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การพัฒนาระบบราชการภายในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยรายงานฉบับนี้เป็นการรวบรวม
ผลการด าเนินงานด้านการบริหารองค์กรของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ที่จะน าไปสู่การพัฒนาผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กรให้ประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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1. ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารราชการ (พบร.) 
1.1  งานด้านค ารับรองการปฏิบัติราชการ การจัดท าตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สคบ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจ านวนทั้งสิ้น ๔ ตัวชี้วัด สามารถสรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 
๑ 

Function 
Base 

๑ 
ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้ข้อยตุิ 
๑.๑ เรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้ข้อยุต ิ
 

เป้ำหมำยขั้นต่ ำ 
(๕๐) 

เป้ำหมำยมำตรฐำน 
(๗๕) 

เป้ำหมำยขั้นสูง 
(๑๐๐) 

63.70  71.02  78.34 

 
ส านัก 
กอง 

รับเรื่อง ยุติ คงค้าง คิดเป็น 

กคฉ. 1,301 1,223 78 94.00 
กคต. 1,848 1,696 152 91.77 
สปจ. 1678 1,336 342 79.62 
กคส. 1,964 1,436 528 73.12 
ศคพ. 3,643 2,263 1,380 62.12 
กคฆ. 5,597 1,755 3,842 31.36 
รวม 16,031 9,709 6,322 60.56 

 
เง่ือนไข นับเรื่องเข้ำตั้งแต่วันท่ี 1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63 
          นับเรื่องเสร็จ ถึงวันท่ี  30 ก.ย. 63 

กคฉ. ร้อยละ 91.62 
กคต. ร้อยละ 87.39 
สปจ. ร้อยละ 77.12 
กคส. ร้อยละ 69.76 
ศคพ. ร้อยละ 56.44 
กคฆ. ร้อยละ 30.61 
 
คิดเป็นร้อยละ 60.56 
ณ วันท่ี 1 ต.ค 2563 

กคส.  
กคต. 
สปจ.  
กคฆ.  
กคฉ.  
ศคพ. 

๑.๒ เรื่องร้องเรียนในอดตีที่ค้ำงอยู่ท่ีได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้ข้อยตุิ 
 

เป้ำหมำยขั้นต่ ำ 
(๕๐) 

เป้ำหมำยมำตรฐำน 
(๗๕) 

เป้ำหมำยขั้นสูง 
(๑๐๐) 

80  92  ๑๐๐  
 

ส านัก 
กอง 

ฐาน 
ก.พ.ร. 

ยุติ คงค้าง 
คิดเป็น
ร้อยละ 

กคต. 28 28 - 100 
กคฉ. 229 227 2 99.13 
สปจ. 187 161 26 86.10 
กคส. 1,246 864 382 69.34 
ศคพ. 579 212 367 36.61 
กคฆ. 1,333 127 1,206 9.53 
รวม 3,602 1,619 1,983 44.95 

 
เง่ือนไข นับเรื่องเสร็จ ถึงวันท่ี  30 ก.ย. 63 

กคต. ร้อยละ 100 
กคฉ. ร้อยละ 84.72 
สปจ. ร้อยละ 77.01 
กคส. ร้อยละ 64.13 
ศคพ. ร้อยละ 36.61 
กคฆ. ร้อยละ 9.53 
 
คิดเป็นร้อยละ 44.95 
ณ วันท่ี 1 ต.ค 2563 

กคส.  
กคต. 
สปจ.  
กคฆ.  
กคฉ.  
ศคพ. 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 
๒ 

Agenda Base 

๓ 
ตัวช้ีวัด 

 

๑. ควำมส ำเรจ็ในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมใน
กำให้บริกำรดำ้นกำรคุม้ครองผู้บรโิภค โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลและกำร
บริหำรจดักำรข้อมลูกำรคุ้มครองผูบ้ริโภค ๖ ประเภท ได้แก่ ข้อมูลบคุคล 
ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลกำรร้องทุกข์ผู้บริโภค ข้อมูลกำรอนุญำตประกอบ
ธุรกิจ (ใบอนุญำต) ข้อมูลกำรเตือนภัย/ข้อมลูข่ำวสำร/องค์ควำมรู้ และ
ข้อมูลกำรด ำเนินคดี โดยด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนเป้ำหมำย จ ำนวน 
๒๘ หน่วยงำน มจี ำนวนทั้งสิ้น ๙9 รำยกำรบัญชีข้อมลู โดยมีแผน
ด ำเนินกำรระยะ ๓ ปี (ปี 2563 ถึง 2565) และมีเป้ำหมำยด ำเนนิกำร
ในปี 2563 จ ำนวน 25 รำยกำรบัญชีข้อมูล 
 

เป้ำหมำยขั้นต่ ำ  
(๕๐) 

เป้ำหมำยมำตรฐำน 
(๗๕) 

เป้ำหมำยขั้นสูง 
(๑๐๐) 

ควำมส ำเร็จของกำร
เชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงำนเป้ำหมำย 
จ ำนวน 19 รำยกำร 

ควำมส ำเร็จของกำร
เชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงำนเป้ำหมำย 
จ ำนวน 25 รำยกำร 

ควำมส ำเร็จของกำร
เชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงำนเป้ำหมำย
จ ำนวนมำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ 26 รำยกำร 

 
เง่ือนไข วิธีกำรนับรำยกำรบัญชีข้อมูล นับจำกควำมส ำเร็จของกำรเช่ือมโยง
ข้อมูลของ สคบ. 

ปัจจุบันเช่ือมโยงข้อมูล
กับหน่วยงำนเป้ำหมำย 
ได้จ ำนวน  26 รำยกำร
ข้อมูล (ขั้นสูง) 

 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

 

๒. กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
(ร้อยละกำรรับรู้ข้อมูลด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคของประชำชน) 

เป้ำหมำยขั้นต่ ำ 
(๕๐) 

เป้ำหมำย
มำตรฐำน (๗๕) 

เป้ำหมำยขั้นสูง 
(๑๐๐) 

ร้อยละ 78  ร้อยละ 80  ร้อยละ 82  
 
เง่ือนไข มีแผนกำรพัฒนำงำนประชำสัมพันธ์เชิงรุกด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค และแผนกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรรับรู้ข้อมลูข่ำวสำร
ของผู้บริโภค เพื่อพัฒนำให้เกิดควำมรวดเร็ว โดยน ำผลข้อมูลจำกผลกำร
ส ำรวจกำรรับรู้ข้อมูลด้ำนกำรคุม้ครองผู้บริโภคของประชำชนท่ีไดม้ำ
ประกอบกำรวิเครำะห์จัดท ำแผนฯ ดังกล่ำว 

ร้อยละ 83.12 
และมีแผนกำรพัฒนำ
งำนประชำสัมพันธ์ฯ 
และแผนกำรปรับปรุง 
กำรด ำเนินงำนฯ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
(ข้ันสูง) 

กผป. 

๓. ผลสัมฤทธ์ิของกำรพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรคุม้ครองผูบ้ริโภค  
(จ ำนวนเครือข่ำยที่ท ำกิจกรรมคุม้ครองผู้บรโิภคตำมบทบำทหน้ำท่ีหลัก
ของ สคบ.) 

เป้ำหมำยขั้นต่ ำ  
(๕๐) 

เป้ำหมำย
มำตรฐำน (๗๕) 

เป้ำหมำยขั้นสูง 
(๑๐๐) 

34 เครือข่ำย  44 เครือข่ำย 53 เครือข่ำย 
 
เง่ือนไข มีแผนพัฒนำเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคประกอบกำรประเมินผลใน
ปลำยปีโดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร แล้วเสร็จภำยใน
ปีงบประมำณ 2563 
 

ส่งเสริมเครือข่ำยท ำ
กิจกรรมเผยแพร่
ประชำสมัพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรดำ้นกำร
คุ้มครองผู้บริโภค
จ ำนวน 39 เครือข่ำย 
และมีแผนพัฒนำ
เครือข่ำยฯ (ข้ันต่ ำ) 

กผป. 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 
๓  

Area Base 

 
- ไม่มีกำรประเมินในองค์ประกอบนี้ - 

องค์ประกอบท่ี 
๔ 

Innovation 
Base 

 มีควำมเช่ือมโยงกับองค์ประกอบท่ี 2 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมในกำรให้บริกำรด้ำนกำรคุ้มครองผู้บรโิภค 

องค์ประกอบท่ี 
๕ 

Potential 
Base 

 

- ไม่มีกำรประเมินในองค์ประกอบนี้ - 

 
 หมายเหตุ : กำรประเมินผลตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไม่ต้องน ำผลกำรด ำเนินงำนใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มำประเมินฯ  
แต่ให้มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน (Monitoring) และให้ส่วนรำชกำรถอดบทเรียนกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ Covid-19 
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1.2  งานด้านตัวช้ีวัดผู้บริหารองค์การ 
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดผู้บริหารองค์การประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ 12 เดือน) 
มีจ านวน 10 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้ 

ประเภท
ตัวชี้วัด 

รายละเอียด ผลการด าเนินงาน (รอบ 12 เดือน) ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด
ผู้บริหำร
องค์กำร 

 

1. กำรลดพลังงำน 
นับตั้งแต่ ก.ย. 62 – ส.ค. 63 
- ลดพลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ ร้อยละ 10  
- ลดพลังงำนด้ำนน้ ำมันเช้ือเพลิง ร้อยละ 10 

รับผลคะแนนจำกส ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน 
ไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 63.33 คิดเป็น 5 คะแนน 
น้ ามันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 82.77 คดิเป็น  
5 คะแนน 

สลก. 

๒. มำตรกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน 
ภำครัฐ 
- พิจำรณำกำรลดขยะ 4 ประเภท ได้แก่  
  1) ลดขยะมูลฝอยร้อยละ 10  
  2) ลดกำรใช้ถุงพลำสติกร้อยละ 30 
  3) ลดแก้วพลำสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ร้อยละ 30 
  4) ลดโฟมบรรจุอำหำร ร้อยละ 100 

1) ลดขยะมูลฝอย ลดลงได้ร้อยละ 67.97 
2) ลดกำรใช้ถุงพลำสติก ลดลงได้ร้อยละ 86.93 
3) ลดแก้วพลำสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดลงได้ร้อยละ 77.21 
4) ลดโฟมบรรจุอำหำร ลดลงได้ร้อยละ 99.86 

สลก. 

๓. กำรก ำกับดูแลกำรทุจริต  
ใช้ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน 
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (ITA) ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

ผลกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสใน 
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (ITA)  
คิดเป็นร้อยละ 79.35 อยู่ในระดบั B 

ทุก
หน่วยงำน 

 
๔. ภำวะผู้น ำ  
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะของผู้บริหำร 
เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจและกำรร่วมแรงร่วมใจของบุคลำกร
ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อน ำองค์กำรให้บรรลุภำรกิจตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้จ ำนวน 10 ประเด็น ด้วยวิธีกำร 
ประเมิน Online Survey โดยผู้ใต้บังคับบัญชำ 

ด ำเนินกำรประเมินครบถ้วน ร้อยละ 100 
 

ทุก
หน่วยงำน 

 
 

๕. ระบบติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนของ 
องค์กำร (Self Assessment) พิจำรณำ 3 ประเด็น  
พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบ  
- ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน 
ขององค์กร 
- ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรรำยงำนและประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
- ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

ด ำเนินตอบครบถ้วนทุกประเด็น 
 

ทุก
หน่วยงำน 

๖. กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดจิิทัลในองค์กำร  
(Digital Transformation) (Self Assessment)  
พิจำรณำ 5 ประเด็น พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
- ใช้อีเมล์กลำงภำครัฐ (@domain.go.th) ใน 
กำรติดต่อสื่อสำรในภำครัฐ  
- มีกำรน ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
- ให้บริกำรแก่ประชำชนและผูร้ับบริกำรผ่ำน Internet 
หรือ Mobile App 
- มีกำรเผยแพร่ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ (Open Data) 

ด ำเนินกำรตอบครบถ้วนทุกประเด็น  
 

ทกุ
หนว่ยงาน 
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ประเภท
ตัวชี้วัด 

รายละเอียด ผลการด าเนินงาน (รอบ 12 เดือน) ผู้รับผิดชอบ 

 ผ่ำนเว็บไซต ์
- มีกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มำประยุกต์ใช้ใน 
กำรปฏิบัติงำน 
๗. กำรสร้ำงคณุธรรม จริยธรรมในองค์กำร  
(Online Survey) โดยผู้ใต้บังคับบัญชำ 

ด ำเนินกำรประเมินครบถ้วน ร้อยละ 100 
 

ทุกหน่วยงำน 

๘. กำรเสรมิสร้ำงขวัญก ำลังใจ/กำรดูแลเอำใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ (Online Survey) โดยผู้ใต้บังคับบัญชำ 

ด ำเนินกำรประเมินครบถ้วน ร้อยละ 100 
 

ทุกหน่วยงำน 

๙. กำรบรูณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน  
(Self Assessment) พิจำรณำ 3 ประเด็น พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
- มีแนวทำง รูปแบบหรือมีกำรออกแบบกำรเช่ือมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงำนอื่น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรเช่ือมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงำนอ่ืนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
- มีกำรประสำน/บูรณำกำรร่วมกบัหน่วยงำนอื่น  
ในกำรป้องกันหรือแก้ไขสถำนกำรณ์กำรระบำดของ  
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่ำ 2019 

ด ำเนินกำรตอบครบถ้วนทุกประเด็น  
 
 

 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

10. ประเด็นกำรชี้แจงและกำรตรวจสอบข่ำวปลอม  
1. กำรช้ีแจงประเด็นส ำคัญที่ทันตอ่สถำนกำรณ์ (ถ้ำมี)  
- พิจำรณำควำมสำมำรถของหัวหน้ำ  
ส่วนรำชกำรในกำรชี้แจงประเด็นส ำคัญ   
และสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแก่ประชำชน 
เกี่ยวกับกำรปฏบิัติรำชกำรของหน่วยงำนท่ีอยู่ในควำม 
รับผิดชอบ และชี้แจงทันภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด   
 
2. กำรตรวจสอบข่ำวปลอม (ถ้ำม)ี ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 – 
15 ส.ค. 63  
- พิจำรณำควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข่ำวปลอม 
จำกศูนย์ต่อต้ำนข่ำวปลอม (Anti Fake News) ซึ่งเป็น
นโยบำยส ำคัญของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำกำรรับรู้
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ และตอบกลับ
ทันภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด (2 ช่ัวโมง) หลังจำกไดร้ับ
แจ้งผ่ำนทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส ์

 
 
 

ไม่ม ี 
 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

 
 
 

กผป. 
 
