
วัตถุประสงค์  :  

ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

ประสานผู้เก่ียวข้องล่วงหน้าก่อน 960 นาที

ด าเนินการและเพ่ิมช่องทางออนไลน์

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 28,800 นาที

น าเสนอผู้รับบริการให้ทราบ

รวมระยะเวลา 29,760        นาที

งานบังคับใช้กฏหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2
เพ่ือให้การน าความรู้ แนวทางการด าเนินงานตามพ.ร.บ.และกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ

ระยะเวลา

1. ให้ความรู้ แนวทางการด าเนินงาน
ตามพ.ร.บ.และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องแก่

พนักงานเจ้าหน้าท่ี/ผู้ประกอบการ

2. ชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                
(รัฐ/เอกชน) รู้ เข้าใจ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

สถานการณ์ปกติ สถานการณ์ไม่ปกติ 
(กรณีมีข้อร้องเรียน)

ด าเนินการ    
ตามกฏหมาย

สรุปผลการ
ด าเนินงาน

รับข้อร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ

วิเคราะห์ข้อร้องเรียน
และสาเหตุ

แจ้ง สสจ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สรุปเสนอกรมฯ



วัตถุประสงค์  :  

ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

ร่วมด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 480 นาที

เพ่ิมช่องทางการประสานงาน 480 นาที

ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ

ประสานผู้เก่ียวข้องล่วงหน้า 2,400 นาที

ก่อนด าเนินการ

ติดตามตรวจสอบความครบถ้วน 480 นาที

และถูกต้องของข้อมูล

งานพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในด้านบริการสุขภาพสู่สากล

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในด้านบริการสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ระยะเวลา

1. ก าหนดหลักสูตรมาตรฐานกลาง
ร่วมกับส่วนกลาง

2. ชี้แจง/ให้ค าแนะน า/ให้ค าปรึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่

3. นิเทศ ติดตาม ให้ค าแนะน า
กลุ่มเป้าหมายในระดับพ้ืนที่

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

4. ประเมิน /วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตามที่มาตรฐานก าหนด    

ในพ้ืนที่

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ



ช้ีแจงพร้อมกันท้ังเขต เพ่ือให้ทราบ 480 นาที

แนวทางในทิศทางเดียวกัน

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 480 นาที

ก่อนน าเสนอผู้บริหาร

รวมระยะเวลา 4,800          นาที

5. น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินคืนสู่
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา               

ในระดับพ้ืนที่

6. สรุปวิเคราะห์ภาพรวมในระดับพ้ืนที่
เสนอกรมฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ



วัตถุประสงค์  :  

ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

ประสานผู้เก่ียวข้องล่วงหน้า 2,400 นาที

ก่อนด าเนินการ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 480 นาที

น าเสนอผู้บริหาร

ร่วมพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน 480 นาที

ร่วมพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน 2,400 นาที

งานเฝ้าระวังกลุ่มเส่ียงในงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2
เพ่ือให้การด าเนินงานเฝ้าระวังกลุ่มเส่ียงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ มีแนวทางในการเฝ้าระวัง
และให้ความรู้กลุ่มเส่ียงเพ่ือเข้าในระบบและเป็นไปตามกฎหมาย

ระยะเวลา

1. ร่วมด าเนินการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวัง

2. วิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงระดับเขต

3. ก าหนดแนวทางการเฝ้าระวัง      
ในพ้ืนที่ร่วมกับสสจ.

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

4. ด าเนินการตามแนวทางให้ความรู้แก่
กลุ่มเสี่ยง เพ่ือให้เข้าระบบและเป็นไป

ตามกฎหมายร่วมกับสสจ.

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ



ติดตามตรวจสอบโดย 480 นาที

พนักงาน/ผู้เช่ียวชาญ

ร่วมพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน 2,400 นาที

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 480 นาที

ร่วมพัฒนากับภาคีเครือข่าย 1,440 นาที

ท่ีเก่ียวข้อง

รวมระยะเวลา 10,560        นาที

5. วิเคราะห์ผลการเฝ้าระวังเพ่ือก าหนด
แนวทาง การพัฒนาปรับปรุง

6. ส่งเสริมกลุ่มเสี่ยงให้เข้าระบบ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

7. ประเมินวิเคราะห์และสรุปผล          
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

8. พัฒนาฐานข้อมูล

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ



วัตถุประสงค์  :  

ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

ก าหนดประเภทของข้อมูล 480 นาที

ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างครบถ้วน 480 นาที

และจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้เป็นระบบ

ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง 480 นาที

ของข้อมูล

ด าเนินการตามรูปแบบของ 960 นาที

การรายงานฐานข้อมูล

งานบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2
เพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการครอบคลุม
ทุกช่องทาง

ระยะเวลา

1. ร่วมด าเนินการก าหนดประเภท  
ของข้อมูล

2. ร่วมด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและ
จัดท าหมวดหมู่

3. ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน ของข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

4. น าข้อมูลสารสนเทศเข้าระบบ 
Intranet /Internet

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ



เพ่ิมช่องทางการประสานงาน 480 นาที

ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ

ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง 480 นาที

ของข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ

รวมระยะเวลา 3,360          นาที

5. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบเพ่ือใช้

ประโยชน์

6. ร่วมติดตามและปรับปรุงฐานข้อมูล
และระบบให้มีประสิทธิภาพ ใช้ง่าย

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ



วัตถุประสงค์  :  

ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

พัฒนารูปแบบร่วมกับภาคีเครือข่าย 480 นาที

ท่ีเก่ียวข้อง

ร่วมพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน 480 นาที

ประสานพ้ืนท่ีเครือข่ายล่วงหน้า 2,400 นาที

ก่อนด าเนินการ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 480 นาที

งานติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2
เพ่ือให้ผลการด าเนินงานติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ มีประสิทธิภาพ
บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด

ระยะเวลา

1. ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             
ระดับจังหวัด

2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง
แผนการตรวจประเมิน

3. ลงพื้นที่เพ่ือออกติดตาม                      
และประเมินผล

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

4. วิเคราะห์ สรุปผลการตรวจ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ



ประสานพ้ืนท่ีร่วมก ากับดูแล 480 นาที

ติดตาม ตรวจสอบผลการแก้ไข 480 นาที

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 480 นาที

รวมระยะเวลา 5,280          นาที

5. แจ้งผลการตรวจประเมินเพ่ือการ
แก้ไขปรับปรุง

6. ติดตามกรณีมีข้อแก้ไข ปรับปรุง

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

7. สรุปผล

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ



วัตถุประสงค์  :  

ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

พัฒนาช่องทางและรูปแบบ 480 นาที

การส่ือสารกับเครือข่าย

เพ่ิมช่องทางการประสานงาน 1,440 นาที

ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ

จัดต้ังหน่วยรับบริการและช่องทาง 1,440 นาที

การส่ือสารท่ีสะดวกและรวดเร็ว

ติดตามตรวจสอบความครบถ้วนและ 1,440 นาที

พัฒนาองค์ความรู้จากผู้เช่ียวชาญ

รวมระยะเวลา 4,800      นาที

เพ่ือให้งานการให้ค าปรึกษางานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สามารถให้บริการอย่างท่ัวถึงครอบคลุม

งานการให้ค าปรึกษางานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2

และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา

1. ก าหนดและประชาสัมพันธ์        
การเข้าถึงช่องทางการสื่อสาร

2. แนะน า/ให้ค าปรึกษา
ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป      

ในพ้ืนที่

3. ต้ังหน่วยบริการ/เครือข่ายการ
ประสานงานให้ค าปรึกษา

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

4. ติดตาม สรุปผลในระดับพ้ืนที่ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้

ผู้ประกอบการและประชาชน             
ในพ้ืนที่ต่อไป

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ



วัตถุประสงค์  :  

ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

พัฒนารูปแบบร่วมกับภาคีเครือข่าย 960 นาที

ท่ีเก่ียวข้อง

ร่วมพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน 480 นาที

อย่างต่อเน่ือง

จัดอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ 480 นาที

พร้อมกันท้ังเขตเพ่ือให้ทราบ

แนวทางในทิศทางเดียวกัน

มีการติดตามอย่างต่อเน่ืองพ่ือ 2,400 นาที

ให้ครบถ้วนถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 1,440 นาที

ก่อนน าเสนอผู้บริหารทุกคร้ัง

รวมระยะเวลา 5,760      นาที

งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2
เพ่ือให้เครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง
และให้การด าเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคฯ มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา

1. รับนโยบายแนวทาง ข้อกฎหมาย 
และวิธีการด าเนินการตาม พรบ.            

