
  แบบ ปค. 5 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

(รอบ ๖ เดือน) 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๑. กำรบริหำรและแก้ไขปัญหำ
เรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค 
 
วัตถุประสงค์ 
๑) ข้อมูลในระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภคให้เป็นปัจจบุันและ
ครบถ้วน 
๒) เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหนา้ที่
รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑. ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค
ขาดความสมบูรณ์ในการ
จัดเก็บข้อมูล ส่งผลท าให้ 
ผู้ปฏิบัตไิม่สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
ตลอดจนไมส่ามารถน า
ข้อมูลในระบบร้องทุกข์มา
วิเคราะห์เพื่อวางแผนจัดการ
เร่ืองร้องทุกข์ผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปรับปรุงแก้ไข
ระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภคให้สามารถ
รองรับการใช้งานได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
โดยก าหนด
ระยะเวลาการแก้ไข
ระบบหากเกิด
ข้อผิดพลาด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลในระบบร้องทุกข์ 
เพื่อเป็นการติดตาม
สถานะของเร่ืองร้องทุกข์
นั้น ๆ ให้เป็นปัจจุบนั
เพื่อให้สามารถรองรับการ
ใช้งานระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นความเสี่ยง 
ที่มีอยู่และ
ยอมรับได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค
เพิ่มเติม ฟังก์ชั่นการ
ด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์
ส าหรับเจ้าหนา้ที่ ข้อมูลคดี ใน
ส่วนสถานะเร่ืองร้องทุกข์เมื่อ
ส่งไปยังกองกฎหมายและคด ี
-ปรับปรุงระบบแจง้เบาะแส
ส าหรับเจ้าหนา้ที ่
-ท าการช าระข้อมูล 
(Cleansing) ข้อมูลผู้ถูกร้อง
ทุกข์ (ข้อมูลบริษัท ห้างร้าน 
นิติบุคคล) 
-ปรับปรุงพฒันารายงาน ให้
ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานมากข้ึน 
-อบรมให้เจ้าหน้าที่น าข้อมูล
จากระบบร้องทุกข์ผูบ้ริโภค 
ไปใชป้ระโยชน์อยา่งเต็ม
ประสิทธิภาพ  

กันยายน 
๒๕๖๒ 
สผพ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ส่ง สปน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
2. ปริมาณเร่ืองร้องทุกข์
ผู้บริโภคไมส่อดคล้องกับ
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานและ
ยังมีการหมุนเวียนของ
เจ้าหน้าที่ท าให้เจ้าหน้าที่
ขาดความช านาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีระบบการท างาน
เป็นทีมและหัวหนา้
ทีมคอยก ากับดูแลลูก
ทีมและรายงานผล
การปฏิบัติงานเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชา 
- สร้างความเข้าใจ
รายละเอียดการ
ปฏิบัติงานตาม
ข้อตกลงการ
ให้บริการ (SLA) 
และคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีความเพียงพอ
เหมาะสมและปฏิบัติตาม
อย่างต่อเนื่อง โดยได้
ด าเนินการดงันี้  
- ตรวจสอบอัตราก าลัง
อย่างสม่ าเสมอ 
- มีการประชุมทีมเพื่อ
ติดตามผลการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าที่อย่าง
สม่ าเสมอ 
- ผู้บังคับบัญชามีการ 
ให้ก าลังใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
สม่ าเสมอ 
- จัดระบบการท างานเปน็
ทีมคอยก ากับดูแลลูกทีม
และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาเปน็ระยะ 
- การท างานเปน็ทีมท าให้
เกิดการเรียนรู้งานของลูก
ทีมและมีการรายงานผล
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตลอดเวลา 

-เนื่องจาก
ปริมาณงานรับ
เร่ืองร้องทุกข์ 
มีจ านวนมาก 
ไม่สอดคล้อง
กับบุคลากร
และบุคลากรมี
การลาออก
หรือโยกย้าย
หน่วยงานบ่อย 
-บุคลากรต้อง
รองรับอารมณ์
ของผู้บริโภคที่
ไม่สมประโยชน์
กับเรื่อง
ร้องเรียน 
เป็นความเสี่ยง
ที่ยอมรับไม่ได ้
 
 
 
 
 
 

-มีระบบการท างานเปน็ทีม
โดยแต่ละทีมจะมีหัวหน้าทีม
คอยก ากับดูแลการท างานของ
ลูกทีมและรายงานผลให้กับ
ผู้บังคับบัญชาทราบอย่าง
ต่อเนื่องจึงท าให้ 
การ่ท างานเปน็ทีมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
-สร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตงิาน 
-เพิ่มบุคลากรให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงานรับเรื่องราวร้อง
ทุกข ์
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

กันยายน 
๒๕๖๒ 

กคฆ. กคส. 
กคฉ. กคต. 

