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ผลการด าเนินงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
    กลุ่มพัฒนาระบบริหารได้ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของงานด้านพัฒนาระบบบริหาร และงานด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม มีการบริหารจัดการให้สอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและบริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาลรัฐบาล 
แผนปฏิบัติราชการของ สคบ. และการด าเนินงานที่เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ดังนี้  
 
  

1. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ  
    ส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การประเมินส่วนราชการฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564ได้ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวม แบ่ง
ออกเป็น 2 องค์ประกอบการประเมิน สรุปได้ดังนี้ 

1) การประเมินประสิทธิภาพผลการด าเนินงาน (Performance Base) (ร้อยละ 70) 
ประกอบด้วย 

 1.1 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ มติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เช่น การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ (Agenda KPI)  

 1.2 ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ 
ส่วนราชการ 

 1.3 ผลการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญท่ีเป็นการบูรณาการด าเนินงานร่วมกันหลาย
หน่วยงาน เช่น ประเด็นการขจัดความยากจน อุบัติเหตุทางถนนปัญหาชายแดนภาคใต้ เป็นต้น (Joint KPIs) 

 1.4 ผลการด าเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Function KPI / Area KPI)  

 1.5 ดัชนีชี้วัดสากลที่วัดผลตามภารกิจของหน่วยงาน (International KPIs) 
2) การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย 

2.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (ร้อยละ 15) เลือกจากประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการให้บริการ (e-Service) 
- การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายใน

หน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะเพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 
- การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)  
- การพัฒนากระบวนการปฏิบัติโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักใน

การด าเนินงาน (Digitalize Process)  
        2.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

(ร้อยละ 15) 
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1.1  งานด้านค ารับรองการปฏิบัติราชการ การจัดท าตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพรายงาน 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สคบ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด แบ่งออกเป็นดังนี้ 
 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. การ
ประเมิน
ประสิทธิผล
การ
ด าเนินงาน
(Performanc
e 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 ร่วมกับหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
เกี่ยวข้องจ านวน 28 หน่วยงาน รวมถึง น าไปพัฒนาบริการภาครัฐ
ให้กับประชาชน และเป็นระยะเริ่มต้นในการน าข้อมูลมาสร้างคุณค่า 
เพื่อสร้างข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในอนาคต 
ส าหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของปัญหาการร้องทุกข์ในมิติ
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นย าและรวดเร็วและใช้ในการวางแผน ก ากับ 
ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม 
ในปีงบประมาณ 2565 ได้ก าหนดผลส าเร็จการเช่ือมโยงและการ
บริหารจัดการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 31 รายการบัญชี
ข้อมูลและได้ก าหนดผลส าเร็จในปีงบประมาณ 2565 จ านวน  
35 รายการบัญชีข้อมูล  
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(๕๐) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(๗๕) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(๑๐๐) 

ความส าเร็จของ
การเช่ือมโยง
ข้อมูลของ
หน่วยงาน  
จ านวน 25 

รายการ 
บัญชีข้อมูล 

ความส าเร็จของการ
เชื่อมโยงข้อมูลของ

หน่วยงาน  
จ านวน 30 รายการ 

บัญชีข้อมูล 

ความส าเร็จของการ
เชื่อมโยงข้อมูลของ

หน่วยงาน 
 จ านวน 35 รายการ 

บัญชีข้อมูล 

 

เงื่อนไข วิธีการนับรายการบัญชีข้อมูลนับจากความส าเร็จของการ
เช่ือมโยงข้อมูลของ สคบ. 
 

ปัจจุบันเช่ือมโยง
ข้อมูล 

กับหน่วยงาน
เป้าหมายได้
จ านวน 35 
รายการบญัชี
ข้อมูล (ขั้นสูง) 

 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ความส าเร็จของการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค 
     เป็นการวัดความส าเร็จของพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเพื่อการ
ปฏิรูปด้านคุ้มครองผู้บริโภค โดยการจัดท ากฎหมายใหม่/แก้ไขเพิ่มเติม
หรือปรับปรุงกฎหมายเดิม รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
ในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายล าดับรอง ตามแผนพัฒนากฎหมาย
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ 
2565 
 
 
 

5 ฉบับ หลัก กคส 
กคต. กคฉ. 

กคฆ. 
สนับสนุน 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมายขั้นต้น 
(๕๐) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(๗๕) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(๑๐๐) 

3 ฉบับ 4 ฉบับ 
 

5 ฉบับ 
 

 

จ านวน 5 ฉบับ (ข้ันสูง) ได้แก่  
1.ระเบียบคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ว่าด้วยการเปดิ
บัญชีเงินฝากและการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากส าหรับหลักประกัน
ที่เป็นเงินสด พ.ศ. 2564 
2. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ก าหนดประเภทของ
สินค้าให้เป็นสินค้าท่ีควบคุมฉลาก พ.ศ. 2565 
3. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก 
เรื่อง ให้ผลติภณัฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑส์ารปรับปรุง
ดินฯ 
4. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่า
ป่วยการในการให้ความเห็นเกีย่วกับแบบสัญญา  
พ.ศ. 2565 
5. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่า
ป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 
2565 
3. เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการด าเนนิการจนได้ข้อยุต ิ
3.๑ ร้อยละเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(๕๐) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(๗๕) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(๑๐๐) 

ร้อยละ 61.73 ร้อยละ 62.96 
 

ร้อยละ 64.19 
 

 

ส านัก กอง รับเรื่อง ยุติ คงค้าง 
คิดเป็น
ร้อยละ 

กคส. 2,024 1,488 578 73.52 
กคฆ. 4,225 2,520 1,834 59.64 
กคฉ. 2,342 1,650 797 70.45 
กคต. 2,840 2,040 997 71.83 
สปจ. 2 2 - 100 

ส่วน ตปท. 254 202 70 79.53 
รวม 11,687 7,902 4,276 67.61 
 ศคพ. ถูกรวมยอดไปกับ กคฆ. 
 

เง่ือนไข - นับเรื่องเข้าตั้งแต่วันท่ี 1 ก.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2565 
          - นับเรื่องเสร็จ ถึงวันที่  30 ก.ย. 2565 และนับเรื่องเข้าในปี 
2564 ไม่เกิน 15,000 เรื่อง 
 

กคส. ร้อยละ 
73.52 
กคฆ. ร้อยละ 
59.64 
กคฉ. ร้อยละ 
70.45 
กคต. ร้อยละ 
71.83 
สปจ. ร้อยละ 
100 
ส่วน ตปท. ร้อย
ละ 79.53 
ยุติได้ 7,902 
เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 
67.61 (ขั้นสูง) 
ข้อมูล ณ วันที่ 
30 ก.ย. 65 

กคส. กคต. 
กคฆ. กคฉ. 
กคฆ. สปจ. 

ส่วน
ต่างประเทศ 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

          - ไม่ใช้ปี 2562 ในการค านวณเนื่องจากมผีลการด าเนินงาน 
ที่สูงผิดปกต ิ
 

3.๒ เรื่องร้องเรียนในอดตีที่ค้างอยู่ท่ีได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยตุิ 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(๕๐) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(๗๕) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(๑๐๐) 

ร้อยละ 44.95 ร้อยละ 48.37 ร้อยละ 51.78 
 

ส านัก กอง รับเรื่อง ยุติ คงค้าง 
คิดเป็น
ร้อยละ 

กคส. 1,943 1,413 530 72.72 
กคฆ. 6,089 3,695 2,394 60.68 
กคฉ. 260 213 47 81.92 
กคต. 462 311 151 67.32 
สปจ. 380 288 92 75.79 

ส่วน ตปท. 230 147 83 63.91 
รวม 9,364 6,067 3,297 64.79 
 ศคพ. ถูกรวมยอดไปกับ กคฆ. 

 
เง่ือนไข เรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 
30 มิ.ย. 2564 
 

กคส. ร้อยละ 
72.72 
กคฆ. ร้อยละ 
60.68 
กคฉ. ร้อยละ 
81.92 
กคต. ร้อยละ 
67.32 
สปจ. ร้อยละ 
75.79 
ส่วน ตปท. ร้อย
ละ 63.91 
ยุติได้ 6,067 
เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 
64.79 (ขั้นสูง) 
ข้อมูล ณ วันที่ 
30 ก.ย. 65 
 

กคส. กคต. 
กคฆ. กคฉ. 
กคฆ. สปจ. 

ส่วน
ต่างประเทศ 

2. การ
ประเมิน

ศักยภาพใน
การ

ด าเนินงาน 
(Potential 

Base) 
ร้อยละ 30 

2 ตัวช้ีวัด 2.1 การพัฒนานวัตกรรมในการบริการด้านการคุม้ครองผู้บริโภค 
(Chatbot) 
    การพัฒนานวัตกรรมในการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
หมายถึง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนในการให้บริการด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้มีการพัฒนาการเช่ือมโยงฐานข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล
อย่างเต็มรูปแบบโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค จ านวน 28 หน่วยงาน ประกอบด้วยข้อมูล 6 ประเภท 
คือ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลร้องทุกข์ผู้บริโภค ข้อมูลอนุญาต
ประกอบธุรกิจ ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/องค์ความรู้ และข้อมูลการ
ด าเนินคดี เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และน าข้อมูลมาพัฒนา
รูปแบบเครื่องมือการให้บริ การภาครัฐแก่ประชาชน โดย สคบ.  
มีเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมในการให้บริการแก่ประชาชนในการ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภคที่ครอบคลุมหลายมิติ คือ 
ระบบ Chatbot ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมสนับสนุน ภายใต้ระบบบริการ
คุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect) 
 

    Chatbot เป็นนวัตกรรมการให้บริการส าหรับประชาชน กรณี
ประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลด้านต่าง ๆ ซึ่งประชาชน
สามารถเข้ามาพูดคุยกับ Chat bot อีกหนึ่งช่องทาง โดยระบบจะท าการ
ประมวลผลค าถาม และจะประเมินหาค าตอบท่ีเหมาะสมตามประเด็น

ด าเนินการ
ครบถ้วน 3 
ผลผลติ (ข้ันสูง) 

(สผพ. ส่วน
เทคโน) 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ค าถาม รวมถึงสามารถแนะน าไปยังฐานข้อมูลที่ได้มีการเช่ือมโยงข้อมูลไว้ 
อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ  
เช่น สินค้า บริการ และอสังหาริมทรัพย์ โดยสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งาน
ได้แบบ Real time และสามารถพูดคุยกับผู้บริโภคได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 

 

เงื่อนไข – ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูล และความพร้อมของ
หน่วยงานเช่ือมโยงข้อมูล รวมถึงบริบทของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 

เป้าหมายขั้นต่ า (50) 
เป้าหมายมาตรฐาน 

(75) 
เป้าหมายขั้นสูง 

(100) 
วิ เ ค ร าะห์  ทบทวน
ข้อความ ข้อค าตอบ 
ข่าวสาร องค์ความรู้ที่
จ าเป็นต่อการสื่อสาร
ในรูปแบบที่ถูกต้อง 
เข้าใจง่ายและกระชับ 

พัฒนาข้อมูลเพิ่มเตมิ
โดยเช่ือมโยงข้อมูล
ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 1 
หน่วยงาน 

- น าเข้าข้อมูล
ระบบ Chatbot 
- จัดท าคลิปสั้น
เปิดตัว Charbot  
- ประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้
ความเข้าใจการ
ใช้งานของระบบ
ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย 

  2.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0)  พิจารณาจากผลการประสถานการณ์เป็นระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 7 ประกอบด้วย 
หมวด 1 การน าองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้น
บุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์ 
การด าเนินการ 
 

เป้าหมายขั้นต้น 
(๕๐) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(๗๕) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(๑๐๐) 

380 คะแนน 
(ค่าเฉลี่ยคะแนน

กลุ่มที่ 3 
351 – 399 

คะแนน) 

405.80 
(คะแนนปี 64) 

413.92 
(คะแนนปี 64 

+2%) 

 

เงื่อนไข PMQA ในปี 2564 ของ สคบ. คือ 405.80 คะแนน ดังนั้น 
เกณฑ์การประเมินจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการ
ประเมินในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 400 คะแนน
ขึ้นไป  

399.10 คะแนน 
(ข้ันต้น) 

 

กพบ. หลัก 
ทุก

หน่วยงาน 
สนับสนุน 
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1.2  งานด้านการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการประเมินสถานะสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 โดยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์เชิงประจักษ์ตามรายงานการถอดบทเรียนสู่ระบบราชการ 4.0 
ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2564 ของส านั ก /กอง/กลุ่ ม  และได้ จั ดท า ร ายละ เ อียดข้ อมู ลตาม 
แนวทางการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 256๕ ผ่านระบบรางวัลเลิศรัฐออนไลน์ เพ่ือ
ส่งสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย  
1) ข้อมูลองค์กร 2) แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะขององค์การ 3) แบบฟอร์มที่ 3 แบบประเมินสถานะเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (หมวด 1 - 6) และ 4) แบบฟอร์มที่ 4 ตัวชี้วัด หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ  ทั้งนี้ พบว่า  
มีผลการด าเนินงาน คิดเป็น 377.56 คะแนน (เต็ม 500 คะแนน)  
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้น าความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินจากส านักงาน ก.พ.ร. 
มาวิเคราะห์และจัดท ารายงานการถอดบทเรียนสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA) ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้ 
 

