
  แบบ ปค. 5 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

(รอบ 12 เดือน) 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๑. กำรบริหำรและแก้ไขปัญหำ
เรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
1. ปริมาณเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภคไม่สอดคล้องกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและยัง
มีการหมุนเวียนของ
เจ้าหน้าที่ท าให้เจ้าหน้าที่
ขาดความช านาญ 
 
 
 
 
 

 
 
1. มีระบบการ
ท างานเป็นทีมและ
หัวหน้าทีมคอย
ก ากับดูแลลูกทีม
และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 

 
 
- มีระบบการท างานเป็นทีมภายใน
กองโดยแต่ละทีมจะมีหัวหน้าทีมคอย
ก ากับดูแลการท างานของลูกทีมและ
รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้
เกิดการท างานอย่างเป็นระบบและมี
หมุนเวียนของเจ้าหน้าที่ภายในกอง
เพ่ือให้เกิดความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
เป็นความ
เสี่ยงทีม่ีอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ปรับปรุงโครงสร้าง 
/อัตราก าลัง  
- พัฒนาบุคลากร
ให้มีความสามารถ
เพ่ิมมากข้ึน 
- สนับสนุนการ
ท างานล่วงเวลา
ให้กับเจ้าหน้าที่ 
- สนับสนุน
ค่าตอบแทนพิเศษ
เพ่ือเป็นการจูงใจ 

 
 

กันยายน 
๒๕๖๒ 

กันยายน 
๒๕๖๒ 

กคฆ. กคส. 
กคฉ. กคต. 

สปจ. 
 
 
 

 

 
 

ส่ง สปน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

- น าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงาน 

 
 
 

๒. กำรตรวจสอบพฤติกำรณ์  
ผู้ประกอบธุรกิจ 
วัตถุประสงค์ 
๑) เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในการตรวจสอบ
พฤติการณ์  
ผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒) ขั้นตอนการด าเนินงานมี
รายละเอียดและกรอบระยะเวลา 
ที่ชัดเจน 

2.1 ขาดบุคลากรและ
บุคลากรบางส่วนมีการ
ลาออก/ ท าให้ขาดความ
ช านาญในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีระบบการ
ท างานเป็นทีมและ
หัวหน้าทีมคอย
ก ากับดูแล 
ลูกทีมและรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 

- มีการท างานเป็นทีมท าให้เกิดการ
เรียนรู้งานของลูกทีมมีหัวหน้าทีม
คอยติดตามก ากับดูแลการท างาน
ของลูกทีมและมีการรายงานผล 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตลอดเวลา 
 
 

-เป็นความ
เสี่ยงที่มีอยู่ 

-จัดท าแผนอัตรา
ก าลังคนของกอง
โดยศึกษาแนวทาง
จากหน่วยงานอื่นที่
เป็น Best Practice 
เพ่ิมอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับ
ภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน  
มีการวิเคราะห์และ
จัดท าแผนอัตรา
ก าลังคนของกอง
โดยศึกษาแนวทาง
จากหน่วยงานอื่นที่

กันยายน 
๒๕๖๒ 

กคฆ. กคส. 
กคฉ. กคต. 

สปจ. 
 

ส่ง สปน. 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
เป็น Best Practice 
- จัดท าแผน
ทดแทนบุคลากรที่
ลาออก / โอน 
- พัฒนาบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน 
- สร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 2.2 มีคู่มือในการปฏิบัติงาน

ด้านการตรวจสอบพฤติการณ์
ผู้ประกอบธุรกิจ ยังไม่ครบ
ทุกด้านท าให้ขาดแนวทาง
ปฏิบัติที่ครบถ้วน 
 

3. จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้าน 
การตรวจสอบ
พฤติการณ์ 
ผู้ประกอบธุรกิจ   
4. สร้างความ
เข้าใจรายละเอียด 
การปฏิบัติงานตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

-ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติการ
ด้านการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประ 
กอบธุรกจิและสร้างความเข้าใจ
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard 
Operating Procedure : SOP) และ
ได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์
เรียบร้อยแล้ว 
- จัดประชุมภายในกองเพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบพฤติการณ์ 
ผู้ประกอบธุรกิจให้เจ้าหน้าที่ได้รับ
ทราบขั้นตอน รวมทั้งแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
 

เป็นความ
เสี่ยงที่

ยอมรับได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กันยายน 
๒๕๖๒ 

กคฆ. กคส. 
กคฉ. กคต. 

