มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม
ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

-๒มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม
ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ความเป็นมา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๒ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชน มาตรา ๘ (๓) ระบุว่า “ก่อนเริ่มดาเนินการส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน กาหนดขั้นตอน
การดาเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องดาเนินการรั บฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงทาความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น ” และหมวด ๓ การบริหาร
ราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา ๙ (๔) ระบุว่า “ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดาเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิ บัติการให้เหมาะสม” นอกจากนี้เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๑ การนาองค์กร ข้อ LD ๕ กาหนดให้ส่วนราชการมีวิธีการและมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบ
ที่เกิดขึ้นต่อสังคม และมีการเตรียมการเชิงรุก มีกระบวนการตัววัด และเป้าประสงค์ที่สาคัญในการดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะที่เป็นองค์กรกลางในการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติ ตระหนักถึงความสาคัญที่จะต้องมี
แนวทางการดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุ่งหวังเพื่อป้องกันการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคมด้วยการกาหนดมาตรการในการ
จัดการผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ลดลงหรือหมดไป ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้ เกิดขึ้น
กับสังคมและชุมชนสืบไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๒. เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบที่อาจ เกิดขึ้น
ต่อสังคม
๓. เพื่อสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร และนาองค์กรสู่ภาพลักษณ์ที่ดี

-๓๓. ข้อมูลทั่วไปของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๓.๑ วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรกลางการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากล”
๓.๒ พันธกิจ
๓.๒.๑ บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
๓.๒.๒ พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์
๓.๒.๓ สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๒.๔ เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสานึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง
๓.๓ ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
๓.๓.๑ การพัฒนากลไกการป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
๓.๓.๒ การพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์
๓.๓.๓ การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
๓.๓.๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
๓.๔ เป้าประสงค์หลัก (Goals)
๓.๔.๑ กลไกการป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ มีประสิทธิภาพ
๓.๔.๒ ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการเลือกใช้สินค้าและบริการ
๓.๔.๓ ผู้ประกอบธุรกิจดาเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม
๓.๔.๔ กฎหมายมีความทันสมัย
๓.๔.๕ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภค และตระหนักต่อการปกป้องสิทธิของตนในฐานะผู้บริโภค
๓.๔.๖ เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภค
๓.๔.๗ กลไกการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมีความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผล
๓.๔.๘ องค์กรมีการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๓.๔.๙ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทันต่อเหตุการณ์
๓.๕ ค่านิยมองค์กร
“เสมอภาค สุจริต ใฝ่รู้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ สามัคคี”

-๔๔. คานิยาม
ผลกระทบทางลบต่อสังคม (Social Impact Assessment: SIA) หมายถึง ผลกระทบที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดในทางที่ ไม่พึงประสงค์ของชุมชน
และสังคม อันมีต้นกาเนิดมาจากการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการนาเสนอมาตรการในการลดผลกระทบทางลบต่อสังคมเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุด
๕. ขั้นตอนการจัดทามาตรการจัดการผลกระทบทางลบอาจเกิดขึ้นต่อสังคมของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๑. ทบทวนมาตรการจัดการผลกระทบ
ทางลบที่ อ าจเกิ ดขึ้ น ต่ อ สั งคมใน
ปี งบประมาณที่ ผ่ านมา สามารถ
ดาเนิ นการเสร็ จสิ้น ๑๔ มาตรการ
ยังดาเนินการไม่เสร็จสิ้น ๑ มาตรการ
คือ ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของ
เครือข่าย ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการ
ให้เสร็จสิ้นต่อไป

๒. วิ เคราะห์ ประเด็ นผลกระทบทางลบที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ของ สคบ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑

๓. จัดทาข้อเสนอมาตรการจัดการ
ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
สังคม

๔. ประชุมคณะทางานเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบมาตรการจัดการ
ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อสังคม
๕. เสนอมาตรการต่ อ ผู้ บ ริ ห าร
เพื่ออนุมัติและประกาศใช้

๘. เมื่อสิ้ น สุ ดแผนงาน สื่ อสารผล
การด าเนิ น การให้ ผู้ บ ริ ห ารและ
บุคลากรทราบเพื่อพัฒนาปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

๗.ติดตามประเมินผลรอบ ๖ เดือน
และรอบ ๑๒ เดือน

๖. สื่อสารมาตรการให้บุคลากร
ทราบและมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนด

-5มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม
ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการดาเนินงาน
๑. สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคู่มือ
ปฏิบัติงานของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ยังไม่ครบ
ทุกประเภททาให้เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคบางส่วน
ไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคทา
ให้การปฏิ บั ติงานขาดความสอดคล้ องไม่เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

