
 
 แบบ วค. 2 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

สภาพแวดล้อม 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 
 

กิจกรรมการควบคุม 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
1. การแกไ้ขปัญหาเรื่องราวรอ้งทุกข์ให้กับ
ผู้บริโภค 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่รับ
เรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคอย่างมีระสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
1. มีระบบการท างานเป็นทีมและ
หัวหน้าทีมคอยก ากับดูแลลูกทีมและ
รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
-  ปริมาณเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคไม่
สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และยังมีการหมุนเวียนของเจ้าหน้าที่ 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการลาออก/โอน
ท าให้ขาดความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 
-เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ยังขาดความรู้ 
ความช านาญในการปฏิบัติงานรับ
เรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค 
 

 
 
 
 
- ปรับปรุงโครงสร้าง /อัตราก าลัง  
- พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพ่ิม
มากขึ้น 
- สนับสนุนการท างานล่วงเวลาให้กับ
เจ้าหน้าที่ 
- สนับสนุนค่าตอบแทนพิเศษเพ่ือเป็น
การจูงใจ 
- น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน 
 

 
 
 
 

กคฉ. กคส. 
กคฆ. กคต. 
ศศพ. สปจ.  
(รายงาน 
สปน.) 

 
 
 

 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
 

สภาพแวดล้อม 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 
 

กิจกรรมการควบคุม 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

๒. การตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
การตรวจสอบพฤติการณ์ ผู้ประกอบธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
2. มีการท างานเป็นทีมและหัวหน้าทีม
คอยก ากับดูแลลูกทีมในการตรวจสอบ
พฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 

 
 
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจต่อ
การตรวจสอบพฤติการณ์ 
ผู้ประกอบธุรกิจเนื่องจากเจ้าหน้าที่มี
การลาออก/โอน  ท าให้ขาดความ
ช านาญในการปฏิบัติงานในการ
ตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ 
 
 

 
 
-จัดท าแผนอัตราก าลังคนของกองโดย
ศึกษาแนวทางจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็น 
Best Practiceเพ่ิมอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนอัตรา
ก าลังคนของกองโดยศึกษาแนวทางจาก
หน่วยงานอื่นที่เป็น Best Practice 
- ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบ
ข้อเท็จจริงจากผู้ประกอบธุรกิจให้
เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กคส.กคฆ. 
ศศพ. สปจ. 
(รายงาน 
สปน.) 

 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
 

สภาพแวดล้อม 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 
 

กิจกรรมการควบคุม 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

3. การเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้าม
ขายและห้ามบริการมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 
การเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่
คณะกรรมการสั่งห้ามขายและห้ามบริการ
มีประสิทธิภาพ  
 

3. มีการจัดท าระบบแจ้งเตือนภัย
สินค้าและเรียกสินค้าจากต่างประเทศ
และอาเซียนผ่านเว็บไซต์ของ สคบ. 
4. มีการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
แหล่งจ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค 
5. มีการบังคับใช้กฎหมายกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนค าสั่ง
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
6. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ให้กับนักเรียน นักศึกษา และ
หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าที่
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
สั่งห้ามขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการลักลอบน าเข้าสินค้าที่
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่ง
ห้ามขายเข้ามาจ าหน่ายในประเทศ 
-ผู้ประกอบธุรกิจลักลอบขายสินค้าท่ี
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่ง
ห้ามขายตามแหล่งชุมชน ตลาดนัดใน
เวลากลางคืน สถานที่ท่องเที่ยว และ
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 
-มีการน าเสนอขายสินค้าอันตราย 
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 
เป็นจ านวนมาก 
 

-จัดกิจกรรมลงพ้ืนที่ตรวจสอบแหล่งผลิต 
น าเขา้ และจ าหน่ายสินค้าอันตรายตาม
พ้ืนที่เป้าหมาย 
-จัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานใน
ช่วงเวลากลางคืน เพ่ือด าเนินการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
-มีการตรวจสอบและล่อซื้อสินค้า
อันตรายจากผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือ
น ามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

กคฉ. 
 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
 

สภาพแวดล้อม 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 
 

กิจกรรมการควบคุม 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

4. การทดสอบพิสูจน์สินค้าและบริการที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค 
วัตถุประสงค์ 
สามารถทดสอบและพิสูจน์สินค้าและ
บริการได้เบื้องต้นเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว
และลดระยะเวลาในการส่งให้หน่วยงาน
อ่ืนด าเนินการ 