สปจ. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ง สปน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
3. ข้อมูลในระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภคไม่เปน็ปัจจุบนัท าให้
การรายงานผลและการน า
ข้อมูลไปใช้เกิดความ
คลาดเคลื่อน 
 
 
 
 

- ก าหนดให้
เจ้าหน้าทีบ่ันทึกผล
การด าเนินงานภาย
หลังจากเสร็จสิ้นใน
แต่ละขั้นตอน 
ภายใน ๓ วันท าการ
นับจากวันที่
ด าเนินการสิ้นสดุใน
ขั้นตอนนั้น ๆ 
- รณรงค์ให้เจ้าหนา้ที่
ด าเนนิการจดัเก็บ/ 
สแกนเอกสารส าคัญ
ในระบบร้องทุกข์
ผู้บรโิภค  
 

- มีการสร้างความเข้าใจใน
รายละเอียดในการ
ปฏิบัติงานตามข้อตกลง
การให้บริการ (SLA)  
- เจ้าหน้าทีบ่ันทึกผล 
การด าเนินงานแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
- มีระบบท างานเปน็ทีม
ภายในกอง โดยในแตล่ะ
ทีมจะมีข้าราชการเป็น
หัวหน้าทีม คอยก ากับดูแล
การท างานของลูกทีมและ
มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
เป็นผลให้เกิดการท างาน
อย่างเป็นระบบ และท าให้
แก้ไขปัญหาเร่ืองร้องทุกข์
อย่างมีประสทิธิภาพ 
มากข้ึน 
 
 
 
 

เป็นความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้

- ด าเนินการให้เจ้าหน้าที่
อัพเดทผลการปฏิบัตงิานใน
ระบบร้องทุกข์ให้เป็นปัจจบุัน 
-ณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ด าเนนิการ
จัดเก็บ /สแกนเอกสารส าคัญ
ในระบบร้องทุกข์ผูบ้ริโภค 
- จัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์ใน
เครื่อง PC และก าหนด
ระยะเวลาการแก้ไข หาก
ระบบเกิดข้อผิดพลาด 
- จัดประชุมกองสปัดาห์ละ 1 
คร้ัง เพื่อติดตามผลการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ 

กันยายน 
๒๕๖๒ 

กคฆ. กคส. 
กคฉ. กคต. 

สปจ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ง สปน. 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๒. กำรตรวจสอบพฤติกำรณ์  
ผู้ประกอบธุรกจิ 
 
วัตถุประสงค ์
๑) เจ้าหน้าทีส่ามารถปฏิบัติหนา้ที่
ในการตรวจสอบพฤติการณ์  
ผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒) ขั้นตอนการด าเนนิงานมี
รายละเอียดและกรอบระยะเวลา 
ที่ชัดเจน 

๑. มีการหมุนเวียนของ
เจ้าหน้าที่ท าให้เจ้าหน้าที่
ขาดความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

- มีระบบการท างาน
เป็นทีมและหัวหนา้
ทีมคอยก ากับดูแลลูก
ทีมและรายงานผล
การปฏิบัติงานเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 

-จัดท าแผนอัตราก าลงัคน
ของกองโดยศึกษาแนวทาง
จากหน่วยงานอ่ืนที่เปน็ 
Best Practice 
- มีการท างานเปน็ทีมท า
ให้เกิดการเรียนรู้งานของ
ลูกทีมและมีการรายงาน
ผลให้ผู้บังคบับัญชาทราบ
ตลอดเวลา 
 
 

-อัตราก าลัง
เจา้หน้าทีไ่ม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติ 
เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่มี
ภารกิจหลาย
ด้าน เชน่งาน
ประจ า งานที่
ได้รับ
มอบหมายตาม
นโยบาย
เร่งด่วน 

-เพิ่มอัตราก าลังให้เหมาะสม
กับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ฉลากได้ท าการวิเคราะห์และ
จัดท าแผนอัตราก าลงัคนของ
กองโดยศึกษาแนวทางจาก
หน่วยงานงานอื่นที่เปน็ Best 
Practice 
 

กันยายน 
๒๕๖๒ 

กคฆ. กคส. 
กคฉ. กคต. 

สปจ. 
 

ส่ง สปน. 

 ๒. ไม่มีคู่มือในการ
ปฏิบัติงานดา้น 
การตรวจสอบพฤติการณ์ผู้
ประกอบธุรกิจ ท าให้ขาด
แนวทางปฏิบัตทิี่ชัดเจน 
 

- จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานดา้น 
การตรวจสอบ
พฤติการณ์ 
ผู้ประกอบธุรกิจ   
- สร้างความเข้าใจ
รายละเอียด 
การปฏิบัติงานตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

- จัดประชุมภายในกอง
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบ
พฤติการณ์ 
ผู้ประกอบธุรกิจให้
เจ้าหน้าทีไ่ด้รับทราบ
ขั้นตอน รวมทั้งแนวทาง
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

- - จัดท าคู่มือการปฏิบัติการ
ด้านการตรวจสอบพฤติการณ์
ผู้ประกอบธุรกิจ 
-สร้างความเข้าใจรายละเอียด
การปฏิบัติงานตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

กันยายน 
๒๕๖๒ 

กคฆ. กคส. 
กคฉ. กคต. 

