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๑.การพัฒนากลไก
คุ้มครองผู้บริโภคสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การสนับสนุนศูนย์
เยียวยาข้ามแดน 
- บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทางด้าน
ภาษามีไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง จะท าให้
ผู้บริโภคไม่ทราบถึงช่องทาง 
การร้องเรียนและเสียสิทธิที่จะได้รับ 
การเยียวยา 
- ผู้บริโภคท่ีเป็นชาวต่างชาติไม่สามารถ
สื่อสารหรือรับทราบข้อมูลการคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภค เนื่องจากภาษา ในการ
เผยแพร่ยังจ ากัดเพียงภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษให้
บุคลากร 
- ประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่าง
ประเทศด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สผพ. - ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยส่วนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศจัดประชุมแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นระหว่างประเทศด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค จ านวน ๕ ครั้ง 

    - การประชุมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เมื่อวันที่ ๒๓-๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ 

    - การประชุมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

    - การประชุมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก 
Consumers Association of 
Singapore (CASE) เมื่อวันที่ ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๘  

    - การประชุมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคประเทศ
ภูฏาน เมื่อวันที่ ๒๑-๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๘ 

    - การประชุมต้อนรับแขกชาวต่างชาติ 
(UNCTAD) เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๕๙ 
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    สลก. - ส านักงานเลขานุการกรมโดยส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
ให้บุคลากรระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ อบรม ๒ รุ่น/รุ่นล่ะ 
๔๐ ชั่วโมง โดยอบรมหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. 

๒.การพัฒนากลไก 
และมาตรฐานการ
ตรวจสอบ 
เฝ้าระวังและเตือนภัย
ผู้บริโภค 

- การด าเนินการตรวจสอบ
ผู้ประกอบธุรกิจตาม
กฎหมาย 
- การเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่
ปลอดภัยเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ๒๐๑๖ 
 

- การด าเนินการตรวจสอบผู้ประกอบ
ธุรกิจไม่ครอบคลุมผู้ประกอบการ
ทั้งหมดท าให้เกิดช่องว่างในการโจมตี
ทางการค้าได้ 
- ความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ในการ
แจ้งเตือนสินค้าหรือบริการที่ไม่ปลอดภัย 
จะส่งผลให้ประชาชนได้รับอันตรายจาก
การใช้สินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น 

- ก าหนดแผนในการ
ด าเนินการตรวจสอบที่
ชัดเจน 
 

กคฉ. - กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากก าหนด
แผนงาน/กิจกรรมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง
สินค้าและบริการทั่วไป และที่ไม่ปลอดภัย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย
แผนงาน/กิจกรรม จ านวน ๒๓ รายการ 

กคฆ. - กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาโดยฝ่าย
เฝ้าระวังตรวจสอบโฆษณา จะก าหนด
แผนการตรวจสอบการใช้ข้อความโฆษณา
ตามสื่อต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อเลขาธิการฯ อย่างต่อเนื่อง 

กคส. 
 
 

- กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญามีแผนการ
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์ที่มีการ
จอง และธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วในส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวน ๔ 
ครั้ง ดังนี้  
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 ครั้งที่ ๑ จังหวัดล าปาง  
วันที่ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
ครั้งที่ ๒ จังหวัดหนองคาย  
วันที่ ๒๔ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙  
ครั้งที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต  
วันที่ ๒๔-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
ครั้งที่ ๔ จังหวัดชลบุรี  
วันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๓.การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ทันต่อ
เหตุการณ์ 
 

- ปรับปรุงกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคให้มี
ความทันสมัยเหมาะสม
และสอดคล้องกับภาวะ
ปัจจุบัน 

- กระบวนการออกกฎหมายมีระยะ
เวลานานท าให้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ทัน
ต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็น 
ช่องว่างให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค 

- ก าหนดแผนในการ
ทบทวนและแก้ไข
กฎหมายที่ชัดเจน 
ทันสมัยและสอดคล้อง
กับปัจจุบัน 
 

กกค. 
กคฆ. 
กคฉ. 
กคส. 
กคต. 
สลก. 

- กองกฎหมายและคดีร่วมกับส านัก/กอง  
ที่เก่ียวข้อง จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒  

๔.การพัฒนากลไก
การแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ของ 
สคบ. 

- การจัดการปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนของผู้บริโภค 
 

- ผู้บริโภคไม่ได้รับการเยียวยาต่อปัญหา
ได้ทันท่วงที 
- จ านวนคู่สาย ๑๑๖๖ มีจ านวนน้อย 
ท าให้เกิดปัญหาสายซ้อน ไม่สามารถ
ติดต่อได้ 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ใช้ระยะเวลานาน 

- เผยแพร่ประชา 
สัมพันธ์ระบบติดตาม
สถานะเรื่องราวร้อง
ทุกข ์ให้ผู้ร้องเรียน
ทราบเพ่ือสามารถ 
ติดตามสถานะของการ
ด าเนินการของเจ้าหน้า 

กผป. 
 