สปจ. 
 

ส่ง สปน. 
 
 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
  5. ก าหนดแผนการ

ตรวจสอบพฤติการณ ์ 
ผู้ประกอบธุรกิจให้
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดท าแผนการออกและวาง
แผนการตรวจสอบพฤติกรรม 
ผู้ประกอบธุรกิจอย่างชัดเจน 
สามารถด าเนินการตรวจสอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจผ่านระบบ GIS 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
- มีการสรุปผลการตรวจสอบและ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
- ก าหนดแผนตรวจสอบพฤติการณ์ 
ผู้ประกอบธุรกิจ โดยแบ่งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบดูแลประจ าส านักงาน
คุ้มครองผู้บริโภคเขต 1-9 และ 
ท าหน้าที่ในการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  

-เป็นความ
เสี่ยงที่มี
ยอมรับได้ 
 

- กันยายน 
๒๕๖๒ 

กคฆ. กคส. 
กคฉ. กคต. 

สปจ. 
 

ส่ง สปน. 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 
-มีการด าเนินการปรับแผนการ
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้
สอดรับภารกิจเร่งด่วนตามนโยบาย/
สถานการณ์เพ่ือให้แผนการ
ตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ
เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด  
ผู้ประกอบธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด 
 
 

  6. ปรับปรุง/พัฒนา
ระบบตรวจสอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจ
ผ่านระบบ GIS 
 

 - ปรับรูปแบบใหม่ให้ทันกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 
-ปรับปรุงและส่งเสริมให้มี 
การใช้งานระบบ GIS อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

เป็นความ
เสี่ยงที่

ยอมรับได้ 

- 
 

กันยายน 
๒๕๖๒ 
สผพ. 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๓. กำรเฝ้ำระวังสินค้ำและ
บริกำรที่คณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคสั่งห้ำมขำยและห้ำม
บริกำร 
 
วัตถุประสงค์ 
การเฝ้าระวังสินค้าและบริการ 
ที่คณะกรรมการสั่งห้ามขายและ
ห้ามบริการมีประสิทธิภาพ 

3.1 มีการขายสินค้าอันตราย
ผ่ านช่องทางออนไลน์ เพ่ิ ม 
มากขึ้น ท าให้การตรวจสอบ 
ไม่ทั่วถึง 
 
 
 

7. จัดท าแผนการ
เฝ้าระวังการขาย
สินค้าอันตราย  
8. MOU กับ 
ห้องปฏิบัติการ 
9. ก ากับติดตาม
การด าเนินงานตาม
แผน และ
ประเมินผล MOU  
10. ศึกษากฎที่
เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการแจ้ง
เตือนภัย 
 
 
 

-ด าเนินเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้า
และบริการที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคสั่งห้ามขายและห้ามบริการ
โดย 
1) หาข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าหรือ
น าเข้ามาในประเทศ 
2) จัดท าแผนการเพ่ือลงพ้ืนที่
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ 
3) ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อท าการยึด 
อายัดสินค้าอันตราย 
4) ด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย 
กับผู้ประกอบธุรกิจอย่างเคร่งครัด 
5) สรุปผลการด าเนินงานและ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 

-เป็นความ
เสี่ยงทีม่ีอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพ่ิมอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ต้องมีการลงพื้นที่
ในเวลากลางคืน 
และสถานที่
ตรวจสอบมีผู้มี
อิทธิพลในพ้ืนที่
เนื่องจากสินค้าที่
ตรวจสอบ 
มีการจ าหน่าย 
ในเวลากลางคืน
เป็นส่วนใหญ่ 
 
