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โครงสร้างอัตราก าลัง 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

นางสาวจรัสศรี ผดุงผล 
(ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) (ขรก.) 

 

อ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี ้
1. งำนสำรบรรณ และงำนธุรกำร 
2. งำนกำรเงินและกำรบญัชี / งำนพัสด ุ
3. งำนสวัสดิกำร / สิทธิประโยชน ์
4. งำนกำรประชุม 
5. งำนเอกสำรทั่วไป 
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 

อ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี ้
1. งำนด้ำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
กำรจัดท ำตัวช้ีวัดตำมมำตรกำรปรบัปรุง
ประสิทธิภำพ 
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และข้อตกลงกำรให้บริกำร (SLA) 
5. งำนด้ำนกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม 
6. งำนด้ำน พรบ. อ ำนวยควำมสะดวกใน 
กำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร 2558 
7. งำนส ำรวจและวิจัย 
 
 

อ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี ้
1. งำนด้ำนกำรจัดท ำมำตรกำรแผนบริหำร
ควำมเสีย่ง 
2. งำนด้ำนกำรจัดท ำมำตรกำรจัดกำร
ผลกระทบทำงลบท่ีอำจเกดิขึ้นต่อสังคม 
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4. งำนกำรประเมินระดับคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) 
5. งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้  
(KM Knowledge Management)  
6. งำนด้ำนกำรส่งเสริมคำ่นิยมและวัฒนธรรม
องค์กร 
7. งำนด้ำนกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
ข้อมูลของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำรผ่ำนทำง
ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั 
8. งำนแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องและ
รองรับภำวะฉุกเฉิน (BCP) 
 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป  
(ฝบท.) 

 

นางสาวภัทร์ชนก อุตพันธ์ (พรก.) 
 

 

นายวายุ จินดาพล (ขรก.) 
นายธนา เน่ืองจ านงค์ (พรก.) 

ว่าที่ ร.ต. หญิง พรรณราย สุขก าเหนิด (ลจ.) 
 
 

 
 

ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารราชการ  
(พบร.) 

 

นายอนุรักษ์ มั่นจันทร์ (ขรก.) 
นางปณิตา อินทร์วิมล (พรก.) 

นางสาวภัทรีวรรณ จันทร์วัฒนพงษ์ (ลจ.) 

ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
(บปน.) 

ขรก. 4 (ว่าง 1) 
พรก. 3 

ลูกจ้างเหมา 2 
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1. ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารราชการ (พบร.) 
1.1  งานด้านค ารับรองการปฏิบัติราชการ การจัดท าตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สคบ.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด แบ่งออกเป็นดังนี้ 
 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน
(Performance 
Base) 
ร้อยละ 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓ ตัวช้ีวัด 
 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Agenda KPI)  
    ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการเช่ือมโยงรายการบัญชีข้อมูลกับ
หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้อมูล  
6 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลร้องทุกข์ผู้บริโภค 
ข้อมูลอนุญาตประกอบธุรกิจ ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/องค์ความรู้ และ
ข้อมูลการด าเนินคดี เพื่อน าไปพัฒนาบริการภาครัฐให้กับประชาชน 
และเกิดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในอนาคต ส าหรับการวิเคราะห์
แนวโน้มและทิศทางของปัญหาการร้องทุกข์ในมิติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
แม่นย าและรวดเร็ว และใช้ในการวางแผน ก ากับ ติดตามการแก้ไข
ปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม ในปีงบประมาณ 
2564 ได้ก าหนดผลส าเร็จการเช่ือมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 31 รายการบัญชีข้อมูลและได้ก าหนด
ผลส าเร็จในปีงบประมาณ 2565 จ านวน 35 รายการบัญชีข้อมูล  
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(๕๐) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(๗๕) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(๑๐๐) 

ความส าเร็จของ
การเช่ือมโยง
ข้อมูลของ
หน่วยงาน  
จ านวน 26 

รายการ 
บัญชีข้อมูล 

ความส าเร็จของการ
เชื่อมโยงข้อมูลของ

หน่วยงาน  
จ านวน 31 รายการ 

บัญชีข้อมูล 

ความส าเร็จของการ
เชื่อมโยงข้อมูลของ

หน่วยงาน 
 จ านวน 35 

รายการ 
บัญชีข้อมูล 

 
เง่ือนไข วิธีการนับรายการบัญชีข้อมูลนับจากความส าเร็จของการ
เช่ือมโยงข้อมูลของ สคบ. 
 
 

ปัจจุบันเช่ือมโยงข้อมลู 
กับหน่วยงานเป้าหมาย
ได้จ านวน 36 รายการ

บัญชขี้อมูล (ขั้นสูง) 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคร้อยละการรับรู้
ข้ อมู ลด้ านการคุ้ มครองผู้ บ ริ โภคของประชาชน ใน เขตพื้ นที่
กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคของประเทศ (1 กรม 1 ปฏิรูป) 
 
 
 

ร้อยละการรับรู้ข้อมูล
ด้านการคุม้ครอง

ผู้บริโภคของประชาชน 
คิดเป็น 

ร้อยละ 83.20 
(ข้ันต้น) 

กผป. 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เป้าหมายขั้นต้น 

(๕๐) 
เป้าหมายมาตรฐาน 

(๗๕) 
เป้าหมายขั้นสูง 

(๑๐๐) 
ร้อยละ 83.12 ร้อยละ 85.12 ร้อยละ 87.12 

 
เงื่อนไข - ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
          - เป็นการส ารวจโดยใช้ Third party 
          - การส ารวจการรับรู้ ข้อมูลด้ านการคุ้ มครองผู้บริ โภคของ
ประชาชน มีกลุ่มเป้าหมายจ านวน 400 ราย 
 
3. เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการด าเนนิการจนได้ข้อยุต ิ
3.๑ ร้อยละเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(๕๐) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(๗๕) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(๑๐๐) 

ร้อยละ 57.77 
(จ านวน 8,666 

เรื่อง) 

ร้อยละ 63.02 
(จ านวน 9,453 

เรื่อง) 

ร้อยละ 68.27 
(จ านวน 10,241 

เรื่อง) 
 

ส านัก กอง รับเรื่อง ยุติ คงค้าง 
คิดเป็น
ร้อยละ 

กคส. 2,677 1,446 1,248 54.02 
กคฆ. 4,409 3,119 1,444 70.74 
ศคพ. 4,244 2,179 2,102 51.34 
กคฉ. 1,490 1,385 240 92.95 
กคต. 2,113 1,922 444 90.96 
สปจ. 1,282 1,078 204 84.09 

ส่วน ตปท. 449 257 195 57.24 
รวม 16,664 11,386 5,877 75.91 

 
เง่ือนไข - นับเรื่องเข้าตั้งแต่วันท่ี 1 ก.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2564 
          - นับเรื่องเสร็จ ถึงวันที่  30 ก.ย. 2564 และนับเรื่องเข้าในปี 
2564 ไม่เกิน 15000 เรื่อง 
             - ไม่ใช้ปี 2562 ในการค านวณเนื่องจากมีผลการ
ด าเนินงานท่ีสูงผดิปกต ิ
 
 
 
 

กคส. ร้อยละ 54.02 
กคฆ. ร้อยละ 70.74 
ศคพ. ร้อยละ 51.34 
กคฉ. ร้อยละ 92.95 
กคต. ร้อยละ 90.96 
สปจ. ร้อยละ 84.09 
ส่วน ตปท. ร้อยละ 
57.24 
คิดเป็นร้อยละ 75.91 
(ขั้นสูง) 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 
64 

กคส. กคต. 
กคฆ. กคฉ. 
ศคพ. สปจ. 

ส่วน
ต่างประเทศ 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3.๒ เรื่องร้องเรียนในอดตีที่ค้างอยู่ท่ีได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยตุิ 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(๕๐) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(๗๕) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(๑๐๐) 

ร้อยละ 30.49 
(จ านวน 2,532 

เรื่อง) 

ร้อยละ 34.43 
(จ านวน 2,859 

เรื่อง) 

ร้อยละ 38.36 
(จ านวน 3,186) 

 

ส านัก กอง รับเรื่อง ยุติ คงค้าง 
คิดเป็น
ร้อยละ 

กคส. 922 231 691 25.05 
กคฆ. 5,030 3,396 1,634 67.51 
ศคพ. 1,749 816 933 46.66 
กคฉ. 84 68 16 80.95 
กคต. 156 139 17 89.10 
สปจ. 378 200 178 52.91 

ส่วน ตปท. 113 95 18 84.07 
รวม 8,432 4,945 3,487 58.64 

 
เง่ือนไข เรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 
30 มิ.ย. 2563 
 

กคส. ร้อยละ 25.05 
กคฆ. ร้อยละ 67.51 
ศคพ. ร้อยละ 46.66 
กคฉ. ร้อยละ 80.95 
กคต. ร้อยละ 89.10 
สปจ. ร้อยละ 52.91 
ส่วน ตปท. ร้อยละ 
84.07 
คิดเป็นร้อยละ 58.64 
(ข้ันสูง) 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 
64 

กคส. กคต. 
กคฆ. กคฉ. 
ศคพ. สปจ. 

