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  แบบ ปค. 5 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  

(รอบ 12 เดือน) 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผน 
กำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผล 
กำรด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
1. กำรแก้ไขปัญหำเร่ืองรำว
ร้องทุกข์ให้กบัผูบ้ริโภค 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีรับเรื่อง ร้องทุกข์ผู้บริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
- ปริมาณเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค 
ไม่สอดคล้องกับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน และยังมีการหมุนเวียน
ของเจ้าหน้าที่ เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ 
มีการลาออก/โอนท าให้ขาด 
ความช านาญในการปฏิบัติงาน 
แม้ว่าจะมีการบริหารจัดการ
ภายในโดยให้ผู้ปฏิบัติในส่วน 
การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ 
มาช่วยปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 
 

 
 
 
 
- จัดท าระบบการท างานเป็นทีม
และหัวหน้าทีมคอยก ากับดูแลลูก
ทีมและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
อย่างต่อเนื่อง  
- จัดประชุมกองเดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องทุกข์และหามาตรการป้องกัน
เพิ่มเติมเสนอคณะอนุกรรมการ
หรือคณะกรรมการพิจารณาตาม
อ านาจหน้าท่ีต่อไป 

 
 
 
   
ความเสี่ยงลดลงเนื่องจาก                                                                     
- หน่วยท่ีรับผิดชอบมีระบบ 
การท างานเป็นทีมภายในกอง 
โดยแต่ละทีมจะมีหัวหน้าทีม 
คอยก ากับดูแลการท างาน 
ของลูกทีมและรายงานผล 
การปฏิบัติงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง 
เป็นผลให้เกิดการท างาน 
อย่างเป็นระบบ และมี 
การหมุนเวียนของเจ้าหน้าท่ี

 
 
 
 

เป็นความ
เสี่ยง 

ท่ียอมรับได้ 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

กคฉ. กคส. 
กคฆ. กคต.  

สปจ.  
(รายงาน 
สปน.) 

 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผน 
กำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผล 
กำรด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สร้างขวัญก าลังใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ในการด าเนินงาน/ 
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในกองเพื่อให้เกิด 
ความช านาญในการปฏิบัติงาน 
และท าให้แก้ไขปัญหาเรื่องร้อง
ทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- ส านักประสานและส่งเสริม 
การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดได้
ก าหนดให้มีการลงพื้นท่ีเพื่อ
ติดตามเรื่องคงค้างของจังหวัด 
เพื่อช่วยสนับสนุนให้จังหวัด
สามารถท าส านวนคดีเสนอเข้า 
คณะอนกุรรมการ  คุม้ครอง
ผู้บริโภคจังหวัดพิจารณาได้
รวดเร็วขึ้น 
- ส านักประสานและส่งเสริม 
การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดได้ 
จัดประชุมกองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



- ๓ - 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผน 
กำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผล 
กำรด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 - เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ยังขาด

ความรู้ และยังไม่มีความเชีย่วชาญ 
ในการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค 
 

-จัดท าระบบการท างานเป็นทีม
และหัวหน้าทีมคอยก ากับดูแลลูก
ทีมและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
อย่างต่อเนื่อง  
- จัดประชุมทีมเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงาน/การปฏิบัติงานและ
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบอย่าง
ต่อเนื่อง จึงท าให้การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
- อบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ให้กับเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับ
รายละเอียดการปฏิบัติงานตาม
ข้อตกลงการให้บริการ (SLA) และ
คู่มือการปฏิบัติงาน 
- ปรับปรุงข้อตกลงการให้บริการ 
(SLA) และคู่มือการปฏิบัติงาน 
 

- กองที่รับผิดชอบได้ก าหนดให้มี
ระบบการท างานเป็นทีมภายใน
กอง โดยในแต่ละกองจะมี 
หัวหน้าทีม คอยก ากับดูแล และ
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ 
บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง  
- เจ้าหน้าทีบรรจุใหม่ได้รับความรู้
ในการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 

เป็นความ
เสี่ยง 

ท่ียอมรับได้ 
 
 

- 
 
 
 
  
 
 
 
 

กคฉ. กคส. 
กคฆ. กคต.  