สปจ. 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
  - ก าหนดแผนการ

ตรวจสอบพฤติการณ์  
ผู้ประกอบธุรกิจให้
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดท าแผนการออกและ
วางแผนการตรวจสอบ
พฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจ
อย่างชัดเจน สามารถ 
ด าเนินการตรวจสอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจผ่านระบบ 
GIS ร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการ
บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
- มีการสรุปผลการ
ตรวจสอบและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
- ก าหนดแผนตรวจสอบ
พฤติการณ์ 
ผู้ประกอบธุรกิจ โดยแบ่ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล
ประจ าส านักงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคเขต 1-9 และท า
หน้าที่ในการลงพื้นที่
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

-อาจมีภารกิจ
เร่งด่วนตาม
นโยบายท าให้
แผนการ
ตรวจสอบ
พฤติการณ์ 
ผู้ประกอบ
ธุรกิจไม่เป็นไป
ตามแผนที่
ก าหนดไว ้
 

-ด าเนินการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจโดย
จัดท าแผนลงพืน้ที่ซ้ า เพื่อน า
ผลการตรวจมาวิเคราะห์
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการตรวจสอบ 
-เจ้าหน้าที่มีแผนการ
ตรวจสอบพฤติการณ ์
ผู้ประกอบธุรกิจที่ชัดเจนและ
สามารถปฏบิัติงานตามแผนที่
ก าหนดไวไ้ด ้
-เผยแพร่ความรู้ การปฏิบัติ
ตามกฎหมายทางสื่อต่างๆ 
อย่างทั่วถึง 
- จัดท าแผนการตรวจสอบ
พฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ
โดยจัดท าแผนลงพืน้ที่ซ้ า เพื่อ
น าผลการตรวจมาวิเคราะห์
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในระหว่างการตรวจสอบ 

  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๑) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในการ
กระจายอ านาจให้กับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (3 ครั้ง) 
คร้ังที่1 วันที่ 17  
ต.ค.61 
จ.ภูเก็ต 
คร้ังที่๒ วันที่ 24  
ต.ค.61 
จ.นครศรีธรรมราช 
คร้ังที่3 วันที่ 26  
ต.ค.61 
จ.ปราจีนบุรี 
2) โครงการสัมมนา
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
(2 ครั้ง) 
คร้ังที่1 วันที่ 30 ต.ค.61 
จ.สมุทรสาคร 
คร้ังที่2 วันที่ 6 พ.ย.61 
จ.ลพบุร ี
คร้ังที่3 วันที่ 4 ธ.ค.61 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
จ.ล าพูน 
คร้ังที่4 วันที่ 6 ธ.ค.61 
จ.หนองคาย 
คร้ังที่5 วันที่ 7 ธ.ค.61 
จ.สระบุร ี
คร้ังที่6 วันที่ 12 ธ.ค.61 
จ.เพชรบูรณ์ 
3) โครงการเร่งรัด
ด าเนินการแก้ไขปัญหา
เร่ืองร้องเรียนคงค้าง 
ในระดับภูมิภาค  
(10 จังหวัด) 
ครั้งที่ 1 วันที่ 15-20  
ต.ค.61 
จ.ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์
ครั้งที่ ๒ วันที่ 16-19  
ต.ค.61 
จ.นนทบุรี สระบุรี อยุธยา
ครั้งที่ 3 วันที่ 23-26  
ต.ค.61 
จ.เชียงใหม่ ล าปาง 
ครั้งที่ 4 วันที่ 24-26  
ต.ค.61 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
จ.นครปฐม นครราชสีมา 
ครั้งที่ 5 วันที่ 15-20 ต.ค.
61 จ.ชลบุร ี

  -ปรับปรุง/พัฒนา
ระบบตรวจสอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจผ่าน
ระบบ GIS 

การควบคุมที่มีอยู่ไม่
เพียงพอ เนื่องจากใน
ปัจจุบนั ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเปลี่ยนแปลงไป
ระบบดังกล่าวไม่คุ้มค่ากับ
การลงทุนและไม่
ตอบสนองกับภารกิจ 
ในปัจจุบนั   

- - อยู่ระหว่างด าเนนิการ สผพ.  

