตกำรตัดสินใจ 

และขอบเขตกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน  
ลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 

          หน่วยงำนมีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
สคบ. ที่จะช่วยให้กำรบริหำรงำนและกำรตัดสินใจด้ำน
ต่ำง ๆ เช่น กำรวำงแผน ก ำหนดกลยุทธ์ ติดตำมและ
วัดผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ 
อย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

        กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศมี
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรรำยงำน
ผลผ่ำนระบบสำรสนเทศด้ำนต่ำง ๆ  
ให้มีประสิทธิภำพ มีข้อมูลสำรสนเทศ
เชิงวิเครำะห์ที่สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำระบบและกำร
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหำด้ำนต่ำง ๆ ได้
ทันกำรณ ์



                  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีกระบวนกำรท ำงำนเป็นทีม มีสมรรถนะสูง โดยมีกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เป็นต้น  และ
เครือข่ำยภำยนอก เพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด     

คณะท ำงำน/ทีมโฆษก 
ชี้แจงประเด็นข่าวสารที่ทันต่อสถานการณ์ 

         ชุดปฏิบัติกำรพิเศษ/ทีมเฉพำะกิจ  มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการลง
พ้ืนที่แก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างทัน
การณ์ 

กำรวิเครำะห์งำน 

กำรท ำงำนเป็นทีม 

ก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกนั 

วำงแผนกำรท ำงำน 

ก ำหนดกิจกรรม 

ก ำหนดขอบเขตงำนให้ทีมงำน 

ปฏิบัติจริงตำมแผน 

ติดตำมผล และนิเทศงำน 

ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 



กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน 
กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำม

ร่วมมือ (MOU) 

รายงานความก้าวหน้าและแนวทางการขับเคลื่อน
ด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU) 

             ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมมือผลักดันการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล โดยให้ความส าคัญในเรื่องการ
คุ้มครองผู้บริโภค สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนปกป้องสิทธิผู้บริโภคของตนเอง 

ตัวอย่ำง MOU และกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ 

บันทึกข้อตกลง MOU ที่เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ สคบ. 
http://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=421 

กำรจัดกิจกรรมคลินิก สคบ. ภำยใต้โครงกำรชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภำคประชำชนต้นแบบกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

การแสดงความคิดเห็นด้านการคุ้มครอง
ผู้บริ โภคเ พ่ือน ามาพัฒนาและคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกันในทุกภาคส่วน  

การร่วมท ากิจกรรมระหว่างหน่วยงาน
และผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา 



การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
                     สคบ. มีการจัดต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนค่านิยม ได้มีการพิจารณาผลการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับ
ค่านิยมองค์กรของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และก าหนดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนค่านิยมของ สคบ. ประจ าปี พ.ศ. 2561 
จ านวน 9 กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

การจัดโครงการ/กิจกรรม อบรม
ระเบียบวินัย และการปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหารสื่อสารคา่นิยม
ผ่านการประชุม/สัมมนา 

- จัดท าสื่อ INFOGRAPHIC 
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ - จัดมุมค่านิยมองค์กร

ภายในส านัก/กอง/กลุม่ 

- ป้ายค่านิยมองค์กรในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
เช่น โถงทางเดิน 

- ข้อความค่านิยมองค์กรบนหน้าจอล็อคอิน
เข้าระบบคอมพิวเตอร์ส านักงาน 

- สติ๊กเกอร์ค่านิยมองค์กรตดิบนหน้า
จอคอมพิวเตอร์ 

- ข้อความค่านิยมองค์กรท้ายหนังสือ
บันทึกข้อความภายใน 

- เดินรณรงค์ค่านิยม 

- ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสรา้งความสามัคคี 

          สคบ. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
ราชการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพด้านการฟ้องคดี  
การด าเนินงานด้านธุรกิจขายตรงและตลาด
แบบตรง พัฒนาความรู้ความเข้าใจเพื่อ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ด้านการเจรจา
ไกล่ เกลี่ ยและตรวจสอบโฆษณา งาน
สืบสวนสอบสวนให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ด้ านสินค้าและบริการการด า เนินการ
คุ้มครองผู้บริโภคใน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 



ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง 

จัดการเวลาได้อย่างเหมาะสม 

จัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
แม่นย า 

มีกระบวนการในการจัดการและ 

สร้างนวัตกรรม 

การจัดท ากระบวนการหลัก  
5 ระบบงาน 31 กระบวนงาน 

การจัดท ากระบวนการสนับสนุน  
19 กระบวนงานสนับสนุนและ 112 กระบวนงานย่อย 

            คู่มือปฏิบัติงานและข้อตกลงการให้บริการ SLA / SOP เพื่อให้การด าเนินงานในการรับเรื่องร้องทุกข์จาก
ผู้บริโภคและให้ค าปรึกษามีขั้นตอน /กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ 
หลักเกณฑ์งานบริหารเรื่องราวร้องทุกข์อย่างชัดเจน ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานกรอบระยะเวลาใน 
การด าเนินงานที่ชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

         การจัดกิจกรรม โครงการ KM DAY 2018 ในการน าองค์ความรู้มาถ่ายทอดแก่
บุคลากรภายในและภายนอกองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 
เพ่ือพัฒนากระบวนการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้แก่ทุกภาคส่วนได้น าข้อมูลองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งขจัดปัญหาด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้เป็นไปตามเป้าหมาย 



ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันและการสร้างความผูกพัน 

Satisfaction 

Loyalty 

Commitment 

Engagement 

เจ้าหน้าที่อยากหรือชอบ
ท างานกับองค์กร 

เจ้าหน้าที่พร้อมท างานให้กับ
องค์กร ไม่ไปไหน 

เจ้าหน้าที่ต้องการพัฒนา
ผลงานขององค์กร 

เจ้าหน้าที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้านผลงานให้เกิดกับองค์กรเป็น
ปกติวิสัย 

จุด 
เริ่มต้น 

- สร้างความรู้สึกในการมีส่วนร่วม 
- การสร้างภาวะผู้น าในองค์กร 
- การสร้างบรรยากาศความไว้วางใจ 
- การสร้างสรรค์องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมพฤติกรรมในด้านจริยธรรมและคุณธรรม  
- การยกย่องชมเชย รางวัล  

จาก “ความผูกพัน” ไปสู่ “ความยั่งยืน” 
จาก “ความเข้าใจ” ไปสู่ “การปฏิบัติ” 