 
 

 
 

กผป. 
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รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 (1) การลดพลังงานด้านไฟฟ้าและด้านน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นกำรวัดควำมสำมำรถของส่วนรำชกำรใน
กำรลดพลังงำน พิจำรณำจำกพลังงำน 2 ชนิด คือ พลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ และพลังงำนด้ำนน้ ำมันเชื้อเพลิง
ต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยเป้ำหมำยประเทศลดได้ร้อยละ 10 ผลการประเมินส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการใช้พลังงานด้านไฟฟ้า ลดลงคิดเป็นร้อยละ 63.33 และพลังงาน 
ด้านเชื้อเพลิง ลดลงคิดเป็นร้อยละ 82.77 เป็นไปตามเป้าหมาย 

 (2) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เป็นกำรวัดควำมสำมำรถของส่วนรำชกำรและ
จังหวัด ในกำรลดและคัดแยกคัดขยะมูลฝอยในหน่วยงำนของรัฐ ประเมินโดยกรมควบคุมมลพิษ พิจำรณำจำก
ควำมสำมำรถในกำรลดปริมำณขยะเฉลี่ยทั้ง 4 ประเภท โดยมีเป้ำหมำยที่ ส ำนักงำน ก.พ.ร ก ำหนดในแต่ละ
ประเภท คือ ขยะมูลฝอยที่ส่งก ำจัด (ร้อยละ 10) ถุงพลำสติกหูหิ้ว (ร้อยละ 30) แก้วพลำสติกหูหิ้ว  
(ร้อยละ 30) และโฟมบรรจุอำหำร (ร้อยละ 100) ผลการประเมินส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
พบว่า ขยะมูลฝอย ลดลงคิดเป็นร้อยละ 67.97 การใช้ถุงพลาสติก ลดลงคิดเป็นร้อยละ 86.93  
แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดลงคิดเป็นร้อยละ 77.21 ลดโฟมบรรจุอาหาร ลดลงคิดเป็นร้อยละ
99.86  

 (3) การก ากับดูแลการทุจริต สะท้อนจำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) กำรประเมิน ITA มีวัตถุประสงค์
เ พ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศได้รับทรำบผลกำรประเมินเพ่ือเกิดควำมตระหนักและน ำไปสู่  
กำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ มีคุณธรรม และมีควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น ซึ่งเป็น 
กำรประเมินหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงรอบด้ำน โดยใช้เครื่องมือ 3 เครื่องมือและเก็บข้อมูลจำก 3 แหล่งข้อมูล 
ดังนี้ 1.บุคลำกรภำยในหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี จัดเก็บข้อมูลผ่ำนแบบวัดกำรรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนเสียภำยใน (IIT) 2.ผู้ที่มำติดต่อหรือรับบริกำรในรอบปีงบประมำณที่ท ำกำรประเมิน จัดเก็บข้อมูลผ่ำน
แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) 3.ข้อมูลภำครัฐที่ได้เปิดเผยทำงเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน จัดเก็บข้อมูลผ่ำนแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ผลการประเมินส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คิดเป็น 79.35 คะแนน โดยมีระดับผลการประเมิน อยู่ในระดับ B 

 (4) ภาวะผู้น า หมำยถึง ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะของผู้บริหำร เพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจและ 
กำรร่วมแรงร่วมใจของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือน ำองค์กำรให้บรรลุภำรกิจตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  
มีวิธีกำรประเมินกำรตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชำ (Online Survey) ประกอบด้วย  
10 ประเด็น ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถด าเนินการประเมินได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 
 

 (5) ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ ระบบติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพ่ือ 
กำรบริหำรงำนขององค์กร เป็นกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรติดตำมและบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ  
โดยใช้กระบวนกำรและจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด และเกิดประโยชน์
สูงสุด มีวิธีกำรประเมินกำรโดยกำรประเมินตนเอง (Self Assessment) ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่  
1.ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กร 2.ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรรำยงำนและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 3.ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถด าเนินการประเมินครบถ้วนทุกประเด็น  
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 (6) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ (Digital Transformation) เป็นกำรน ำเอำ
เทคโนโลยีมำปรับใช้เพ่ือพัฒนำและยกระดับขีดควำมสำมำรถขององค์กำรน ำไปสู่กำรรองรับกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล
ในอนำคต เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน กำรบริหำรจัดกำรภำยใน กำรอ ำนวยควำมสะดวกประชำชน  
กำรบริกำรภำครัฐ และกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนที่เป็นประโยชน์ มีวิธีกำรประเมินกำรโดยกำรประเมิน
ตนเอง (Self Assessment) ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 1.ใช้อีเมล์กลำงภำครัฐ (@domain.go.th)  
ในกำรติดต่อสื่อสำรในภำครัฐ 2.มีกำรน ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 3.ให้บริกำรแก่ประชำชน
และผู้รับบริกำรผ่ำน Internet หรือ Mobile App 4.มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data)  
ผ่ำนเว็บไซต์ 5.มีกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคสามารถด าเนินการประเมินครบถ้วนทุกประเด็น 

 (7) การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ เป็นกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน/บริหำรงำนโดยยึดหลัก
คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมถูกต้องชอบธรรม กำรยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน กำรยึดมั่นในสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ กำรไม่เลือกปฏิบัติ และกำรเป็น
แบบอย่ำงที่ดีและรักษำภำพลักษณ์ของรำชกำร มีลักษณะวิธีกำรประเมินกำรตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชำ ผอ. ส ำนัก/กอง/กลุ่ม ทำง Online Survey ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 1.ผู้บริหำรได้ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้ท่ำนได้ยึดถือและปฏิบัติตำม 2.มีกำรแต่งตั้ง/มอบหมำย เจ้ำหน้ำที่ให้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่
เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มีควำมชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม 3.
ผู้บริหำรมีกำรส่งเสริม และพัฒนำบุคลำกรในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 4.หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรคุณธรรม 
จริยธรรมที่พึงประสงค์ ให้เจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กรปฏิบัติตำม 5.หน่วยงำนมีกำรประกำศเกียรติคุณ/ให้รำงวัล/ยก
ย่องเชิดชูเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม หรือมีกำรลงโทษต่อผู้ประพฤติขัดต่ อคุณธรรม ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถด าเนินการประเมินครบถ้วน ร้อยละ 100 

 (8) การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชำเป็นผู้ประเมิน
ผู้บังคับบัญชำ ซึ่งต้องได้รับผลกำรส ำรวจผ่ำนระบบอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด  
มีวิธีกำรประเมินกำรตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชำ (Online Survey) ประกอบด้วย  
10 ประเด็น ได้แก่ 1.ผู้บังคับบัญชำมีกำรสอนและสนับสนุนกำรท ำงำน 2.ผู้บังคับบัญชำช่วยเหลือ ให้ค ำปรึกษำ 
และแก้ไขปัญหำในกำรท ำงำน 3.ผู้บังคับบัญชำแสดงควำมรับผิดชอบในควำมผิดพลำดของบุคลำกร  
4.ผู้บังคับบัญชำดูแลเอำใจใส่ ดูแลควำมเป็นอยู่ในกำรท ำงำน 5.ผู้บังคับบัญชำให้ควำมยกย่องชมเชยเมื่อมีผล 
กำรปฏิบัติงำนที่ดี 6.ผู้บังคับบัญชำมีนโยบำยในกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 7.ผู้บังคับบัญชำวำงบทบำท 
กำรบริหำรงำนเสมือนเพ่ือนร่วมงำน 8.ผู้บังคับบัญชำเปิดโอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็น และมีอิสระใน 
กำรคิดสร้ำงสรรค์ 9.ผู้บังคับบัญชำมีกำรกระตุ้นให้แสดงควำมคิดเห็น กล้ำเปลี่ยนแปลงวิธีก ำรคิด และ 
วิธีกำรท ำงำนให้ดีขึ้น 10.ผู้บังคับบัญชำจัดให้มีสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้น่ำอยู่และน่ำท ำงำน  
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถด าเนินการประเมินครบถ้วน ร้อยละ 100 

 (9) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน พิจำรณำจำกส่วนรำชกำรสำมำรถประสำนเพ่ือ 
ให้เกิดควำมร่วมมือในกำรเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนต่ำงๆ ของหน่วยงำน โดยค ำนึงถึงหลักประหยัด ควำมคุ้มค่ำ  
มุ่งให้ เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติ ในกำรบูรณำกำรข้อมูลนั้นจะต้องเป็น 
กำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงรำชกำรภำคเอกชน ภำคประชำสังคม รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน สถำบันกำรศึกษำ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนต่ำงประเทศ พร้อมก ำหนดแผนงำนกำรบูรณำกำรข้อมูลร่วมกัน  
ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำน พ.ศ. 2563  มีวิธีกำรประเมินกำรโดยกำรประเมินตนเอง  
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(Self Assessment) ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ 1.มีแนวทำง รูปแบบ หรือมีกำรออกแบบกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงำนอ่ืน ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 2.รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรเชื่อมโยงกับข้อมูลอ่ืน  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 3.มีกำรประสำนงำน/บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืน ในกำรป้องกันหรือ
แก้ไขสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สามารถด าเนินการประเมินครบถ้วนทุกประเด็น 

 (10) ประเด็นการชี้แจงและการตรวจสอบข่าวปลอม   
  10.1 ประเด็นการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ พิจำรณำจำกควำมสำมำรถของ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรในกำรชี้แจงประเด็นส ำคัญ และสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแก่ประชำชนเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนที่อยู่ ในควำมรับผิดชอบตำมมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงประเด็นฯ 
  10.2 ประเด็นการตรวจสอบข่าวปลอม เป็นกำรพิจำรณำควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข่ำว
ปลอมจำกศูนย์ต่อต้ำนข่ำวปลอม (Anti Fake News) ซึ่งเป็นนโยบำยส ำคัญของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำ 
กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ ที่ในปัจจุบันพบว่ำมีควำมคลำดเคลื่อนไปจำกควำมเป็นจริง
ในหลำยกรณีทั้งด้วยควำมตั้งใจของผู้ส่งข่ำวสำรที่หวังผลให้เกิดควำมแตกแยกในสังคมหรือเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนตน หรืออำจด้วยควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ ขำดวิจำรณญำณ ในกำรตรวจสอบกลั่นกรองก่อนส่งต่อข้อมูล
ข่ำวสำรให้ผู้อ่ืน ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข่าวปลอม 
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1.3  งานด้านการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 

          

          

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้มีกำรเปิดสมัครขอรับรำงวัลเลิศรัฐ จ ำนวนทั้งสิ้น 3 สำขำ 
ได้แก ่สำขำบริหำรจัดกำรภำครัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ สำขำบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำกำร
ประเมินควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของหน่วยงำน และควำมพยำยำมของส่วนรำชกำรในกำรขับเคลื่อน
งำนให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืนในมิติด้ำนต่ำงๆ โดยในกำรประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีกำรพิจำรณำกำรสมัครขอรับรำงวัลเลิศรัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 จ ำนวน 3 สำขำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ จัดท ำ และ
รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดท ำรำยละเอียดข้อมูลตำมแนวทำงหลักเกณฑ์กำรประเมิน
สถำนะ กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 และสำขำอ่ืนที่เกี่ยวข้องผ่ำนระบบสมัครรำงวัลเลิศรัฐออนไลน์ โดยได้ส่งผลงำน
กำรขอสมัครเข้ำรับรำงวัลจ ำนวน 3 สำขำ ดังนี้ 

1. รำงวัล PMQA ประเภท PMQA 4.0 
2. รำงวัลบริกำรภำครัฐ สำขำบูรณำกำรข้อมูลเพ่ือกำรบริกำร (ชื่อผลงำน : การพัฒนาระบบร้องทุกข์

ผู้บริโภค และต้นแบบระบบจดทะเบียนการซื้อขายออนไลน์) 
3. รำงวัลบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม สำขำสัมฤทธิ์ผลประชำชนมีส่วนร่วม (ชื่อผลงำน :  

การด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับเครือข่ายสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร) 
 และส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้มีกำรประกำศรำยชื่อผลงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินรำงวัล ทั้ง 3 สำขำ ช่วงปลำย
เดือนพฤษภำคม 2563 พบว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินรำงวัลทั้ง  
3 สำขำ โดยมีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
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1. รางวัล PMQA ประเภท PMQA 4.0 พบว่ำ กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคมีผลกำรประเมินจำกกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบรับสมัครรำงวัลเลิศรัฐ 274.85  
(คะแนนเต็ม 500 คะแนน) คิดเป็นระบบรำชกำร 2.20  

2. รางวัลบริการภาครัฐ สาขาบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ พบว่ำ กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ด ำเนินกำรโดยส ำนักแผนและกำรพัฒนำกำรคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งได้
ด ำเนินกำรจัดส่งผลงำน ภำยใต้ชื่อ กำรพัฒนำระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค และต้นแบบระบบจดทะเบียนกำรซื้อขำย
ออนไลน์ ผ่ำนระบบรับสมัครรำงวัลเลิศรัฐ เพ่ือรับรำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ ปรำกฏว่ำ ไม่ผ่ำน และ  
อยู่ระหว่ำงรอข้อมูล Feedback จำกส ำนักงำน ก.พ.ร.  

3. รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สาขาสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม พบว่ำ กำรด ำเนินงำน 
ในปีงบประมำณ 2563 ด ำเนินกำรโดยกองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ได้ด ำเนินกำรจัดส่งผลงำน ภำยใต้ชื่อ  
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับเครือข่ำยสมำพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหำนคร ผ่ำนระบบ
รับสมัครรำงวัลเลิศรัฐ เพ่ือรับรำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ปรำกฏว่ำ ไม่ผ่ำน และอยู่ระหว่ำง
รอข้อมูล Feedback จำกส ำนักงำน ก.พ.ร. 

   
 

 ด้วย ในปีงบประมำณ 2564 ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ก ำหนดให้มีตัวชี้วัดที่ประเมินประสิทธิผลและศักยภำพ
ในกำรด ำเนินงำน (Potential) โดยก ำหนดให้หน่วยงำนมีองค์ประกอบกำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนใน 
กำรประเมินระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) เป็นหลักเกณฑ์กำรประเมินหลักขององค์กร ร้อยละ 15  
 ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ จัดท ำ และรวบรวมข้อมูลผลกำรประเมินสำขำ PMQA 
4.0 ตำมควำมเห็นของส ำนักงำน ก.พ.ร. เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมและเป็นแนวทำงกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน
ระบบรำชกำร 4.0 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ต่อไป  
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1.4  งานด้านกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน และการจัดท าคู่ มือปฏิบัติงาน (SOP)  
และข้อตกลงการให้บริการ (SLA) 

  การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ๔.๐ หมวด ๖ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการมีการบริหารจัดการ
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการเชื่อมโยงกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ และน าไปสู่ผลลัพธ์ 
ที่ต้องการ มีการสร้างนวัตกรรมมาสนับสนุนในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการให้บริการ  รวมทั้ง 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดสมรรถนะสูงขึ้น และบูรณาการเพ่ือสร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชน โดยมี 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค และแผนปฏิบัติราชการของ สคบ. 
ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ ในการด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการหลักของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของกระบวนการ 
และขั้นตอนระยะเวลาในการด าเนินการอย่างชัดเจน เป็นการสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
โดยกระบวนการดังกล่าว จะมีการก าหนดตัวชี้วัดในการควบคุมก ากับติดตามการด าเนินงาน รวมทั้งการน า
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ือเชื่อมโยงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพสะดวก รวดเร็ว
สามารถตอบสนองต่อประชาชน รวมทั้ง การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะให้ประชาชนรับทราบ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอีก
ช่องทางหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีกำรประกำศใช้กระบวนกำรหลั ก  
๕ ระบบงำน แบ่งออกเป็น ๓๑ กระบวนงำน ดังตำรำง 
 

ระบบงำน กระบวนงำน 
ระบบงำนบังคับใช้กฎหมำย 1. กระบวนงำนเพิกถอนกำรจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจ 