สปจ. 
(รายงาน 
สปน.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



- ๔ - 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผน 
กำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผล 
กำรด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความ

เชี่ยวชาญในระบบเจรจาไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ 
 

- อบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ให้กับเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับระบบ 
การเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อพัฒนาความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบเจรจาไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ 

-บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนระบบการใช้งาน
เจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
ช่วยให้การท างานสะดวก รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

เป็นความ
เสี่ยงท่ี 

ยอมรับได้ 
 
 

- 
 
 
 
  
 
 

กคฉ. กคส. 
กคฆ. กคต.  

สปจ. 
(รายงาน 
สปน.) 

 

๒. กำรตรวจสอบพฤตกิำรณ ์
ผู้ประกอบธุรกิจ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในการตรวจสอบ
พฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
2.1 เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความ
ช านาญในการตรวจสอบ
พฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการลาออก/
โอนท าให้ขาดความช านาญ 
ในการปฏิบัติงาน 
ในการตรวจสอบพฤติการณ์ 
ผู้ประกอบธุรกิจ 
 
 

 
 
 
- จัดท าแผนการตรวจสอบ
พฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ 
โดยลงพื้นท่ีซ้ าเพื่อน าผลการตรวจ
มาวิเคราะห์สภาพปัญหา/ 
ประเด็นท่ีเกิดขึ้นระหว่าง
ตรวจสอบ 
- เผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตาม
กฎหมายทางสื่อต่างๆ อย่างท่ัวถึง 
- การอบรมแนวทาง 
การด าเนินงานด้านการคุ้มครอง

 
 
 
 - สามารถด าเนินการตรวจสอบ                                                                         
ผู้ประกอบธุรกิจผ่านระบบ GIS 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด  
 
 

 
 
 
เป็นความ
เสี่ยงท่ี

ยอมรับได้ 
 

 
 
 

- 
 

 
 
 

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

 



- ๕ - 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผน 
กำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผล 
กำรด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ผู้บริโภคในการสร้างความรู ้
ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับ
บทบาทภารกิจในการสนับสนุน
การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
และการให้ค าแนะน าแก ่
ผู้ประกอบธุรกิจได้ในเบื้องต้น 
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้เข้าใจ
รูปแบบการตรวจสอบพฤติการณ์ 
ผู้ประกอบธุรกิจ 
- จัดท าแผนตรวจสอบพฤติการณ์ 
ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้โครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในส่วน
ภูมิภาค 
 
 
 



- ๖ - 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผน 
กำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผล 
กำรด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
3. กำรเฝ้ำระวังสินค้ำและ 
บริกำรที่คณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ำมขำย
และห้ำมบริกำรมี
ประสิทธิภำพ 
วัตถุประสงค์ 
การเฝ้าระวังสินค้าและบริการ 
ที่คณะกรรมการสั่งห้ามขาย 
และห้ามบริการมีประสิทธิภาพ  
 

- ก ารลั ก ลอบ น า เข้ า สิ นค้ าที่
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
สั่งห้ามขาย 
      1 . มี ก ารลั ก ลอบ น า เข้ า
สินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โภ ค สั่ งห้ าม ข าย เข้ าม า
จ าหน่ายในประเทศ 
     2. ผู้ประกอบธุรกิจลักลอบขาย
สินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคสั่งห้ามขายตามแหล่ง
ชุมชน ตลาดนัดในเวลากลางคืน 
สถานที่ท่องเที่ยว และศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่ 
    3. มีการน าเสนอขายสินค้า
อันตรายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 
เป็นจ านวนมาก 
 

- มีการจัดท าระบบแจ้งเตือนภัย
สินค้าและเรียกสินค้าจาก
ต่างประเทศและอาเซียนผ่าน
เว็บไซต์ของ สคบ. 
- มีการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  
เฝ้าระวัง แหล่งจ าหน่ายสินค้าใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ 
ส่วนภูมิภาค 
- มีการบังคับใช้กฎหมายกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนค าสั่ง
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ประสานความร่วมมือกับฝ่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ 
ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
- ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจ หรือหน่วยงานต่างๆ   
ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมปฏิบัติงาน 
ในกรณีท่ีพบว่าอาจมีสินค้าบาง
ประเภทท่ีจ าหน่ายในช่วงนอก
เวลาราชการ 

- สามารถจัดท าข้อมูล 
การแจ้งเตือนภัยสินค้า  
ท่ีอาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคจาก
เว็บไซต์ต่างประเทศเดือนละ 50 
ตัวอย่างเพื่อเป็นฐานข้อมูล 
ในการตรวจสอบสินค้าที่มีการแจ้ง
เตือนภัยในปัจจุบัน 
- สามารถหาข้อมูลแหล่งผลิตหรือ
แหลงน าเข้าสินค้า เพื่อจัดท าแผน 
การลงพื้นท่ีตรวจสอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจท่ีจ าหน่ายสินค้า
อันตรายหรือสินค้าท่ีอาจไม่
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคพร้อมท้ัง
ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจอย่างเคร่งครัด 