ส่วน
ต่างประเทศ 

2. การประเมิน
ศักยภาพในการ

ด าเนินงาน 
(Potential 

Base) 
ร้อยละ 30 

2 ตัวช้ีวัด การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 
1. ความส าเร็จของการยกระดับงานบริการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรง 
    เป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่ขอยื่นจดทะเบียน
ธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง รวมถึงการติดตามสถานะ ยื่น
แก้ไข รายงานผลการประกอบการ ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง 
ตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่งเป็นระบบหลักที่ส าคัญกับการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักของ สคบ. ตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 
2545 และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 
2560  
 

หลักเกณฑ ์
เป้าหมาย

ขั้นต้น (๕๐) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(๗๕) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(๑๐๐) 

ระดับ 1 
(Level 1) 

การยื่นค าขอ* 

สามารถยื่น
จดทะเบียน
การประกอบ

สามารถยื่น
เรื่อง/ยื่นค า

ขอจด

สามารถยื่น
เรื่อง/ยื่นค าขอ
จดทะเบียนการ

สามารถยื่นเรื่อง/ยื่นค า
ขอจดทะเบียนการ

ประกอบธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรงทาง

ออนไลน์ (e-form)  
มีความปลอดภัยรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลและ

แนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณา

ได้ทันที 
(ขั้นสูง) 

 

กคต. และ 
สผพ. ส่วน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ธุรกิจขายตรง
และตลาด

แบบตรงทาง
ไปรษณีย์หรือ

อีเมล์ โดย 
load 

เอกสารผ่าน
ทาง 

website 
หรือ  

QR code 

ทะเบียนการ
ประกอบ

ธุรกิจขายตรง
และตลาด

แบบตรงทาง
ออนไลน์  
(e-form) 

โดยยังคงต้อง
น าหลักฐาน 
ส่งแยกมาใน

รูปแบบ  
Scan file 

ประกอบธุรกิจ
ขายตรงและ

ตลาดแบบตรง
ทางออนไลน์  
(e-form) มี

ความปลอดภัย
รักษาข้อมูลส่วน
บุคคลและแนบ

เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาได้

ทันท ี
 
เงื่อนไข - เป็นงานบริการที่มีข้อจ ากัดทางกฎหมาย เรื่อง ให้นายทะเบียน
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอน าหลักประกันมาวางต่อนายทะเบียน
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และ พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (มาตรา 41) กรณีด าเนินการต่อในอนาคต 
จ าเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถส่ง SMS ทดแทนการส่ง
หนังสือได้ 
           - ขั้นตอน L1 สิ้นสุดถึงขัน้ตอนระบบจดัส่ง SMS แจ้ง
ผู้ประกอบการวางหลักประกัน 
 

  การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 
2. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 
    พิจารณาจากผลการประสถานการณ์ เป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 7 ประกอบด้วย 
หมวด 1 การน าองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 
3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การ
วัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 
6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 
ขั้นตอนท่ี 1 คิดเป็น 
405.80 คะแนน 
หรือระบบราชการ 

3.25 
(ข้ันสูง) 

 

กพบ. (หลัก) 
ทุก

หน่วยงาน 
(สนับสนุน) 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
เป้าหมายขั้นต้น 

(๕๐) 
เป้าหมายมาตรฐาน 

(๗๕) 
เป้าหมายขั้นสูง 

(๑๐๐) 
240 คะแนน 

(ค่าเฉลี่ยคะแนน
กลุ่มที่ 1 

0 – 299 คะแนน) 

- 350 คะแนน 

 
เงื่อนไข PMQA ในปี 2563 ของ สคบ. คือ 274 คะแนน ดังนั้น เกณฑ์
การประเมิน คือ แบบที่ 1 ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินใน
ขั้นตอนท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่ ากว่า 350 คะแนน 
 

 
  

1.2  งานด้านการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 

 

 
 

 ในการจัดโครงการการบริหารจัดการภาครัฐระบบราชการ 4.0 ของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เป็นการขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 และให้บุคลากรของหน่วยงาน 
เกิดการรับรู้และเข้าใจสอดคล้องตามบทบาทภารกิจของส านัก กอง กลุ่ม ตลอดจนร่วมศึกษาแนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุงแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการท างานของหน่วยงานในการพัฒนาขีดความสามารถอันจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ซึ่งจากการจัดกิจกรรมได้มีการบรรยายถึงแนวทางหลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ในภาพรวม และการศึกษา ทบทวนรายละเอียดผลการด าเนินงานและวิเคราะห์ผล 
การประเมินที่ผ่านมา เพ่ือพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยวิทยากร รศ.ดร.ยุทธพงษ์ 
ลีลากิจไพศาล และนายวิฑูรย์ พงศ์ศิลาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และพัฒนาระบบราชการ 
ประกอบด้วย 7 หมวด 

งานด้านการบริหารจัดการภาครฐั (PMQA) 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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หมวดที่ 1 การน าองค์การ 
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

 ประกอบกับได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการแบ่งกลุ่ม Workshop รายหมวด เพ่ือระดมความคิดและ
แชร์ประสบการณ์จากบุคลากรทุกส านัก กอง กลุ่ม ในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ศึกษาและจัดท าข้อมูล
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ร่วมกันในแต่ละหมวด และเกิดแนวทางความคิดที่
หลากหลายและ วิทยากรได้มีการวิเคราะห์ประเมินผลข้อมูลเบื้องต้น ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับข้อค าถาม 
ค าตอบ ในแต่ละหมวดอย่างชัดเจน ตลอดจน การสร้างบรรยากาศ สร้างแรงจูงใจ และยกตัวอย่างประกอบ เพ่ือ
เปรียบเทียบให้เกิดความชัดเจน และมีการตอบข้อซักถาม หรือประเด็นข้อสงสัยตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ซึ่ง
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการเขียนบรรยายในแต่ละหมวดให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น และส่งผลให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการภาครัฐระบบราชการ 4.0 สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้  ไปถ่ายทอด 
พัฒนา และปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ในแต่ละส านัก กอง กลุ่ม เพ่ือให้สอดรับกับการพัฒนาองค์กรที่ทันสมัยตาม
ระบบราชการ 4.0 ต่อไป 
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ผลการด าเนินงาน  

ตัวชี้วัด : ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0  
เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน 
ผลตัวชี้วัด : ผลการประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ 4.0 คิดเป็น 405.80 คะแนน  

 ตัวชี้วัด : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 
 เป้าหมาย :  ร้อยละ 75 
 ผลตัวชี้วัด : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0  
          คิดเป็น ร้อยละ 75 หรือ 375 คะแนน จากการวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
 หมวด 1 – 6 เบื้องต้น 
 ตัวชี้วัด : บุคลากรมีความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0  
 เป้าหมาย : ร้อยละ 75  
 ผลตัวชี้วัด : บุคลากรมีความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0  
          คิดเป็น ร้อยละ 86.90 
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1.3  งานด้านการแบ่งส่วนราชการภายในกรม (ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร) 
 
 

 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด าเนินการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด โดยได้จัดท ารายงานแบบค าชี้ แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายใน 
ขอเสนอจัดตั้งหน่วยงานภายในกรม จ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

1. กองคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์และได้รับการ
เยียวยาในส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนภูมิภาคเพ่ิมขึ้นและเกิดการขับเคลื่อนทางสังคมการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมของประเทศอย่างกว้างขวาง 
รวมทั้งได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและรับรู้ถึงสิทธิผู้บริโภค 

2. กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านต่างประเทศ เพ่ือให้ประชาชนผู้บริโภคไทยได้รับความคุ้มครองจากการท า
ธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจต่างชาติ ได้รับการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคชาวต่างชาติของการมีองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคของไทยที่ให้ความเป็นธรรม ในการรับเรื่อง 
แก้ไขปัญหา ติดตามเรื่องร้องทุกข์ และช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกละเมิดสิทธิโดยผู้ประกอบธุรกิจไทยได้อย่างเป็น
ระบบมาตรฐานสากล รวมทั้ง เป็นแรงสนับสนุนให้การแข่งขันทางการค้าของไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวมี
ประสิทธิภาพ 

3. กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการอย่างครอบคลุม สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริโภค
และเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัย รวมทั้ง ผู้ประกอบธุรกิจทุกภาคส่วนสามารถด าเนินการตาม
มาตรการ แนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ส่งผลให้ประชาชน
ได้รับการบริโภคท่ีปลอดภัย     

ผลการด าเนินงาน สคบ. ได้ด าเนินการจัดประชุมร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงาน ก.พ. จ านวน 4 
ครั้ง เพ่ือด าเนินการปรับโครงสร้างตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด (หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว3 
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เรื่อง การมอบอ านาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม) ปัจจุบันส านักงาน ก.พ.ร.  
มีหนังสือแจ้งข้อสังเกตและความเห็น มายัง สคบ. โดยอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูล 

งานด้านการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
(ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร) 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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1.4 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานน าร่อง

โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามา
นุกรม (Directory Service) ของส านักงานสถิติแห่งชาติ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานและให้
บุคลากรของ สคบ. ได้เข้าใจการจัดท าระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยให้
หน่วยงานรัฐพัฒนาข้อมูลดิจิทัลและการบริการด้วยดิจิทัล ส าหรับแนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data Catalog) มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดตั้งคณะท างานด้านข้อมูล เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการ  
ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council) และทีมบริกรข้อมูล (Data Steward Team) เพ่ือด าเนินการ
วางแผนจัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้อง และจัดท าชุดข้อมูลพร้อมค าอธิบายข้อมูล (Metadata) 

 2. คัดเลือกโจทย์ หรือความต้องการใช้งานข้อมูลเพ่ือการบริหารองค์กร (Critical Dataset) ซึ่งอาจเลือก
จาก 1) ภารกิจหลักหรือกระบวนงานที่สร้างคุณค่า 2) KPI ของหน่วยงาน 3) ประเด็นหรือ Pain Point  
ที่ส าคัญของหน่วยงาน ต่อจากนั้นก าหนดรายการชุดข้อมูล เพื่อจัดท าบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน ส าหรับโครงการนี้ ให้หน่วยงานคัดเลือกโจทย์มาเพียง 1 หัวข้อเท่านั้น โดยให้พิจารณาจาก
ความส าคัญและความพร้อมของข้อมูลหน่วยงาน 