 
 
 

กันยายน 
๒๕๖๒ 
กคฉ. 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๔. กำรทดสอบและพิสูจน์สินค้ำ
และบริกำรที่อำจก่อให้เกิด
อันตรำยแก่ผู้บริโภค 
วัตถุประสงค์ 
สามารถทดสอบและพิสูจน์สินค้า
และบริการได้เบื้องต้น เพื่อให้
เกิดความรวดเร็วและลด
ระยะเวลา 
ในการส่งใหห้น่วยงานอ่ืน
ด าเนินการ 

4.1 การทดสอบพิสูจน์สินค้า
และบริการ ใช้ระยะเวลา
ค่อนข้างมาก อาจท าให้เกิด
ความล่าช้าต่อสถานการณ์ที่
เกิดข้ึน 
4.2 ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท าการทดสอบได้
เฉพาะการทดสอบอย่างง่าย 
เนื่องจากไม่มีห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ 
4.3 เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานมี
น้อยและไม่มีความเชี่ยวชาญ 
 

11. เพ่ิม
อัตราก าลังในการ
ปฏิบัติงานในเรื่อง
ดังกล่าวโดยใช้ 
ผู้ที่มีความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์  
ซึ่งเป็นผู้มี
ประสบการณ์และมี
ความเชี่ยวชาญ 
และขึ้นบัญชี
องค์กร/ บุคคลที่มี
ความเชี่ยวชาญ
ทดสอบพิสูจน์ 
 
 
 
 
 

-ด าเนินการทดสอบและพิสูจน์สินค้า
และบริการที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
แก่ผู้บริโภค ดังนี้ 
1) สืบค้นขอ้มูลสินค้าที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่ผู้บริโภค 
2) เก็บตัวอย่างสินค้าท่ีอาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่ผู้บริโภค เพ่ือส่งสถาบันที่
ได้รับการรองรับท าการทดสอบและ
พิสูจน์สินค้า 3) ท าการจัดจ้าง
สถาบันที่ได้รับการรับรอง เพื่อท าการ
ทดสอบและพิสูจน์สินค้า 
4) น าข้อมูลผลการทดสอบและ
พิสูจน์สินค้าเข้าประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินค้าและ
บริการ 
 
 
 

-เป็นความ
เสี่ยงทีม่ีอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพ่ิมอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ 
ด้านวิทยาศาตร์
เพ่ือสามารถ
ทดสอบพิสูจน์
สินค้าและบริการ
ในเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 
๒๕๖๒ 
กคฉ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
12. จัดหาอุปกรณ์
และเครื่องมือเพ่ือ
ทดสอบความไม่
ปลอดภัยของสินค้า
หรือบริการเบื้องต้น 

 
 
 
 

-เป็นความ
เสี่ยงทีม่ีอยู่ 
 

-มีการจัดซื้อ
อุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้
ตรวจสอบความ 
ไม่ปลอดภัยของ
สินค้าหรือบริการ
เบื้องต้น 

กันยายน 
๒๕๖๒ 
กคฉ. 

 
 

๕. กำรจดทะเบียนธุรกิจขำย
ตรงและตลำดแบบตรงออนไลน์ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ิ มป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการจด
ทะเบียน ธุรกิจขายตรงและตลาด
แบบตรงออนไลน์ 

5.1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเข้าใจในการใช้ระบบ 
จดทะเบียนออนไลน์ 

13. ให้ความรู้
ความเข้าใจระบบ
จดทะเบียนธุรกิจ 
ขายตรงและตลาด
แบบตรงออนไลน์ 
14. ก าหนดให้มี
การปฏิบัติงานใน
ลักษณะ Coaching 
และ Buddy  
15. หัวหน้าทีมมี
การติดตามผลการ

-อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีการเรียนรู้งาน
ในระบบจดทะเบียนธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรงออนไลน์อยู่
ตลอดเวลา 
 
-มีการปฏิบัติงานในลักษณะพ่ีสอน
น้องและจับคู่กันในการปฏิบัติงาน 
Coaching และ Buddy 
 
-หัวหน้าทีมมีการติดตามผล 
การบันทึกข้อมูลของลูกทีมอย่าง

-เป็นความ
เสี่ยงที่

ยอมรับได้ 
 
 
- 
 
 

 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
- 

กันยายน 
๒๕๖๒ 
กคต. 