มาตรการจัดการผลกระทบ

เป้าประสงค์

๑. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของเครือข่ายคุ้มครอง -การปฏิบัติงานของเครือข่าย
ผู้ บริ โภคให้ เหมาะสมกั บเครื อข่ ายแต่ ละประเภท เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ประเภทเครือข่ายแบ่งเป็น ๑)เครือข่ายภาครัฐ ๒)
เครื อข่ ายภาคเอกชน ๓)เครื อข่ ายสถานศึ กษา ๔)
เครื อข่ ายต่ างประเทศ (เครื อข่ ายภาคประชาสั งคม
ดาเนินการเสร็จแล้วในปี๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-คูม่ ือการปฏิบัติงานของเครือข่าย
สผพ.
แต่ละประเภท เป้าหมาย ๔ ฉบับ
(ปี ๖๐ ด าเนิ นการแล้ วเสร็ จ ๑
ประเภทเครือข่าย)

หมายเหตุ : ผลกระทบฯเดิ มแต่ ด าเนิ น การตาม
มาตรการที่กาหนดยังไม่แล้วเสร็จ
๒. ช่ องทางการเตื อนภั ยสิ น ค้ าและบริ การที่ ไ ม่ ๒.๑ เพิ่มช่องทางการเตือนภัย สินค้าและบริการที่ -ประชาชนได้ รั บทราบข้ อมู ล -ระดับการรับรู้สื่อเตือนภัยสินค้า
ปลอดภัยยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ประชาชน ไม่ทราบถึง ไม่ปลอดภัย
เตือนภัยก่อนการเลือกบริโภค และบริ การที่ ไม่ ปลอดภั ย ของ
ช่ องทางการรั บข่ าวสารเตื อนภั ยท าให้ ประชาชน ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ประชาชนทราบ
สินค้าและบริการ
ประชาชน เป้าหมายร้อยละ ๗๐
บริโภคสินค้าและบริการที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

กผป.
กคฉ.

๓. การปรับปรุง แก้ไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง ๓. กาหนดวิธีการรับฟังความคิดเห็น เช่น
-ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน -วิ ธี การรั บฟั งความคิ ดเห็ นของ
ผู้ บริ โ ภคของส านั กงานคณะกรรมการคุ้ ม ครอง
-การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทาง เสี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ บ ริ โ ภค อาจท าให้ ป ระชาชนหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ โทรศัพท์หรือโทรสาร ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง เป้าหมายอย่างน้อย ๒ วิธีการ
ส่ วนเสี ยได้รั บความเดือนร้ อนหรื อความเสี ยหาย
-การสนทนากลุม่ ย่อย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายหลังมีการ
-การประชาพิจารณ์
ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย
-การอภิปรายสาธารณะ
-การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

กกค.
กคฉ.
กคฆ.
กคต.
กคส.
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ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
มาตรการจัดการผลกระทบ
จากการดาเนินงาน
๔. ผู้ ประกอบธุ รกิ จไม่ เข้ าใจในสาระส าคั ญ ของ ๔.๑ จัดทาสรุปสาระสาคัญขอพระราชบัญญัติขายตรง
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่๓) และตลาดแบบตรง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่ ทาให้
ไม่สามารถปฏิบั ติตามได้อย่ างถูกต้องและอาจถู ก
ระวางโทษ
๔.๒ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ

เป้าประสงค์
-ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ มี ค วามรู้
ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตาม
พระราชบั ญญั ติ ขายตรงและ
ตลาดแบบตรง (ฉบับที่๓) พ.ศ.
๒๕๖๐ ได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-สรุ ปสาระส าคั ญของพระราช
กคต.
บัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เป้าหมาย
๑ ฉบับ
-ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
เป้าหมาย ๒ ช่องทาง

๕. สินค้าและบริการที่มีการโฆษณาเกินจริง อาจทา ๕.๑ การจัดทาแผนการตรวจสอบโฆษณาสินค้าและ -ผู้บริโภคได้รับการปกป้องก่ อน -มีการจัดทาแผน เป้าหมาย ๑ แผน
ให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย
บริการตามสื่อต่างๆ
ที่จะบริ โภคสิ นค้ าและบริการ -มีการดาเนินการตามแผน เป้าหมาย
ที่โฆษณาเกินจริงจนได้รับความ ร้อยละ ๘๐
๕.๒ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทดสอบ เสียหาย
สินค้าและบริการที่โฆษณาเกินจริง
-เกิดความรวดเร็วในการทดสอบ
สินค้าและบริการ

พลตารวจตรี
(ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์)
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
วันที่
ตุลาคม ๒๕๖๐

กคฆ.