ส ารวจ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผาสุก 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล 

จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรสภาพแวดล้อมในการท างานและ 
การน าองค์กรของผู้บริหาร 

สรุปความต้องการของบุคลากรเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 

1.เพิ่มสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น                  6.จัดสรรพื้นที่ส านักงานให้ไม่เพียงพอ                           11. ต้องการให้สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร 
2.อุปกรณ์ส านักงานที่พร้อมกว่าน้ี ปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เบิกใช้                    7.ควรเพิ่มการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานให้ความรู้แก่บุคลากร  12. เพิ่มการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น 
3.ต้องการให้เรียกบัญชีอัตราก าลังเพิ่มเติมเพราะขาดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน    8.ต้องการเทคโนโลยี อุปกรณ์ที่ทันสมัย                          13. ควรบริหารระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน 
4.ต้องการมีอัตราก าลังเพิ่มเติมจากปัจจุบัน                     9.ต้องการจัดกีฬาสี        และระบบการปฏิบัติหน้าในองค์กร  
5. ผู้บริหารให้ควรให้ความส าคัญในการพัฒนาองค์กร                    10.บุคลากรเรียนต่อ ต้องการส่งเสริมให้ชัดเจนและถูกต้อง 

แผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 

มาตรการแนวทางในการด าเนินงาน 
1.ยกย่องชมเชยคนดี และส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวในการ
ปฏิบัติงาน 
2.พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและมอบหมายงานตามความรู้
ความสามารถ 

มาตรการแนวทางในการด าเนินงาน 
1.การจัดท าแผนเสริมสร้างความก้าวหน้าในสายงานและ
แผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 
2.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความสัมพันธ์ที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 
3.นโยบายการบริหารจัดการและสื่อสารที่ชัดเจน 
4.พัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี 
5.พัฒนางานบริการและสวัสดิการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากรส านักงาน 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ 
สคบ. ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเสริมสร้างความพึงพอใจและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

1.แนวทางเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

2.แนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

การ
ด าเนินงาน
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

KPI ผลการ
ด าเนินงาน 

การจัดท าแนวทางการด าเนินงาน 

สภาพแวดล้อม ความผูกพัน 



การสร้างวัฒนธรรมการท างาน 

1. การส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและ
ชุมชนผู้เชี่ยวชาญ 

2. ให้ผู้น าเป็น  
Role Model 

3. ส่งเสริมให้มีการเสวนา
แบ่งปันความรู้ 

4. ส่วนงานทรัพยากรบุคคลมีการจัด
กิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนา
ทักษะ 

5. ส่งเสริมค่านิยม การเปิดใจกว้าง
และการรับฟังความคิดเห็น 

6. การยกย่องเชิดชู 

           มีการจัดการและบริหารทรัพยากรความรู้ที่มีอยู่ของบุคลากรใน
องค์กร มีการจัดกิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่ สคบ. กิจกรรมชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
ภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น กิจกรรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 

           ผู้บริหาร มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
ในการตรวจและลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน า และส่งเสริมความรู้ให้แก่ทุกภาคส่วน เพ่ือ
เป็นตัวอย่างที่ดีต่อบุคลากรในองค์กรและการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์
ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ 

       การจัดกิจกรรม KM DAY 2018 เพ่ือเป็นเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้และ
พูดคุยและเปลี่ยนความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในองค์กร มีการแลกเปลี่ยนขยาย
มุมมองเพ่ิมเติมในเนื้อหาที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ส าคัญขององค์กร และน าไปปฏิบัติ
ให้เกิดเป็นรูปธรรม 

       การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพด้านฟ้องคดี การปฏิบัติงานด้านบังคับคดี การพัฒนา
ศักยภาพในการด าเนินงานด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง งานสืบสวนสอบสวน การ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค 

         หน่วยงานมีการส่งเสริมค่านิยมองค์กร โดยการจัดกิจกรรมภายใน
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดท าข้อความค่านิยมผ่าน
เว็บไซต์ หนังสือราชการ สถานที่ราชการภายในหน่วยงาน เป็นต้น 

             หน่วยงานมีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์ด้าน 
การคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีแนวทาง
ในการผลักดันงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 



การหาความจ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากร หรือหาปัญหาที่ต้องแก้

โดยวิธีการพัฒนาบุคลากร 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

การวางแผน 
ในการพัฒนาบุคลากร 

การด าเนินการ 
ในการพัฒนาบุคลากร 

การติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากร 

กระบวนการพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรในภาวะวิกฤติ 

        ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่มีการรองรับภาวะวิกฤติในการปรับลดงบประมาณ แต่เพื่อให้การพัฒนา
บุคลากรสามารถขับเคลื่อนไปได้ องค์การจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 

1. การพัฒนาบุคลากรโดยใช้วิทยากรภายใน หรือการแลกเปลี่ยนวิทยากรกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือเครือข่าย 

2. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร จากองค์การภาครัฐ  

3. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก Public Training และน ามาสร้าง
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมภายใน  

4. การประเมินผลการด าเนินงาน และน าข้อบกพร่องหรือประเด็นความจ าเป็นใน
การฝึกอบรม มาใช้ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

                ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีกระบวนการที่พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องที่เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรตอบสนองยุทธศาสตร์ 
และมีการประเมินศักยภาพของบุคลากรที่เป็นระบบ มีตัวชี้วัดเพื่อวัดผลการด าเนินงานของบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้ง มีการฝึกอ บรมอย่าง
ต่อเนื่องซ่ึงเป็นส่วนประกอบส าคัญ และเป็นการรักษาคุณสมบัติของพนักงานและพัฒนาขึ้นไปอย่างต่อเนื่องสร้างความพึงพอใจในการท างานและแรงจูงใจ 



พัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ 
โครงการ “ธรรมดี-ท าด”ี 

โครงการ “การป้องกัน
และปราบปรามการ

ทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค” 

โครงการ “มุ่งผลสัมฤทธิ์และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” 

โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพด้าน 
การฟ้องคดี การบังคับคดี และการด าเนินคดีอาญา 
(เปรียบเทียบความผิด) ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ.๒๕๒๒ และ พรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง 

พ.ศ.๒๕๔๕ แก่เจ้าหน้าที่ สคบ.” 