เป็นความ
เสี่ยงท่ี

ยอมรับได้ 

- กคฉ 
 



- ๗ - 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผน 
กำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผล 
กำรด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
4. กำรทดสอบพิสูจน์สินค้ำ
และบริกำรที่อำจก่อให้เกิด
อันตรำยแก่ผู้บริโภค 
วัตถุประสงค์ 
สามารถทดสอบและพิสูจน์
สินค้าและบริการได้เบื้องต้น
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลด
ระยะเวลาในการส่งให้
หน่วยงานอื่นด าเนินการ 

- การตรวจสอบความเป็นอันตราย
สารประกอบหรือวัตถุดิบที่น ามา
ผลิตสินค้า เชน่ สารปนเปื้อนสาร
ออกฤทธิ์สารเคมียังไม่มีการรับรอง
จากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องและสนิค้า
บางชนิดต้องใช้ระยะเวลาในการ
ก่อให้เกิดอันตรายและความไม่
ปลอดภัย 
- การน าข้อมูลทางวชิาการมาใช้
อ้างอิงในการทดสอบและพิสูจน์
สินค้าต้องอาศัยผู้มีความรู้  
ความเชีย่วชาญเกี่ยวกับสินค้าเป็น
การเฉพาะ เช่น สารเคมี ไฟฟ้า 
เครื่องยนต์ พิษวิทยา 

- ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์
ส าหรับทดสอบสินค้าเบื้องต้น 
เช่น อุปกรณ์ Test kit เพ่ือ
ประเมินสถานการณ์และความไม่
ปลอดภัยของสินค้า 
- การประสานข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการทดสอบพิสูจน์ความ
เป็นอันตรายของสินค้าหรือ 
บริการ 
- การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
วิชาการสินค้าและบริการที่ไม่
ปลอดภัย ด าเนินการก าหนด
มาตรการ หรือแนวทางในการ
ทดสอบและพิสูจน์สินค้า เพ่ือน า
ผลที่ได้เสนอคณะกรรมการว่า
ด้วยความปลอดภัยของสินค้า
และบริการเพ่ือออกค าสั่ง หรือ
มาตรการป้องกันความเสี่ยงกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจต่อไป 

-ขอความอนุเคราะห์ 
ในด้านของงบประมาณเพ่ือ
จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ 
สอบความไม่ปลอดภัยของสินค้า
ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น
สามารถน ามาทดสอบหาความ
เป็นอันตรายของสารเคมีชนิดอ่ืนได้ 
- สามารถทดสอบพิสูจน์สินค้า
และบริการที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่ผู้บริโภคตามเทศกาล
ต่างๆ  เช่น เทศกาลตรุษจีน 
(ตรวจสอบสารฟอร์มาลีนใน
อาหาร) และเทศกาลวาเลนไทน์ 
(ตรวจสารฟอร์มาลีนในดอกไม้) 
โดยใช้ชุดทดสอบ Test Kit ใน
การทดสอบความเป็นอันตราย
ของสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
- มีการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

เป็นความ
เสี่ยงที่

ยอมรับได้ 

-  
 

กคฉ 
(รายงาน 
สปน.) 

 



- ๘ - 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผน 
กำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผล 
กำรด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
อันตรายหรือสินค้าท่ีไม่อาจ
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภครวมทั้ง
สามารถด าเนินการทดสอบ
พิสูจน์ความเป็นอันตรายของ
สินค้าได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วทัน
ต่อสถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙ - 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผน 
กำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผล 
กำรด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๕. กำรวิเครำะห์ส ำนวนก่อน
ส่งให้เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือความถูกต้อง สะดวกและ
รวดเร็วในการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ผู้บริโภค 

- กรอบแนวทาง 
การด าเนินงานเกี่ยวกับการคัด
กรองเรื่องร้องทุกข์ขาดความ
ชัดเจนและความเข้าใจเกี่ยวกับ
การร้องทุกข์ 
 

- วางกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานของกองให้ชัดเจน 
- มีการประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายคัดกรองเรื่องราว 
ร้องทุกข์ กับกองต่าง ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
- มีการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานคัดกรองเรื่องร้องเรียน
ตามภูมิศาสตร์ประเทศเพ่ือ
แก้ปัญหาเรื่องการเดินทางเข้า 
มาเจรจาไกล่เกลี่ยท าให้ผู้ร้อง
และผู้ประกอบธุรกิจทีมี่เรื่อง
ภาระค่าใช้จ่ายและเสียเวลา
เพ่ิมข้ึนในการเดินทางเข้ามา
เจรจาไกล่เกลี่ยตามกระบวนการ 
- จัดท าระบบคัดกรองให้มี
ข้อก าหนด หรือค าชี้แจงให้ผู้ร้อง
ทราบถึงกรณีดังกล่าว เพ่ือลดการ
ร้องเรียนเข้ามายังส่วนกลาง 

- มีการด าเนินการคัดกรอง
เรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเป็นระบบมาก
ขึ้นหากเป็นเรื่องที่มีมูลคดีเกิด
นอกเขตพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร 
สปจ. เป็นผู้ด าเนินการเองโดย
หลังจากรับเรื่องเข้ามาแล้วจะ
ด าเนินการติดต่อประสานงานไป
ยังผู้ร้องและผู้ประกอบธุรกิจ 
หากมีความประสงค์ให้ สคบ. 
ส่วนกลางด าเนินการ ก็จะ
ด าเนินการตามกระบวนการหรือ
หากไม่ประสงค์ให้ สคบ. 
ส่วนกลางด าเนินการก็จะส่งเรื่อง
ให้จังหวัดด าเนินการต่อไป 
- สามารถรายงานสรุปผลการ
ประชุมหารือร่วมกันระหว่างฝ่าย
คัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์กับกอง
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

เป็นความ
เสี่ยงที่

ยอมรับได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สปจ. 
 



- ๑๐ - 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผน 
กำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผล 
กำรด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 - ผู้บริโภคยังขาดรู้ความเข้าใจใน

การเขียนค าร้องเรียน 
 

- จัดท าแบบฟอร์มหรือการ
ประชาสัมพันธ์ทีช่ัดเจน ให้กับ
ผู้บริโภคในการเขียนค าร้อง 
 
 

- มีแบบฟอร์มในการเขียนค ารอง
ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
แจ้งให้ผู้ร้องทราบ 

เป็นความ
เสี่ยงที่

ยอมรับได้ 
 

- 
 

 
 

สปจ. 
 

 

๖. กำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรด ำเนินงำนในส่วนภูมิภำค 
วัตถุประสงค์ 
การด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
ในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพ 

- เจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่มีอ านาจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการฝึกอบรมการด าเนินงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาคแก่เจ้าหน้าที่ สคบ.  
เพ่ือประสานงานเกี่ยวกับการรับ
เรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ 
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่
จังหวัดและ สคบ.เขต 
- มีการนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานในส่วนภูมิภาค 
- มีการติดตามรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการคุม้ครอง
ผู้บริโภคของจังหวัดเป็นราย
เดือน/รายไตรมาส 

- ผลการด าเนินงานด้าน 
การคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาคมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
- เจ้าหน้าที่ สคบ. ในส่วนภูมภิาค
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
 
 

เป็นความ
เสี่ยงที ่

ยอมรับได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สปจ. 



- ๑๑ - 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผน 
กำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผล 
กำรด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 - ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่

เพียงพอต่อการด าเนินงาน  
(การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ 
ไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จาก
ผู้บริโภคประจ าจังหวัด, 
คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัด,  
การออกตรวจสอบติดตาม
พฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ  
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์) 
 

- จัดสรรงบประมาณ 
ให้กับจังหวัดที่มีก าหนดการ
ประชุมเข้ามาก่อนเป็นราย
จังหวัด เพื่อให้สามารถควบคุม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมา 
- ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี เป็นรายโครงการ 
- ก าหนดให้จังหวัด 
จัดท าแผนการด าเนินงาน 
ส่งให้ สคบ. ส่วนกลาง  
- จัดโครงการอบรมแนวทาง 
การด าเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคใน 
ด้านการโอนเงินจัดสรร
งบประมาณให้กับจังหวัด การ
เบิกจ่ายเงินเดือนจ้างเหมา
บริการของจังหวัด และเขต การ
เบิกจ่ายเบี้ยประชุม

- เจ้าหน้าที่ของ สคบ ในส่วน
ภูมิภาคได้รับการสนับสนุนเงิน
งบประมาณตามแผนฯ 
- เจ้าหน้าที่ของ สคบ. ในส่วน
ภูมิภาคได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
โดยยึดหลักตามระเบียบส านัก
งบประมาณเพ่ิมข้ึน 

เป็นความ
เสี่ยง 

ที่ยอมรับได้ 
 

- สปจ. 