๓. กำรเฝ้ำระวังสินค้ำและ
บริกำรที่คณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคสั่งห้ำมขำยและห้ำม
บริกำร 
 
วัตถุประสงค์ 
การเฝ้าระวังสินค้าและบริการ 
ที่คณะกรรมการสั่งห้ามขายและ
ห้ามบริการมีประสิทธิภาพ 

3. มีการขายสินค้าอันตราย
ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมาก
ขึ้น ท าให้การตรวจสอบ ไม่
ทั่วถึง 
 
 
 

- จัดท าแผนการเฝ้า
ระวังการขายสนิค้า
อันตราย  
- MOU กับ 
ห้องปฏิบัติการ 
- ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน 
และประเมินผล 
MOU  
- ศึกษากฎที่

-วิธีการด าเนินเฝา้ระวัง
และตรวจสอบสินค้าและ
บริการที่คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้าม
ขายและห้ามบริการ 
1) หาข้อมูลแหล่งผลิต
สินค้าหรือน าเข้ามาใน
ประเทศ 
2) จัดท าแผนการเพื่อลง
พื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบ
ธุรกิจ 
3) ลงพื้นที่ตรวจสอบ 

เป็นความเสี่ยง
ที่ยอมรับไม่ได ้
-อัตราก าลังมี
ไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติ
หน้าที่  
-มีความเสี่ยงใน
การลงพื้นที่ใน
เวลากลางคนื 
และมีผู้มี
อิทธิพลในพื้นที่
เนื่องจากเป็น

-เพิ่มอัตราก าลังในการ
ปฏิบัติงาน 
-จัดฝึกอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการออก
ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ที่เสี่ยงภัย 

กันยายน 
๒๕๖๒ 
กคฉ. 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
เก่ียวข้องกับ
กระบวนการแจ้ง
เตือนภัย 
 
 
 

ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อท า
การยึด อายัดสินคา้
อันตราย 
4) ด าเนินการบังคับใช้
กฎหมายกับผู้ประกอบ
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด 
5) สรุปผลการด าเนนิงาน
และรายงานให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบ 

สินค้าทีมีการ
จ าหน่ายใน
ช่วงเวลา
กลางคืนเปน็
ส่วนใหญ่ 
-พนักงาน
เจ้าหน้าที่ขาด
ความเชี่ยวชาญ
ในการป้องกัน
ตัวในขณะ
ปฏิบัติการ 

๔. กำรทดสอบและพิสูจน์สินคำ้
และบริกำรที่อำจก่อให้เกดิ
อันตรำยแก่ผู้บริโภค 
 
 
 
วัตถุประสงค ์
สามารถทดสอบและพสิูจนส์ินคา้
และบริการได้เบื้องต้น เพื่อให้เกิด
ความรวดเร็วและลดระยะเวลา 
ในการสง่ให้หน่วยงานอ่ืนด าเนนิการ 

๔.๑ การทดสอบพิสูจน์
สินค้าและบริการ ใช้
ระยะเวลาค่อนข้างมาก อาจ
ท าให้เกิดความล่าชา้ต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
๔.๒ ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท าการทดสอบได้
เฉพาะการทดสอบอยา่งงา่ย 
เนื่องจากไม่มีห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ 
๔.๓ เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติงานมี
น้อยและไม่มีความเชี่ยวชาญ 
 

- เพิ่มอัตราก าลังใน
การปฏิบัติงานใน
เร่ืองดังกล่าวโดยใช ้
ผู้ที่มีความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
ผู้มีประสบการณ์และ
มีความเชี่ยวชาญ 
และขึ้นบัญชีองค์กร/ 
บุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญทดสอบ
พิสูจน ์
- จัดหาอุปกรณ์และ
เครื่องมือเพื่อ

-วิธีการด าเนินการทดสอบ
และพิสูจน์สนิค้าและ
บริการที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่ผู้บริโภค ดังนี ้
1) สืบค้นข้อมูลสนิค้าที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
ผู้บริโภค 
2) เก็บตัวอย่างสนิค้าที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
ผู้บริโภค เพื่อส่งสถาบันที่
ได้รับการรองรับท าการ
ทดสอบและพิสูจน์สินคา้ 
3) ท าการจัดจา้งสถาบนัที่

เป็นความเสี่ยง
ที่ยอมรับไม่ได ้
-อัตราก าลังมี
ไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติ
หน้าที่  
-ขาดแคลน
อุปกรณ์และ
เครื่องมือเพื่อ
ทดสอบความ
ไม่ปลอดภัย
ของสินค้าหรือ
บริการเบื้องต้น 

-เพิ่มอัตราก าลังในการ
ปฏิบัติงาน 
-มีอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อ
ทดสอบความไม่ปลอดภัยของ
สินค้าหรือบริการเบื้องต้น 

กันยายน 
๒๕๖๒ 
กคฉ. 