7. มีอุปกรณ์ส าหรับทดสอบสินค้า
เบื้องต้นเช่น อุปกรณ์ Test Kit เพ่ือ
ประเมินสถานการณ์และความไม่
ปลอดภัยของสินค้า 
 
 
 
 
 
8. มีคณะอนุกรรมการพิจารณาสินค้า
และบริการที่อาจไม่ปลอดภัย เพื่อ
ก าหนดมาตรการ หรือแนวทางในการ
ทดสอบและพิสูจน์สินค้า 
 
 
9. มีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการทดสอบพิสูจน์
ความเป็นอันตรายของสินค้าหรือ
บริการ 

- การตรวจสอบความเป็นอันตราย
สารประกอบหรือวัตถุดิบที่น ามาผลิต
สินค้า เช่นสารปนเปื้อน สารออกฤทธิ์ 
สารเคมีที่ยังไม่มีการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสินค้าบาง
ชนิดต้องใช้ระยะเวลาในการ
ก่อให้เกิดอันตรายและความไม่
ปลอดภัย 
 
- เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
สินค้าและบริการที่อาจไม่ปลอดภัย 
หมดวาระอาจต้องใช้เวลาในการ
คัดเลือกคณะอนุกรรมการชุดใหม่ 
 
 
- การน าข้อมูลทางวิชาการมาใช้
อ้างอิงในการทดสอบและพิสูจน์
สินค้าต้องอาศัยผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าเป็นการ
เฉพาะ เช่น สารเคมี ไฟฟ้า 
เครื่องยนต์ พิษวิทยา  
 
 

-มีการก าหนดแนวทางการทดสอบ
พิสูจน์สินค้าตามนโยบายของรัฐบาล 
สคบ. และนโยบายเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
-มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสินค้าและบริการที่อาจไม่
ปลอดภัย เพ่ือก าหนดมาตรการ หรือ 
แนวทางในการทดสอบและพิสูจน์สินค้า
สินค้า 
 
- มีการลงพ้ืนที่ส ารวจสินค้าที่อาจไม่
ปลอดภัย ตามแหล่งต่างๆ เพื่อน ามา
ทดสอบพิสูจน์ความไม่ปลอดภัย 

กคฉ. 
ส่ง สปน. 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
 

สภาพแวดล้อม 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 
 

กิจกรรมการควบคุม 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

๕. การวิเคราะห์ส านวนก่อนส่งให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วใน
การด าเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของผู้บริโภค 

10. วางกรอบความชัดเจนของ
แนวทาง 
การด าเนินงานของกองให้ชัดเจน 
11. มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์ กับกอง
ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
12. มีแบบหรือการประชาสัมพันธ์ที่
ชัดเจนให้กับผู้บรโิภคในการเขียนค าร้อง 

- กรอบแนวทางการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการคัดกรองเรื่องร้องทุกข์ 
ขาดความชัดเจนและความเข้าใจ
เกี่ยวกับการร้องทุกข์ 
 
- ผู้บริโภคยังขาดรู้ความเข้าใจในการ
เขียนค าร้องเรียน 
 

- จั ดท า flowchart เกี่ ยวกับการคั ด
กรองเรื่องร้องทุกข์ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง
ของภูมิภาค เพ่ือเป็นการวางกรอบที่
ชัดเจน 
- ประชุมหารือร่วมกับกองต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
- มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้
เข้าใจในการเขียนค าร้องเรียน 
 

สปจ. 

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานในส่วนภูมิภาค 
 
วัตถุประสงค์ 
การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาคมีประสิทธิภาพ 

13. เจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่มีอ านาจใน 
การปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
14. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงาน (การจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย
เรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจ า
จังหวัด, คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัด, การออก
ตรวจสอบติดตามพฤติการณ์ผู้
ประกอบธุรกิจ และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์) 

- อ านาจในการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. ๒๕๒๒ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- การจัดสรรงบประมาณยังไม่
เพียงพอ 

- น าเอาข้อมูลในการวิเคราะห์ SWOT 
มาเป็นปัจจัยในการผลัดดันกระบวนการ
ปรับปรุงโครงสร้าง สคบ. เขต เพ่ือให้
การท างานสามารถด าเนินการไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สปจ. 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
 

สภาพแวดล้อม 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 
 

กิจกรรมการควบคุม 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

๗. การด าเนนิคดีคุ้มครองผู้บริโภคใน
ฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค  
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. 2522 
 

15.การด าเนินคดีแพ่งตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. 2522 ก าหนดให้ข้าราชการของ 
สคบ. เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค 
มีอ านาจด าเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภค 

-คดีเกิดความล่าช้าในการด าเนินคดี
ในชั้นศาล 

-จัดอบรมการฟ้องคดีให้ข้าราชการที่มี
วุฒิหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมีความรู้
ความช านาญในการฟ้องคดีในฐานะ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค 

กกค. 