2. กระบวนงำนพิจำรณำอุทธรณ์ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรง 
และตลำดแบบตรง    
3. กระบวนงำนพิจำรณำอุทธรณ์   
4. กระบวนงำนด ำเนินคดีปกครอง    
5. กระบวนงำนด ำเนินคดีแพ่ง (ด ำเนินคดีแทนผู้บริโภค) 
6. กระบวนงำนบังคับคดี    
7. กระบวนงำนสืบทรัพย์     
8. กระบวนงำนยึดทรัพย์     
9. กระบวนงำนอำยัดทรัพย์ 
10. กระบวนงำนกำรเปรียบเทียบควำมผิดตำม 
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และ 
พระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ.2545 
11. กระบวนงำนด ำเนินคดี    
12. กระบวนงำนรับรองสมำคม/มูลนิธิ   
13. กระบวนงำนตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจ 
14. กระบวนงำนกำรแก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้องทุกข์ของผู้บริโภค 
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ระบบงำน กระบวนงำน 
ระบบงำนพัฒนำกฎหมำย 1. กระบวนงำนกำรพิจำรณำค ำขอจดทะเบียนกำรประกอบ

ธุรกิจขำยตรง      
2. กระบวนงำนกำรพิจำรณำค ำขอจดทะเบียนกำรประกอบ
ธุรกิจตลำดแบบตรง  
3. กระบวนงำนกำรพิจำรณำค ำขอแก้ไขทะเบียนกำรประกอบ
ธุรกิจขำยตรง    
4. กระบวนงำนกำรพิจำรณำค ำขอแก้ไขทะเบียนกำรประกอบ
ธุรกิจตลำดแบบตรง    
5. กระบวนงำนออกระเบียบ ค ำสั่ง 
6. กระบวนงำนออกประกำศ 
7. กระบวนงำนออกกฎหมำยพระรำชบัญญัติ  
8. กระบวนงำนออกกฎกระทรวง   

ระบบงำนสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย 1. กระบวนงำนสร้ำงเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภค  
2. กระบวนงำนพัฒนำควำมรู้เครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภค 
3. กระบวนงำนสนับสนุนเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภค  
4. กระบวนงำนประสำนงำนเครือข่ำย   
5. กระบวนงำนจัดท ำบัตรประจ ำตัวอำสำสมัครคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภค  

ระบบงำนเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 1. กระบวนงำนเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 
ระบบงำนให้ค ำปรึกษำและรับเรื่องรำว 
ร้องทุกข ์ 

1. กระบวนงำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์จำกผู้บริโภคศูนย์รับ
เรื่องรำวร้องทุกข์ของ สคบ.    
2. กระบวนงำนให้ค ำปรึกษำผ่ำนทำงสำยด่วน 1166  
ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ สคบ.    
3. กระบวนงำนบริหำรงำนเรื่องรำวร้องทุกข์  
 

   

  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือ
ปฏิบัติงำน จ ำนวน ๒ คู่มือ ได้แก่ 1. คู่มือกำรปฏิบัติงำนรับรองสมำคม/มูลนิธิ 2. คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำร
เปรียบเทียบควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำด
แบบตรง พ.ศ. 2545 และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้อนุมัติให้จัดพิมพ์คู่มือกำรปฏิบัติงำนที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดในรูปแบบเอกสำรเผยแพร่ (รูปเล่ม) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคมีแนวทำงที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และเพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใสใน
กำรปฏิบัติงำน โดยกำรเปิดเผยขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนต่อสำธำรณะเพ่ือให้ประชำชนได้รับทรำบถึงขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ และระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
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1.5  งานด้านการแบ่งส่วนราชการภายในกรม (ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร) 

 
 

  งำนด้ำนกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้มี 
กำรด ำเนินงำนปรับปรุงโครงสร้ำงตำมบทบำทภำรกิจงำนที่เพ่ิมขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
สภำพแวดล้อมกระบวนกำรท ำงำนภำยในและภำยนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีเหตุผลกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร ดังนี้ 
 
 1. บูรณำกำรและขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริ โภคที่มุ่ งเน้นกำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำย 
ทุกภำคส่วนอย่ำงเป็นระบบมีมำตรฐำน เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมบทบำท ภำรกิจ อ ำนำจและ
หน้ำที่ กฎหมำยของหน่วยงำน ที่สอดคล้องตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทฯ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ นโยบำยรัฐบำล และกรอบนโยบำยอำเซียน และเกิดผลลัพธ์ในภำพรวมของประเทศ อันเป็นผลท ำให้
ประชำชนได้รับกำรแก้ไขปัญหำและเยียวยำอย่ำงมีประสิทธิภำพ สะดวก และรวดเร็ว 
 2. ปรับปรุงกลไกกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์หรือบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือตอบควำมต้องกำรของประชำชน ที่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรและข้อมูลข่ำวสำรได้โดยง่ำย สะดวก 
และรวดเร็ว และสิทธิผู้บริโภคได้รับกำรคุ้มครอง มีมำตรกำรหรือกลไกที่มีประสิทธิภำพและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค 
ด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ด้ำนกำรรับรู้ ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนควำมเป็นธรรม หรือด้ำนอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
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 3. ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน สนับสนุนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและ
ก ำกบัดูแลให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำนและกำรคุ้มครองผู้บริโภค และ
ด้ำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ที่มุ่งเน้นกำรด ำเนินงำนตำมกรอบควำมร่วมมืออำเซียนของกำรให้ควำมส ำคัญกับ
กำรแข่งขันทำงกำรตลำดควบคู่กำรคุ้มครองผู้บริโภค และจรรยำบรรณที่ดี 
 4. ภำรกิจที่เพ่ิมขึ้นตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ด้ำนควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำร ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำร และ
กำรก ำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำร (มำตรำ 29/1 ถึงมำตรำ 29/17) เพ่ือให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยด้ำนควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำรอย่ำงเคร่งครัด และคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ได้รับสินค้ำและบริกำรที่ปลอดภัย รวมทั้ง กำรมอบอ ำนำจกำรด ำเนินคดีแทนผู้บริโภคโดย ลคบ. 
มอบหมำย จนท. ด ำเนินคดีในศำลแทนอัยกำร 
   
  ทั้งนี้ ได้มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรจัดตั้งกองใหม่ ได้แก่ กองคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภำค และกอง
คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว3 ลงวันที่ ๘ มีนำคม 
๒๕๖๒ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม ซึ่งขณะนี้ได้จัดส่งข้อมูลแบบค ำชี้แจง
ประกอบกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรมให้ ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่ำง ก.พ.ร. ตรวจพิจำรณำ  
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1.6  งานด้าน พรบ. อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558 
 ด้วย พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มกรำคม ๒๕๖๓ เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยกระดับกำรบริกำร
ภำครัฐระยะที่ ๒ ตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ให้ได้รับกำรบริกำรจำกภำครัฐที่รวดเร็ว ง่ำย และ 
ลดภำระค่ำใช้จ่ำย โดยให้หน่วยงำนรำชกำรด ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงกำรท ำงำนภำยในหน่วยงำนให้  
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และให้ได้รับรู้ควำมพึงพอใจจำกกำรใช้บริกำรของประชำชน โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร และส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) หรือ สพร. ได้ร่วมมือ
พัฒนำระบบ CITIZENinfo แอปพลิเคชันเพ่ือประชำชน ซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรให้ข้อมูลจุดให้บริกำรประชำชน 
ทั้งพิกัดจุดให้บริกำร และรำยละเอียดของงำนบริกำร เพ่ือให้ผู้เข้ำรับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงและรับรู้ช่องทำงกำร
ให้บริกำรภำครัฐได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว และเป็นเครื่องมือในกำรแสดงควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรของหน่วยงำน
รำชกำร ณ จุดบริกำรโดยกำรสแกน QR Code เพ่ือให้ผู้เข้ำรับบริกำรสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรให้ผลตอบรับจำก
กำรเข้ำถึงช่องทำงกำรให้บริกำรภำครัฐ และน ำไปสู่กำรต่อยอดเป็นเครื่องมือในกำรรับรู้ควำมคำดหวังและ 
ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้ใช้งำนมำกขึ้นต่อไป 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปักหมุดจุดบริกำรหน่วยงำนและ
โครงสร้ำง รวมทั้ง เชื่อมโยงคู่มือผ่ำนระบบ CITIZENinfo และกำรจัดท ำ Infographic คู่มือส ำหรับประชำชน 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจัดท ำโดย ก.พ.ร. 
 
 



17 
 

 



18 
 

 



19 
 

 



20 
 

 



21 
 

1.7  งานส ารวจและวิจัย  
ผลส ารวจความพึงพอใจการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบุคลากรในส านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ของบุคลำกรในส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
ระหว่ำงวันที่  27 กรกฎำคม – 14 สิงหำคม พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกร
ในส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรม  
(e-Service) น ำผลกำรส ำรวจมำวิเครำะห์หำแนวทำงวิธีกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
นวัตกรรม ปรับปรุง พัฒนำรูปแบบกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กรและรูปแบบกำรให้บริกำรที่เหมำะสม    

กำรส ำรวจในครั้งนี้มีกลุ่มเป้ำหมำย คือ บุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคและ  
ใช้วิธีกำรส ำรวจผ่ำนเว็บไซต์ออนไลน์หรือ Google Form โดยแบ่งข้อมูลกำรส ำรวจออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้   
(1) ข้อมูลทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถำม (2 ) ส ำรวจควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร  
(3) ส ำรวจควำมพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (e-Service) (4) ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ    

ในกำรนี้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำรได้สรุปผลกำรวิเครำะห์ผลส ำรวจฯ พบว่ำค่ำคะแนนเฉลี่ยภำพรวม              
ควำมพึงพอใจครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 75.11 อยู่ในระดับเกณฑ์ของระดับควำมพึงพอใจ ระดับ 3 ช่วงระดับ 
71 – 80 โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินดังนี้ 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

  

เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดของกำรส ำรวจ พบว่ำ บุคลำกรมีควำมพึงพอใจ ร้อยละ 75.11 ซึ่งอยู่ใน  
ระดับที่ 3 โดยอ้ำงอิงจำกแผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. 2563 – 2565 ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร 
องค์กรและเพ่ิมศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพใน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่ทันสมัย   
(Smart Office) ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำบริกำรจัดกำรองค์กร และส่งเสริมบุคลำกรให้ปฏิบัติงำนอย่ำง 
มีประสิทธิภำพที่จะก่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบกำรปฏิบัติงำนที่ทันสมัย และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของบริบท
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมที่รองรับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในปัจจุบัน ส่งผลท ำให้งำนสำมำรถด ำเนินงำน
ได้อย่ำงต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรปฏิบัติรำชกำรที่มุ่งสู่ระบบรำชกำร 4.0 มุ่งเน้นกำรให้บริกำร
ประชำชนโดยค ำนึงถึงคุณภำพเป็นส ำคัญ และก ำหนดให้เป็นตัวชี้วัดร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อ 
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรท ำงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. 2563 - 2565  
ของ สคบ. 
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2. ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม (บปน.) 
2.1 งานด้านการจัดท ามาตรการแผนบริหารความเสี่ยง 

 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ตระหนักถึงควำมส ำคัญที่จะต้องมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน
เพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ.2546 ซึ่งจะต้องจัดให้มีระบบกำรก ำกับดูแลตนเองที่ดีใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรองค์กร เพ่ือลดโอกำสที่
จะเกิดควำมเสียหำยต่อกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
จึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยน ำหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์ กร (Enterprise Risk 
Management: ERM) หรือกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมกรอบของ 
The Committee of Organization of Tread way Commission หรือ “COSO” ซึ่งเป็นมำตรฐำนสำกลมำใช้
เป็นกรอบในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและจัดกำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กร เพ่ือให้ ส ำนักคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ที่ ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล โดยมีมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ และมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมมำตรกำรนั้นๆ  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคมีมำตรกำรควำมเสี่ยง ทั้งหมด 6 ด้ำน 
ดังนี้  1) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน  
        2) ควำมเสี่ยงด้ำนงบประมำณ  
        3) ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำย ระเบียบ  
        4) ควำมเสี่ยงด้ำนประชำชน  
         5) ควำมเสี่ยงด้ำนควำมน่ำเชื่อถือขององค์กร  
          6) ควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ของ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ 12 เดือน) 

กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ 

ความเสี่ยงด้าน ความเสี่ยง 
แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
ตามแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
ปัญหา/อุปสรรค 

1. โครงกำร
ขับเคลื่อนแผน
ยุทธศำสตร์กำร
คุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชำติฉบับที่ 1 
(8 กิจกรรม)  
- จัดจ้ำง ๓ กิจกรรม 
- จัดประชุม ๕ 
กิจกรรม 
 
 
 

กำรด ำเนินงำน แผนยุทธศำสตร ์
กำรคุ้มครองผู้บรโิภคแห่งชำติ
ฉบับท่ี 1  
ไม่บรรลผุลส ำเร็จ ตำมค่ำ 
เป้ำหมำย 
ที่ก ำหนดไว ้

1. จัดท ำแผนปฏิบตัิกำร (Action Plan) 
ก ำกับแต่ละยุทธศำสตร ์
๒. ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
ผ่ำนระบบ CSMS ทุกไตรมำส พรอ้มกับ
รำยงำนผลให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องทรำบ 
๓. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (กำรแพร่ระบำด
เชื้อไวรัสโคโรน่ำ (COVID - 19)) จน 
ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมประเภทประชุม  
อบรม หรือสมัมนำได้ มำตรกำรในกำร
แก้ไขโดยพิจำรณำจำกควำมรุนแรงของ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดฯ แบ่งเป็น  
๓ ระดับ คือ  
     ระดับ ๑ สถำนกำรณ์รุนแรง และมี
เรื่องเร่งด่วน แก้ไขโดยกำรจัดประชุม
ทำงไกลผ่ำนทำงจอภำพ (VDO 
CONFERENCE)  
     ระดับ ๒ สถำนกำรณ์รุนแรง และใช่
เรื่องเร่งด่วน แก้ไขโดยกำรจัดท ำหนังสือ
ขอควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนภำยใต้แผน
ฯ ฝ่ำยเลขำฯ รวบรวมผล พิจำรณำ 
วิเครำะห์ สรุปผลและแจ้งกลับให้
หน่วยงำนพิจำรณำจนกว่ำจะได้ขอ้ยุติ 
     ระดับ ๓ สถำนกำรณ์รุนแรง แต่
สำมำรถควบคุมได้ แก้ไขโดยกำรจดั
ประชุมกลุม่ย่อย (Focus group) 
 

  1. มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร (Action 
Plan) ก ำกับแต่ละยุทธศำสตร ์
  ๒. กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรผ่ำน
ระบบ CSMS ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
เนื่องจำกระบบยังไม่เสถียรเท่ำที่ควร 
  ๓. ในช่วงกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัส 
โคโรน่ำ (COVID – 19) ไดจ้ัดท ำหนังสือ
ขอควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนภำยใต้ 
แผนฯ และจัดประชุมคณะท ำงำนฯ เพื่อ
พิจำรณำในวันที่ ๒๖-๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ 
  ๔. ภำพรวมในกำรด ำเนินกิจกรรมภำยใต้
โครงกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์กำร
คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชำติฉบับที่ 1 
สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมวัตถุประสงค ์
ที่ตั้งไว้ โดยมีกำรปรบักิจกรรมภำยใต้
โครงกำรฯ (ท้ังหมด ๗ กิจกรรม:  
แล้วเสร็จ ๖ กิจกรรม, คงเหลือ ๑ กิจกรรม 
(กิจกรรมประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ) 