 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ทดสอบความไม่
ปลอดภัยของสินค้า
หรือบริการเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 

ได้รับการรับรอง เพื่อท า
การทดสอบและพิสูจน์
สินค้า 
4) น าข้อมูลผลการ
ทดสอบและพิสูจน์
สินค้าเข้าประชุม
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสนิค้าและบริการ 
 
 
 

๕. กำรจดทะเบียนธุรกิจขำยตรง
และตลำดแบบตรงออนไลน ์
 
วัตถุประสงค์ 
เพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน การจด
ทะเบียน ธุรกิจขายตรงและตลาด
แบบตรงออนไลน์ 

-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ระบบ 
จดทะเบียนออนไลน ์

- ให้ความรู้ความ
เข้าใจระบบจด
ทะเบียนธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบ
ตรงออนไลน ์
- ก าหนดให้มีการ
ปฏิบัติงานใน
ลักษณะ Coaching 
และ Buddy  
- หัวหน้าทีมมีการ
ติดตามผลการบนัทึก
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 

-เจ้าหน้าที่เกิดการเรียนรู้
และเข้าใจในระบบจด
ทะเบียนธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรงออนไลน ์
-มีการปฏิบัติงานใน
ลักษณะพี่สอนน้องและ
จับคู่กันในการปฏบิัติงาน 
-หัวหน้าสามารถติดตาม
ผลการบนัทึกข้อมูลได ้

เป็นความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้

-เจ้าหน้าที่ควรมีการเรียนรู้ใน
ระบบจดทะเบียนธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบตรง
ออนไลน์อยู่ตลอดเวลา  

กันยายน 
๒๕๖๒ 
กคต. 

 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๖ . ก ำ รบ ริ ห ำ รแ ล ะ จั ด เก็ บ
เอกสำรและสืบค้นข้อมูลเอกสำร
ส ำคัญ 
วัตถุประสงค์ 
๑) ท าให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การตรวจสอบ /ตรวจค้นข้อมูล 
 
๒) เกิดถูกต้ องแม่นย าในการ
ตรวจสอบ /ตรวจค้นข้อมูล  

๖.๑ ระบบจัดเก็บข้อมูล ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Document) ยังไม่สมบูรณ์ 
ท าให้การสืบค้นข้อมูลมี
ความล่าช้าและขาดความ
สะดวกในการใช้งานข้อมูล 
๖.๒ การสืบค้นข้อมูล
เจ้าหน้าที่ธุรการกอง
กฎหมายและคดี เป็นผู้
สืบค้นและเข้าระบบได้เพียง
คนเดียวท าให้การค้นข้อมูล
ได้ยาก ถ้าเจ้าหน้าทีไ่ม่อยู่ไม่
สามารถสบืค้นข้อมูลได้เลย 
๖.๓ เอกสารเกิดการสูญหาย 
๖.๔ การค้นหาเอกสารมี
ความล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดเก็บข้อมูลใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(E-Document)  
 
- ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ   
E-Document 
 

-ด าเนินการปรับปรุง
รูปแบบระบบพฒันาระบบ 
 E-Document รูปแบบ
ใหม่ 

เป็นความเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

-ด าเนินการปรับปรุงรปูแบบ
ระบบพฒันาระบบ E-
Document รูปแบบใหม่ 
เรียบร้อยแล้ว 

กันยายน 
๒๕๖๒ 

ทุกหน่วยงาน 
 

สผพ. 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๗. กำรวิเครำะห์ส ำนวนก่อนส่ง
ให้เจ้ำหน้ำทีด่ ำเนินกำร 
 
วัตถุประสงค์ 
เพิ่มความถูกต้อง สะดวกและ
รวดเร็วในการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ผู้บริโภค 

ยังไม่มีกรอบที่ชัดเจนในการ
ส่งส านวน 

- วางกรอบความ
ชัดเจนของแนวทาง 
การด าเนินงานของ
กองให้ชัดเจน 
- มีการประชุมหารือ
ร่วมกันระหว่างฝา่ย
คัดกรองเร่ืองราวร้อง
ทุกข์ กับกองต่าง ๆ  
ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
- มีแบบหรือการ
ประชาสัมพนัธ์ที่
ชัดเจนให้กับ
ผู้บริโภคในการเขียน
ค าร้อง 
 
 
 
 

- ได้มีการประชุมหารือ 
เพื่อก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน โดยได้
ประสานกับฝ่ายคัดกรอง
เร่ืองราวร้องทุกข์ เกี่ยวกับ
การส่งเร่ืองร้องเรียนให้กับ
กองต่าง ๆที่เก่ียวข้อง 

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้

- จัดท า flowchart เก่ียวกับ
การคัดกรองเร่ืองร้องทุกข์ใน
ส่วนที่เก่ียวข้องของภูมิภาค 
เพื่อเป็นการวางกรอบที่ชัดเจน 

กันยายน 
๒๕๖๒ 

ศรท. กคฆ. 
กคส. กคต. 
กคฉ. ศคพ. 

สปจ. 