พัฒนาความรู้ความสามารถในการท างาน 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

พัฒนาทักษะด้านดิจิตอล 
/ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหา  
(E-Commerce) ที่ยากต่อการด าเนินการเพื่อ

รองรับนโยบาย Thailand 4.0” 
พัฒนาทักษะด้านดิจิตอล 
/ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

โครงการ “อบรมการใช้งานระบบการ
ประชุมไร้กระดาษ” 

การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 



แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์องค์กร 

แผนพัฒนาบุคลากร ACTION PLAN 

1. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ  
ภารกิจและยุทธศาสตร์ สคบ. 

2. การพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3. เสริมสร้างวินัย ข้าราชการและคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
บุคลากร 

4. การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความ
ผูกพันกับองค์กร 

พัฒนาทิศทาง นโยบายและเป้าหมาย/ระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

2.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมกับต าแหน่ง 
2.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสามารถใช้ในการท างานได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะด้านภาษา ต่างประเทศในการปฏิบัติงาน 

3.1 เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีวินัยข้าราชการ 
3.2 สร้างเสริมและสนับสนุนให้มีการน ากลไกและเครือ่งมือด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกระดับมาใช้ใน
การพัฒนาบุคลากร 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีสขุภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานและชีวิตครอบครัว 
4.2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร 
4.3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดและน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

- การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพด้านฟ้องคดีให้แก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค             - การจัดส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรของหน่วยงานภายนอก 
- การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านบังคับคดีและงานด้านการด าเนินคดีอาญาการเปรยีบเทียบคด ี      - การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง           - การจัดสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรให้น่าอยู่  
- การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อแกไ้ขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผูบ้ริโภค 
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของบุคลากร สคบ. 
- การอบรมสัมมนา แนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง  

โครงการ/กิจกรรม 



การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
On the Job Training 

การเรียนรู้ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร ์

(Computer-Based 
Training) 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self Development) การเรียนรู้จากคู่มือแนะแนว

ทางการปฏิบัติงาน (Job Aids) 

การสอนงาน 
(Coaching) 

การเรียนรู้ในห้องเรียน 
(Classroom Training) 

              ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีระบบกำรพัฒนำบุคลำกรในทุกระดับทั้งในส่วนของผู้บริหำรระดับสูง ระดับกลำง ระดับ
ต้น และบุคลำกรภำยในองค์กรโดยมีแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรผู้ปฏิบัติให้เป็นนักคิด มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจในกำรท ำงำนในรูปแบบต่ำง 
ๆ มีกำรส่งเสริมทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยอำศัยเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้มีควำมคล่องตัวมำกข้ึน 

ระบบ 
การพัฒนาบุคลากร 



การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (On the Job Training) 

       หน่วยงำนมีกำรจัดกิจกรรม KM DAY 2018 ในกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับบุคลำกรภำยในองค์กร โดยมีกำรบรรยำยโดยผู้ที่มีควำมรู้จำกกำรปฏิบัติงำนในด้ำน
ต่ำง ๆ มำถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่บุคลำกรได้น ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องมีประสิทธิภำพสร้ำงแรงจูงใจและต่อยอด ให้บุคลำกรสำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้แก่ผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้อง 

การเรียนรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Training)  

         หน่วยงำนมีกำรจัดอบรมบุคลำกรในกำรใช้งำนระบบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏบิัติงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถใช้ระบบ
ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง และรำยงำนผลผำ่นระบบท่ีแม่นย ำ เช่น ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ระบบคลังควำมรู้ผู้บริโภค ระบบติดตำมและประเมินผล ระบบฐำนข้อมูล
กลำง สคบ. ระบบบริหำรศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณำกำร เป็นต้น 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Development) 

      บุคลำกรมีกำรศึกษำหำควำมรู้จำกแหล่งองค์ควำมรูภ้ำยในและภำยนอกหน่วยงำนด้วยตนเอง ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บรโิภค เพื่อน ำมำเผยแพร่และ
ปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพต่อกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กร ส่งผลให้เกิดกำรวิเครำะห์ กำรตัดสินใจในกำรสร้ำงควำมต้องกำรหรือควำมรู้ที่ตนเองต้องกำรน ำมำพัฒนำงำน
ให้เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

การเรียนรู้จากคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน (Job Aids) 

        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน และข้อตกลงกำรให้บริกำรในกระบวนกำรดำ้นต่ำง ๆ เพื่อเป็นแนวทำงส่งเสริมให้บุคลำกร
ศึกษำหำควำมรู้จำกคู่มือปฏิบัติงำน สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและเพื่อใช้ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำน มีกำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับระเบียบและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ 

การสอนงาน (Coaching) 

      หน่วยงำนมีกำรสอนงำนให้แก่บุคลำกรภำยในองค์กร จำกผู้ที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้ในกำร ปฏิบัติงำนในส่วนงำนที่
เกี่ยวข้องได้เต็มประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหัวหน้ำงำน และผู้ปฏิบัติงำนได้ดีขึ้น ลดช่องว่ำง ลดควำมขัดแย้ง  ปัญหำกำรสื่อสำรในองค์กร และ
เพิ่มผลผลิต และประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้องค์กรมีบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน และก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ 

การเรียนรู้ในห้องเรียน (Classroom Training) 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีกำรจัดอบรมภำวะผู้น ำ และสมรรถนะหลักในกำรตัดสินใจ ทักษะกำรปฏิบัติงำนในกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ เพ่ื อส่งเสริมให้
บุคลำกรมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ถูกต้องชัดเจน และสำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะให้กับผู้ปฏิ บัติงำนมีควำมเช่ียวชำญ
มำกยิ่งข้ึนในกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรภำครัฐในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ตัวชี้วัด (KPI)  การประเมินผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 



หมวด 6 
การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 



การออกแบบกระบวนการ 
ทบทวน ข้อก าหนดที่ส าคัญ และ

กระบวนการที่ส าคัญ 

SIPOC MODEL กระบวนการสร้างคุณค่า 
กระบวนการสนับสนุน 

พันธกิจ 

การควบคุมกระบวนการ 
ติดตามผลการด าเนินงาน 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

สื่อสาร
สร้างความ

เข้าใจ 

การปรับปรุงกระบวนการ 
เพิ่มคุณภาพของผลผลิตและบริการที่

ส่งมอบ 

ผลลัพธ ์การส ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 
ปี60 ร้อยละ 80.25 