3. การน าข้อมูลต่าง ๆ ขึ้นระบบบัญชีข้อมูล โดยมีการก าหนดหน้าที่จัดการบัญชีข้อมูล น าองค์กรและ
หมวดหมู่ขึ้นระบบ น าชุดข้อมูลพร้อมค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ขึ้นระบบ การระบุลิงค์ (Link) แหล่งข้อมูล 
และการน าไปใช้ประโยชน์และติดตามบัญชีข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 ต่อมาส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีค าสั่งที่ 1/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 แต่งตั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีรองเลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) เป็นประธานคณะกรรมการ ผู้อ านวยการส านัก กอง กลุ่ม 
เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการธรรมา 
ภิบาลข้อมูลของ สคบ. ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และ  
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกชุดข้อมูลส าคัญ (Critical Data Set) ตาม
ภารกิจหลักและกระบวนงาน และการก าหนดรายการชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการท างานตามภารกิจที่เลือก 
และมีมติที่ประชุมดังนี้ 

1) คัดเลือกภารกิจการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง โดยให้ด าเนินการในส่วน
ของธุรกิจตลาดแบบตรง กระบวนการพิจารณาค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงก่อนเป็นล าดับ
แรก ส าหรับกระบวนการอ่ืนให้ด าเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการฯ  

2) ให้เสนอเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แต่งตั้งคณะท างานบริกรข้อมูลของ สคบ.  
เพ่ือด าเนินการตามแนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ โดยมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักแผนและการ
พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานคณะท างานฯ และคัดเลือกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคณะท างานฯ 
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 และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีค าสั่งที่ 20/2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 
แต่งตั้งคณะท างานบริกรข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีผู้อ านวยการส านักแผนและ  
การพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานคณะท างาน เจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านเทคนิค) 
เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (ด้านข้อมูล) เป็นคณะท างาน และมีเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นคณะท างานและเลขานุการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานธรรมาภิบาลข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล ซึ่งคณะท างานได้ด าเนินการจัดประชุม จ านวน 4 ครั้ง 
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 และ 2, 9, 19 เมษายน 2564 พิจารณาด าเนินการโดยเป็นไปตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลของ สคบ. โดยมีส านักงานสถิติแห่งชาติ และทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ขอเข้าพบ
หารือเพ่ือร่วมให้ค าปรึกษา แนะน าการด าเนินงานตามแนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ 

 ผลการด าเนินงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลของ 
สคบ. และคณะท างานบริกรข้อมูลของ สคบ. โดยได้จัดท ารายละเอียดแบบฟอร์มรายชื่อชุดข้อมูลและค าอธิบาย
ข้อมูล (Metadata) ภารกิจการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย
แบ่งออกเปน็ 4 กระบวนงานหลัก ดังนี้  

1. กระบวนการพิจารณาค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แบ่งออกเป็น 4 
กระบวนการท างานย่อย 

2. กระบวนการพิจารณาค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารและหลักฐานที่ได้รับจด
ทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แบ่งออกเป็น 3 กระบวนการท างานย่อย 

3. การรายงานการประกอบธุรกิจภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี (สิ้นรอบปีภาษีทุกปี) แบ่ง
ออกเป็น 5 กระบวนการท างานย่อย 

4. กระบวนการเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แบ่งออกเป็น 1 
กระบวนการท างานย่อย  

 ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานจัดท าชุดข้อมูลและ
ค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ภารกิจการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (กระบวนงาน
พิจารณาค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง) และมอบหมายให้ส านักแผนและการพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการด้านเทคนิค ร่วมกับกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบตรง ด าเนินการด้านข้อมูล ตามแบบฟอร์มดังกล่าวฯ โดยเป็นไปตามข้ันตอนแนวทางการจัดท า
บัญชีข้อมูลกลางภาครัฐต่อไป 
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ระบบจัดการบัญชีข้อมูล สคบ. (https:// ocpb.gdcatalog.go.th) 

https://ocpb.gdcatalog.go.th/
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1.5 งานส ารวจและวิจัย  
 

 

รายงานวิจัยผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี  2563  
Effect of customer behavior in the digital age on OCPB complains 2020 (Reported) 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการด าเนินโครงการฯ 
เชื่อมโยงฐานข้อมูลและจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ก่อให้เกิดชุดข้อมูลที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและชุดข้อมูลที่เกิดจากการบริการประชาชนของ สคบ. ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data Analytics) จึ งเป็น เทคนิคส าคัญที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้อมูลดั งกล่ าวให้ ถูกต้องและแม่นย า  
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานรับ เรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริ โภคที่ ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย  
อันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ (พระบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522) และสนับสนุน 
การด าเนินงานอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ประกอบการวางแผน/ก าหนดนโยบายออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 
ก่อให้เกิดการบริการที่ตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วสมบูรณ์ และเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมาย  

จากกระบวนการดังกล่าว การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน คือสถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง (ข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการ)  
โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลทางประชากร (Big data) เพ่ือน าไปพัฒนาเชิงรุกแก่ผู้ รับบริการโดยค านึงถึง 
ความแตกต่างระหว่างเพศ (หญิงและชาย) ช่วยอายุ (น้อยกว่า 25 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี 45-55 ปี และ 
มากกว่า 56 ปี) ประเภทของเรื่องร้องทุกข์ (สินค้า บริการ และอสังหาริมทรัพย์) และส านัก กอง กลุ่ม  
 ในการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ (กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาและศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (กคฆ/ศคพ.) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก (กคฉ.) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา (กคส.) กอง
คุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (กคต.) และส านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจังหวัด (สปจ.) ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอขอบคุณส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักแผนและ
พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านข้อมูลทางประชากร (Big Data) และส านัก กอง กลุ่ม ต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมส่ง
แบบสอบถามแก่ผู้ร้องทุกข์ เพ่ือเก็บผลเชิงสถิติ โดยทางผู้วิจัยสามารถสรุปผลวิเคราะห์ที่ส าคัญได้ดังนี้ 

การวิเคราะห์นวัตกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ของ สคบ. จากการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ( Innovation Driven) ได้แก่ ระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect) ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ 
(OCPB Complain) ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (OCPB D-Mediate) ระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาด
แบบตรงออนไลน์ (OCPB Direct) และระบบ Chat Bot พ่ีปกป้อง เป็นต้น โดยแบ่งประเภทผู้รับบริการของ

งานส ารวจและวิจัย 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจ  
ผู้ร้องทุกข์ฯ ผู้ประกอบธุรกิจจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง การวิเคราะห์ของระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ 
(Business Ecosystem) ได้แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง เกื้อกูลกัน บทบาท ข้อมูลและ
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ สคบ. และจากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง “นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล” กับ “ประเภทผู้รับบริการ” ได้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงโดยภาพรวมและการไหลของห่วงโซ่ทางคุณค่า 
(Value Chain) เพ่ือการบริการที่ตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วสมบูรณ์ และเฉพาะเจาะจง 
กับกลุ่มเป้าหมาย และน าไปสู่การเป็น “ภาครัฐที่น่าเชื่อถือ” ต่อไป 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มผู้ร้องทุกข์แยกตามเพศ จากการวิเคราะห์ฯ พบว่าร้อยละสัดส่วน
จ านวนผู้ร้องทุกข์ เพศหญิงมากกว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคัญ เฉลี่ยตลอด 4 ปี ร้อยละ 58.4 (เพศหญิง) ต่อ 41.6 
(เพศชาย) ซึ่งสูงกว่าร้อยละสัดส่วนจ านวนประชากรไทย (เพศหญิงต่อเพศชาย = 51 ต่อ 49) นอกจากนี้  
เพศหญิงยังมีอัตราความส าเร็จในการยุติเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคต่ ากว่าเพศชาย อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่าง
เพศจะไม่ส่งผลต่อการร้องทุกข์ผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ โดยเรื่องร้องทุกข์ 2 อันดับแรกของเพศชาย
และเพศหญิงเป็นเรื่องเดียวกัน คือ เรื่องการจองตั๋วเครื่องบิน (ร้อยละ 15–18) และเรื่องคอนโดมิเนียม (~ร้อยละ 
8.5) ส่วนอันดับรองลงมาแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเพศอย่างชัดเจน ได้แก่ เรื่องร้องทุกข์เรื่องเสื้อผ้า 
สินค้าบริโภคและคลินิกเสริมความงามในเพศหญิง และเรื่องร้องทุกข์เรื่องรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเค รื่องมือ
สื่อสารในเพศชาย จากการคาดการณ์ในปี 2583 ว่าอายุเฉลี่ยทั้งเพศหญิงและชายจะเพ่ิมขึ้นเป็น 83.2 ปี  
และ 76.8 ปี ส่งผลให้ผู้หญิงมีจ านวนมากกว่าผู้ชายเนื่องจากอายุยืนกว่า (อัตราสัดส่วนเพศชาย 91 คนต่อเพศ
หญิง 100 คน) ดังนั้น สคบ. ต้องเตรียมรับมือและจัดการกับจ านวนผู้ร้องทุกข์เพศหญิง ที่จะเพ่ิมขึ้นในอีก 20 ปี
ข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็น การคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือผู้หญิง การปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม หรือการมีมุมนิตยสารไว้
บริการ 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มผู้ร้องทุกข์แยกตามช่วงอายุ จากการวิเคราะห์ฯ พบว่า กลุ่มช่วงอายุ 
26-35 ปีและ 36-45 ปี  เป็นกลุ่มที่ มีร้อยละสัดส่วนจ านวนผู้ ร้องทุกข์สูงที่ สุด (ประมาณร้อยละ 60  
จากผู้ร้องทุกข์ทั้งหมด) เนื่องจากอยู่ในช่วงวัยท างานตอนต้นและตอนกลางเป็นก าลังซื้อหลักของประเทศ  
อยู่ในช่วงการสร้างฐานะ สร้างครอบครัว เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุด โดย สคบ. ต้องส่งเสริมการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงวัย (กลุ่มช่วงอายุมากกว่า 56 ปี) ใช้ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ให้มากขึ้นหรือคิดค้น
ช่องทางที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยโดยตรง โดยกลุ่มช่วงอายุมากกว่า 56 ปี ใช้ระบบแค่ร้อยละ 18.4 จากการระบบ
ร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ของกลุ่มช่วงอายุอ่ืน ๆ ร้อยละ 82.2 อย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างช่วงอายุ  
จะไม่ส่งผลต่ออัตราความส าเร็จในการยุติเรื่องร้องทุกข์ เมื่อวิเคราะห์ถึงชนิดของเรื่องร้องทุกข์ พบว่ากลุ่มช่วงอายุ
จะส่ งผลต่อความหลากหลายของเรื่องร้องทุกข์อย่างมีนั ยส าคัญ  ตามการคาดกา รณ์ ประชากรของ 
ประเทศไทย พ.ศ. 2583 สคบ. จ าเป็นต้องมีแผนระยะยาว 5–10 ปี เพ่ือดูแลคุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มช่วงอายุ
มากกว่า 56 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเชิงลบถึง 2 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น (1) กลุ่มเสี่ยงสูงและเปราะบางในการ
โดนหลอกลวงจากมิจฉาชีพในการสั่งสินค้าทางออนไลน์ และ (2) การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