- ๑๒ - 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผน 
กำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผล 
กำรด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ การ
ประชุมสัมมนา การจัดซื้อจัดจ้าง 
ค่าสาธารณูปโภค เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานของส านักงาน
คุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด
แก่เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผน 
กำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผล 
กำรด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๗. กำรด ำเนนิคดีคุ้มครอง
ผู้บริโภคในฐำนะเจ้ำหน้ำที่
คุ้มครองผู้บริโภค  
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค  
พ.ศ. 2522 
 

- คดีเกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินคดีในชั้นศาล 

- การด าเนินคดีแพ่งตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 ก าหนดให้
ข้าราชการของ สคบ. เป็น
เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมี
อ านาจด าเนินคดีแพ่งแทน
ผู้บริโภคจัดอบรมสัมมนาโครงการ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฟ้องคดี
แพ่งให้ผู้บริโภค  
-จัดให้มีการอบรมในเรื่อง การ
ด าเนินคดีแทนผู้บริโภคตามพรบ. 
คุ้มครองผู้บรโิภค พ.ศ. 2522 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินคดีแทนผู้บริโภคอื่นๆ 
รวมถึงแนวทางการเตรียมคดี
ผู้บริโภคในฐานะเจ้าหน้าท่ี
คุ้มครองผู้บริโภค การเขียนค าฟ้อง
ค าให้การ และค าร้องขอต่างๆ ใน
คดีผู้บริโภคในฐานะเจ้าหน้าท่ี
คุ้มครองผู้บรโิภค การเขียนค าฟ้อง 

การควบคุมภายในที่มีอยู่
เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ โดย
ได้ด าเนินการดังนี้ 
- ก าหนดจัดโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการด าเนินคดีแพ่งตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บรโิภค  
พ.ศ. 2522 ให้กับเจ้าหน้าท่ี 

เป็นความ
เสี่ยงท่ี

ยอมรับได้ 

*** กกค. ขอยกมา
ด าเนินการต่อในปี 64  
เนื่องจากจาพบว่ามี
ความเสี่ยงอยู ่**** 

กกค. 



- ๑๔ - 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผน 
กำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผล 
กำรด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
พร้อมน าเจ้าหน้าท่ี เข้าศึกษา ดูงาน
การพิจารณาคดีผู้บรโิภคในศาลแพ่ง 
เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบัติหน้าท่ี 
ในการด าเนินคดีแทนผู้บริโภคของ 
สคบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕ - 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผน 
กำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผล 
กำรด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๘. งำนเผยแพร่และ

ประชำสัมพันธ ์
วัตถุประสงค์ 
-ด าเนินการวางแผนงาน
เผยแพร่ความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค  
และด าเนินการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค รวมทั้งผลิตและ
เผยแพร่สื่อความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

- การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผน/เป้าหมายที่วางไว้ เช่น 
สมาชิกเครือข่ายไม่สามารถเข้า
ร่วมตามแผนงานที่ก าหนดไว้ได้ 
 

- มีการท าแบบส ารวจช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมและอุปสรรคในการเข้า
ร่วมกิจกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานท่ี
ก าหนด 
- สรุปผลส ารวจแก่หัวหน้างาน
เป็นระยะ 
 
 
 
 

-สมาชิกเครือข่ายสามาถเข้าร่วม
ตามแผนงานได้ตามก าหนด 
 

เป็นความ
เสี่ยงท่ี 

ยอมรับได้ 
 

- กผป. 

 - การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อ
ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
แล้วเสร็จล่าช้า เสร็จไม่ทันตาม
ก าหนดที่ตั้งไว้ 

- มีการรายงานความคืบหน้าการ
จัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้
ด้านการคุ้มครองผู้บรโิภคแก่
หัวหน้างานเป็นระยะ 

- การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อ
ความรู้ด้านการคุม้ครองผู้บรโิภค
สามารถด าเนินการได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

เป็นความ
เสี่ยงท่ี

ยอมรับได้ 

- กผป. 