 

๘. กำรบริหำรงบประมำณ 
ในกำรด ำเนินงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภำค 
 
วัตถุประสงค์ 
การด าเนินงานเป็นไปตาม

๘.๑ งบประมาณที่ ได้ รับ
จัดสรรไม่เพียงพอ ท าให้การ
ด าเนินงานไม่ เป็น ไปตาม
แผน 
 

- ด าเนินการทบทวน
กิจกรรม/โครงการใน
แ ต่ ล ะ ปี ภ า ย ใ ต้
แผนปฏิบัติราชการ 
 

- ส านักประสานและ
ส่งเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจังหวัด ได้ด าเนนิ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ทั้งนี้ ได้บริหาร

เป็นความสีย่งที่
ยอมรับได ้

- กันยายน 
๒๕๖๒ 
สปจ. 

 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
แผนงาน กิจกรรม ที่ก าหนดไว ้
 
 
 

 งบประมาณด้วยการน า
เงินงบประมาณในส่วนที่
ได้รับการจัดสรรจาก
กิจกรรมสนับสนนุการ
ด าเนินงานของ สปจ.  
เขต 1-9 ได้แก่ ค่าจ้าง
เหมาบริการของส านักงาน
คุ้มครองผู้บริโภคเขต 1-9  
ที่ยังเป็นอัตราวา่ง มา
จัดสรรเป็นค่าเบี้ยประชุม
ให้กับคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัด เนื่องจากงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรลดลงทุกปี 
ท าให้จ าเป็นต้องบริหาร
จัดสรรภายใต้งบประมาณ 
ทีมีอยู่ เพื่อให้การท างาน 
ในส่วนภูมิภาคสามารถ
ด าเนินต่อไปได ้
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๙. กำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรด ำเนินงำนในส่วนภูมิภำค 
 
 
วัตถุประสงค์ 
การด าเนินงานคุ้มครองผูบ้ริโภค
ในส่วนภูมิภาคมปีระสทิธิภาพ 

๙.๑ เจ้าหน้าที่ไมไ่ด้เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบญัญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่
แก้ไขเพิ่มเติม จึงท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่มีอ านาจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
๙.๒ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน (การจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ไกล่เกลี่ยเร่ืองราวร้องทุกข์
จากผู้บริโภคประจ าจงัหวัด, 
คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัด, การ
ออกตรวจสอบติดตาม
พฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ 
และการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์) 

- ฝึกอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ สคบ.
จังหวัด/สคบ.เขต  
ในส่วนภูมิภาค 
- นิเทศติดตามผล
การด าเนินงานใน
ส่วนภูมิภาค 
- จัดท าแผนงานดา้น
การคุ้มครองผู้บริโภค
ในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น (ผลักดนัการ
ด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคตาม
แผนปฏบิัติการ
กระจายอ านาจให้แก่ 
อปท.) 
- บูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ 
(จังหวดัเคลื่อนที)่ 
และการตรวจสอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจ 
- กรณีส่วนภูมิภาค  

- ด าเนินโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
วิเคราะห์ SWOT และ
แนวทางในการจัดท า
แผนปฏบิัติงานดา้นการ
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3  
วันที่ 13-14 ธ.ค. 61 
ณ ร.ร.อมารี ดอนเมือง 
กทม. 

ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

- น าเอาข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ SWOT มา
เป็นปัจจัยในการผลดัดัน
กระบวนการปรบัปรุง
โครงสร้าง สคบ. เขต เพื่อให้
การท างานสามารถด าเนินการ
ไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

กันยายน 
๒๕๖๒ 
สปจ. 

 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
มีความประสงค์จะ
จัดประชุมเร่ืองราว
ร้องทุกข์ผู้บริโภค 
(การจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
ไกล่เกลี่ยเร่ืองราว
ร้องทุกข์จาก
ผู้บริโภคประจ า
จังหวัด, 
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าจังหวัด) ให้
ส่วนภูมิภาค
ด าเนินการจัดส่ง
วาระการประชุม ให้ 
สคบ. (ส่วนกลาง) 
เพื่อด าเนินการ
เบิกจ่ายเบี้ยประชมุ
ให้แก่ส่วนภูมิภาค
ด าเนินการ 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๑๐. การจัดท าข้อมูลด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริโภคผ่าน
สื่อต่างๆ 
 
วัตถุประสงค์ 
ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด
ของเนื้อหาข้อมูลที่เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

ความผิดพลาดของข้อมูล 
เช่น  การใช้ค าผิ ด  สะกด
ค าผิด  การเว้นวรรคและ
ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน 
ก าร ใช้ ภ าพ ป ระกอบ ไม่
ถูกต้องกลมกลืนกับเนื้อหา 
ข้อมู ลข่ าวสารที่ ส่ งไปยั ง
กลุ่ ม เป้ าหม าย ไม่ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ 