ผู้บริโภค 

ผู้ประกอบธุรกิจ 

การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือตามกระบวนการที่ก าหนด 



ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีการประสานงานในกระบวนการทีต่้องผ่านหลากหลายส่วนราชการ โดยมีองค์ประกอบส าคัญหลายดา้น  

- การสร้างความร่วมมือ จะต้องมีความเข้าใจหรือมีการตกลงร่วมกัน มีการระดมความคิด วิธีการ 
เทคนิค  
- การจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนการท างานร่วมกัน 
- ผู้ที่ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ ท าให้งานนั้นเป็นไปตามก าหนดเวลาที่ตกลงกัน ให้ตรงเวลา 
- มีความสอดคล้องกัน มีการพิจารณาความเหมาะสมพอดี ไม่ท างานซ้อนกันเพื่อให้การบริหารงาน
ประสบความส าเร็จ 
- มีระบบการสื่อสารที่ตรงกันอย่างรวดเร็วและราบรื่น 
- ผู้ประสานงานมีความสามารถท าให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมท างานอย่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ตาม
วัตถุประสงค์ของงานที่ก าหนดไว้ 

หน่วยงานมีการพัฒนาการประสานงานที่ส่งผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
          - ช่วยให้การท างานบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว  
          - ช่วยประหยัดเวลา 
          - ช่วยให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 
          - ช่วยสร้างความสามัคคีและความเข้าใจในหมู่คณะ 
          - เสริมสร้างขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 
          - ลดอันตรายจากการท างานให้น้อยลง 
          - ช่วยลดข้อขัดแย้งในการท างาน 
          - ช่วยให้ปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ และเพิ่มผลส าเร็จของงาน 
          - ช่วยเกิดความคิดใหม่ ๆ และปรับปรุงอยู่เสมอ 
          - ป้องกันการท างานซ้ าซ้อน 
          - การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 



การพัฒนากระบวนการและนวัตกรรมการให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย 

        ก า ร น า ก ร ะ บ ว น ก า ร ห ลั ก  แ ล ะ 
กระบวนการสนับสนุนท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมา
พัฒนาการให้บริการและส่ ง เสริม ให้ เกิ ด
นวัตกรรมการบริ ก ารรู ปแบบใหม่  และ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายในองค์กร 

หน้าจอล๊อคอิน          สคบ. ได้มีการพัฒนา “ระบบร้องทุกข์
ผู้ บ ริ โ ภ ค ” เ ข้ า ม า ใ ช้ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น 
การให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริโภค ผู้
ประกอบธุรกิจ  เพื่ อ เป็นการลดต้นทุน เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา โดยผู้รับบริการ 
สามารถด าเนินการผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ใน
การจัดการเรื่องร้องทุกข์ รับเรื่องร้องทุกข์ และ
สามารถติดตามสถานการณ์ด าเนินการเรื่องร้อง
ทุกข์ของผู้ร้องทราบผลการด าเนินงานอย่างทันทีใน
ระบบดังกล่าว 

      การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน และการทบทวน
กรอบระยะเวลาการด าเนินงาน ในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ช้ันเจ้าหน้าที่ 

กรณีไม่ยุ่งยาก ใช้ระยะเวลา 29 วัน 
กรณียุ่งยาก ใช้ระยะเวลา 112 วัน   

การติดตามประเมินผล 
การรายงานสรุปผลการแกไ้ขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ประจ าเดือน 
การรายงานสรุปผลแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้ผู้บรหิารทราบทุกเดือน 

รายการการให้บริการ 

กระบวนการหลัก 
5 ระบบงาน 31 กระบวนงาน 

กระบวนการสนับสนุน 
19 กระบวนการสนับสนุน 

112 กระบวยงานย่อย 

QR CODE  
คู่มือปฏิบัติงาน 



           การออกแบบ พัฒนาการติดตามงานใน
ระบบบริหารศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการ 
โดยได้มีการรวบรวมข้อมูลการรายงานผลการ
ด า เนิน งานในด้าน ต่างๆ ที่ เป็ นปัจจุ บันแบบ 
Realtime มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภคเพ่ือประกอบเป็นข้อมูลในการสรุปรายงาน
ผลการด า เนินงาน มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์ในด้านข้อมูลผู้บริโภค และกฎหมายที่น่ารู้
แก่ประชาชน   

การเชื่อมโยงข้อมูลกรมการ
ปกครองเพ่ือตรวจสอบรายชื่อ 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับ กสทช. ที่มี
การส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบได้ทันที 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับ ETDA  
ที่เริ่มมีการส่งข้อมูลในระบบแล้ว 

         ลดระยะเวลา ลดขั้นตอนในการเดินทางของผู้บริโภค โดย
สามารถด าเนินการผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ในการจัดการ
เรื่องร้องทุกข์ รับเรื่องร้องทุกข์และสามารถติดตามสถานการณ์
ด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ของผู้ร้องทราบผลการด าเนินงานอย่าง
ทันทีในระบบดังกล่าว  

- รายงานสรุปเรื่องร้องทุกข์ รายปี ท่ัวประเทศ  
- รายงานเปรียบเทียบเรื่องร้องทุกข์รายปี 
- รายงานเรื่องร้องทุกข์แยกตามกอง (ช่วงเวลา)  
- รายงานเรื่องร้องทุกข์แยกตามจังหวัด 
- รายงานผู้ประกอบการที่ คคบ. มีมติให้ด าเนินคดีและยุติ 
- รายงานเรื่องร้องทุกข์แยกตามประเภท 
- รายงานเรื่องร้องทุกข์แยกตามช่องทางรับเรื่อง 
- รายงานเรื่องร้องทุกข์ช่องทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข ์
 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริการ
ข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC) 

การออกแบบพัฒนานวัตกรรม และบูรณาการรูปแบบการท างานเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 



 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีการก าหนดมาตรการการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
Standard Operation Procedures (SOP) และข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ในงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และสายด่วน 1166, งานแก้ไข
ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการชี้วัดประสิทธิภาพของกระบวนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การให้ค าปรึกษาผ่าน
ทางช่องทางต่างๆ และศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สคบ. มีการด าเนินงานที่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา มีมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ได้แก่ 