๘. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์
วัตถุประสงค์ 
-ด าเนินการวางแผนงานเผยแพร่ความรู้
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
และด าเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งผลิต
และเผยแพร่สื่อความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

 
 
16. ก าหนดแผนการพัฒนาเครือข่าย
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และ
ด าเนินการตามแผนงาน 
17. การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อ
ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 

 
 
- การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/
เป้าหมายที่วางไว้ เช่น สมาชิก
เครือข่ายไม่สามารถเข้าร่วมตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้ 
- การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อ
ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว
เสร็จล่าช้า เสร็จไม่ทันตามก าหนด
ที่ตั้งไว้ 

 
 
- ปรับแผนการด าเนินงานเป็นระยะๆ ให้
สอดคล้องกับเครือข่ายที่ก าหนดไว้ 
- จัดเตรียมรวบรวมข้อมูลส าหรับการ
จัดท าสื่อความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
 

กผป. 

๙. งานตรวจสอบภายใน 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้การตรวจสอบมีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 

 
18. การด าเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี มีความพร้อมของ
เอกสาร/หลักฐานในการตรวจสอบของ
หน่วยรับตรวจ 
19. แผนการปฏิบัติงานของหน่วยรับ
ตรวจกับแผนการตรวจสอบ ไม่
สัมพันธ์/ไม่สอดคล้องกัน 

 
- ความพร้อมของเอกสาร/หลักฐาน 
ในการตรวจสอบท าให้ระยะเวลาใน
การตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผน/
เป้าหมายที่วางไว้ 

 
- ปรับแผนการตรวจสอบเป็นระยะๆ ให้
สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจสอบ 
- แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วย
รับตรวจ ล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อม 

 
กตส. 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
 

สภาพแวดล้อม 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 
 

กิจกรรมการควบคุม 
 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

๑๐. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้การจัดซื้อ/จ้างเป็นไปตามท่ี
ระเบียบก าหนด 
-เพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่าง
คุ้มค่า และตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

20. ส านัก/กอง/กลุ่ม (เจ้าของ
โครงการ) เป็นผู้ก าหนดความต้องการ 
ชนิด ปริมาณ ของพัสดุนั้นๆ 
21. เจ้าหน้าที่พัสดุมีด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างให้ตรงตามความต้องการ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม
กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้อง 
 

- การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

- มีการเร่งรัดให้ส านัก/กอง/กลุ่ม 
(เจ้าของโครงการ) ส่งความต้องการ 
ชนิด ปริมาณ ตามแผนที่ก าหนด 
- เจ้าหน้าที่พัสดุเร่งด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 
 

-ส านัก/กอง/
กลุ่ม 

(สพด) 
(รายงาน 
สปน.) 

๑๑. การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ 
วัตถุประสงค์ 
๑) ท าให้มีความสะดวกรวดเร็วใน  
การตรวจสอบ /ตรวจค้นข้อมูล  
๒) เกิดความถูกต้องแม่นย าการ 
ตรวจสอบ /ตรวจค้นข้อมูล 

22. ส านัก/กอง/กลุ่ม มีการตรวจ
ใบส าคัญตามล าดับสายบังคับบัญชา 
23. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความ
ถูกต้องตามระเบียบ 

- ใบส าคัญมีข้อผิดพลาดซึ่งต้องแจ้ง
ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า 

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบใบส าคัญและ
เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกศึกษาคู่มือ ระเบียบ 
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและระเบียบที่
ออกใหม่อย่างสม่ าเสมอ 
- แจ้งเวียนระเบียบการเบิกจ่ายที่ออก
ใหม่ ให้ส านัก/กอง/กลุ่ม ทราบทุกครั้ง 
- จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบการเบิก
จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

สลก. 
(สงช.) 

 
 ลายมือชื่อ ................................................................... 
ต าแหน่ง ......................................................................... 

     วันที่ .............. เดือน ....................... พ.ศ. ............ 