๑. กำรแพรร่ะบำดเช้ือไวรสั 
โคโรน่ำ (COVID – 19) ซึ่งมีระยะ
เวลำนำนส่งผลกระทบให้กำร
ด ำเนินกิจกรรมในแตล่ะกิจกรรม
เป็นไปด้วยควำมล่ำช้ำ และท ำให้
กำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่เป็นไป
ตำมเป้ำหมำย 
๒. กำรปรับแผนปฏิบัตริำชกำรของ
หน่วยงำนเพื่อเยียวยำในช่วงกำร
แพร่ระบำดเช้ือไวรสัฯ  
ท ำให้มีกำรยกเลิกบำงโครงกำร/
กิจกรรม ซึ่งมผีลต่อแผนปฏิบัติกำร
รำยยุทธศำสตร ์
๓. ควำมเสถียรในกำรใช้งำนระบบ 
CSMS 
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กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ 

ความเสี่ยงด้าน ความเสี่ยง 
แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
ตามแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
ปัญหา/อุปสรรค 

2. กำรผลติสำรคดสีั้น
ด้ำนกำรคุม้ครอง
ผู้บริโภคทำงสื่อ
ออนไลน ์

ด้ำนกำร
ด ำเนินงำน 

1. บริษัทผู้รบัจ้ำงอำจมผีลงำน
ไมต่รงกับที่พิจำรณำในเบื้องต้น 
2. บริษัทผู้จำ้งไม่มคีวำมรูแ้ละ
เข้ำใจเรื่องกำรคุ้มครองผูบ้รโิภค
ที่เกี่ยวกบัอ ำนำจหน้ำที่ของ 
สคบ. 
3. กำรส่งมอบงำนอำจไมเ่ป็น
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

1. ตรวจสอบประวัติ ผลงำนของบริษัท 
ที่เสนอรำคำกลำง 
2. ก ำหนดขอบเขตงำนให้ชัดเจน 
3. ก ำกับกำรผลติในแต่ละช่วงเวลำก่อน
ส่งมอบงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

1. ก ำหนดขอบเขตงำนให้ชัดเจน  
2. ก ำกับและติดตำมกำรผลิตในแต่ละ
ช่วงเวลำก่อนส่งมอบงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

- เกิดกำรแพรร่ะบำดของไวรัส 
โคโรนำ (COVID 19) ตั้งแต่เดือน 
มีนำคม 2563 รัฐบำลมมีำตรกำร
ควบคุมโรคท ำให้บริษัทฯ  
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรถ่ำยท ำสำร
คดีได้ จึงขอขยำยเวลำในกำร
ด ำเนินกำรผลติงำนออกไปอีก 
 60 วัน 

3. โครงกำรพัฒนำ 
องค์ควำมรู้เพื่อ
เสรมิสร้ำงเครือข่ำย
ขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนกำร
คุ้มครองผู้บริโภค 

ด้ำนกำร
ด ำเนนิงำน 

1. กำรจดัโครงกำรฯ มีกำร
เปลี่ยนแปลงไมเ่ป็นไปตำม  
วัน เวลำ สถำนที่ท่ีก ำหนด 
2. ผูเ้ข้ำรว่มโครงกำรฯ มหีลำย
กลุม่เปำ้หมำย เช่น นิสติ 
นักศึกษำ ผูป้ระกอบกำร
ประชำชนทั่วไป ท ำให้เนือ้หำ
ของกิจกรรมต้องเปลี่ยนแปลง
และสอดคล้องกับกลุม่เปำ้หมำย 
3. ผูเ้ข้ำรว่มโครงกำรฯ ในส่วน
ภำคประชำชน จ ำเป็นต้องมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำยัง 
สถำนที่จดังำน ซึ่งท ำใหบ้ำงครั้ง
ไมส่ำมำรถเขำ้ร่วมกิจกรรมได ้
 
 
 

1. ก ำหนดผู้เข้ำร่วมสมัมนำ 
กลุ่มเป้ำหมำยให้ชัดเจน 
2. มีกำรก ำหนดแบบตอบรับที่ชัดเจน 
3. จัดท ำขออนุมัตโิครงกำรโดยระบุ 
วัน เวลำ และสถำนท่ีในกำรสัมมนำ 
4. จัดท ำแผนส ำรองในกำรรองรับ 
กำรเปลีย่นแปลง  
5. แจ้งและประสำนงำนผูเ้กี่ยวข้อง 
เป็นระยะ 
๖. จัดท ำแผนปฏิบตัิกำรควำมเสีย่ง 
ของกำรจัดกิจกรรม 

1. ผู้เข้ำร่วมสัมมนำมีกลุม่เป้ำหมำยที่
ชัดเจนท้ังในภำครัฐ ภำคประชำชนตำม 
ที่ก ำหนดไว ้
2. จัดท ำแบบตอบรับตำมกลุม่เป้ำหมำย
ชัดเจนและมีกำรตอบรับผ่ำนช่องทำงอื่นๆ 
เช่น E-mail แฟกซ์ เป็นต้น 
3. ไดจ้ัดท ำขออนุมัตโิครงกำรโดยมี 
กำรระบุ เวลำและสถำนท่ีที่ก ำหนด 
4. มีกำรวำงแผนส ำรองในกำรรองรับ 
กำรเปลีย่นแปลงสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  
5. มีกำรใหเ้จ้ำหน้ำท่ีรับผดิชอบ
ประสำนงำนเป็นระยะ  
6. จัดท ำแผนปฏิบตัิกำร (Action Plan) 
ก ำกับแต่ละกจิกรรม พร้อมก ำหนด
ผู้รับผิดชอบรำยงำนควำมคืบหน้ำ 

1. ระยะเวลำในกำรอบรมน้อย
เกินไปในแตล่ะวิชำท ำให้ผูร้ับ 
กำรอบรมอำจไดร้ับควำมรู้ไม่เตม็ที่ 
2. ควรมเีอกสำรคู่มือท่ีแจกให้แก่
ผู้เข้ำร่วม ควรจะเป็นเนื้อหำท่ีเข้ำใจ
ง่ำย และข้อมูลที่วิทยำกรน ำมำรวม
เล่มควรจ ำกัดใหม้ีควำมพอดีกัน 
3. ควรเปดิรับสมัครสมำชิกให้
กว้ำงขวำง และมีระบบรับ
ลงทะเบียนออนไลน ์
4. เจ้ำหน้ำที่น้อยเกินไป เมื่อเทียบ
กับรำยละเอียดงำนท ำให้แต่ละคน
ต้องรับผิดชอบหลำยหน้ำที ่
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กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ 

ความเสี่ยงด้าน ความเสี่ยง 
แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
ตามแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
ปัญหา/อุปสรรค 

4. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรของ สคบ. 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563  

ด้ำนกำร
ด ำเนินงำน 

ผู้เขำ้ร่วมโครงกำรไม่ตรงกับ
กลุม่เปำ้หมำยที่ต้องกำรพัฒนำ 
 

1. ก ำหนดกลุ่มเปำ้หมำยของโครงกำร 
โดยระบุตัวบุคคลที่ต้องกำรใหเ้ข้ำร่วม
โครงกำรให้ชัดเจน 
2. ก ำหนดแนวทำง/มำตรกำรกำร
ด ำเนินงำน เช่น เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรให้
มีกำรตรวจสอบรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ทั้งหมด เพื่อสรุปรำยชื่อของเจ้ำหน้ำท่ี 
ที่ไม่อยู่ร่วมฯ จนจบโครงกำร รำยงำนให้
ผู้บริหำรทรำบ ซึ่งหำกเป็นกรณีที่มีเหตุ
จ ำเป็น ให้เจ้ำหน้ำท่ีที่เข้ำร่วมกำรอบรม
ไม่ครบตำมระยะเวลำที่ก ำหนด จดัท ำ
หนังสือแจ้ง ผอ. ส ำนัก/กอง/กลุ่ม ของ
ตนเองทรำบพร้อมแจ้ง สลก. เพื่อเสนอ
ต่อท่ำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุม้ครอง
ผู้บริโภคประกอบกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบในโอกำสต่อไป 

  

5. แผนงำน
งบประมำณสนับสนุน
กำรด ำเนินงำน
คุ้มครองผู้บริโภค
ประจ ำจังหวัด 76 
จังหวัด 

ด้ำนกำรเงิน 1. ควำมเสี่ยงอันเนื่องมำจำก
สภำพคล่องของเงินงบประมำณ 
ส่งผลให้แผนกำรโอนจดัสรร
งบประมำณให้กับจังหวัดไม่ทัน
ต่อสภำวกำรณ์ในปัจจุบนัและไม่
เป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว ้
2.ระยะเวลำ ส่งผลต่อ
ประสทิธิภำพของกำรบริหำรเงิน
งบประมำณ 
3. เจำ้หนำ้ที่จังหวดัขำดกำรให้
ค ำปรกึษำด้ำนระเบียบกำรเบิก

1. ก ำหนดแผนกำรใช้งบประมำณ และ
ระยะเวลำด ำเนินงำนให้สอดคล้องกัน 
2. มีกำรติดตำมแผนงำนกำรใช้เงิน
งบประมำณทุก ๆ เดือน 
3. รำยงำนผลกำรใช้เงินงบประมำณ 
และแจ้งให้ผู้บังคับบญัชำทรำบทุกเดือน 
4. ก ำหนดหลักเกณฑ/์ 
แนวทำงกำรใช้เงินงบประมำณและแจ้ง
ให้ทุกจังหวัดทรำบ เพื่อ 
สำมำรถปฏิบัติใหเ้ป็นทิศทำงเดียวกัน 
 

ยังไม่สำมำรถโอนจัดสรรงบประมำณ
ให้กับจังหวัดไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ยังไม่เป็นไป
ตำมแผนงำนกำรใช้เงินงบประมำณ 
 
สปจ. มีกำรแจ้งแผนกำรจัดสรรเงิน
งบประมำณให้กับจังหวัด เพื่อใช้เป็น
แนวทำงในกำรรับกำรสนบัสนุนเงนิ
งบประมำณในส่วนน้ีและยังด ำเนนิกำร
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณโดยยึดหลกัตำม
ระเบียบส ำนักงบประมำณ ว่ำด้วยกำร

เนื่องจำก พรบ. งบประมำณ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ประกำศ
ล่ำช้ำ ประกอบกับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์โรคโควิด 19  ท ำให ้
ไม่สำมำรถโอนจัดสรรให้กับจังหวัด
ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด
เนื่องจำกได้รบัผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์โรคโควิด 19   
 
 
 

- 
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กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ 

ความเสี่ยงด้าน ความเสี่ยง 
แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
ตามแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
ปัญหา/อุปสรรค 

จ่ำยเงินงบประมำณที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

บริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ
หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรใช้งบประมำณ
รำยจ่ำย กำรโอนเงินจัดสรรหรือกำร
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 
 ลงวันท่ี 31 ก.ค. 62 ตลอดจนกำรจัด
โครงกำรอบรมแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรคุม้ครองผู้บริโภคในส่วนภมูิภำค 
เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่เจ้ำหน้ำท่ี
ในส่วนภูมิภำคในด้ำนกำรโอนเงินจัดสรร
งบประมำณให้กับจังหวัด กำรเบิกจ่ำย
เงินเดือนจ้ำงเหมำบริกำรของจงัหวัด และ
เขต กำรเบิกจำ่ยเบี้ยประชุม
คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัตริำชกำร 
กำรประชุมสัมมนำ กำรจดัซื้อจัดจำ้ง  
ค่ำสำธำรณูปโภค เพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ ำจังหวัดแกเ่จ้ำหน้ำที่ใน
ส่วนภูมภิำค 
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กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ 

ความเสี่ยงด้าน ความเสี่ยง 
แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
ตามแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
ปัญหา/อุปสรรค 

 ด้ำนกำร
ด ำเนินงำน 

1. ขั้นตอนและระบบกำรโอน
จัดสรรงบประมำณ จำก สคบ. 
ไปยังคลังจังหวดั จ ำเปน็ต้อง
ด ำเนนิกำรโอนเงินงบประมำณ
ผ่ำนกระทรวงมหำดไทย ส่งผล
ให้เกดิควำมล่ำช้ำในกำรน ำเงิน
งบประมำณไปใช้เพื่อกำร
ด ำเนนิงำนด้ำนกำรคุม้ครอง
ผู้บรโิภคของจังหวดั 
2. ระยะเวลำภำยหลังจำกได้รบั
กำรโอนจดัสรร ส่งผลใหไ้ม่
สำมำรถน ำเงินงบประมำณไปใช้
เพื่อกำรด ำเนินงำนได้ทันตำม
แผนที่ก ำหนด 

1. ก ำหนดแผนกำรใช้งบประมำณ และ
ระยะเวลำด ำเนินงำนให้สอดคล้องกัน 
2. มีกำรติดตำมแผนงำนกำรใช้เงิน
งบประมำณทุกๆ เดือน 
3. รำยงำนผลกำรใช้เงินงบประมำณ 
และแจ้งให้ผู้บังคับบญัชำทรำบทุกเดือน 
4. ก ำหนดหลักเกณฑ/์แนวทำงกำรใช้
เงินงบประมำณและแจ้งให้ทุกจังหวัด
ทรำบ เพ่ือสำมำรถปฏิบตัิให้เป็นทศิทำง
เดียวกัน 

1. ยังไมส่ำมำรถโอนจดัสรรงบประมำณ
ให้กับจังหวัดไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
2. จังหวัดสำมำรถด ำเนินงำนและ
เบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมระยะเวลำที่
ก ำหนดภำยหลังจำกช่วงสถำนกำรณ ์
โควิด 19 

เนื่องจำก พรบ. งบประมำณ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ประกำศล่ำช้ำ 
ประกอบกับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์โรคโควิด 19  ท ำให ้
ไม่สำมำรถโอนจัดสรรให้กับจังหวัด
ได้ตำมระยะเวลำ 

 ด้ำนประชำชน ควำมลำ่ช้ำของงบประมำณ 
ส่งผลต่อกำรประเมนิ
ประสทิธิภำพกำรให้บรกิำรของ
ประชำชนท ำใหป้ระชำชนไดร้ับ
ผลกระทบในเรื่องของกำร
ช่วยเหลือเยยีวยำตำมขั้นตอน 
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

1. ก ำหนดแผนกำรใช้งบประมำณ และ
ระยะเวลำด ำเนินงำนให้สอดคล้องกัน 
2. มีกำรติดตำมแผนงำนกำรใช้เงิน
งบประมำณทุกๆ เดือน 
3. รำยงำนผลกำรใช้เงินงบประมำณ 
และแจ้งใหผู้้บังคับบญัชำทรำบทุกเดือน 
4. ก ำหนดหลักเกณฑ/์แนวทำง 
กำรใช้เงินงบประมำณและแจ้งให้ทุก
จังหวัดทรำบ เพื่อสำมำรถ 
ปฏิบัติให้เป็นทิศทำงเดียวกัน 

จังหวัดสำมำรถด ำเนินกำรจดัประชุม
คณะอนุกรรมกำรคุ้มครองผู้บรโิภค
ประจ ำจังหวัดเพื่อพิจำรณำแก้ไขปญัหำ
เรื่องร้องทุกข์ให้กับผู้บริโภคได้ภำย
หลังจำกสถำนกำรณโ์รคโควิด  
19 ลดลง 