 
 
 
 
 

- กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตามสถานะ
เรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านแผ่นพับ โปสเตอร์  
- มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน
เรื่องราวร้องทุกข์ บนหน้าเว็บไซต์ สคบ. 
(www.ocpb.co.th) โดยสามารถร้องเรียน 

- ทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 1166 
- ร้องเรียนออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์  
(www.ocpb.co.th) 

http://www.ocpb.co.th/
http://www.ocpb.co.th/
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ที่ได้ด้วยตนเอง
ตลอดเวลา 
- ประชาสัมพันธ์ถึงช่อง 
ทางการร้องเรียนให้
ประชาชนได้รับทราบ 
- บริหารจัดการระบบ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
- ปรับปรุงกระบวนงาน 
การให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ร้องเรียนผ่าน Mobile 
Application“OCPB  Complain” โดยมี
ให้บริการระบบปฏิบัติการ 
IOS  และ  Android   

สลก. - ส านักงานเลขานุการกรมมีการจัดตั้ง ส่วน
บริหารเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือเป็นหน่วยงาน
บริหารเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค รับและ
กลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์พร้อมทั้งจัดส่งเรื่อง
ร้องเรียนให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
ค าสั่ง สคบ. ที่ ๙๕/๒๕๕๘ เรื่อง จัดตั้งส่วน
บริหารเรื่องราวร้องทุกข์ 

กพบ. - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีการจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการทบทวนกระบวนงานของ สคบ. 
เพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในทุกกระบวน 
งานของ สคบ. เพื่อลดขั้นตอนและเวลาใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะ
ส่งผลต่อข้ันตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ให้มีความรวดเร็วขึ้น โดยจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมวิน
เทจ เขาใหญ่ นครราชสีมา  
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๕.การพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค 
และเครือข่ายด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค 

- การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ถึงสิทธิของ
ผู้บริโภค ๕ ประการ  
- เครือข่ายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีความ
หลากหลาย 

- ประชาชนไม่ทราบถึงสิทธิของตนเอง
ในฐานะที่เป็นผู้บริโภค  
- การท างานของเครือข่ายขาดการบูรณา
การกัน 

- จัดท าแผนกลยุทธ์
การบูรณาการ 
เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคหรือแผนที่
เกี่ยวข้องกับการ
ท างานของเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือ
เป็นแนวทางการ
ท างานในทิศทาง
เดียวกัน 
- จัดท าแผน
ประชาสัมพันธ์การ
คุ้มครองผู้บริโภค 

สผพ. - ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครอง
ผู้บริโภค อยู่ระหว่างน าเสนอ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งในแผนดังกล่าวจะมี
การบูรณาการท างานร่วมกับทุกภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง 

กผป. - กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มีการ
ก าหนดแผนประชาสัมพันธ์โดยผ่าน สคบ. 
สาร   ซึ่งมีจ านวนสมาชิก สคบ. สาร ปี 
๒๕๕๙ แบ่งเป็นสมาชิกทั่วไป ๓๒,๗๓๕ ราย 
และสมาชิกภาครัฐเอกชน ๒๑,๒๑๗ แห่ง 

๖.การบูรณาการงาน
คุ้มครองผู้บริโภคใน
พ้ืนที่ 

- พัฒนากลไกการ
ด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคให้
มีประสิทธิภาพ 
- บูรณาการการท างาน
คุ้มครองผู้บริโภคในระดับ
นโยบาย 

-  การท างานของหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

-จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
การคุ้มครองผู้บริโภค
ในส่วนภูมิภาคให้
เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานการ
คุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนภูมิภาคเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
- จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

สปจ. - ส านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจังหวัด ได้จัดท า 

- คู่มือปฏิบัติงาน “ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค” 
- คู่มือติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 



รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคมของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์องค์กร การปฏิบัติ/การบริหาร ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อสังคม มาตรการ/แนวทาง 
การป้องกันผลกระทบ

ทางลบ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/เอกสารหลักฐาน 

   การคุ้มครองผู้บริโภค 
แห่งชาติ 
- จัดท าแผนบูรณาการ
ในส่วนภูมิภาค 

สผพ. - ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครอง
ผู้บริโภค อยู่ระหว่างน าเสนอ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งในแผนดังกล่าวจะมี
การบูรณาการท างานร่วมกับทุกภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง 

๗.การพัฒนาองค์กร
ให้มีสมรรถนะสูง 
 
 
 
 
 
 
 

- ส่งเสริมให้มีการวางแผน
เตรียมความพร้อมเพ่ือ
ทดแทนบุคลากรใน
ต าแหน่งบริหารของ
องค์กร การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือทดแทน
ต าแหน่งทางการบริหาร 
- พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

- การขาดต าแหน่งทางการบริหารของ
องค์กรหรือขาดความรู้ความสามารถ
ทักษะในการบริหารของบุคลากรที่เพ่ิง
เข้ามาเป็นผู้บริหาร ท าให้การบริหารงาน
ขององค์กรขาดประสิทธิภาพส่งผลต่อ
การเนินงานของ สคบ. และมีผลกระทบ
ต่อประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ  
- การบริหารจัดการองค์กรเป็นส่วน
ส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร  
หากการบริหารจัดการองค์กรไม่มี  
ประสิทธิภาพจะท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ/ความ
คาดหวังของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้ 
 

- จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรของ สคบ. 
- พัฒนานักบริหาร
ระดับกลาง  
- พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
ตามเกณฑ์ (PMQA) 

สลก. 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านักงานเลขานุการกรมได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นแผน ๔ 
ปี ก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗-
๒๕๖๐  
- ส านักงานเลขานุการกรมส่งบุคลากรเข้าร่วม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การ
พัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่เปี่ยมผลงาน (HPO)” 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๖ อาคาร
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรทรวิโรฒ 
 
 



รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคมของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์องค์กร การปฏิบัติ/การบริหาร ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อสังคม มาตรการ/แนวทาง 
การป้องกันผลกระทบ

ทางลบ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/เอกสารหลักฐาน 

   
 
 
 
 

 กพบ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ด าเนินการดังนี้  
- จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาองค์กรและ
ก ากับดูแลการด าเนินการตาม  
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๕๙  
- จดัให้มีคณะท างานเพ่ือด าเนินการตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๕๙  
- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ของ สคบ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
 

 

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