-มีการก าหนด
ขั้นตอนในการ
ตรวจสอบข้อมูล 
อย่างน้อย ๓ 
ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนต้นฉบบั 
ขั้นตอนจัดหน้า
อาร์ตเวิร์ค และก่อน
การเผยแพร่สื่อ ใน
ส่วนของความ
ถูกต้องของเนื้อหาถ้า
มีความซับซ้อนเปน็
เร่ืองของข้อกฎหมาย
ให้ส่งหน่วยงานที
เก่ียวข้องตรวจสอบ
ก่อน 
- กรณีข้อมูลที่
ต้องการความ
รวดเร็วในการ
เผยแพร่จะส่งให้
ผู้รับผิดชอบ

-มีการตรวจสอบข้อมูล
ด้านการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ก่อนการ
เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อลด
ข้อผิดพลาดของข้อมูลที่จะ
ส่งไปยังหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

เป็นความเสี่ยง 
ที่มีอยู่และ
ยอมรับได ้

-ด าเนินการตามขั้นตอนการ
ตรวจสอบข้อมูล ๓ ขั้นตอน 
ได้แก่ข้ันตอนต้นฉบับ ขั้นตอน
การจัดหน้าอาร์ตเวิร์ค และ
ขั้นตอนการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหาและการใช้
ค าผิด รวมทั้งการใช้
ภาพประกอบที่กลมกลนืกับ
เนื้อหาที่เผยแพร่ 

กันยายน 
๒๕๖๒ 
กผป. 

 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ตรวจสอบโดยตรง 
- มีการปรับปรุง
ฐานข้อมูลของ
กลุ่มเป้าหมายที่จัดส่ง
สื่ออย่างสม่ าเสมอ 

๑๑. กำรพัฒนำและบริหำร
จัดกำรระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  
 
วัตถุประสงค์ 
ระบบ เทค โน โลยี ส ารสน เท ศ
สามารถขับเคลื่อนภารกิจหลัก 
ของหน่วยงาน และสร้างสรรค์ให้
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
 

๑ ๑ .๑  ระบบ เทค โน โลยี
ส า รส น เท ศ ข อ ง  ส ค บ . 
ส นั บ ส นุ น ภ า ร กิ จ ข อ ง
หน่วยงานยังไม่ครบถ้วน 
๑๑ .๒  ระบ บ เทค โน โลยี
สารสนเทศของ สคบ.ยังไม่
เป็นระบบในการผลักดันให้
เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

- พัฒนาระบบสบืค้น
ข้อมูลการอนุญาต
ประกอบธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบ
ตรงส าหรับ
ประชาชน 
- วิเคราะห์ข้อมูลการ
ท างาน ความต้องการ 
การเข้าถึงข้อมูล
รูปแบบข้อมูล และ
รูปแบบการเชื่อมโยง 
ฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการที่ถูก
ร้องเรียนในแต่ละ
ประเภทให้เชื่อมไปยัง
หน่วยงานผู้ออก
ใบอนุญาต 
- ระบบต้นแบบไกล่

-การควบคุมที่มีอยู่ไม่
เพียงพอ เนื่องจากใน
ปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต้องเป็นระบบ
ที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนภารกิจ
หลักของหน่วยงาน น ามา
สร้างสรรค์ให้ประโยชน์สู่
ประชาชนชนเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

เป็นความเสี่ยง 
ที่มีอยู่และ
ยอมรับได ้

-พัฒนาระบบสบืค้นข้อมูลการ
อนุญาตประกอบธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบตรงส าหรับ
ประชาชน 
- วิเคราะห์ข้อมูลการท างาน 
ความต้องการ  
การเข้าถึงข้อมูลรูปแบบข้อมูล 
และรูปแบบการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลผูป้ระกอบการที่ถูก
ร้องเรียนในแต่ละประเภทให้
เชื่อมไปยังหน่วยงาน 
ผู้ออกใบอนุญาต 
- พัฒนาระบบต้นแบบ 
ไกล่เกลี่ยออนไลน ์
- พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ประวัติผู้กระท าความผิดอาญา 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ.2522 และ

กันยายน 
๒๕๖๒ 
สผพ. 

 

ส่ง สปน. 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
เกลี่ยออนไลน์ 
- พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลประวัติ
ผู้กระท าความผิด
อาญา ตาม
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ.๒๕๒๒ และ
พระราชบญัญัติขาย
ตรงและตลาดแบบ
ตรง พ.ศ.๒๕๔๕ ให้
สามารถบนัทึก 
จัดเก็บ แก้ไข ค้นหา 
และจัดท ารายงานได ้
- พัฒนาระบบ  
e-document 
- พัฒนาระบบ
ตรวจสอบผูป้ระกอบ
ธุรกิจ 
 
 
 
 
 

พระราชบญัญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง  
พ.ศ.2545 ให้สามารถบันทึก 
จัดเก็บ แก้ไข คน้หา และจัดท า
รายงานได ้



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๑๒. งำนตรวจสอบภำยใน 
 
วัตถุประสงค์ 
การตรวจสอบมีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ความพร้อมของเอกสาร ในการ
ตรวจสอบไม่ครบถ้วน ท าให้
ระยะเวลาในการตรวจสอบ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่วางแผนไว้ 