1. หมวด 1 การน าองค์การ 
2. หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
3. หมวด 3 การให้ความส าคัญของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
5. หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
6. หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
7. หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดให้มีการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเปิดระบบรางวัลเลิศรัฐให้หน่วยงานสามารถเข้ามาประเมิน (รอบตัวชี้วัด) ระหว่าง
วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 เพ่ือน าคะแนนไปใช้ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ด าเนินการตามรายงานการถอดบทเรียน  
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สู่ระบบราชการ 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามความเห็นของผู้ตรวจประเมินฯ และได้ประสานให้ทุกส านัก/กอง/
กลุ่ม ด าเนินการปรับปรุง เพ่ิมเติมข้อมูล รวมทั้ง จัดส่งข้อมูลผลลัพธ์เชิงประจักษ์ตามรายงานการถอดบทเรียน
ดังกล่าว เพ่ือประกอบการประเมินผลประจ าปี พ.ศ. 2565 (รอบการประเมินตัวชี้วัด)  และได้ด าเนินการจัดส่ง
ข้อมูลผ่านระบบรางวัลเลิศรัฐของส านักงาน ก.พ.ร. ช่วงเดือนมิถุนายน 2565 เพ่ือให้เป็นไปแนวทางการประเมิน
สถานะของหน่วยงานภาครัฐของการเป็นระบบราชการ 4.0 ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2565  
  เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ประกาศผลการประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 เพ่ือประกอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2565 พบว่า ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
มีผลคะแนนคิดเป็น 390.10 คะแนน (เต็ม 500 คะแนน) โดยมีผลการด าเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย (ขั้นต้น)  
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1.3  งานด้านการแบ่งส่วนราชการภายในกรม (ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีจุดมุ่งหมายให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับ
บริบทการพัฒนาประเทศ มีการปรับโครงสร้างและระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีการด าเนินงานที่
ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้าสู่เป็นส านักงานสมัยใหม่ น าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดท ารายงานค าชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการ ซึ่งเป็นการด าเนินงานตาม
หลักการมอบอ านาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด เพ่ือให้
การบริหารราชการภายในส่วนราชการมีความคล่องตัว รวดเร็ว สามารจัดตั้ง ยุบเลิก และปรับเปลี่ยนส่วนราชการ
ได้ ตอบสนองต่อประชาชน การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์  นโยบาย และภารกิจที่มีความส าคัญเร่งด่วนของ
รัฐบาล ตลอดจนบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและแนวโน้มที่ส าคัญในอนาคต อันจะน าไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร
และวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด โดยได้จัดท ารายงานแบบค าชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายใน
กรม เสนอต่อคณะกรรมการแบ่งส่วนราชการภายในกรมในลักษณะรูปแบบการจัดโครงสร้างแบบ (rearrange) 
เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เพ่ิมจ านวนกองในภาพรวมของส่วน
ราชการแต่เป็นการเพ่ิมภารกิจให้ครบถ้วนตามกฎหมายและปรับชื่อกอง เพ่ือเกิดความยืดหยุ่นในการท างานและ
เกิดความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และภารกิจที่มีความส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล  
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โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ ทั้งนี้ จ านวนกองที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ยังคงเท่าเดิม ส าหรับภารกิจอ่ืน ๆ ประกอบด้วย งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร งานตรวจราชการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารการคลัง งานกฎหมาย งานการต่างประเทศ  
งานพัฒนาบุคลากร และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการประชุมหารือเบื้องต้นร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. 
และส านักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เพ่ือพิจารณาข้อมูลการแบ่งส่วนราชการภายในกรม โดยมี
ข้ อคิ ด เห็ นและข้ อ เสนอแนะเ พ่ิม เติ ม ให้ ส่ วนราชการปรั บปรุ ง ร ายละ เ อียดการแบ่ งส่ วนราชการ 
ให้มีความชัดเจนและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ด าเนินการ ปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อมูล 
แบบค าชี้แจงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมของ สคบ. ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของส านักงาน ก.พ.ร.  
และส านักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว และ ได้มีการประชุมคณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในของ สคบ.  
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เพ่ือพิจารณารายละเอียดแบบค าชี้แจงการแบ่งส่วนราชการภายใน
กรมของ สคบ. 
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   ผลการด าเนินงาน ที่ประชุมคณะท างาน เห็นชอบ แบบค าชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการ
ภายในของ สคบ. ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง เพ่ิมเติมข้อมูล
ตามความเห็นและข้อสังเกตดังกล่าว ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ประสานงานร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร ส านักงาน 
ก.พ. และส านักงบประมาณ และให้น าเสนอต่อคณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในครั้งต่อไป 

1.4 งานส ารวจและวิจัย   
   กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการได้จัดท าการส ารวจและวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้  
     1. รายงานการวิเคราะห์ความต้องการในการแก้ปัญหาเรื่องสินค้าและบริการเชิงพ้ืนที่  ประจ าปี
ง บประมาณ  พ .ศ . 2565 (Requirement Analysis of Area-based Problems of Goods and Services 
(Reported)  
    2. การส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการท างาน (Smart office) ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    1. รายงานการวิเคราะห์ความต้องการในการแก้ปัญหาเรื่องสินค้าและบริการเชิงพื้นที่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Requirement Analysis of Area-based Problems of Goods and 
Services(Reported)  
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    ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ด าเนินการ “กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น” 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  
และ ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 มีอ านาจและหน้าที่ให้ 
สคบ. ถ่ายโอนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ท้องถิ่น ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data Analytics) 
ที่ได้รับจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค “รายงานเรื่องร้องทุกข์รายปีทั่วประเทศ” ผ่าน Dashboard แบบ Real-time 
บนหน้าเว็ปไซต์ของ สคบ. (www.ocpb.go.th) หรือหน้าจอมือถือผ่านแอพพลิเคชั่น  OCPB Connect (IOS  
และ Androis) และ “ความต้องการแก้ไขปัญหาด้านสินค้าและบริการในปัจจุบัน” ผ่านการส ารวจเชิงพ้ืนที่จาก
ภายใต้การจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 –2570) ภายใต้โครงการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
วางแผนและตัดสินใจการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงสถิติ (Data-Driven Decision) 

  จากการวิจัยผู้วิจัยด าเนินการค้นหาข้อมูลสถิติเชิงพ้ืนที่จากแหล่งต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
สนับสนุนการกระจายอ านาจ ให้น าไปสู่การวางแผนและตัดสินใจที่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงสถิติ (Data-Driven 
Decision) 

1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data Analytics) เพ่ือวางแผนและตัดสินใจการ
กระจายอ านาจสู่ ท้ องถิ่ น ให้ อยู่ บน พ้ืนฐานของข้ อมูล เชิ งสถิ ติ  (Data-Driven Decision) จาก “ข้อมู ล
ประชากรศาสตร์” พบว่า ประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านการกระจุกตัวอยู่ในสังคมเมือง ทั้งความหนาแน่นของ
ประชากร การกระจายรายได้ (GPD) และการเป็นเมืองหลักด้านท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลต่อการกระจายสัดส่วนของคน
จนและระดับการศึกษา เป็นบ่อเกิดของความเหลื่อมล้ าเชิงพ้ืนที่ของไทย 

1.2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืน “รายงานเรื่องร้องทุกข์รายปีทั่วประเทศ” จากระบบร้อง
ทุกข์ผู้บริโภค พบว่า จ านวนเรื่องร้องทุกข์รายจังหวัดสูงขึ้นเมื่อความหนาแน่นของประชากรรายจังหวัดสูงขึ้น 
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามขนาดประชากรรายภาค จ านวนเรื่องร้องทุกข์กับจ านวนประชากร 
รายภาคไม่แปรผลตามกัน แสดงถึงความเหลื่อมล้ าเชิงพ้ืนที่รายภาค ส่วนระบบรับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคผ่านทาง
ออนไลน์ น าไปสู่การสร้างโอกาสและความเสมอภาคเชิงพื้นท่ี   

1.3 จากการวิเคราะห์ “ความต้องการแก้ไขปัญหาด้านสินค้าและบริการในปัจจุบัน” ผ่านการ
ส ารวจเชิงพ้ืนที่ภายใตก้ารจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที ่2 (พ.ศ. 2566 –2570) พบว่า 
ก า รบริ ห า รจั ด ก าร สิ น ค้ า หรื อบริ ก า รที่ อ า จก่ อ ให้ เ กิ ด ค ว าม ไม่ ป ลอดภั ยห รื อที่ ไ ม่ ไ ด้ ม า ต ร ฐ าน  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลางและตะวันออก) เป็นความต้องการสูงสุดเชิงพ้ืนที่จาก
ผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้น สคบ. ต้องวางแผนเพ่ือจัดการปัญหาให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 

1.4 จากภาพรวมจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่จาก ข้อมูลประชากรศาสตร์ สถิติเรื่องร้องทุกข์
รายปีทั่วประเทศ และสถิติความต้องการแก้ไขปัญหาด้านสินค้าและบริการในปัจจุบัน  ผู้วิจัยได้ เสนอ  
“แนวทางการแก้ปัญหาด้านสินค้าและบริการเชิงพ้ืนที่ในอนาคต” ซึ่งเน้นไปยังการกระจายก าลังพลเพ่ือรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลง และได้เสนอความคิดเห็นต่อการพัฒนาและด าเนินการของ สคบ. ดังนี้ 

      - หน่วยงานต้องก าหนดเป้าหมายและนโยบายให้ชัดเจน (Goal and Policy) องค์กรต้องมี
เป้าหมายเชิงพ้ืนที ่แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือก าหนดทิศทางอย่างเป็นรูปธรรม 

      - หน่วยงานต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร  (Infrastructure) สู่องค์กรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยน าข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์ต่อการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอย่าง 
มีประสิทธิภาพ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับการด าเนินงานของ สคบ. น าไปสู่การติดตาม 
และประเมินผลรายภารกิจ 
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 - หน่วยงานต้องพัฒนาการท างาน (Process, Procedure and System) ให้สอดคล้องเชิง
พ้ืนที่ สู่องค์กรที่ด าเนินการก ากับดูแล (Regulator) อย่างมีมาตรฐาน เช่น การปรับการแก้ไขปัญหาเป็นการก ากับ
ดูแลปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือการปรับการลงพ้ืนที่ตรวจสอบเป็นการก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ เป็นต้น  

 - หน่วยงานต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ทั้งการเกลี่ยก าลังคนให้
เหมาะสมเพ่ือรองรับการท างานภายใต้การก ากับดูแลในอนาคต และต้องพัฒนาบุคลากรให้เหมาะกับการท างานที่
แตกต่างเชิงพื้นที ่อย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  
    2. การส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการท างาน (Smart office) ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ที่ผ่านมา ส่งผลให้ส่วน
ราชการต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน e-Service และ Back 
Office มาปรับใช้ต่อการท างานและให้บริการแก่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียแบบครบวงจร (One Stop 
Service) เป็นการพัฒนากระบวนการท างานในส่วนของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดขั้นตอน
และเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรบางประเภทสายงานท างานที่บ้านได้  
(Work From Home) ซึ่งถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ เริ่มคลี่คลายลง และให้บุคลากรกลับมาท างาน  
ที่ส านักงานต้องมีการก าหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดภายในส่วนราชการ ซึ่งค านึงถึงการรักษา 
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ประสิทธิภาพในการท างาน ควบคู่ไปกับความปลอดภัยของบุคลากรทุกคนที่อยู่ภายใต้มาตรการปลอดภัย  
ส าหรับองค์กร (Covid-Free Setting) 
   กลุ่มพัฒนาระบบบริหารไดด้ าเนินการขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรทุกส านัก/กอง/กลุ่ม ด าเนินการ
ตอบแบบส ารวจดังกล่าว  ระหว่างวันที่  4 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยการส ารวจแบบสุ่มตัวอย่าง  
และเก็บแบบส ารวจผ่านช่องทางออนไลน์ ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
   ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการองค์กร 
   ส่วนที่  3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรภายใต้
สถานการณ์โควิด – 19 ซึ่งได้ท าการรวบรวมสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมของบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อย
แล้วพบว่า ภาพรวมบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีความพึงพอใจการบริหารจัดการ  
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 87.51 อยู่ในเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจ ระดับ 4 ช่วงระดับ 81 – 90  
ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก การวิเคราะห์และอภิปรายผลในแต่ละด้านของการส ารวจความพึงพอใจฯ ดังนี้ 
    1) ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ  
       จากข้อมูลส ารวจทั่วไป พบว่า เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รองเลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ได้ตอบแบบ
ส ารวจมากที่สุด ในการตอบแบบส ารวจครั้งนี้เพศหญิงตอบแบบส ารวจมากกว่าเพศชาย เนื่องจากสัดส่วนบุคลากร
ภายในองค์กรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผู้ตอบแบบส ารวจจะอยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี กับช่วงอายุ 41 – 50 ปี ซึ่ง
เป็นช่วงอายุที่มีบุคลากรท างานอยู่มากที่สุด และในการตอบแบบส ารวจจ าแนกตามประเภทภารกิจงานของ สคบ. 
พบว่า ผู้ปฏิบัติงานภารกิจสนับสนุนตอบแบบส ารวจมากกว่าผู้ปฏิบัติงานภารกิจหลัก  
   2) ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
       โดยส่วนใหญ่บุคลากรของ สคบ. มีความความคิดเห็นว่าการปฏิบัติงานแบบ Work From 
Home สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
Covid 19 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้นโยบายสนับสนุน การ
ตั้งกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ของหน่วยงาน โดยน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในกระบวนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่วนการมอบหมาย
งานผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงานที่ชัดเจน มีการติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ในการท างาน ท าให้บุคลากรสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้น เกิดสมดุลระหว่างการท างานและการด าเนินชีวิต 
นอกจากนี้การปฏิบัติงานแบบ Work From Home ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการเดินทาง ท าให้ผล
ผลิตในการท างานเพ่ิมข้ึนแต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้น คือ บุคลากรบางคนขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
รวดเร็ว ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานในช่วง Work From Home หรือต้องท างานกับเอกสารที่ยังไม่อยู่ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น หน่วยงานจึงควรหาแนวทางวิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม เ พ่ือแก้ไขปัญหาให้การ
สนับสนุนเรื่องเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Literacy) ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
   3) ด้านความพึงพอใจการบริหารจัดการองค์กรภายใต้สถานการณ์ Covid-19  

      โดยภาพรวมส่วนใหญ่บุคลากรของ สคบ. มีความพึงพอใจในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีใน
การปฏิบัติงานแบบ Smart Office ในภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก หน่วยงาน 
มีการบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน มีการสร้าง
วัฒนธรรมที่มีบรรยากาศเอ้ือให้เกิดการท างานเป็นทีมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน บุคลากรน าเอา
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ความรู้ทักษะ ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หน่วยงานได้มีการส่งเสริมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ และต้องการให้บุคลากรเกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเพ่ิมขึ้น สคบ.  
   4) ด้านข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

      การส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ในการท างาน ในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนใหญ่บุคลากร 
มีข้อเสนอแนะในเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย ต่อการปฏิบัติงาน เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในหน่วยงานมีความเร็วต่ า รวมไปถึงเครือข่ายระบบสารสนเทศที่ขาดเสถียรภาพ การประมวลผล
ต้องใช้ระยะเวลานาน ท าให้เสียเวลาในการจัดการข้อมูล ดังนั้น หน่วยงานจึงควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
คือ ควรตรวจเช็ค บ ารุง รักษาอุปกรณ์ และอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ ปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในหน่วยงานให้มีเสถียรภาพเพ่ิมขึ้นเกิดความต่อเนื่อง และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม   
2.1 งานด้านการจัดท ามาตรการแผนบริหารความเสี่ยง   
 
 
 
 

 
 
 

 
 

   ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตระหนักถึงความส าคัญที่จะต้องมีแนวทางการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งจะต้องจัดให้มีระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดีใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร เพ่ือลด
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยน าหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk 
Management: ERM) หรือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามกรอบของ 
The Committee of Organization of Tread way Commission หรือ “COSO” ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลมาใช้
เป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร เพ่ือให้ส านักคณะกรรมการคุ้มครอง  
ผู้บริโภคสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ซึ่งประกอบด้วย
ความเสี่ยง จ านวนทั้งสิ้น ๖ ด้าน ๑๓ ความเสี่ยง ดังนี้ 
  1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (2 ความเสี่ยง) 
  ๑.1) สถานการณ์ฉุกเฉินได้แก่ การเกิดการชุมนุมประท้วง/จลาจล , การก่อการร้าย/ 
การก่อวินาศภัย, การเกิดอัคคีภัย(ไฟไหม้), การเกิดแผ่นดินไหว, การเกิดอุทกภัย(น้ าท่วม),การเกิดโรคระบาด 
โคโรน่าไวรัส 2019 
 ๑.๒) ความไม่แน่นอนในทิศทางการปรับเปลี่ยนภารกิจแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 
ระหว่าง ทิศทางการเป็นหน่วยงานนโยบายและทิศทางการเป็นหน่วยงานปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (5 ความเสี่ยง) 
       ๒.1) ประชาชนมีพฤติกรรมในการบริโภคสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะการเพ่ิมข้ึนจากการบริโภคสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ 
       ๒.๒)   การเปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศ ส่งผลให้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือสินค้าที่อาจ
เป็นอันตรายเข้ามาในตลาดมากยิ่งขึ้น 