1. พรบ. งบประมำณ ประจ ำปี  
พ.ศ. 2563 มีกำรประกำศล่ำช้ำ 
2. ด้วยสถำนกำรณ์โรคโควดิ 19 
ส่งผลท ำให้จังหวัด ไมส่ำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะอนุกรรม 
กำรคุ้มครองผู้บรโิภคประจ ำจังหวัด
ให้เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนดไวไ้ด้ 

 

*****************
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2.2  งานด้านการจัดท ามาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม 
มาตรการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินงานขอส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

  
 

ด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ ๑ การน าองค์กร ก าหนดให้ส่วน
ราชการ ผู้บริหาร ต้องก าหนดให้มีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม  
อันเป็นผลมาจากการด าเนินงานของส่วนราชการ รวมทั้งมีการน าวิธีการ  มาตรการ ที่ก าหนดไว้ไปปฏิบัติจึง
น าไปสู่การจัดท าแผนความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือจัดการป้องกัน ผลกระทบทางลบต่อสังคม และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘/(๓) ระบุว่าก่อนเริ่ม
ด าเนินการส่วนราชการต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบทุกด้าน ก าหนดขั้นตอน การด าเนินงานที่
โปร่งใสมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน   

ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ (กพบ.) ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์แผนกิจกรรม/โครงกำร ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ ำนวน ๑๑ โครงกำร เพ่ือจัดท ำร่ำง
มำตรกำรจัดกำรผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียด มาตรการ
จัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบฯ ดังนี้    

 

ด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๕ โครงการ ได้แก่   
1. โครงกำรประชุมสัมมนำเพ่ือจัดท ำแนวทำงกำรข้อมูลข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทย  

มีมำตรกำรจัดกำรผลกระทบทำงลบฯ จ ำนวน ๓ มำตรกำร คือ  
1) กำรจัดท ำหลักเกณฑ์หรือแนวทำงกำรรำยงำนข้อมูลข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรมตำมกรอบ 

แนวทำงที่คณะกรรมกำรอำเซียนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคก ำหนด   
2) ข้อมูลที่ได้ต้องมำจำกแหล่งข้อมูลที่มีควำมน่ำเชื่อถือ  

รายงานการจัดท าผลกระทบทางลบ 
ของ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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3) มีกำรตรวจสอบย้อนกลับ เช่น กำรจัดตั้งคณะท ำงำน หรือจัดท ำแบบฟอร์ม checklist เพ่ือให้ 
ข้อมูลมีควำมน่ำเชื่อถือ 

 

๒. โครงการจัดท าแผนพัฒนากฎหมายของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๓ –
๒๕๖๖ มีมาตรการจัดการผลกระทบทางลบฯ จ านวน ๑ มาตรการ คือ 

 1) โครงการ กิจกรรม ในแผนพัฒนากฎหมายต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดครอบคลุม 
รอบด้าน รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และค านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างประชาชนกับผู้
ประกอบธุรกิจ  

 

3. โครงการมอบเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง มีมาตรการ จัดการ
ผลกระทบทางลบฯ จ านวน ๓ มาตรการ คือ   

1) ก าหนดเกณฑ์การมอบเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง  
2) การประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สู่สาธารณะ  
3) ภายหลังการมอบเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงควรมี 

การตรวจสอบ  ติดตาม แผนการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การประกอบธุรกิจขายตรงถูกต้องตามแนวทาง
ที่ สคบ. ก าหนด รวมทั้งการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจในรายที่น าเครื่องหมายการรับรองฯ ไปใช้โดยไม่ได้  
รับอนุญาต เพ่ือสร้างมาตรฐานในการประกอบธุรกิจขายตรง 

 

๔. โครงการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์ที่มีการจอง มีมาตรการจัดการผลกระทบทางลบฯ  
จ านวน ๓ มาตรการ คือ 

1) การจัดท าแผนการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์ที่มีการจอง 
2) การก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์ที่มีการจอง  
3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติถูกต้อง 

 

5. โครงการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขายตรงในส่วนภูมิภาค มีมาตรการจัดการผลกระทบทางลบฯ  
จ านวน ๓ มาตรการ คือ 

1) การจัดท าแผนการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขายตรงในส่วนภูมิภาค 
2) การก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขายตรงในส่วนภูมิภาค 
3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติถูกต้อง 

 

ด้านสังคม จ านวน ๒ โครงการ ได้แก ่
๑. โครงการจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ มีมาตรการจัดการ 

ผลกระทบ ทางลบฯ จ านวน ๒ มาตรการ คือ 
1) การส่งเรื่องให้ส านัก/กอง/กลุ่ม ที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนเผยแพร่ 

 ประชาสัมพันธ์ 
2) จัดตั้งคณะท างานฯ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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๒. โครงกำรประชุมสัมมนำเพ่ือหำแนวทำงและมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนกรณีเร่งด่วน 
(Hot Issue) และตำมนโยบำย กรณกีำรซื้อสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ มีมาตรการจัดการผลกระทบทางลบฯ 
จ านวน ๓ มำตรกำร คือ 

1) ก ำหนดประเด็น และรวบรวมข้อมูลปัญหำที่ผ่ำนมำเพ่ือน ำไปวิเครำะห์หำแนวทำงแก้ไขปัญหำ 
2) จัดกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน 
3) สรุปผลข้อมูลควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผลการด าเนินการตามมาตรการจัดการผลกระทบทางลบฯ ของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
มีผลกำรด ำเนินกำรดังนี้  
 ๑. ด้ำนเศรษฐกิจ สำมำรถด ำเนินกำรตำมมำตรกำรฯ จ ำนวน ๔ โครงกำร ได้แก่  
      ๑.๑) โครงกำรประชุมสัมมนำเพ่ือจัดท ำแนวทำงกำรข้อมูลข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทย  

๑.๒) โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกฎหมำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖  

๑.๓) โครงกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขำยรถยนต์ที่มีกำรจอง  
๑.๔) โครงกำรตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงในส่วนภูมิภำค  

 และมีโครงกำรที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมมำตรกำรฯ จ ำนวน ๑ โครงกำร ได้แก่ โครงกำรมอบเครื่องหมำย
รับรองกำรจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรง เนื่องจำกติดสถำนกำรณ์โรคระบำด โคโรน่ำไวรัส 2019 
 ๒. ด้ำนสังคม สำมำรถด ำเนินกำรตำมมำตรกำรฯ จ ำนวน ๑ โครงกำร ได้แก่ 
      ๒.๑) โครงกำรจัดท ำสื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนคุ้มครองผู้บริ โภคระดับประเทศ  
มีมำตรกำรจัดกำรผลกระทบทำงลบฯ และมีโครงกำรที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมมำตรกำรฯ จ ำนวน  
๑ โครงกำร ได้แก่ โครงกำรประชุมสัมมนำเพ่ือหำแนวทำงและมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนกรณี
เร่งด่วน (Hot Issue) และตำมนโยบำย กรณีกำรซื้อสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เนื่องจำกติดสถำนกำรณ์  
โรคระบำด โคโรน่ำไวรัส 2019  
 ผลการด าเนินการตามมาตรการจัดการผลกระทบทางลบฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
คิดเป็น ร้อยละ 71.4  
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2.3  งานด้านการจัดท าแผนการควบคุมภายใน 
 

 

  หน่วยงำนได้จัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดยได้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำน  
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอให้หน่วยงำนของรัฐ  
พ.ศ. 2561 จึงก ำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุม
ภำยในส ำหรับหน่วยงำนรัฐ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัติ เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจอย่ำง
สมเหตุสมผลว่ำ กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนมีประสิทธิภำพ ประหยัด และมีประสิทธิผล  
ชว่ยป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงจำกกำรผิดพลำดควำมเสียหำย ไม่ว่ำจะในรูปของควำมสิ้นเปลือง ควำมสูญเปล่ำ
ของกำรใช้ทรัพย์สิน หรือกำรกระท ำอันเป็นกำรทุจริต และข้อ 6 ก ำหนดให้หน่วยงำนรำยงำนต่อส ำนัก
ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ผู้ก ำกับดูแล และคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครั้ง ภำยใน 90 วัน นับจำกวันสิ้นปีงบประมำณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี โดยหน่วยงำนได้มี 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนควบคุมภำยในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ทุกๆ 3 เดือน ประกอบด้วย 11 ภำรกิจ 23 กิจกรรม พบว่ำ สำมำรถด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว คิดเป็น
ร้อยละ 100 ดังนี ้
 

 กิจกรรมที่ 1 มีระบบกำรท ำงำนเป็นทีมและหัวหน้ำทีมคอยก ำกับดูแลลูกทีมและรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนเสนอต่อผู้บังคับบัญชำอย่ำงต่อเนื่อง 
 กิจกรรมที่ 2 มีกำรท ำงำนเป็นทีมและหัวหน้ำทีมคอยก ำกับดูแลลูกทีมในกำรตรวจสอบพฤติกำรณ์ 
ผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอ 
ต่อผู้บังคับบัญชำอย่ำงต่อเนื่อง 
 กิจกรรมที่ 3 มีกำรจัดท ำระบบแจ้งเตือนภัยสินค้ำและเรียกสินค้ำจำกต่ำงประเทศ และอำเซียน 
ผ่ำนเว็บไซต์ของ สคบ. 

 

รายงานผลการติดตามปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน 
ของ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



32 
 

 กิจกรรมที่ 4 มีกำรลงพ้ืนที่ตรวจสอบ เฝ้ำระวัง แหล่งจ ำหน่ำยสินค้ำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร  
และส่วนภูมิภำค 
 กิจกรรมที่ 5 มีกำรบังคับใช้กฎหมำยกับผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่ำฝืนค ำสั่งคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
 กิจกรรมที่ 6 มีกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้กับนักเรียน นักศึกษำ และหน่วยงำนต่ำงๆ เกี่ยวกับ
สินค้ำท่ีคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ำมขำย 
 กิจกรรมที่ 7 มีอุปกรณ์ส ำหรับทดสอบสินค้ำเบื้องต้นเช่น อุปกรณ์ Test Kit เพ่ือประเมินสถำนกำรณ์
และควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำ 
 กิจกรรมที่ 8 มีคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินค้ำและบริกำรที่อำจไม่ปลอดภัย เพ่ือก ำหนดมำตรกำร 
หรือแนวทำงในกำรทดสอบและพิสูจน์สินค้ำ 
 กิจกรรมที่ 9 มีกำรประสำนข้อมูลกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือด ำเนินกำรทดสอบพิสูจน์ควำมเป็น
อันตรำยของสินค้ำหรือบริกำร 
 กิจกรรมที่ 10 วำงกรอบควำมชัดเจนของแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกองให้ชัดเจน 
 กิจกรรมที่ 11 มีกำรประชุมหำรือร่วมกันระหว่ำงฝ่ำยคัดกรองเรื่องรำวร้องทุกข์กับกองต่ำงๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 กิจกรรมที่ 12 มีแบบหรือกำรประชำสัมพันธ์ทีช่ัดเจนให้กับผู้บริโภคในกำรเขียนค ำร้อง 
 กิจกรรมที่ 13 เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจึงท ำให้กำรปฏิบัติงำนไม่มีอ ำนำจในกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
 กิจกรรมที่ 14 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน (กำรจัดประชุม
คณะอนุกรรมกำรไกล่เกลี่ยเรื่องรำวร้องทุกข์จำกผู้บริโภคประจ ำจังหวัด, คณะอนุกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ ำจังหวัด, กำรออกตรวจสอบติดตำมพฤติกำรณ์ผู้ประกอบธุรกิจ และกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์) 
 กิจกรรมที่ 15 กำรด ำเนินคดีแพ่งตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ก ำหนดให้
ข้ำรำชกำรของ สคบ. เป็นเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอ ำนำจด ำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภค 
 กิจกรรมที่ 16 กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน/เป้ำหมำยที่วำงไว้ เช่น สมำชิกเครือข่ำยไม่สำมำรถ
เข้ำร่วมตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ได้ 
 กิจกรรมที่ 17 กำรจัดจ้ำงผลิตและเผยแพร่สื่อควำมรู้ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเสร็จล่ำช้ำ  
เสร็จไม่ทันตำมก ำหนดที่ตั้งไว้ 
 กิจกรรมที่ 18 มีกำรปรับแผนกำรตรวจสอบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เริ่มตรวจสอบงำนที่มี 
ควำมพร้อมด้ำนเอกสำรก่อน 
 กิจกรรมที่ 19 แจ้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบให้เตรียมเอกสำรก่อนเริ่มกำรตรวจสอบเพ่ือให้ได้ข้อมูล/
เอกสำรหลักฐำนที่ถูกต้องจะช่วยลดระยะเวลำในกำรค้นหำ 
 กิจกรรมที่ 20 ส ำนัก/กอง/กลุ่ม (เจ้ำของโครงกำร) เป็นผู้ก ำหนดควำมต้องกำร ชนิด ปริมำณ  
ของพัสดุนั้นๆ 
 กิจกรรมที่ 21 เจ้ำหน้ำที่พัสดุมีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ตรงตำมควำมต้องกำร ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นไปตำมกฎหมำยจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 
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 กิจกรรมที่ 22 ส ำนัก/กอง/กลุ่ม มีกำรตรวจใบส ำคัญตำมล ำดับสำยบังคับบัญชำ 
 กิจกรรมที่ 23 เจ้ำหน้ำที่กำรเงินตรวจสอบควำมถูกต้องตำมระเบียบ 

โดยต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีทรำบ จ ำนวน 7 กิจกรรม 

 กิจกรรมที่ 1 มีระบบกำรท ำงำนเป็นทีมและหัวหน้ำทีมคอยก ำกับดูแลลูกทีมและรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนเสนอต่อผู้บังคับบัญชำอย่ำงต่อเนื่อง 
 กิจกรรมที่ 2 มีกำรท ำงำนเป็นทีมและหัวหน้ำทีมคอยก ำกับดูแลลูกทีมในกำรตรวจสอบพฤติกำรณ์ 
ผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชำอย่ำงต่อเนื่อง 

 กิจกรรมที่ 3 มีอุปกรณ์ส ำหรับทดสอบสินค้ำเบื้องต้นเช่น อุปกรณ์ Test Kit เพ่ือประเมินสถำนกำรณ์
และควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำ 
 กิจกรรมที่ 4 มีคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสินค้ำและบริกำรที่อำจไม่ปลอดภัย เพ่ือก ำหนดมำตรกำร 
หรือแนวทำงในกำรทดสอบและพิสูจน์สินค้ำ 
 กิจกรรมที่ 5 มีกำรประสำนข้อมูลกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือด ำเนินกำรทดสอบพิสูจน์ควำมเป็น
อันตรำยของสินค้ำหรือบริกำร 
 กิจกรรมที่ 6 ส ำนัก/กอง/กลุ่ม (เจ้ำของโครงกำร)เป็นผู้ก ำหนดควำมต้องกำร ชนิด ปริมำณ ของพัสดุนั้นๆ 
 กิจกรรมที่ 7 เจ้ำหน้ำที่พัสดุมีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ตรงตำมควำมต้องกำร ถูกต้อง 

ผลการด าเนินงาน: ตำมแผนควบคุมภำยในของส ำนักคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 11 ภำรกิจ 23 กิจกรรม พบว่าสามารถด าเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็น 
ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 
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2.4 งานการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
กิจกรรมด้านธรรมาภิบาล ประเมินผลโดยส านักงาน ป.ป.ช.  