- คู่มือปฏิบัติงาน งานการพิจารณาค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง 
- คู่มือปฏิบัติงาน งานการพิจารณาค าขอแก้ไขทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง 
- คู่มือปฏิบัติงาน งานการพิจารณาค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
- คู่มือปฏิบัติงาน งานการพิจารณาค าขอแก้ไขทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง  
- คู่มือปฏิบัติงาน งานควบคุมภายใน 
- คู่มือปฏิบัติงาน งานสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง 
- คู่มือปฏิบัติงาน งานบริหารเรื่องราวร้องทุกข์ 
- ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และสายด่วน 1166 
- ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค  
(ชั้นเจ้าหน้าที่) 

                     ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีองค์ประกอบส าคัญในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงาน มุ่งเน้น 
การบริการที่เป็นเลิศ และเป็นศูนย์ราชการสะดวกมุ่งยกระดับบริการประชาชนที่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ด้านสถานท่ี : เข้าถึงง่าย ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน 

ด้านบุคลากร : มีจิตบริการ การบริการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

ด้านงานบริการ : ตอบสนองความต้องการ ขั้นตอนการขอรับบริการไมยุ่่งยาก
ซับซ้อน มีความง่ายในการให้บริการ 

ด้านงานอื่น ๆ : มีความเหมาะสม ที่เป็นไปตามภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 



การบริหารจัดการกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 

กระบวนการหลัก 5 ระบบงาน 31 กระบวนงาน 

กระบวนการสนับสนุน  
19 กระบวนงาน 112 กระบวนงานย่อย 

             ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรปฏิบัติงำนในกระบวนกำรด้ำนต่ำงๆ ทั้งในส่วนกระบวนหลักและ
สนับสนุนอย่ำงเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนกระบวนงำนไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนในขั้นตอนกำรปฏิบัติและก ำหนดรำยละเอียดขั้นตอนใ ห้ชัดเจนในภำพรวมของ 
ส่วนรำชกำร รวมทั้ง เป็นข้อบ่งชี้ที่ส ำคัญและกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกระบวนกำร ส่งเสริมให้กำรปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรมีประสทิธิภำพเพิ่มข้ึน 

มีข้อก ำหนดที่ส ำคัญ และบริกำรที่ไดร้ับอยำ่งมี
ประสิทธิภำพตำมกระบวนกำรด้ำนต่ำง ๆ  

มีกำรก ำหนด ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยในกระบวนกำร 
เพื่อเป็นวัดผลกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

    ก ำ ร ติ ด ต ำ ม ต ำ ม แ ล ะ
ทบทวนผลกำรปฏิบัติงำน
เพื่อเทียบค่ำเป้ำมำย 
   - กำรจัดอบรม/สัมมนำให้
ควำมรู้ 
   - กำรทบทวนและปรับปรุง
กระบวนงำนเพื่อส่งเสริมให้
เกิดกำรบริกำรที่ดีขึ้น 

QR CODE กระบวนกำรหลัก และสนับสนุน 



การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และข้อตกลงการให้บริการในงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

            1. เพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำมกระบวนงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค   
กำรให้ค ำปรึกษำและกำรบริหำรศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค มีขั้นตอน /
กระบวนกำรและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับข้อก ำหนด ระเบียบ 
หลักเกณฑ์อย่ำงชัดเจน ครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ 
            2. เกิดกำรช้ีวัดประสิทธิภำพของกระบวนงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
กำรให้ค ำปรึกษำผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ และศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สคบ. 
            3. มีมำตรฐำน แนวทำง ในกำรปฏิบัติงำนให้กำรบริกำรและให้ค ำปรึกษำ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และเพื่อใช้ในกำรศึกษำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำท่ีส่วน งำนต่ำง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและมีประสิทธิภำพสูงสุด 

กำรทบทวนกระบวนงำน 

กำรวำงแผน 
กำรด ำเนินงำน 

กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ  

รำยละเอียดขั้นตอนกำร
ให้บริกำร/ระยะเวลำ 

กำรติดตำมและประเมินผล
กำรด ำเนินงำน 

- คู่มือปฏิบัติงำน งำนกำรพิจำรณำค ำขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรง 
- คู่มือปฏิบัติงำน งำนกำรพิจำรณำค ำขอแก้ไขทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรง 
- คู่มือปฏิบัติงำน งำนกำรพิจำรณำค ำขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง 
- คู่มือปฏิบัติงำน งำนกำรพิจำรณำค ำขอแก้ไขทะเบียนกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง  
- คู่มือปฏิบัติงำน งำนควบคุมภำยใน 
- คู่มือปฏิบัติงำน งำนสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง 
- คู่มือปฏิบัติงำน งำนบริหำรเรื่องรำวร้องทุกข์ 
- ข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร งำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ และสำยด่วน 1166 
- ข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร งำนแก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้องทุกข์ของผู้บริโภค  
(ชั้นเจ้ำหน้ำที่) 



ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 

ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
- การร้องทุกข์ผู้บริโภคของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จากทุกช่องทางได้รวมอยู่ในระบบเดียวกัน โดยใช้ “ระบบร้องทุกข์

ผู้บริโภค” เพื่อเป็นการบริหารจัดการการ ร้องทุกข์ทั้งหมด  
- มีการปรับกระบวนงานในส่วนระบบคัดกรองเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค ส่วนบริหารงานเรื่องราวร้องทุกข์โดยเรื่องร้องทุกข์ ในเรื่องต่าง ๆ  

ต้องผ่านระบบคัดกรองเรื่องร้องทุกข์ โดยส่วนบริหารงานเรื่องร้องทุกข์ เพื่อคัดกรองเรื่องร้องทุกข์ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ภายใต้ระบบ  
“ร้องทุกข์ผู้บริโภค” และสามารถตรวจสอบยืนยันข้อมูลตัวตนผู้ร้องเรียนด้วยเลขบัตรประจ าตัวประชาชนด้วยเทคโนโลยี Web Service 

- ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ/ ยกเลิก/ ร้องทุกข์ ด้วยตนเองผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
 



การพัฒนานวัตกรรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกจิผ่าน WEB และ Mobile Application 

              ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีอ านาจหน้าท่ีในการติดตามสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ในปัจจุบันมีการเสนอขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ต่อ
ผู้บริโภคเป็นจ านวนมาก และเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ โดยใช้วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ ในทางการตลาด และทางโฆษณาเพ่ือส่งเสริมการขาย โดยทั่วไปผู้บริโภคไม่อาจทราบภาวะตลาดและ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพราคาสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้ข้อมูลการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจเป็นประโ ยชน์ต่อผู้บริโภค สคบ. จึงได้พัฒนา
รูปแบบข้อมูลที่จัดเก็บในปัจจุบันให้เป็นระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบ (Mobile/ Web Application) โดยมีส่วนการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ และแสดงผลเป็น
รายงานในรูปแบบต่าง ๆ รวมท้ังการเชื่อมโยงกับข้อมูลเร่ืองราวร้องทุกข์ เพ่ือให้มีการน าเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจและการวางนโยบายของผู้บริหารได้มากขึ้น 

1. ผู้บริหารสามารถทราบการรายงานผล และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าท่ีได้อย่างใกล้ชิด และสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานตามตาราง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

2. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการของ สคบ. ได้ง่ายสะดวก 
รวดเร็ว และตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจผ่าน Web และ Mobile Application ได้
สะดวกมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกใช้สินค้าและบริการ  

3. สคบ. มีการจัดท าระบบเว็บเซอรว์ิส ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และควบคุม
คุณภาพข้อมูล และระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสามารถรองรับการพัฒนาระบบ
ในอนาคต และการรองรับ Web/Mobile บนระบบ ios อีกด้วย 

วัตถุประสงค ์
       เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และบริการต่าง ๆ ผ่านทาง Mobile/ 
Web Application โดยมีข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจที่มีการตรวจสอบจาก
หน่วยงาน เพื่อลดขั้นตอนการท างาน และเข้าใช้งานได้ท้ังคอมพิวเตอร์และ 
Smartphone สามารถจัดเก็บพิกัดที่ตั้ง/ รูปถ่าย/ พิมพ์เอกสาร/ ลงลายมือ
ช่ือ/ ค้นหาผู้ประกอบธุรกิจ และเช่ือมต่อกับโปรแกรมภายนอกผ่านทาง 
Smartphone ได้อย่างสะดวกสบาย 



        สคบ. มีการด าเนินการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการและสร้างความร่วมมือ 
ในการพัฒนาระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคและมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ร้องเรียนกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สพธอ. GCC1111 กสทช. และกรมการปกครอง เพ่ือ
แก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนและมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานในส่วนของศูนย์รับเร่ืองร้องทุกข์ สคบ. ในการปรับปรุงขั้นตอนการ
ให้บริการที่มีความรวดเร็วมากขึ้น เข้าถึงง่าย ตอบสนองความต้องการ ขั้นตอนการ
ขอรับบริการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีองค์ประกอบส าคัญในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงาน มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ และเป็นศูนย์ราชการ
สะดวกมุ่งยกระดับบริการประชาชนที่เป็นไปตามเป้าหมาย และได้รับการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC 

ด้านสถานท่ี : เข้าถึงง่าย ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน 

ด้านบุคลากร : มีจิตบริการ การบริการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

ด้านงานบริการ : ตอบสนองความต้องการ ขั้นตอนการขอรับบริการไมยุ่่งยาก
ซับซ้อน มีความง่ายในการให้บริการ 

ด้านงานอื่น ๆ : มีความเหมาะสม ที่เป็นไปตามภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

การเชื่อมโยงข้อมูลกรมการ
ปกครองเพ่ือตรวจสอบรายชื่อ 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับ กสทช. ที่มี
การส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบได้ทันที 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับ ETDA  
ที่เริ่มมีการส่งข้อมูลในระบบแล้ว 

         ลดระยะเวลา ลดขั้นตอนในการเดินทางของผู้บริโภค โดย
สามารถด าเนินการผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ในการจัดการ
เรื่องร้องทุกข์ รับเรื่องร้องทุกข์และสามารถติดตามสถานการณ์
ด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ของผู้ร้องทราบผลการด าเนินงานอย่าง
ทันทีในระบบดังกล่าว  

การเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริการ
ข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC) 



 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีกำรจัดท ำแผนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นหลักในกำร
ด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรในกำรบริหำรงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นเคร่ืองมือส ำคัญในกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ทั้งยัง
เป็นตัวตัดสินใจในกำรวำงแผน กำรควบคุมกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำน ตลอดจนกำรปรับวิธีกำร กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

1. กำรประหยัดทรัพยำกรโดยกำรลดต้นทุน 
วัตถุประสงค ์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์ส้านักงาน และรณรงค์การประหยดัน้้ามนัเช้ือเพลิง 

กำรลดค่ำใช้จ่ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
- การจัดท้าทะเบียนควบคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร 
- รณรงค์ให้บุคลากรน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด้าเนินงานเพื่อเป็นการ
ประหยัดค่าถ่ายเอกสาร เช่น ส่งข้อมูลต่าง ๆ, เวียนหนังสือ, ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงานผ่านระบบ Intranet, ทาง E-mail, ใช้สื่อ
ออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร 
- การสแกนข้อมูลแล้วใช้ระบบสารสนเทศจัดการข้อมูล แทนการถ่ายเอกสาร 
- จัดท้าคู่มือหรือแนวทางการด้าเนินงานในระบบสารสนเทศขององค์กร และ
สื่อสารทาง Website 

กำรประหยัดค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
- รณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรใช้รถยนต์ร่วมกันในการเดินทางไปเส้นทางเดียวกัน 
- วางแผนก่อนเดินทาง เพื่อประหยัดค่าน้้ามัน 
- ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานหากเป็นเอกสารส้าคัญใช้วิธีการรวบรวมเอกสาร
แล้วน้าส่งพร้อมกัน  

2. กำรประเมินด้ำนกระบวนกำรโดยกำรปรับปรุงกิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เพ่ือลดขั้นตอน ยุบยกเลิก หรือยุบรวมกับกิจกรรมอื่น  
ในกระบวนการ/ขั้นตอนในการด้าเนินงาน 



         ใ น ปี ง บ ป ร ะม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 1  ส้ า นั ก ง า น
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศ มาช่วยในการด้าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค ในการให้บริการผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค และ
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ร้องทุกข์ ได้ผ่านเว็บไซต์
ส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การเผยแพร่
ขั้นตอน กระบวนงาน คู่ มื อปฏิบัติ ง าน ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก้าหนด เพ่ือให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ได้มีการ
ด้าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (รอบ 6 เดือน)  
กำรลดพลังงำน ไฟฟ้าลดลง เฉลี่ยร้อยละ 50.70 
กำรลดกระดำษ เบิกจริง 130,500 บ. ประหยัด 19,500 
บาท คิดเป็นร้อยละ 13 
กำรประหยัดงบประมำณ ลดลงร้อยละ 23.39 
กำรส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัล ร้อยละ 100 
โดยส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถ
ด้าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนดในรอบ 6 เดือน 

กำรวำงแผนเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ด้ำนกำรปรับปรุงกจิกรรม  

ประจ ำปี พ.ศ. 2560 



         ผู้บริหาร สคบ. มีการสร้างสภาพแวดล้อมภายใน ในการปรับปรุงรูปแบบการประชุมดิจิทัล โดยใช้ระบบห้องประชุมไร้กระดาษ ที่เป็นเป็นระบบที่ใช้เปิดเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับใช้ในการประชุมโดยไม่ต้องใช้กระดาษ ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย โดยมีคุณสมบัติที่หลากหลาย 

ระบบห้องประชุมไร้กระดาษ (meeting.ocpb.go.th/meeting)  

 
 
-  สามารถบริหารจัดการรายชื่อผู้ เข้า
ประชุม คณะผู้ประชุม และการประชุมได้  
- ระบบสามารถใช้ได้กับการประชุม งาน
สัมมนา การอบรม เอกสารการสัมภาษณ์
งาน ที่ไม่ต้องการใช้กระดาษ 
- ร ะบบใช้ ง านผ่ าน  โปรแกรม Web 
Browser ได้หลากหลาย โปรแกรมเช่น 
Internet Explorer, Firefox, Google 
Chome, Safari เป็นต 
- ก า ห น ด ช นิ ด ข อ ง เ อ ก ส า ร  ไ ด้ แ ก่ 
Presentation วาระการประชุมและอ่ืน ๆ 
  

- รองรับเอกสาร PDF เนื่องจากสามารถน าไป
เปิดอ่านได้กับทุกระบบ Window, Linux, Mac, 
Mobile OS  
- สามารถก าหนดการเรียกดูเอกสารได้เฉพาะ
กลุ่มการประชุม 
- สามารถจัดกลุ่มผู้เข้าประชุมที่หลากหลาย โดย 
1 คน สามารถอยู่ได้หลายคณะ 
- สามารถใช้ประชุมนอกสถานที่ได้ คุณสมบัติของ

ระบบ 

คุณสมบัติของระบบ 
ลดต้นทุนการด าเนินงาน 

เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

 การแบ่งปันทรัพยากรการท างานร่วมกัน 



           ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีกำรใช้เทคโนโลยีมำเพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำรท ำงำนที่ครอบคลุมพันธกิจ
หลักของหน่วยงำน ได้แก่ กำรพัฒนำและเชื่อมโยงข้อมูลในกำรใช้หน้ำจอระบบ Biz Portal ผ่ำนระบบของศูนย์รับค ำขออนุญำต  
กำรพัฒนำระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค และระบบบริหำรศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณำกำรเพ่ือใช้ในกำรติดตำมและรำยงำนผล 

สคบ. ร่วมกับ ส ำนักงำน ก.พ.ร. พัฒนำและเชื่อมโยงข้อมูลในกำรใช้หน้ำจอระบบ Biz Portal ผ่ำนระบบของศูนย์รับค ำขออนุญำต 

ลดต้นทุน ติดตำมงำนอย่ำงรวดเร็ว กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำร กำรเชื่อมโยงข้อมูล 

             ส ำ นั ก ง ำนคณะกร รมกำ ร
คุ้มครองผู้บริโภค ได้ด ำเนินกำรร่วมกับ
ส ำ นั ก ง ำน  ก .พ . ร .  ใ นก ำ ร ร่ วม ใ ช้
ฐำนข้อมูลกำรให้บริกำรศูนย์รับค ำขอ
อนุญำต กำรใช้หน้ำจอระบบ Biz Portal 
ในกำรส่งแบบฟอร์มใบจดทะเบียนกำร
ประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบ
ตรง โดยเป็นระบบกึ่งอิเล็กทรอนิกส์ กึ่ง 
Manual เนื่องจำกยังต้องมีกำร upload 
เอกสำรบำงรำยกำรเข้ำสู่ ระบบเพื่อ
ประกอบกำรรับใบอนุญำต 

เกิดการบริการท่ีรวดเร็ว 

ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 

ลดความซ้ าซ้อน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก 

ง่ายต่อการติดต่อของผู้ประกอบการ 



          ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มี 
กำรติดตำมควบคุมกระบวนกำรหลัก ในระบบงำนในเรื่อง
ต่ำงๆ โดยมีกำรก ำหนดตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย เพื่อให้มี
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดในแต่
ละกระบวนงำน 

การทบทวนกระบวนงานไม่ให้เกิด
ความซ้้าซ้อนในขั้นตอนการปฏิบัติ
และก้าหนดรายละเอียดขั้นตอนให้
ชัดเจนในภาพรวมของส่วนราชการ 

เพ่ือก้าหนดข้อบ่งชี้ที่ส้าคัญและการ
ก้ าหนดตั ว ชี้ วั ด ผลสั มฤทธิ์ ข อ ง
กระบวนการสร้างคุณค่า 

ผลลัพธ์/ผลผลิต  
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีความ
ชัดเจน ในกระบวนการ มีการปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถท้าให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร 



              ส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีการด้าเนินการตามกระบวนงานสนับสนุนและมีการเชื่อมโยง กระบวนงาน
ในด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกัน มีการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานผ่านรูปแบบแผนงานในกระบวนการต่าง ๆ เช่น  
การจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยง แผนควบคุมภายใน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  

กำรก ำหนดตัวชี้วัด 
ในส่วนงำนด้ำนต่ำง ๆ 



ความพร้อมต่อภัยพิบัติ และการบริหารความต่อเนื่อง 

โครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ /พันธกิจ นโยบาย 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ กลยุทธ์ /กระบวนการ ทรัพยากรท่ีใช้ 

กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ภัยคุกคาม 
ภัยพิบัติ 

PROCESS 

คณะท างาน
ด าเนินการ 
- มีการทบทวน /
พัฒนาเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง 
- การก าหนดกลยุทธ์ 
- สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 
- ฝึกอบรม 

ทดสอบเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่องทุกป ี

ทดสอบเป็นประจ า 
อย่างต่อเนื่องทุกป ี

แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 
1. แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ 

2. แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีการชุมนุมของฝูงชน (ม็อบบุก) 
3. แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีแผ่นดินไหว 

4. แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีก่อการร้ายหรือก่อวินาศกรรม 
5. แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีน  าท่วม 

iNPUT 

OUTPUT 

GOAL 
การรองรับการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

การก าหนดแนว
ทางการบริหารงาน 

การวิเคราะห์
ผลกระทบ 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

การก าหนดกลยุทธ์
ความต่อเนื่อง 

การจัดท าแผน 
อย่างต่อเนื่อง 

การฝึกซ้อมและ
ทบทวน 

การพัฒนาขีด
ความสามารถ 



แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน และบริหารความต่อเนื่อง 

- เพื่อก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเม่ือเกิด
ภาวะฉุกเฉิน 
- เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่องรวมทั งเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
- เพื่อให้สามารถระงับภัยพิบัติที่อาจจะ
เ กิ ด ขึ น ไ ด้ อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐก าหนด 

ด าเนินการ 

ซักซ้อมตาม 
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 

การติดตาม 
และประเมินผล 

แผนบริหารความเสี่ยง  

ทบทวน/ปรับปรุง 



หมวด 7 
ผลลัพธ์การด าเนินการ 



7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดตามพันธกิจ (3 ตัวช้ีวัด) 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปีล่าสุด ปีก่อน (2559) ปีล่าสุด (2560) 

1. ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามพันธกิจหรือภารกิจ
ของส่วนราชการตามท่ีระบุไว้ (Function base, Area base) 
- ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับกำรด ำเนินกำร
จนได้ข้อยุติ 

 
 

ร้อยละ 52.11 

 
 

ร้อยละ 48.28 

 
 

ร้อยละ 66.78 

2. ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลการด าเนินการด้านกฎหมาย 
- ควำมส ำเร็จของกำรแก้ไขกฎหมำยเพ่ือกำรปฏิรูปด้ำนคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

 
8 ฉบับ 

 
- 

 
8 ฉบับ 

3. ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ 
- ควำมส ำเร็จกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรคุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชำติ 

 
2 ผลผลิต 

 

 
2 ผลผลิต 

 
2 ผลผลิต 

 

7.2 การบรรลุผลตามตัวช้ีวัดด้านผู้รับบริการและประชาชน (2 ตัวช้ีวัด) 

1. ตัวชี้ วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของส่วน
ราชการ 
- ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 

ร้อยละ 80 

 
 
 
- 

 
 
 

97.83 

2. ตัวชี้วัดที่แสดงออกถึงความผูกพันและการให้ความร่วมมือ
จากประชาชนและผู้เข้ามารับการบริการจากส่วนราชการ 
- ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนสร้ำงควำมผูกพัน
ของบุคลำกร 

 
 

ร้อยละ 80 

 
 
- 

 
 

100 



7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร (2 ตัวช้ีวัด) 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปีล่าสุด ปีก่อน (2559) ปีล่าสุด (2560) 

1. ตัวชี้วัดของการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากบุคลากรของ 
ส่วนราชการ 
- กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรใช้งำนระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำร
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจผ่ำน Web และ Mobile Application 

 
 

1 ผลผลิต 

 
 
- 

 
 

1 ผลผลิต 

2. ตัวชี้ วัดของการเรียนรู้และผลการพัฒนาบุคลากรของ 
ส่วนราชการ 
- ร้อยละควำมส ำเร็จค่ำเฉลี่ ยถ่วงน  ำหนักควำมส ำเร็จจำก
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 

 
 

ร้อยละ 80 

 
 
- 

 
 

ร้อยละ 100 

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ (2 ตัวช้ีวัด) 

1. ตัวชี้ วัดที่แสดงถึงความส าเร็จของการเป็นต้นแบบของ 
ส่วนราชการที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึง
ความส าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ 
- จ ำนวนรำงวัลที่หน่วยงำนได้รับเพ่ือแสดงศักยภำพขององค์กร
ด้ำนต่ำง ๆ 

 
 
 

1 รำงวัล 

 
 
 
- 

 
 
 

2 รำงวัล 

2. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วน
ราชการที่เป็น Best practice 
- รำงวัลมำตรฐำนศูนย์รำชกำรสะดวก 
 

 
 

1 รำงวัล 

 
 
- 

 
 

1 รำงวัล 



7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (2 ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปีล่าสุด ปีก่อน (2559) ปีล่าสุด (2560) 

1.  ตัวชี้ วั ดของการบรรลุผลลัพธ์ การบรรลุผลของตัววัด ร่วม ใน 
การมีกระบวนการที่ด าเนินการข้ามหลายหน่วยงานของส่วนราชการ  
(Area base) 
- กำรเช่ือมโยงเพื่อบูรณำกำรฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน 

 
 
 

1 หน่วยงำน 

 
 
 
- 

 
 
 

2 หน่วยงำน 

2. ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสังคม 
- ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรภำยใต้มำตรกำรจัดกำรผลกระทบทำง
ลบต่อสังคม 

 
 

ร้อยละ 80 

 
 
- 

 
 

ร้อยละ 100 

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ (4 ตัวชี้วัด) 

1. ตัวชี้วัดของการลดต้นทุนทั้งในระดับกระบวนการอันเกิดจากการ
ปรับปรุงงาน และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือลดต้นทุนในการท างาน 
- ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน
เชื อเพลิง 

 
 
 

ร้อยละ 10 

 
 
 
- 

 
 
 

ร้อยละ 78.36 

2. ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ 
- จ ำนวนกระบวนกำรที่ด ำเนินกำรทบทวนปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 

 
จ ำนวน 10 

 
จ ำนวน 50  

3. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการและการบริการจากการใช้
ดิจิทัลเทคโนโลยี ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
- ร้อยละของต้นทุนท่ีลดลงจำกกำรใช้นวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 

ร้อยละ 5 

 
 

ร้อยละ 5 

 
 

ร้อยละ 24.24 

4. ตัวชี วัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของกำรบรรเทำผลกระทบด้ำนภัยพิบัติตำ่ง ๆ 
- ร้อยละของอุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัยที่ได้รับกำรตรวจสอบควำมพร้อมใช้
งำนประจ ำปี 

 
ร้อยละ 80 

 
- 

 
ร้อยละ 100 