       ๒.3) การพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและการประชาสัมพันธ์ยังไม่สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพทุกภาคส่วน 
        ๒.4) การกระจายอ านาจในการคุ้มครองผู้บริโภค ไปยังส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินการ
ได้เต็มรูปแบบ 
       ๒.5) หน่วยงานไม่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป 
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   3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (2 ความเสี่ยง) 
       ๓.1) กระบวนการขั้นตอนในการอนุมัติเงินยืมมีหลายขั้นตอน 
                 ๓.๒) การจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามแผนและ
ระยะเวลาที่วางไว้ 
   4) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (๑ ความเสี่ยง) 
       ๔.๑) กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคมีหน่วยงานบังคับใช้หลายหนว่ยงาน 
   5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2 ความเสี่ยง) 
       ๕.1) ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร เนื่องจากมีการปิดระบบเพ่ือปรับปรุงเครือข่าย
บ่อยครั้ง ท าให้เกิดปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น กรณีการประชุมออนไลน์ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
สามารถสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง 
       ๕.2)  หน่วยงานมีบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนน้อย 

6) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (1 ความเสี่ยง)                                           
ส   ๖.1)  การถูกกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีแอบอ้างชื่อหน่วยงานเรียกรับเงินจากผู้ประกอบธุรกิจ 

            ผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ต้องด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงจ านวน  
6 โครงการ และพบว่าได้ ด าเนินการโครงการ กิจกรรมตามแผนฯ เรียบร้อยแล้วจ านวนทั้งสิ้น ๖ ด้าน ๑๓ ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
คิดเป็นร้อยละ 100 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (รอบ 12 เดือน)  

 

ประเภทของ 
ความเสี่ยง 

รายละเอียดของความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
ตามแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

การจัดล าดับ
ของความ

เสี่ยง 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

1.ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (2 
ความเสี่ยง) 

1.1 สถานการณ์ฉุกเฉินได้แก่ การ
เกิดการชุมนุมประท้วง/จลาจล, 
การก่อการร้าย/การก่อวินาศภัย, 
การเกิดอัคคีภัย(ไฟไหม้), การเกิด
แผ่นดินไหว, การเกิดอุทกภัย(น้ า
ท่วม),การเกิดโรคระบาดโคโรน่า
ไวรัส 2019 /มาตรการในการ
ป้ อ ง กั น ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง 
โคโรน่าไวรัส 2019 
 
 

-  สคบ. พิจารณาแล้วพบว่า มี
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ 
มีประสิทธิภาพเพียงพอ ได้แก่ 
แผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(ให้ความเชื่ อมั่น ในมาตรการ
ความเสี่ยงที่มีอยู่) 
- การจัดการรองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 
2019  
 

- มีการจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง “Business 
Continuity Plan (BCP) เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ในสภาวะ วิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เกิดจากเหตุการณ์อุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุม/ประท้วง 
จลาจล การก่อ วินาศกรรม หรือโรคระบาด เพ่ือให้
สามารถรับมือต่อสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ที่ไม่คาดคิด และสามารถกลับมาด าเนินงานได้อย่างเป็น
ปกต ิ 
- มีการจัดท าแผนงานเพ่ือรองรับกับการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์โควิด COVID 19 และจัดหาอุปกรณ์ในการ
ท างานให้กับเจ้าหน้าที่    หากเกิดสถานการณ์ที่ ไม่
สามารถปฏิบัติการภายในส านักงานได้  ต้องมีการ
ปฏิบัติงานแบบ WFH 
 

ความเสี่ยงสูง 
 

กพบ. 

 1.2 ความไม่แน่นอนในทิศทางการ
ปรับเปลี่ยนภารกิจแนวทางการ
คุ้มครองผู้บริ โภค ระหว่าง ทิศ
ทางการเป็นหน่วยงานนโยบายและ
ทิศทางการเป็นหน่วยงานปฏิบัติ 

สคบ . มี น โ ยบ าย ในกา รปรั บ
บทบาทและทิศทางการด าเนินงาน
ที่แน่นอนชัดเจน โดยมีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เช่น  
- สปจ. รับผิดชอบการกระจาย
อ านาจส่วนท้องถิ่น 
- กพบ. รับผิดชอบการปรับปรุง
โครงสร้างของสคบ. 

- มีการทบทวน ปรับปรุงแผนระดับต่าง ๆ ดังนี้  
       ๑) แผนปฏิบัติราชการของ สคบ. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และรายปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
      ๒) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ความเสี่ยง
ปานกลาง 

กพบ. 
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ประเภทของ 
ความเสี่ยง 

รายละเอียดของความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
ตามแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

การจัดล าดับ
ของความ

เสี่ยง 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

- สผพ. รับผิดชอบ การปรับแผน
ยุทธศาสตร์ เป็นต้น 

    ๓) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคระยะ ๒๐ ปี 
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) อยู่ระหว่างการ
พิจารณาทบทวนแผนฯ 

2.ความเสี่ยง
ด้านการ
ด าเนินงาน 
(5 ความเสี่ยง) 

2.1 ประชาชนมีพฤติกรรมในการ
บ ริ โ ภ ค สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ที่
เ ปลี่ ยนแปลง ไปอย่ า งรวด เ ร็ ว 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร เ พ่ิ ม ขึ้ น จ า ก 
การบริโภคสินค้าและบริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

สคบ.มีการจัดท าช่องทางการร้อง
ทุกข์ออนไลน์ และช่องทางการ
แก้ไขปัญหาผู้บริ โภคช่องทาง
ออนไลน์  ร วมทั้ ง การ พัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์/นวัตกรรม AI ใน
การสืบค้นข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
เพ่ือให้การคุ้มครองผู้บริ โภคมี
ประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น (ให้ความ
เชื่อมั่นในมาตรการความเสี่ยง 
ที่มีอยู่)  
- มีการกระจายการบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียน และมีการบริหาร
จั ดการทุ กข์ อย่ า ง เป็ นระบบ  
- มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้บริโภคได้รับรู้เรื่องการซื้อขาย
สินค้าออนไลน์ 
 

- ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบร้อง
ทุกข์ผู้ บริ โภคใหม่   ทั้ ง ระบบ ตามโครงการเ พ่ิม
ประสิ ทธิ ภ าพระบบร้ อ งทุ ก ข์ ผู้ บ ริ โ ภ ค  :  OCPB 
Complaint สั ญญาเลขที่  10/2564 ลงวั นที่ 27  
พฤษภาคม 2564 ระยะเวลาด าเนินการ 300 วัน 
งบประมาณ 6,920,000 บาท (อยู่ระหว่างด าเนินการ
ตรวจรับงานงวดที่ 4 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของโครงการ) 
- ด าเนินการพัฒนาระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค  
โดยน าระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ AI (ArtificialIntelligence) 
มาช่วยคัดกรองเรื่อง การระบุประเภทเรื่องร้องทุกข์ 
หลักฐานเอกสารประกอบเรื่อง การพิจารณาส่งต่อ
หน่วยงานรับผิดชอบ และการมอบหมายงานเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเรื่อง เพ่ือช่วยให้การคัดกรองเรื่องร้องทุกข์
และการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 
- ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลรับ-ส่งเรื่องราวร้องทุกข์กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ GCC1111 สพธอ. กสทช. 
อย. คปภ. เป็นต้น 
- ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูลเตือนภัยผู้บริโภค โดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ

ความเสี่ยงสูง สผพ. 
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ประเภทของ 
ความเสี่ยง 

รายละเอียดของความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
ตามแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

การจัดล าดับ
ของความ

เสี่ยง 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

บริการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค OCPB Connect 
และเว็บไซต์ สคบ. 

 2.2 การเปิดการค้าเสรีระหว่าง
ประเทศ ส่งผลให้สินค้าที่ ไม่ ได้
มาตรฐาน หรือสินค้าที่อาจเป็น
อันตรายเข้ามาในตลาดมากยิ่งข้ึน 

 

- สคบ.มีการออกกฎหมายด้าน
ความปลอดภัยของสินค้าและ
บริการ (พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค  
ฉบับที ่4) 
- มีหน่วยงานเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย 
 

- กองกฎหมายและคดี  ได้ ด า เนิ นการแจ้ ง เ วี ยน
พระร าชบัญญั ติ คุ้ ม ค ร อ งผู้ บ ริ โ ภ ค  ( ฉบั บที่  4 )  
พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานภายใน สคบ. ทราบ เพ่ือ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 262 
การสรรหาคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของ
สินค้าและบริการ 

- สคบ. ได้แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริ โภค  
พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4  
(พ.ศ. 2562) โดยเพ่ิมเติมการคุ้มครองผู้บริโภคในด้าน
ความปลอดภัย ซึ่งก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น 

ผู้น าเข้า ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย จะต้องผลิตสินค้าที่มี
ความปลอดภัยให้กับผู้ บริ โภค รวมทั้ งต้องมีการ
จัดเตรียมมาตรการเพ่ือป้องกันหรือท าให้ความเสี่ยงต่อ
อันตราย อันเนื่องมาจากสินค้าหรือบริการที่หมดสิ้นไป 

ความเสี่ยงสูง กกค. กคฉ. 

 2.3. การพัฒนาเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคและการประชาสัมพันธ์ยัง
ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทุกภาคส่วน 

- สคบ. ใช้วิธีการให้ความรู้แก่เครือข่าย
ในรู ปแบบออนไลน์  ทั้ งภาครั ฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
- การปรับรูปแบบวิ ธี การโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการ
ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ แ ล ป ร ะช า                                                                                                 
สัมพันธ์ออนไลน์เพ่ือลดต้นทุนการ
ด าเนินงาน   ยยยยยยเดดดด  

- กิจกรรมเสริมสร้างและยกระดับมาตรฐานการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (จ านวน 2 ครั้ง)  
โดยก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

(1) จัดอบรมให้ความรู้ (ออนไลน์) 
(2) จัดทดสอบความรู้ (ออนไลน์) 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
(1) จัดท าลิงค์พร้อมวิธีการเข้าระบบออนไลน์ให้

ผู้เข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้า 

ความเสี่ยง
ปานกลาง 

กผป. 
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-  พัฒนารูปแบบสื่อให้มีความ
ทันสมัยและน่าสนใจ  ทททปท  
- การจัดท าแผนพัฒนาเครือข่ายมี
การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
อย่างต่อเนื่อง พพพพพพพพพ  
- การจัดท าข้อมูลและองค์ความรู้
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือ
น าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
เครือข่ายได้รับทราบ 
 

(2) เพ่ิมช่องทางการรับฟังการอบรมผ่านสื่อ 
ออนไลน์ของ สคบ. 

(3) ก าหนดความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์การคุ้มครอง
ผู้บริ โภคและเหมาะสมกับกลุ่ ม เป้ าหมาย
ระยะเวลาการด าเนินการ 

          1) ครั้งที่ 1 (24 ก.พ. 65) 
- จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 150 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย : เครือข่ายภาคเอกชนเขต 
บางคอแหลม, เครือข่ายภาคมหาวิทยาลัย  
ม. ศรีปทุม , ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ 

          2) รั้งที่ 2 (30 มี.ค. 65) 
           - จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 70 คน 
           - กลุ่มเป้าหมาย : สมาพันธ์ชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร, สมาคมเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

 2.4 การกระจายอ านาจในการ
คุ้มครองผู้บริโภค ไปยังส่วนท้องถิ่น
ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เต็ม
รูปแบบ 

-  สคบ.ร่ วมมือกับส านั ก ง าน
คณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กทม. และจังหวัด และใน
การจัดท าค าของบประมาณ 
จัดท าแผนบูรณาการ แผนงาน 
กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัด การ
ติดตามประเมินผล เครือข่ายและ 

- ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2565  

ความเสี่ยงสูง สปจ. 
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อปท. ในการขับเคลื่อนงานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค 
-  การด า เนิ นการจั ดท าแผน
ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค
ใ น ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น  ด ด ด ด ด ด 
- การจัดท าคู่มือแนวทางการ
ปฏิบั ติ ง านด้ านการคุ้ มครอง
ผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น   ด ด ด ด ด ด   
-  การจั ดท าแบบส า รวจการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น   ด ด ด ด ด ด   
- การติดตามและประเมิน รวมถึง
นิ เทศแนวทางการปฏิบัติ งาน
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.5 หน่วยงานไม่มีอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับการท างานที่
เปลี่ยนแปลงไป 

สคบ . พิ จ า รณา เ พ่ิ ม อุ ป ก ร ณ์
คอมพิวเตอร์ใช้สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
- ให้กองคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
โฆษณาและส่วนเทคโนโลยีฯ 
ประสานความร่วมมือเพ่ือจัดท า
ระบบการตรวจสอบสื่อโฆษณา
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สคบ.จัดโครงการและเพ่ิม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
1) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ฝ่ายเฝ้าระวัง
ตรวจสอบโฆษณา ได้ด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ิม
ศักยภาพการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อโฆษณาเพ่ือการ
คุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
เนื้อหาการโฆษณาที่มีการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ 
และอินเทอร์เน็ต ที่ผิดกฎหมาย และใช้เป็นหลักฐานใน
การเปรียบเทียบความผิดผู้ประกอบธุรกิจ 

ความเสี่ยง
ปานกลาง 

สผพ. 
กคฆ. 
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 ๒) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เ พ่ือเ พ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน สัญญาเลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาด าเนินการ 120 วัน 
งบประมาณ 2,299,789 บาท 
 ๓) ด าเนินการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ส านัก/ 
กอง/ กลุ่ม เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย  
         ๓.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
4 เครื่อง  
         ๓.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
4 เครื่อง  
         ๓.๓ โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน 55 เครื่อง  
         ๓.4 โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล 3 ชุด  
         ๓ .5  เครื่ อ ง พิม พ์ เล เซอร์  LED สี  Network  
1 เครื่อง  
          ๓.6 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ LED สี  
7 เครื่อง 
         ๓.7 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ LED 
ขาวด า 4 เครื่อง วววววววววววววววววววว 
         ๓.8 สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ 17 เครื่อง และ 9) เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 8 เครื่อง 
๔. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อ
หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 41 หน่วย) 
สัญญาเลขท่ี 10/2565 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
ระยะเวลาด าเนินการ 95 วัน งบประมาณ 1,326,800 บาท 
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๕. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ตรวจสอบโฆษณา
สินค้าและบริการสู่การแจ้งเตือนภัยเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภ ค  ( OCPB Monitoring) ง บ ป ร ะ ม า ณ 
4,975,900 บาท ด าเนินการในปีงบประมาณ 2566  

3.ความเสี่ยง
ด้านการเงิน  
(2 ความเสี่ยง) 

3.1 กระบวนการขั้นตอนในการ
อนุมัติเงินยืมมีหลายขั้นตอน 

สคบ. ได้น าระบบเทคโนโลยีมาใช้
ในการยืมเงิน ลดขั้นตอน จทน.
การเงินตรวจสอบการยืมเงินด้วย
ความรวดเร็ว โดยก าหนดให้เป็น
ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานหรือน า 
AI มาใช้ในการตรวจสอบ  

- มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเบิกเงิน ยาเงิน ให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก  
โดยใช้ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง และโอนเงิน
ผ่าน krungthai corporate online 

ความเสี่ยง
ปานกลาง 

สลก. 