 การวิเคราะห์สถานการณ์แยกตามประเภทเรื่องร้องทุกข์ จากการวิเคราะห์ฯ พบว่า ตลอดช่วง 4 
ปีที่ผ่านมา เรื่องร้องทุกข์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ได้รับการร้องทุกข์สูงสุดอันดับที่ 1 คือ ด้านธุรกิจการซื้อ -ขาย
คอนโดมิเนียม (ร้อยละ 45.1) ส่วนเรื่องร้องทุกข์ประเภทสินค้าพบความผันผวนมากกว่าเรื่องร้องทุกข์ประเภท
อสังหาริมทรัพย์ โดยชนิดเรื่องร้องทุกข์เฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สินค้าชนิดรถยนต์ เครื่องมือสื่อสาร และ
สินค้าบริโภค และประเภทเรื่องร้องทุกข์ที่ท าการวิเคราะห์ส่วนสุดท้ายคือเรื่องร้องทุกข์ประเภทบริการ โดยชนิด
เรื่องร้องทุกข์ที่เพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ การบริการจองตั๋วเครื่องบิน (ร้อยละ 
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3 2 .7 ) ด้ าน ก ารท่ อ งเที่ ย ว  ด้ าน ก ารจอ งห้ อ ง พั ก  รี ส อ ร์ท  โร งแ รม  เนื่ อ งม าจากผลกระท บ ของ 
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ท าให้สายการบินหรือธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
ต้องปิดท าการตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดฯ ดังนั้น สคบ. ต้องวางแผนและ 
ใช้มาตรการเชิงรุก เพ่ือป้องกันและคุ้มครองผู้ประกอบการและผู้บริโภคจากสถานการณ์หรือความเสี่ยง อันที่
สามารถเกิดข้ึนได้ในอนาคต  

 

2. ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม (บปน.) 
2.1 งานด้านการจัดท ามาตรการแผนบริหารความเสี่ยง 

 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตระหนักถึงความส าคัญที่จะต้องมีแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.2546 ซึ่งจะต้องจัดให้มีระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดีใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร เพ่ือลดโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยน าหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk 
Management: ERM) หรือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามกรอบของ 
The Committee of Organization of Tread way Commission หรือ “COSO” ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลมาใช้
เป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร เพ่ือให้ ส านักคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ และมีหนว่ยงานที่รับผิดชอบตามมาตรการนั้นๆ  

 1)  การโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 
 2) โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเสริมสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
  3) โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนน าคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา 
  4) โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้น าอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค 

5) โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ตามพระราชบัญญัติขาย 
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

6) โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

 ผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีแผน
บริหารความเสี่ยง มีโครงการ/กิจกรรมที่ต้องด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงจ านวน 6 โครงการ พบว่า 
ด าเนินการโครงการกิจกรรมตามแผนฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (รอบ 12 เดือน) 

 

กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ 

ความเสี่ยงด้าน ความเสี่ยง 
แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
ตามแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
ปัญหา/อุปสรรค 

1. การโอนจัดสรร
งบประมาณเพื่อ
สนับสนนุการ
ด าเนินงานด้าน
การคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาค 
 
 

ด้านการ
ด าเนนิงาน 
ด้านการเงิน 
 

1. ขั้นตอนและ 
ระบบการโอนจดัสรร
งบประมาณ จาก สคบ. ไปยัง
คลังจงัหวัด จ าเปน็ต้อง
ด าเนนิการโอนเงนิ
งบประมาณผา่น
กระทรวงมหาดไทย ส่งผล ให้
เกิดความลา่ชา้ในการน าเงนิ
งบประมาณไปใช้เพื่อการ
ด าเนนิงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บรโิภคของจังหวดั 

2. ความเสี่ยงอันเกิดจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 19
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
การบริหารเงินงบประมาณ 
3. ระยะเวลาภายหลงัจาก
ได้รบัการโอนจดัสรร สง่ผลให้
ไมส่ามารถน าเงนิงบประมาณ
ไปใช้เพื่อการด าเนินงานได้ทนั
ตามแผนที่ก าหนด 

1. ก าหนดแผนการใช้งบประมาณ 
และระยะเวลาการด าเนินงานให้
สอดคล้องกัน 
 
2. มีการติดตามแผนงานการใช้เงนิ
งบประมาณ ทุก ๆ ไตรมาส 
 
3. รายงานผลการใช้เงนิงบประมาณ 
และแจ้งให้ผู้บังคบับัญชาทราบทุกไตร
มาส 
 
4. ก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทางการใช้
เงินงบประมาณและแจ้งให้ทุกจงัหวัด
ทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบตัิให้เป็น
ทิศทางเดียวกัน 

 สปจ. ไดโ้อนจัดสรรงบประมาณให้กับ
จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยได้รับรายงานการโอนจดัสรร
งบประมาณดังกลา่วจากระบบ GFMIS 
ณ วันที ่31 สิงหาคม2564 ซึ่งผลการ
ใช้เงินงบประมาณฯ ในส่วนจังหวัดได้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ทั้งนี้ 
สปจ. ได้ด าเนนิการประสานและติดตาม
เร่งรัดงบประมาณ ในทุกๆ ไตรมาส 

เนื่องจากสถาการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา่ 19 
เป็นผลท าให้การขับเคลื่อนการ
ด าเนินการภายใต้แผนการใช้จ่าย
งบประมาณดังกลา่วเปน็ด้วย
ความยากล าบาก ส่งผลต่อการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ 

ความเสี่ยงด้าน ความเสี่ยง 
แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
ตามแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
ปัญหา/อุปสรรค 

 

4. ความลา่ชา้ของเงนิ
งบประมาณ สง่ผลต่อ
ประสทิธิภาพการให้บริการ
ประชาชน ท าให้ประชาชน
ได้รบัผลกระทบในเรื่องของ
การชว่ยเหลือเยียวยา 
 

2. โครงการพัฒนา
ความร่วมมือ
เครือข่ายภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม
ในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ด้านการ
ด าเนนิงาน 

1. จัดท าหลักสูตรไม่ตรงกับ
ความต้องการ – หลักสูตรไม่
เหมาะสมกับ ระดับของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ผู้เข้าอบรมไม่ให้ความ
ร่วมมือในการอบรม เชน่ เข้า
รับการอบรมไม่ครบทุกวนั 
3. มีการเปลี่ยนแปลงไม่
เป็นไปตามวนั เวลา และ
สถานทีท่ี่ก าหนด 
4. อุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ไม่พร้อม 
5.กรณีจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินงานไม่เสร็จตาม
ก าหนดในสัญญา 
กระบวนการด าเนินงานไม่

1. ประสานงานกับกลุ่มเปา้หมาย/
วิทยากร เพื่อหารือการก าหนด
หลักสูตรตาม ความต้องการของผู้เข้า
รับการอบรมและเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ก าหนดมาตรการควบคุมการอบรม 
เช่น ลงลายมือชื่อ เชา้-บ่าย มีการ
ทดสอบก่อนและหลงัการอบรมแจ้งผล
การฝึกอบรม 
3. จัดท าแผนเพื่อควบคุมการด าเนิน
กิจกรรม อาทิ แผนการก าหนดดัชนชีี้
วัดความส าเร็จเพิ่มเติม ผลผลิตราย
กิจกรรมของโครงการ แผนการบริหาร
เวลา ระบุวนั เวลาและสถานที่ในการ
สัมมนา 
4. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์
โดยสอบถาม/ประสานงานกับวทิยากร

กผป. ได้ด าเนินการตามแผนงาน
โครงการโดยด าเนินการจัดกิจกรรม  
จ านวน 2 กิจกรรมตามแผนเรียบร้อย
แล้ว 
๑) กิจกรรมสนับสนนุการสรา้ง
เครือข่ายในสถานศึกษา มหาวทิยาลัย
ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุร ี 
(๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
๒) กิจกรรมสนับสนนุการขับเคลื่อน
กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคใน
สถาบนัอุดมศึกษา จ านวน ๒ ครั้ง  
- มหาวิทยาลยัเกริก (๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔) 
- มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
(๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

๑. สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ 
๒. ข้อสั่งการศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใน
การจ ากัดจ านวนคนในการ
รวมกลุ่ม 
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กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ 

ความเสี่ยงด้าน ความเสี่ยง 
แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
ตามแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
ปัญหา/อุปสรรค 

เป็นไปตามข้อตกลง เพื่อที่จะได้อุปกรณ์ ตรงตามความ
ต้องการของวิทยากร – ประสานงาน
กับเจ้าหน้าทีโ่สตฯ และฝา่ยเทคนิค
ก่อนการอบรมทุกครั้ง 
5. จัดท าแผนส ารองในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
6. แจ้งและประสานงานผู้เก่ียวข้อง
เป็นระยะ การติดตามประเมินผลทุก 
กิจกรรมจัดให้มีการติดตามอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนงาน  
 

