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รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
  ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ให้ความส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพ     
การด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๘ (๓) บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
จะต้องรักษาจรรยาบรรณข้อราชการและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ประกอบกับประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด ๒ ข้อ๔ บัญญัติให้ข้าราชการมีจิตส านึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจึงได้น าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็นมาตรในการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย สามารถสะ ท้อน
ภาพลักษณ์ในการปฏิบัติงานที่ดี รวมทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้จัดท ามาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ได้มีหนังสือที่ นร 0308/51 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก าหนด
มาตรการฯ ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ๒) ด้านการบริการ/จัดการภายในองค์กร ๓) 
ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้รับบริการ และได้ด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในด าเนินการตาม
มาตรการดังกล่าว ในการนี้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รวบรวมผลการด าเนินการที่มีความ
เกี่ยวข้องกับมาตรการทั้ง ๓ ด้าน  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 
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ด้าน มาตรการ ผลการด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑) ด้านการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ  

๑) พัฒนา/ปรับปรุงการ
เผยแพร่ข้อมูลในด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคต่อสาธารณะตาม
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้
เป็นข้อมูลปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 
และเข้าถึงได้สะดวกเข้าใจได้
ง่ายไม่ซับซ้อน 
 

ด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นประโยชน์และเข้ำถึงได้ง่ำย
โดยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเผยแพร่เพื่อให้ทันต่อสถำนกำรณ์ ท ำ
ให้ผู้บริโภคและประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำง เช่น เว็บไซต์ของ 
สคบ. www..ocpb.go.th /Line/Facebook ฯลฯ 
 
- กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร/กิจกรรมในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
คุ้มครองผู้บริโภค https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=2 
 
 

สผพ. 
 
 
 
 

 
 

ทุกหน่วยงำน 

๒) ด้านการบริการ/
จัดการภายในองค์กร  

๑) เผยแพร่ขั้นตอน/
กระบวนการ การรับบริการให้
ชัดเจน น่าสนใจ สร้างระบบ
การประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการ ณ จุดรับบริการ 
 
๒) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง การใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการ
เผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีและการ
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ ๖ เดือน /

- กำรด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำรให้บริกำรแก่ประชำชนโดยเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์
www.ocpb.go.th 
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20180504133840.pdf 
- มีระบบกำรประเมินควำมพึงใจผู้รับบริกำร ณ ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ๑๑๖๖  
 
 
-ด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ และเผยแพร่รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน 
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ สคบ. 
https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=397 
-ด ำเนินกำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
เผยแพร่ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยเดือนรวมทั้งรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 

กพบ. 
 

สลก. 
 
 
 
 
 

สผพ. 
 

 
สลก. 

 
 
 

https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=2
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20180504133840.pdf
https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=397
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ด้าน มาตรการ ผลการด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑๒ เดือน ให้ทั่วถึงและเข้าใจ
ง่าย 
 
 
๓) มุ่งเน้นการบริหารจัดการ 
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ ด้วย
ความโปร่งใส รวดเร็ว โดยยึด
หลักความถูกต้องและความ
เป็นมืออาชีพตามกฎหมาย/
ระเบียบ ค าสั่ง ตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนด 
 
 4) จัดท าคู่มือและระเบียบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 
รวมทั้งจัดท าระบบการก ากับ
ดูแลและติดตามตรวจสอบการ
ยืม-คืน 
 
5) จัดท าเกณฑ์การประเมินผล
ให้เกิดความโปร่งใส และจัดท า
หลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมดู

ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ สคบ. 
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210305095211.pdf 
https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=32 
 
- จัดท ำคู่มือกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ 
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20180509145914.pdf 
-จัดท ำคู่มือกำรให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรแก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้องทุกข์ของ
ผู้บริโภคของ สคบ. ชั้นเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือให้ประชำชนรับทรำบขั้นตอนกระบวนงำนใน
กำรแก้ไขปัญหำ และใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำทีใ่ห้เกิด
มำตรฐำนมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20190909092226.pdf 
 
-ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำรยืม- คืนทรัพย์สินของทำงรำชกำรของ สคบ.  
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210329113143.pdf 
 
 
 
 
- ด ำเนินกำรจัดท ำประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ลงวันที่ ๕ 
มิถุนำยน ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญของ สคบ. 
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20200415104031.pdf 

 
 
 
 
 
 

กพบ. 
 

 
 
 
 

 
สลก. 

(งำนพัสดุ) 
 
 
 

 
สลก. 

 
 
 

https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210305095211.pdf
https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=32
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20180509145914.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20190909092226.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210329113143.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20200415104031.pdf
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ด้าน มาตรการ ผลการด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานหรือการให้ทุนการศึกษา
ด้วยความเป็นธรรม เพ่ือ
ป้องกันการแทรกแซงจากผู้มี
อ านาจหรือป้องกันการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  
 

- ด ำเนินกำรจัดท ำประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ลงวันที่ ๒๐ 
เมษำยน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
พนักงำนรำชกำรของ สคบ. 
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20200415104021.pdf 
-ด ำเนินกำรแจ้งเวียนหนังสือส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๑.๐๗/
๒๕๑ ลงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกรของ สคบ. เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรคัดเลือกบุคลำกรในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ดูงำน  
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20200615154059.pdf 
 

 
 
 

สลก. 

๓) ด้านการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับ 
ผู้รับบริการ  

๑) สร้างการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานในการ
ด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึงและเข้าถึงง่าย
ชัดเจน รวมทั้งก าหนดช่องทาง
การรับฟังความคิดเห็นและโดย
ให้สามารถตอบข้อซักถามหรือ
ชี้แจงข้อสงสัยให้ประชาชน
เข้าใจได้โดยง่าย  
 
 

-ด ำเนินกำรเผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ผลงำนในกำรด ำเนินกำรของ สคบ. ให้
ประชำชนรับทรำบอย่ำงทั่วถึง ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.ocpb.go.th 
/Line/Facebook  
https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=2 
 
- สร้ำงช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นและก ำหนดช่องทำงกำรถำมตอบผ่ำนระบบ 
OCPB Connet โดยกำรเชื่อมโยงผ่ำนเว็บไซต์หลักของ สคบ.www.ocpb.go.th 
เรียกว่ำ “พ่ีปกป้อง” ซึ่งเป็นระบบแชทบอทท ำให้ผู้รับบริกำรสำมำรถสอบถำมและ
ได้รับกำรตอบกลับอย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง  
 
 
 
 

กผป. 
 
 
 
 
 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโนฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20200415104021.pdf
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20200615154059.pdf
http://www.ocpb.go.th/
https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=2
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ด้าน มาตรการ ผลการด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๒) การให้ความส าคัญในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรอย่างเปิดเผยด้วยความ
โปร่งใส ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ให้มี
ความน่าสนใจหลากหลาย และ
เข้าถึงได้ง่าย 
 
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
โดยการส ารวจความคิดเห็น
ทางช่องทางต่างๆ และการเปิด
โอกาสให้ประชาชนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการ
ประชุมสัมมนาต่างๆ ที่
หน่วยงานจัดขึ้นอย่างทั่วถึง  
 
 
 
 
 
 

- จัดท ำประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ลงวันที่ ๒ ธันวำคม 
๒๕๖๓ เรื่อง นโยบำยทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ สคบ.
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20201222165901.pdf 
 
- จัดตั้งทีมโฆษกของ สคบ. เพ่ือด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีถูกต้อง รวดเร็วสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคและ
ประชำชน 
 
- มีช่องทำงในกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพื่อพัฒนำงำน
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่  ระบบแชทบอทรับฟังควำมคิดเห็น เรียกว่ำ      
“พ่ีปกป้อง” เชื่อมโยงผ่ำนเว็บไซต์หลักของ สคบ.www.ocpb.go.th และสร้ำง
แบบสอบถำมเพ่ือใหป้ระชำชนได้มีส่วนรว่มในกำรแสดงควำมคิดเหน็ 
https://www.ocpb.go.th/formgenerator_view.php?id=16 
https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=10153 
 
- มีกำรจัดประชุมสัมมนำและจัดกิจกรรมเพ่ือให้ประชำชนได้มีส่วนร่วม เช่น 
      • กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม สคบ. สร้ำงควำมรู้เครือข่ำยเยำวชนด้ำนกำร
คุ้มครองผู้บริโภค จ. พะเยำ เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๔ 
      • กำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคสิทธิและเสรีภำพของประชำชนและกำรคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่ำง กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ 
๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ 

กพบ. 
 
 
 
 
 

กผป. 
 
 
 
 

 
สผพ./กกค. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

กผป. 
 

 
 
 

กผป. 
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ด้าน มาตรการ ผลการด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
 
 
 
 
4) ประชุมผู้บริหารและ
บุคลากรเพ่ือทบทวนหรือแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน  

      • กำรประชุมสัมมนำ เรื่อง สคบ.ขับเคลื่อนแนวทำงกำรคุ้มครองผู้บริโภคใน
ระดับท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๔ 
https://www.ocpb.go.th/more_news.php?offset=0&cid=2 
 
- ด ำเนินกำรจัดประชุมผู้บริหำรเพื่อรับฟังปัญหำและแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน
ของ สคบ. ประจ ำทุกเดือน 
 
- กำรจัดท ำกล่องรับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกรเพ่ือรับฟังปัญหำและข้อเสนอใน
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

สปจ. 
 
 

 
 
 

สลก. 
 
 
 

กพบ. 
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