 3.2 การจัดโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการไม่
เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่
วางไว้ 

สคบ.มีมาตรการในการก ากับ 
ติ ด ต า ม  เ ร่ ง รั ด  ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณในการจัดโครงการ/
กิจกรรม  
 
 
 

สคบ. มมีาตรการในการก ากับ ติดตาม เร่งรัด การใช้จ่าย
งบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
๑) มีหนังสือแจ้งเวียนให้  ส านัก/กอง ทราบ และ
ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ รายปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งการขออนุมัติและ
การรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
๒) การก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การใช้ จ่ าย เ งินงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(รายไตรมาส) 
๓) ผลด าเนินงาน 
 
 

ความเสี่ยง
ปานกลาง 

สผพ. 
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การก ากับ ติดตาม เร่งรัด 
     1) ประสานและแจ้ง ส านัก/กอง ให้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมตามระยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไว้ใน 
แผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. 2565  
      2) ส านัก/กอง ขออนุมัติและรายงานผลโครงการ/
กิจกรรม ตามแบบฟอร์มตามที่ก าหนด ก่อนและหลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว 
      3) การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ครั้งที่ 1/2565 12 มกราคม 2565 
ครั้งที่ 2/2565 26 เมษายน 2565 

ระยะเวลา 
เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 

4.ความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติตาม
กฎหมาย/
กฎระเบียบ  
(๑ ความเสี่ยง) 

- กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานคุ้มครองผู้บริโภคมีหน่วยงาน
บังคับใช้หลายหน่วยงาน 

- สคบ.มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและ
การรับฟังความคิดเห็นร่วมกับ
หน่ ว ย ง านด้ านการคุ้ มครอง
ผู้บริโภค 

- ในขั้นตอนการยกร่างกฎหมาย กองกฎหมายและคดี 
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในทุกภาค
ส่วน ได้แก่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบธุรกิจ องค์กร
ผู้บริ โภค โดยจะน าผลการรับฟังความคิดเห็นมา
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายให้มีเนื้อหาที่มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา และ กกค. ต้อง
ด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกฎหมาย 
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ และจัดท าเป็นรายงานการ
วิ เ คราะห์ผลกระทบที่ อ าจ เกิ ดขึ้ นจากกฎหมาย  
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ และจัดท าเป็นรายงานการ

ความเสี่ยง
ปานกลาง 

สผพ. กกค. 
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วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมายและเปิดเผย
ผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อประชาชน ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ร าชอาณาจั กร ไทย  มาตรา  77 วรรคสอง 
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และ
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย ประเด็นปฏิรูป 
ที่ 6 มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและ
เสนอร่างกฎหมายที่มีความส าคัญ 

5.ความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
(2 ความเสี่ยง) 

5.1 ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่
เสถียร เนื่องจากมีการปิดระบบเพ่ือ
ปรับปรุงเครือข่ายบ่อยครั้ง ท าให้
เ กิ ด ปั ญ ห า / อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน เช่น กรณีการประชุม
ออนไลน์ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่สามารถสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง 

สคบ.มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต
เป็นประจ าทุกวันในเวลา 07.30 
น. ซึ่งหากพบปัญหาจะติดต่อให้
เ ช่ า สั ญ ญ า ณ ฯ  ทั น ที  โ ด ย มี
เจ้าหน้าที่ท่ีสามารถติดต่อได้อย่าง
น้อย ๓ คน  
 
 

- การเช่าบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 กับบริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) โดยปัจจุบันมีการเช่าบริการ
อิน เทอร์ เน็ ต  Fiber Optic ความเร็ ว  100 Mbps 
(Domestic 1 0 0 %  แ ล ะ  International 5 0 % )
สามารถแจ้งปัญหา/ ข้อขัดข้องในการใช้บริการผ่าน
ช่องทางดังนี้ 
1) Open line : itOCPB_helpdesk 
2) Helpdesk NT โทร. 0 2142 1177 และ  
๓) สทส. สผพ. 

ความเสี่ยง
ปานกลาง 

สผพ. 

 5.2 หน่วยงานมีบุคลากรผู้มีความ
เชี่ ย วชาญงานด้ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศจ านวนน้อย 

สคบ.มีมาตรการจัดอบรมให้
ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเบื้องต้นให้แก่บุคลากร
ภายในองค์กร ให้สามารถจัดการ
ปัญหาง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง เพ่ือ

สคบ.ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอบรมการใช้งานระบบ
สารสนเทศของ สคบ. ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐเพ่ือการ
ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 
ห ลั ก สู ต ร  Data Governance for Management  

ความเสี่ยงสูง สลก. 
สผพ.  

(ส่วนเทคโนฯ) 
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ล ด ภ า ร ะ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 จ านวนผู้เข้าอบรม 25 คน 
และหลั กสู ตร  PDPA in Practice for Management  
จ านวนผู้เข้าอบรม 25 คน อยู่ระหว่างเตรียมจัดอบรมใน
ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2565 
- อบรมการใช้งานระบบคุ้มครองผู้บริโภค ให้กับผู้ใช้งาน
ระบบทุกระดับ เมื่อเดือนเมษายน 2565 
- อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 จ านวนผู้เข้า
อบรม 19 คน และรุ่นที่ 2 – 4 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 
2565 จ านวน 34 คน 
- อบรมการใช้งานระบบจองห้องประชุม-จองรถราชการ 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 จ านวนผู้เข้าอบรม 36 คน 
- อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้าน
ฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จ านวนผู้เข้า
อบรม 31 คน 

6.ความเสี่ยง
ด้านความ
น่าเชื่อถือของ
องค์กร  
(1 ความเสี่ยง) 

6.1 การถูกกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดี
แอบอ้างชื่อหน่วยงานเรียกรับเงิน
จากผู้ประกอบธุรกิจ 

ในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
สคบ. จะมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบ
ธุรกิจทราบล่วงหน้า และเจ้าหน้าที่
จะสวมใส่เครื่องแบบชุดปฏิบัติการ
สีน้ าเงินเข้ม พร้ อมแสดงบั ตร
พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อผู้ประกอบ
ธุรกิจ  
- มีการตรวจสอบและด าเนินคดีกับ
ผู้ที่แอบอ้างหน่วยงาน   สาวสวส  
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนว

- มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อผู้ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 5วรรคหนึ่ ง (1) แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 – 2560 
- ในการลงพ้ืนที่ เ พ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงของกอง
คุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
จะมีหนังสือน าขอเข้าพ้ืนที่สถานประกอบการทุกครั้ง 
และเจ้าหน้าที่จะสวมใส่เครื่องแบบชุดปฏิบัติการสีน้ าเงิน
เข้มพร้อมแสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อผู้ประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยง
ปานกลาง 

กคส./กคฆ./
กคฉ./กคต./

กกค. 
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ทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ของ สคบ. อย่างชัดเจนเพ่ือไม่ให้มี
การเรียกรับสินบท  

ส าหรับการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2564 กองคุ้มครองผู้บริ โภคด้านธุรกิจขายตรง 
และตลาดแบบตรง โดยผู้อ านวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์และติดตามสอดส่องการประกอบธุรกิจ พนักงาน
เจ้ าหน้าที่ และคณะ ได้ รับอนุญาตให้ลงพ้ืนที่ เ พ่ื อ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน
ตาม มาตรา 5 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เพ่ือตรวจสอบการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ 
- ในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่   
จะมีหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ในการ
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือให้อ านวยความ
สะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และ
เจ้าหน้าที่จะสวมใส่เครื่องแบบชุดปฏิบัติการสีน้ าเงินเข้ม 
พร้อมแสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อผู้ประกอบธุรกิจทุกครั้ง 
- ในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ เพ่ือตรวจแนะน า
การใช้ข้อความโฆษณาให้ถูกต้องตาม พรบ. คุ้มครอง
ผู้บริโภค จะมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบธุรกิจทราบล่วงหน้า 
และพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค  
จะสวมใส่ เครื่ องแบบชุดปฏิบัติ การสีน้ า เ งิน เข้ม  
พร้อมแสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อผู้ประกอบธุรกิจ 

 

************************************* 
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2.2 งานด้านการจัดท ามาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมมาตรการจัดการ
ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ ๑ การน าองค์กร ก าหนดให้
ส่วนราชการ ผู้บริหาร ต้องก าหนดให้มีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม  
อันเป็นผลมาจากการด าเนินงานของส่วนราชการ รวมทั้งมีการน าวิธีการ มาตรการ ที่ก าหนดไว้ไปปฏิบัติ  
จึงน าไปสู่การจัดท าแผนความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือจัดการป้องกัน ผลกระทบทางลบต่อสังคม และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘/(๓) ระบุว่าก่อนเริ่ม
ด าเนินการส่วนราชการต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบทุกด้าน ก าหนดขั้นตอน การด าเนินงาน  
ที่โปร่งใสมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน  
   กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ด าเนินการวิเคราะห์แผนกิจกรรม/โครงการ ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จ านวน 3 โครงการ 
ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 ด้าน เพ่ือจัดท าร่างมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมา
จากการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามมติที่
ประชุมคณะท างานจัดการผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินงาน 
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยมีมาตรการ
ในการจัดการผลกระทบทางลบฯ ดังนี้    
   ๒.๒.๑ ด้านเศรษฐกิจมีโครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ สคบ. จ านวน 1 โครงการ ได้แก ่

        1) ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความช ารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ....  
  มาตรการแก้ไขผลกระทบทางลบ  
  ร่างพระราชบัญญัติความช ารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... เป็นการยกร่าง
กฎหมายขึ้นใหม่ซึ่งก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็ น
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน  
ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560   มาตรา 77 วรรค และพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 5 วรรคสาม 
มาตรา 12 
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         โดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จะต้องด าเนินการจัดรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความช ารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ....  
ในทุกภาคส่วน ได้แก่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบธุรกิจ องค์กรผู้บริโภค โดยต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็น
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน การจัดรับฟังความคิดเห็น การสัมภาษณ์ หรือการเชิญให้เข้าร่วมชี้แจงหรือการ
ส ารวจความคิดเห็น ด้วยก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
        ผลการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขผลกระทบฯ    
    ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้แก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดเพ่ือความช ารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... โดยพิจารณาความเห็น สถิติข้อพิพาทและประเด็น
ปัญหาเกี่ยวกับความช ารุดบกพร่องของสินค้าจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
             - จัดให้มีการประชุมคณะท างานพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติความรับ
ผิดเพ่ือความช ารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ....  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อสังเกตเพ่ิมเติมจากผู้แทนของสภาองค์กรของผู้บริโภค 
             - จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติ
ความรับผิดเ พ่ือความช ารุดบกพร่องสินค้า พ.ศ.  . . . .  ตามช่องทาง ได้แก่  เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
http://ocpb.go.th ระหว่างวันที่ 2 – 31 พฤษภาคม 2565  และทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย 
http://www.law.go.th ระหว่างวันที่ 2 - 31 พฤษภาคม 2565 
            - มีหนังสือขอรับทราบความคิดเห็นไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคผู้ประกอบ
ธุรกิจ และองค์กรผู้บริโภคจ านวน 20 หน่วยงาน เพ่ือจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น และ
ส่งความคิดเห็นดังกล่าวมายังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 

          - ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๒.๒ ด้านสังคมมีโครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ สคบ. จ านวน 2 โครงการ ได้แก ่

        ๑) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ 
                มาตรการแก้ไขผลกระทบทางลบ  
      จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อ การผลิตสื่อที่มีเนื้อหาเหมาะสมในแต่ช่วง
อายุของผู้บริโภคตลอดจนกลุ่มด้วยโอกาส กลุ่มเปราะบางทางสังคม และต้องสอดคล้องกับช่องทางการ
เผยแพร่ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินค้า
และบริการของผู้บริโภคได้ 
       ผลการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขผลกระทบฯ    
     - กิจกรรมการสร้างความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคของภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (จ านวน 4 ครั้ง) โดยก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้    
1. การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  2 การจัดอภิปรายให้ความรู้ (ออนไลน์) เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโควิด – 19  
     -  จัดอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. โดยก าหนด
ความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
     - จัดทดสอบความรู้ เพ่ือวัดผลการอบรมให้ความรู้สืบค้นข้อมูลอ้างอิงทาง
วิชาการจากหน่วยงานหรือเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ และน ามาวิเคราะห์ให้เหมาะกับบริบท ของ สคบ.  
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เพ่ือน ามาใช้ประกอบการจัดท ากลยุทธ์การผลิตสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น รูปแบบของสื่อแต่ละ
ประเภท เนื้อหา ช่วงเวลาในการเผยแพร่ การใช้ภาษา การใช้สี และการเลือกใช้ Effect ที่เหมาะสม
ประกอบการน าเสนอ 

  2) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลการให้บริการเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลการ
คุ้มครองผู้บริโภค (งบแผนงานบูรณาการ)  

      มาตรการแก้ไขผลกระทบทางลบ  
       มีการควบคุม ก ากับการพัฒนาระบบให้เป็นไปตามความต้องการการใช้งาน ตาม
ขอบเขตของงาน (TOR) และตามระยะเวลาที่ก าหนด ตรวจสอบ ดูแลบ ารุงรักษาระบบให้สามารถให้บริการได้
โดยปกติ การใช้งานระบบเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งาน 
        ผลการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขผลกระทบฯ    
     - วิธีการด าเนินการประชุมชี้แจงโครงการ การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค ตามโครงการพัฒนาระบบฯ ร่วมกับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 
พฤษภาคม 2565    ณ ห้องประชุม 5 สคบ. 
   ปัจจุบันโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลการให้บริการเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลการ
คุ้มครองผู้บริโภคอยู่ระหว่างด าเนินการประชุม Site Visit กับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย 21 หน่วยงาน  
เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของระบบร่วมกัน (ด าเนินการแล้ว 20 หน่วยงาน) 
 

2.3 งานด้านการจัดท าแผนการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หน่วยงานได้จัดท ารายงานการควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ประหยัด และมีประสิทธิผล  
ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดความเสียหาย ไม่ว่าจะในรูปของความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของ
การใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต และข้อ 6 ก าหนดให้หน่วยงานรายงานต่อส านักปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี โดยหน่วยงานได้มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกๆ 6 เดือน และตามมติ 
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ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโภค  ครั้งที่ 1/2564  
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบ แผนการประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในของ สคบ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 11 ภารกิจ ดังนี้ 
   ภารกิจที่ 1 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภค 

  ภารกิจที่ 2 การตรวจสอบ ควบคุม ผู้ประกอบธุรกิจตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค และพรบ. 
คุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

  ภารกิจที่ 3 การบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค (งานบังคับคดี) การจัดเก็บ
ฐานข้อมูลการบังคับคดี 

  ภารกิจที่ 4 ภารกิจตามกฎหมาย(งานจัดท าแผนพัฒนากฎหมายระยะ 4 ปี และแผนพัฒนา
กฎหมายรายปีทั้งกฎหมายระดับพรบ. และกฎหมายล าดับรอง) 

  ภารกิจที่ 5 ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  ภารกิจที่ 6 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
  ภารกิจที่ 7 ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
  ภารกิจที่ 8 การพัฒนาบุคลากร 
  ภารกิจที่ 9 การเงินบัญชี (การยืมเงินทดรองราชการเกินจากความเป็นจริง) 
  ภารกิจที่ 10 งานพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ  
  ภารกิจที่ 11 การตรวจสอบภายใน 
 

   โดยพิจารณาคัดเลือกจากภารกิจที่มีความเสี่ยงที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จ านวน 11 ภารกิจ และคัดเลือกภารกิจส าคัญที่ต้องรายงานผลต่อส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 3 ภารกิจ ดังนี้  
   ภารกิจที่ 1  ภารกิจการบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค (งานบังคับคดี) การ
จัดเก็บฐานข้อมูลการบังคับคดี   หน่วยงานรับผิดชอบ กองกฎหมายและคดี   
   ภารกิจที่ 2  ภารกิจตามกฎหมาย (การจัดท าแผนพัฒนากฎหมายระยะ 4 ปี) หน่วยงาน
รับผิดชอบ กองกฎหมายและคดี   
   ภารกิจที่ 3  ภารกิจการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  หน่วยงานรับผิดชอบ 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   
 

    ผลการด าเนินงาน: ตามแผนควบคุมภายในของส านักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยภารกิจ จ านวน 11 ภารกิจ ซึ่งพบว่า สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามแผนควบคุมภายในทุกภารกิจ เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100  
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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 ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และน ามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การ
ประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (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 ส่วน 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 91.99 2) การใช้งบประมาณ ผลคะแนนการประเมิน
ได้ ร้อยละ 82.21  3) การใช้อ านาจ ผลคะแนนการประเมินได้ ร้อยละ 86.85  4) การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ผลคะแนนการประเมินได้ ร้อยละ 82.63  5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ผลคะแนนการประเมินได้ 
ร้อยละ 86.37  

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment (EIT) ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้หน่วยงานวัดคะแนนจากแบบสอบถามจากการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อราชการกับ สคบ. (จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 400 รายชื่อ) ซึ่งประกอบด้วย 
3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) คุณภาพการด าเนินงาน ผลคะแนนการประเมินได้ ร้อยละ 86.02 2) ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ผลคะแนนการประเมินได้ ร้อยละ 76.75 3) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ผลคะแนนการประเมินได้ 
ร้อยละ 80.55   

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
(OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน โดยการเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยให้ส านัก/กอง/กลุ่ม (ศูนย์เทคโนฯ) สผพ. 
เป็นหน่ วยงานหลักในการ เปิด เผยและลงข้อมูลผ่ านทาง เว็บ ไซต์  ซึ่ งประกอบด้ วย  2  ตั วชี้ วัด  
1) การเปิดผลข้อมูล ผลคะแนนการประเมินได้ ร้อยละ 100.00 2) การป้องกันการทุจริต ผลคะแนนการ
ประเมินได้ ร้อยละ 100.00    

         ผลการด าเนินงาน  :  รายงานผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565  
คะแนนภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คือ 90.14 คะแนน ระดับผลการประเมิน  
อยู่ในระดับ A ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 การป้องกันการทุจริต (OIT) 100.00 
2 การเปิดเผยข้อมูล (OIT) 100.00 
3 การปฏิบัติหน้าที่ (IIT) 91.99 
4 การใช้อ านาจ (IIT) 86.85 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT) 86.37 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (IIT) 8๖.๐๒ 
7 การใช้งบประมาณ (IIT) 82.๖๓ 
8 คุณภาพการด าเนินงาน (EIT) 8๒.๒๑ 
9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) ๘๐.๕๕ 

10 การปรับปรุงการท างาน (EIT) ๗๖.๗๕ 

คะแนนเฉลี่ยรวม ๙๐.๑๔ 

http://itas.nacc.go.th/
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   ข้อเสนอแนะ : จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2565” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 65 จะต้องมีผล
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT)  
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล (OIT) จ านวนทั้งสิ้น  
10 ตัวชี้วัด สคบ. ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปี 2565 จ านวน 90.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A 
หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตามตัวชี้วัด
และหลักเกณฑ์ การประเมิน ITA ซึ่งมีบางส่วนที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นผ่าน
ระบบ (ITAS) สามารถแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้   
   ๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency  
Assessment: IIT) ควรพัฒนา/ปรับปรุง ได้แก่ 
      - ควรมีการวิเคราะห์วิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งบประมาณ พร้อมทั้งด าเนินการ 
ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านรูปแบบการสื่อสารต่างๆเช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์  
อินโฟกราฟิก และช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน เป็นต้น  
      - ควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
พร้อมทั้งก ากับติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ ให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุด  
      - ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
      - ควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ – สอบถาม เกี่ยวกับขั้นตอนการร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้าที่ ในหน่วยงาน  ให้แก่บุคลากรภายในแลบุคคลภายนอก  
เพ่ือความสะดวกต่อการทักทวงและร้องเรียน 
   ๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ควรพัฒนาแลปรับปรุง ได้แก่ 
       - ควรพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย
มากขึ้น และสร้างความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเพ่ิมขึ้น 
      - หน่วยงานควรจัดท าและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการ
สื่อสารสองทาง รวมทั้งควรจัดท าช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น  Facebook 
Twitter หรือ Instagram เป็นต้น และ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกต 
เห็นได้โดยง่าย 
      - หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์  
และควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งควรเผยแพร่ช่องทางการ้องเรียน
เจ้าหน้าทีใ่นจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย  
   ๓) แบบวัดการเปิ ดเผยข้ อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการท างานอย่างต่อเนื่อง 
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ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เห็นควรน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของส านักงาน ป.ป.ช.    
มาปรับใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานและถอดบทเรียนจากผลการประเมินฯ ดังกล่าว เพ่ือให้ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖  
มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดต่อไป 
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2.5 งานด้านการบริหารจัดการความรู้ (KM Knowledge Management)  
 
 
 
 
 
 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11  
ได้ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร มาประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือให้ทุกคน
ในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
   คณะท างานบริหารจัดการความรู้ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ได้ให้
ความเห็นว่าให้มีการจัดกิจกรรม ตามแผนการบริหารจัดการความรู้ KM ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ในแต่ละส านัก/กอง/กลุ่ม โดยมีกิจกรรม จ านวน ๕ กิจกรรม ได้แก่  
   ๑) กิจกรรม Meeting room (กิจกรรมบังคับ) 
   ๒) กิจกรรม การจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน One Page (กิจกรรมบังคับ) 
   ๓) กิจกรรม Morning Brief (สลก.เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ) 
   ๔) กิจกรรม เล่าสู่กันฟัง (กิจกรรมไม่บังคับ) 
   ๕) กิจกรรม ห้องสุมดภายในองค์กร (กิจกรรมไม่บังคับ) 
 

   ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความรู้ KM ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   2.5.1 กิจกรรม Meeting room (กิจกรรมบังคับ) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรภายในองค์กร จากส านัก/กอง/กลุ่ม ทั้งหมด 24 ประเด็น คือ 
 

ประเด็น
ที ่ ประเด็นในการประชุม องค์ความรู้ที่ได้จากการประชุม หน่วยงาน 

1 การบริหารจัดการงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ 

การก าหนดแนวทางปฏิบัติ ในการบริหารจัดการ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ปรับรูปแบบการประชุม หรือสัมมนาแบบปกติ  
ให้เป็นรูปแบบของการประชุม หรือสัมมนาผ่านระบบ
ออนไลน์ เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณให้มากท่ีสุด 
2) เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสให้
เป็น ไปตามแผนปฏิบัติ ง านและแผนการใช้จ่ าย
งบประมาณประจ าปีของ สคบ. ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี ของ สคบ.  
ในปีงบประมาณถัดไปได ้

สผพ. 
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3) ส านั ก/กอง/กลุ่ ม  มีความประสงค์จะขอ ใช้
งบประมาณที่เหลือจากส านัก/กอง/กลุ่ม อ่ืนในสังกัด 
สคบ. จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต้องท าความ
ตกลงกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณ และเสนอ
ขออนุมัติใช้งบประมาณดังกล่าว   

2 การขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 

มี การขับ เคลื่ อนการด า เนิ น งานของส านั ก ง าน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พบกับปัญหา/อุปสรรค
หลายประการที่ส่ งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและ
ผลส าเร็จในการด าเนินงานของ สคบ. ดังนั้น จึงได้มีการ
ประชุมหารือ เพ่ือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน สรุปได้ ดังนี้ 
1) การจัดท าตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ของแผนปฏิบัติ
ราชการรายปีของ สคบ. เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลในรายไตรมาส/ 6 เดือน /9 เดือน/ 
12 เดือน ควรค านึงถึงค่าเป้าหมายไม่ควรตั้งเกณฑ์ให้
สูงจนไม่อาจสามารถด าเนินการได้ และต้องสะท้อนตาม
การปฏิบัติ งานจริงของเจ้าหน้าที่  แต่ก็ ไม่ควรต่ า
จนเกินไปด้วย 
2) ให้ส านัก/กอง/กลุ่ม ในสังกัด สคบ. ให้ความส าคัญ
กับการบริหารจัดการอัตราก าลังบุคลากรที่จ ากัด เพ่ือ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 
สคบ. ในภาพรวม 
3) ส าหรับกระบวนงานที่มีความยุ่งยาก และต้อง
ประสานการท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีสถานะความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด อาทิ  
การจัดท าระบบฐานข้อมูลทางกฎหมายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ต้องประสานการท างานร่วมกัน
ตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป โดยกองกฎหมายและคดีจะ
ยังด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายบางส่วนยังไม่
แล้ ว เสร็ จ  แต่ ในส่ วนของฐานข้อมูลกฎหมายที่
ด าเนินการจัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้น าส่งส่วน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อด าเนินการต่อไป เป็นต้น 
 
 
 
 

สผพ. 
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3 ปัญหาการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่
กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ได้ รับ
มอบหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ปี ง บประมาณ  2565  เ กิ ด จ าก
ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย 

องค์ความรู้ที่ได้จากปัญหาการด าเนินตามตัวชี้วัด คือ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร และการปฏิบัติงานที่ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ/หน้าที่ 
กระบวนการ ท างานของ สคบ. รายละเอียดตัวชี้วัด 
หลักการก าหนดตัวชี้ วัด  และวิธีด า เนินการตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้มากยิ่งขึ้น จากเอกสาร คู่มือการ
อธิบายจากผู้บังคับบัญชา 

กผป. 

4 ปัญหาการผลิตสื่อและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้
ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายซึ่ งมีประเด็น
ถ่ายทอดองค์ความรู้ คือ 
1) ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ที่มีเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบันเพ่ือรองรับ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
ท าให้การผลิตสื่อจ าเป็นต้องสอดคล้อง
กับช่องทางนั้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้อง
เข้าใจในรายละเอียดของช่องทางต่างๆ 
อย่างชัดเจน 
2 )  รู ป แ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร มี ก า ร
เ ปลี่ ย นแปล ง ไปจ าก เ ดิ ม  ท า ใ ห้
ผู้ปฏิบัติงานต้องพัฒนาทักษะทั้งด้าน
การผลิตและการเผยแพร่อย่างถูกต้อง 
3) ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ถูกจ ากัด
อยู่ในกรอบราชการ ท าให้ไม่สามารถ
ดึ งศั กยภาพหรื อการแสดงความ
คิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานมาใช้ได้อย่าง
เต็มที ่
4) ความถูกต้องของเนื้อหาในด้าน
ต่างๆ เช่น ข้อกฎหมาย รูปภาพที่ใช้
ประกอบ การสะกดค าถูกผิด ภาษาที่
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร สื่ อ ส า ร ไ ป ยั ง
กลุ่มเป้าหมาย  
5) ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติ งาน เช่น สวัสดิการ 
รางวัลตอบแทน การปรับเงินเดือน 
การเลื่อนต าแหน่ง คุณภาพชีวิตที่ ดี
และม่ันคง 

องค์ความรู้ที่ ได้รับจากปัญหาการผลิตสื่อและการ
เผยแพร่ประชาสัม พันธ์ผ่ านช่องทางต่ างๆ  คื อ  
1) การปลุกขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และการ
ท างานเป็นทีม 
 

2 )  ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น มี ก า ร ก ล่ า ว ถึ ง ป ร ะส บ ก า ร ณ์
ความสามารถของตนเอง จุดแข็ง จุดอ่อน ทักษะในการ
ท างาน หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ เพ่ือสานสัมพันธ์กับ
ผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน 
 

3) มีการวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ ์
 

4) เกิดความเชื่อมโยงรูปแบบของการท างานเป็นทีม มี
กระบวนการในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ
ของการคิดริเริ่มและการสร้างนวัตกรรม 

กผป. 
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5 ปัญหาที่เกิดจากการจัดเก็บอุปกรณ์ 
เอกสาร หลักฐาน  ซึ่งปัญหาที่พบมี 
ดังนี้ 
1) เอกสารปะปนกัน เช่น แฟ้มมีหลาย
เรื่องรวมกัน 
2) ขนาดมาตรฐานในการจัด เก็บ
เอกสาร เช่น ไม่มีหมวดหมู่ 
3) ขาดผู้ รับผิดชอบเอกสาร เช่น 
ผู้ปฏิบัติงานต้องถ่ายส าเนาเก็บไว้ 
4) เก็บเอกสารไม่เหมาะกับขนาดหรื
อปริมาณเอกสาร เช่น เอกสารล้นแฟ้ม 
5 )  ขาด อุปกรณ์ ในการจั ด เ ก็ บที่
เหมาะสมและเพียงพอ เช่น แฟ้มต้อง
จัดเก็บใต้โต๊ะผู้ปฏิบัติงาน 
6) ไม่มีระบบท าลายเอกสาร 
7) ไม่มีระบบการยืมและคืนเอกสาร 
ที่ดี เช่น อุปกรณ์หาย แฟ้มหาย หรือไม่
ทราบว่าใครน าแฟม้ออกไป 

องค์ความรู้ที่ ได้ รับจากปัญหาการจัดเก็บอุปกรณ์
เอกสารหลักฐานอย่างเป็นระบบ คือ ...................  
1) วิธีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 
2) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการยืมอุปกรณ์ และ
เอกสาร 
3) มีการก าหนดให้จัดท าหมวดหมู่ของแฟ้มเอกสารให้
สามารถสืบค้นได้ง่าย 

กผป. 