3.โครงการสร้าง
เครือข่ายและ
พัฒนาศักยภาพ
แกนน าคุ้มครอง
ผู้บริโภคใน
สถานศึกษา 
 
 

ด้านการ
ด าเนนิงาน 

1. จัดท าหลักสูตรไม่ตรงกับ
ความต้องการ – หลักสูตรไม่
เหมาะสมกับ ระดับของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ผู้เข้าอบรมไม่ให้ความ
ร่วมมือในการอบรม เชน่ เข้า
รับการอบรมไม่ครบทุกวนั 
3. มีการเปลี่ยนแปลงไม่
เป็นไปตามวนั เวลา และ
สถานทีท่ี่ก าหนด 
4. อุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ไม่พร้อม 
5.กรณีจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินงานไม่เสร็จตาม

1. ประสานงานกับกลุ่มเปา้หมาย/
วิทยากร เพื่อหารือการก าหนด
หลักสูตรตาม ความต้องการของผู้เข้า
รับการอบรมและเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ก าหนดมาตรการควบคุมการอบรม 
เช่น ลงลายมือชื่อ เชา้-บ่าย มีการ
ทดสอบก่อนและหลงัการอบรมแจ้งผล
การฝึกอบรม 
3. จัดท าแผนเพื่อควบคุมการด าเนิน
กิจกรรม อาทิ แผนการก าหนดดัชนชีี้
วัดความส าเร็จเพิ่มเติม ผลผลิตราย
กิจกรรมของโครงการ แผนการบริหาร
เวลา ระบุวนั เวลาและสถานที่ในการ
สัมมนา 

กผป. ได้ด าเนินการตามแผนงาน
โครงการโดยด าเนินการจัดกิจกรรม
อบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้เครือข่ายที่เป็น
สถาบนัการศึกษา จ านวน ๒ คร้ัง 

- มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร  
(๗ กันยายน ๒๕๖๔) 

- มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี  
(๘ กันยายน ๒๕๖๔) 
 

๑. สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ 
๒. ข้อสั่งการศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ในการจ ากัดจ านวนคนใน
การรวมกลุ่ม 
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กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ 

ความเสี่ยงด้าน ความเสี่ยง 
แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
ตามแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
ปัญหา/อุปสรรค 

ก าหนดในสัญญา
กระบวนการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามข้อตกลง 
 

 
 
4. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์
โดยสอบถาม/ประสานงานกับวทิยากร
เพื่อที่จะได้อุปกรณ์ ตรงตามความ
ต้องการของวิทยากร – ประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่โสตฯ และฝ่ายเทคนิค
ก่อนการอบรมทุกครั้ง 
5. จัดท าแผนส ารองในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
6. แจ้งและประสานงานผู้เก่ียวข้อง
เป็นระยะ การติดตามประเมินผลทุก
กิจกรรมจัดให้มีการติดตามอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนงาน 
 

4. โครงการพัฒนา
เครือข่ายผู้น า
อาสาสมัคร
คุ้มครองผู้บริโภค 

ด้านการ
ด าเนนิงาน 

1. จัดท าหลักสูตรไม่ตรงกับ
ความต้องการ – หลักสูตรไม่
เหมาะสมกับ ระดับของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
2. ผู้เข้าอบรมไม่ให้ความ
ร่วมมือในการอบรม เช่น 
เข้ารับการอบรมไม่ครบทุก
วัน 
3. มีการเปลี่ยนแปลงไม่
เป็นไปตามวนั เวลา และ

1. จัดท าแผนปฏิบัติการความเสี่ยง
ของการจัดกิจกรรม 
2. จัดท าแผนส ารองในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
3. จัดท าบนัทึกอนุมัติโครงการโดย
ระบุวัน เวลา และสถานที่ในการ
สัมมนา 
4. ก าหนดผู้เข้าร่วมสัมมนา 
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และมีการ
ประสานงานเป็นระยะ ๆ 
5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ควรมีการ

กผป. ได้ด าเนินการตามแผนงาน
โครงการโดยด าเนินการจัดกิจกรรม 
จ านวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 
๑) กิจกรรมคลินิก สคบ. (๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
 ๒) กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการ
ปฎิบัติงานดา้นการคุ้มครองผู้บริโภค
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย 
อสคบ. (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
๓) กิจกรรมตรวจประเมินองค์กร
ผู้บริโภคคุณภาพ (๑๕ กันยายน 

๑. สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ 
๒. ข้อสั่งการศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใน
การจ ากัดจ านวนคนในการ
รวมกลุ่ม 



19 
 

กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ 

ความเสี่ยงด้าน ความเสี่ยง 
แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
ตามแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
ปัญหา/อุปสรรค 

สถานทีท่ี่ก าหนด 
 
4. อุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ไม่พร้อม 
5.กรณีจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินงานไม่เสร็จตาม
ก าหนดในสัญญา
กระบวนการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามข้อตกลง 
 

รักษาระยะห่าง การปฏิบัติความ
ร่วมมือในการสวมหน้ากาก ลา้งมือ 
ป้องกันการแพร่ระบาดโรค 

๒๕๖๔) 
๔) กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อเผยแพร่ (การ
จัดจ้างผลิตสื่อสิง่พิมพ์) 
๕) กิจกรรมจัดจ้างพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning) 
ส าหรับเครือข่าย 
 

5. โครงการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบ
ตรง ตาม
พระราชบญัญัติ
ขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. 
2545 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

- ผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบ
ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

1. จัดท ารายชื่อ ให้ครบถ้วนตามที่
ได้รับอนุมัติในโครงการ 
2. ประสานงานกับกลุ่มเปา้หมาย แจ้ง
ก าหนดการสถานที่ให้ชัดเจน และให้
ตอบรับเป็นเอกสาร 
3. ประสานงานความเปลี่ยนแปลง
ของโครงการให้ทราบเป็นระยะ 

*กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัประโยชน์ 
๑. ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง  
เชิญ ๘๐ คน เข้าร่วม ๗๒ คน  
๒. ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
เชิญ ๘๐ คน เข้าร่วม ๗๓ คน 

๑.ไม่สามารถติดต่อบริษทั
ผู้เข้าร่วมตามหมายเลขโทรศัพท ์    
ที่ให้ไว้ได ้
๒. ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งชื่อและ
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ตอบรับ
การเข้าร่วม แต่ไม่เข้าร่วม อีกทั้ง
ไม่มอบหมายผู้เข้าร่วม รวมถึงไม่
สามารถโทรศัพทต์ิดต่อตาม
หมายเลข  ที่ให้ไว้ได ้
๓. ผู้ประกอบธุรกิจ  แจ้งชื่อใน
ใบตอบรับ จ านวน ๒ คน แต่เข้า
ร่วมเพียง ๑ คน 
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กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ 

ความเสี่ยงด้าน ความเสี่ยง 
แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
ตามแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
ปัญหา/อุปสรรค 

๖. โครงการ
ขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองผู้บริโภค 
ฉบับที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

- การด าเนินการไม่เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

1. ก าหนดให้มีกิจกรรมที่สามารถ
ยืดหยุ่นได้ตามนโยบายของผู้บรหิาร 
ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร ์
2. จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action 
plan) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 
และการก ากับติดตาม ให้มีความ
ชัดเจน 
 

สผพ. ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นไป
ตามแผนงานโครงการโดยด าเนนิการ 
จัดกิจกรรมจ านวน 2 กิจกรรม ดังนี ้
๑) กิจกรรมภายใต้โครงการฯ บรรลุ
เป้าหมายตามที่ระบไุว้ คงเหลือ
กิจกรรมจัดจ้างที่ปรึกษาจัดท ารา่งแผน
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค  
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
ระยะเวลา ๑๘๐ วัน สิ้นสุด ๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๕ 
๒) มีการจัดท าแผนปฏบิัติการ 
(Action plan) ทุกกิจกรรม และมีการ
ติดตามและประเมินผล รอบ ๑๒ 
เดือน 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด - 19 ท าให้มีการ
ยกเลิกกิจกรรม และบางกิจกรรม
เกิดความล่าชา้ 
 

 

*************
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2.2  งานด้านการจัดท ามาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม 

มาตรการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินงานขอส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

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 าเนินงาน 
ที่โปร่งใสมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน   

ฝ่ายเลขานุการฯ (กพบ.) ได้ด าเนินการวิเคราะห์แผนกิจกรรม/โครงการ ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จ านวน 6 โครงการ เพ่ือจัดท าร่าง
มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่ อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียด มาตรการ
จัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น ต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยมีมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบฯ ดังนี้    

 
 

ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 4 โครงการ ได้แก่   
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนากฎหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของ สคบ. มีมาตรการจัดการผลกระทบทางลบฯ จ านวน 1 มาตรการ คือ       
 1) การจัดท าแผนพัฒนากฎหมายต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดครอบคลุมรอบด้าน 

รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และค านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างประชาชน  
กับผู้ประกอบธุรกิจ 

 

๒. โครงการจัดท าแผนตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจในการด าเนินการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2564  
– ๒๕๖๕ มีมาตรการจัดการผลกระทบทางลบฯ จ านวน 3 มาตรการ คือ 
   1) สร้างความเชื่อมโยงในการก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจระหว่างหน่วยงาน  

 2) สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบธุรกิจฯ เพ่ือลดปัญหาในการบังคับให้กฎหมาย 
  3)  มีการปรับเปลี่ยน รูปแบบ วิธีการมีการประสานงาน มีแผนการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ 

 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่างแนวทางสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภครุ่นใหม่ในประชาคม   
อาเซียน มีมาตรการจัดการผลกระทบทางลบฯ จ านวน 2 มาตรการ คือ   

  1) ควรมีการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาชนของแต่ละ 
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนทุกประเทศ 

  2) ควรศึกษากฎหมาย/วิธีการ ในการคุ้มครองผู้บริโภคในแต่ละประเทศ เพ่ือใช้เป็น 
ข้อมูลพื้นฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภคในประชาคมอาเซียน 

 



22 
 

๔. โครงการกิจกรรมศึกษาแนวทางในการก ากับดูแลการซื้อขายออนไลน์ มีมาตรการจัดการผลกระทบ 
ทางลบฯ จ านวน 1 มาตรการ คือ 

  1) ควรมีแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจสินค้าออนไลน์อย่าง 
ครอบคลุมเพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนการจัดท าแนวทางการก ากับดูแลสินค้าออนไลน์ 

 

ด้านสังคม จ านวน 1 โครงการ ได้แก ่
๑. โครงการจัดท าสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ มีมาตรการจัดการผล 

กระทบทางลบฯ จ านวน ๒ มาตรการ คือ 
    1) ควรปรับปรุงรูปแบบสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการเผยแพร่ให้ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มผู้รับสื่อ 

2) มีการปรับเนื้อหาวิธีการเพ่ิมเติม โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ เช่น หนังสือเสียง 
 

ด้านสาธารณสุข จ านวน 1 โครงการ ได้แก ่
๑. โครงการตรวจสอบพิสูจน์สินค้าและบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค มีมาตรการจัดการ 

ผลกระทบทางลบฯ จ านวน 2 มาตรการ คือ 
1) มีการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าเพ่ือส่งทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าว่ามีความปลอดภัย 

หรือไม่ เมื่อ รับทราบผลแล้วจะน าผลทดสอบมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้บริโภค 
2) ให้ความรู้ผู้ประกอบธุรกิจตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 

เพ่ือให้จัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัย 
 

ผลการด าเนินการ ตามมาตรการจัดการผลกระทบทางลบฯ ของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
มีผลการด าเนินการ ดังนี้  
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๔ โครงการ ได้แก่  

  ๑) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนากฎหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๒) โครงการจัดท าแผนตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจในการด าเนินการด้านการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

  ๓) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่างแนวทางสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภค 
รุ่นใหม่ในประชาคม อาเซียน 

  ๔) โครงการกิจกรรมศึกษาแนวทางในการก ากับดูแลการซื้อขายออนไลน์ 
  ๒. ด้านสังคม จ านวน ๑ โครงการ ได้แก่ 
     ๑) โครงการจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ 
  3. ด้านสาธารณสุข จ านวน ๑ โครงการ ได้แก่ 
     1) โครงการตรวจสอบพิสูจน์สินค้าและบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคและมี
โครงการที่ด าเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนากฎหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ สคบ.ตามท่ีได้มีการก าหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสคบ.ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 2) โครงการจัดท าแผน
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจในการด าเนินการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 3) โครงการ 
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การจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ โครงการยกเลิกการจัดสัมมนาเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จ านวน 3 โครงการ ได้แก่  
   1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่างแนวทางสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภครุ่นใหม่ใน
ประชาคมอาเซียน  
   2) โครงการตรวจสอบพิสูจน์สินค้าและบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และเลื่อนการจัด
ประชุมสัมมนาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) จ านวน 1 
โครงการ โครงการกิจกรรมศึกษาแนวทางในการก ากับดูแลการซื้อขายออนไลน์ 

2.3  งานด้านการจัดท าแผนการควบคุมภายใน 
  หน่วยงานได้จัดท ารายงานการควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอให้หน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2561 จึงก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสม เหตุสมผลว่า  
ก ารด า เนิ น ง าน ต าม ภ ารกิ จ ข อ งห น่ ว ย ง าน มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  ป ร ะห ยั ด  แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  
ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดความเสียหาย ไม่ว่าจะในรูปของความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของ
การใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต และข้อ 6 ก าหนดให้หน่วยงานรายงานต่อส านักปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ภ าย ใน  9 0  วั น  นั บ จ ากวั น สิ้ น ปี งบ ป ระมาณ ห รือปี ป ฏิ ทิ น แล้ วแต่ ก รณี  โด ยห น่ วย งาน ได้ มี 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภาย ในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ทุกๆ 3 เดือน จ านวนทั้งสิ้น 8 ภารกิจ พบว่า สามารถด าเนินการเป็นไปตามแผนฯ ทั้ง 8 ภารกิจ โดยมีภารกิจ 
ที่ต้องรายงานผลต่อส านักงานปลัดส านายกรัฐมนตรี จ านวน ๓ ภารกิจ  คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 

 

 ภารกิจที่ 1 การจัดท าฐานข้อมูลการด าเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์  
ให้กับผู้บริโภค 
 ภารกิจที่ 2 การแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับผู้บริโภคใน สปจ. สว่นกลาง และสว่นภมูิภาค 
 ภารกิจที่ 3 กระบวนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 
 ภารกิจที่ 4 การรับเรื่องร้องทุกข์และให้ค าปรึกษาข้อร้องเรียนแก่ชาวต่างชาติ  

ภารกิจที่ 5 การด าเนินคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคตาม พรบ. พ.ศ.2522 
ภารกิจที่ 6 การสร้างและสนับสนุนเครือข่ายผู้บริโภค 

 ภารกิจที่ 7 การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ 
 ภารกิจที่ 8 การบริหารสินทรัพย์โดยต้องรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐ 
มนตรีทราบ จ านวน 3 กิจกรรม 
 ภารกิจที่ 1 การแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับผู้บริโภคใน สปจ. สว่นกลาง และสว่นภมูิภาค 
  ภารกิจที่ 2 กระบวนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 
  ภารกิจที่ 3 การรบัเรื่องร้องทุกข์และให้ค าปรึกษาข้อร้องเรียนแก่ชาวต่างชาติ 

ผลการด าเนินงาน: ตามแผนควบคุมภายในของส านักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยภารกิจ 8 ภารกิจ พบว่า สามารถด าเนินเป็นไปตามแผนฯ ทั้ง 8 ภารกิจเรียบร้อย
แล้ว คิดเป็นร้อยละ 100  



24 
 

2.4 งานการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
กิจกรรมด้านธรรมาภิบาล ประเมินผลโดยส านักงาน ป.ป.ช.  
 

 
 
 
 

   
 
 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment - ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
เป็นการประเมินขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปลอดจาก  
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน มีวัฒนธรรมคุณธรรม รวมไปถึงผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นอกจากนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
“เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และน ามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส 
เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้
เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม มีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1. การป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Practice) 
2. การเปิดเผยข้อมูล (Open data) 
3. การปฏิบัติหน้าที่ (Bribery-Fraud)  
4. การใช้อ านาจหน้าที่ (Power Distortion) 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต (Anti-Corruption Improvement) 
6. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (Asset Misappropriation) 
7. การใช้งบประมาณ (Budget Misallocation) 
8. คุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน (Service Quality) 
9. ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน (Communication Efficiency) 
10. การปรับปรุงระบบการท างานของหน่วยงาน (Procedure Improvement) 
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ในการนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มีเครื่องมือในการประเมิน 3 เครื่องมือ ดังนี้  

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment (IIT) ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการวัดคะแนนจากแบบสอบถามบุคลากรภายในหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ผ่านระบบ http://itas.nacc.go.th ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่  
1. การปฏิบัติหน้าที่ ผลคะแนนการประเมินได้ ร้อยละ 91.94  2. การใช้งบประมาณ ผลคะแนนการประเมิน
ได้ ร้อยละ 82.94  3. การใช้อ านาจ ผลคะแนนการประเมินได้ ร้อยละ 87.72  4. การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ผลคะแนนการประเมินได้ ร้อยละ 83.58  5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ผลคะแนนการประเมินได้ 
ร้อยละ 86.14   

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment (EIT) ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้หน่วยงานวัดคะแนนจากแบบสอบถามจากการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการกับ สคบ. (จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 400 รายชื่อ) ซึ่งประกอบด้วย 
3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. คุณภาพการด าเนินงาน ผลคะแนนการประเมินได้ ร้อยละ 79.21 2. ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ผลคะแนนการประเมินได้ ร้อยละ 81.21 3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ผลคะแนนการประเมินได้ 
ร้อยละ 76.83 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment (OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน โดยการเปิดเผย
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยให้ส านัก/กอง/กลุ่ม (ศูนย์เทค
โนฯ) สผพ. เป็นหน่วยงานหลักในการเปิดเผยและลงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด  
1. การเปิดผลข้อมูล ผลคะแนนการประเมินได้ ร้อยละ 100.00 2.การป้องกันการทุจริต ผลคะแนนการ
ประเมินได้ ร้อยละ 100.00    

         ผลการด าเนินงาน  : รายงานผลการประเมิน ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ. 2564  
คะแนนภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คือ 89.66 คะแนน ระดับผลการประเมิน  
อยู่ในระดับ A ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 การป้องกันการทุจริต (OIT) 100.00 
2 การเปิดเผยข้อมูล (OIT) 100.00 
3 การปฏิบัติหน้าที่ (IIT) 91.94 
4 การใช้อ านาจ (IIT) 87.72 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT) 86.14 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (IIT) 83.58 
7 การใช้งบประมาณ (IIT) 82.94 
8 คุณภาพการด าเนินงาน (EIT) 79.21 
9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) 81.21 

10 การปรับปรุงการท างาน (EIT) 76.83 
คะแนนเฉลี่ยรวม 89.66 

http://itas.nacc.go.th/
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  ข้อเสนอแนะ : จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2564” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 65 จะต้องมีผล
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวน
ทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด สคบ. ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจ าปี 2564 จ านวน 89.66 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ 
A หมายถงึหน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตามตัวชี้วัด
และหลักเกณฑ์ การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5 - 15  
ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด ดังนั้น เพ่ือการพัฒนาในประเด็นที่ได้คะแนนในระดับต่ ากว่าร้อยละ 85 
สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จึงก าหนดแนวทางในการพัฒนา 4 ประเด็น ดังนี้   

4.๑) ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบให้ชัดเจนมากข้ึน 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่

หลากหลายมากขึ้น 
 

   4.๒) ด้านการให้บริการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
- เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ให้มี

ประสิทธิภาพและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 
- เพ่ิมมาตรการก ากับ/ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน

อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
- ก าหนดมาตรการตรวจสอบ/ติดตามและวัดผล การปฏิบัติงานด้านการให้บริการตาม

ขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนด  
- เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน 
- ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  

 
   4.๓) ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร 

- เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการ รวมทั้งการก ากับติดตามการยืมทรัพย์สินของราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ 

- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 
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- พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 

- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่าง
ถูกต้อง 

- พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน การให้
ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และการให้ความส าคัญในการปลูกจิตส านึกความพร้อมรับผิดรับชอบ
หากความผิดพลาดเกิดจากตนเองมากขึ้น 
 

   4.๔) ด้านการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
- เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพ่ิมการให้

สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
- เพ่ิมกลไกก ากับการใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
- เพ่ิมมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการท างาน

อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
- สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการ

จัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 
- แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานอย่างจริงจัง 
- เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกัน

ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
- เพ่ิมมาตรการส่งเสริมการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทาง

วินัยอย่างจริงจัง เมื่อพบการทุจริต 
- ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 
ทั้งนี้  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ทางส านักงาน ป.ป.ช.           

เสนอมาปรับใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานและถอดบทเรียนจากผลการประเมินฯ ดังกล่าว พร้อมทั้ง
ก าหนดผู้รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาผลการด าเนินงานและปรับปรุงผลการประเมินคุณธรรมความโปรงใส (ITA)  
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้มีประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดต่อไป 
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2.5 งานด้านการบริหารจัดการความรู้ (KM Knowledge Management)  
  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ จัด
กิจกรรมบริหารจัดการความรู้ของ  สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
   1) กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้มุ่งสู่นวัตกรรม 
   ๒) กิจกรรมการโต้วาที  
   ๓) กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอการเผยแพร่กิจกรรมความรู้ภารกิจของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวตามมติที่ประชุมฯ ซึ่งปรากฏผลการ
ด าเนินการดังนี้  
    ๑) กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้มุ่งสู่นวัตกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการท างานของ สคบ. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
มีทีมผู้สมัครจ านวน ๑ ทีม ได้แก่ ทีม พายุ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  

 

 

 
 

2) กิจกรรมการโต้วาทีในประเด็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค  
มีทีมผู้สมัครจ านวน 2 ทีม ได้แก่  

1) ทีม สหัสสกรพรพัน ศิวิไลไทประเสริฐ   
๒) ทีม ปังปุริเย่ 
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  แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส 
โคโรน่า 2019 ประกอบกับกิจกรรมการโต้วาทีมีทีมผู้สมัครเพียง ๒ ทีม จึงน าเรียน ลคบ. และได้พิจารณา
ยกเลิกการจัดกิจกรรมการโต้วาที  

3. กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอฯ ในภารกิจงานด้านองค์ความรู้ในการคุ้มครองผู้บริโภค  
มีทีมผู้สมัครจ านวน 6 ทีม ได้แก่     

1) ทีม ปั๊กกะตืน  
๒) ทีม The Plan  
๓) ทีม Johny Com  
๔) ทีม Winki Pinki  
๕) ทีม นางฟ้าแม่ทูนหัว            
๖) ทีม สคบ. รุ่นใหม่ 

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้  
๑) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่  

ทีม  ปั๊กกะตืน  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
2) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่  

ทีม นางฟ้าแม่ทูนหัว  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
3) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่  

ทีม Winki Pinki  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
๔) รางวัลชมเชย จ านวน ๒ รางวัล ได้แก่  

- ทีม The Plan ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค 
      - ทีม Johny Com กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 
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ทั้งนี้  ได้การสนับสนุนเงินรางวัลจากคณะกรรมการสวัสดิการ สคบ. ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการ สคบ. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เพื่อใช้สนับสนุนเงิน
รางวัลในการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการความรู้ ของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 3 
กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 21,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  

2.6 งานด้านการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
การขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

  ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
เห็นชอบ (ร่าง) แผนการด าเนินงานการขับเคลื่อนค่านิยมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้ฝ่าย
เลขานุการฯ ด าเนินการส ารวจโครงการ/กิจกรรมของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เกี่ยวข้องในการ
สนับสนุนการน าค่านิยมไปปฏิบัติ เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดแผนการด าเนินงานการขับเคลื่อนค่านิยมฯ  
โดยแผนด าเนินงานการขับเคลื่อนค่านิยมเพ่ือน าไปสู่การเกิดเป็นวัฒนธรรมของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

    ๑ .กิจกรรมส่ งเสริมการใช้ข้อความค่านิ ยมท้ ายบันทึกและการติดสติ๊ ก เกอร์หน้ า
จอคอมพิวเตอร์ 
   2. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ข้อความค่านิยมและวัฒนธรรมประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ของ 
สคบ. 
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   3. กิจกรรมการสนับสนุนใช้ข้อความค่านิยมและวัฒนธรรมให้ปรากฏในท้ายหนังสือวารสาร/
สื่อสิ่งพิมพ์/ปฏิทิน/บอร์ดประชาสัมพันธ์/สิ่งของที่ระลึกที่ สคบ. ได้จัดท า 
   ๔. การจัดท าประกาศส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง นโยบายการส่งเสริม
ค่านิยม (Values) 
   ๕. กิจกรรมการประกวดแนวทางการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมของ สคบ.  
ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    ๕.๑) ให้ ส านัก/กอง/กลุ่ม ส ารวจโครงการ/กิจกรรม ของ สคบ.ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการด าเนินงานตามค่านิยม ของ สคบ.  
“โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค” โดยแจ้งรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์มฯ ให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารทราบ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

    ๕.2) ให้ ส านัก/กอง/กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแนวทางการขับเคลื่อน
ค่านิยมของ สคบ. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ทั้งนี้  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการจัดท ากิจกรรมต่างๆ ตามมติที่ประชุม ซึ่งสามารถ
ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย จ านวน ๔ กิจกรรม และในส่วนของกิจกรรมการประกวดแนวทางการขับเคลื่อน
ค่านิยมและวัฒนธรรมของ สคบ. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมได้ 
เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  
   
2.7  งานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารผ่านทางระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 1. การด าเนินงานเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดองค์กร Analyzing and tracking 
organizational metrics (ATM) คุณสมบัติ 
  1) ระบบสามารถแสดงข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ สคบ. ได้หลายมิติ เช่น 
มิติประสิทธิผล มิติการด้านการคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติด้าน
ด้านการพัฒนาองค์กร 
  2) ระบบสามารถติดตามผลการด าเนินงานตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและมีการ
จัดเก็บผลการปฏิบัติงานของแต่ละตัวชี้วัดว่าด าเนินงานถึงขั้นตอนใด รวมถึงมีการแจ้งเตือนผลที่เป็นไปตาม
เป้าหมายและไม่เป็นตามเป้าหมาย 
  3) ระบบสามารถสืบค้นและแสดงผลการสืบค้น ได้ทั้งในรูปแบบหน่วยงาน ส านัก/กอง/กลุ่ม 
ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ความส าเร็จรายตัวชี้วัด ภาพรวมตัวชี้วัด ของรูปแบบปีงบประมาณ ปี พ.ศ. รายไตรมาสราย
เดือน และมีการแสดงผลออกมาเป็นรายงานในรูปตาราง แผนภูมิ กราฟ รวมถึงสามารถส่งออกข้อมูลออกเป็น
ไฟล์ Excel PDF  
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รายงานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
 

สรุปรายงานสถิติดัชนีชี้วัดผลงาน  
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2. เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่าง

ครบถ้วน เพ่ือน าไปปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพ่ิมผลผลิตให้กับทุกภาคส่วนขององค์กร สร้างนวัตกรรมและการ
เรียนรู้ รวมถึง การส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างเต็มที่  เพ่ิมคุณภาพให้
ความส าคัญกับความรู้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และสร้างแรงจูงใจให้ค่าตอบแทนและรางวัลที่เหมาะสม  
ผ่านช่องทาง http://knowledge.ocpb.go.th/ 

 

 

 
 
 

http://knowledge.ocpb.go.th/
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3. เพจ Facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.  
เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ได้เพ่ิมขึ้น และ

สามารถติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การแชร์องค์ความรู้ รวมทั้งน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และน าไปพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
ผ่านช่องทาง www.facebook.com (ค้นหาค าว่า “กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สคบ.”) 
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2.8  งานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและรองรับภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity Plan : BCP) 
 

 

 ด้วย มติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการ
มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะ
วิกฤต ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต (Business Continuity Plan – BCP) ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งสามารถรองรับกรณี เกิดโรคระบาด
ต่อเนื่องได้ เพื่อให้ระบบบริหารจัดการสามารถตอบสนองต่อปัญหาในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ไม่สะดุดหยุดลงเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต โดยมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักใน  
การด าเนินการดังกล่าว 

 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้จัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องหรือที่
เรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและ
ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุการณ์อุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุม/
ประท้วง จลาจล การก่อวินาศกรรม หรือโรคระบาด โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ต้องหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งการจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ สคบ. สามารถรับมือต่อสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และท าให้กระบวนการที่ส าคัญ (Critical Business Process) สามารถ
กลับมาด าเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสม จะช่วยให้
สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและบุคลากรในองค์กร 
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วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 2. เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต และลดผลกระทบจากการ
หยุดชะงักในการด าเนินงานหรือการให้บริการ 
 3. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 4. เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
หน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก 
 5. เพ่ือก าหนดระดับของสถานการณ์และการบริหารจัดการ การปฏิบัติ การควบคุมดูแลในแต่ละระดับให้
มีความชัดเจนสมบูรณ์ 

กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
 กลยุทธ์และแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากร
ให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาจากทรัพยากร 5 ด้าน ดังนี้ 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 