 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ต่อเนื่องสม่ าเสมอ ท าให้เกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจระบบจดทะเบียน
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
ออนไลน์ 

 

๖ . ก ำรบ ริ ห ำรแล ะจั ด เก็ บ
เอ ก ส ำ ร แ ล ะสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
เอกสำรส ำคัญ 
วัตถุประสงค์ 
๑) ท าให้มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการตรวจสอบ  /ตรวจค้น
ข้อมูล 
๒) เกิดถูกต้องแม่นย าในการ
ตรวจสอบ /ตรวจค้นข้อมูล  

6.1 ระบบจัดเก็บข้อมูล ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Document) ยังไม่
สมบูรณ์ ท าให้การสืบค้น
ข้อมูลมีความล่าช้าและขาด
ความสะดวกในการใช้งานข้อมูล 
6.2 การสืบค้นข้อมูล
เจ้าหน้าที่ธุรการกอง
กฎหมายและคดี  
เป็นผู้สืบค้นและเข้าระบบ 
ได้เพียงคนเดียวท าให้การค้น
ข้อมูลได้ยาก ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่
อยู่ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้เลย 
๖.๓ เอกสารเกิดการสูญหาย 

16. จัดเก็บข้อมูล
ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์   
(E-Document)  
 
 
17. ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ   
E-Document 
 

-ด าเนินการจัดเก็บเอกสารโดยสแกน
เอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Document) อย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือให้การสืบค้นข้อมูลมีความ
สะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล 
 
-ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบระบบ
พัฒนาระบบ E-Document  
รูปแบบใหม่ เรียบร้อยแล้ว 

เป็นความ
เสี่ยงที่

ยอมรับได้ 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

กันยายน 
๒๕๖๒ 

ทุก
หน่วยงาน 

 
 

สผพ. 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๖.๔ การค้นหาเอกสารมี
ความล่าช้า 

๗. กำรวิเครำะห์ส ำนวนก่อนส่ง
ให้เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ิมความถูกต้อง สะดวกและ
รวดเร็วในการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ผู้บริโภค 

7.1 ยังไม่มีกรอบที่ชัดเจนใน
การส่งส านวน 

18. วางกรอบ
ความชัดเจนของ
แนวทาง 
การด าเนินงานของ
กองให้ชัดเจน 
19. มีการประชุม
หารือร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายคัด
กรองเรื่องราว 
รอ้งทุกขก์ับกองต่าง ๆ   
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
20. มีแบบหรือการ
ประชาสัมพันธ์ที่
ชัดเจนให้กับ
ผู้บริโภคในการ
เขียนค าร้อง 

- มีการประชุมหารือ เพ่ือก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน โดยได้ประสาน
กับฝ่ายคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์ 
เกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียนให้กับ
กองต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท า flowchart เกี่ยวกับการคัด
กรองเรื่องร้องทุกข์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ของภูมิภาค เพ่ือเป็นการวางกรอบที่
ชัดเจน 

-เป็นความ
เสี่ยงที่

ยอมรับได้ 

- กันยายน 
๒๕๖๒ 

ศรท. กคฆ. 
กคส. กคต. 
กคฉ. ศคพ. 