 
 
 
 

   
 

 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity 

and Transparency Assessment - ITA) เป็นกำรประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมกำรปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน 
เป็นกำรประเมินขั้นตอนและกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณลักษณะที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล ปลอดจำก 
กำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน มีวัฒนธรรมคุณธรรม รวมไปถึงผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่มีต่อ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นอกจำกนี้ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
ได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ต ระยะที่ 3 
ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
“เป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องด ำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงำนภำครัฐได้ทรำบถึงข้อบกพร่องต่ำงๆ ที่สะท้อนจำกเครื่องมือที่ ใช้ในกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และน ำมำปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำนภำครัฐให้มีควำมโปร่งใส 
เป็นธรรม ปลอดจำกกำรทุจริต 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ITA ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำร
สนับสนุนต่อกำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มีกรอบกำรประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1. กำรป้องกันกำรทุจริต (Anti-Corruption Practice) 
2. กำรเปิดเผยข้อมูล (Open data) 
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่ (Bribery-Fraud)  
4. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ (Power Distortion) 
5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต (Anti-Corruption Improvement) 
6. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร (Asset Misappropriation) 
7. กำรใช้งบประมำณ (Budget Misallocation) 
8. คุณภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (Service Quality) 
9. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำรของหน่วยงำน (Communication Efficiency) 
10. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนของหน่วยงำน (Procedure Improvement) 
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ในกำรนี้ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
มีเครื่องมือในกำรประเมิน 3 เครื่องมือ ดังนี้  

1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment (IIT) ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในให้แก่
บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค จ ำนวน 301 รำยชื่อ ซึ่งผู้ตอบแบบวัดกำรรับรู้ฯ จะต้อง
สแกน QR-Code เพ่ือตอบแบบวัดกำรรับรู้ฯ ตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด ซึ่งปรำกฏว่ำมีผู้ตอบจ ำนวน 
106 คน ผ่ำนตำมจ ำนวนขั้นต่ ำของระบบ ITA ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. กำรปฏิบัติหน้ำที่         
2. กำรใช้งบประมำณ 3. กำรใช้อ ำนำจ 4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

2. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment (EIT) ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้มอบหมำยให้หน่วยงำนก ำหนดกรอบจ ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลผู้ที่มำติดต่อหน่วยงำน
จ ำนวน 300 รำยชื่อ (เป็นผู้ซึ่งได้รับกำรอนุมัติจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค) และจัดส่งให้
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ผ่ำนทำงระบบ ITA จำกนั้นส ำนักงำน ป.ป.ช. จะก ำหนดแบบวัดกำรรับรู้ฯ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยนอกของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ด ำเนินกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ฯ ผ่ำน  
2 ช่องทำงได้แก่  

1) ส ำรวจโดยให้แบบวัดกำรรับรู้ฯ ผ่ำน QR-Code แก่ผู้ที่มำติดต่อกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง 

2) ส ำรวจโดยให้ผู้รับจ้ำงกำรประเมิน (หน่วยงำนภำยนอก) เป็นผู้ส ำรวจแบบวัด 
กำรรับรู้ฯ โดยสุ่มตรวจตำมรำยชื่อที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคจัดส่งให้ 

  ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่ำงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกจะต้องตอบแบบวัดกำรรับรู้ไม่ต่ ำ กว่ำ 
ร้อยละ 10 ของรำยชื่อที่จัดส่ง ซึ่งปรำกฏว่ำมีผู้ตอบแบบวัดกำรรับรู้ฯ จ ำนวน 85 คน ผ่ำนจ ำนวนขั้นต่ ำที่
ระบบ ITA ก ำหนด ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 2. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
3. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

3. แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment (OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต  จ ำนวน 43 ข้อค ำถำม 
ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. กำรเปิดเผยข้อมูล 2. กำรป้องกันกำรทุจริต  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน 
เป็นผู้ด ำเนินกำรน ำเข้ำข้อมูลตำมกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ผ่ำนทำงระบบ ITA ของส ำนักงำน ป.ป.ช. ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ด ำเนินกำรตำม
กรอบกำรประเมิน 10 ตัวชี้วัด ผ่ำนระบบ ITAS ทำงเว็บไชต์ https://itas.nacc.go.th ของส ำนักงำน ป.ป.ช 
เรียบร้อยแล้ว  

         ผลกำรด ำเนินงำน : รำยงำนผลกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.  2563  
คะแนนภำพรวมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค คือ 79.35 คะแนน ระดับผลกำรประเมิน  
อยู่ในระดับ B ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 
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อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 กำรป้องกันกำรทุจริต (OIT) 93.75 
2 กำรเปิดเผยข้อมูล (OIT) 91.56 
3 กำรปฏิบัติหน้ำที่ (IIT) 89.48 
4 กำรใช้อ ำนำจ (IIT) 83.37 
5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต (IIT) 81.16 
6 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร (IIT) 78.13 
7 กำรใช้งบประมำณ (IIT) 76.82 
8 คุณภำพกำรด ำเนินงำน (EIT) 71.58 
9 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร (EIT) 53.53 

10 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน (EIT) 52.40 
คะแนนเฉลี่ยรวม 79.35 

 
  ข้อเสนอแนะ : จำกเป้ำหมำย “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี 2563” ที่ก ำหนดให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผล
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภำยในปี 2565 พบว่ำ ผลคะแนนกำรประเมินหน่วยงำนของท่ำนจำก 3 แบบวัด 
คือ แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( IIT) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) 
และแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) จ ำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์
เป้ำหมำย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด OIT ซึ่งสะท้อนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะและกำรให้บริกำรผ่ำน
ระบบ e-service ได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์
เป้ำหมำย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT และ EIT ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง 
กำรด ำเนินงำนให้มีผลกำรประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้  

  แบบวัด IIT เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้
จ่ำยงบประมำณและทรัพย์สินของรำชกำร โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน จึงควรด ำเนินกำรดังนี้  
   1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลำและ
ผู้รับผิดชอบในกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน สร้ำงระบบกำรประเมินประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของผู้มำติดต่อรับ
บริกำร ณ จุดให้บริกำรได้โดยง่ำย สะดวกและเป็นไปตำมหลักกำรปกปิดควำมลับของผู้ให้ข้อมูล ร วมทั้ง
ก ำหนดมำตรกำรบริหำรงำนบุคคลและกำรพิจำรณำให้คุณ ให้โทษ ตำมหลักคุณธรรมและควำมสำมำรถ  
   2) กำรใช้งบประมำณ จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ แผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ รวมถึงกระบวนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโดยเปิดเผยและพร้อมรับกำร
ตรวจสอบจำกทุกภำคส่วน ตลอดจนกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงสม่ ำเสมอ  
   3) กำรใช้อ ำนำจของผู้บริหำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล จัดท ำรำยละเอียดของ
ต ำแหน่งงำน (job description) และเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งกำร
เปิดรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน  
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   4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร จัดท ำคู่มือและระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  
สร้ำงระบบกำรก ำกับดูแลและติดตำมตรวจสอบกำรยืม-คืน และกำรลงโทษอย่ำงเคร่งครัด  
   5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต มุ่งเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสำธำรณะและพร้อมให้บริกำรประชำชนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ โดยจัดท ำ
มำตรกำรกำรป้องกันและมีระบบกำรติดตำมตรวจสอบพฤติกรรมกำรทุจริตอย่ำงชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้ง
กำรเปิดให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรติดตำมตรวจสอบกำรท ำงำนของหน่วยงำนได้
โดยง่ำยและสะดวก  
 

  แบบวัด EIT เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด ำเนินกำรดังนี้  
   1) คุณภำพกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนกำรให้บริกำร
งำนด้ำนต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง และส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำเพ่ิมพูนทักษะและควำมรู้ เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ  
   2) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงำนให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล และมีกำรปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกันอย่ำงชัดเจน  
และต่อเนื่อง  
   3) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน สร้ำงกระบวนกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้บริหำร
และบุคลำกรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ และส่งเสริมให้
ผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำและปรับปรุง
คุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรได้โดยสะดวก ที่ส ำคัญ ต้องมีกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของ
บุคลำกรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงำนในกำรปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้
อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
 

ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร จะน ำผลกำรประเมินฯ และน ำข้อเสนอแนะของส ำนักงำน ป.ป.ช. และ
ถอดบทเรียนจำกผลกำรประเมินฯ ดังกล่ำว เพ่ือมำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส (ITA) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดตำมที่
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนดต่อไป 
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2.5 งานด้านการบริหารจัดการความรู้ (KM Knowledge Management)  
 คณะท ำงำนบริหำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดกิจกรรมบริหำร
จัดกำรควำมรู้ของ  สคบ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ ำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมที่ ๑ กำรโต้วำที หัวข้อเรื่อง “กำรซื้อขำยโดยตรงกับกำรซื้อขำยออนไลน์แบบไหนดีกว่ำกัน”  
มีทีมผู้สมัครจ ำนวน ๕ ทีม ได้แก่ 1) ทีมหัวหน้ำโรจน์ ๒) ทีมกว่ำจะรวมเป็นทีม ๓) ทีมจอมวำงแผน  
๔) ทีม Big Brain ๕) ทีม โฆษณำ 

 

     

      

      

 



39 
 

ซ่ึงได้ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกำรโต้วำที ในวันที่ ๒๒ , ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๓ และวันที่ ๒ กรกฎำคม    
๒๕๖๓ ซึ่งปรำกฏผลกำรตัดสินดังนี้ กิจกรรมกำรโต้วำที ได้แก่    

  

1) รำงวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม Big Brain   
ประกอบด้วย นำยจิรำยุ เพ็งพะยอม, นำยชวรัตน์ บุญปำน, นำงสำวเนตรลดำ ทิศเสถียร  

2) รำงวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีม กว่ำจะรวมเป็นทีม   
ประกอบด้วย นำงสำวณัฐพร ปัญญำประดิษฐ์, นำงสำวดวงดำว คงทอง, นำยอดุล อโนดำต  

3) รำงวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม จอมวำงแผน   
ประกอบด้วย นำงสำวปรมำพร ใจเอ้ือ, นำงสำวปฐมดวง เชวงเดช, นำงสำวธนัดดำ คงหำดงำม  

4) รำงวัลชมเชย ๒ รำงวัล ได้แก่ ทีม โฆษณำ  
ประกอบด้วย ว่ำที่ร้อยตรีพลพฤกษ์ วงศำโรจน์, นำยกฤตนัย เมตตำ, นำงสำวนภำรัตน์ สทุธิมูล 
และทีม หัวหน้ำโรจน์  
ประกอบด้วย นำยรำชวัตร เกษมเรืองสกุล, นำยวชิระ ทองอ่อน, นำงสำวนลินี ศรีเมือง  

 

กิจกรรมที่ ๒ กำรประกวดคลิปวิดีโอกำรเผยแพร่กิจกรรมควำมรู้ภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค มีทีมผู้สมัครจ ำนวน ๔ ทีม ได้แก่ 1) ถ้ำเธอไม่รักทีมเขำ มำรักทีมเรำก็ได้นะ  
๒) นี่ใคร! นี่ทีมดุ๋ยงัย 3) ตำลฟ้ำ FC 4) Big Brain 

      

กิจกรรมกำรประกวดคลิปวีดีโอฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรส่งคลิปวีดีโอฯ ปรำกฏว่ำมีทีมผู้สมัครส่งคลิป
วีดีโอฯ เข้ำร่วมประกวด จ ำนวน ๒ ทีม โดยคณะกรรมกำรได้พิจำรณำตัดสินรำงวัล ดังนี้  

1) รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ถ้ำเทอไม่รักทีมเขำมำรักทีมเรำก้อได้นะ  
ประกอบด้วย นำงสำวพรรณริน ชัยมัติ, นำงสำวกุลิศรำ บุบผำม, นำยศรัณ ก ำแพงนิล  
นำงสำวจิรัชญำ หล่ำยสอง   

2) รำงวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีม นี่ใคร? นี่ทีมดุ๋ยงัย  
ประกอบด้วย นำยถิระ หงสกุล, นำงสำวกุลิศรำ บุบผำ, นำยศรัณ ก ำแพงนิล, นำงสำวจิรัชญำ หล่ำยสอง 
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ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ (กพบ.) ได้ด ำเนินกำรขอรับกำรสนับสนุนเงินรำงวัลจำกคณะกรรมกำรสวัสดิกำร 
สคบ. และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำร สคบ. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 18 มีนำคม 2563 ได้มี
มติเห็บชอบและพิจำรณำอนุมัติสนับสนุนเงินรำงวัลในกำรจัดกิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ ของ สคบ. 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน ๒ กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้นจ ำนวน ๑๓,๐๐๐ บำท (หนึ่งหมื่นสำมพัน
บำทถ้วน)  

ผลการด าเนินการ: จำกกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว ช่วยให้บุคลำกรภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภคเกิดกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ ได้อย่ำงดียิ่ง และเป็นกิจกรรมที่ช่วยด้ำนควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงบุคลำกรภำยในอันจะน ำมำซึ่งควำมสำมัคคี ซึ่งจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมคล่องตัวยิ่งขึ้น  
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2.6 งานด้านการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
การขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

  ด้วย เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้พิจำรณำเห็นชอบให้ทบทวนค่ำนิยม
องค์กรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนค่ำนิยมองค์กร
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง 
ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ (กพบ.) ได้มีหนังสือแจ้งให้ส ำนัก/กอง/กลุ่ม แสดงควำมคิดเห็นค่ำนิยมองค์กร นั้น 

  ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ได้ด ำเนินกำรรวบรวมผลกำรแสดงควำมคิดเห็นค่ำนิยมองค์กรของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค เรียบร้อยแล้ว พบว่ำควำมคิดเห็นส่วนมำก เห็นควรปรับเปลี่ ยน
ค่ำนิยมองค์กร เพ่ือให้สำมำรถจดจ ำได้ง่ำยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร  และที่ประชุมฯ ได้
เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของ สคบ. โดยได้ก ำหนดข้อควำมดังนี้ 

ค่านิยมขององค์กร “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค”  

 

  ๑) โปร่งใส หมำยถึง กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
ปรับปรุงกลไกกำรท ำงำนขององค์กรให้มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 

   ๒) ทันสมัย หมำยถึง มีกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน พัฒนำเทคโนโลยี ให้ทันต่อสถำนกำรณ์ 

  ๓) ใส่ใจผู้บริโภค หมำยถึง ให้ควำมส ำคัญผู้บริโภคอย่ำงเท่ำเทียมและได้รับบริกำรด้วยควำม
พึงพอใจ (ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้บริโภค) 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรใน
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคที่มีต่อค่ำนิยมขององค์กร เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรในปีงบประมำณต่อไป โดยสรุปผลได้ดังนี ้

รายงานผลการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร 
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แผนภาพแสดงผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีต่อ
ค่านิยมขององค์กร “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกกำรส ำรวจประเด็นควำมพึงพอใจตำมแผนภำพดังกล่ำว พบว่ำ 
 ด้ำนควำมพึงพอใจต่อข้อควำม “โปร่งใส” คิดเป็นร้อยละ 98.8 
 ด้ำนควำมพึงพอใจต่อข้อควำม “ทันสมัย” คิดเป็นร้อยละ 99.2 
 ด้ำนควำมพึงพอใจต่อข้อควำม “ใส่ใจผู้บริโภค” คิดเป็นร้อยละ 98.4 
 ค่ำคะแนนเฉลี่ยภำพรวมควำมพึงพอใจที่มีต่อค่ำนิยมองค์กร “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค” ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคภำพรวมครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 98.8 อยู่ในระดับเกณฑ์ของระดับ 
ควำมพึงพอใจ ระดับ 4 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 4.20 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยฝ่ำยเลขำนุกำรฯ 
ได้น ำผลกำรส ำรวจดังกล่ำว รำยงำนต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งท่ำนได้พิจำรณำเห็นชอบ
และเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของ สคบ. ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ เสนอ  

 ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินสถำนกำรณ์เป็นระบบรำชกำร 4.0 หมวดที่ 1 กำรน ำองค์กำร มีเจตนำรมณ์
ที่แสดงให้เห็นถึงบทบำทของผู้น ำในกำรชี้น ำและขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดควำมยั่งยืน กำรก ำกับดูแลที่ดี  
มีกำรสร้ำงแบบอย่ำงด้ำนควำมโปร่งใส มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่ำนนวัตกรรมทุกระดับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนทั้ง
ระยะสั้นและระยะยำว ประกอบกับกำรปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งประโยชน์สุขแก่ประชำชน  
 ซ่ึงวัฒนธรรมขององค์กำร Culture เป็นองค์ประกอบขององค์กร ต้องมีแนวทำงปฏิบัติวัฒนธรรมเป็น
ค่ำนิยมที่ท ำให้องค์กรเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่ำผู้น ำองค์กรต้องด ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงและเสริมวัฒนธรรม
องค์กรที่ดีและโดดเด่น โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคในฐำนะ
ผู้บริหำรองค์กร จึงได้มีกำรก ำหนดวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้  

วัฒนธรรมขององค์กร “สร้างความเป็นธรรม ก้าวทันสมัย น าความเข้มแข็งสู่ผู้บริโภค” 
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2.7  งานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารผ่านทางระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 1. การด าเนินงานเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดองค์กร Analyzing and tracking 
organizational metrics (ATM) คุณสมบัติ 
  1) ระบบสำมำรถแสดงข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร สคบ. ได้หลำยมิติ เช่น 
มิติประสิทธิผล มิติกำรด้ำนกำรคุณภำพกำรให้บริกำร มิติด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร มิติด้ำน
ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร 
  2) ระบบสำมำรถติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรและมีกำร
จัดเก็บผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละตัวชี้วัดว่ำด ำเนินงำนถึงขั้นตอนใด รวมถึงมีกำรแจ้งเตือนผลที่เป็นไปตำม
เป้ำหมำยและไม่เป็นตำมเป้ำหมำย 
  3) ระบบสำมำรถสืบค้นและแสดงผลกำรสืบค้น ได้ทั้งในรูปแบบหน่วยงำน ส ำนัก/กอง/กลุ่ม 
ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ควำมส ำเร็จรำยตัวชี้วัด ภำพรวมตัวชี้วัด ของรูปแบบปีงบประมำณ ปี พ.ศ. รำยไตรมำสรำย
เดือน และมีกำรแสดงผลออกมำเป็นรำยงำนในรูปตำรำง แผนภูมิ กรำฟ รวมถึงสำมำรถส่งออกข้อมูลออกเป็น
ไฟล์Excel PDF  
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ข้อมูล ปี 2560 

 

ข้อมูล ปี 2561 
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ข้อมูล ปี 2562 

 

ข้อมูลปี 2563 
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มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบริหำรงำนยุทธศำสตร์กำรคุ้มครองผู้บริโภค CSMS 

 

ข้อมูลรำยละเอียดตัวชี้วัดกำรประเมิน 
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สรุปรำยงำนสถิติดัชนีชี้วัดผลงำนในแต่ละรำยกำรได้ตำมที่ ส ำนัก/กอง/กลุ่ม รำยงำน สำมำรถ Save ไฟล์เป็น
รูปแบบ excel. PDF. ได้ 
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2. เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่บุคลำกรภำยในและภำยนอกสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้อย่ำง

ครบถ้วน เพ่ือน ำไปปรับปรุงประสิทธิภำพ และเพ่ิมผลผลิตให้กับทุกภำคส่วนขององค์กร สร้ำงนวัตกรรมและกำร
เรียนรู้ รวมถึง กำรส่งเสริมให้แสดงควำมคิดเห็นและแลกเปลี่ยนควำมรู้ได้อย่ำงเต็มที่ เพ่ิมคุณภำพให้
ควำมส ำคัญกับควำมรู้ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และสร้ำงแรงจูงใจให้ค่ำตอบแทนและรำงวัลที่เหมำะสม ผ่ำน
ช่องทำง http://knowledge.ocpb.go.th/ 
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3. เพจ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.  

เพ่ือสนับสนุนให้บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอก สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลองค์ควำมรู้ได้เพ่ิมขึ้น และ
สำมำรถติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กำรแชร์องค์ควำมรู้ รวมทั้งน ำไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้
ทุกภำคส่วนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น และน ำไปพัฒนำองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
ผ่ำนช่องทำง www.facebook.com (ค้นหาค าว่า “กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.”) 
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2.8  งานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและรองรับภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity Plan : BCP) 

 

 

 ด้วย มติคณะรัฐมนตรี ในครำวประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2563 มีมติเห็นชอบในหลักกำร
มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนภำครัฐในกำรบริหำรรำชกำรและให้บริกำรประชำชนในสภำวะ
วิกฤต ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุงแผนกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะ
วิกฤต (Business Continuity Plan – BCP) ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งสำมำรถรองรับกรณีเกิดโรคระบำด
ต่อเนื่องได้ เพื่อให้ระบบบริหำรจัดกำรสำมำรถตอบสนองต่อปัญหำในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง
ไม่สะดุดหยุดลงเมื่อเกิดสถำนกำรณ์วิกฤต โดยมอบหมำยให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงำนหลักใน  
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้จัดท ำแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องหรือที่
เรียกว่ำ “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้สำมำรถน ำไปใช้ในกำรตอบสนองและ
ปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤติหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเกิดจำกเหตุกำรณ์อุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุม/
ประท้วง จลำจล กำรก่อวินำศกรรม หรือโรคระบำด โดยสภำวะวิกฤติหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวส่งผลให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ต้องหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 
ซึ่งกำรจัดท ำแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส ำคัญที่จะช่วยให้ สคบ. สำมำรถรับมือต่อสภำวะวิกฤต
หรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่ไม่คำดคิด และท ำให้กระบวนกำรที่ส ำคัญ (Critical Business Process) สำมำรถ
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กลับมำด ำเนินกำรได้อย่ำงปกติ หรือตำมระดับกำรให้บริกำรที่ก ำหนดไว้ในระยะเวลำที่เหมำะสม จะช่วยให้
สำมำรถลดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและบุคลำกรในองค์กร 

วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 1. เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 2. เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับสภำวะวิกฤต และลดผลกระทบจำกกำร
หยุดชะงักในกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำร 
 3. เพ่ือบรรเทำควำมเสียหำยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 4. เพ่ือให้ประชำชน เจ้ำหน้ำที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของ
หน่วยงำน แม้หน่วยงำนต้องเผชิญกับเหตุกำรณ์ร้ำยแรงและส่งผลกระทบจนท ำให้กำรด ำเนินงำนต้องหยุดชะงัก 
 5. เพ่ือก ำหนดระดับของสถำนกำรณ์และกำรบริหำรจัดกำร กำรปฏิบัติ กำรควบคุมดูแลในแต่ละระดับให้
มีควำมชัดเจนสมบูรณ์ 

กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
 กลยุทธ์และแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง เป็นแนวทำงในกำรจัดหำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ให้มีควำมพร้อมเมื่อเกิดสภำวะวิกฤต ซึ่งพิจำรณำจำกทรัพยำกร 5 ด้ำน ดังนี้ 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 

อำคำร/สถำนที่ 
ปฏิบัติงำนส ำรอง 

1. ก ำหนดให้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง โดยมีกำรส ำรวจควำมเหมำะสมของ
สถำนที่ ประสำนงำน และเตรียมควำมพร้อมกับหน่วยงำนเจ้ำของพ้ืนที่ 
2. เช่ำสถำนที่ของเอกชนเป็นสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 
3. ก ำหนดแนวทำงให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถปฏิบัติงำนที่บ้ำนได้ 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ/
กำรจัดหำจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส ำคัญ 

1. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ส ำรอง เพ่ือใช้ในสภำวะวิกฤต 
2. ท ำข้อตกลงหรือประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรหรือภำคเอกชน 
เพ่ือขอยืมเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
3. ด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน 
ผ่ำนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพิเศษ 

 

 
 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และข้อมูลที่ส ำคัญ 

1. ประสำนงำนกับหน่วยงำนเทคโนโลยีเ พ่ือจัดเตรียมและให้มี
ระบบงำนเทคโนโลยี หรือระบบสำรสนเทศส ำรอง เช่น ระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภคออนไลน์ ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ ระบบแจ้งเตือนภัยสินค้ำ
และบริกำรที่เป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค 
2. ก ำหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพำของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
เป็นกำรชั่วครำว และก ำหนดให้สรรหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วจึง
สรรหำเพิ่มเติมจำกภำยนอก 
3. ก ำหนดให้จัดเก็บวัสดุ สิ้นเปลือง ในปริมำณที่เหมำะสมตำมรอบกำร
สั่งซื้อของหน่วยพัสดุ 
4. จัดหำหรือเตรียมพ้ืนที่ข้อมูลบนระบบ Clound หรือ Server ของ
หน่วยงำน เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลและสำมำรถปฏิบัติงำนนอก
ส ำนักงำนได้ หรือเคลื่อนย้ำยเครื่อง Server ไปยังพ้ืนที่ปลอดภัยหรือ
พ้ืนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง ในกรณีที่สำมำรถท ำได้ 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 
5. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรของหน่วยงำนเป็น e-service  

 

บุคลำกรหลัก 
 

1. ก ำหนดให้มีบุคลำกรหลักและบุคลำกรส ำรอง ท ำงำนทดแทนกันได้
ในสภำวะวิกฤต 
2. ก ำหนดแนวทำงและกลุ่มบุคลำกรที่สำมำรถขอให้ช่วยปฏิบัติงำน
ชั่วครำว จำกหน่วยงำนรำชกำรอ่ืน ๆ ในสังกัด หรือส่วนกลำง 

 

คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่
ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 

1. ก ำหนดให้มีคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรส ำรอง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเรียกใช้
บริกำรได้ในสภำวะวิกฤต หำกผู้ให้บริกำรไม่สำมำรถให้บริกำรได้ 
จะตรวจสอบไปยังผู้ให้บริกำรรำยอื่นที่อำจสำมำรถให้บริกำรแทนได้ 
2. พิจำรณำกระจำยควำมเสี่ยง โดยมีคู่ค่ำ/ผู้ให้บริกำร มำกกว่ำ 1 รำย 
ส ำหรับให้บริกำรแก่หน่วยงำน 
3. ให้บริกำรและติดต่อสื่อสำรกับผู้รับบริกำร คู่ค้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต 
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ภาคผนวก 

แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 



 

ร่างแผนงานยกระดับองค์กรคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ปี 2563 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดย
มีการขับเคลื่อนด้วยแผนงานยกระดับองค์กรคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ประกอบด้วย 
โครงการส าคัญ (Flagship Project) ภายใต้ปฏิบัติราชการของ สคบ. ดังกล่าว โดยได้มีการก าหนดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และผลผลิต จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
2. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนงานเข้าสู่ Digital Transformation 

เป้าหมาย  
1. การวางระบบและวิธีท างานใหม่เพ่ือเข้าสู่ระบบราชการ 4.0  
2. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงให้เป็นองค์ท่ีทันสมัย  
3. ปรับกระบวนการท างานน าไปสู่ Digital Transformation ภายในปี 2565  

 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการของ สคบ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

ที ่ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการองค์กร (ย4) 75 75 75 

2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในการท างาน (ย4ก3)* 75 75 75 

3 ระดับการประเมินระบบราชการ 4.0 ของ สคบ. (ย4ก3) ไม่ต่ ากว่า 
2.0 

ไม่ต่ ากว่า 
2.๒5 

ไม่ต่ ากว่า 
2.5 

แนวทางการพัฒนา 
  1. การขับเคลื่อนการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานเกิดความรู้ความเข้าใจ           
ที่สอดคล้องตามบทบาทภารกิจของแต่ละส านัก/กอง/กลุ่ม ร่วมกันศึกษาหาแนวทางในการพัฒนา แก้ไข  
ปรับปรุงกระบวนการท างานของหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถอันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน และการยกระดับองค์กรคุณภาพของ สคบ. 
  2. การปรับปรุงโครงสร้าง ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้การบริหารราชการภายในส่วน
ราชการมีความคล่องตัว รวดเร็ว ตอบสนองต่อประชาชน ยุทธศาสตร์ นโยบาย และบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
องค์กรสามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย น าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงโดยด าเนินการตาม
แนวทางการมอบอ านาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรมของส านักงาน ก.พ.ร. หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว3 
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องการมอบอ านาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรมได้ก าหนดวิธีการขั้นตอนไว้ด้วยแล้ว 
 

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมหารือร่างแผนงานยกระดับองค์กรคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 (6 ส.ค. 2563) 
     หากต้องการเป็นองค์กรคุณภาพควรมีการปรับทัศนคติในการท างาน สร้างจิตส านึก ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพ 



 

3. แนวทางการปรับกระบวนการท างานสู่ Digital Transformation เป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการบูรณาการ “คน” (People) “เทคโนโลยี” (Technology) และกระบวนการท างาน 
(Business Process) เข้าด้วยกัน มีการปรับลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน สร้างความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่
ประชาชน โดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะมีการก าหนดแนวทางในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท างานเข้าสู่ระบบ Digital Transformation เพ่ือตอบสองความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ร่างโครงการส าคัญ (Flagship project)  
 

ชื่อโครงการ การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดย
มุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 

2. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน 40 - 100 คน 
วิธีการ 
 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ ์ กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ ์

1. ประชุมให้ความรู้แก่บุคลากร
ภายในส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในการเข้าสู่ระบบ
ราชการ 4.0 รุ่นที่ 1 

ผลการประเมินระบบ
ราชการไม่ต่ ากว่า 2.25 

 

1. ประชุมให้ความรู้แก่บุคลากร
ภายในส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในการเข้าสู่ระบบ
ราชการ 4.0 รุ่นที่ 2 

ผลการประเมินระบบ
ราชการไม่ต่ ากว่า 2.5 2. จัดประชุมเพื่อจัดท ารายละเอียด

ตามเกณฑ์การประเมินระบบ PMQA 
4.0 

 

งบประมาณ  
  ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  70,000  บาท 
 ปี พ.ศ. 2565 จ านวน        -   บาท 

การติดตามประเมินผล  
1. แบบสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบราชการ 4.0  
2. รายงานแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับการประเมินระบบราชการ 4.0 ของ สคบ. มีค่าเป้าหมายไม่ต่ ากว่า 2.25 

 



 

ร่างโครงการส าคัญ (Flagship project)  
 

ชื่อโครงการ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือให้โครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
2. เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรมีความชัดเจนและคล่องตัวอันจะส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพใน 

การบริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิผลในการท างาน 
 

กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรภายในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
วิธีการ 
 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ ์ กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ ์

1.จัดท ารายละเอียดการปรับปรงุ
โครงสร้างของส่วนราชการตาม
หลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.พ.ร.     
นร 1200/ว3 ลงวันที่ 8 มนีาคม 
2563 เร่ือง การมอบอ านาจการแบ่ง
ส่วนราชการภายในกรม 

- สนับสนนุข้อมูลเก่ียวกับการแบง่ส่วน
ราชการภายในกรม หรือให้ความเห็น
ในประเด็นที่เก่ียวข้องต่อส่วนราชการ 
หรือคณะกรรมการฯ 

น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

2. ประชุมคณะท างานแบง่ส่วน
ราชการภายในกรมเพื่อพิจารณา
รายละเอียดการปรับปรุงโครงสร้าง 

รายงานผลการประชุมของ
คณะท างานการแบ่งส่วน
ราชการ 

  

งบประมาณ  
  ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  -  บาท 
 ปี พ.ศ. 2565 จ านวน  -  บาท 

การติดตามประเมินผล  
รายงานสรุปผลการด าเนินการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินจัดท ารายงานผลการประชุมของคณะท างานการแบ่งส่วนราชการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 



 

 
ร่างโครงการส าคัญ (Flagship project)  
 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนงานเข้าสู่ Digital Transformation  
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าสู่ Digital 

Transformation 
 

กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
 

วิธีการ 
 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ ์ กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ ์

1.ส ารวจความพึงพอใจการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการท างานของบุคลากรใน
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ได้รับรู้ความต้องการดา้น
เทคโนโลยีของบุคลากร
ภายในส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

1.การน าผลส ารวจความพึงพอใจการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการท างานของบุคลากร
ในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค มาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม
ของ สคบ. 