อาคาร/สถานที่ 
ปฏิบัติงานส ารอง 

1. ก าหนดให้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารอง โดยมีการส ารวจความเหมาะสมของ
สถานที่ ประสานงาน และเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ 
2. เช่าสถานที่ของเอกชนเป็นสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
3. ก าหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

1. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ส ารอง เพ่ือใช้ในสภาวะวิกฤต 
2. ท าข้อตกลงหรือประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชน 
เพ่ือขอยืมเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
3. ด าเนินการจัดซื้อเครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพิเศษ 

 

 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่ส าคัญ 

1. ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยี เพ่ือจัดเตรียมและให้มี
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศส ารอง เช่น ระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภคออนไลน์ ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ ระบบแจ้งเตือนภัยสินค้า
และบริการที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
2. ก าหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
เป็นการชั่วคราว และก าหนดให้สรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วจึง
สรรหาเพิ่มเติมจากภายนอก 
3. ก าหนดให้จัดเก็บวัสดุ สิ้นเปลือง ในปริมาณที่เหมาะสมตามรอบการ
สั่งซื้อของหน่วยพัสดุ 
4. จัดหาหรือเตรียมพ้ืนที่ข้อมูลบนระบบ Clound หรือ Server ของ
หน่วยงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและสามารถปฏิบัติงานนอก
ส านักงานได้ หรือเคลื่อนย้ายเครื่อง Server ไปยังพ้ืนที่ปลอดภัยหรือ
พ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารอง ในกรณีที่สามารถท าได้ 
5. พัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานเป็น e-service  
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 

บุคลากรหลัก 
 

1. ก าหนดให้มีบุคลากรหลักและบุคลากรส ารอง ท างานทดแทนกันได้
ในสภาวะวิกฤต 
2. ก าหนดแนวทางและกลุ่มบุคลากรที่สามารถขอให้ช่วยปฏิบัติงาน
ชั่วคราว จากหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ในสังกัด หรือส่วนกลาง 

 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่
ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 

1. ก าหนดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการส ารอง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเรียกใช้
บริการได้ในสภาวะวิกฤต หากผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้ 
จะตรวจสอบไปยังผู้ให้บริการรายอื่นที่อาจสามารถให้บริการแทนได้ 
2. พิจารณากระจายความเสี่ยง โดยมีคู่ค่า/ผู้ให้บริการ มากกว่า 1 ราย 
ส าหรับให้บริการแก่หน่วยงาน 
3. ให้บริการและติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

งานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สถานะรอบ 6 เดือน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 

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

1. งานด้านพัฒนาระบบบริหาร 
1.1 งานด้านตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ 

• องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน 
(Performance Base) (3-5 ตัวชี้วัด) 

• องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน 
(Potential Base)  

งานตัวช้ีวัดระดับสำนัก กอง กลุ่ม 

- ดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565  
และติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
 
- แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดสำนัก/กอง/กลุ่ม และติดตามผลการ
ดำเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

       

1.2 งานด้านการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารจัดการภาครัฐ  
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ  
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารจัดการภาครัฐ  
- จัดทำรายงานการถอดบทเรียน PMQA 4.0 เสนอ
ผู้บริหารและแจ้งเวียนให้สำนัก/กอง/กลุ่ม ขับเคลื่อน
ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ (รอเกณฑ์ 2565) 
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
(รอเกณฑ์ 2565) 

       

1.3 งานด้านกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน และการ
จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) และข้อตกลงการให้บริการ (SLA) 

- คัดเลือกและจัดทำคู่มือตามกระบวนงานหลักและ
กระบวนงานสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

       

1.4 คำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
การปรับปรุงโครงสร้างให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้
การบริหารราชการภายในส่วนราชการมีความคล่องตัว รวดเร็ว 
ตอบสนองต่อประชาชน ยุทธศาสตร์ นโยบาย และบรรลุเป้าหมายอย่าง
มีคุณภาพ สอดคล้องตามแนวทางการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการ
ภายในกรมของสำนักงาน ก.พ.ร. หนังสือด่วนที่สุดที่ นร 1200/ว3 ลง
วันที่ 8 มีนาคม 2562 เรื่อง การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการ

สคบ. จัดส่ง (ร่าง) แบบคำชี้แจงประกอบการแบ่ง 
ส่วนราชการภายในกรม (สคบ.) ให้สำนักงาน ก.พ.ร. 
พิจารณา เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2564 โดยเสนอขอจัดตั้ง
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการใหม่ จำนวน 3 หน่วย ได้แก่  
กองคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค กองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านต่างประเทศ และกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านความ
ปลอดภัยของสินค้าและบริการ และสำนักงาน ก.พ.ร. มี
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ภายในกรมได้กำหนดวิธีการข้ันตอนไว้ด้วยแล้ว 
 

หนังสือแจ้งข้อสังเกตและความเห็น มายัง สคบ. ดำเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 และ 
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูล 

1.5 งานสำรวจและวิจัย 
 
 

- อยุ่ระหว่างดำเนินการจัดทำออกแบบ แบบสำรวจความ 
พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำงาน (Smart Office) 

       

1.6 งานด้าน พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 

การดำเนินงานตามมาตรการหรือแนวทาง ที่สำนักงาน 
ก.พ.ร. กำหนดและเป็นไปตาม พรบ. อำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่ง
หน่วยงานมีการดำเนินการตาม พรบ. ดังกล่าว เกี่ยวกับคู่มือ
ประชาชน ได้แก่ 
1. การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง 
2. การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
3. การพิจารณาแก้ไขทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง 
4. การพิจารณาแก้ไขทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

       

1.7 งานจัดทำแผนขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่ดิจิทัล (Digital 
Transformation) 

- ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการปฏิบัติงานดิจิทัล 
(Digital Transformation) 2564 – 2567  
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2. งานบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
2.1 งานด้านการบริหารจัดการความรู้ (KM)  
 
 

อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุมการบริหารจัดการ
ความรู้ (KM) ภายในวันที่ 17 ธ.ค. 2564 

       

2.2 งานด้านส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
ค่านิยม “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค 
วัฒนธรรมองค์กร “สร้างความเป็นธรรม ก้าวทันสมัย นำความเข้มแข็ง
สู่ผู้บริโภค” 

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565 เพ่ือส่งเสริม
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากรในองค์กรและสร้าง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากรในองค์กร 

       

2.3 งานด้านการจัดทำมาตรการแผนบริหารความเสี่ยง 
(.... ด้าน .....โครงการ) 

อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 

       

2.4 งานด้านการจัดทำมาตรการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจ
เกิดขึ้นต่อสังคม (..... ด้าน ..... มาตรการ) 

อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนมาตรการ
จัดการผลกระทบทางลบ ประจำปีงบประมาณ 2565 

       

2.5 งานด้านการจัดทำแผนการควบคุมภายใน 
( 11 ภารกจิ 26 ความเสี่ยง) 

ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการควบคุมภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และติดตามผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

       

2.6 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี OG 4 ด้าน 
 
 

ดำเนินการจัดทำประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การ 
ที่ดีของ สคบ. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และมีการ
กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามประกาศฯ ดังกล่าว 

       

2.7 ITA 2564 (ผ่าน 85-94.99 คะแนน อยู่ในระดับ A และ 95 
– 100 อยู่ในระดับ AA) 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ข้อคำถาม IIT (วัดการรับรู้ภายนอก) 
ข้อคำถาม EIT (วัดการรับรู้ภายใน) 
ข้อคำถาม OIT (การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา มีผลคะแนน 
ในภาพรวม คิดเป็น 89.66 คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 
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2.8 แผนดำเนนิธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) 
      1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
      2. เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะ
วิกฤต และลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการ
ให้บริการ 
      3. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
      4. เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน  
แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้
การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก 
     5. เพ่ือกำหนดระดับของสถานการณ์และการบริหารจัดการ การปฏิบัติ 
การควบคุมดูแลในแต่ละระดับให้มีความชัดเจนสมบูรณ์ 

     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค มีการ
ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการใช้แผนบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) 
ให้ เกิดประสิทธิภาพโดยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
Infographic ในรูปแบบ One Page ตามเหตุการณ์ดังกล่าว ที่
มีความกระชับเข้าใจง่ายแก่บุคลากรภายในองค์กรเพ่ือนำไปสู่
แนวทางการปฏิบัติตามเหตุการณ์ในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่าง
ชัดเจน 
    การเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาด รอบสอง ในการ
เตรียมทรัพยากร 5 ด้าน ได้แก่ อาคาร สถานที่สำรอง วัสดุ
อุปกรณ์ที่สำคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสำคัญ 
บุคลากร และผู้ให้บริการที่สำคัญ โดยมีการเตรียมความ
พร้อมดังนี้ 
    1 อาคาร สถานที่สำรอง มีสถานที่ปฏิบัติงานให้บริการ
สำรองพร้อมใช้ มี e-Service ให้บริการประชาชน เพ่ือลด
การเดินทาง และประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับบริการและ
การติดต่อให้ประชาชนรับรู้ 
    2. วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ จัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
สำรอง พร้อมอุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ต  
    3. เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสำคัญ พัฒนาระบบ
และมีการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ มีระบบป้องกันความ
เสี่ยง และระบบงานรองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
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   4. บุคลากร กำหนดมาตรการป้องกันโรคระบาดที่
เหมาะสม และกำหนดให้เจ้าหน้าปฏิบัติงานที่บ้านหรือ
สำนักงานตามความเหมาะสมสามารถทำงานทดแทนกันได้ 
   5. ผู้ให้บริการที่สำคัญ มีผู้ให้บริการเชื่อมโยงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสำรอง มีการเตรียมอุปกรณ์เพ่ือรองรับการ
เชื่อมอินเทอร์เน็ต และเปิดช่องทางการประสานงานสำหรับ
ผู้ให้บริการ 
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