6 การจัดการและด าเนินการร้องทุกข์
เกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
แอปพลิ เคชันเฟซบุ๊ ค (Facebook) 
ต่อมาปรากฏว่าได้รับสินค้าไม่ตรง
ตามที่ตกลงกัน ไว้  หรือไม่ตรงปก
หรือไม่ได้รับสินค้า 

-  ให้พนักงานเจ้ าหน้าที่ สามารถด า เนินการตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
1) กรณีผู้ร้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ถูกร้อง ให้
ด าเนินการคัดทะเบียนราษฎร์รายชื่อบุคคลของที่ผู้ร้อง 
ให้ด าเนินการคัดทะเบียนราษฎร์รายชื่อบุคคลของที่ผู้
ร้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพ่ือเรียกบุคคลนั้นมาสอบ
ข้อเท็จจริง 
2) กรณีผู้ถูกร้องใช้บริการผ่านบริษัทขนส่งสินค้า ให้ท า
การประสานบริษัทขนส่งสินค้าและท าหนังสือเชิญ
บริษัทขนส่งสินค้ามาเพ่ือท าการประสานกับผู้ถูกร้อง
เพ่ือคืนเงินให้กับผู้ร้อง 
3) กรณีรายละเอียดไม่ครบถ้วนให้มีหนังสือขอทราบ
รายละเอียดจากผู้ร้องก่อน 

กคฉ. 

7 การชี้แจงตัวชี้วัดของกองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านฉลาก 
 

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ทราบถึง ตัวชี้วัดที่
จะต้องด าเนินการ จ านวน 3 ตัว คือ 
  1) ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องทุกข์ในปีปัจจุบันที่
ด าเนินการจนได้รับข้อยุติ ค่าเป้าหมาย 40 เปอร์เซ็นต์ 
  2) ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องทุกข์ในอดีตที่ได้รับการ
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ ค่าเป้าหมาย 30 เปอร์เซ็นต์ 

กคฉ. 
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  3) ร้อยละของจ านวนข้อมูลของสินค้าหรือบริการที่มี
การแจ้งเตือนภัยในต่างประเทศ และมีการแจ้งเตือนภัย
ให้กับผู้บริโภคภายในประเทศผ่านเว็บไซต์ สคบ. 
ซึ่ ง แต่ ล ะฝ่ า ยมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ต้ อ งด า เ นิ นก าร  ดั ง นี้   
- ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
  1) ร้อยละของจ านวน เรื่องร้องทุกข์ในปีปัจจุบันที่
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ ค่าเป้าหมาย 40 เปอร์เซ็นต์ 
  2) ร้อยละของจ านวน การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
ที่ได้รับมอบหมายค่าเป้าหมาย 30 เปอร์เซ็นต์ 
- ฝ่ายควบคุม 
   1)  จ านวนการตรวจสอบผู้ ประกอบธุ รกิจค่ า
เป้าหมาย 40 เปอร์เซ็นต์ 
   2) ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ค่าเป้าหมาย 30 
เปอร์เซ็นต ์
- ฝ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าและบริการ 
  1) ร้อยละของจ านวนข้อมูลสินค้าหรือบริการที่มีการ
แจ้งเตือนภัยในต่างประเทศ และมีการแจ้งเตือนภัย
ให้กับผู้บริ โภคภายในประเทศผ่านเว็บไซต์ สคบ.  
ค่าเป้าหมาย 40 เปอร์เซ็นต์ 
  2) ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับมอบหมาย ค่าเป้าหมาย 30 
เปอร์เซ็นต ์
  3) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย ในการสนั บสนุ นภารกิ จ ของ  สคบ .  
ค่าเป้าหมาย 15 เปอร์เซ็นต์ 

8 สร้างการรับรู้รับทราบในเรื่อง
แผนปฏิบัติราชการปี 66 - 70 

บุคลากรของ สลก. ได้ทราบถึงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคให้มี
ประสิทธิภาพ การบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภคได้
อย่างทั่วถึง ยกระดับองค์กรให้ทันสมัยมีสมรรถนะ 

สลก. 

9 การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ บุคลากรของ สคบ. ได้ทราบถึงการปฏิบัติตน ได้แก่  
มีมารยาท เคารพผู้ใหญ่ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ให้บริการ
แก่บุคลากรในองค์กรด้วยความรวดเร็ว 

สลก. 

10 นโยบายของ ลคบ. บุคลากรของ สคบ. ได้ทราบถึงแนวนโยบายของ ลคบ. 
ได้แก่  
1) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

สลก. 
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2) การกระจายงานลงสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น  
3) การหมุนเวียนงาน  
4) การบังคับใช้กฎหมาย  
5) ความก้าวหน้าของบคุลากร 

11 ปัญหาในการด าเนินงาน บุคลากรของ สคบ. ได้ทราบถึงปัญหาของแต่ละส่วน 
เช่น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ต้องการให้มีข้าราชการ/
พนักงานราชการประจ า เพ่ือให้ค าแนะน ากับเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นพนักงานจ้างเหมา ให้มีแนวทางปฏิบัติเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

สลก. 

12 พิจารณาร่างแผนพัฒนาการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ภายใต้แผนงาน (program) แผนงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น ซึ่งส านักประสานและส่งเสริม
การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด ได้จัด
ประชุม จัดท ากรอบร่างแผนพัฒนา
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 5 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

บุคลากรของ สคบ.  ได้รับความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่นระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ภายใต้
แผนงาน (program) แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่น  เพ่ือน าไปพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับภูมิภาคและ
ท้องถิ่นให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยรวมกับหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องในการพัฒนาทักษะองค์ความรู้  ความ
เชี่ยวชาญในการด าเนินงาน ผ่านช่องทางที่ทันสมัย  
การพัฒนากลไกการด าเนินงาน ผ่านช่องทางที่ทันสมัย 
การพัฒนากลไกการด าเนินงานให้ครอบคลุมในระดับ
พ้ืนที่ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการต่างๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่าง
ทั่วถึงเป็นธรรม 

สปจ. 

13 การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์จาก
ผู้บริโภคคงค้าง 

บุคลากรของ สคบ ได้ทราบถึงวิธีการจัดการเรื่องคงค้าง
ของเจ้าหน้าที่ท่ีลาออกแล้ว คือ 
    1) สร้างทีมงานในการปฏิบัติงาน 
    2) ล าดับความส าคัญของส านวนที่ได้รับมอบหมาย 
    3) ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีการปฏิบัติงานของแต่ 
ละราย เพ่ือให้ทราบรายการส านวยที่ได้รับผิดชอบว่า
อยู่ขั้นตอนกระบวนการใด 

กคฆ. 

14 ถ่ายทอดความรู้ด้านการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์จาก
ผู้บริโภค 

บุคลากรของ สคบ. ได้ทราบถึงแนวทางการแก้ไข้ปัญหา
เรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค ดังนี้ 
1) กรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายหลายรายให้
ด าเนินการอย่างเร่งด่วนและน าเสนอคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือพิจารณา ด าเนินการฟ้องคดีแทน
ผู้บริโภค 

กคฆ. 
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2) กรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้บริการ
ประเภทการขนส่งสินค้า (อาหาร) เช่น Food panda  
Gab food lineman หากบริษัทยื่นขอจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง  พ.ศ.  2545 ให้ ส่ ง 
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบ
ตรงด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
3) การด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับ
การซื้อขายสินค้าออนไลน์ คือ ให้เจ้าหน้าที่คัดแยก
ส านวนให้เป็นหมวดหมู่ เช่น ได้รับสินค้าไม่ตรงตาม
สั่งซื้อ ให้ด าเนินการจัดส่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เป็นผู้ด าเนินการประกอบส าเนา เพ่ือจะได้ด าเนินการ
จัดท าขอเอกสารเพ่ิมเติมหากผู้ร้องเรียนไม่ส่งภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เจ้าหน้าที่จะยุติเรื่องตามระเบียบฯ 

15 การด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ/อนุกรรมการ มีการ
มอบหมายการปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบ เช่น จัดความ
เรียบร้อยในห้องประชุม เจรจาไกล่เกลี่ยขั้นต้นก่อนจะเข้า
ห้องประชุมไกล่เกลี่ย 

กคฆ. 

16 ปัญหาด้านการปฏิบัติงานตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
1) ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติงานด้วย
ความระมัดระวัง รอบคอบ และก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน เพ่ือให้
แผนงานที่ได้ก าหนดไว้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และแล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลา 
2 )  ปั ญ ห า ใ น ก า ร ป รั บ แ ผ น ก า ร
ตรวจสอบ เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ใน
ปั จ จุ บั น  โ ดยผู้ บ ริ ห า ร ได้ ใ ห้ กลุ่ ม
ตรวจสอบภายในมีการปรับแผนการ
ตรวจสอบ 

องค์ความรู้ที่ได้จากแผนการตรวจสอบภายใน  ดังนี้ 
1) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการ
ตรวจสอบภายในที่ ได้จัดท าไว้  โดยจะต้องมีการ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ได้ก าหนด
ไว้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการศึกษาจากเอกสาร 
คู่มือการตรวจสอบ และการอธิบายจากผู้บังคับบัญชา 
2) เมื่อมีการปรับแผนการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ตรวจสอบภายในจะต้องบริหาร และก าหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จของแต่ละงานเพ่ือให้เป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบที่ได้ปรับใหม่ 

กตส. 

17 ปัญหาด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในที่พบ คือ 
1) ผู้ ปฏิบัติ งานขาดทักษะในบาง
ขัน้ตอนของการปฏิบัติงาน 
2) ปัจจุบัน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง

องค์ความรู้ที่ได้จากการตรวจสอบภายใน คือ   
1) ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
2) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และจัดเก็บ

กตส. 
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ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการพัฒนาและ
ศึกษาหาความรู้ ในการตรวจสอบ
ภายในเ พ่ิ มมากขึ้ น เ พ่ื อให้ ทั นกั บ
สถานการณ ์
3) รูปแบบการสื่อสารรายงานผลการ
ตรวจสอบมี การ เปลี่ ยนแปลง ไป  
โดยปัจจุบันจะต้องมีการรายงานผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการจัดเก็บ
ข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การจัดเก็บ
และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง และครบถ้วน 
4) ปัญหาด้ านการจัดเก็ บเอกสาร 
รายงานผลการตรวจสอบ โดยการจัดเก็บ
เอกสารรายงานผลการตรวจสอบยังไม่
เป็นระบบ ยากแก่การค้นหา 
5) ปัญหาด้านการได้รับเอกสารจาก
หน่วยรับตรวจมีความล่าช้า 

ข้อมูลให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3) ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุข้อมูลที่มีความเพียงพอ  
มีความน่าเชื่อถือ มีความเก่ียวข้อง และท่ีเป็นประโยชน์
ต่ อ ก า รปฏิ บั ติ ง า นที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ให้ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ 
4) ผู้ปฏิบัติงานรู้วิธีการจัดเก็บข้อมูลให้มีความเพียงพอ 
เชื่ อถือได้  มีความเกี่ ยวข้อง และเป็นประโยชน์   
เ พ่ือสนับสนุนผลการปฏิบัติ งานและสรุปผลการ
ตรวจสอบ 
5) ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
จัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบ โดยจัดเก็บเป็นแฟ้ม
ตามล าดับเรื่องท่ีตรวจสอบ เพ่ือให้สะดวกในการค้นหา 
6) ผู้ปฏิบัติงานจะต้องบริหารเวลาในการตรวจสอบ 
กรณีหน่วยงานรับตรวจจัดส่งเอกสารล่าช้า ผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องมีการปรับแผนการตรวจสอบในเรื่องนั้นๆ 
เพ่ือให้ทันตามก าหนดระยะเวลา 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาด้านการรายงานผลการ
ตรวจสอบ 
- ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะในการ
เขียนรายงานผลการตรวจสอบให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน กระชับ ชัดเจน 
และตรงตามประเด็นข้อตรวจพบ 

องค์ความรู้ที่ได้จากปัญหาด้านการรายงานผลของการ
ตรวจสอบ คือ  
1) ความเข้าใจในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ 
ให้มีความถูกต้อง กระชับ ชัดเจน และตรงตามประเด็น
ของข้อตรวจพบ  
2) รายงานผลการตรวจสอบต้องประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผลการตรวจสอบ  
3) การรายงานผลการตรวจสอบต้องมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์ และทันกาล  
4) ในกรณีที่ตรวจพบว่า รายงานผลการตรวจสอบที่
เสนอมีข้อผิดพลาดหรือละเลยในการกล่าวถึงประเด็น
หลักท่ีส าคัญ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรีบ
แก้ไข และจัดส่งรายงานฉบับที่แก้ไขแล้วให้แก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องทันที 
 
 
 
 
 

กตส. 
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19 ปั ญ ห า ด้ า น ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ตรวจสอบ 
- ปัญหาในเรื่องหน่วยรับตรวจตอบ
กลับข้อสั ง เกตในรายงานผลการ
ตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ล่าช้า 

องค์ความรู้ที่ได้จากปัญหาด้านการติดตามผลการ
ตรวจสอบ คือ  
1) การติดตามผลการตรวจสอบต้องให้ทันตามก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
2) เมื่อผู้ตรวจสอบภายในจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ
ให้แก่หน่วยรับตรวจ โดยได้ก าหนดระยะเวลาการตอบ
กลับรายงานผลการตรวจสอบ เมื่อครบก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว หากหน่วยรับตรวจยังไม่ได้ตอบกลับรายงานผล
การตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีการติดตาม
รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว เพ่ือให้ทันตามก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของการตรวจสอบในแต่ละเรื่อง 

กตส. 

20 การปฏิบัติงานตามค าสั่งกองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสัญญา ที่ 2/2565 เรื่อง 
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กอง
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาและการ
ปฏิบัติ ง านคุ้ มครองผู้ บริ โภคตาม
นโยบายผู้บริหาร 

องค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น องค์ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการ
ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่า
ด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ... 
ต ามน โ ยบายนายกรั ฐ ม นตรี  ซึ่ ง มี ค า สั่ ง ส า นั ก
นายกรัฐมนตรีที่ 157/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 
2564 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการแก้ไขหนี้สินของ
ประชาชนรายย่อยและมอบหมายให้ส านั กงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหามาตรการช่วยเหลือ 
และบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นการเร่งด่วน และแนวทาง 

กคส. 