สปจ. 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๘. กำรบริหำรงบประมำณ 
ในกำรด ำเนนิงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภำค 
 
วัตถุประสงค์ 
การด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนงาน กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ 
 
 
 

8 .1  งบประมาณ ที่ ได้ รับ
จัดสรรไม่เพียงพอ ท าให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
 

21. ด าเนินการ
ทบทวนกิจกรรม/
โครงการในแต่ละปี
ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการ 
 
 

- ส านักประสานและส่งเสริมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด ได้ด าเนิน
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ได้บริหาร
งบประมาณด้วยการน าเงิน
งบประมาณในส่วนที่ได้รับการจัดสรร
จากกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน
ของ สปจ. เขต 1-9 ได้แก่ ค่าจ้าง
เหมาบริการของส านักงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคเขต 1-9 ที่ยังเป็นอัตราว่าง  
มาจัดสรรเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าจังหวัด เนื่องจากงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรลดลงทุกปี  
ท าให้จ าเป็นต้องบริหารจัดสรร
ภายใต้งบประมาณทีมีอยู่ เพ่ือให้การ
ท างานในส่วนภูมิภาคสามารถด าเนิน
ต่อไปได้ 

-เป็นความ
เสี่ยงที่

ยอมรับได้ 

- กันยายน 
๒๕๖๒ 
สปจ. 

 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๙. กำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรด ำเนินงำนในส่วนภูมิภำค 
วัตถุประสงค์ 
การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพ 

9.1 เจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงท าให้ 
การปฏิบัติงานไม่มีอ านาจ 
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
9.2 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอ 
ต่อการด าเนินงาน (การจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์
จากผู้บริโภคประจ าจังหวัด, 
คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัด, การ
ออกตรวจสอบติดตาม
พฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ 

22. ฝึกอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ สคบ.
จังหวัด/สคบ.เขต  
ในส่วนภูมิภาค 
23. นิเทศติดตาม
ผลการด าเนินงาน
ในส่วนภูมิภาค 
24. จัดท าแผนงาน
ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่น 
(ผลักดันการ
ด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคตาม
แผนปฏิบัติการ
กระจายอ านาจ 
ให้แก่ อปท.) 
 

-ด าเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ SWOT 
และแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ
งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาคประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  โดยมีการน าการ
วิเคราะห์ SWOT มาเป็นปัจจัยใน
การผลักดันกระบวนการปรับปรุง
โครงสร้าง สคบ. เขตเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการได้ 

-เป็นความ
เสี่ยง 

ที่ยอมรับได้ 

-  
 

กันยายน 
๒๕๖๒ 
สปจ. 

 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์) 

25. บูรณาการกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์
(จังหวัดเคลื่อนที่) 
และการตรวจสอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจ 
26. กรณีส่วน
ภูมิภาค  
มีความประสงค์จะ
จัดประชุมเรื่องราว
ร้องทุกข์ผู้บริโภค 
(การจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
ไกล่เกลี่ยเรื่องราว
ร้องทุกข์จาก
ผู้บริโภคประจ า



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
จังหวัด, 
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าจังหวัด)  
ให้ส่วนภูมิภาค
ด าเนินการจัดส่ง
วาระการประชุม  
ให้ สคบ. 
(ส่วนกลาง) เพ่ือ
ด าเนินการเบิกจ่าย
เบี้ยประชุมให้แก่
ส่วนภูมิภาค
ด าเนินการ 
 
 
 
 
 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๑๐. กำรจัดท ำข้อมูลด้ำนกำร
คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์แก่ผู้บริโภคผ่ำน
สื่อต่ำงๆ 
 
วัตถุประสงค์ 
ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด
ของเนื้อหาข้อมูลที่เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

10.1 ความผิดพลาดของ
ข้อมูล เช่น การใช้ค าผิด 
สะกดค าผิด การเว้นวรรค
และข้อมูลมีความ
คลาดเคลื่อน การใช้
ภาพประกอบไม่ถูกต้อง
กลมกลืนกับเนื้อหา ข้อมูล
ข่าวสารที่ส่งไปยัง
กลุ่มเป้าหมายไม่ทันต่อ
สถานการณ์ 