บุคลากรในส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีความพงึพอใจ
ในการบริหารจัดการ 
ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพิ่มข้ึน 
 

2. ประชุมเพื่อจัดท าแนวทางการปรับ
กระบวนการท างานสู่ Digital 
Transformation 

 2. ผลักดันการใช้ระบบปฏิบัติงาน 
3 ระบบอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  
1) ระบบร้องทุกข์ผู้บรโิภค 
2) ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน ์
3) ระบบการจดทะเบียนขายตรงและ
ตลาดแบบตรงออนไลน ์

การปฏิบัติงานตาม
กระบวนงาน Digital 
Transformation  
ประสบความส าเร็จเพิ่มข้ึน 
1 ระบบ 

 
งบประมาณ  
  ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  -  บาท 
 ปี พ.ศ. 2565 จ านวน  -  บาท 
การติดตามประเมินผล  

1. แบบส ารวจความพึงพอใจการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการท างานของบุคลากรใน
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

2.  รายงานระบบที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนผลักดันเป็นผลส าเร็จ ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค  
ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ และระบบการจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ 

ตัวช้ีวัด   
1. แบบส ารวจความพึงพอใจการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการท างานของบุคลากรใน

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร้อยละ 70 
2.  รายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนผลักดันเป็นผลส าเร็จ อย่างน้อย 1 ระบบ  



 

ร่างโครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติราชการของ สคบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
โครงการ รายละเอียดพอสังเขป ผลผลิต/ผลลัพธ ์ งบประมาณ โครงการ รายละเอียดพอสังเขป ผลผลิต/ผลลัพธ ์ งบประมาณ 

1.ชื่อโครงการ 
 การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0 ของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

วิธีการ/กิจกรรม  
๑. ประชุมให้ความรู้แก่
บุคลากรภายในส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ในการเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 
รุ่นที่ 1 
 
2. จัดประชุมเพื่อจัดท า
รายละเอียดตามเกณฑ์ PMQA 
4.0 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ผลผลิต  
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระบบบริหาร
ราชการ 4.0 ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 
 
2. รายงานการ
ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ PMQA 4.0 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 

 

70,000 1. ชื่อโครงการ 
พัฒนาการวาง
ระบบราชการเพ่ือ
เข้าสู่ระบบราชการ 
4.0 ของส านักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 

วิธีการ/กิจกรรม  
1.ประชุมให้ความรู้แก่
บุคลากรภายในส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในการเข้าสู่ระบบ
ราชการ 4.0 รุ่นที่ 2 
 
2.ประชุมเพื่อทบทวน 
และถอดบทเรียนแนว
ทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐ PMQA 4.0 ของปีที่
ผ่านมา 
 
3. จัดประชุมเพื่อจัดท า
รายละเอียดตามเกณฑ์ 
PMQA 4.0 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ผลผลิต  
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระบบบริหาร
ราชการ 4.0 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
2. แนวทางการจัดการ
ภาครัฐ PMQA 4.0 ของ
ปีที่ผา่นมา 
 

3. รายงานผลการ
ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ PMQA 4.0 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 

- 



 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
โครงการ รายละเอียดพอสังเขป ผลผลิต/ผลลัพธ ์ งบประมาณ โครงการ รายละเอียดพอสังเขป ผลผลิต/ผลลัพธ ์ งบประมาณ 

2. ชื่อโครงการ  
การปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 
 

วิธีการ/กิจกรรม  
๑. จัดท ารายละเอียดการ
ปรับปรุงโครงสร้างของส่วน
ราชการตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงาน ก.พ.ร.  
นร 1200/ว3 ลงวันที่ 8 
มีนาคม 2563 เรื่อง การมอบ
อ านาจการแบ่งส่วนราชการ 
ภายในกรม 
 

-ประชุมคณะท างานแบ่งสว่น
ราชการภายในกรมเพื่อ
พิจารณารายละเอียดการ
ปรับปรุงโครงสร้าง 

ผลผลิต  
1.รายละเอียดการ
ปรับปรุงโครงสร้าง
ของ สคบ. 
  

2. รายงานผลการ
ปรับปรุงโครงสร้าง
ของคณะท างาน 
 
ผลลัพธ์  
สคบ. มีโครงสร้าง
สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 

- 2. ชื่อโครงการ  
การปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 
 

วิธีการ/กิจกรรม  
๑. จัดท ารายละเอียดการ
ปรับปรุงโครงสร้างของส่วน
ราชการตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงาน ก.พ.ร.  
นร 1200/ว3 ลงวันที่ 8 
มีนาคม 2563 เรื่อง การ
มอบอ านาจการแบ่งส่วน
ราชการ 
ภายในกรม 
 
-ประชุมคณะท างานแบ่ง
ส่วนราชการภายในกรมเพื่อ
พิจารณารายละเอียดการ
ปรับปรุงโครงสร้าง 

ผลผลิต 1.รายละเอียด
การปรับปรุงโครงสร้าง
ของ สคบ. 
  
2. รายงานผลการ
ปรับปรุงโครงสร้างของ
คณะท างาน 
 

ผลลัพธ์ 
 สคบ. มีโครงสร้าง
สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 

- 

3.ชื่อโครงการ 
ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนงานเข้าสู่ 
Digital 
Transformation  
 

1. ส ารวจความพึงพอใจการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการท างาน
ของบุคลากรใน สคบ. 
 
2 . สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าแนวทางการปรับ
กระบวนการท างานสู่ Digital 
Transformation 

ผลผลิต  
1.รายงานผลการ
ส ารวจความพงึพอใจ 
 
2. แนวทางการปรับ
กระบวนการท างาน
สู่ Digital 
Transformation 
ของ สคบ. ในระยะ 
2 ปี 
 

- 3. โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
กระบวนงานเข้าสู่ 
Digital 
Transformation 

กิจกรรม  
การน าผลส ารวจความพึง
พอใจการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การท างานของบุคลากรใน 
สคบ. มาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาดา้นเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของ สคบ 
 
 
 

ผลผลิต  
- กระบวนการท างาน
ของ สคบ. ปรับเป็น 

Digital 
Transformation ส าเร็จ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ตามแนวทางฯ 
  
 
 
 

- 



 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
โครงการ รายละเอียดพอสังเขป ผลผลิต/ผลลัพธ ์ งบประมาณ โครงการ รายละเอียดพอสังเขป ผลผลิต/ผลลัพธ ์ งบประมาณ 

ผลลัพธ์  
สคบ. มีแนวทางใน
การปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างาน
เข้าสู่ Digital 
Transformation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
 ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานของ สคบ. สู ่Digital 
Transformation ตาม
แนวทางการปรับ
กระบวนการท างานสู ่
Digital Transformation 
ของ สคบ. ในระยะ 2 ป ี

 
ผลลัพธ์  
- สคบ. มีกระบวนการ
ท างานที่ทนัสมัยลดการ
ใช้ทรัพยากรและพฒันาสู่ 
Digital 
Transformation 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

งานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สถานะ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. งานบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม         
1.1 งานด้านการจัดการความรู้ (KM) 
 

การจัดท าแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 
และเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน 

       

1.2 งานด้านส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
ค่านิยม “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค” 
วัฒนธรรมองค์กร “สร้างความเป็นธรรม ก้าวทันสมัย  
น าความเข้มแข็งสู่ผู้บริโภค”  

     การจัดท าแผนกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือส่งเสริมค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากรภายในองค์กรและปลูกฝัง 
การสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากรในองค์กร 

       
 

1.3 งานด้านแผนบริหารความเสี่ยง  
(จ านวน .......... โครงการ/กิจกรรม) 

     จัดการประชุมเพ่ือจัดท าแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๔ ด้านได้แก่       
๑)ความเสี่ ยงด้านยุทธศาสตร์  ๒)ความเสี่ ยงด้านการ
ด าเนินงาน ๓)ความเสี่ยงด้านการเงิน ๔)ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพ่ือลด 
ความเสี่ยงในด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 

       



งานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สถานะ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.4 งานด้านแผนปรับปรุงควบคุมภายใน  
(.... ภารกิจ ..... กิจกรรม)  
รายงาน สปน. จ านวน .... ภารกิจ ..... กิจกรรม 

      จัดการประชุมเพ่ือจัดท าแผนปรับปรุงควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการวิเคราะห์ภารกิจ
งานของ สคบ. ที่มีความเสี่ยงในการด าเนินงาน เพ่ือควบคุม
กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตาม
แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) 
และแบบรายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน  
(แบบ วค.2) 

       

1.5 งานด้านแผนมาตรการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม  
(จ านวน 4 ด้าน)  
 

    ประชุมวิเคราะห์จัดท าแผนมาตรการจัดการผลกระทบ
ทางลบต่อสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน 
๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านสิ่งแวดล้อม ๒) ด้านสังคม ๓) ด้าน
สาธารณสุข ๔) ด้านเศรษฐกิจ เพ่ือจัดการปัญหาในกรณีที่
การด าเนินงานของหน่วยงานอาจส่งผลการทบในด้านต่างๆ  

       

1.6 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี OG  
(จ านวน ..... นโยบาย จ านวน ..... กิจกรรม) 
 
 

      จัดท าการวิ เคราะห์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใช้ในการก ากับดูแล
และติดตามผลการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม        
ให้เป็นไปตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 

       

1.7 ITA 2563 (ผ่าน 85-100 คะแนน อยู่ในระดับ A) 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ข้อค าถาม IIT (วัดการรับรู้ภายนอก) 
ข้อค าถาม EIT (วัดการรับรู้ภายใน) 
ข้อค าถาม OIT (การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ) 
 

     อยู่ระหว่างรอประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
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1.8 แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) 
      1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
      2. เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ
สภาวะวิกฤต และลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนินงาน
หรือการให้บริการ 
      3. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
      4. เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน  
แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจน
ท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก 
     5. เพ่ือก าหนดระดับของสถานการณ์และการบริหารจัดการ การ
ปฏิบัติ การควบคุมดูแลในแต่ละระดับให้มีความชัดเจนสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การปรับปรุงแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เป็น
ประจ าทุกปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ 
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2. งานพัฒนาระบบบริหารราชการ 
2.1 งานด้านตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ 
1) การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance Base) 
ร้อยละ 70 (3-5 ตัวชี้วัด) 
2) การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) 
ร้อยละ 30 (2 ตัวชี้วัด) 

อยู่ระหว่างวิเคราะห์ จัดท า และรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจ าปี 2564 เพ่ือ
ประชุมคณะท างานติดตามตัวชี้วัดองค์กรฯ วันที่ 21 ต.ค. 63 

       

2.2 ตัวชี้วัดผู้บริหารองค์การ 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพของผู้บริหารองค์การ 

อยู่ระหว่างรอการชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ 
จากส านักงาน ก.พ.ร. 

       

2.3 การบริหารจัดการภาครฐั PMQA  
การด าเนินงานตามรับสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐปี 2564 
    1) รางวัลเลิศรัฐ สาขา PMQA 4.0   
    2) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบรกิารภาครัฐ  
    3) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบรหิารราชการแบบมีส่วนร่วม 

     ในปีงบประมาณ 2564 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดให้มี
ตัวชี้วัดที่ประเมินประสิทธิผลและศักยภาพในการด าเนินงาน 
(Potential) โดยก าหนดให้หน่วยงานมีองค์ประกอบการ
ประเมินสถานะของหน่วยงานในการประเมินระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) เป็นหลักเกณฑ์การประเมินหลักขององค์กร  
ร้อยละ 15  
 ทั้งนี้ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ จัดท า และรวบรวมข้อมูล 
ผลการประเมินสาขา PMQA 4.0 ตามความเห็นของส านักงาน 
ก.พ.ร. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นแนวทางการ
พัฒนาการด าเนินงานระบบราชการ 4.0 ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ต่อไป 
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2.4 ค าชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
 การปรับปรุ ง โครงสร้าง  ให้สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้การบริหารราชการภายในส่วนราชการมี
ความคล่องตัว รวดเร็ว ตอบสนองต่อประชาชน ยุทธศาสตร์ 
นโยบาย และบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตาม 
แนวทางการมอบอ านาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรมของ
ส านักงาน ก.พ.ร. หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว3 ลงวันที่  
๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องการมอบอ านาจการแบ่งส่วนราชการภายใน
กรมได้ก าหนดวิธีการข้ันตอนไว้ด้วยแล้ว 

     แบบค าชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม  
อยู่ระหว่างส านักงาน ก.พ.ร. ตรวจพิจารณา โดยส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เสนอขอจัดตั้งโครงสร้างแบ่ง
ส่วนราชการใหม่ประกอบด้วยกองคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 
และกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านต่างประเทศ 

       

2.5 งานส ารวจและวิจัย 
 

    การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย จ านวน 6 ด้าน 
1) ด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้ค าปรึกษา 
2) ด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข ์
3) ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
4) ด้านการด าเนินคดีแทนผู้บริโภค 
5) ด้านการจดทะเบียนและแก้ไขทะเบียนธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง 
6) ด้านการติดตาม สอดส่อง ตรวจสอบ พิสูจน์สินค้าหรือบริการ
ที่เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัย 
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2.6 งานด้านกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนและ
การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) และข้อตกลงการให้บริการ 
(SLA) 

-        

2.7 งานดา้น พรบ. อ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ 2558  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการ/แนวทาง ที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด และเป็นไปตาม พรบ.อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558 โดยหน่วยงานมี
การด าเนินการเกี่ยวกับคู่มือประชาชนที่เป็นไปตาม พรบ. 
ได้แก่ 
1) การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง 
2) การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
3) การพิจารณาแก้ไขทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง 
4) การพิจารณาแก้ไขทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

       



 