21 การด าเนินงานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์
ให้แก่ผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์ 
รวมไปถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 

องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการแก้ไขเรื่องร้อง
ทุ กข์ ให้ แก่ ผู้ บริ โภคด้ านอสั งหาริ มทรัพย์ ในช่ ว ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 คือ 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
เพ่ือลดกระบวนการท างานให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและเป็นการ
ลดภาวะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 

 

22  ก า ร ร า ย ง า น ผ ล  แ ล ะ ติ ด ต า ม  
การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2565 
ของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 

องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน
คุ้มครองผู้บริโภคตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
2565 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่กองคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสัญญา ต้องรับผิดชอบ เช่น 
1) เรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการ 
จนได้ข้อยุติ 
2) เรื่องร้องเรียนในอดีตที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 

กคส. 
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3) ความส าเร็จของการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย
เพ่ือการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
4) ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนก ากับ 
ติดตามตรวจสอบผู้ประกอบ ธุรกิจ ที่อยู่ภายใต้ประกาศ
ของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 

23 โครงการจัดท าและรับฟังความคิดเห็น
ร่ างพระราชกฤษฎีกายกเว้นสิทธิ
ผู้บริโภคในการคืนสินค้า (Cooling  
Off Period) ก าหนดด าเนินโครงการ
ระหว่างวันที่  30 มิถุนายน  - 14 
กรกฎาคม 2565  
 

การด าเนินโครงการจัดท าและรับฟังความคิดเห็นร่าง
พระราชกฤษฎีกายกเว้นสิทธิผู้บริโภคในการคืนสินค้า 
(Cooling Off Period) เป็นไปตามมาตรา 33 แห่ง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ข า ย ต ร ง แ ล ะ ต ล า ด แ บ บ ต ร ง  
พ.ศ. 2545 วิธี เปิดรับฟังความคิดเห็นให้ผู้มีส่ วน
เกี่ ยวข้องและประชาชนเข้ ามามีส่ วนร่ วมในการ
ด าเนินการในรูปแบบสื่อออนไลน์ เพ่ือน าความคิดเห็น
ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจัดท าร่างพระราช
กฤษฎีกายกเว้นสิทธิผู้บริโภคในการคืนสินค้า (Cooling 
Off Period) 

กคต. 

24 โครงการศึกษาจัดท าร่างกฎกระทรวง
ว่าด้วยการใช้ข้อความในการสื่อสาร
ข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการ
ของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
ก าหนดด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 
30 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2565 

จากโครงการศึกษาจัดท าร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการใช้
ข้อความในการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือ
บริการของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เป็นไปตาม
มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบ
ตรง พ.ศ. 2545 โดยวิธีเปิดรับฟังความคิดเห็นให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการในรูปแบบสื่อออนไลน์ เพ่ือน าความคิดเห็น
ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจัดท าร่างกฎกระทรวงว่า
ด้วยการใช้ข้อความในการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขาย
สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

กคต. 

25 แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

บุคลากรของ สคบ. ได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและเข้าใจแนวทางในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในกองสามารถ
สอบถามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในประเด็น
ต่างๆ และผลกระทบที่เกิดขึ้นในการท างานจากการ
บังคับใช้ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว 

กกค. 

26 ปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กองกฎหมายและคดี 
1. ปัญหาการแยกส านวนฟ้องคดีของ
ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ

บุคลากรของ สคบ. ได้รับองค์ความรู้ คือ  
1) สามารถแลกเปลี่ยนปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
จากการท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสามารถ

กกค. 
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ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ
คดีจังหวัดชลบุรี (สาขาพัทยา) 
-  เนื่ องจากทางส านักงานอัยการ
คุ้ มครองสิ ทธิ และช่ วย เหลื อทา ง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
ชลบุรี (สาขาพัทยา) มีการแยกส านวน
ในการฟ้องคดี ผู้บริโภค 1 ราย ต่อ  
1 คดี ซึ่งแตกต่างจากส านักงานอัยการ
อ่ืน เมื่ อส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคส่งส านวนคดีไป ทาง
ส านักงานอัยการจะยื่นฟ้องคดีรวมกัน
ไปในส านวนเดียวกัน โดยไม่ได้มีการ
แยกส านวน การแยกส านวยฟ้องคดีท า
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเดินทางไป
ราชการที่ต่างจังหวัดในแต่ละคดีจ านวน
หลายครั้ งกว่ าจะเสร็ จสิ้ น  ท า ให้
สิ้นเปลืองงบประมาณของทางราชการ 
และเสียเวลาในการท างานเป็นอย่างมาก 
เพราะในแต่ละคดีจ าเป็นต้องเดินทางไป
ราชการประมาณ 3-4 ครั้ง/คดี ผู้บริโภค 
1 คน และปัญหาที่เกิดขึ้นในการแยก
ฟ้องผู้บริโภค 1 ราย ต่อ 1 คดี นั้น ท า
ให้เกิดปัญหาในการยื่นค าร้องขอเฉลี่ย
ทรัพย์  เนื่ องจากผู้ประกอบธุรกิจ 
(จ า เลย )  มี โ อกาสยั กย้ ายถ่ าย เท
ทรัพย์สิน 

น าปัญหาที่เกิดขึ้นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
2) ผู้บังคับบัญชาสามารถรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินคดีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดปัญหา
ในการท างานเป็นอย่างมาก ท าให้เสียงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก และปัญหาในการบังคับคดี 
ดังนั้น ปัญหาที่ส านักงานอัยการมีการแยกส านวนฟ้อง
ผู้บริโภค 1 รายต่อคดี จึงต้องอาศัยการประสานความ
ร่วมมือของระดับผู้บังคับบัญชาในการร่วมกันแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน 

 2 .  ปัญหาการด า เนิ นคดี ต ามมติ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรณี 
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นชาวต่างชาติ และ
ชาวต่างชาติได้ออกนอกประเทศไปแล้ว 
- กรณีผู้ประกอบธุรกิจที่คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีมติให้ด าเนินคดีเป็น
ชาวต่างชาติ และมีการเดินทางออก
นอกประเทศแล้ว ท าให้เกิดปัญหาใน
การสืบหาภูมิล าเนาของผู้ประกอบ
ธุรกิจว่ามีภูมิล าเนาอยู่ที่ใด และต้อง
ฟ้องคดีที่ศาลใด เช่น กรณีคดีบริษัท 

บุคลากรของ สคบ. ทราบถึงการด าเนินคดีตามมติ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็น
ชาวต่างชาติ และเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว  
ว่าปัญหาที่ เกิดขึ้นคือไม่สามารถหาภูมิล าเนาของ 
ผู้ประกอบธุรกิจได้ ท าให้เกิดปัญหาว่าจะฟ้องคดีที่ศาล
ใด และปัญหาในการส่งส าเนาค าฟ้อง ส่งจดหมายต่างๆ 
ว่าจะมีวิธีการอย่างไร เช่น กรณีบริษัท ทรูฟิตเนส จ ากัด 
และบริษัท ทรู สปา จ ากัด ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีการส่งเรื่องให้ทางส านักงานอัยการ
แล้ว  ทางส านักคดีแพ่งกรุงเทพใต้มีการให้ทบทวนมติ
ในหลายประเด็น รวมทั้งประเด็นในเรื่องการด าเนินคดี
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ที ่ ประเด็นในการประชุม องค์ความรู้ที่ได้จากการประชุม หน่วยงาน 

ทรู ฟิตเนส จ ากัด และบริษัททรูสปา 
จ ากัด ตามมติคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีมติให้ด าเนินคดีกับนายแพ
ททริค  จอห์น  วี  อวี้  เซง  ซึ่ ง เป็ น
กรรมการของบริษัท และมีการเดินทาง
ออกนอกประเทศไปแล้ว ท าให้เกิด
ปัญหาในการสืบหาที่อยู่ของผู้ประกอบ
ธุรกิจ และปัญหาในการฟ้องว่าจะต้อง
คดีท่ีศาลใด 

กับผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นชาวต่างชาติ และเดินทางออก
นอกประเทศแล้ว จะต้องฟ้องศาลใด แลมีวิธีการ
ด าเนินการอย่างไร ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปในเรื่อง
ดังกล่าว 

27 การสร้างการรับรู้  รับทราบในเรื่อง
แผนปฏิบัติราชการปี 66 - 70 

- บุคลากรของ สคบ. ได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ การบูรณาการการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ยกระดับองค์กรให้ทันสมัยและมี
สมรรถนะ 

สลก. 

28 การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ บุคลากรของ สคบ. ได้ทราบถึงการปฏิบัติตน ได้แก่  
มีมารยาท เคารพผู้ใหญ่ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ให้บริการ
แก่บุคลากรในองค์กรด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

สลก. 

29 นโยบายของ ลคบ บุคลากรของ สคบ. ได้ทราบถึงแนวนโยบายของ ลคบ. 
ได้แก่ 
1) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
2) การกระจายงานลงสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น 
3) การหมุนเวียนงาน 
4) การบังคับใช้กฎหมาย 
5) ความก้าวหน้าของบุคลากร 

สลก. 

30 ปัญหาในการด าเนินงาน บุคลากรของ สคบ. ได้ทราบถึงปัญหาของแต่ละส่วน 
เช่น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภคต้องการให้มี
ข้าราชการ/พนักงานราชการปฏิบัติงานประจ า เพ่ือให้
ค าแนะน ากับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานจ้างเหมา ให้มี
แนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

สลก. 
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2.5.2 กิจกรรม การจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน One Page (กิจกรรมบังคับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   การจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ One page เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้
เจ้าหน้าที่ในแต่ละส านัก/กอง/กลุ่ม ศึกษาและรวบรวมวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในที่มีผลการ
ปฏิบัติงานที่มีความโดดเด่นและสามารถปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงาน โดยน าวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานมาจัดน าเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดความ
กระชับ สร้างความน่าสนใจ และง่ายในการศึกษาท าความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งจะต้องจัดท าเป็นเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ในลักษณะ One page เพ่ือจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส านัก/กอง/กลุ่ม รวบรวม
เป็นข้อมูลองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ สคบ. อันจะน าไปสู่
การพัฒนาวิธีการท างานในการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
   วัตถุประสงค์ 
  ๑) เพ่ือสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแนวทางในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของ
บุคลากรภายในส านัก/กอง/กลุ่ม  
  ๒) เพ่ือสร้างแนวทางการเสริมสร้างขีดสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  วิธีการด าเนินงานให้ทุกส านัก/กอง/กลุ่ม ด าเนินการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนที่มีความโดดเด่น และแสดงวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นๆ ให้มีความกระชับ 
เกิดความน่าสนใจ และง่ายต่อการศึกษา โดยจัดท าในลักษณะ One page รวบรวมเป็นข้อมูลองค์ความรู้ของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
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ตัวอย่างลักษณะของแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ขัดต่อกฎหมาย  
(มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545)  
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กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
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ส านักงานเลขานุการกรม 
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กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 
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กองกฎหมายและคดี 
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2.5.3 กิจกรรม Leaning Chair/Morning Brief (ส านักงานเลขานุการกรมเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ) 

   การจัดท ากิจกรรม Leaning Chair เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละส านัก/กอง/กลุ่ม 
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้สนใจอยากรับฟังองค์ความรู้ในแต่ละด้าน  
และเชิญเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวในงานด้านนั้นๆ มาอธิบายให้ฟัง ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้งานได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยน าความรู้ที่ได้มาจัดน าเป็นรายงานสรุปข้อมูล
องค์ความรู้ เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลองค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ของ สคบ. อันจะน าไปสู่การพัฒนาวิธีการท างานในการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์   
  1) เพ่ือสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแนวทางในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของ
บุคลากรภายในส านัก/กอง/กลุ่ม  
  2) เพ่ือสร้างแนวทางการเสริมสร้างขีดสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  วิธีการด าเนินงานให้เจ้าหน้าที่ทุกส านัก/กอง/กลุ่ม ด าเนินการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเจ้าหน้าที่
ต่างส านัก/กอง/กลุ่ม เพ่ือเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานและศึกษาองค์ความรู้ที่นอกเหนือจากภารกิจงานประจ า  
และน ามาจัดท าสรุปรายงานข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้รับ และจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารรวบรวมเป็นข้อมูล
องค์ความรู้ของ สคบ. 

 
ล าดั
บที่ 

ประเด็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

องค์ความรู้ที่ได้รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้องค์

ความรู้ 
ส านัก/
กอง 

1. การด าเนินงานใน
ส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น 

บุคลากรของ สคบ. ทราบถึงการด าเนินงานใน
ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ดังนี้ 
1) การกระจายอ านาจให้แก่ อปท. เป็นการ
ด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงรุก 
2) มีการกระจายอ านาจ ให้แก่ กทม. จ านวน 
50 เขต การเตรียมความพร้อมให้กับ กทม. 
เพ่ือให้ความส าคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค 
และพร้อมด าเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
3) การกระจายอ านาจ หน่วยงานของ อปท. 
กทม. จะท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน เจรจาไกล่
เกลี่ย โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ในการท า
หน้าที่  รวมทั้งตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
เปรียบเทียบปรับ 
4) การสรรหาบุคลากรลงพ้ืนที่จังหวัดและ
ท้องถิ่น โดยการประยุกต์หลักการด าเนินงาน
ของกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือจะได้เข้าถึงเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

นายอุฬาร จิ๋วเจริญ  
รองเลขาธิการ

คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- 
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ล าดั
บที่ 

ประเด็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

องค์ความรู้ที่ได้รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้องค์

ความรู้ 
ส านัก/
กอง 

 
2. ปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานใน
ส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 

บุคลากรของ สคบ. ทราบถึงภารกิจการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องทุกข ์
1 )  ก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัด ยังไม่ชัดเจนข้อเท็จจริงยังไม่ครบเมื่อ
ส่งมาส่วนกลางจึงท าให้เกิดปัญหา 
2) คณะอนุกรรมการเปรียบเทียบความผิด  
ไม่กล้าด าเนินการเปรียบเทียบ 

นายอุฬาร จิ๋วเจริญ 
รองเลขาธิการ

คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- 

3. องค์ความรู้เรื่อง 
อสังหาริมทรัพย์ 

บุคลากรของ สคบ. ทราบถึงความรู้เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพทย์ คือ  
1) การด าเนินงานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ด้านสัญญา 
2) การช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ
จากการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินแล้วไม่ได้
รับการอนุมัติ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 
ซึ่ง สคบ. สามารถด าเนินการให้ผู้ร้องได้รับคืน
เงินดาวน์ไม่ต่ ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ของผู้มา
ร้องเรียนดังกล่าว 
3) กรณีผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการก่อสร้างไม่
แล้วเสร็จ ไม่สามารถส่งมอบบ้านหรืออาคารชุด 
ตามสัญญาได้ ซึ่งกรณีจะขยายระยะเวลาได้
จะต้องใช้หลักเกณฑ์ใด 
4) ปัญหาการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ สคบ. 
ที่ ไม่สามารถด าเนินงานได้อย่ างรวดเร็ ว 
เนื่องจากปัญหาความยากง่ายของประเด็นการ
ร้องทุกข์ ดังนั้น  จึงต้องมีการชี้แจงให้ผู้ร้อง
ทราบถึงปัญหาดังกล่าว 
5) กรณีการด าเนินการยุติ เรื่ องหรื อการ
ด าเนินคดีแทนผู้บริโภคในการประชุม คคบ. 
6) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ถึงผู้บริโภคผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
 
 
 
 
 

นายฤทธิรอน   
ทวีทรัพย์ 

ต าแหน่ง นักสืบสวน
สอบสวนช านาญการ

พิเศษ 
 

กคส. 
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ล าดั
บที่ 

ประเด็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

องค์ความรู้ที่ได้รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้องค์

ความรู้ 
ส านัก/
กอง 

4 แนวทางการรับเรื่อง
ร้องทุกข์จากผู้บริโภค 
(ระดับท้องถิ่น) 

บุคลากรของ สคบ.ได้รับทราบถึงแนวทางการ
รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคในท้องถิ่นและ
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
ได้แก่ 
    1) ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ 
    2) ขั้นตอนการรับเรื่องร้องทุกข์ 
    3 )  ก า รต ร ว จสอบค า ร้ อ งทุ ก ข์ ข อ ง
เจ้าหน้าที ่
    4) ขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที ่
    5) แนวทางการออกหนังสือเรียก 
    6) ขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ย 
เ พ่ือสามารถประสานงาน พร้อมทั้ ง ให้
ค าแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สามารถปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายนิรุตต์  ศรีไกรวิน 
ผู้อ านวยการส่วน

ประสานและส่งเสริมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 

1 

สปจ. 
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2.6 งานด้านการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรของส านักงาน   
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดท าแผนการขับเคลื่อนค่านิยมของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือส่งเสริมและขับเคลื่อนค่านิยม“โปร่งใส 
ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค” ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร ใน สคบ. สามารถน าค่านิยมไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม
และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดเป็นพฤติกรรมอันเป็น
ลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัฒนธรรมของ สคบ. ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่
ประชาชน รวมทั้งยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
    1) เพ่ือส่งเสริมการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการน าค่านิยมไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
    2) เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สคบ. 
    3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีตามค่านิยมขององค์กร 
  ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 2  มีนาคม 2565  เห็นชอบ (ร่าง) แผนการด าเนินงานการขับเคลื่อนค่านิยมฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการส ารวจโครงการ/กิจกรรมของ สคบ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  มี 2 โครงการ 5 กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการน าค่านิยมไป
ปฏิบัติ เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดแผนการด าเนินงานการขับเคลื่อนค่านิยมฯ โดยแผนด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนค่านิยมเพ่ือน าไปสู่การเกิดเป็นวัฒนธรรมของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี้        

1. โครงการส่งเสริมการรับรู้ค่านิยมของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
       1.1 กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมใช้ข้อความค่านิยมท้ายบันทึก   
       โดยมีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส านัก/กอง/กลุ่ม พิมพ์ข้อความค่านิยมของ สคบ. ท้ายบันทึก
หนังสือราชการภายใน เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรของ สคบ. 
       1.2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการใช้ข้อความ ค่านิยม ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ของ สคบ.  
       การประสานขอความอนุเคราะห์ส านักแผนฯ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือด าเนินการ
น าข้อความค่านิยมและวัฒนธรรมของ สคบ. เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ www.ocpb.go.th ให้เป็นที่น่าสนใจตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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       1.3 กิจกรรมที่ 3 การสนับสนุนให้มีข้อความค่านิยมให้ปรากฏในท้ายหนังสือ/วารสาร/ 
สื่อสิ่งพิมพ์/บอร์ดประชาสัมพันธ์/สิ่งของที่ระลึกที่ สคบ. ได้จัดท า   
       การด าเนินการคือมีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส านัก/กอง/กลุ่ม พิมพ์ข้อความค่านิยมของ 
สคบ. ท้ายหนังสือ/วารสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ / บอร์ดประชาสัมพันธ์/สิ่งของที่ระลึกที่ สคบ. ได้จัดท าเพ่ือเป็นการ
สร้างการรับรู้ให้แก่บุคลาของ สคบ. และเผยแพร่แก่สาธารณชน 

 

2. โครงการเร่งรัดติดตามการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และได้รับมอบเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าแนวทางการขับเคลื่อน “การประกาศนโยบาย  
NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่” ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางด าเนินการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และน าไปสู่
การปฏิบัติแก่หน่วยงานภาครัฐให้น าไปปรับใช้หรือประยุกต์ให้เหมาะสม 
    - เพ่ือป้องกัน หรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ  
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 
    - เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีจิตส านึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของ
ก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
    - เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (Organization 
of lntegrity) ของระบบราชการให้เข็มแข็งและยั่งยืน 

    2.1 กิจกรรมที่ 1 การประกาศนโนบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ของ สคบ.  
      จัดท าประกาศเจตนารมณ์ NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร เผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และการจัดท าหนังสือแจ้งประกาศเจตนารมณ์ NO GIFT POLICY เวียนภายใน
หน่วยงาน รวมทั้งการติดตามและรายผลการด าเนินการตามท่ี ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
       2.2 กิจกรรมที่  2 มาตรการส่ง เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
       ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามผลการวิเคราะห์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แบ่งเป็น 4 ด้าน ๒๗ มาตรการ โดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สคบ. 
   ตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมของ สคบ. ได้มีมิติเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนค่านิยม 
ของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการน า
ค่านิยมไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยแจ้งให้  ส านัก/กอง/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนฯ  
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนค่านิยมฯ สามาร
ประเมินผลการรับรู้และความเข้าใจของบุคลากรภายใน สคบ. ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการขับเคลื่อน
ค่านิยมของ สคบ. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอความอนุเคราะห์ท่านและบุคลากรภายในหน่วยงานตอบแบบ
ส ารวจการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวันที่  
30 มิถุนายน 2565  
  ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการจัดท ากิจกรรมต่างๆ ตามมติที่ประชุม ซึ่งสามารถ
ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย 2 โครงการ จ านวน 5 กิจกรรม รวมทั้งได้ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจการรับรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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   3. การส ารวจการรับรู้และความเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อค่านิยมของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
       ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มี
มติเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนค่านิยมของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้เห็นชอบให้ส านัก/
กอง/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนฯ โดยก าหนดโครงการภายใต้แผนฯ จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่  
๑) โครงการส่งเสริมการรับรู้ค่านิยมของ สคบ. และ ๒) โครงการเร่งรัดติดตามการด าเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือส่งเสริมการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการน า
ค่านิยมของ สคบ. (โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค) ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ สคบ. ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในอนาคต อันจะ
น าไปสู่การพัฒนากระบวนการท างานที่เกิดประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่
ประชาชน 
   จากผลการส ารวจการรับรู้และความเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อค่านิยมของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง วันที่ ๑๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จ านวน ๑๗๓ คน สามารถแบ่งผล
การส ารวจเป็น ๓ ด้าน ดังนี้  
   1) ด้านข้อมูลส่วนบุคคล 
   2) ด้านข้อมูลการรับรู้ค่านิยมของ สคบ. 

3) ด้านข้อมูลความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมของ สคบ. 
  เมื่อพิจารณาจากภาพรวมผลการส ารวจพบว่า บุคลากรที่อยู่ในต าแหน่งข้าราชการให้ความ

ร่วมมือในการตอบแบบส ารวจเป็นจ านวนมาก และผู้บริหารได้ให้ความส าคัญในการตอบแบบส ารวจอย่างดียิ่ง  
ซึ่งบุคลากรที่มีการรับรู้ค่านิยมของ สคบ. มีผลค่าคะแนนเฉลี่ยรวม มากกว่าร้อยละ ๘๐ และพบว่าช่องทางการ
สื่อสารค่านิยมของ สคบ. ที่สามารถสื่อสารให้แก่บุคลากรของ สคบ. ได้มากที่สุดได้แก่ การพิมพ์ข้อความ
ค่านิยมของ สคบ. ในท้ายบันทึกหนังสือแจ้งเวียน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่ของ สคบ. มีความสัมพันธ์
ในการรับรู้ ค่านิยม ที่ใช้การสื่อสารผ่านเอกสาร ดังนั้นการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงบุคลากรของ สคบ. ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพคือการรับรู้ข้อมูลผ่านทางเอกสาร อาจมีสามารถเหตุมาจากบุคลากรของ สคบ. มีความคุ้นเคย
ในการสื่อสารผ่านหนังสือเอกสารมากกว่าช่องทางอ่ืนและผลส ารวจพบว่าบุคลากรของ สคบ.ที่มีความเข้าใจ 
ในค่านิยมและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมมากกว่าร้อยละ ๙๐ แสดงให้ 
เห็นว่า บุคลากรของ สคบ. มีความกระตือรือล้น ใส่ใจในการรับข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงาน  
และสามารถน าค่านิยมของ สคบ.ไปปรับในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ส่งผลดีในการด าเนิน งานตามแผน 
การขับเคลื่อนค่านิยมของ สคบ. ให้สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหากมีการด าเนินการ
ขับเคลื่อนค่านิยมของ สคบ. อย่างต่อเนื่อง จะสามารถช่วยสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีตามค่านิยม  
ของ สคบ. ได้ในอนาคตและส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของ สคบ. 

ข้อเสนอแนะ 
   ในการส่งเสริมค่านิยมของ สคบ. ในปีงบประมาณถัดไป ควรสร้างการรับรู้และสร้างความ
เข้าใจให้แก่บคุลากรของ สคบ. ผ่านช่องทางการพิมพ์ข้อความท้ายบันทึกหรือผ่านช่องทางเอกสารเป็นช่องทาง
หลัก และควรกระตุ้นให้บุคลากรของ สคบ. ศึกษาหาข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของหน่วยงาน 
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย รวมทั้งผู้บริหารควรเพ่ิมการสื่อสารค่านิยม ให้แก่บุคลากร  
ของ สคบ. ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรของ สคบ. เกิดความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักของค่านิยมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์ให้เกิดแก่บุคลากรของ สคบ. ได้ในระยะเวลา
อันรวดเร็ว 
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๒.๗  งานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารผ่านทางระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดองค์กร Analyzing and 
tracking organizational metrics (ATM)  
 
 
 
 
  

 

   ระบบวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดองค์กร (Analyzing and tracking organizational metrics : 
ATM) เป็นระบบที่แสดงข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดผู้บริหารองค์การของ สคบ.  
ได้หลากหลายมิติ สามารถติดตามผลการด าเนินงานตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผู้บริหาร
องค์การ มีการจัดเก็บผลการปฏิบัติงานของแต่ละตัวชี้วัดว่าด าเนินงานถึงขั้นตอนใด รวมถึงมีการแจ้งเตือน 
ผลที่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่เป็นตามเป้าหมาย รวมทั้ง สืบค้นและแสดงผลการสืบค้น ได้ทั้งในรูปแบบ
หน่วยงาน ส านัก/กอง/กลุ่ม มีการแสดงผลออกมาเป็นรายงานในรูปตาราง แผนภูมิ กราฟ รวมถึงสามารถ
ส่งออกข้อมูลออกเป็นไฟล์ต่าง ๆ 
 มีการวัดผลลพัธ์ความส าเร็จใน 4 มิติ 

   1. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เป็นการแสดงผลลัพธ์ของตัวชี้วัดส าคัญด้านความพึงพอใจ 
และไม่พึงพอใจ ตลอดจนคุณค่าในมุมมองของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผลลัพธ์ด้านการขยาย
บริการและผลการด าเนินการอ่ืนๆที่เกี่ยวกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการแสดงถึงการให้
ความส าคัญแต่ผู้รับบริการในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพ่ือสร้างความพึงพอใจ 

  2. มิติด้านพัฒนาองค์การ  เป็นการแสดงผลลัพธ์ของตัวชี้วัดด้านระบบงาน การเรียนรู้และ
พัฒนาความพอใจและความไม่พึงพอใจของบุคลากร ตลอดจนพฤติกรรมที่มีจริยธรรม และความไว้วางใจของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้น าระดับสูงและการก ากับดูแลของตนเองที่ดีของส่วนราชการ เป็นการแสดง
ความสามารถในการเตรียมความพร้อมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

  3. มิติด้านประสิทธิผลขององค์กร  เป็นการแสดงผลลัพธ์ของตัวชี้วัดส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
บรรลุความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เป็นการแสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและผู้รับบริการ 

  4. มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  เป็นการแสดงผลลัพธ์ของตัวชี้วัดส าคัญด้าน
ปฏิบัติการ รวมทั้งรอบเวลา ผลิตภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน 
ตัวชี้วัดส าคัญด้านงบประมาณ การเงิน การควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย ตัวชี้วัดที่แสดงความรับผิดชอบ
ทางด้านการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นการแสดงถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการ 
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รายงานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานตัวช้ีวัด 
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รายงานสรุปสถิติดัชนีวัดผลงาน 
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๒.๘ งานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและรองรับภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity Plan : BCP) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ด้วยมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการ
มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะ
วิกฤต ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต (Business Continuity Plan – BCP) ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งสามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเนื่องได้ 
เพ่ือให้ระบบบริหารจัดการสามารถตอบสนองต่อปัญหาในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่สะดุด
หยุดลงเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต โดยมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ
ดังกล่าว 

  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้จัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
หรือที่เรียกว่า “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. เพ่ือให้ประชาชน 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 ารวจความ
เหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และเตรียมความพร้อมกับ
หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที ่
2. เช่าสถานที่ของเอกชนเป็นสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
3. ก าหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ/การจัดหา
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ 

1. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ส ารอง เพ่ือใช้ในสภาวะวิกฤต 
2. ท าข้อตกลงหรือประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือขอยืมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน 
3. ด าเนินการจัดซื้อเครื่องและอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพิเศษ 
 
 

 

 
 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่ส าคัญ 

1. ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยีเพ่ือจัดเตรียมและให้มี
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศส ารอง เช่น ระบบ
ร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ ระบบแจ้ง
เตือนภัยสินค้าและบริการที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
2. ก าหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานเป็นการชั่วคราว และก าหนดให้สรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่
มีอยู่ก่อนแล้วจึงสรรหาเพ่ิมเติมจากภายนอก 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

3. ก าหนดให้จัดเก็บวัสดุ สิ้นเปลือง ในปริมาณที่เหมาะสมตาม
รอบการสั่งซื้อของหน่วยพัสดุ 
 
4. จัดหาหรือเตรียมพ้ืนที่ข้อมูลบนระบบ Cloud หรือ Server 
ของหน่วยงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและสามารถ
ปฏิบัติงานนอกส านักงานได้ หรือเคลื่อนย้ายเครื่อง Server ไปยัง
พ้ืนที่ปลอดภัยหรือพ้ืนที่ปฏิบัติงานส ารอง ในกรณีท่ีสามารถท าได้ 
5. พัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานเป็น e-service  
 

 

บุคลากรหลัก 
 

1. ก าหนดให้มีบุคลากรหลักและบุคลากรส ารอง ท างาน
ทดแทนกันได้ในสภาวะวิกฤต 
2. ก าหนดแนวทางและกลุ่มบุคลากรที่สามารถขอให้ช่วย
ปฏิบัติงานชั่วคราว จากหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ในสังกัด หรือ
ส่วนกลาง 
 

 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่
ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 

1. ก าหนดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการส ารอง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ
เรียกใช้บริการได้ในสภาวะวิกฤต หากผู้ให้บริการไม่สามารถ
ให้บริการได้จะตรวจสอบไปยังผู้ให้บริการรายอ่ืนที่อาจสามารถ
ให้บริการแทนได้ 
2. พิจารณากระจายความเสี่ยง โดยมีคู่ค่า/ผู้ให้บริการ มากกว่า 
1 ราย 
ส าหรับให้บริการแก่หน่วยงาน 
3. ให้บริการและติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ คู่ค้า ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
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