27. มีการก าหนด
ขั้นตอนในการ
ตรวจสอบข้อมูล 
อย่างน้อย ๓ 
ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนต้นฉบับ 
ขั้นตอนจัดหน้า
อาร์ตเวิร์ค และ
ก่อนการเผยแพร่
สื่อ ในส่วนของ
ความถูกต้องของ
เนื้อหาถ้ามีความ
ซับซ้อนเป็นเรื่องของ 
ข้อกฎหมายให้ส่ง
หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
ตรวจสอบก่อน 
28. กรณีข้อมูลที่
ต้องการความ

-มีการตรวจสอบข้อมูลด้านการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก่อนการ
เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือลดข้อผิดพลาดของข้อมูลที่จะ
ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-ด าเนินการตามขั้นตอนการ
ตรวจสอบข้อมูล ๓ ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนต้นฉบับ ขั้นตอนการจัดหน้า
อาร์ตเวิร์ค และขั้นตอนการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
และการใช้ค าผิด รวมทั้งการใช้
ภาพประกอบที่กลมกลืน 
กับเนือ้หาที่เผยแพร่ 
 
 
 
 
                       - 

-เป็นความ
เสี่ยง 

ที่ยอมรับได้ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

กันยายน 
๒๕๖๒ 
กผป. 

 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รวดเร็วในการ
เผยแพร่จะส่งให้
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบโดยตรง 
29. มีการปรับปรุง
ฐานข้อมูลของ
กลุ่มเป้าหมายที่
จัดส่งสื่ออย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
                         - 

๑๑. กำรพัฒนำและบริหำร
จัดกำรระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  
 
วัตถุประสงค์ 
ระบบเทคโนโลยีสารสน เทศ
สามารถขับเคลื่อนภารกิจหลัก 
ของหน่วยงาน และสร้างสรรค์ให้
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

11.1 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สคบ. 
สนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานยังไม่ครบถ้วน 
11.2 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สคบ.ยังไม่
เป็นระบบในการผลักดันให้
เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

30. พัฒนาระบบ
สืบค้นข้อมูลการ
อนุญาตประกอบ
ธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง
ส าหรับประชาชน 
31. วิเคราะห์ข้อมูล
การท างาน ความ
ต้องการ การเข้าถึง

-การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ 
เนื่องจากในปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต้องเป็นระบบที่มุ่งเน้น
ขับเคลื่อนภารกิจหลักของหน่วยงาน 
น ามาสร้างสรรค์ให้ประโยชน์สู่
ประชาชนชนเป็นส าคัญ 

 
 

 

เป็นความ
เสี่ยงที่มีอยู่ 

-น าผลการควบคุม
ที่มีอยู่มาปรับปรุง
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ของ 
สคบ. เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของ
หน่วยงานได้อย่าง
ครบถ้วน เป็น

กันยายน 
๒๕๖๒ 
สผพ. 

 

ส่ง สปน. 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 ข้อมูลรูปแบบข้อมูล 

และรูปแบบการ
เชื่อมโยง ฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการที่ถูก
ร้องเรียนในแต่ละ
ประเภทให้เชื่อมไป
ยังหน่วยงานผู้ออก
ใบอนุญาต 
32. ระบบต้นแบบ
ไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
33. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลประวัติ
ผู้กระท าความผิด
อาญา ตาม
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ.๒๕๒๒ และ
พระราชบัญญัติขาย

 ระบบและมีการ
เชื่อมโยงบูรณา
การการท างาน
ร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน  



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ตรงและตลาดแบบ
ตรง พ.ศ.๒๕๔๕ ให้
สามารถบันทึก 
จัดเก็บ แก้ไข 
ค้นหา และจัดท า
รายงานได้ 
34. พัฒนาระบบ  
e-document 
35. พัฒนาระบบ
ตรวจสอบผู้ประกอบ
ธุรกิจ 

๑๒. งำนตรวจสอบภำยใน 
 
วัตถุประสงค์ 
การตรวจสอบมีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

12.1 ความพร้อมของเอกสาร 
ในการตรวจสอบไม่ครบถ้วน 
ท า ให้ ร ะ ย ะ เว ล า ใน ก า ร
ตรวจสอบ ไม่ เป็ น ไปตาม
เป้าหมายที่วางแผนไว้ 