- มีการปรับแผนการ
ตรวจสอบให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เร่ิม
ตรวจตรวจสอบ งาน
ที่มีความพร้อมด้าน
เอกสารก่อน 
- แจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ให้
เตรียมเอกสารก่อน
เร่ิมการตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ข้อมูล/
เอกสารหลักฐานที่
ถูกต้องจะช่วยลด
ระยะเวลาในการ
ค้นหา 

-ด าเนินการปรับแผนการ
ตรวจสอบเป็นระยะๆ ตาม
ความพร้อมของหน่วยรับ
ตรวจ 
-มีหนังสือแจ้งหน่วยรับ
ตรวจก่อนล่วงหน้าเพื่อ
เตรียมเอกสาร/หลักฐาน 

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้

-ปรับแผนการตรวจสอบตาม
ความพร้อมของแผนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

กันยายน 
๒๕๖๒ 
กตส. 

 

 

๑๓. กำรส่งใช้คืนเงินยืมรำชกำร 
 
วัตถุประสงค ์
การส่งใช้ใบส าคัญประกอบการ
จ่ายเงินถูกต้องครบถ้วนเป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลังและการเก็บรักษาเงินและน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มีการส่งใช้เงินยืมล่าช้าท าให้
การบันทึกรับคนืเงินใน
ระบบช้ากว่าก าหนด สง่ผล
ให้เงินที่จะน าไปใช้
บริหารงานมไีม่เพียงพอ 

- มีการตรวจสอบสทิธิ
การยืมเงิน เชน่ 
ตรวจสอบประวัต ิ
การสง่ใช้เงนิยืมก่อน 
การยืมครั้งต่อไป 
 
- มีการแจง้เวียน
หนังสือชี้แจงถึง

๑. มีการยืมเงินโดยให้ผู้อื่น
เป็นผู้ยืมแทนตนเอง 
 
๒. ผู้ยืมคืนเงินลา่ชา้กว่าที่
ระเบียบก าหนด 
 
๓. ผู้ยืมเงินยังขาดความรู้
ในเร่ืองของระเบียบการ

เป็นความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

 
 
 
 
 

๑. ตรวจสอบเอกสารและ
ประวัติการยืมเงินอยา่ง
เคร่งครัด 
๒. ท าหนังสือติดตามเร่งรัด
จนกว่าจะส่งเอกสารหักใช้เงิน
ยืมพร้อมทั้งคืนเงินเหลือจ่าย 
กรณีส่งใช้เงินยืมเกิน
ก าหนดให้ส่งเอกสารหลักฐาน

กันยายน 
๒๕๖๒ 

ส านักงาน
เลขานุการ

กรม 
(สงช.) 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ระเบยีบ 
หลักเกณฑ์การส่งใช้
คืนเงนิยืมราชการ 
- อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

เบิกจ่ายเงินจากคลัง 
 

ภายใน ๑๕ วนันบัจากวนัท าการ 
๓. จัดอบรมและท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามส านัก/กอง/
กลุ่ม และแจ้งเวียนหนงัสือ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
เงินยืมราชการ 

๑๔. กำรบริหำรสัญญำ 
 
วัตถุประสงค์ 
การบริหารสัญญามีการควบคุม 
การส่ งมอบงานให้ เป็น ไปตาม
ก าหนดระยะเวลาตามสัญญา 
 

การสง่มอบงานลา่ชา้ไม่เปน็ไป
ตามก าหนดสัญญาท าให้การ
ตรวจรับล่าช้าและ 
ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดด้วย 

- มีการบริหารสัญญา 
โดยมีการตรวจสอบ
ระยะเวลาในการส่ง
มอบงาน  
- เมื่อใกล้ถึงก าหนด
ส่งมอบมีการ
สอบถามกับคู่สัญญา
เพื่อเร่งรัดการส่ง
มอบงาน 
- แจ้งเตือน
คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ให้เร่ง
ติดตามการ 
ส่งมอบงาน 
- รายงานผู้บริหาร
ทราบ 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับ
รายละเอียดงานของ 

มีการบริหารสัญ ญาให้
เป็ น ไ ป ต า ม ก า ห น ด
ระยะเวลาตามสัญญาได้
อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

เป็นความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้

เจ้าหน้าที่พสัดุส่งมอบหนังสือ
ส่งมอบงานแก่ คกก. โดยไม่
ชักช้า (ไม่เกิน 2 วันท าการ)   

กันยายน 
๒๕๖๒ 

ส านักงาน
เลขานุการ

กรม 
(สพด.) 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
แต่ละโครงการแก่
คณะกรรมการ 

 
  
                                                                                                                                   ลายมือชื่อ ...................................................... 
 ต าแหน่ง .......................................................... 
 วันที ่........ เดือน …............... พ.ศ. ................ 

 