- ๑๖ - 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผน 
กำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผล 
กำรด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๙. งำนตรวจสอบภำยใน 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้การตรวจสอบมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน ตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ความพร้อมของเอกสารในการ
ตรวจสอบท าให้ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
วางแผนไว้ 

 
 
- มีการปรับแผนการตรวจสอบ 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
เริ่มตรวจสอบ งานที่มีความ
พร้อมด้านเอกสารก่อน 
- แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้
เตรียมเอกสารก่อนเริ่มการ
ตรวจสอบเพ่ือให้ได้ข้อมูล/
เอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง 
จะช่วยลดระยะเวลาในการค้นหา 

 
 
การควบคุมภายในที่มีอยู่
เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ โดย
ได้ด าเนินการดังนี้ 
- หน่วยรับตรวจรวบรวมเอกสาร
หลักฐานเพื่อการตรวจสอบไม่
ครบถ้วนตามแผนที่ก าหนดไว้ 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงานรับตรวจมีความพร้อม
ในการตรวจเอกสาร/หลักฐาน 
ลดระยะเวลาในการค้นหา
เอกสารหลักฐานข้อมูล/ เอกสาร
มีความถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 
 

 
 
เป็นความ
เสี่ยงที่

ยอมรับได้ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

กตส. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



- ๑๗ - 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผน 
กำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผล 
กำรด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๑๐. กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงไม่ทันตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้การจัดซื้อ/จ้างเป็นไป
ตามที่ระเบียบก าหนด 
- เพ่ือให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่า และตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
 
 
 
- การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด
บางโครงการที่ล่าช้าเนื่องจากต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด เช่น มีผู้ยื่นเสนอราคา
เพียงรายเดียวท าให้คณะกรรมการ
พิจารณายกเลิกโครงการตาม
กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้การ
จัดซื้อจัดจ้างต้องล่าช้า 
 

 
 
 
 
- ส านัก/กอง/กลุ่ม (เจ้าของ
โครงการ) เป็นผู้ก าหนด 
ความต้องการ ชนิด ปริมาณ  
ของพัสดุนั้นๆ 
- เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าของ
โครงการด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของโครงการตั้งแต่
เริ่มกระบวนการด าเนินการ
จัดท า TOR (ขอบเขตของงาน) 
เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความ
เชื่อมั่นว่าจะมีผู้เสนอราคาได้
หลายราย ซึ่งจะท าให้ไม่ต้องมี
การยกเลิกโครงการบ่อยครั้ง 
และสามารถด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างได้ทันตามระยะเวลาที่
ก าหนดมากข้ึน 

 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ตรง
ตามความต้องการ ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นไปตาม
กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 

เป็นความ
เสี่ยงที่

ยอมรับได้ 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 

-ส านัก/กอง/
กลุ่ม 

(สพด) 
(รายงาน 
สปน.) 



- ๑๘ - 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ

ตำมแผน 
กำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผล 
กำรด ำเนินกำร 

กำรควบคุมภำยใน 
 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู ่

 
 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐและภำรกิจตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๑๑. กำรตรวจสอบเอกสำร
ใบส ำคัญ 
วัตถุประสงค์ 
๑) ท าให้มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการตรวจสอบ /ตรวจค้นข้อมูล  
๒) เกิดความถูกต้องแม่นย า 
การตรวจสอบ /ตรวจ 
ค้นข้อมูล 

 
 
- ใบส าคัญมีข้อผิดพลาดซึ่งต้อง
แจ้งให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องส่งผลให้การเบิก
จ่ายเงินล่าช้า  

 
 
- ส านัก/กอง/กลุ่ม มีการตรวจ
ใบส าคญัตามล าดับสายบังคับ
บัญชา 
- เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ
ความถูกต้องตามระเบียบ 
- ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ
ใบส าคัญและเจ้าหน้าท่ีผู้ขอเบิก
ศึกษาคูม่ือ ระเบียบเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินและระเบียบท่ีออกใหม่
อย่างสม่ าเสมอ 
- แจ้งเวียนระเบียบการเบิกจ่าย 
ท่ีออกใหม่ให้ส านัก/กอง/กลุ่ม  
ทราบทุกครั้ง 
- จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ 
การเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ภายในหน่วยงาน 

 
 
- ใบส าคัญเกิดข้อผิดพลาด 
น้อยลงมากท าให้ผลการเบิกจ่าย
สามารถด าเนินการได้ทัน 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
เป็นความ
เสี่ยงที่

ยอมรับได้ 

 
 
- 

 
 

สลก. 
(สงช.) 

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