36. มีการปรับ
แผนการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เริ่ม
ตรวจตรวจสอบ 
งานที่มีความพร้อม
ด้านเอกสารก่อน 

-ด าเนินการปรับแผนการตรวจสอบ
เป็นระยะๆ ตามความพร้อมของ
หน่วยรับตรวจ 
-มีหนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจก่อน
ล่วงหน้าเพื่อเตรียมเอกสาร/หลักฐาน 

-เป็นความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

- กันยายน 
๒๕๖๒ 
กตส. 

 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
37. แจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ให้
เตรียมเอกสารก่อน
เริ่มการตรวจสอบ
เพ่ือให้ได้ข้อมูล/
เอกสารหลักฐานที่
ถูกต้องจะช่วยลด
ระยะเวลาในการค้นหา 

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

13.1 มีการส่งใช้เงินยืม
ล่าช้าท าให้การบันทึกรับคืน
เงินในระบบช้ากว่าก าหนด 
ส่งผลให้เงินที่จะน าไปใช้
บริหารงานมีไม่เพียงพอ 

38. มีการตรวจสอบ
สิทธิการยืมเงิน เชน่ 
ตรวจสอบประวัต ิ
การส่งใช้เงนิยืมก่อน 
การยืมครั้งต่อไป 
39. มีการแจ้งเวียน
หนังสือชี้แจงถึง
ระเบียบหลักเกณฑ์
การส่งใช้คืนเงินยืม
ราชการ 

- ตรวจสอบเอกสารและประวัติการ
ยืมเงินอย่างเคร่งครัด 
- ท าหนังสือติดตามเร่งรัดจนกว่าจะ
ส่งเอกสารหักใช้เงินยืมพร้อมทั้งคืน
เงินเหลือจ่าย กรณีส่งใช้เงินยืมเกิน
ก าหนดให้ส่งเอกสารหลักฐานภายใน 
๑๕ วันนบัจากวันท าการ 
- จัดอบรมและท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามส านัก/กอง/กลุ่ม และแจ้งเวียน
หนงัสือ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

เป็นความ
เสี่ยง 

ที่ยอมรับได้ 
 
 
 
 
 

- กันยายน 
๒๕๖๒ 

ส านักงาน
เลขานุการ

กรม 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
40. อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 

เงินยืมราชการ 

๑๔. กำรบริหำรสัญญำ 
วัตถุประสงค์ 
การบริหารสัญญามีการควบคุม 
การส่งมอบงานให้ เป็นไปตาม
ก าหนดระยะเวลาตามสัญญา 
 

14.1 การส่งมอบงานล่าช้า 
ไม่เป็นไปตามก าหนดสัญญาท า
ให้การตรวจรับล่าช้าและ 
ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดด้วย 

41. มีการบริหาร
สัญญา โดยมีการ
ตรวจสอระยะเวลา
ในการส่งมอบงาน  
42. เมื่อใกล้ถึง
ก าหนดส่งมอบมี
การสอบถามกับ
คู่สัญญาเพ่ือเร่งรัด
การส่งมอบงาน 
43. แจ้งเตือน
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ  
ให้เร่งติดตามการ 
ส่งมอบงาน 

-เจ้าหน้าทีพั่สดุจะต้องส่งมอบหนังสือ
ส่งมอบงานแก่คณะกรรมการ  
(ไม่เกิน 2 วันท าการ)   

-เป็นความ
เสี่ยงที่

ยอมรับได้ 

- กันยายน 
๒๕๖๒ 

ส านักงาน
เลขานุการ

กรม 
 

 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนด
เสร็จ 

 

หมำยเหตุ 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
44. รายงาน
ผู้บริหารทราบ 
45. ให้ความรู้
เกี่ยวกับรายละเอียด
งานของ 
แต่ละโครงการแก่
คณะกรรมการ 

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