เพ่ือก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน

2. ก าหนดแนวทางการด าเนินการ                
ในพ้ืนที่

3. จัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้ ตาม
ขั้นตอน แนวทางที่ก าหนดและมาตรฐาน

ใน พรบ.ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายแก่
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ระดับจังหวัด และ

ระดับอ าเภอ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

4. ติดตามประเมินผลในพ้ืนที่

5. วิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงาน     
ในพื้นที่

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ



วัตถุประสงค์  :  

ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

พิจารณาร่วมกับภาคีเครือข่าย 480 นาที

ท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ิมช่องทางการประสานงาน 480 นาที

ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ

พิจารณาร่วมกับภาคีเครือข่าย 28,800 นาที

ท่ีเก่ียวข้อง

ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง 1,440 นาที

น าเสนอผู้บริหาร

ร่วมพัฒนากับภาคีเครือข่าย 1,440 นาที

ท่ีเก่ียวข้อง

รวมระยะเวลา 32,640        นาที

ระยะเวลา

งานการจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2
เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด

1. ร่วมด าเนินการทบทวนและพัฒนา
ระบบการจัดการขอ้ร้องเรยีน 
(ช่องทาง/แนวทาง/วิธีการ/

ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ)

2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรบั     
เรื่องร้องเรียนให้กลุ่มเป้าหมาย

3. ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน (รับ
เรื่อง วิเคราะห์สาเหตุ ก าหนดแนวทาง

การปรับปรุง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงแจ้งกลับผู้ร้อง ฯลฯ)

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

4. ติดตามการแก้ไข สรุปเสนอผู้บริหาร
กรมและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการ
ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ



วัตถุประสงค์  :  

ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

พัฒนารูปแบบร่วมกับเจ้าหน้าท่ี 480 นาที

ท่ีเก่ียวข้อง

ร่วมพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน 480 นาที

ประชุมช้ีแจงกระบวนการข้ันตอน 2,400 นาที

และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องตาม

เกณฑ์ในทิศทางเดียวกัน

มีการติดตามเป็นระยะเพ่ือให้ 2,400 นาที

ครบถ้วนถูกต้อง

งานด าเนินการออกใบอนุญาตสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2
เพ่ือให้สถานประกอบกาเพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด

ระยะเวลา

1. รับนโยบายแนวทาง ข้อกฎหมาย 
และวิธีการด าเนินการตาม พรบ. เพ่ือ

ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน

3. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการ
ด าเนินงาน ส่งเสริมให้ความรู้ตาม
มาตรฐานใน พรบ.ที่เกี่ยวข้องตาม

กฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี  ระดับ
จังหวัด และระดับอ าเภอ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

2. ก าหนดแนวทางการด าเนินการ      
พิจารณาการอนุญาต

4. ติดตาม สรุปผลในระดับพ้ืนที่ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้

ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ต่อไป 



ร่วมพัฒนากับภาคีเครือข่าย 480 นาที

ท่ีเก่ียวข้อง

รวมระยะเวลา 5,760        นาที

5. พัฒนาฐานอมูลในพ้ืนที่กลุ่มคุ้มครอง



วัตถุประสงค์  :  

ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

พัฒนารูปแบบร่วมกับภาคีเครือข่าย 480 นาที

ท่ีเก่ียวข้อง

ร่วมพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน 480 นาที

ช้ีแจงพร้อมกันท้ังเขต เพ่ือให้ทราบ 480 นาที

แนวทางในทิศทางเดียวกัน

มีการติดตามเป็นระยะเพ่ือให้ 2,400 นาที

ครบถ้วนถูกต้อง

งานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2
เพ่ือให้งานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการ 
บรรลุเป้าหมาย ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ระยะเวลา

1. รับนโยบายแนวทาง ข้อกฎหมาย 
และวิธีการด าเนินการตาม พรบ. เพ่ือ

ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน

2. ก าหนดแนวทางการด าเนินการ      
ในพ้ืนที่

3. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการ
ด าเนินงาน ส่งเสริมให้ความรู้ตาม
มาตรฐานใน พรบ.ที่เกี่ยวข้องตาม

กฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี  ระดับ
จังหวัด และระดับอ าเภอ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

4. ติดตามประเมินผลในพ้ืนที่

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ



วิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วน 1,440 นาที

ถูกต้อง ครอบคลุมทุกภารกิจ

ร่วมพัฒนากับภาคีเครือข่าย 2,400 นาที

ท่ีเก่ียวข้อง

รวมระยะเวลา 7,680          นาที

5. วิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงาน       
ในพ้ืนที่

6. พัฒนาฐานข้อมูลในพ้ืนที่

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ


