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ค ำน ำ 

 การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ตามขั้นตอนการพิจารณาตามการประเมินตนเอง  
(Self Assessment) และรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค จุดแข็งจุดอ่อน ผลดีที่เกิดขึ้น  เป็นแนวทางการด าเนินงานที่พัฒนาต่อยอด และปรับปรุง
พัฒนางานให้สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ “ภาครัฐที่น่าเชื่อถือ” ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 – 2565) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.) อีกทั้งเป็นเอกสารประกอบการก าหนดตัวชี้วัดของส านัก กอง กลุ่ม สังกัดของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ตัวชี้วัดระดั บกอง) ภายใต้
องค์ประกอบด้านการประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลที่ได้จากการถอดบทเรียนในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้เพ่ือพัฒนางาน ระบบงาน ของหน่วยงานภายใต้
สังกัดของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
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หมวดที่ 1 กำรน ำองค์กำร 

การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ตามข้ันตอนการพิจารณาตามการประเมินตนเอง (Self Assessment) 
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หมวด 1 กำรน ำองค์กำร (ภำพรวม) 
เป้าหมาย : เพ่ือให้ระบบการน าองค์การของส่วนราชการมุ่งเน้นสัมฤทธิผลและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การ โดยส่วนราชการ  ก าหนดวิสัยทัศน์และแผน

ยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่การบรรลุพันธกิจและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลที่มีประสิทธิผลในเรื่องการป้องกันทุจริตและการสร้างความโปร่งใส 
สร้างสภาพแวดล้อมภายในที่มุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหาร่วมกับเครือข่าย ติดตามประเมินผลการด าเนินการ
ของส่วนราชการและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องและทันการณ์ (ด้วยกลไกของเทคโนโลยีดิจิทัล) โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและมุ่งเน้น
ให้เกิดผลลัพธ์ที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ 
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1.1 ระบบการน าองค์การที่สร้างความยั่งยืน 
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ถอดบทเรียน หมวดที ่1 กำรน ำองค์กำร  

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 
1.1 ระบบกำรน ำองค์กำรที่สร้ำงควำมยั่งยืน 
1.1.1 ผู้บริหารก าหนดทิศทางในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม) (ระบุอย่างน้อย 2 ด้าน) โดยมีการด าเนินการ 
รายละเอียดดังนี้ 
ด้ำนเศรษฐกิจ  
 เช่น ผู้บริหารก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินงาน ภายใต้ประกาศของ สคบ. 
(www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf) ได้แก่ 1. ปรับปรุงพัฒนากลไก
ลการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศและนวัตกรรม ไดแ้ก่ ระบบร้องทุกข์ฯ 
(complaint.ocpb.go.th) ระบบติดตามเรื่องร้องทุกข์ฯ (ocpbconnect.ocpb.go.th) ระบบ
ไกลเกลี่ยออนไลน์ (dmediate.ocpb.go.th) เป็นต้น เพ่ือก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ 2. 
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ติดตาม สินค้าหรือบริการที่อันตราย ผ่านระบบติดตามเรื่องร้องทุกข์ฯ เพ่ือ
รายงานผล ที่รวดเร็ว และก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจโดยมิชอบ 3. มีการเชื่อมโยงข้อมูล Big 
Data กับ 28 หน่วยงาน เพ่ือตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ แจ้งเตือนภัย และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน 4. สร้างมาตรฐานสินค้าและบริการของผู้ประกอบธุรกิจไทยให้สามารถแข่งขัน
กับผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศ โดยการจัดท ามาตรการทางกฎหมายฯ ด้านสัญญา ฉลาก 
โฆษณา ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 5. การวางหลักประกันผู้ยื่นขอการจดทะเบียนขายตรงฯ 
เพ่ือชดเชยความเสียหายให้กับผู้บริโภคและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในรูปแบบออนไลน์ 
(https://biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList)  

ผ่ำน  
ภำพรวม  

การตอบในปี 65 กพบ. ต้องแนบการก าหนดนโยบายทิศ
ทางการด าเนินงานฉบับใหม่ หรือฉบับปรับปรุง โดยผลลัพธ์จากการ
ด าเนินงานควรจะน าเสนอในรูปแบบที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ 
การใช้ข้อมูล Big Data เ พ่ือเสนอนโยบายด้านเศรษฐกิ จ/สั งคม/
สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม 
 
ด้ำนเศรษฐกิจ 

ผู้บริหารต้องมีนโยบายเพิ่มเติมในการสร้างคู่เทียบเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบ
ความสามารถการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของไทย รวมไปถึงการเยียวยา
ผู้ร้องทุกข์ของไทยเทียบกับการด าเนินงานของ สคบ.ต่างชาติ (ตปท. 
ด าเนินการ) การลดความเหลื่อมล้ าระหว่างผู้บริโภคส่วนกลาง และ
ภูมิภาคผ่านนโยบายการกระจายอ านาจ (สปจ. ด าเนินการ) เป็นต้น  

กพบ. 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกหน่วยงาน 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 
ด้ำนสังคม คือ 
 ผู้บริหารก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินงาน ภายใต้ประกาศของสคบ. 
(www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf) ได้แก่ 1. พัฒนากฎหมาย ทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม โดยมีการรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตรวจสอบข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ ปกป้องสิทธิและลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (แผนพัฒนากฎหมายฯ สคบ.) 2. ปรับปรุงพัฒนากลไกลการแก้ไขปัญหาการคุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค
(complaint.ocpb.go.th) ระบบติดตามเรื่องร้องทุกข์ฯ (ocpbconnect.ocpb.go.th) ระบบ
ไกลเกลี่ยออนไลน์ (dmediate.ocpb.go.th) เป็นต้น เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และปกป้องสิทธิ 
3. ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ติดตามสินค้าหรือบริการที่อันตราย ผ่านระบบระบบติดตามเรื่องร้อง
ทุกข์ฯ ด้วยการรายงานผลที่รวดเร็วเพ่ือลดอัตราการร้องทุกข์และป้องกันการร้องทุกข์ซ้ า 

ด้ำนสังคม 
ผู้บริหารต้องมีนโยบายเพิ่มเติมในการสร้างคู่เทียบเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกตัวอย่างเช่น นโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (ประกาศการใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในหน่วยงาน) นโยบายเพ่ือมุ่งสู่สังคมสูงวัย (มี
นโยบาย แผนปฏิบัติราชการหรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยใน
อนาคต) หรือนโยบายสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม (นโยบายลด
ความเหลื่อมล้ าทางเทคโนโลยี เพ่ิมช่องทางการบริการต่างๆ ใน สคบ.)  

ทุกหน่วยงาน 
 
 
 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม  คือ 
ผู้บริหารก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินงาน ภายใต้ประกาศของ
สคบ.(www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf) ได้แก่ 1. 
จากการพัฒนาปรับปรุงระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคของ  สคบ. ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
(complaint.ocpb.go.th) ระบบติดตามเรื่องร้องทุกข์ฯ (ocpbconnect.ocpb.go.th) ระบบ
ไกลเกลี่ยออนไลน์ (dmediate.ocpb.go.th)เป็นต้น เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเสีย
โอกาสและลดอัตราการใช้กระดาษแก่ผู้บริโภคตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคใน
ยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 2.จัดท าห้องประชุมไร้กระดาษ หรือใช้ QR 
code แทนการใช้กระดาษที่เป็นเอกสารประกอบการประชุม 3.น าเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
OCPB connect และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 6 มิติ 28 หน่วยงาน 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม   
ผู้บริหารมีนโยบายเพิ่มเติมในการสร้างคู่เทียบเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ยกตัวอย่างเช่น นโยบายลดปริมาณการใช้
เครื่องปรับอากาศเครื่องท าความร้อนไฟฟ้าและน้ า นโยบายสมาร์ท
ออฟฟิศ (smart office) ลดการใช้พลังงาน สร้างค่านิยมในการลดการใช้
กระดาษ  
 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 
รวมทั้งใช้ ChatBot มาด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล สะดวก รวดเร็ว เป็นการ
ประหยัดทรัพยากรและเวลาในการเดินทาง 
 
ด้ำนสำธำรณสุข คือ 
...ผู้บริหารก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินงาน ภายใต้ประกาศของ
สคบ.(www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf) ได้แก่  
1. มีแผน ตรวจสอบ ควบคุมติดตามเฝ้าระวังพิสูจน์สินค้าและบริการอย่างครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
โดยการ ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ด้านสัญญาโฆษณา สัญญา ฉลาก ขายตรง โดยบูรณาการ
ข้อมูลกับส านักงานคณะกรรมการอาหาร และยา ตามรายการสรุปการเชื่อมโยงข้อมูล (Big 
data) ของหน่วยงาน และการก าหนดเป้าหมายการเชื่อมโยงรายการข้อมูล 
2. มีคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ  เพ่ือพิจารณามาตรฐานความ
ปลอดภัยของสินค้าและบริการ 

 
 
 
ด้ำนสำธำรณสุข 

ผู้บริหารมีนโยบายเพ่ิมเติมในการสร้างคู่เทียบเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้ เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
ยกตัวอย่างเช่น การน าเสนอสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค 
(สินค้าอะไรก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างไร) ออกกฎหมายระงับหรือ
ยกเลิกสินค้าที่เป็นอันตราย (สินค้าอะไรก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อย่างไร) 

 
 
 
ทุกหน่วยงาน 

1.1.2 ผู้บริหารก าหนดทิศทางองค์การที่รองรับพันธกิจปัจจุบัน โดยทิศทางขององค์การ คือ 
[/]คือ...ผู้บริหารก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินงานภายใต้ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค(https://www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf) ดังนี้ 1. 
ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันแนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  2. พัฒนากลไก 
มาตรการ แนวทาง กระบวนการ รับค าร้องทุกข์ให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 3. ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามและเฝ้าระวังพิสูจน์สินค้าและบริการที่อันตราย อย่าง
มีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างและพัฒนาเครือข่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ทั้ งภาครัฐ  และภาคเอกชนเพ่ือมุ่ ง เน้นผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ  5. เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่อสาธารณะด้วยช่องทางที่หลากหลาย  ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ 6. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใส เป็นธรรม โดยรับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วน ตาม พรบ. การอ านวยความสะดวกฯ 7. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

ผ่ำน  
ภำพรวม การตอบในปี 65 ต้องท าการแนบการก าหนด

นโยบายทิศทางการด าเนินงานฉบับใหม่ หรือฉบับปรับปรุง (กพบ. 
ด าเนินการ) โดยผลลัพธ์จากการด าเนินงานควรจะน าเสนอในรูปแบบที่
แสดงให้เห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์  
  

กพบ. 



๗ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 
การสื่อสาร นวัตกรรมและการเชื่อมโยงข้อมูลที่ รวดเร็ว ผ่านระบบ e-Service เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและตอบสนองต่อผู้รับบริการ 8. พัฒนาการบริหารราชการให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว
เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
1.1.3 ผู้บริหารก าหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทิศทางคือ 
คือ 
ผู้บริหารก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ภายใต้ประกาศส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(https://www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf) โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการ 
ได้แก่ 
-รูปแบบบริการเฉพาะกลุ่ม เช่น ตามเพศหรือกลุ่มช่วงวัย  
-รูปแบบบริการภาพรวม เช่น Call Center 1166, One Stop Service, ระบบ Chatbot 
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/#our-chatbot), ระบบแจ้งเตือนการติดตามผลการร้อง
ทุกข์ (ocpbconnect.ocpb.go.th), ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (complaint.ocpb.go.th) ระบบ
จดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ 
(https://biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList) ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(dmediate.ocpb.go.th) และ ระบบ Mobile application OCPB Connect 
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/#our-apps) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่ำน  
แม้ว่า หน่วยงานก าหนดนโยบายและทิศทางการท างานที่

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นการ
สร้างนวัตกรรม และไม่ได้แสดงตัวอย่างนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ดังนั้น การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 65 กพบ. ต้อง
ด าเนินการถอดบทเรียน การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงาน
ภาครัฐ ตามนวัตกรรมที่สร้างขึ้น หรือหลักฐานการวิเคราะห์ผู้ รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายนวัตกรรม 
 
 
 
 

กพบ. 
หน่วยงานหลัก 

และ 
ทุกหน่วยงาน

สนับสนุน 



๘ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 
1.1.4 ผู้บริหารได้ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ 
[/] คือ ผู้บริหารก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคภายใต้ประกาศส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(https://www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf)โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญ
กับการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)สร้างกระบวนการจัดการความรู้
และการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับองค์กรภายนอกได้แก่  
1. มีการจัดท าประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนการออกกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือแนวทางการแก้ไข ก่อนมีผลใช้บังคับ 2. มีการก าหนดในการเสนอขอโครงการ/
การจัดกิจกรรมของหน่วยงานต้องระบุถึงผลกระทบทั้งทางบวก ทางลบ 3. มีแผนมาตรการ
จัดการผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคม มี 4 ด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
สาธารณะสุข (www.ocpb.go.th/download/article/article_20200226094146.pdf) 

ไม่ผ่ำน  
เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ผลกระทบ

ต่อสังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ดังนั้น กพบ. ต้องรวบรวม และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ต่อสังคมภายใต้กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ได้ได้ด าเนินการปี 65 
 

กพบ. 

1.1.5 ผู้บริหารก าหนดทิศทาง เพ่ือให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทิศทาง 
[/] คือ ผู้บริหารก าหนดนโยบายส่งเสริมค่านิยม (Values) ภายใต้ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(https://www.ocpb.go.th/download/2Declaration.pdf) 
คือ 
1.บุคลากรทุกระดับประพฤติตนอย่างเคร่งครัดสม่ าเสมอ ภายใต้ค่านิยม "โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจ
ผู้บริโภค"  
- โปร่งใสหมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการปรับปรุง
กลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
- ทันสมัย หมายถึง มีการพัฒนาคน พัฒนางานพัฒนาเทคโนโลย ีให้ทันต่อสถานการณ์ ใส่ใจ
ผู้บริโภค หมายถึงให้ความส าคัญผู้บริโภคอย่างเท่าเทียมกันและได้รับบริการด้วยความพึงพอใจ  
2. ผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี  
3.ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน  

ไม่ผ่ำน  
หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจผู้รับบริการ ให้ทุกคน

ได้รับความพึงพอใจ แต่ยังไม่พบการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ รับบริการ การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ เกิดวัฒนธรรมที่มุ่ งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้แสดงตัวอย่างการตอบสนองความ
ต้องการที่ส าคัญและน ามาสู่การพัฒนานวัตกรรมที่ให้บริการ 

ดังนั้น กพบ. ต้องแสดงการวิเคราะห์การสร้างนวัฒกรรมการ
บริการ ได้แก่ ระบบ Chatbot ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ ระบบร้องทุกข์
ออนไลน์ ว่าตอบสนองต่อผู้รับบริการอย่างไร อาจใช้เครื่องมือ ได้แก่ STP 
analysis เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวั งต่ อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะกลุ่ม 

กพบ. เป็น
หน่วยงานหลัก 
ส่วนเทคโนฯ 
สนับสนุน 

 
 
 
 



๙ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 
4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกกระบวนการต้องมีความสอดคล้องกับค่านิยมของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
5. ส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามแนวทางความเหมาะสมแต่ต้องอยู่ภายใต้
วัตถุประสงค์แนวทางและพฤติกรรมตามภารกิจที่หน่วยงานก าหนดเพื่อให้เกิดการสร้าง
วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



๑๐ 
 

1.2 การป้องกนัการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 

 



๑๑ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที ่1 กำรน ำองค์กำร  

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 

1.2 กำรป้องกันกำรทุจริตและสร้ำงควำมโปร่งใส 
1.2.1 มีการก าหนดนโยบายและสร้างวัฒนธรรมด้านป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
[/]คือ...ผู้บริหารก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินงานภายใต้ประกาศฯ
(www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf) โดยให้ความส าคัญกับการบังคับใช้
กฎหมาย และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังมีประกาศอื่นๆได้แก่  
1. ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  
2. ประกาศเรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตฯ (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)  
3. ประกาศเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  
4. ประกาศหรือการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
5. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
6. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ผู้บริหารได้
ประกาศเจตนารมณ์และค าม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า "จะเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณข้าราชการที่ดี ด ารงตนให้เป็นแบบอย่าง
ด้วยความตระหนัก ในเกียรติหน้าที่และศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
เป็นธรรมมุ่งสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ ไม่กระท าการทุจริตทุก
รูปแบบและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่" 
(www.ocpb.go.th/download/3Announcement%20of%20Executive%20Intent.pdf) 
 
 
 

ผ่ำน 
การตอบในปี 65 ต้องแนบประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร 

ประกาศ สคบ. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สคบ .  แผนการ
ควบคุมภายในของ สคบ . หรืออ่ืน ๆ ฉบับใหม่ หรือฉบับปรับปรุง 
นอกจากนี้ ประกาศใดๆ ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ที่มีข้อความด้านการก าหนดนโยบายและสร้างวัฒนธรรมด้านป้องกัน
ทุจริตและสร้างความโปร่งใส กพบ. สามารถน ามาอ้างอิงในค าตอบได้ 
 

กพบ. สลก. 
 

http://www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf
http://www.ocpb.go.th/download/3Announcement%20of%20Executive%20Intent.pdf)


๑๒ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 

1.2.2 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือมีต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินการได้ 
[/]คือ สคบ. มีนโยบายมุ่งสู่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ภายใต้วิสัยทัศน์ "ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มี
ความเป็นธรรมและยั่งยืน" จึงได้ใช้ระบบบริหารยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค (CSMS) เพ่ือ
แสดงภาพรวมการด าเนินงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ าแนกตามหน่วยงาน เป็นต้นผ่าน
ระบบสารสนเทศเพ่ือเปิดเผยและแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานต่อประชาชน
(https://csms.ocpb.go.th/) นอกจากนี้ ตามผลการประเมิน ITA สคบ. ได้รับการการประเมิน
ที่ดีในด้าน IIT(Internal Integrity Assessment:การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร) ได้
คะแนนร้อยละ 81.90 และ OIT(Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) ได้คะแนนร้อยละ 92.65แต่เนื่องจาก สคบ. เป็นหน่วยงาน
ระหว่างผู้ร้องทุกข์ฯ และผู้ประกอบธุรกิจจึงท าให้ EIT (External Integrity andTransparency 
Assessment: การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) ได้คะแนนไม่ดีเท่าที่ควร (ร้อยละ 59.17) 
(รายงานผลการประเมิน ITA, www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=194) 

ม่ผ่ำน  
เนื่องจากหน่วยงาน ยังไม่ได้รับรางวัลจากองค์การภายนอก 

ดังนั้น งบประมาณปี 65 สคบ. ต้องแสดงตนว่าได้รับรางวัล ITA ระดับ
คะแนน A เพ่ือยืนยันปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านความโปร่งใส เช่น ได้รับผลการ
ประเมิน ITA รางวัลที่ สคบ. OIT IIT EIT มีการก าหนดนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

ส านัก/กอง/กลุ่ม ต้องร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานมี
แนวทางที่เป็นเลิศหรือมีต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
เช่น นโยบาย No Gift Policy เป็นต้น 
 

ทุกหน่วยงาน 

1.2.3 มีการน าเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการติดตามรายงานผลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
[/]คือ 
1. มีช่องทางการร้องเรียนบนเว็บไซต์ สคบ. หัวข้อเรื่อง แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20181213112146.pdf) และ
มีข้อมูลสถิติรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=10968)  
2.มีรายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
สคบ.(ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สคบ.) 
นอกจากนี้ยังมีช่องทางร้องเรียนแบบส ารวจความพึงพอใจของระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคภายหลัง
จากการด าเนินการร้องทุกข์ฯเพ่ือปรับปรุงและตอบสนองต่อการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 
(https://complaint.ocpb.go.th/) 

ไม่ผ่ำน  
หน่วยงานควรแสดงให้เห็นว่ามีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

ในการติดตามรายงานผลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความ
โปร่งใส (ข้อมูลที่น าเสนอไม่ชัดเจนว่าเป็นรายงานติดตามรายงานผล
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่างไร) 

ดังนั้น สลก. ควรร่วมมือกับส่วนเทคโนฯ จัดท านวัตกรรมหรือ
ระบบติดตามข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ (คล้ายๆ ระบบร้องทุกข์
ออนไลน์) 
 
 

ส่วนเทคโนฯ 
และ สลก. 

https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20181213112146.pdf


๑๓ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 

1.2.4 มีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
[/] คือ 
1. การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนและแผนความ
เสี่ยงการทุจริตรวมทั้งแนวทางการตรวจสอบภายในและแนวทางการให้บริการตาม พรบ. 
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
2. มีระบบการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะงานตรวจสอบ
ภายใน (ทั้งภายในและภายนอก) 

ผ่ำน 
กพบ. แนบเอกสารหลักฐาน (PDF file) เกี่ยวกับมาตรการ

เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส  ที่ใช้บังคับการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรใน สคบ. รวมถึงข้อบังคับและบทลงโทษต่างๆ 
ประจ าปีงบประมาณ 65 ฉบับใหม่ หรือฉบับปรับปรุง 

กตส. แนบเอกสาร รายงาน หรือแผนการตรวจสอบ 
สลก. เอกสาร รายงาน หรือแผนการป้องกันการทุจริตและ

สร้างความโปร่งใส บทบาท บทลงโทษ รายบุคคล 

กพบ. 
กตส.  
สลก. 

1.2.5 การเปิดเผยผลการด าเนินงาน การบริหารงบประมาณและอ่ืนๆ สู่สาธารณะ ผ่านช่องทาง 
[/]การเปิดเผยผลการด าเนินงาน การบริหารงบประมาณและอ่ืนๆ สู่สาธารณะ ผ่านช่องทาง 
...ผ่านเว็บไซต์หลักของ สคบ. https://www.ocpb.go.th ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สคบ. 
และศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค ได้แก่  
1. ผลการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=29  
2. รายงานประจ าปี https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=30  
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=32  
4. รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=313  
5. รายงานผลการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะงานตรวจสอบ
ภายใน (ทั้งภายในและภายนอก)  
 

ผ่ำน 
กพบ. รวบรวมและน าเสนอข้อมูลการเปิดเผยผลการ

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 65 ให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ผลการ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รายงานประจ าปี รายงานสรุปผล
การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน 



๑๔ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 

6. ใช้ช่องทาง Youtube ในการน าเสนอข้อมูล หรือเตือนภัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ได้แก่ รายการเป็นประเด็น หนังสั้น สคบ. และ shop online เป็นต้น 
(https://www.youtube.com/channel/UCltnN1gGYwBzd1X0Vgt1T0A/videos) 
นอกจากนี้ยังมีการแสดงภาพรวมการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ าแนกตาม
หน่วยงาน เป็นต้น ผ่านระบบบริหารยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค (CSMS) เพ่ือเปิดเผยและ
แสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานต่อประชาชน (https://csms.ocpb.go.th/)... (กรณี
เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ กรุณาแนบลิ้งค์ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง) 

 
 
 

1.2.6 หน่วยงานได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจากองค์การภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

[/]คือ การก ากับดูแลการทุจริต ใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน (ITA) ส านักงาน ป.ป.ช. ได้คะแนน 79.35 อยู่ในระดับ B (ได้รับการการ
ประเมินที่ดีในด้าน IIT (Internal Integrity Assessment:การประเมินจากมุมมองภายใน
องค์กร) ได้คะแนนร้อยละ 81.90 และ OIT (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) ได้คะแนนร้อยละ 92.65 แต่เนื่องจาก สคบ. เป็น
หน่วยงานระหว่างผู้ร้องทุกข์ฯ และผู้ประกอบธุรกิจจึงท าให้ EIT (External Integrity and 
Transparency Assessment: การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) ได้คะแนนไม่ดีเท่าที่ควร 
(ร้อยละ 59.17) ตามรายงานผลการประเมิน ITA, 
www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=194) -รางวัล World No Tobacco Day 
Awards 2020 จากองค์การอนามัยโลก 

ไม่ผ่ำน  
เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้แสดงรางวัลทั้งจากองค์การภายใน

และนอกประเทศ ดังนั้น งบประมาณปี 65 กพบ. ต้องแสดงตนว่าได้รับ
รางวัล ITA ระดับคะแนน A เพ่ือยืนยันปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านความโปร่งใส 
เช่น ได้รับผลการประเมิน ITA รางวัลที่ สคบ. OIT IIT EIT มีการก าหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

สลก. กพบ. 
 

  

https://csms.ocpb.go.th/)


๑๕ 
 

1.3 การมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิผา่นการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

 

  

 

 



๑๖ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที ่1 กำรน ำองค์กำร  

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 

1.3 กำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่ำนกำรมีส่วนร่วมจำกเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอก 
1.3.1 มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมให้เครือข่ายภายนอก (ภาคเอกชน ประชาชน ท้องถิ่น) เข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรม ได้แก่ 
๏นวัตกรรมการท างานที่ท าร่วมกับเครือข่าย คือ 1. โครงการเชื่อมโยงฐานเครือข่ายข้อมูล (Big 
data) การคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน 28 หน่วยงานเพื่อสนับสนุนด้านข้อมูลระหว่างกัน ส่งผลให้
เกิดตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ แจ้งเตือนภัยและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ก่อให้เกิด
นวัตกรรมต่างๆ 2. ส่งเสริม สนับสนุนสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ส่วนกลางและภูมิภาค ทัง้ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมสถานศึกษา และต่างประเทศ ให้มีส่วน
ร่วมในการท างานและสร้างนวัตกรรม 3.การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครอง
ผู้บริโภค (อสคบ.) ด้วยการจัดโครงการฯ เพ่ือพัฒนาให้มีคุณภาพ(ตามรายงายโครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค) 4. สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค(1166) ส่ง
ผู้แทนร่วมให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือผู้บริโภคเบื้องต้น ประสานหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องเพ่ือ ดูแลแก้ไข และเยียวยาผู้บริโภค ในกรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต 5. ลงนาม MOU กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(https://www.ocpb.go.th/more_news.php?offset=20&cid=317&startoffset=0) 
 
๏นวัตกรรมการให้บริการที่ท างานร่วมกับเครือข่าย คือ โครงการเชื่อมโยงฐานเครือข่ายข้อมูล 
(Big data) การคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน 28 หน่วยงาน เพ่ือตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ แจ้ง
เตือนภัย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ก่อให้เกิดนวัตกรรม ได้แก่  
1.ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (https://complaint.ocpb.go.th/)  
2. ระบบไกลเกลี่ยออนไลน์ (http://dmediate.ocpb.go.th/)  
3. ระบบฐานข้อมูลผู้กระท าผิดคดีอาญา (http://crds.ocpb.go.th/)  

ผ่ำน  
รวบรวมข้อมูล (เน้นนวัตกรรมการท างาน) ที่แสดงให้ชัดเจน

ว่า ประเด็นที่จะท างานร่วมกับเครือข่ายมีเป้าหมายที่ท้าทายร่วมกัน
อย่างไรและสร้างนวัตกรรมกับเครือข่ายเพ่ือน ามาแก้ปัญหาอย่างไร และ
แสดงให้ชัดเจนว่า หน่วยงานทั้ง 28 หน่วยงานเป็นหน่วยงานภาคส่วน
ใดบ้าง และต้องเป็นหน่วยงานภายนอก เช่น ภาคเอกชน ประชาชน 
ท้องถิ่นหรือหน่วยราชการอ่ืนๆ ที่ร่วมกันท างาน 
 
 
 
 
 
 
ผ่ำน 

รวบรวมข้อมูล (เน้นนวัตกรรมการให้บริการ) ที่แสดงให้
ชัดเจนว่า ประเด็นที่จะท างานร่วมกับเครือข่ายมีเป้าหมายที่ท้าทาย
ร่วมกันอย่างไรและสร้างนวัตกรรมกับเครือข่ายเพ่ือน ามาแก้ปัญหา
อย่างไร และแสดงให้ชัดเจนว่า หน่วยงานทั้ง 28 หน่วยงานเป็นหน่วยงาน

กผป. สผพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กผป. สผพ. 



๑๗ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 

4.ระบบเตือนภัยผู้บริโภค (https://ocpbconnect.ocpb.go.th/)  
5.ระบบตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการ
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/ServiceContact?text=&category=) 
6. ระบบการร้องทุกข์และตรวจสอบสถานะ 
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/OurServices) เป็นต้น 

ภาคส่วนใดบ้าง และต้องเป็นหน่วยงานภายนอก  เช่น ภาคเอกชน 
ประชาชน ท้องถิ่นหรือหน่วยราชการอ่ืนๆ ที่ร่วมกันท างาน 

1.3.2 มีกลไก/แนวทางท่ีเอ้ือให้เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน โดยมีกลไก/แนวทาง 
[/]คือ 
1. ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของ สคบ. (http://thaicas.ocpb.go.th/News) ด้วย
กลไกล  
- มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ เพ่ือปรับปรุงการท างานและ
แก้ไขปัญหาเชิงรุก 
- จากข้อมูลเชิงสถิติระบบร้องทุกข์ฯ เพ่ือน ามารายงานประเด็นปัญหา (Hot issue)  
2.ด้านการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยกลไกล  
- การให้ค าปรึกษา แนะน า ชว่ยเหลือผู้บริโภคเบื้องต้นในเขตกรุงเทพฯ ผ่านสมาพันธ์ชมรม
คุ้มครองผู้บริโภค (1166)  
-การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรวมตัวกันของภาคประชาชนผ่านอาสาสมัคร
คุ้มครองผู้บริโภค(อสคบ.)  
- การท า MOU ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สถานศึกษา เพ่ือให้ความรู้และเป็น
ตัวแทนฯ 
(https://www.ocpb.go.th/more_news.php?offset=20&cid=317&startoffset=0)  
- วิทยากรตัวคูณการถ่ายทอดความรู้ การจัดอบรมให้กับสมาชิกสมาพันธ์ฯ ผ่านคลินิก สคบ.  
3. การท างานด้านการบริการโดยเชื่อมโยงข้อมูล (Big data) ร่วมกับเครือข่ายการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ทั้ง 6 ด้าน จ านวน 28 หน่วยงาน 

ผ่ำน 
รวบรวมข้อมูลกลไก/แนวทางที่เอ้ือให้เครือข่ายทั้งภายในและ

ภายนอก จากหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานให้เป็น
ปัจจุบัน 

 

กผป. สผพ. 



๑๘ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 

เครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมคือ 
- ภาคประชาชน ผ่านผู้ร้องทุกข์ฯ หรือผู้ถูกร้องทุกข์ฯ - สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค 
(1166)  
- ภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน สถานศึกษา ผ่าน MOU 
(https://www.ocpb.go.th/more_news.php?offset=20&cid=317&startoffset=0)  
- สมาชิกสมาพันธ์ฯคลินิก สคบ.  
- 28 หน่วยงาน ที่เชื่อมโยงข้อมูล Big data 
(https://www.ocpb.go.th/images/4.BigData_OCPBLINKAGE.pdf) ได้แก่ กรมการ
ปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน กรมท่ีดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ 
กรมการท่องเที่ยว ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตรกรมการขนส่ง
ทางบก กรมโยธาธิการและผังเมือง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กรมบังคับคดี 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ด ารงธรรม) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 

1.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายโดยมีเครือข่ายภายนอกร่วมด าเนินการ 

[/]คือการท างานและสร้างนวัตกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริม สนับสนุนสร้างและพัฒนา
เครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยใช้กลไกภาคีเครือข่ายจากทุก
ภาคส่วนประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมสถานศึกษาและต่างประเทศ 
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้เครือข่ายทั้งภายในภายนอก โดยนโยบายนั้น คือ รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีมีนโยบายในการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของ สคบ.กับเครือข่ายเพ่ือเป็น
ตัวแทนของ สคบ. และได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค(อส
คบ.) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายอาสามัครของ สคบ. ให้มีคุณภาพ 
สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ตามรายงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.))...สามารถแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนในระดับประเทศ เรื่อง จ านวนการร้องทุกข์ผู้บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดด ภายใน
รอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
โดยปัญหาส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมด้านอิเล็คทรอนิคส์ (ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรม
ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563) ดังนั้นคุณภาพของอาสาสมัคร
คุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.) ด้านการท างานเชิงรุกเพ่ือลดภาระการท างานเชิงรุกของนักสืบสวน
สอบสวนของ สคบ. นอกจากนี้การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการเชื่อมโยงข้อมูล 
Big data กับหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท้ัง 26 หน่วยงาน (ตามรายการสรุปการ
เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน และการก าหนดเป้าหมายการเชื่อมโยง) เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (https://complaint.ocpb.go.th/) ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(http://dmediate.ocpb.go.th/) ระบบฐานข้อมูลกระท าความผิดคดีอาญา 
(http://crds.ocpb.go.th/) เป็นต้น ให้ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาให้รวดเร็วขึ้น 
 

ผ่ำน 
รวบรวมการสร้างนวัตกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริม 

สนับสนุน สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค โดยใช้กลไกภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนประกอบด้วย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมสถานศึกษา และต่างประเทศ 
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้เครือข่ายทั้งภายในภายนอก มีอะไรบ้าง? 

 
กผป. สผพ. 



๒๐ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 

1.3.4 มีแนวทางสื่อสาร/สร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นในบุคลากรมีส่วนร่วม มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจให้เกิดการท างานอย่างสัมฤทธิ์ผล 
[/]คือ การสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยีมีทักษะความรู้
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา เกิดความรอบรู้ การพัฒนาหรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน โดย สคบ.มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
สภาพแนวทางการสื่อสารและสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรมีส่วนร่วมเกิดความมุ่งม่ันตั้งใจ 
ได้แก่ 1. การส่งเสริม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร 2.กิจกรรมบริหารจัดการ
ความรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ,กิจกรรมการแข่งขันโต้วาที และการประกวดคลิป 
VDO 3. กิจกรรมคัดเลือกผู้น าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Award) 4. การส ารวจความพึงพอใจ 
Smart Officeในองค์กร 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20201126112719.pdf)  
5.โครงการเพ่ิมขีดสมรรถนะ เสริมความรู้ด้านยุทธศาสตร์ สร้างหัวใจจิตอาสา วิทยากรหลักสูตร
จิตอาสา 904 ให้ความรู้พัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่ำน 
รวบรวมแนวทางสื่อสาร/สร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นใน

บุคลากรมีส่วนร่วม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจให้เกิดการท างานอย่างสัมฤทธิ์ผล  
ให้เป็นปัจจุบัน   
 
 
 

กพบ. สลก. 

  



๒๑ 
 

1.4 การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

   

 

 



๒๒ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที ่1 กำรน ำองค์กำร  

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผูต้รวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 

1.4 กำรค ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยำว 
1.4.1 มีมาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยมาตรการนั้น 
[/]คือ 
มาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ได้แก่ 1. มาตรการจัดการด้านสังคม คือ การ
ทบทวน ติดตามเฝ้าระวังพิสูจน์สินค้าและบริการอย่างครอบคลุม มุ่งเน้นการพัฒนาฐานข้อมูล
ระบบแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค 2.การสร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องก่อนออก
กฎหมาย 3. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้บริโภคได้รับ
ทราบผ่านช่องทางต่างๆ 4.ก าหนดแนวทาง/แผนปฏิบัติการในการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ 5.
การตรวจสอบเนื้อหาให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนการเผยแพร่ในการน าเสนอ 6.การจัดท าแนว
ทางการด าเนินงานของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนและคู่มือการปฏิบัติงานในส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่น 7. โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคกิจกรรมก ากับติดตามและประเมินผลการด าเงินงานของเครือข่าย
และการจัดท าแผนพัฒนาเครือข่ายฯโดยการก าหนดขั้นตอนการให้บริการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนอย่างชัดเจนโดยการจัดท าคู่มือการให้บริการ 
(https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=193) ได้แก่ งานแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์
ของผู้บริโภค (ชั้นเจ้าหน้าที่) แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นต้น 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่ำน  
ต้องรวบรวมและแสดงรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบเชิง

ลบที่เกิดขึ้นกับสังคมอย่างชัดเจน แทนที่จะแสดงคือมาตรการที่คาดว่าจะ
ใช้ เมื่อมีผลกระทบทางลบ โดยค านึงว่าทางลบเกิดยังไง? และมีการ
ปกป้องแบบไหน? ต้องแสดงให้เห็นแบบชัดเจน มาตรการจัดการด้าน
สังคม คือ การทบทวน ติดตาม เฝ้าระวังพิสูจน์สินค้าและบริการอย่าง
ครอบคลุม มุ่งเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลระบบแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค เช่น  
- แผนมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคม  
(รายยุทธศาสตร์หรือภาพรวมของ สคบ.) 
             ทุกหน่วยงานที่จัดโครงการ กิจกรรม ต้องค านึงถึงผลกระทบทาง
ลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม โดยมีการวิเคราะห์ผลกระทบทางลบและวิธีการ
ป้องกัน รวมทั้ง ผลลัพธ์ในการด าเนินงาน 
 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน 



๒๓ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผูต้รวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 

1.4.2 มีการรายงานผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันการณ์ โดย 
[/] การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลที่ทันสมัย ได้แก่ 1. จากการใช้งานระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
(https://complaint.ocpb.go.th/) หน่วยงานได้รายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานในอนาคตไว้ และได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา(ตามรายงานผลกระทบของ
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์  ปี 2563) 2. Chat bot(พ่ี
ปกป้อง) (https://ocpbconnect.ocpb.go.th/#our-chatbot) เป็นผู้ช่วยให้ค าปรึกษาโดย
สามารถพิมพ์ค าถาม,การเชื่อมโยง 28 หน่วยงาน 3. ทีมโฆษกเป็นการประชุมพิจารณาประเด็น
ปัญหาที่มีการสอบถามเข้ามาทางเพจเฟซบุ๊ก การให้ค าปรึกษาผ่านช่องทางต่างๆข่าว สคบ. ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคและข่าวจากหน่วยงานอ่ืน  รวมถึงประเด็นที่น้องเรียนมากที่สุดเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุน าไปสู่การปรับปรุงวิธีการให้บริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
[/] การใช้เครือข่าย คือ ภาคประชาชน ภาคสถานศึกษา ภาคเอกชน ในการเฝ้าระวัง เรื่องการ
ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคการแจ้งเตือนภัยสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยและ
การตั้งศูนย์ประสานงาน และเชื่อมโยงข้อมูล (Big data) กับหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ในการเฝ้าระวัง เรื่อง การแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ ที่มีปริมาณเรื่องร้องทุกข์
ฯ เพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดด ดั้งนั้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านระบบหรือผ่านเครือข่าย
อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.) เพ่ือลดอัตราการร้องทุกข์และป้องกันการร้องทุกข์ซ้ า ซ่ึง
ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ดีที่สุด 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่ำน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ต้องแสดง

รายละเอียดหรือรายงานให้เห็นชัดเจนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจาการ
ด าเนินงานนั้นเป็นอย่างไร และได้ใช้เครือข่ายและเทคโนโลยีติดตาม
อย่างไร ตลอดจนได้จัดการปัญหาเหล่านั้นอย่างทันท่วงทีอย่างไร 
- แผนมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคม ผ่าน
การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลที่ทันสมัย (รายโครงการหรือรายกิจกรรม) 
 
 
 
ไม่ผ่ำน  

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ต้องแสดง
รายละเอียดหรือรายงานให้เห็นชัดเจนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจาการ
ด าเนินงานนั้นเป็นอย่างไร และได้ใช้เครือข่ายและเทคโนโลยีติดตาม
อย่างไร ตลอดจนได้จัดการปัญหาเหล่านั้นอย่างทันท่วงทีอย่างไร 
- แผนมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคม ผ่าน
การใช้เครือข่าย (รายโครงการหรือรายกิจกรรม)  

ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กผป. กคฉ. 

https://complaint.ocpb.go.th/
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1.4.3 มีการก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการด้านการจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 
[/] เช่น  
1. ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไกมาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค แก่ 
ประชาชน,ผู้บริโภค,ผู้ประกอบธุรกิจ สคบ. ได้ก าหนดประเด็นและรวบรวมข้อมูลปัญหาที่ผ่านมา
เพ่ือน าไปวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหา การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(รอบการด าเนินงานภายใน 1 ปีงบประมาณ) (ตามโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือหาแนวทางและ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือหาแนวทางและมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีเร่งด่วน (Hot Issue) และตามนโยบายกรณีการซื้อสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์)  
2. ร้อยละเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติและร้อยละเรื่องร้องเรียน
ในอดีตที่ค้างอยู่ที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ โดยมีการติดตามอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาศ
เพ่ือให้เรื่องร้องทุกข์ได้ด าเนินการจนได้ข้อยุติ (การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) ผ่านระบบงานสู่การบริหารภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัล (ATM) 
(http://atm.ocpb.go.th/Login/Index) และมีการติดตามผลด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุก 
(ระบุตัวเลข และหน่วย เดือน/ปี/) 3 เดือนต่อปี 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่ำน 
          กพบ. น าเสนอหรือค้นหาตัวชี้วัด 1 ตัว ที่มีการด าเนินการด้าน
การจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ยกตัวอย่าง เช่น การดูแล
ผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจากการร้องทุกข์ที่ไม่เป็นธรรม 
(ผลกระทบเชิงลบจากมาตรการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์)  
ความพึงพอใจของผู้ร้องทุกข์ส่วนภูมิภาค (ผลกระทบเชิงลบจากมาตรการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น) ร้อยละความส าเร็จของการอบรมการใช้
เทคโนโลยีในหน่วยงาน (ผลกระทบเชิงลบจากมาตรการ Digital 
transformation) 

กพบ. 

http://atm.ocpb.go.th/Login/Index
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1.4.4 มีการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการจัดการผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม (ตอบอย่างน้อย 2 ด้าน) 
[/]มีการด าเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรการจัดการด้านเศรษฐกิจ คือ  
1. ปรับปรุง พัฒนากลไกลการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสาระ
สนเทศสร้างนวัตกรรมด้านการร้องทุกข์ฯ ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
(https://complaint.ocpb.go.th/) ติดตามเรื่องร้องทุกข์ฯ ผ่านระบบ OCPB connect  
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/) ระบบไกลเกลี่ยออนไลน์ 
(http://dmediate.ocpb.go.th/) เป็นต้น เพ่ือก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจด าเนินธุรกิจโดยมิชอบ  
2. ตรวจสอบเฝ้าระวัง ติดตาม สินค้าหรือบริการที่อันตราย ผ่านระบบ OCPB connect ด้วย
การรายงานผล ที่รวดเร็วเพ่ือก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจด าเนินธุรกิจโดยมิชอบ  
3.การวางหลักประกันผู้ยื่นขอการจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงเพ่ือชดเชยความ
เสียหายให้กับผู้บริโภค (พรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง)และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ที่เข้ามาจดทะเบียนด้วยระบบจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ 
(https://biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList) 
ผลการติดตาม คือ  
1. แสดงผลการติดตามผลของระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคผ่าน Dashboard 
(https://portal.ocpb.go.th/) ต่อผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือการด าเนินการให้ทันการณ์  
2. แสดงผลการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ติดตามสินค้าหรือบริการที่อันตราย ผ่านระบบ OCPB 
connect (https://ocpbconnect.ocpb.go.th/) ด้วยการรายงานผลที่รวดเร็ว เพ่ือก ากับดูแล
ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินธุรกิจโดยมิชอบ 3. แสดงผลการติดตามผลของผู้ยื่นขอการจดทะเบียน
ขายตรงและตลาดแบบตรงผ่าน Dashboard ต่อผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือการ
ด าเนินการให้ทันการณ์ 

ผ่ำน 
กพบ. และ สผพ. ติดตาม ปรับปรุงพัฒนาและรายงานจัดการ

ผลกระทบทางลบ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม การพัฒนาปรับปรุงระบบ
ร้องทุกข์ผู้บริโภค และการอัพเดตผลการติดตามระบบงานอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 

 
กพบ. สผพ. 

https://complaint.ocpb.go.th/
https://portal.ocpb.go.th/
https://ocpbconnect.ocpb.go.th/
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มาตรการจัดการด้านสังคม คือ  
1. พัฒนากฎหมาย ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม โดยมีการรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วนตรวจสอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ ปกป้องสิทธิ
และลดความเหลี่อมล้ าทางสังคม (https://portal.ocpb.go.th/) 
2. ปรับปรุงพัฒนากลไกลการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสาระ
สนเทศ (ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (https://complaint.ocpb.go.th/) ระบบ OCPB connect 
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/) และระบบไกลเกลี่ยออนไลน์ 
(http://dmediate.ocpb.go.th/) เป็นต้น) เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ปกป้องสิทธิและลดความ
เหลี่อมล้ าทางสังคม  
3. ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ติดตาม สินค้าหรือบริการที่อันตราย ผ่านระบบ OCPB connect ด้วย
การรายงานผล ที่รวดเร็ว เพ่ือลดอัตราการร้องทุกข์และป้องกันการร้องทุกข์ซ้ า   
ผลการติดตาม คือ 
1. ด าเนินการให้แผนพัฒนากฎหมายเป็นตัวชี้วัดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 
– 2565 และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการรายปี  
2. แผนการปรับปรุงพัฒนากลไกลการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สาระสนเทศ  
3.ประเมินกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 
2563 (ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง
ทุกข์ ปี 2563)  
4.การส่งเรื่องให้ส านัก กอง กลุ่ม ที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ จัดตั้ง คณะท างานฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผูต้รวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 

มาตรการจัดการด้านสาธารณสุข คือ 
1. มีแผน ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามเฝ้าระวังพิสูจน์สินค้าและบริการอย่างครอบคลุมในทุก
พ้ืนที่ โดยการ 
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ด้านสัญญา โฆษณา สัญญา ฉลาก ขายตรงโดยบูรณาการข้อมูลกับ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตามรายการสรุปการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน 
และการก าหนดเป้าหมายการเชื่อมโยง (28 หน่วยงาน 99 รายการข้อมูล)  
2.มีคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เพ่ือพิจารณามาตรฐานความ
ปลอดภัยของสินค้าและบริการ 
ผลการติดตาม คือ 
1. การเชื่อมโยงข้อมูล Big Data การคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน 28 หน่วยงานเป็นตัวชี้วดัการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2563 ถึง 2565 ของ สคบ. (ตามรายการสรุปการเชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงานและการก าหนดเป้าหมายการเชื่อมโยง (28 หน่วยงาน 99 รายการข้อมูล))  
2.มีคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาท ิ
ลงพื้นที่ตรวจสอบบุหรี่ไฟฟ้าบารากู่ หม้อก๋วยเตี๋ยวที่มีตะกั่วประสานรอยเชื่อม เป็นต้น 3. การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเตือนภัยผู้บริโภค (http://thaicas.ocpb.go.th/News) อาทิ 
อันตรายจากการสัมผัสรังสี UVC, ของเล่นอันตรายและเครื่องใช้ไฟฟ้าอันตราย เป็นต้น 
มาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คือ 
1. จากการพัฒนาปรับปรุงระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคของ สคบ. (ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
(https://complaint.ocpb.go.th/) ระบบ OCPB connect 
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/) เป็นต้น)เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเสียโอกาส
และลดอัตราการใช้กระดาษแก่ผู้บริโภค(ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค
ดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563) 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผูต้รวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 

 2.จัดท าห้องประชุมไร้กระดาษ หรือใช้ QR code แทนการใช้กระดาษท่ีเป็นเอกสาร
ประกอบการประชุม 
ตามแผนนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของ สคบ. 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191108134352.pdf)  
3. น าเทคโนโลยีและนวัตกรรม OCPB connect และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 6 มิต ิ28 หน่วยงาน รวมทั้งใช้ ChatBot มาด าเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล 
สะดวก รวดเร็ว เป็นการประหยัด ทรัพยากรและเวลาในการเดินทาง  
ผลการติดตาม คือ 
1.ประเมินกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 
2563 (ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง
ทุกข์ ปี 2563)  
2.แผนการปรับปรุง พัฒนากลไกลการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สาระสนเทศ 
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หมวดที่ 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร ์
การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ตามข้ันตอนการพิจารณาตามการประเมินตนเอง (Self Assessment) 
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หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ (ภำพรวม) 
เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล  รองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ก าหนด

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ มีแผนงานที่ขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส่วนมีการ
ติดตามผลของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และการรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
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2.1 แผนยทุธศาสตร์ท่ีตอบสนองความทา้ทาย สร้างนวตักรรม การเปล่ียนแปลง และมุ่งเนน้ประโยชนสุ์ขประชาชน 
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ถอดบทเรียน หมวดที่ 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมำยเหตุ 
2.1 แผนยุทธศำสตร์ที่ตอบสนองควำมท้ำทำย สร้ำงนวัตกรรม กำรเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชำชน  
2.1.1 หนว่ยงานของท่านมีแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อ 
[/]ความท้าทาย คือ 
การรองรับความเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ (ยุคไร้พรมแดน) 
ในมิติการคุ้มครองผู้บริโภคระดับอาเซียนและระดับสากลสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ สคบ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไก มาตรการหรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2563) 
ได้แก่ การปรับปรุงและการพัฒนากฎหมายให้เทียบเท่าสากล การเยียวยาผู้บริโภค
ข้ามแดนในแบบ Single window และการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

ไม่ผ่ำน  
สผพ. ปรับการเขียนตอบให้กว้างมากขึ้น ให้ครอบคลุมครบทุกด้าน ด้านความ

ท้าทาย ไม่ได้ยกตัวอย่างมาแค่ตัวอย่างเดียว (พร้อมยกตัวอย่าง) เข่น 
(1) ความท้าทาย จ านวนผู้ร้องทุกข์ที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี สร้างการป้องกันเชิงรุก

โดยเน้นการป้องกันมิให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้ร้องทุกข์  
(2) ความท้าทาย การปรับองค์กรสู่ยุคการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลอย่าง

ยั่งยืน  
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายได้แก่ 
(1) พัฒนากระบวนการ หรือแนวทางการตรวจสอบ ก ากับดูแลสินค้าและ

บริการให้ถูกต้องและปลอดภัย (ย1ก1) พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และ
นวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค (ย2ก3) (ย2ก4) (ย2ก5) ยกตัวอย่างเข่น การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook กลุ่ม Line Youtube 

(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค (ย2ก
1) พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ยกตัวอย่างเข่น การใช้ระบบร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ย จดทะเบียน ออนไลน์ (ย2ก2) 

 
 
 
 
 

สผพ. 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมำยเหตุ 
[/]การเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Internet of thing) ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน รวมถึง
พฤติกรรมการบริโภคเป็นอย่างมาก โดยมีการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่อ
ออนไลน์มากขึ้น ท าให้ปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคท าได้ง่ายและมีวิธีการที่ซับซ้อน 
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งเชิงรุก และเชิงรับ สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการของ สคบ. ระยะ 5 ปี 
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพ่ือการ
คุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ 
การพัฒนาฐานข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูล พร้อมใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล (Big 
Data) เ พ่ือสร้างนวัตกรรมดิจิทัล ระบบ e-Service รวมทั้ง ทบทวนปรับปรุง
กระบวนงานรองรับการเปลี่ยนแปลง (Digital Transformation) 

ผ่ำน  
ปรับแนวทางการตอบ สผพ. ปรับการเขียนตอบให้กว้างมากขึ้น ให้ครอบคลุม

ครบทุกด้าน ด้านความท้าทายการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ไม่ได้ยกตัวอย่างมาแค่
ตัวอย่างเดียว (พร้อมยกตัวอย่าง) เข่น 

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ 
(1) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล   
(2) การเปลี่ยนแปลงการเขา้สู่สังคมสูงวัย 
(3) การเปลี่ยนแปลงด้านความไม่แน่นอนด้านเงินงบประมาณ 
เป็นต้น 
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ได้แก่ 
(1) การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครอง

ผู้บริโภค ได้แก่ การพัฒนาฐานข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูล พร้อมใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูล (Big Data) เพ่ือสร้างนวัตกรรมดิจิทัล ระบบ e-Service รวมทั้ง ทบทวน
ปรับปรุงกระบวนงานรองรับการเปลี่ยนแปลง (Digital Transformation) (ย2) 

(2) นโยบายเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่สังคมสูงวัยของ สคบ. ยกตัวอย่างนโยบาย 
(....) 

(3) ...............................  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

สผพ.  



๓๔ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมำยเหตุ 
[/]ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ 
ความรับผิดชอบเชิงสาธารณะประโยชน์ โดยการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคเป็น
ผู้บริโภคที่ชาญฉลาด (Smart consumer) และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของ
ผู้บริโภค รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความรับผิดชอบในสินค้าหรือบริการ
ที่น าเข้าหรือจ าหน่ายต่อผู้บริโภคสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ สคบ.ระยะ  
5 ปี 
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่น ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคแก่
เครือข่ายสถานศึกษา การจัดกิจกรรมคลินิก สคบ. การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค เช่น การพัฒนาเครือข่ายผู้น าอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.) 
การอบรมกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การปฏิญญาความ
ร่วมมือในการก าหนดมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ , 
การมอบตราสัญลักษณ์ผู้ผลิตที่มีมาตรฐานปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณที่ 
96.5%, การจัดท าความร่วมมือ (MOU) แนวทางการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีสถาบัน
การเงินไม่อนุมัติสินเชื่อเพ่ือช าระค่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

ผ่ำน  
ปรับแนวทางการตอบ สผพ. ปรับการเขียนตอบให้กว้างมากขึ้น ให้ครอบคลุม

ครบทุกด้าน ด้านความท้าทายความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ได้ยกตัวอย่างมาแค่ตัวอย่าง
เดียว (พร้อมยกตัวอย่าง) เข่น 

ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ  
(1) ความรับผิดชอบเชิงสาธารณะประโยชน์ โดยการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

เป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาด (Smart consumer) และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของ
ผู้บริโภค 

(2) ด้านสิ่งแวดล้อม การปรับสภาพแวดล้อมในการท างาน ลดการใช้กระดาษ 
ประหยัดไฟ 

(3) ด้านสาธารณสุข ป้องกันสินค้าและบริการที่อันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้บริโภค 
(4) สร้างความเท่าเทียมระหว่างผู้บริโภคส่วนกลางและภูมิภาค 
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ได้แก่ 
(1) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

และท้องถิ่น (ย3) 
(2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย (Smart Office) (ย4ก3) 
(3) พัฒนากระบวนการ หรือแนวทางการตรวจสอบ ก ากับดูแลสินค้าและ

บริการให้ถูกต้องและปลอดภัย (ย1ก1)  
(4) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

และท้องถิ่น (ย3) 
 
 
 

สผพ.  



๓๕ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมำยเหตุ 
2.1.2 มีแผนยุทธศาสตร์และแผนงานที่ 
[/]สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน คือ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2 กลยุทธ์ที่  1 การบริการด้านการคุ้มครองผู้บริ โภคมี
ประสิทธิภาพ และทันสมัย 
โดยมีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ได้แก่ การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 6 ด้าน ร่วมกับ 28 
หน่วยงาน ให้บริการผ่านเว็บไซต์ 
https://ocpbconnect.ocpb.go.th และแอปพลิเคชั่น OCPB Connect รวมถึงการ
พัฒนา Chatbot(พ่ีปกป้อง) ให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ของภาครัฐทุกมิติได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ไม่ผ่ำน 
สผพ. ต้องแสดงการวิเคราะห์ว่าสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ได้อย่างไรและเกิดผลอย่างไร โดยอาจจะใช้เครื่องมือ toolkit ได้แก่ เครื่องมือวิเคราะห์
สมรรถนะหลัก (Core Competency) หรือ 6Cs Analysis C ตัวที่ 4 Competitor โดย
ใช้คู่เทียบจากองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ สภาองค์กรของผู้บริโภค ศาล
ยุติธรรม หรือ  องค์กรผู้บริโภคต่างชาติ และแสดงผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการดังกล่าว ผ่านรายงานหรืองานวิจัย ยกตัวอย่าง เช่น  

(1) ความสามารถในการแข่งขันด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์แก่ผู้บริโภค 
สคบ. สร้างนวัตกรรมระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้สูงขึ้น เทียบกับการที่
ผู้ร้องฯ ต้องร้องผ่าน สภาองค์กรของผู้บริโภคหรือศาลยุติธรรม  แสดงผลลัพธ์เชิง
ประจักษ์ เช่น การเปรียบเทียบระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานคู่เทียบ 

(2) ความสารมารถในการบริการติดต่อสอบถามผ่านระบบ Chatbot (พ่ี
ปกป้อง) วิเคราะห์คู่เทียบกับน้องอารี กรมสรรพากร แสดงผลลัพธ์เชิงประจักษ์ เช่น 
การตอบข้อสักถามได้ตรงประเด็น การลดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ รวมไปถึงความพึง
พอใจของการใช้บริการ เป็นต้น 

สผพ. 
และ 

ทุกหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง
สนับสนุน  

[/]สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ คือ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือยกระดับการ
ให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยจากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น 
และข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ พบว่าผู้ร้องทุกข์มีการร้องเรียนผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากที่สุด สคบ. จึงมีการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (OCPB D-Mediate) 
ขึ้น เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการไกล่เกลี่ย โดยไม่ต้องเดินทางมายัง สคบ. ซึ่งสอดคล้อง

ไม่ผ่ำน 
สผพ. ต้องระบุเพ่ิมเติมให้ชัดเจนว่าโอกาสและกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงจากการยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (การด าเนินการ
ในอดีต) โดยรายงานหรือวิจัยผลลัพธ์เชิงประจักษ์คืออะไร และเมื่อผ่านวัฎจักร PDCA 
แล้ว มองเห็นโอกาสหรือได้น าเอาผลมาปรับปรุงหรือสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ อย่างไรและ
เสริมขีดความสามารถในการแข่งกันของประเทศอย่างไร ยกตัวอย่าง เช่น  

สผพ. 



๓๖ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมำยเหตุ 
กับการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ (New normal) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการระบาดของโรค 
Covid-19 
 

(1) การพัฒนาระบบร้องทุกข์ออนไลน์ น าไปสู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (OCPB 
D-Mediate) ซึ่งได้รับโอกาสจากการะแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับการ
มาตรการเว้นระยะห่างส่วนบุคคลและการ WFH จึงได้สร้างกลยุทธ์ในการจูงใจให้ผู้ร้อง
ฯ มีความประสงค์ที่จะใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์โดยท าการเชื่อมระบบร้องทุกข์
ออนไลน์และระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ นักสืบยังต้องสร้างกลยุทธ์
ด้านการไกล่เกลี่ยออนไลน์ โดยตั้งตัวชี้วัดให้ร้อยละความส าเร็จเรื่องราวยุติระหว่าง on 
site และ on line ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ข้อมูลทั้งหมดจากการไกล่เกลี่ยต้องน ามา
เปรียบเทียบกับคู่เทียบ เพ่ือแสดงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งกัน 

(2) จากการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น น าไปสู่ระบบติดตามเรื่องร้องทุกข์ส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้รับโอกาสจาก พรบ.กระจายอ านาจและปริมาณงานไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณบุคคลของ สคบ. จึงได้สร้างปรับกลยุทธ์และโครงสร้างในการท างาน โดย นักสืบ
ของ สปจ. จะต้องท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้ นักสืบประจ าท้องถิ่น ผ่านระบบติดตามเรื่อง
ร้องทุกข์ส่วนท้องถิ่น และตั้งตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอในในการแก้ปัญหาจนยุติระหว่าง
ส่วนกลางและท้องถิ่นต้องไม่แตกต่างกัน เพ่ือแสดงการเพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากรในท้องถิ่นสู่ความเสมอภาคทั่วทั้งประเทศ  

2.1.3 กระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ มีการค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ อย่างไร  
[/]การมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่าย 
1. บุคลากรของ สคบ. เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ประเมิน
สถานการณ์ ความเสี่ยงและโอกาสในการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) ขั้นตอนการก าหนดยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แนวทาง/วิธีการ และค่าเป้าหมายรวมทั้งเสนอโครงการที่
สามารถส่งผลผลิตให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในระดับกลยุทธ์  

ไม่ผ่ำน 
หน่วยงานที่การด าเนินการการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่าย ต้อง

แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายว่ามีลักษณะใด ตัวอย่างของการมีส่วนร่วม
เป็นแบบใดจัดให้มีส่วนร่วมเม่ือไหร่  โดยแสดงออกมาในรูปแบบขอวาระการประชุม ที่
สืบเนื่องไปยังนโยบายต่างๆ ของ สคบ. ยกตัวอย่าง เช่น 

สผพ. และ 
ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
สนับสนุน 



๓๗ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมำยเหตุ 
2. เครือข่าย สคบ. ประกอบด้วย เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่าย
ภาคประชาสังคม เครือข่ายในสถานศึกษาและเครือข่ายสื่อมวลชน ซึ่งเครือข่ายจะให้
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ สคบ. พร้อมกับสะท้อน
ความต้องการทิศทางการคุ้มครองผู้บริโภคในอนาคต 

(1) การมีส่วนร่วมภายในของบุคลากร เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยรวม
รวมข้อซักถาม ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่าง โดย ส่วนประสานฯ สผพ. ท า
หน้าที่เป็นฝ่ายเลขาฯ แนบก าหนดการประชุม และเอกสารต่างๆ 

(2) การจัดการร่างแผนกระจายอ านาจโดย สปจ. และ อปท. ต่างๆ  
(3) โครงการการจัดฝึกอบรมเพ่ือประสิทธิภาพ Mindset ของส่วนเทคโน 

น าไปสู่นโยบายการมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล Digital transformation 
[/]ประโยชน์/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. ผู้บริโภคต้องการได้รับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้องชัดเจนและทัน
ต่อสถานการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และต้องการการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม
โปร่งใสและรวดเร็ว ดังนั้น สคบ. จึงมีการพัฒนาระบบเตือนภัยจากการเชื่อมโยง
ข้อมูลฯ (Big data) ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคฯ ระบบระบบและระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ (OCPB D-Mediate) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  
2. ผู้บริโภคต้องการได้รับการชดเชยเยียวยาต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคใน
การซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้น สคบ. จึงมีการพัฒนากลไก มาตรการ หรือแนวทาง
การคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้บริโภค ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  
3. ผู้ประกอบธุรกิจมีแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคสินค้าและบริการมีความสามารถในการแข่งขันและถูกต้องตาม
กฎหมายไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  
4. ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามบทบัญญัติของกฎหมายและรู้จักปกป้องสิทธิของตนเอง 

ไม่ผ่ำน 
หน่วยงานผู้ด าเนินกิจกรรมต้องแสดงตัวอย่างการพิจารณาถึงผลประโยชน์และ

ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียไปใช้ในการวางแผน โดยอาจจะใช้การ
วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานภาครัฐ มิติการวิเคราะห์ผู้ใช้บริการ 
Demographic Psychographic และ Geographic หรือ STP analysis ยกตัวอย่าง
เช่น  

(1) การวิเคราะห์ผู้ประกอบ (ผู้รับบริการ) การจดทะเบียนขายตรงและตลาด
แบบตรงออนไลน์ ด้วยแบบ form วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานภาครัฐ 
ซึ่งน าไปสู่การยกระดับการให้บริการการจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง
ออนไลน์ 

(2) มีการจัดท ารายงานการวิจัยข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียจากข้อมูล 
Big data ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งน าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรม เช่น นโยบายร้องรับ
ผู้บริการผู้ร้องทุกข์สูงอายุในอนาคต 

 

 สผพ. และ 
ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 



๓๘ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมำยเหตุ 
[/]สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
สภาพแวดล้อมภายใน  
จุดแข็ง: มียุทธศาสตร์ แผนงานและเป้าหมายพร้อมทั้งการก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่
ชัดเจน  
จุดอ่อน: โครงสร้างปริมาณงานและจ านวนบุคลากรไม่สอดคล้องกัน  
สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส: รัฐบาลให้ความส าคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการบูรณาการท างาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับอาเซียนและทั่วโลก  
อุปสรรค: การเปิดการค้าเสรีท าให้สินค้าที่ไม่มีมาตรฐานไม่ปลอดภัยผ่านเข้าสู่ตลาดได้
ง่ายผู้ประกอบธุรกิจ มีรูปแบบเทคนิคช่องทางในการเสนอขายสินค้ากับบริการเพ่ิมขึ้น
ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายและออกกฎหมายใหม่ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่ำน 
จากการท า SWOT analysis (ท่ีส่วนประสานฯ เคยท า) ควรอธิบายเพิ่มเติมว่า

น าไปวางแผนยุทธศาสตร์อย่างไร สร้างกลยุทธ์หรือปรับปรุงการท างานในขั้นตอนไหม
บ้าง แสดงรายงานหรือ File PDF จากการวิจัยดังกล่าว 

สผพ. 

  



๓๙ 
 

2.2 เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคลอ้งพนัธกิจและยทุธศาสตร์ชาติ 

 

 

  

 

 

 



๔๐ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมำยเหตุ 
2.2 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยำวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศำสตร์ชำติ 
2.2.1 มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงานต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ 
[/]เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ 
"ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรม และยั่งยืน" 
ผลกระทบ คือ 
พัฒนางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม รวมถึงมีองค์ความรู้ ตระหนักในสิทธิผู้บริโภค  
สู่การเป็นผู้บริโภคท่ีชาญฉลาด (Smart Consumer) โดยจะท าให้เกิดการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ียั่งยืนได้ 
กระทบต่อยุทธศาสตร์  
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในประเด็นที่ 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
เป้าหมาย: คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ สคบ. ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
1. ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน ค่าเป้าหมาย:  
ร้อยละ 60  
2. ร้อยละความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค ค่าเป้าหมาย:  
ร้อยละ 60  
3. ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ค่าเป้าหมาย:  
ร้อยละ 60 
 
 

ผ่ำน 
จากเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน สผพ. ต้องวางแผนว่ายุทธศาสตร์

ของหน่วยงาน "ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรม และยั่งยืน"  
ในปีงบประมาณหน้ามีการปรับปรุงหรือพัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างไร  

จากเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน "ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้
มีความเป็นธรรม และยั่งยืน" สผพ. ต้องปรับปรุงและสืบค้นว่ามีผลกระทบเพ่ิมเติมจาก
เดิมหรือไม่ (กรณีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ไม่เปลี่ยนแปลง) 

จากผลกระทบดังกล่าวกระทบต่อยุทธศาสตร์ ด้านใด อย่างไร  
 
  
 

 

สผพ. 



๔๑ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมำยเหตุ 
[/] ตัวชี้วัด คือ 
ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด สอดคล้องกลยุทธ์ 1 พัฒนากระบวนการ หรือแนวทางการตรวจสอบ 
ก ากับดูแลสินค้าและบริการให้ถูกต้องและปลอดภัย (ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1) ซึ่งมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค โดย สคบ. ก าหนดตัวชี้วัดนี้ขึ้น
เพ่ือผลในเชิงป้องกัน ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบมิให้ผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภคตั้งแต่ต้นทาง 
ผลกระทบ คือ 
ผู้ประกอบธุรกิจมีการผลิต น าเข้าสินค้าหรือให้บริการที่มีมาตรฐาน เป็นไปตาม
กฎหมาย หรือข้อบังคับ รวมถึงผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือ
บริการเพิ่มมากขึ้นและผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือกระบวนการ
ที่เพ่ิมขึ้นตามกฎหมาย 
กระทบต่อยุทธศาสตร์ ด้าน 
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยเป็นการพัฒนากลไกมาตรการหรือ
แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงป้องกัน 

ผ่ำน 
มีการน าเอาตัวชี้วัดมาวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าหมาย และวิเคราะห์ต่อการ

บรรลุยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่ มีกระบวนการอะไรที่
เปลี่ยนแปลง  

 

สผพ. 

2.2.2 มีการก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระยะสั้นและระยะยาว โดย 
[/] เป้าหมายระยะสั้น คือ 
1.พัฒนามาตรฐาน มาตรการกฎหมายตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 2.พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพ่ือป้องกันควบคุม/ก ากับดูแลสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัยรวมถึง
การแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.พัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มี
ประสิทธิภาพ  

ผ่ำน 
 
 

สผพ. 



๔๒ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมำยเหตุ 
4.เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง  
5.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย  
6.ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการท างานแบบบูรณาการ 
มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่ 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สคบ. 5 ปี ได้แก่  
1.จ านวนของกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีประกาศใช้  
2.ร้อยละของเรื่องแจ้งเตือนภัยที่ได้รับการด าเนินการ 
3.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ 
4.จ านวนนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 
5.ระดับความส าเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
6.ร้อยละขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
7.ร้อยละองค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา 
[/]เป้าหมายระยะยาว คือ 
1.กลไกการป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  
2.มีกฎหมายที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  
3.ความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่าง สคบ. กับเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  
4.เกิดการรับรู้สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน  
5.ระบบบริหารจัดการสามารถตอบสนองภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.บุคลากรมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีจิตบริการ...  

ผ่าน 
 

สผพ. 



๔๓ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมำยเหตุ 
มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่ 
...ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค
ระยะ 20 ปี (2560-2579) ตัวชี้วัดย่อย เช่น 1.ร้อยละของผู้บริโภคได้รับการ
ชดเชย เยียวยา 2.ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค 3.ร้อยละ
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามพันธกิจ 4.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.2.3 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และมีแผน/แนวทางท่ีรองรับความเสี่ยง/ผลกระทบ 
[/] ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อแผนงานและเป้าประสงค์ต่อหน่วยงานโดย
ความเสี่ยงส าคัญ คือ 
สคบ. ได้ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจาก 3 ด้าน ดังนี้  
1. ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการร้องทุกข์ด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่สูงขึ้น ในขณะที่กรอบอัตราก าลังของนักสืบยังคงเท่าเดิม  
2. ด้านการเมืองและภัยพิบัติ ได้แก่ การชุมนุม การก่อความไม่สงบ อัคคีภัย รวมไป
ถึงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ  
3. ด้านบุคคล การขาดความรู้ความช านาญในงานที่รับผิดชอบเนื่องจากการโยกย้าย
ต าแหน่ง 
แผนงาน/แนวทางท่ีรองรับความเสี่ยง คือ 
1. ด้านเทคโนโลยี มีการเตรียมความพร้อม ได้แก่ - พัฒนาระบบเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค พร้อมทั้งมุ่งสู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ จดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรง - สร้างเครือข่าย (อสคบ.) ที่เข้มแข็งเพ่ือท างานเชิงรุกเพ่ือลดอัตรา
การร้องทุกข์และป้องกันการร้องทุกข์ซ้ า - เชื่อมโยงข้อมูลฯ และแจ้งเตือนที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันมิให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้ร้องทุกข์ฯ ตั้งแต่ต้นทาง 2. ด้าน
การเมืองและภัยพิบัติ มีการเตรียมส านักงานชั่วคราวคือ ส านักงาน กพ. กรมการข้าว 
และวางแผนการท างานที่บ้าน Work from home 3. ด้านบุคคล มีการวางกรอบ

ผ่ำน 
ทุกการด าเนินการหรือกิจกรรม ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และ

มีแผน/แนวทางท่ีรองรับความเสี่ยง/ผลกระทบ อย่างต่อเนื่อง 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 
 



๔๔ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมำยเหตุ 
อัตราก าลัง การอบรมเพ่ือสร้างความผูกพัน และยังมีคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) และ 
ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) เพ่ือใช้แทนประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ส่วน
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการลดผลกระทบเชิงลบ 
ประจ าปี ส่วนการทบทวนแผนงานยุทธศาสตร์ ก าหนดให้มีการทบทวนเป็นประจ าทุก
ปี หรือระยะครึ่งแผน (ส าหรับแผนระยะ 5 ปี) และทุก ๆ 5 ปี (ส าหรับแผน
ยุทธศาสตร์ สคบ. 20 ปี) 
[/]ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลต่อประเทศด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/
สิ่งแวดล้อมโดยผลกระทบที่ส าคัญ คือ 
1. ด้านเศรษฐกิจ คือ ผู้ประกอบการฉวยโอกาส เนื่องจากระบบการท างานของ สคบ. 
ไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการด าเนินการแก้ปัญหาร้องทุกข์ฯ และการประชาสัมพันธ์
ที่ด ี2.ด้านสังคม คือ เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เนื่องจาก สคบ. ไม่อาจท าหน้าที่
แทนผู้บริโภคได้ ไม่สามารถด าเนินการไกล่เกลี่ย หรือด าเนินคดีแทนผู้บริโภคได้ 3.
ด้านสาธารณสุข คือ มีการขายสินค้าและบริการที่อันตรายต่อผู้บริโภค และไม่
สามารถด าเนินการจับกุมหรือดูแลได้ 4.ด้านสิ่งแวดล้อม คือ – 
.แผนงาน/แนวทางท่ีรองรับผลกระทบ คือ 
1. ด้านเศรษฐกิจ มีการเตรียมความพร้อม ได้แก่ - ระบบจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรง เพ่ือผลักดันผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมากขึ้น 2. ด้าน
สังคม มีการเตรียมความพร้อม ได้แก่ พัฒนาระบบเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค พร้อมทั้งมุ่ง
สู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ - สร้างเครือข่าย (อสคบ.) ที่เข้มแข็งเพ่ือท างานเชิงรุกเพ่ือ
ลดอัตราการร้องทุกข์และป้องกันการร้องทุกข์ซ้ า - เชื่อมโยงข้อมูลฯ และแจ้งเตือนที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้ร้องทุกข์ฯ ตั้งแต่ต้นทาง 3. ด้าน
สาธารณะสุข ได้แก่ การเชื่อมโยงข้อมูลฯ และแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพเรื่องสินค้า
และบริการที่อันตราย ส่วนแผนการลดผลกระทบเชิงลบด้านอื่นๆ ได้จัดท าแผน

ผ่าน 
ทุกการด าเนินการหรือกิจกรรม ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และ

มีแผน/แนวทางท่ีรองรับความเสี่ยง/ผลกระทบ อย่างต่อเนื่อง 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 



๔๕ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมำยเหตุ 
บริหารความเสี่ยงและแผนการลดผลกระทบเชิงลบ ประจ าปี ส่วนการทบทวน
แผนงานยุทธศาสตร์ ก าหนดให้มีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี หรือระยะครึ่งแผน 
(ส าหรับแผนระยะ 5 ปี) และทุก ๆ 5 ปี (ส าหรับแผนยุทธศาสตร์ สคบ. 20 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๔๖ 
 

2.3 แผนขบัเคล่ือนในทุกระดบัและทุกภาคส่วน 

 

  

 

 

 



๔๗ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมำยเหตุ 
2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 
2.3.1 แผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกด้าน และมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
[/] แผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกด้าน 
และมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

ผ่ำน 
ให้เตรียมข้อมูลการน าเสนอผลการด าเนินงานในขั้นต่อไป 

  สผพ. 

2.3.2 แผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ มีการค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ท าน้อยได้มาก) การลดต้นทุน เพ่ิมความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อประชาชน โดยใช้วิธีการ เช่น 
[/]มีการด าเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ ได้แก่ 
เนื่องจากจ านวนผู้ร้องทุกข์ฯ ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ที่เพ่ิมมากข้ึน และปัญหาจาก
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และประกาศ พรก.ฉุกเฉิน 
(Lockdown) จากการระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลใหก้ารด าเนินการแก้ปัญหา
เรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค สะดุดหยุดลง ดังนั้นเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค สคบ. 
จึงใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคมุ่งสู่การพัฒนาระบบ
ไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) เพ่ือปรับกระบวนการไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ร้องฯ 
ผู้ประกอบการ และนักสืบฯ ที่ ส านักงานฯ (ศูนย์ราชการฯ อาคาร B) โดยไกล่เกลี่ย
ผ่านระบบ VDO conference ซึ่งสามารถลดต้นทุนการเดินทาง เพิ่มความรวดเร็วแก่
ผู้บริโภค 
การปรับปรุงกระบวนการ ลดการท าซ้ าและความผิดพลาด ได้แก่ 
นอกจากการอ านวยความสะดวกในด้านรับเรื่องร้องทุกข์และไกลเกลี่ยด้วยระบบ
ออนไลน์ ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการเชิงรับ ดังนั้น สคบ. จึงพัฒนามาตรการเชิงรุก เพ่ือ
ป้องกันมิให้มีผู้ร้องทุกข์เพ่ิม ด้วยระบบ Chat bot (พ่ีปกป้อง) ระบบแจ้งเตือน
ผู้บริโภค และระบบเครือข่าย เช่น อสคบ. เป็นต้น  

ผ่ำน 
ทุกการด าเนินการหรือกิจกรรมต้องมีการปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ 

ตามวัฎจักร PDCA มีการค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ท าน้อยได้มาก) การลด
ต้นทุน เพ่ิมความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อประชาชน  อาจมีการค านวณทาง
เศรษฐศาสตร์ เช่น payback period ในการช่วยแสดงถึงความคุ่มค่า 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน 



๔๘ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมำยเหตุ 
การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
1. การใช้งานข้อมูล Big data ที่ได้จากการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ทั้ง 28 หน่วยงาน ในการสืบค้นข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลการจด
ทะเบียน ฯลฯ เพ่ือใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงผ่านระบบฐานข้อมูล
ผู้กระท าผิดทางอาญา (http://crds.ocpb.go.th/)  
2. ใช้ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (https://portal.ocpb.go.th/) ส าหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ติดตามสถานะงาน ส่งต่อไปยังส านัก กอง กลุ่ม ต่างๆ รวมไปถึงแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่
ตาม SLA ของ สคบ.  
2.3.3 แผนด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ สนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
[/]แผนฯ มีการบูรณาการร่วมกับแผนการพัฒนาขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
แผนงานพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสอดคล้องมีแผนปฏิบัติราชการของ 
สคบ. รายปี และ ระยะ 5 ปี ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
และเพ่ิมศักยภาพบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มีแผนงานพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีการวิเคราะห์ความต้องการและความสามารถของเจ้าหน้าที่
พร้อมจ านวนที่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ องค์กร ซึ่งให้ความส าคัญต่อ
สายงานหลัก ได้แก่ นักสืบสวนสอบสวนที่จัดท าหน้าที่ตรวจสอบเฝ้าระวัง บังคับใช้
กฎหมาย แก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค รวมถึงต าแหน่งนิติกรซึ่งท าหน้าที่ในการศึกษา 
ยกร่างกฎหมายที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการคุ้มครองผู้บริโภค การท าส านวนเพื่อเสนอ
ฟ้องคดีแทนผู้บริโภค ดังนั้น สคบ. จึงให้ความส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของต าแหน่งหลักท้ัง 2 ต าแหน่งเป็นอันดับแรก เพ่ือให้ด าเนินงานตามภารกิจหลัก
ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ไม่ผ่ำน 
สลก. จ าเป็นต้องมีแผนการประเมินขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการ ภารกิจหน้าที่ตามยุทธศาสตร์ ดังนั้น สลก. ควรรายงาน
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) บุคคลควรพัฒนา
ตนเองไปทางใด นอกจากนี้การรับบุคลากรเพ่ิม ควรมี Hard Skill และ Soft skill
ใดบ้าง เพื่อปรับให้เหมาะสมกับภารกิจที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต หรือตามราย
ยุทธศาสตร์ ส่วนสุดท้าย สลก. ต้องเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์อัตราก าลังว่ามีเพียงพอต่อ
ภารกิจหรือไม่อย่างไร ภารกิจใดควรเพิ่ม ภารกิจใดควรลดจ านวนบุคลากร โดยยึด
ภารกิจหน้าที่ตามยุทธศาสตร์เป็นหลักในการปรับ 

สลก. หลัก 
สผพ. 

สนับสนุน 

http://crds.ocpb.go.th/)


๔๙ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมำยเหตุ 
[/]แผนฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน โดยสอดคล้องมีแผนปฏิบัติ
ราชการของสคบ. รายปีและ ระยะ 5 ปี ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้มีการพัฒนา
และเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ระบบไกล่
เกลี่ยออนไลน์ แอปพลิเคชั่น OCPB Connect เป็นต้น รวมถึงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และได้ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อโซเชียล (Line Facebook 
และ Youtube) ในการสื่อสารกับผู้บริโภคให้มากขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการให้
ความส าคัญต่อการปรับกระบวนงาน Digital transformation โดยมีการผลักดัน
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการ
จัดอบรมโดยส่วนเทคโนฯ ของ สคบ. 

ผ่ำน 
สลก. จ าเป็นต้องมีแผนการประเมินขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการ ภารกิจหน้าที่ตามยุทธศาสตร์ ดังนั้น สลก. ควรรายงาน
แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan : IDP) บุคคลควรพัฒนา
ตนเองไปทางใดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ระบุ Hard Skill และ Soft 
skill ที่หน่วยงานต้องการ เพ่ือปรับให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี หรือ
ตามรายยุทธศาสตร์ ส่วนสุดท้าย สลก. ต้องเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์อัตราก าลังว่ามี
บุคลากรที่ยังขาดความสามารถด้านเทคโนโลยี เพ่ือจัดการฝึกอบรมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง 

สลก. และ 
สผพ. 

 

[/]แผนฯมีการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
...การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ 28 หน่วยงาน 
ข้อมูล 6 ประเภท ประกอบด้วย  
1) ข้อมลูบุคคล 2) ข้อมูลนิติบุคคล 3) ข้อมูลร้องทุกข์ผู้บริโภค 4) ข้อมูลอนุญาต
ประกอบธุรกิจ 5) ข้อมูลแจ้งเตือนภัย/ข่าวสาร/องค์ความรู้ และ 6) ข้อมูลการ
ด าเนินคดี ทั้งนี้ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเบื้องต้นได้ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ 
https://ocpbconnect.ocpb.go.th และแอปพลิเคชั่น OCPB Connect ซึ่งเข้าใช้
งานได้เจ้าหน้าที่ สคบ., ประชาชนทั่วไป, หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
ข้อมูลเชิงลึกนั้นๆ และการพัฒนาระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคของ สคบ. ซึ่งเป็นระบบ
เบ็ดเสร็จตั้งแต่กระบวนรับเรื่อง คัดกรอง แก้ไขปัญหา การติดตามสถานะ รวมถึงการ
ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น โดยใช้งานจากฐานข้อมูลเดียวกัน... 

ผ่ำน 
สผพ. ปรับปรุง เพ่ิมเติมแผนการด าเนินงานการการใช้ทรัพยากรและการใช้

ข้อมูลผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก (ภาพรวม) โดยได้รายละเอียดมาจากการ
ปฏิบัติงานของ สองหน่วยงานหลักๆ คือ สปจ. กผป. และ ตปท. (เครือข่ายภายนอก) 
ตามวัฎจักร PDCA  

ส่วนหน่วยงานที่ด าเนินงานต้องมีการแสดงการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูล
ผ่านเครือข่าย (เครือข่ายภายใน) ตามวัฎจักร PDCA เช่น การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ระหว่าง กองต่างๆ ที่ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ 

 
 

สผพ. หลัก 
ทุกหน่วยงาน

สนับสนุน 



๕๐ 
 

2.4 การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแกไ้ขปัญหา และการรายงานผล 

 

  

 

 

 



๕๑ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมำยเหตุ 
2.4 กำรติดตำมผลกำรบรรลุเป้ำหมำย กำรแก้ไขปัญหำ และกำรรำยงำนผล 
2.4.1 หน่วยงานมีแผนในการเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุกเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง (Big Impact) ได้แก่ 
[/] มีการด าเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้ สถานการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อแผน คือ 
จากรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง
ทุกข์ ปี 2563 พบว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคและวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นตัวเร่ง 
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง (Big Impact) ได้แก่ เรื่อง
ร้องทุกข์ฯ คงค้าง ไม่สามารถด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยได้ ไม่สามารถลงพ้ืนที่ไป
ตรวจสอบสินค้าและบริการได้ตามแผน และอัตราการด าเนินการจดทะเบียนธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรงมีแนวโน้มลดลง 
การเตรียมความพร้อม คือ 
ในที่นี้หมายถึงมาตรการเชิงรับ ที่ใช้ในการรองรับต่อผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อน
จนกลายเป็นผู้ร้องทุกข์ 1. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล Big data ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ร่วมกับ 28 หน่วยงาน ข้อมูล 6 ประเภท เพื่อเป็นฐานให้เจ้าหน้าที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค 2. ปรับปรุงระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภค เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์ มุ่งสู่สถานการณ์ชีวิต
วิถีปกติใหม่ 3. ระบบรายงานขั้นตอนเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคหรือ 
Mobile application เพ่ือให้ผู้ร้องฯ ทราบวันเวลาที่แน่นอน 4. ระบบ Mobile 
application OCPB connect รวมไปถึงระบบ Chat bot กับพ่ีปกป้อง เพ่ือรองรับ
การสอบถามปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้ตลอดเวลา ดังนั้น เพ่ือเตรียม
ความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดังกล่าว (Digital 

ผ่ำน 
มีการวิเคราะห์หรือวิจัยผลกระทบเพ่ิมเติม ตามภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่า

จะเป็น สินค้าในอนาคตที่จะเป็นอันตราย การเข้าสู่สังคมสูงวัย สังคมเด็กติดเกม การ
ป้องกันภัยจากสินค้าและบริการผ่าน e-commerce เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเตรียมความ
พร้อม และแผนการจัดการเชิงรุก  

สผพ. หลัก 
ทุกหน่วยงาน

สนับสนุน 



๕๒ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมำยเหตุ 
transformation) สคบ. ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านเชิงนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ที ่2 และด้านพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความช านาญ 
แผนการจัดการเชิงรุก คือ 
ในที่นี้หมายถึงมาตรการเชิงรุก คือการป้องกันมิให้ผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนจน
กลายเป็นผู้ร้องทุกข์ 1. ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าหรือบริการที่ไม่ปลอดภัย ภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของ สคบ. 2. ระบบเตือนภัยผู้บริโภค จากการเชื่อมโยงข้อมูล Big 
data ข้างต้น รวมไปถึงการแจ้งเตือนสินค้าที่เป็นอันตราย 3. พัฒนาระบบจด
ทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ เพ่ือผลักดันผู้ประกอบธุรกิจเข้าสู่
ระบบ 4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประเด็นร้อน (Hot issue) ผ่าน clip VDO ใน 
Youtube Facebook หรือ Line ของ สคบ. 5. เร่งพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายอาสามัครของ สคบ. ให้มี
คุณภาพ เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน 
2.4.2 มีระบบในการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ 
[/] หน่วยงานมีระบบในการติดตามผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว ได้แก่ 
สคบ. มีการติดตามเร่งรัดผลการด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภค แผนปฏิบัติราชการของ สคบ. ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี และ
แผนการใช้งบประมาณประจ าปี ดังนี้ ๑. แผนปฏิบัติราชการรายปี - การติดตามและ
ประเมินผล รอบท่ี ๑ (รอบ ๖ เดือน) - การติดตามและประเมินผล รอบท่ี ๒ (รอบ 
๑๒ เดือน) ๒. แผนการใช้งบประมาณประจ าปี มีการติดตามผลและเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายไตรมาสผ่านคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
๓. แผนปฏิบัติราชการของ สคบ. ระยะ 5 ปี มีการติดตามประเมินผลรายปี/ 
ประเมินผลระยะครึ่งแผน/ประเมินผลสัมฤทธิ์ของของแผน (เมื่อสิ้นสุดแผน) 

ผ่ำน 
สผพ. ควรปรับปรุงระบบ CSMS หรือระบบ OCPB portal ให้การรวบรวม

รายงานผล และก าหนดผู้รับผิดชอบ รายยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อม
กับสามารถแนบ ความส าเร็จ ตัวชี้วัด หรือผลการด าเนินการอื่นๆ  

สผพ. 



๕๓ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมำยเหตุ 
[/]หน่วยงานมีระบบรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ ได้แก่ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 1. เว็บไซต์ Home page ของ สคบ. (www.ocpb.co.th) 
2. รายงานสถิติการร้องทุกข์ผู้บริโภค (www.ocpbconnect.co.th) 3. Mobile 
application OCPB connects 4. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ YouTube 
Facebook Pantip และ Line 5. รายงานประจ าปี (Annual Report) 

ผ่ำน 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส ารวจและปรับปรุง การรายงานผลการด าเนินงาน

ต่อสาธารณะ ว่าผ่านช่องทางใดบ้าง และด าเนินการต่อเนื่อง 
 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

2.4.3 หน่วยงานมีการคาดการณ์ผลการด าเนินงานตามแผน และทบทวนแผน เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
[/] มีการด าเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. สคบ. มีการวางแผนการด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและ 
ระยะยาว 
คือ แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2563) 
และแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคระยะ 20 ปี (256๑-25๘๐) พร้อมทั้งตั้ง
ตัวชี้วัดให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว 2. สคบ. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
(Action plan) และชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ พร้อมตอบข้อ
ซักถาม/แนะน าวิธีการด าเนินโครงการ/การเก็บผลตัวชี้วัด/การรายงานผลพร้อม
วิเคราะห์แนวโน้ม/ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา/ โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งผลต่อค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด และจัดล าดับความเสี่ยงของตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามแผน หารือกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และมีการก ากับ ติดตาม อย่างใกล้ชิด 
การคาดการณ์ คือ 
การปรับแผนให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ โดยมีขั้นตอนในการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้ - การติดตามและประเมินผล รอบที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) โดยน าผล
การประเมินมาวิเคราะห์ความส าเร็จของตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ หากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมีความเสี่ยงไม่บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หรือด าเนินการไม่ถึง ๕๐ % การ
ด าเนินการ ดังนี้ 1) หารือร่วมกับผู้รับผิดชอบตัวตัวชี้วัดเพ่ือรับทราบสภาพปัญหา 

ไม่ผ่ำน 
สผพ. ควรแสดงตัวอย่างของแผนที่ไม่บรรลุเป้าหมายจากทุกส านัก กอง กลุ่ม 

และอธิบายวิธีการปรับปรุงแผนเหล่านั้น เพ่ือสื่อถึงการด าเนินการต่อไปในอนาคต 

สผพ. 
 



๕๔ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมำยเหตุ 
และแนวทางแก้ไข ๒) ปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม/วิธีการ/การเก็บผลผลิตให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป - การติดตามและประเมินผล รอบท่ี ๒ 
(๑๒ เดือน) น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ความส าเร็จของแผนโดยด าเนินการ ดังนี้ 
๑) วิเคราะห์ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย เพื่อให้ทราบสาเหตุ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุได้ ๒) ปรับทบทวนโครงการ/กิจกรรม/วิธีการ ที่ด าเนินการแล้ว
ได้ผลผลิตตามสอดคล้องกับตัวชี้วัด ๓) ทบทวนกลยุทธ์ และปรับตัวชี้วัด /ค่า
เป้าหมายใหม่ ๔) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของแผนรายปี/ วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน 
เพ่ือพิจารณาทบทวนแผนรายปีต่อไป 
การปรับแผนให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ คือ 
สคบ. ได้การน าผลประเมินที่ได้มาท าการวิเคราะห์และคาดการณ์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกไม่มี
ที่สิ้นสุด ดังที่พบใน รายงานประจ าปี (Annual Report) วารสารประจ าปี "สคบ.สาร"
และรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง
ทุกข์ ปี 2563 เป็นต้น เพ่ือพัฒนาแผน ในการปรับปรุงต่อไป ทั้งแผนปฏิบัติการ 
(Action plan) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



๕๕ 
 

 
หมวดที่ 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ตามข้ันตอนการพิจารณาตามการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

 

  



๕๖ 
 

หมวด 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภำพรวม) 
เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการประชาชนที่ทันสมัยรวดเร็วและเข้าถึงในทุกระดับ เพ่ือน ามาใช้ ประโยชน์ในการ

สร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม และความต้องการเฉพาะบุคคลซึ่ง สามารถออกแบบได้ (Personalized Service) 
วางแผนเชิงรุกในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต มีกระบวนการ แก้ไขข้อร้องเรียน 
ที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์โดยปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของข้อมูลความต้องการของประชาชน ส่งผลต่อความพึงพอใจ สร้างความร่วมมือของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

  

 

 



๕๗ 
 

3.1 ระบบขอ้มูลและสารสนเทศท่ีทนัสมยัเพื่อน ามาใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาการใหบ้ริการและการเขา้ถึง 

 

  

 

 

 



๕๘ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 
3.1 ระบบข้อมูลและสำรสนเทศที่ทันสมัยเพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรเข้ำถึง 
3.1.1 มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 
[/]โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนั้น คือ 
จ านวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่เพ่ิมสูงขึ้นแบ่งตามชนิดสินค้าหรือบริการ แบ่งตามสาเหตุ
เรื่องราวร้องทุกข์ และแยกตามรายจังหวัด ซึ่งได้รายงานผลสถิติไว้ใน website และ 
Application OCPB connect ของ สคบ. 
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/Report หัวข้อรายงานเรื่องร้องทุกข์ทั่วประเทศ
ของหน่วยงาน สคบ.) จากการรวมรวมข้อมูลของผู้ร้องทุกข์ไว้ และรายงานผลกระทบ
ของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์  
ปี 2563 
เพ่ือน าไปสู่การวางนโยบายเชิงรุก คือ 
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไก มาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค กล
ยุทธ์ที่ 2 พัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหา เป็นไปตาม
มาตรฐานสิทธิผู้บริโภคระดับสากล 
(https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=9749)  
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสารและนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภค กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาฐานข้อมูลเชิงบูรณาการเพ่ือการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันเตือนภัยให้ผู้บริโภคมิให้กลายเป็นผู้ร้องทุกข์ 
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/Content)  
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น เป็นต้น 

ไม่ผ่ำน 
หน่วยงานที่ปฏิบัติราชการใช้นวัตกรรมต่างๆ (ระบบรับเรื่องราวร้ องทุกข์ 

ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ ระบบจดทะเบียนฯ ออนไลน์) ต้องมีการน าข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงแค่ รายงาน
จ านวนข้องร้องเรียน ประเด็นการร้องเรียนแบ่งตามจังหวัด ชนิดของสินค้า จึงอาจท า
ให้มาตรการไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ไม่เป็นมาตรการเชิงรุก ยกตัวอย่างเช่น  

(1) แนวโน้มเรื่องร้องทุกข์พาณิชย์อิเลคทรอนิคส์สูงขึ้นจากจ านวนเรื่องร้อง
ทุกข์ฯ ด้านพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์  

(2) แนวโน้มเรื่องข้อเรียกร้องในอนาคตด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากการ
ส ารวจผู้ร้องทุกข์ผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค  

(3) แนวโน้มเรื่องร้องทุกข์จากระบบแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค 
(4) แนวโน้มเรื่องอัตราก าลังพลที่ไม่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง

ทุกข์ จากการวิเคราะห์อัตรากาลังที่จ าเป็น และการคาดการณ์จ านวนผู้ร้องทุกข์ใน
อนาคต 

เพ่ือน าไปสู่การวางนโยบายเชิงรุก คือ 
(1) นโยบายการลดเรื่องร้องทุกข์พาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ จากการออกมาตรการ 

ระเบียบ...... (ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2) 
(2) พัฒนาระบบร้องทุกข์ผู้บริ โภคจากการ priority ความคิดเห็นจาก

ผู้รับบริการ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2) 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

http://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=9749)


๕๙ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 
(3) นโยบายการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศที่น่าสนใจผ่าน  Youtube Line 

Facebook Tiktok ผ่านสื่อที่น่าสนใจ เพ่ือป้องกันเตือนภัยให้ผู้บริโภคมิให้กลายเป็นผู้
ร้องทุกข ์(ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3) 

(4) นโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์ที่ 
2 กลยุทธ์ที่ 1) 
        - ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติเรื่องร้องเรียนเป็นระยะๆ และเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มอนาคต จะท าให้เราทราบว่าเราต้องแก้ไข พัฒนาอะไร 
ยังไงบ้าง 

- ข้อมูลสถิติบางอย่างยังไม่ครอบคลุมมาก ยังไม่เอ้ือต่อการน าไปวิเคราะห์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คนที่พัฒนาระบบจัดการเรื่องร้องเรียนและคนวิเคราะห์
ข้อมูลต้องสื่อสาร แลกเปลี่ยนกัน เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพพอที่จะไป
วิเคราะห์เชิงลึกต่อได้ 

3.1.2 มีการค้นหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ 
[/]ได้แก่ 
สถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์ที่เพ่ิมข้ึนแบ่งตามชนิดสินค้าหรือบริการ แบ่งตามสาเหตุ
เรื่องราวร้องทุกข์ และแยกตามรายจังหวัด ได้รายงานผลไว้ใน website ของ สคบ. 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/Report) และ Application OCPB connect โดยข้อมูล
เรื่องร้องทุกข์ท่ีเป็น Hot issue จะถูกรายงานผ่านระบบเตือนภัยฯ เพื่อป้องกันและ
น ามาออกเป็นประกาศ ได้แก่ ประกาศรถยนต์มือสองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20171129115011.p
df) ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากู่ 
(https://www.ocpb.go.th/download/pdf/9_2558.pdf) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี

ผ่ำน 
หน่วยงานที่ปฏิบัติราชการใช้นวัตกรรมต่างๆ ต้องค้นหาและรวบรวมข้อมูล

ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการ
ประชุม สัมมนา ส ารวจหรือส่งแบบสอบถามแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
ใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เช่น  

(1) รายงานสถิติความคิดเห็นจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค  
(2) รายงานสถิติความคิดเห็นของผู้บริโภค จากข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยง

ข้อมูล Big Data  

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

http://www.ocpb.go.th/download/article/article_20171129115011.pdf)
http://www.ocpb.go.th/download/article/article_20171129115011.pdf)
http://www.ocpb.go.th/download/pdf/9_2558.pdf)


๖๐ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่าน Smile box และ 
google form เพ่ือแสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการประจ าเดือน
(https://www.ocpb.go.th/ewtadmin/ewt/department/download/article/ar
ticle_20201102113955.pdf) และวิจัยการให้บริการของ สคบ. (รายงานการ
วิจัยการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการฯ) ตามล าดับ... 
น ามาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ 
...โครงการที่ได้ด าเนินการจากข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ 1. ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(D-Mediate) (http://dmediate.ocpb.go.th/) 2. ระบบการยื่นค าขอจดทะเบียน
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ 
(https://biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList) เป็นต้น 

(3)  รายงานการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาการการใช้ระบบจดทะเบียนขายตรง
และตลาดแบบตรงออนไลน์ 

(4) รายงานการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ภายหลังจากการกระจายอ านาจสู่ อปท. 
ผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคท้องถิ่น เช่น จังหวัดใด ภาคใด จ านวนประชากร ความ
หนาแน่นของประชากร เขตเมืองหรือชนบท รายรับเฉลี่ย การศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากร เพ่ือน าเอาข้อมูลเชิงพ้ืนที่ดังกล่าวมาวิเคราะห์ 

เพ่ือน าเอาข้อมูลดังกล่าว มาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

(1) จากข้อร้องเรียนที่พบ สทศ. ได้น าเอา AI มาช่วยผู้ร้องในการกรอกข้อมูล
ท าให้ผู้ร้องใช้เวลาในการร้องทุกข์ลดลง (ถ้าแสดงผลลัพธ์เชิงประจักษ์ได้จะดีมาก) 

(2) ระบบแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค โดยวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมากจากหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลจากต่างประเทศ ผ่านการเชื่อมโยง API และการ 
Visualization โดย Program Tableau 

(3) จากข้อร้องเรียนที่พบจากการใช้ระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบ
ตรงออนไลน์ กคต. ได้น าเอาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงด้าน........ 

(4) จากการวิเคราะห์ ดังกล่าว สคบ. ได้มอบรางวัล อปท. ต้นแบบหรือดีเด่น 
มอบต าแหน่งเฉพาะแกบุคลากรประจ า อปท. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการก าหนดตัวชี้วัดร่วมกัน 

 
 
 
 
 

http://www.ocpb.go.th/ewtadmin/ewt/department/d
http://www.ocpb.go.th/ewtadmin/ewt/department/d
http://dmediate.ocpb.go.th/)


๖๑ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 
3.1.3 มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
[/]คือ 
Website รายงานผลของ สคบ. (https://ocpbconnect.ocpb.go.th/Report) และ 
Application OCPB connect เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนภัยต่อผู้บริโภค 
และ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของ สคบ. ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ ซึ่ง
มีแบบส ารวจความพึงพอใจการใช้งานผ่านระบบ 
(https://complaint.ocpb.go.th/Manage)  
รวมไปถึงการส่งแบบส ารวจผ่าน Smile box และ google form เพ่ือลดปริมาณ
กระดาษท่ีต้องใช้ในการกรอกแบบส ารวจ (ตามรายงานการวิจัยการส ารวจความพึง
พอใจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สวนเสียจากการรับบริการของ 
สคบ. ประจ าปีงบประมาณ 2562) 
มาใช้ในการค้นหา รวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ 
1. ระบบ Auto save ของระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค และระบบรายงาน ติดตามสถานะ
ของผู้ร้องทุกข์ฯ (ตามรายงานการวิจัยการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สวนเสียจากการรับบริการของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ 
2562)  
2. ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) (http://dmediate.ocpb.go.th/)  
3. ระบบการยื่นค าขอจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ 
(https://biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList) 
 

ผ่ำน 
List รายชื่อนวัตกรรมและระบบต่างๆ ของ สคบ. ให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ 
(1) ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ (ผู้ร้องทุกข์และผู้ประกอบการ) 
(2) ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (ผู้ร้องทุกข์และผู้ประกอบการ) 
(3) ระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ (ผู้ประกอบการจด

ทะเบียนฯ) 
(4) ระบบสารบัญอิเลคทรอนิคส์ (บุคลากร) 
โดยทุกระบบต้องมีการส ารวจความพึงพอใจการใช้งานมาใช้ในการค้นหา 

รวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย คือ 

(1) ระบบ AI ช่วยผู้ร้องในการกรอกข้อมูล (ผลจาการส ารวจที่ว่า ระบบร้อง
ทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ ใช้งานยุ่งยากซับซ้อน ต้องกรอกข้อมูลเยอะ)  

(2) .................... 
(3) ..................... 
(4) .................... 
 

ทุกหน่วยงาน
ที่มีระบบ
เทคโนโลยี

ดิจิทัลบริการ
ประชาชน  

  

http://dmediate.ocpb.go.th/)
https://biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList)


๖๒ 
 

3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผกูพนัของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพ่ือน ามาใชป้ระโยชน ์

 

   

 



๖๓ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 

3.2 กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ 
3.2.1 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันและมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากฐานข้อมูลแหล่งอ่ืนๆ 
[/] ฐานข้อมูลนั้น คือ 
1. การส ารวจความพึงพอใจ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6 ด้าน คือ (ด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้ค าปรึกษา ด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง
ทุกข์ ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
เป็นต้น)  
2.ความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความต้องการ/ความ
คาดหวังในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานการบริการในอนาคต  
3. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของ ผู้บริโภค  
ผู้ร้องทุกข์ ผู้ประกอบการ (กลุ่มผู้รับบริการ) รวมไปถึงบุคลากรของ สคบ. มีการ
รวบรวมข้อมูลไว้ในงานพัฒนาระบบราชการ/งานวิจัย และส ารวจฯ 
(https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=412)  
4. การประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (รายงานผลกระทบของ
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563) 

ผ่ำน 
หน่วยงานที่ปฏิบัติราชการใช้นวัตกรรมต่างๆ ต้องมีการจับเก็บข้อมูล เพ่ือ

น าเอาข้อมูลดังกล่าวมาประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน ซึ่งน าเสนอออกมาใน
รูปแบบของรายงาน โดยต้องอาศัยการเชื่อมโยงของฐานข้อมูล เช่น 

(1) การส ารวจความพึงพอใจ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 6 ด้าน 

(2) การส ารวจความพึงพอใจ และความต้องการของผู้รับบริการจากนวัตกรรม
ต่างๆ ของ สคบ. เช่น ฐานข้อมูลผู้ร้องทุกข์ ฐานข้อมูลผู้จดทะเบียนขายตรงฯ  

(3) ความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความต้องการ/
ความคาดหวังในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานการบริการในอนาคต 

 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

[/] มาใช้เพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์การให้บริการ หรือ สร้างนวัตกรรมการให้บริการ คือ 
1. มาใช้เพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์การให้บริการ หรือสร้างนวัตกรรมการให้บริการคือ 
chatbot พ่ีปกป้อง (https://ocpbconnect.ocpb.go.th/#our-chatbot) ระบบ
เตือนภัยหรือสถานะผู้ประกอบการและระบบรายงานสถานะการด าเนินการของ
ผู้บริโภค (https://ocpbconnect.ocpb.go.th/) ระบบการจดทะเบียนขายตรงและ
ตลาดแบบตรง(https://biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList)  

ผ่ำน 
มาใช้เพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์การให้บริการ หรือ สร้างนวัตกรรมการให้บริการ 

คือ 
(1) จากการเชื่อมโยง Big data สคบ. ได้สร้างนวัตกรรมอะไรบ้าง 

สผพ. 
(ส่วนเทคโนฯ) 

http://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=412)


๖๔ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 

2. จากรายงานส ารวจพบว่า ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการให้ สคบ. 
ด าเนินการฟ้องร้องคดีแทนผู้ร้องทุกข์เป็นอันดับแรก และการให้บริการแก้ปัญหาและ
ให้ค าปรึกษาเรื่องราวร้องทุกข์เป็นอันดับรองลงมา (รายงานการวิจัยการส ารวจความพึง
พอใจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สวนเสียจากการรับบริการของ 
สคบ. ประจ าปีงบประมาณ 2562) 

(2) จากการส ารวจความพึงพอใจ และความต้องการของผู้รับบริการจาก
นวัตกรรมต่างๆ ของ สคบ. เช่น ฐานข้อมูลผู้ร้องทุกข์ ฐานข้อมูลผู้จดทะเบียนขายตรง
ฯ สคบ. ได้ปรับปรุงกระบวนการตรงไหนบ้าง 

 
(3) จากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความ

ต้องการ/ความคาดหวังในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานการบริการในอนาคต สคบ. 
ได้ปรับปรุงนโยบายบุคลากรตรงไหนบ้าง 

3.2.2 มีการน าผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาวิเคราะห์ เพ่ือ 
[/] หาแนวทางมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยปัญหา คือ 
จากข้อมูลรายงานการวิจัยการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้สวนเสียจากการรับบริการของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ 2562 ท าให้ 
สคบ. ต้องแจ้งเตือนผู้บริโภคในเรื่อง Hot issue เพ่ือป้องกันมิให้กลายเป็นผู้ร้องทุกข์ใน
อนาคต ซึ่งน าไปสู่การด าเนินการฟ้องร้องในชั้นศาล ส่วนการแก้ปัญหาเรื่องราวร้อง
ทุกข์และการให้ค าปรึกษาเป็นภารกิจหลักของ สคบ.  
วิธีการแก้ไขเชิงรุก คือ 
1. ระบบแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค (https://ocpbconnect.ocpb.go.th/Content)  
2. ระบบร้องทุกข์ออนไลน์ (https://complaint.ocpb.go.th/Manage) ที่มีการ
ปรับปรุงด้านการไกล่เกลี่ยออนไลน์ (http://dmediate.ocpb.go.th/)  
3. ระบบการยื่นค าขอจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ 
(https://biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList) เพ่ือให้ธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรงเข้าสู่ระบบและสามารถตรวจสอบได้ 
 

ผ่ำน 
หาแนวทางมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยปัญหา คือ 
(1) ป้องกันมิให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้ร้องทุกข์ในอนาคต แนวทางตาม พรบ.

คุ้มครองผู้บริโภค 
(2) ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคจากผู้ประกอบการ 
(3) น าผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ (ผู้ประกอบการขายตรงและตลาดแบบตรง) 
วิธีการแก้ไขเชิงรุกคือ 
(1) สร้างนวัตกรรม ระบบแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน

ช่องทางที่หลากหลายและทันสมัย (Youtube Facebook Line) และกระจายอ านาจ
สู่ อปท. ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

(2) มาตรการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ (จากการวิเคราะห์เรื่องร้องทุกข์ที่เป็นประเด็น
ร้อน Hot issue จากการฐานข้อมูล Big data) และการออกกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ (ต้องผ่านการท าประชาพิจารเสมอ) 

(3) ปรับปรุงระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงเข้าสู่ระบบออนไลน์
เพราะแนบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

กพบ.  
สผพ. 

(ส่วนเทคโนฯ) 

http://dmediate.ocpb.go.th/)
https://biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList


๖๕ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 

[/]หาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้รับบริการที่มี
ความส าคัญ 2 ล าดับแรก คือ ผู้รับบริการล าดับที่ 1 คือ 
...ผู้ร้องทุกข์ผู้บริโภค...  
มีความต้องการ คือ 
...ด าเนินการฟ้องร้องคดีแทนผู้ร้องทุกข์ฯ...  
ผู้รับบริการล าดับที่ 2 คือ 
...ผู้ประกอบการหรือผู้ถูกร้องทุกข์ฯ...  
มีความต้องการ คือ 
...ต้องการความยุติธรรม...  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล าดับที่ 1 คือ 
...คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...  
มีความต้องการ คือ 
...เอกสาร หลักฐานชัดเจน สมบูรณ์...  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล าดับที่ 2 คือ 
...พนักงานอัยการ...  
มีความต้องการ คือ 
...เอกสาร หลักฐานชัดเจน สมบูรณ์... 

ไม่ผ่ำน 
กพบ. แสดงการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ของ 

สคบ. เพื่อแสดงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และหาความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 

กพบ. 

[/]หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างาน คือ 
อบรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อเพ่ิมศักยภาพการให้ค าบริการด้านกฎหมายต่อ 
ผู้ร้องทุกข์และผู้ประกอบการ 

ผ่ำน 
กพบ. แสดงการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ของ 

สคบ. เพื่อแสดงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และหาความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

กพบ. กกค. 

  



๖๖ 
 

3.3 การสร้างนวตักรรมการบริการท่ีสร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความตอ้งการเฉพาะ 

 

 

 

  

 

 



๖๗ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 

3.3 กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรที่สร้ำงควำมแตกต่ำง และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรเฉพำะ 
3.3.1 มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เฉพาะกลุ่ม 
[/] คือ 
1. ระบบฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง ออกแบบ
การรับบริการได้เฉพาะกลุ่ม ผู้ประกอบธุรกิจ จากเดิม เป็นการเดินทางมาที่ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจ
ตลาดแบบตรง, การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจดทะเบียน, การการวางหลักประกัน 
เพ่ือให้ลดระยะเวลา ลดขั้นตอน 2. ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ ออกแบบมาเพ่ือรองรับ
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยช่วยลดข้อจ ากัดในการเดินทาง
มาเพ่ือเจรจาไกล่เกลี่ย และสนับสนุนขั้นตอนการท างานผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบ
มีการเชื่อมโยงกับระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค สามารถติดตามสถานะ ผลการด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ 
 
 

ผ่ำน 
หน่วยงานที่ปฏิบัติราชการใช้นวัตกรรมต่างๆ ต้องแยกและจัดกลุ่มของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ เพ่ือปรับปรุงหรือสร้างนวัตกรรมที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เฉพาะกลุ่ม สามารถ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ STP มิติการวิเคราะห์ผู้ใช้บริการ หรือ วิเคราะห์ Personas 
เช่น 

(1)  สคบ.  มีการแบ่ ง  Personas การปฏิบัติ ร าชการตาม Behavioral 
Marketing เป็นหลักเนื่องจากจ าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเฉพาะด้าน 
ได้แก่ ด้านสัญญา ด้านฉลาก ด้านโฆษณา เป็นต้น ซึ่งนวัตกรรมได้แก่ ระบบคัดกรอง
ผู้บริโภคจ าแนก เพื่อกระจายเรื่องร้องทุกข์และไม่ให้เกิดการร้องทุกข์ซ้ าซ้อน 

(2) สคบ. ยังมีการแบ่ง Personas แบบ Demographic (เพศ อายุ ภูมิล าเนา) 
เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดการ ภูมิล าเนาเดียวกันให้ อปท. จัดการ  

(3) ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคท้องถิ่น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประจ า อปท. ต้องการ
อะไร 

กพบ. 
สผพ. 

(ส่วนเทคโน) 

3.3.2 มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ภาพรวม 
[/] คือ 
สคบ. มีการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ 1. ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ 
(https://complaint.ocpb.go.th/Manage) มุ่งสู่ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-
Mediate) (http://dmediate.ocpb.go.th/) 2. ระบบการเชื่อมโยงและบริหารจัดการ

ผ่ำน 
กพบ. ต้องหาข้อมูลการสร้างและปรับปรุง นวัตกรรมต่างๆ ของ สคบ. ที่

ด าเนินการภาพรวม 
 

กพบ. 
สผพ. 

http://dmediate.ocpb.go.th/)


๖๘ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 

ข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Linkage) อาทิ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลผู้ประกอบการที่
ได้รับใบอนุญาต ข้อมูลเตือนภัยและข้อมูลการด าเนินคดี เป็นต้น 
(https://www.ocpb.go.th/images/4.BigData_OCPBLINKAGE.pdf) 3. ระบบการ
ยื่นค าขอจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์
(https://biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList) โดย สคบ. ด าเนินการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ร้องเรียนโดยภาพรวมเป็นหลัก 

 
 

3.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมที่ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถออกแบบการรับบริการได้เฉพาะบุคคล 
[/] คือ 
1.ระบบฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง ออกแบบ
การรับบริการได้เฉพาะบุคคล มีระบบรองรับการแจ้งเตือนการจดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง เช่น ข้อมูลจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
การรายงานการประกอบธุรกิจ การยกเลิก/การเพิกถอน และการวางหลักประกันเป็น
อย่างน้อย และการแจ้งเตือนอ่ืน ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-mail , SMS 2. 
Chat Bot เป็นการให้บริการรายบุคคล ซึ่ง Chat Bot จะท าหน้าที่น าข้อมูล องค์
ความรู้ ของ สคบ. ส่งต่อไปยังผู้รับบริการ โดย Chat Bot สามารถตอบค าถามเฉพาะ
เรื่อง ไปยังผู้ที่ถามค าถามนั้น เป็นรายบุคคล, ส าหรับข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลไว้แล้วได้มา
จาก Call center ซึ่งได้จากการประสานงานภายใน, ส่วนข้อมูลที่จะได้จากหน่วยงาน
ภายนอก อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันกับ คปภ. ยินดีเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกัน แต่
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการในเชิงเทคนิค 
 
 
 

ผ่ำน 
หน่วยงานที่ปฏิบัติราชการใช้นวัตกรรมต่างๆ ต้องสร้างนวัตกรรมที่ให้

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถออกแบบการรับบริการได้เฉพาะบุคคล  
ได้แก่ 

(1) ระบบ AI ช่วยกรอกข้อมูล จากปัญหาของกลุ่มผู้รับบริการระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภคต้องการลดความยุ่งยากในการกรอกข้อมูลร้องทุกข์ลงสู่ระบบ  

(2) ระบบ Chat bot พ่ีปกป้อง เพ่ือตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการ
ติดต่อสอบถาม ตลอด 24 ชั่วโมง  

 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

  

http://www.ocpb.go.th/images/4.BigData_OCPBLINKAGE.pdf)


๖๙ 
 

3.4 กระบวนการการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนท่ีรวดเร็วและสร้างสรรค ์

  

 

 



๗๐ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 
3.4 กระบวนกำรกำรแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้ำงสรรค์ 
3.4.1 มีการตอบสนองกลับและแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทันกาล 
[/] โดย 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนงานสืบสวนข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือ
สร้างความม่ันใจในการแก้ไขข้อร้องเรียน 

ไม่ผ่าน 
สลก. ต้องร่วมมือกับ สผพ. (ส่วนเทคโน) เพื่อออกแบบระบบการบริหารจัดการ

กระบวนการการแก้ไขข้อร้องเรียน (ประชาชนร้องเรียนการท างานของเจ้าหน้าที่ 
สคบ.) ที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ คล้ายๆ กับระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ (ผู้ร้อง
ทุกข์ร้องเรียนผู้ประกอบการ) รวมทั้ง สลก. ควรต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติม
ด้วย  

สลก.  
 

3.4.2 มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน 
[/]ก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ผ่ำน 

ให้เตรียมข้อมูลการน าเสนอผลการด าเนินงานในขั้นต่อไป 
สลก. 

[/]ระบุข้ันตอนการรับเรื่องร้องเรียน 
 

ผ่ำน 
ให้เตรียมข้อมูลการน าเสนอผลการด าเนินงานในขั้นต่อไป 

 

[/]ก าหนดระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียน 
 

ผ่ำน 
ให้เตรียมข้อมูลการน าเสนอผลการด าเนินงานในขั้นต่อไป 

 

[/]การติดตาม และประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน 
 

ผ่ำน 
ให้เตรียมข้อมูลการน าเสนอผลการด าเนินงานในขั้นต่อไป 
 
 
 
 

 



๗๑ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 
3.4.3 มีการรวบรวมข้อมูล สถิติข้อร้องเรียนมาเรียนรู้ และวิเคราะห์หาทางแก้ไขเพ่ือลดอัตราข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้ าโดยข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้ า 
[/] คือ 
มีการรวบรวมข้อมูล สถิติข้อร้องเรียนมาเรียนลงในระบบ สามารถ download 
รายงานข้อมูลผู้ร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ที่ ข้อมูลสถิติรายงานเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=347)... 
และมีแนวทางในการแก้ไข คือ 
1. มาตรการเชิงรับ สคบ. รับเรื่องร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20181213112146 
.pdf) และจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส านักงาน ปปช. ส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน โดยผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการตามงานสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สคบ. 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20180509145914 
.pdf)  
2. มาตรการเชิงรุก มีการก าหนดยุทธศาสตร์ (สร้างสังคมท่ีไม่ ทนต่อการทุจริต)  
กลยุทธ์ (ส่งเสริมให้มีระบบและ กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต) โดย
ด าเนินการผ่านการอบรมโครงการและกิจกรรมต่างๆ 3. นอกจากนี้ มีการรายงาน
สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน/ รอบ 12 เดือน) ประจ าทุกๆ ปี 
 
 
 
 

ผ่ำน 
ถ้า สลก. ต้องร่วมมือกับ สผพ. (ส่วนเทคโน) เพ่ือออกแบบ ระบบจัดการ

กระบวนการการแก้ไขข้อร้องเรียน (ประชาชนร้องเรียนการท างานของเจ้าหน้าที่ 
สคบ.) ได้ส าเร็จ สคบ. จะมีระบบที่มีการรวบรวมข้อมูล สถิติข้อร้องเรียนมาเรียนรู้ 
และวิเคราะห์หาทางแก้ไขเพ่ือลดอัตราข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้ าโดยข้อ
ร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้ า เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงบุคลากรใน
อนาคต 

  

สลก. หลัก  
สผพ.  

(ส่วนเทคโน) 
สนับสนุน 

http://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=347)
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๗๒ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมำยเหตุ 
3.4.4 มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
[/] โดยวิธ ี
สคบ. จะด าเนินการตาม SLA และ SOP ที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น 
ขั้นตอนการรับโทรศัพท์ ขั้นตอนการแก้ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ขั้นตอนการจด
ทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
(http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENERAL/
DATA0000/00000378.PDF) 

ผ่ำน 
ถ้า สลก. ต้องร่วมมือกับ สผพ. (ส่วนเทคโน) เพ่ือออกแบบ ระบบจัดการ

กระบวนการการแก้ไขข้อร้องเรียน (ประชาชนร้องเรียนการท างานของเจ้าหน้าที่ 
สคบ.) ได้ส าเร็จ สคบ. จะมีระบบที่มีการรวบรวมข้อมูล เพ่ือที่จะก าหนดชัดเจนว่าจะ
จัดการข้อร้องเรียนให้เสร็จภายในกี่วัน (ผลลัพท์เชิงประจักษ์) เทียบกับ  SLA และ 
SOP 

สลก. หลัก  
สผพ.  

(ส่วนเทคโน) 
สนับสนุน 

3.4.5 มีการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 
[/] คือ 
แม้ว่าทาง สคบ. จะด าเนินการตาม SLA และ SOP แล้ว
(http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENERAL/
DATA0000/00000378.PDF) แต่จากแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ร้องเรียน
ผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคหลังที่ผู้ร้องฯด าเนินการผ่านระบบจนเสร็จ พบว่า ผู้ร้องฯ  
พึงพอใจในระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (76.96 %) โดยค าแนะน าส่วนใหญ่ต้องการให้  
(1) ระบบค่อนข้างช้า/ อยากให้ระบบเร็วกว่านี้ (2) แนบเอกสารหลักฐานเพิ่มขึ้น และ 
(3) ตอบกลับผู้ร้องทุกข์ให้ชัดเจน (ตามรายงานผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบร้อง
ทุกข์ผู้บริโภค ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างเดือนมกราคม 
2562 - สิงหาคม 2563) เพ่ือเพ่ิมการตอบสนองดังกล่าว สคบ. ได้มีระบบ Mobile 
application OCPB connect เพ่ือตอบค าถามเบื้องต้นด้วยระบบ AI (พ่ีปกป้อง) และ
รายงานขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่แบบ Real time 
 
 

ไม่ผ่ำน 
ถ้า สลก. ต้องร่วมมือกับ สผพ. (ส่วนเทคโน) เพ่ือออกแบบ ระบบจัดการ

กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียน (ประชาชนร้องเรียนการท างานของเจ้าหน้าที่ สคบ. ) 
ได้ส าเร็จ สคบ. ควรจะมีเทคโนโลยีในการสนับสนุนระบบการจัดการข้อร้องเรียนและ
มีฐานข้อมูลเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ และควรมี timeline แนว
ทางการพัฒนาระบบด้วย ว่ามีแนวทางอย่างไร แล้วเสร็จเมื่อใด ประชาชนได้รับ
ประโยชน์อะไรเพิ่มเติมจากระบบแบบเดิมและระบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นใหม่ 

 
 

สลก. หลัก  
สผพ.  

(ส่วนเทคโน) 
สนับสนุน 

  

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENERAL/DATA0000/00000378.PDF)
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๗๓ 
 

 
หมวดที่ 4 กำรวัด วิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ตามข้ันตอนการพิจารณาตามการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

  



๗๔ 
 

 

หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ (ภำพรวม) 
เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ มาก าหนดตัววัดที่สามารถใช้ติดตามงานทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมี

ประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ รวมทั้งการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสู่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกมีการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัด เพ่ือการแก้ปัญหาและตอบสนองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเชิงรุก มีการใช้ความรู้ และองค์ความรู้ของส่วนราชการในการแก้ปัญหา เรียนรู้และมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม มีการบริหารจัดการข้อมูล 
สารสนเทศ และระบบการท างานท่ีปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ 
 
 
 
  

 

 



๗๕ 
 

4.1 การใชข้อ้มูลในการก าหนดตวัวดัเพ่ือติดตามงาน และการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ 

 

   

 



๗๖ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 4 กำรวัด วิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.1 กำรใช้ข้อมูลในกำรก ำหนดตัววัดเพื่อติดตำมงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ 
4.1.1 มีการก าหนดสารสนเทศท่ีส าคัญ 
      ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยสารสนเทศนั้น คือ  
ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ สคบ. 2560 – 2564 
(www.ocpb.go.thdownlond/article/article_20180327142459.pdf) 
มีระบบสารสนเทศท่ีส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 2 ด้านคือ  
1.ข้อมูลสถิติ น าไปสู่การวางแผน นโยบายและประเมินการท างาน ได้แก่  
  - รายงานสถิติจากระบบร้องทุกข์ (ocpbconnect.ocpb.gp.th/Report) ท าให้
ทราบถึงสถิติเรื่องร้องทุกข์ฯ 
  - รายงานสถิติความพึงพอใจในการใช้บริการด้านต่างๆ (ตามผลส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 
2. การพัฒนาระบบริหาร งบประมาณและการติดตามตัวชี้วัด ได้แก่ 
   - ระบบงานสู่การบริหารภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัล (ATM) 
(atm.ocpb.go.th/Login/Index) โดยระบบสามารถวิเคราะห์วิเคราะห์และติดตาม
ตัวชี้วัดองค์กรโดยลดระยะเวลาจาก 54 เหลือ 36 วัน ผู้บริหารสามารถดูผลการ
ด าเนินการและความก้าวหน้า เพ่ือปรับปรุงได้อย่างทันการณ์  
  - การปรับปรุงกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนโดยการน าระบบ
บริหารงานยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (CSMS) (csms.ocpb.go,th/)  
ดูภาพรวมการด าเนินงาน งบประมาณและความก้าวหน้าของภารกิจ 
 
 

ผ่ำน  
จากระบบสารสนเทศที่ส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหารทั้ง 2 ด้าน 

ควรแสดงรายละเอียดว่าผลลัพธ์เชิงประจักษ์คืออะไร ประหยัดเวลาได้เท่าไหร่ 
มีนโยบายอะไรบ้างที่ได้จากข้อมูลดังกล่าว  

กพบ. ทบทวนระบบสารสนเทศท่ีได้รับการปรับปรุง พัฒนา หรือสร้าง
ขึ้นใหม่ประจ าปีงบประมาณ 2564   

 

สผพ. 
กพบ. 



๗๗ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยสารสนเทศนั้น คือ  
1. ด้านภารกิจหลัก 
- การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ฯ คือระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคส าหรับเจ้าหน้าที่ 
(portal.ocpb.go.th/) รับส่ง ติดตาม แก้ไข รายงาน ตามกระบวนการหลัก SLA 
หรือ SOP ได้อย่างถูกต้องและแจ้งเตือนสถานะไปยังผู้ร้องฯ ผ่าน Mobile 
Application OCPB connect 
- การสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบข้อมูลบุคคล-นิติบุคคล โดย
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ระบบสารสนเทศ คือ ระบบฐานข้อมูลผู้กระท าความผิดทาง
อาญา (crds.ocpb.go.th/) 
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ สคบ. การแจ้งเตือนภัย โดย
เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการผ่านช่องทางผ่านเว็บไซต์ 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/Content) Mobile Application OCPB connect 
หรือช่องทางอ่ืนๆ เป็นต้น 
2. ด้านภารกิจสนับสนุน  
- เจ้าหน้าที่สามารถรายงานผลการด าเนินการและความก้าวหน้าของภารกิจตาม
ตัวชี้วัดฯ ผ่านระบบงานสู่การบริหารภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัล (ATM) 
(atm.ocpb.go.th/Login/Index)  
- เจ้าหน้าที่สามารถรายงานผลการด าเนินการงบประมาณที่ใช้และความก้าวหน้า
ของภารกิจผ่านระบบบริหารงานยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค CSMS) 
(csms.ocpb.go,th/) 
 
 
 

ผ่ำน  
หน่วยงานที่ด าเนินการสารสนเทศนั้น ต้องอธิบายเพ่ิมเติมว่า

สารสนเทศดังกล่าว สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงประจักษ์ต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ได้อย่างไร เช่น   

(1) จากการใช้ระบบฐานข้อมูลผู้กระท าความผิดทางอาญา เจ้าหน้าที่
ใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ฯ ลดลงและลดลงจาก SLA เดิม
เท่าไหร่ หรืออ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่อย่างไร ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น
ตรงไหน อาจจะใช้เครื่องมือ Process Mapping อธิบายประกอบ 

(2) ระยะเวลาในการแจ้งเตือนผ่าน Mobile Application OCPB 
connect พนักงาน Operator มีการรับสายเรื่องการสอบถามขั้นตอนการ
ร้องเรียนว่าถึงขั้นตอนใดลดลงหรือไม่ เท่าไหร่ 

(3) จากการใช้ระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง เจ้าหน้าที่
ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ ลดลงและลดลงจาก SLA เดิมเท่าไหร่ หรือ
อ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่อย่างไร ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นตรงไหน 
อาจจะใช้เครื่องมือ Process Mapping อธิบายประกอบ 

 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 



๗๘ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
     การใช้ประโยชน์/สร้างการรับรู้ต่อประชาชน โดยสารสนเทศ คือ  
1. ด้านอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
- การร้องทุกข์ผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (ออนไลน์) (complaint.ocpb.go.th/) 
โดยไม่ต้องเดินทางมา สคบ. ท าให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย (ตามรายงาน
ผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 
2563) 
- การสอบถามด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย Chatbot  พ่ีปกป้อง ผ่าน Mobile 
application หรือ website (ocpbconnect.ocpb.go.th/#our-chatbot) 
- การติดตามสถานะเรื่องร้องทุกข์ผ่าน Mobile application OCPB connect  
- การตรวจสอบสถานะผู้ประกอบธุรกิจ ฯลฯ ผ่านระบบตรวจสอบสถานะฯ 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/Service) 
- การยื่นค าขอจดทะเบียนธุรกิจขายตรงฯ ออนไลน์ 
(biz.gochannel.go.th/Business/PermitList) 
- การไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) (dmediate.ocpb.go.th/) เพ่ือตอบสนองต่อผู้ร้อง
ทุกข์ท่ีมีจ านวนมากและการปรับสู่ New Normal 
2. ด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
- การป้องกัน ควบคุม/ก ากับดูแลสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัยแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทั่วถึง ผ่านช่อง
ทางผ่านเว็บไซต์ (ocpbconnect.ocpb.go.th/Content) เป็นต้น 
 
 
 
 

ผ่ำน 
หน่วยงานที่ด าเนินการสารสนเทศนั้น ต้องอธิบายเพ่ิมเติมว่า

สารสนเทศดังกล่าว การใช้ประโยชน์/สร้างการรับรู้ต่อประชาชน ได้อย่างไร 
เช่น   

(1) จากการใช้ร้องทุกข์ผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (ออนไลน์) ผู้ร้องฯ 
ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ หรืออ านวยความสะดวกอย่างไร  

(2)  จากการใช้ Chatbot  พ่ีปกป้อง ผู้บริโภคประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย
เท่าไหร่ หรืออ านวยความสะดวกอย่างไร  

(3) จากการใช้ระบบการติดตามสถานะเรื่องร้องทุกข์ผ่าน Mobile 
application OCPB connect ผู้ร้องฯ ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ หรือ
อ านวยความสะดวกอย่างไร 

(4) จากการใช้ระบบยื่นค าขอจดทะเบียนธุรกิจขายตรงฯ ออนไลน์  
ผู้ประกอบการจดทะเบียน ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ หรืออ านวยความ
สะดวกอย่างไร 

(5) จากการใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ ผู้ร้องฯ ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย
เท่าไหร่ หรืออ านวยความสะดวกอย่างไร  

(6) จากการใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่านช่องทางผ่านเว็บไซต์ 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/Content) ผู้บริโภคได้รับป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ สอดคล้องกับปริมาณเรื่องราวร้องทุกข์ที่ลดลงหรือไม่ 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 



๗๙ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.1.2 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเป็น ดังนี้ 
  มีความน่าเชื่อถือ ผ่ำน 

ข้อมูลในการน าเสนอผลการด าเนินงานต้องปรากฏในรายงาน 
งานวิจัย หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การอ้างอิงมีความน่าเชื่อถือ 

 

  มีความพร้อมใช้งานและข้อมูลทันสมัย ผ่ำน 
การจัดการข้อมูลและสารสนเทศต้องสามารถใช้ได้จริง และสร้าง

ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ได้ 
 

 

  สะดวกต่อผู้ใช้งาน ผ่ำน 
การจัดการข้อมูลและสารสนเทศต้องผ่านการ ส ารวจความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งาน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้งานจริง 

 

4.1.3 ข้อมูลสารสนเทศถูกน าวิเคราะห์ ประมวลผลและสามารถน าไปเผยแพร่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพ่ือการใช้ประโยชน์ของสาธารณะโดยข้อมูลสารสนเทศ 
  คือ 1.ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ (complaint.ocpb.go.th/Content) การ
ตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการ (ocpbconnect.ocpb.go.th/Service) การเตือนภัย
ผู้บริโภค (ocpbconnect.ocpb.go.th/Content) ผ่านเว็บไซต์ 
ocpbconnect.ocpb.go.th และ Mobile application OCPB    
2.ให้บริการสอบถามผ่านระบบ chat bot (พ่ีปกป้อง) 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/#our-chatbot)   
3.วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลในมิติด้านต่างๆ ส าหรับบริการประชาชน และ
เจ้าหน้าที่ ได้แก่ สถิติเรื่องร้องทุกข์ของ สคบ. รายปีแยกตามหน่วยงานการรับและ
ส่งต่อเรื่องร้องทุกข์ฯ ทางช่องทางเว็บไซต์ Mobileapplication   
4. จัดท าเป็นชุดบัญชีข้อมูลฯ รูปแบบ API เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลฯ ผ่าน Data 

ผ่ำน 
หน่วยงานที่ด าเนินการสารสนเทศนั้น ต้องน าข้อมูลสารสนเทศ

ดังกล่าวไปวิเคราะห์ ประมวลผลและสามารถน าไปเผยแพร่ในรูปแบบที่เข้าใจ
ง่ายเพ่ือการใช้ประโยชน์ของสาธารณะ (สื่อ Social ต่าง ๆ) แต่หน่วยงานต้อง
ค านึงถึงกลุ่มที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีด้วย ยกตัวอย่าง เช่น 

 
(1) สทศ. น าข้อมูลที่ได้จากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ มา

วิเคราะห์ และประมวลผล โดยแยกเป็น ผู้ร้องทุกข์เชิงพ้ืนที่ ชนิดและประเภท
ของเรื่องร้องทุกข์ เป็นต้น โดยเผยแพร่ในรูปแบบของ Data Visualization 
ด้วยซอฟต์แวร์ Tableau เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร 
และแสดงให้ผู้บริโภครับรู้ นอกจากนี้ยังค านึงถึงกลุ่มที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีด้วย

สผพ.  
(ส่วนเทคโน) 

และ 
ทุกหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง
สนับสนุน 

 
 
 
 
 



๘๐ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
warehouse (portal.ocpb.go.th) และจัดท า OPEN DATA ในรูปแบบ API 
พร้อมมีคู่มือเพ่ือใช้ประโยชน์   
5.มีการเผยแพร่ฯ ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ocpb.go.th) จากกระบวนการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องทุกข์ฯ ได้วิเคราะห์และประเมินผลด้านความคุ้มทุน การเปรียบเทียบกับคู่
เทียบการคาดการณ์อนาคต และความพึงพอใจของการใช้ระบบฯ (ผ่านรายงาน
ผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 
2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยการเผยแพร่ผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
และแจกจ่ายไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ  

(2)  สทศ. น าข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์ และประมวลผล ถึงข้อค าถาม
จากผู้สอบถามผ่านระบบ Call center 1166 หรือระบบอ่ืนๆ มาพัฒนาระบบ 
chat bot (พ่ีปกป้อง) ให้ทันสมัย นอกจากนี้ยังค านึงถึงกลุ่มที่ เข้าไม่ถึง
เทคโนโลยีด้วย การคงช่องทางเดิม ระบบ Call center 1166 ไว้ 

(3) กคต. ร่วมมือกับ สทศ. น าวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้
จากระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ โดยแยกเป็น 
ผู้ประกอบการเชิงพ้ืนที่ ชนิดและประเภทของผู้ประกอบการ เป็นต้น โดย
เผยแพร่ข้อมูลที่ได้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เช่น ข้อควรระวังในการ
ขอจดทะเบียน ระยะเวลาในการขอยื่นจดทะเบียน เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
ค านึงถึงกลุ่มที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีด้วย การคงช่องทางจดทะเบียนขายตรงและ
ตลาดแบบตรงเดิมไว้ 
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4.2 การวิเคราะห์ผลจากขอ้มลู และตวัวดั เพ่ือน าไปการพฒันาและแกไ้ขปัญหา 
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ถอดบทเรียน หมวดที่ 4 กำรวัด วิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.2 กำรวิเครำะห์ผลจำกข้อมูล และตัววัด เพื่อน ำไปกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำ 
4.2.1 หน่วยงานมีการรวบรวมและจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการท างาน 
โดยข้อมูล คือ ภายใต้โครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค ข้อมูลขนาดใหญ่ (big 
data) มีแหล่งที่มาของข้อมูล 2 ส่วน คือ 1. ข้อมูลที่ได้จากภายใน สคบ. ได้แก่. 
- ข้อมูลที่ได้จากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (complaint.ocpb.go.th/) ได้แก่ ข้อมูล
ผู้ร้องฯ (บุคคลหรือนิติบุคคล) ข้อมูลผู้ถูกร้องฯ หรือผู้ประกอบการ (บุคคลหรือนิติ
บุคคล) ช่องทางเรื่องร้องทุกข์ ประเภทร้องทุกข์ และสาเหตุเรื่องร้องทุกข์ เป็นต้น 
และข้อมูลจากระบบจดทะเบียนธุรกิจขายตรงฯ 
(biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList)   2.ขอ้มูลที่ได้จากการ
เชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลด้านต่างๆ 6 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลบุคคล ข้อมูล
นิติบุคคล ข้อมูลร้องทุกข์ผู้บริโภค ข้อมูลอนุญาตประกอบธุรกิจ ข้อมูลเตือนภัย/
ข่าวสาร/องค์ความรู้ และข้อมูลการด าเนินคดี ร่วมกับหน่วยงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจ านวน 28 หนว่ยงาน (99 รายการบัญชีข้อมูล) เพ่ือน าข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ไปพัฒนาบริการให้กับประชาชนสร้างคุณค่าในอนาคต วิเคราะห์
แนวโน้มและทิศทางของปัญหาการร้องทุกข์ในมิติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า
เพ่ือวางแผน ก ากับ ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็น
ธรรม 
 
 
 
 
 

ผ่ำน 
นอกเหนือจากการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแล้ว 
สผพ. (ส่วนเทคโน) ต้องแสดงช่องทางหรือแหล่งเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ 

(big data) และหน่วยงานที่ด าเนินการใช้ประโยชน์จากแหล่งเก็บข้อมูลขนาด
ใหญ่ดังกล่าว ได้ปรับปรุง/พัฒนาการท างาน อย่างไร (Big Data analysis)              

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.2.2 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือน าไปใช้ค้นหาสาเหตุของปัญหา 
 คือ โดยใช้ทั้งระบบวิเคราะห์ (Business Intelligence, Tableau 
(analytics.ocpb.go.th/#/signin)) และนักวิเคราะห์ฯ ดังนี้  
1. ข้อมูลทั้ง 6 ประเภทจาก 28 หน่วยงาน จัดท าโดยใช้ Data Warehouse ใน
การแบ่งกลุ่มข้อมูลเพ่ือรองรับ Big Data ในอนาคต การวิเคราะห์ข้อมูลและ
รายงานผ่าน Dashboard ส าหรับผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์และวางแผน ตัดสินใจ 
และวางนโยบายเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ (poral.ocpb.go.th/) เช่น สถิติเรื่องร้องทุกข์
ทั่วประเทศของ สคบ. ต่อปี แยกตามหน่วยงาน เป็นต้น 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/Report)   
2. นักวิเคราะห์ฯ ของ สคบ. ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมไปถึง
แบบส ารวจความพึงพอใจ เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา เช่น ผลกระทบจาก
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้นของคนไทยผลจากการระบาดของโรค 
Coivd-19 เป็นต้น (รายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563) รวมไปถึงการพัฒนาระบบรายงานผลการ
ร้องทุกข์ที่ได้จากการสะท้อนระดับความพึงพอใจของ (รายงานผลความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ระหว่างเดือนมกราคม 2562 – สิงหาคม 2563)  
และแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายโดย 
   1. ผู้บริหารก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 (https://www.ocpb.go.th/downlond/1Announcement.pdf)  
พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ การสื่อสาร นวัตกรรมและการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ทันสมัย รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ผ่านระบบ e-

ผ่ำน 
หน่วยงานที่ด าเนินการใช้ประโยชน์จากแหล่งเก็บข้อมูลขนาดใหญ่

ดังกล่าว ได้ปรับปรุง/พัฒนาการท างาน อย่างไร (Big Data analysis)  
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

(1) จากการท า Data Visualization ด้วยซอฟต์แวร์ Tableau (ข้อมูล
ทั้ง 6 ประเภทจาก 28 หน่วยงาน) สามารถสังเคราะห์ข้อมูลอะไรได้บ้าง 
สามารถหาสาเหตุของปัญหาได้หรือไม่ และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
อะไรบ้าง 

(2) สผพ. สลก. หรือ กพบ. มีการวิเคราะห์ ส ารวจ หรือวิจัย ชุดข้อมูล
ขนาดใหญ่ จากทั้ง 2 ส่วน หรือไม่ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง/พัฒนาการท างาน
ทั้งเชิงนโยบาย บริหารทัพยากรบุคคล และพัฒนาระบบบริหารราชการ หรือไม่
อย่างไร 

(3) ส านัก กอง กลุ่มอ่ืนๆ ก็สามารถน าข้อมูล Big Data มาช่วยในการ
วิเคราะห์การท างาน ได้แก่ กองสัญญาสามารถวิเคราะห์จ านวนเรื่องร้องทุกข์
ด้านสัญญาในอนาคต และสามารถจ าแนกเรื่องประเภทหรือชนิดของเรื่องร้อง
ทุกข์ เพ่ือรับมือในอนาคต 

และแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายโดย 
หน่วยงานที่ด าเนินการใช้ประโยชน์จากแหล่งเก็บข้อมูลขนาดใหญ่

ดังกล่าว มารายงานและแสดงผ่าน นโยบาย แผนปฏิบัติราชการ หรือระบบ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต  

 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

และ 
ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง
สนับสนุน 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
Service ต่างๆ เพื่อ ลดขั้นตอน อ านวยการความสะดวกและตอบสนองต่อความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ รวมไปถึงเผยแพร่และประชาชน
สัมพันธ์ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลให้เป็นสาธารณะ สร้างช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบคลัง
ความรู้ผู้บริโภคให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 (พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพ่ือการ
คุ้มครองผู้บริโภค) โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและพัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือยกระดับการให้บริการด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ 4 (พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ) โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การที่
ทันสมัย (Smart Office)  
4.2.3 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์ โดยเทคโนโลยีที่น ามาใช้ 
คือ จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้ระบบ Business Intelligence 
(Tableau) (analytics.ocpb.go.th/#/signin) ส าหรับน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 6 
ประเภทจากหน่วยงาน 28 หน่วยงาน (portal.ocpb.go.th/) รวมทั้ง สคบ.ได้ใน
รูปแบบรายงาน Dashboard ส าหรับผู้บริหาร เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์และ
วางแผน ในการตัดสินใจถึงแผนงานและสร้างท าให้การด าเนินนโยบายเป็นไปใน
เชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ (ocpbconnect.ocpb.go.th/Report) 
สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และผลลัพธ์ 
จากการวิเคราะห์ที่ได้จากระบบ Business Intelligence (Tableau) 
(analytics.ocpb.go.th/#/signin) ท าให้ สคบ. ทราบถึงความต้องการในอนาคต 
เช่น การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะถึงจุดวิกฤตในไม่ช้า 
ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงโครงสร้าง กรอบอัตราก าลัง หรือนโยบายแก้ไขอ่ืนๆ 

ผ่ำน 
สผพ .  ( ส่ ว น เทค โน )  ปรั บปรุ ง และ พัฒนา เทค โน โลยี  Data 

Visualization ด้วยซอฟต์แวร์  Tableau (ข้อมูลทั้ ง 6 ประเภทจาก 28 
หน่วยงาน) ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้หน่วยงานอื่นๆ (ทั้งภายนอกและภายใน
องค์กร) สามารถน าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย ดังนั้น หน่วยงานที่ด าเนินการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ดังกล่าว ได้ปรับปรุง/พัฒนาการ
ท างาน อย่างไร (Big Data analysis)  

สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และผลลัพธ์ 
สคบ. ต้องแสดงผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด

ใหญ่  โดยต้องจ าแนกเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ และนวัตกรรมหรือ
การด าเนินงานที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปแล้ว หรือก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต  

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

และ 
ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง
สนับสนุน 



๘๕ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือรับมือเหตุการณ์ดังกล่าว ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
(complaint.ocpb.go.th/) น าไปสู่ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(dmediate.ocpb.go.th/) ระบบฐานข้อมูลผู้กระท าความผิดทางอาญาด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค (crds.ocpb.go.th/)  2.ระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ออนไลน์) 
(https://biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList


๘๖ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.2.4 มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่ส าคัญ 
เช่น การเปรียบเทียบข้อมูล 
ข้อมูลที่ ได้จากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (complaint.ocpb.go.th/) สามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลกับคู่เทียบที่ส าคัญในด้าน ช่องทางการร้องทุกข์ของผู้ร้องฯ 
จ านวนเรื่องเข้าเฉลี่ยต่อปี จ านวนยุติเรื่องร้องทุกข์ที่ด าเนินการจนส าเร็จ และ
อัตราความส าเร็จต่อก าลังพล เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาองค์กร (ตามรายงาน
ผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 
2563) 
กับคู่เทียบ คือ 
หน่วยงานที่มีระบบร้องทุกข์หรือร้องเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเหมือนๆ กัน 
ได้แก่ ศูนย์ด ารงธรรม (กระทรวงมหาดไทย) กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI 
(กระทรวงยุติธรรม) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(กระทรวงยุติธรรม) (ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อ
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563) 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่ำน 
สผพ. และ กพบ. อาจจะต้องท าการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ 

(Business Ecosystem) และสภาพแวดล้ อมการแข่ งขั น  เ พ่ือจ าแนก 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลกระทบอ่ืนๆ ซึ่งน าไปสู่การเปรียบเทียบ
กับคู่เทียบที่ส าคัญ ยกตัวอย่างรายภารกิจ ดังนี้ 

(1) ภารกิจแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ผู้บริโภค โดยข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ 
คือ ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา จ านวนเรื่องยุติส าเร็จ จ านวนเรื่องยุติส าเร็จ
ต่อจ านวนผู้ปฏิบัติงาน จ านวนเรื่องยุติส าเร็จต่องบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับ ศาลยุติธรรม (ฟ้องศาลเองผ่าน
ทนาย) สภาองค์กรของผู้บริโภค 

(2) ภารกิจรับจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง โดยข้อมูลที่ใช้
เปรียบเทียบ คือ ระยะเวลาในการจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบได้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

(3) ภารกิจการตรวจสอบสินค้าและบริการ ข้อมูลที่ ใช้ ในการ
เปรียบเทียบ คือ แผนการออกตรวจ ผลการตรวจ ซึ่งสามารถเทียบได้กับ กรม
สอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ศูนย์ด ารงธรรม (กระทรวงมหาดไทย)  

นอกจากนี ้หน่วยงานต้องน าเอาผลการเปรียบเทียบไปใช้ประโยชน์ เช่น 
การปรับยุทธศาสตร์ หรือการแก้ไขปรับปรุง กฎ ระเบียบ มาตรการ ตลอดจน
การด าเนินงาน  

สผพ. กพบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๘๗ 
 

4.3 การจดัการความรู้ และใชอ้งคค์วามรู้เพ่ือเรียนรู้ พฒันา แกปั้ญหา และสร้างนวตักรรม 

  

 

 



๘๘ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 4 กำรวัด วิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.3 กำรจัดกำรควำมรู้ และใช้องค์ควำมรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนำ แก้ปัญหำ และสร้ำงนวัตกรรม 
4.3.1 หน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 
  คือ  การจัดตั้งคณะท างานบริหารจัดการความรู้ และด าเนินการประชุมจัดท า
แผนงานกิจกรรมโครงการฯ เช่น กิจกรรมการโต้วาทีในประเด็นการซื้อขายสินค้า
ออนไลน์มีข้อเสียอย่างไร, กิจกรรมการประกวดจัดท าคลิปวีดีโอในหัวข้อการ
เผยแพร่ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ตามรายงานผลการด าเนินงาน
การบริหารจัดการความรู้ของ สคบ. ประจ าปี 2563 
(www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=187) และลดการใช้ประสบการณ์ของ
บุคลากร โดยใช้การด าเนินการด้วย SLA และ SOP แทน 
(www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=193) 

ผ่ำน 
หน่วยงานต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะหลักของบุคลากร

ประจ าต าแหน่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร  
ต้องระบุองค์ความรู้ที่ต้องการถ่ายทอด ต้องสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของ
บุคลากรประจ าต าแหน่ง ยกตัวอย่างเช่น 

(1) กพบ. จัดกิจกรรมการประกวดจัดท าคลิปวีดีโอในหัวข้อการ
เผยแพร่ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญในด้าน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (แข่งขันท าสื่อที่น่าสนใจทั้ง  Motion 
Graphics และคนแสดง) ซึ่งถือเป็นการการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action 
Learning) เพ่ือการสื่อสารอย่างน่าสนใจ และถ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
บุคลากรทุกคน ผ่านการเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายใน Intranet และกระตุ้นให้บุคลากรสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (Community of Practice : CoP) นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม
ขึ้นทุกปีเพ่ือให้เกิด การบริหารผลงานอย่างต่อเนื่องด้วย CFRs ผ่านการมอบ
รางวัลและค าติชม   

(2) กพบ. ด าเนินการวิจับเรื่อง “รายงานการวิจัยมุ่งสู่ต้นแบบระบบ
ไกล่เกลี่ยออนไลน์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 
2564” โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการใช้
ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา เพ่ือน า

กพบ. หลัก 
ทุกหน่วยงาน 

สนับสนุน 



๘๙ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
ความรู้ การแก้ปัญหา น าไปเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภายในอ่ืนๆ ทั้งนี้ กพบ. 
ได้น าเสนอด้วยการท านิตยสาร (magazine) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3)...............................เป็นต้น 
4.3.2 หน่วยงานมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับองค์กรภายนอก 
เช่น หน่วยงานมีระบบ OCPB Connect โดยการเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้
ระหว่าง 28 หน่วยงาน เช่น ข้อมูลบุคคล (บัตรประชาชน) จากกรมการปกครอง
และข้อมูลนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
เป็นต้น  
เพ่ือน าไปใช้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม/แก้ปัญหา คือ 
น าไปสู่การระบบฐานข้อมูลผู้กระท าความผิดทางอาญาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
เพ่ือตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผลและบันทึกความผิดอาญาด้านการคุ้มครองผุ้
บริโภคของประชาชน (crds.ocpb.go.th/) 

ผ่ำน 
สผพ. และ กพบ. สามารถสืบค้นและค้นหาภารกิจหรือการปฏิบัติงาน

ของ สคบ. ที่มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับองค์กรภายนอก จนก่อให้เกิดการ
สร้าง/พัฒนานวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานได้ ยกตัวอย่างเช่น 

(1) การเชื่อมโยงข้อมูลบุคคล (บัตรประชาชน) กับกรมการปกครอง
และข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้โครงการการพัฒนาการ
ให้บริการผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภค น าไปสู่การสร้างระบบฐานข้อมูลผู้กระท าความผิดทางอาญาด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผลและบันทึกความผิด
อาญาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน (crds.ocpb.go.th/) 

(2) การเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค กับ ศูนย์ด ารงธรรม, 
กรมการค้าภายใน, คปภ., อย. เป็นต้น ภายใต้โครงการการพัฒนาการ
ให้บริการผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภคน าไปสู่การสร้างระบบการส่งเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภคระหว่าง
หน่วยงาน โดยผู้ร้องทุกข์ ไม่จ าเป็นต้องร้องทุกข์ซ้ าซ้อน 
(complaint.ocpb.go.th/) 

(3)...............เป็นต้น 
 

กพบ. 
สผพ. 

(ส่วนเทคโน) 



๙๐ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.3.3 หน่วยงานมีกระบวนการจัดการความรู้ 
   คือ การจัดท าแผนกิจกรรมการบริหารจัดการความรู้ KM ของ สคบ. ประจ าปี 
โดยกิจกรรมมุ้งเน้นการน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างนวัตกรรม เช่น 
- กิจกรรมสร้างความรู้มุ่งสู่นวัตกรรมของ สคบ. (ตามแผนกิจกรรมการบริหาร
จัดการความรู้ KM ของ สคบ. ประจ าปี 2563) 
- แผนปฏิบัติราชการด้านประชาสัมพันธ์ที่ได้จากการสะท้อนแบบสอบถาม
ผู้บริโภค 
- นโยบายทิศทางการด าเนินงานของ สคบ. จากการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล 
(https://www.ocpb.go.th/downlond/1Announcement.pdf) 

ผ่ำน 
ต้องรายงานกระบวนการจัดการความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะ

เกิดข้ึนภายในองค์กร มีทัง้หมด 7 ขั้นตอน ยกตัวอย่าง เช่น 
(1) องค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบต้นแบบไกล่เกลี่ยออนไลน์จาก

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
- การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) ภายใต้พันธกิจที่ 2 

การแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพันธกิจที่ 3 พัฒนา
นวัตกรรมและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ 

- การสร้ า งและแสว งหาความรู้  ( Knowledge Creation and 
Acquisition) แสวงหาความรู้จากบุคลากรที่ปฏิบัติงานระบบต้นแบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์จริง 

- การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) คาดการ
ว่าจะน าไปปรับใช้ให้เป็นระบบที่เหมาะสมกับบุคลากรทั้งหมดใน สคบ. 

- การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification 
and Refinement) คาดการว่าจะน าไปปรับใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

- การเข้าถึงความรู้  (Knowledge Access) ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ด้วยการท านิตยสาร (magazine) 

- การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ก่อให้เกิด 
SLA และ SOP ของระบบไกล่เกลียออนไลน์ 

- การเรียนรู้ (Learning) คาดการว่าน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจ แก้ปัญหา และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 

กพบ. 



๙๑ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.3.4 หน่วยงานมีการน าองค์ความรู้ 
ด้าน 
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองผู้บริโภคไปใช้ในการปรับปรุงการท างาน/แก้ปัญหาจน
เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
ไปใช้ในการปรับปรุงการท างาน/แก้ปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
(Best Practices)/ มาตรฐานใหม่ คือ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
(complaint.ocpb.go.th/) น าไปสู่ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(dmediate.ocpb.go.th/) ระบบฐานข้อมูลผู้กระท าความผิดทางอาญาด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค (crads.ocpb.go.th/) เพ่ือให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้
ใน KPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่ำน 
ต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีการน าเอาองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการ

พัฒนาความรู้จนเกิดการสร้างมาตรฐานใหม่ หรือมีรูปแบบการบริการที่สร้าง
มูลค่าเ พ่ิมอย่างไร มีการขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีในพ้ืนที่ ใดและผลการ
ด าเนินงานเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น 

(1) องค์ความรู้ด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบ 
ร้องทุกข์ผู้บริโภค (complaint.ocpb.go.th/) ซึ่งได้ถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ท้องถิ่นผ่านการ การศึกษาดูงาน (Study tour) การสอนงาน (Coaching) การ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงการ
ท างาน/แก้ปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)/ มาตรฐานใหม่ 
คือ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคภูมิภาค ซึ่งเป็นการขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีในพ้ืนที่ 
ส่งผลให้ผู้ร้องทุกข์ฯ และผู้ประกอบการสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้ที่จังหวัดของ
ตน ผ่านการส่งต่อข้อมูลจากส่วนกลางไปยังภูมิภาค ลดการเดินทางมายัง สคบ. 
เป็นไปตาม พรบ. กระจายอ านาจฯ โดยมีตัวชี้วัด KPI มาตรฐานเปรียบเทียบ 
(Benchmarking) คือ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร้องทุกข์ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ต้องไม่ต่างกันเกินร้อยละ 10  

(2) ควรเพ่ิมระบบอ่ืนๆ ใน สคบ. ที่มีการพัฒนารูปแบบการบริการที่
สร่างมูลค่าเพ่ิม หรือเกิดแนวทางปฏิบัติในรูปแบบใหม่ 

 

กพบ.  
ทุกหน่วยงาน 

สนับสนุน 
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4.4 การบริหารจดัการขอ้มูล สารสนเทศ และปรับระบบการท างานใหเ้ป็นดิจิทลั 
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ถอดบทเรียน หมวดที่ 4 กำรวัด วิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.4 กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล สำรสนเทศ และปรับระบบกำรท ำงำนให้เป็นดิจิทัล 
4.4.1 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยความเสี่ยง 
คือ 
1. สคบ. ได้จัดท าประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สคบ. ขึ้น (ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
คุม้ครองผู้บริโภค) เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาความเสี่ยง)  
- เพ่ือก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาศักยภาพของระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ โดยค านึงความถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือ สภาพความพร้อม
ใช้งานและตามหลักมาตรฐานสากล 
- เพ่ือให้ผุ้ใช้งานระบบของ สคบ. ได้รับทราบถึงข้อห้าม ข้อก าหนด ข้อปฏิบัติที่จะ
ส่งผลให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
2. สคบ. มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ใน
การจัดการความเสี่ยง แนวทางการควบคุมความเสี่ยงกิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยง (Control Activities) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (ตาม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) 

ไม่ผ่ำน 
สผพ. ส่วนเทคโน แนบรายระเอียด PDPA ของ สคบ. 
สผพ. ส่วนเทคโน ต้องแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัล และแผนจัดการความเสี่ยงการวางแผนป้องกันการโจมตีทางไซ
เบอร์ หรือแผนรักษาความต่อเนื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกรณีที่เกิด
ฉุกเฉิน ยกตัวอย่าง เช่น 

(1) สคบ. มีแผนป้องกันข้อมูลบนไซเบอร์ โดยร่วมกับ ThaiCERT เฝ้า
ระวังและวิเคราะห์ภัยคุกคามส าหรับป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ของรัฐ เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ เช่น 
ภัยจากแฮกเกอร์ในการใช้เผยแพร่หน้าเว็บไซต์หลอกลวง เพ่ือขโมยข้อมูล
ส าคัญ ซึ่งหากพบการโจมตีหรือมีความผิดปกติ ThaiCERT จะท าการแจ้งเตือน
มายัง สคบ. และร่วมมือการป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงที (การเข้าร่วมกับ 
ThaiCERT และหน้าจอ Email การแจ้งเตือนระบบจาก ThaiCERT) 

(2) สคบ. มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการควบคุมการ
โจรกรรมข้อมูล (ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)  

(3) สคบ. มีระบบส ารองและกู้คืนระบบสารสนเทศทุกวัน โดยส ารอง
ไว้หลากหลายแหล่งพร้อมกับมีการทดสอบการกู้คืนด้วย (ตามการส ารองกู้ค้น
ระบบ) 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
           (4) สคบ. มีแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคอย่างไร  

4.4.2 หน่วยงานมีแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการท างานเพ่ือรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสาระส าคัญของแผน 
คือ 
สคบ. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ปี 2560 – 2565 ที่ได้การวิเคราะห์ปัจจัย
ต่างๆ เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบใหม่ๆ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาที่เก่ียวข้องวิเคราะห์สถานภาพองค์กรและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และยุทธศาสตร์ แผนงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(www.ocpb.go.th/download/article/article_20180327142459.pdf) และพันธ
กิจที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรม
เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2560 2564) 
(https://www.ocpb.go.th/ewtadmin/ewt/department2/downlond/article/articl
e_20180901142403.pdf) 

ผ่ำน 
สทศ. ต้องรายงานแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการท างานเพ่ือ

รองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา 
(แผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับ
ปรับปรุง) พ.ศ. 2564–2565) และอธิบายสาระส าคัญของแผนมาโดยสังเขป 
พร้อมแนบเอกสารประกอบ 

 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

4.4.3 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน เช่น 
การลดต้นทุน ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่ 
1. ด้านภารกิจหลัก  
- ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคสามารถลดต้นทุนด้านการเดินทางและต้นทุนค่าเสียโอกาส
โดยใช้ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ภายใน 2 ปี 3 เดือน รวมไปถึงการลด
ปริมาณกระดาษของผู้ร้องฯ เฉลี่ย 92 รีมต่อปี (ตามรายงานผลกระทบของ
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563) 

ผ่ำน 
หน่วยงานอาจมีการวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือให้ทราบถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของกระบวนการท างาน รวมไปถึงผลลัพธ์เชิงประจักษ์แก่ประชาชนผู้รับบริการ 
ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น 

(1) การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการท างานจากการใช้ระบบจด
ทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ (การวิเคราะห์อัตราก าลังที่ลดลง 
จดทะเบียนฯ ได้รวดเร็วขึ้น เอกสารหลักฐานครบถ้วน อัตราการลดการใช้

สผพ. กพบ. 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
- กระบวนการท างานจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง 
(biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList) 
- กระบวนการให้ความรู้กับประชาชนและบริการตรวจสอบค้นหา แจ้งเตือน ผ่าน
ระบบ OCPB Connect (ocpbconnect.ocpb.go.th/Content) 
- กระบวนการสอบถาม ให้ความรู้ ผ่าน chat bot (พ่ีปกป้อง) 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/#our-chatbot) 
2. ด้านภารกิจสนับสนุน - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจัดการงานสารบรรณ 
(saraband.ocpb.go.th/archive/) 
- ระบบห้องประชุมไร้กระดาษเพ่ือไม่ใช้เอกสารในการประชุม 
(meeting.ocpb.go.th/archive/)  
- ระบบรายงานผลตัวชี้วัด (ATM) เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด
ของ ก.พ.ร. (atm.ocpb.go.th/Login/Index) 
- ระบบบริหารงานยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (CSMS) 
(csms.ocpb.go.th/)  
ติดตามการท างานอย่างรวดเร็ว ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่ 
1. ภารกิจหลัก – กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค ด้วยระบบร้อง
ทุกข์ผู้บริโภค (ocpbconnect.ocpb.go.th/) ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ติดตาม 
ตรวจสอบ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน website และ Mobile application OCPB 
connect และเป็นระบบในการรายงานผลการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อีกด้วย 
- กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค ในขั้นตอนไกล่เกลี่ยของคู่กรณี 
โดยการเจรจาออนไลน์ได้ (dmediate.ocpb.go.th/) เพ่ือลดการเดินทาง 

กระดาษของกองขายตรงฯ เป็นต้น) น าไปสู่ผลลัพธ์เชิงประจักษ์แก่ประชาชน
ผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจสูงขึ้น การลดต้นทุนด้านการ
เดินทางและต้นทุนค่าเสียโอกาส อัตราการลดการใช้กระดาษของผู้ประกอบการ 
เป็นต้น 

(2) ระบบ chat bot (พ่ีปกป้อง) ก่อให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการท างาน ได้แก่ ส าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง สวยงามและทันสมัย การ
โทร operator call-center น้อยลง การส่งค าถามในช่วงเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติ
ราชการ เป็นต้น ไปสู่ผลลัพธ์เชิงประจักษ์แก่ประชาชนผู้รับบริการ ได้แก่ ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ การลดต้นทุนด้านการโทรของผู้รับบริการ เป็นต้น 

(3).......................เปน็ต้น 
 
 
 



๙๖ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
- กระบวนการท างานจดทะเบียนขายตรงฯ ออนไลน์ 
(biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList) เพ่ือให้ผู้บริการสามารถยื่น
ขอจด ติดตาม รายงานผลและจัดเก็บข้อมูล สืบค้น และรับรอง 
- กระบวนการให้ความรู้และบริการตรวจสอบค้นหา แจ้งเตือนภัยผ่านระบบ 
OCPB Connect (ocpbconnect.ocpb.go.th/Content) 
- กระบวนการสอบถาม ให้ความรู้ผ่าน Chat bot (พ่ีปกป้อง) 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/#our-chatbot)  
2. ภารกิจสนับสนุน - ระบบรายงานผลตัวชี้วัด (ATM) เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. (atm.ocpb.go.th/Longin/Index) 
- ระบบบริหารงานยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (CSMS) 
(csms.ocpb.go.th/) 
สร้างนวัตกรรมการให้บริการ ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่ 
นวัตกรรมที่เด่นๆ ได้แก่ 1. Chat bot (พ่ีปกป้อง) 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/#our-chatbot) 
2. ระบบจดทะเบียนขายตรงฯ ออนไลน์ 
(biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList) 
3. ระบบฐานข้อมูลผู้กระท าความผิดคดีอาญา (crds.ocpb.go.th/) 
การเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูล ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่ 
หน่วยงานมีระบบ OCPB Connect โดยการเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้ระหว่าง 
28 หน่วยงาน เช่น ข้อมูลบุคคล (บัตรประชาชน) จากกรมการปกครองและข้อมูล
นิติบุคคลจากพัฒนาธุรกิจ น าไปสู่การระบบฐานข้อมูลกระท าความผิดทางอาญา
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือตรวจสอบ วิเคราะห์ประมวลผลและบันทึกความผิด
ทางอาญาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน (crds.ocpb.go.th/) 



๙๗ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.4.4 แผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ 
ให้สรุปสาระส าคัญของแผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ 
พอสังเขป 
1. สคบ. มีแผนป้องกันข้อมูลบนไซเบอร์ โดยร่วมกับ ThaiCERT เฝ้าระวังและ
วิเคราะห์ภัยคุกคามส าหรับป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็น
การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปัญหาภัยคุกคาม 
ไซเบอร์ เช่น ภัยจากแฮกเกอร์ในการใช้เผยแพร่หน้าเว็บไซต์หลอกลวง เพื่อขโมย
ข้อมูลส าคัญ ซึ่งหากพบการโจมตีหรือมีความผิดปกติ ThaiCERT จะท าการแจ้ง
เตือนมายัง สคบ. และร่วมมือการป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงที (การเข้าร่วมกับ 
ThaiCERT และหน้าจอ Email การแจ้งเตือนระบบจาก ThaiCERT) 
2. สคบ. มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการควบคุมการโจมกรรมข้อมูล (ตามแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค)  
3. สคบ. มีระบบส ารองและกู้คืนระบบสารสนเทศทุกวัน โดยส ารองไว้หลากหลาย
แหล่งพร้อมกับมีการทดสอบการกู้คืนด้วย (ตามการส ารองกู้ค้นระบบ) 

ผ่ำน 
สผพ. (ส่วนเทคโน) วิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีที่อาจเกิด

อนาคต และวางแผนรองรับการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ไว้อย่างไร 
นอกจากนี้ยังต้องให้ความส าคัญกับ  PDPA (Personal Data Protection 
Act) คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

 
 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

4.4.5 หน่วยงานมีตัววัดเพ่ือใช้ติดตามแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการท างานเพ่ือรองรับระบบเทคโนโลยี 
คือ 
1. ตัวชี้วัด คือ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ของ สคบ. ประจ า ปีงบประมาณ 2563)  
2. ตัวชี้วัด คือ ระดับความส าเร็จของการยกระดับงานบริการจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (ออนไลน์) (การประเมินส่วนราชการ

ผ่ำน 
ปรับปรุงตัวชี้วัดให้ทันสมัย เพ่ือใช้ติดตามแผนงานรองรับการเปลี่ยน

รูปแบบการท างานเพ่ือรองรับระบบเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2564 จะเป็น 
(1) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมในการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ตามตัวชี้วัดระดับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ สคบ. ประจ า ปีงบประมาณ 2564)  

สผพ. กพบ. 
 



๙๘ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (Potential Base)) 
 
 

(2) การพัฒนานวัตกรรมในการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
(Chatbot) (การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (Potential Base)) 

(3) ร้อยละความส าเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็น
ดิจิทัล  ร้อยละ 60 ในปี พ.ศ. 2564 (ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2564–
2565) 

(4) ระดับความส าเร็จของการบริการจัดการข้อมูลดิจิทัลด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค (open data) จัดท าบัญชีข้อมูล Data Catalog จ านวน  
1 กระบวนงาน/ภารกิจ และมีชุดข้อมูล Open Data จ านวน 1 ชุดข้อมูล 

4.4.6. แผนรองรับต่อภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน 
ให้ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ/ ภาวะฉุกเฉิน พอสังเขป 
สคบ. ได้มีการจัดท าแผนการบริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (IT 
Contingency Plan) พร้อมกับมีการทดสอบแผน และทบทวนแผนประจ า 
ประกอบด้วย มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น การ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และการจัดองค์กรปฏิบัติการฉุกเฉินหรือ
สายการบังคับบัญชา (Lines of Authority) เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (ตามแผนการ
บริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (IT Contingency Plan) ) 

ผ่ำน 
จัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพ่ือบริหารความพร้อมในสภาวะ

วิกฤต และมีการซักซ้อมแผนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า ไม่ว่าจะเป็นด้าน  
(1) แผนการบริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ  

(IT Contingency Plan) 
(2) แผนจัดการความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ภัยพิบัติ 

โรคระบาด เป็นต้น 
(3) แผนจัดการความเสี่ยงภายใต้แรงขับเคลื่อนระดับโลก VUCA 

Ageing Society IOT AI 5G เป็นต้น  

สผพ. กพบ. 

 

 



๙๙ 
 

 
หมวดที่ 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 

การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ตามข้ันตอนการพิจารณาตามการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

  



๑๐๐ 
 

หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร (ภำพรวม) 
เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ มีความคล่องตัวและ

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี ก่อเกิดความร่วมมือ มีระบบการพัฒนาบุคลากรทันสมัย พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการให้ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะ
ในการแก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้ และความมีจริยธรรมมีความคิดริเริ่มที่น า_ไปสู่นวัตกรรม มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง 
 

 

 

  

 

 



๑๐๑ 
 

5.1 ระบบการจดัการบุคลากรท่ีตอบสนองต่อยทุธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 

 

 

  

 

 



๑๐๒ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
5.1 ระบบกำรจัดกำรบุคลำกรที่ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์และสร้ำงแรงจูงใจ 
5.1.1 มีการประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร โดย (ระบุอย่างน้อย 2 ภารกิจ) 
ภารกิจที่ 1 คือ  
ด้วย สคบ. มีบทบาทภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค 
(กระบวนงานหลัก, www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER 
2/ DRAWER060/GENERAL/DATA0000/00000378.PDF) เมื่อพิจารณา
จากการเก็บข้อมูลสถิติพบว่า จ านวนเรื่องร้องทุกข์ฯ เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะ
การร้องทุกข์ด้านพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ แต่กรอบก าลังพลของนักสืบเพื่อ
ด าเนินการแก้ไขปัญหายังคงท่ี ท าให้ปริมาณงานค้างสะสมจ านวนมาก ผู้บริโภค
ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาล่าช้า และหากเป็นเช่นนี้ต่อไป จะส่งผลเสียหายต่อ
องค์กรและผู้บริโภคท่ีมารับบริการเป็นอย่างมาก สคบ. จึงต้องเร่งพัฒนาบุคลากร
ดังกล่าว โดยการจัดอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภารกิจการรับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจ 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ 
จ านวน 186 อัตรา (ปัจจุบันมีจ านวน 81 อัตรา) 

ไม่ผ่ำน 
ภาพรวม สลก. ควรจะต้องท าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการการ

บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และยังต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการของ สคบ. ด้วย เพ่ือให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที  ยกตัวอย่างเช่น จาก “แผนปฏิบัติ
การดิจิทัลของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 
2564 – 2565” สลก. ต้องมี วิสัยทัศน์  (Vision)  พันธกิจ (Mission) 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) และกลยุทธ์ในการปฏิบัติราชการฯ โดยในแผนดังกล่าว
ควรต้องมี  

(1) บทวิเคราะห์ บทวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผน
ระดับต่าง ๆ/ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยภายนอกที่เก่ียวข้อง  

(2) สาระส าคัญของแผน 
(3) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
(4) สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
(5) ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย    
(6)...................... (ยกตัวอย่างเพ่ิมเติม) 
 
 
 

สลก. 
 



๑๐๓ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
ภารกิจที่ 2 คือ  
กระบวนงานตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจ (กระบวนงานหลัก , 
www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENERAL/DA
TA0000/00000378.PDF) เพ่ือตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ และ
ทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า/บริการ รวมทั้งแจ้งเตือนภัยสินค้าอันตรายที่ไม่ปลอดภัย 
ซึ่งการป้องกันให้ผู้บริโภคไม่กลายเป็นผู้ร้องทุกข์ฯ ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ 
จ านวน 60 อัตรา (ปัจจุบันมีจ านวน 42 อัตรา) 
 

นอกจากนี้ สลก. ควรจะต้องท าหรือปรับปรุง 
(1) การประเมินขีดความสามารถของบุคลากร รายภารกิจหรือราย

กระบวนงาน เพ่ือให้ทราบถึงเวลามาตรฐานในการท างาน หรือค่าความสามรถ
รายบุคลากรโดยเฉลี่ย น าไปสู่การวิเคราะห์อัตราก าลังด้านบุคลากร ท าให้
ทราบถึงการขาดแคลนอัตราก าลัง (แผนอัตราก าลังส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค) 

(2) แนวทางการบริหาร (สรรหา (Recruitment) หรือ ค่าตอบแทน 
(Compensation)) และแนวทางในการพัฒนา (ฝึกอบรมและพัฒนา 
(Learning and Development)) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ (ภายใต้
แผนปฏิบัติราชการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

(3)............ (ยกตัวอย่างเพ่ิมเติม) 

สลก. 
 
 
 
 
 

ภารกิจที่ 3 คือ  
.                                                                                         . 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ 
.                                                                                         . 
 
ภารกิจที่ 4 คือ  
.                                                                                         . 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ 
.                                                                                         . 
 
 
 

ภายใต้แผนอัตราก าลังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ควร
ต้องมีการประเมินขีดความสามารถของบุคลากร ให้ครบรายภารกิจหรือราย
กระบวนงาน 

 
 
 

สลก. 



๑๐๔ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
5.1.2 มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายการส่งเสริมด้านต่างๆ ดังนี้ 
แนวทางท่ีเสริมสร้างความคล่องตัวในการท างานและตัดสินใจ โดยแนวทางนั้น คือ 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ สคบ. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและ
เพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีการด าเนินการดังนี้ 
1. การมุ่งสู่องค์กรแบบราบมากข้ึน (Flat organization)  คือมอบหมายงานและ
การกระจายอ านาจการตัดสินใจตามระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ยกตัวอย่าง เพ่ือ
เร่งรัดพิจารณาและลดขั้นตอนกระบวนการให้มีความรวดเร็ว 
2. การใช้คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) และใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) 
แทนประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
(https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=193) 

ไม่ผ่ำน 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แผนดังกล่าวต้องแสดงนโยบายที่ให้เห็นถึงแนวทางที่เสริมสร้างความคล่องตัว
ในการท างานและตัดสินใจ ได้แก่  

(1) ส่งเสริมการมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างผลงานชั้นเลิศและความ
พยายามที่จะสร้างผลงานที่ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ผ่านการอบรม
เพ่ิมขีดความสามารถในการท างาน.... 

(2) ส่งเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ สู่องค์กรแบบราบ
มากขึ้น (Flat organization) ต้องไม่ยึดติดกับผังองค์กร ล าดับชั้นของการ
บังคับบัญชา หรืออ านาจในการอนุมัติสั่งการมากจนเกินไป ผ่านการอบรมการ
ละลายพฤติกรรมการท างาน.... 

(3) ส่งเสริมการท างานแบบร่วมมือกัน (Collaboration) การร่วมมือ
ระหว่างแผนก กอง หน่วยงาน ผ่านการอบรมกิจกรรมกลุ่มในการแก้ปัญหา.... 

(4) ส่งเสริมให้ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว การอบรม 
Data visualization แก่ผู้บริหาร.... 

(5)....................... (ยกตัวอย่างเพ่ิมเติม) 

สลก. 

ส่งเสริมให้บุคลากรริเริ่ม สร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการท างาน โดย
วิธีการ 
1. การใช้กระบวนส่งเสริมค่านิยมองค์กร “โปร่งใส่ ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค” ผ่าน
โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้วยการการแข่งขัน
โต้วาที จัดประกวด VDO clip เพ่ือให้ได้เกิดการกระตุ้นและน าไปสู่การเผยแพร่

ผ่ำน 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แผนดังกล่าวต้องแสดงนโยบายที่ให้เห็นถึงการส่งเสริมให้บุคลากรริเริ่ม 
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการท างาน ซึ่งเป็นผลมาจากการ การ
จัดอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่  ควรแสดงให้เห็นผลลัพธ์ เชิงประจักษ์  หรือ
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการฝึกอบรม ได้แก่ graphic motion ของบุคลากรที่ผ่าน

สลก. หลัก 
ทุกหน่วยงาน 

สนับสนุน 



๑๐๕ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลของ สคบ. (https://www.ocpb.go.th/download/article/ 
article_20181011132755.pdf) 
2. การจัดอบรม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อการปรับกระบวนงานสู่ Digital transformation (ตามคู่มือการใช้งาน
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (ส าหรับเจ้าหน้าที่)) 
3. ออกแบบสอบถามความพ่ึงพอใจ (แบบสอบถามออนไลน์) ทั้งระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภค (https://complaint.ocpb.go.th/) หน้าเว็บไซต์ 
(https://www.ocpb.go.th/formgenerator_view.php?id=16) เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง อาทิ ระบบ Auto Save ระบบ
ไกล่เกลี่ยออนไลน์ เป็นต้น 
 
 

การฝึกอบรม องค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ซึ่งต้องถูกแสดงไว้ในรายงาน
การอบรมต่างๆ ของ สคบ. โดยไม่แสดงแค่พียงรูปภาพของการจัดกิจกรรม
เท่านั้น  

จากเหตุดังกล่าว เราสามารถสร้างนวัตกรรมการท างาน จากความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ ของบุคลากรได้ ยกตัวอย่าง เช่น  

(1) ระบบฐานข้อมูลความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค Animation 
จากการน าเอา graphic motion ของบุคลากรที่ผ่านการอบรมมาเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลเดียว 

(2) ระบบ Voice chat กับพ่ีปกป้อง จากการแข่งขันการประกวด
กิจกรรมสร้ างความรู้ มุ่ งสู่ นวัตกรรม ผลงาน “ระบบค้นหาและอ่าน
อิเล็กทรอนิกส์(OCPB Sound Search)”  

(3)................................ (ยกตัวอย่างเพ่ิมเติม) 
5.1.3 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา 
คือ 
บุคลากรของ สคบ. สามารถมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา ดังนี้  
1. ภายใต้แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี (Action Plan) บุคลากรในหน่วยงานสามารถ
ให้ความคิดเห็นเพ่ือแสดงความต้องการการพัฒนาตนเองในระยะสั้นและระยะยาว 
ประกอบกับการส ารวจความต้องการในการเข้าร่วมฝึกอบรม (ตามแผนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแบบส ารวจความต้องการการ
ฝึกอบรม) 
2. ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการท างาน ได้แก่ Work from home และ Smart office เป็นต้น 
เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือปรับปรุง จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ สคบ. 

ผ่ำน 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สลก. มีแนวทางใน “การบริหารแบบมีส่วนร่วม” ไปใช้ในการร่างแผนปฏิบัติ
ราชการ โดยมีหลักการคือ  

(1) ให้มีทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
(2) การสร้างความสัมพันธ์อันดี เกิดความผูกพันระหว่างคนและ

องค์กรได้อย่างแท้จริง  
(3) ขจัดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในการท างาน ลดการเกิดขั้วอ านาจ

ในการท างาน  
(4) สร้างการท างานเป็นทีม (Teamwork) 

สลก. 



๑๐๖ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_202011261127
19.pdf) 
3. มีการประเมินผู้บริหาร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ของ สคบ. 

ดังนั้น ในการจัดการอบรมต่างๆ ของ สลก. ต้องน าการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม ไปใช้ในการปฏิบัติจริง ซึ่งในทุกๆ การจัดการฝึกอบรมจ าเป็นต้องมี  

(1)  การประชุมระดมความคิด (Brain Storming) และ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshops) 

(2) การใช้กลุ่มงานเฉพาะกิจและคณะกรรมการ (Special Task 
Forces and Committee) 

(3) การสร้างและสานวิสัยทัศน์ (Shared Vision ) 
(4) การจัดเวทีประชาคมเพ่ือแลกเปลี่ยนความเรียนรู้ 
(5) การใช้ระบบข้อมูลและระบบรวมศูนย์ข้อมูล (Centralize) 
(6) การจัดระบบการสื่อสารที่ดีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

บุคคล 
(7)............. (ยกตัวอย่างเพ่ิมเติม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๗ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
5.1.4 มีการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ เพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพสูง 
คือ มีการกระตุ้นผ่าน 
1. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายรายบุคคล ภาระงานที่ต้องปฏิบัติ โดยการ
ถ่ายทอดตามสายบังคับบัญชา (ตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(ตามต าแหน่ง)) 
2. การแข่งขันผู้ที่มีผลปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
ผู้ที่ตั้งใจท างานเพ่ือหน่วยงาน (เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น) 
3. การจัดกิจกรรมบริหารจัดการความรู้ เพื่อเปลี่ยนมุมมองด้านการจัดการความรู้
ให้เป็นเรื่องสนุก ผ่านกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมโต้วาที เรื่อง การซื้อขายโดยตรง
กับการซื้อขายออนไลน์แบบไหนดีกว่ากัน - กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอการ
เผยแพร่กิจกรรมความรู้ภารกิจของ สคบ. เพ่ือส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร และ
ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพ 
(www.ocpb.go.th/download/article/article_20181011132755.pdf) 

ผ่ำน 
สลก. จ าเป็นต้องก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายรายบุคคล (ตามแบบ

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตามต าแหน่ง)) รวมไปถึงจัดท า
แผนพัฒนารายบุ คคล  ( Individual Development Plan : IDP) ซึ่ ง ต้ อ ง
สอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร รายกระบวนงานหรือยุทธศาสตร์  

นอกจากนี้ สลก. อาจจะสร้างการการกระตุ้นผ่านแผนสวัสดิการ 
แผนการเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น  

 
 
 
 
 

 

สลก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1.5 มีการวางแผนก าลังคน และมีการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ 

คือ จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ท าให้มีการซื้อสินค้าและ
บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีเรื่องร้องทุกข์ด้านพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์สูงขึ้น 
(ซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการออนไลน์) และปัญหาจากการเว้นระยะห่างทางสังคม 
และ พรก.ฉุกเฉิน (Lockdown) ท าให้การด าเนินการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ฯ 
สะดุดหยุดลง (ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563) ประกอบกับผู้ประกอบการขาดจริยธรรม ท า
ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ เกิดความเดือดร้อนก้าวกระโดด และมีการแก้ไข 
พรบ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เพ่ิมภาระหน้าที่ให้ สคบ. เช่น  

ผ่ำน 
สลก. จ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลังพล (Manpower Planning) 

พร้อมการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ และต้องสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของ
องค์กร รายกระบวนงานหรือยุทธศาสตร์  

จึงก่อให้เกิดการย้ายงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ชดเชย
ต าแหน่งที่มีความต้องการสูง หรือขาดก าลังพลในปริมาณมาก       

 

สลก. 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
1. ตามมาตรา 29/1 – 29/17 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของ
สินค้าและบริการ โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องด้านความปลอดภัย
ของสินค้าและบริการ และได้วางหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้า 
เช่น กระบวนการผลิตสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การน าเสนอขายสินค้า และกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากสินค้า เป็นต้น 
2. มาตรา 39/1 โดยก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมี
อ านาจด าเนินคดีผู้บริโภคแทนผู้บริโภค เป็นต้น 
มีการวางแผนก าลังคน โดย 
ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สคบ. จึงได้
วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังเพ่ือการรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยเสนอขอ
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ จ านวน 319 อัตราไปยังส านักงาน ก.พ. และ
ได้รับการอนุมัติกรอบอัตราก าลัง เพ่ิมขึ้น จ านวน 26 อัตรา และอยู่ระหว่างการ
ของบประมาณจากส านักงบประมาณ (ตามรายงานแผนการวิเคราะห์อัตราก าลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

5.2 ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ คล่องตวั มุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

 

   

 



๑๑๐ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
5.2 ระบบกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
5.2.1 มีการท างานเป็นทีมท่ีข้ามกลุ่ม/กอง/ส านัก เพ่ือผลส าเร็จของงานร่วมกัน 
โดย (ระบุรูปแบบของทีมงาน/องค์ประกอบของทีม) 
สคบ. ได้มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ/ทีมเฉพาะกิจ โดยมีการประสานงาน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในด้านฉลาก ด้านสัญญา ด้านโฆษณา ด้านธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบตรง และบูรณาการการท างานร่วมกับกองบังคับการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสอบสวนคดี
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเครือข่ายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ตอบสนองภารกิจด้านการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ และมีการติดตาม รายงานผล ชี้แจงประเด็นโดย
คณะท างาน/ทีมโฆษก 
และมีผลส าเร็จของงาน คือ 
1. การตรวจจับบุหรี่ไฟฟ้า จ านวน 48 ตัว น้ ายาส าหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า จ านวน 
1,703 ขวด คอยล์และอะตอม จ านวน 1,338 ชิ้น อุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
บุหรี่ไฟฟ้า จ านวน 493 ชิ้น รวมมูลค่าของกลางกว่า 1 ล้านบาท 
2. การพัฒนากฎหมาย โดยต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านฉลาก ด้านสัญญา ด้าน
โฆษณา ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และเพ่ือให้กฎหมายที่ได้ทันสมัย
รองรับต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
3. การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือยกระดับการเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งต้องอาศัย
ความเชี่ยวชาญข้ามกลุ่ม/กอง/ส านัก เพ่ือผลส าเร็จของงานร่วมกันของ สคบ. 
 
 

ผ่ำน 
ค้นคว้าหรือหาการท างานเป็นทีมที่ข้ามกลุ่ม/กอง/ส านัก เพ่ิมเติม โดย

ยกตัวอย่างเชิงประจักษ์จากผลส าเร็จของงาน รวมไปถึงวิธีการสู่ความส าเร็จ
ดังกล่าว 

 
 
  

ทุกหน่วยงาน 



๑๑๑ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
5.2.2 มีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการท างานที่คล่องตัวสามารถท างานได้สะดวกและเกิดประสิทธิภาพสูงระดับองค์การ 
โดยวิธีการ 
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล และประกาศนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ที่มุ่งเน้นการตอบสนองการให้บริการประชาชน ตามภารกิจรับ
เรื่องและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคโดยใช้ระบบ e-Service ได้แก่ ระบบ
ร้องทุกข์ออนไลน์ ระบบเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์ เพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางของผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ และภารกิจการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ในการใช้ช่องทางการสื่อสารที่มีความสะดวกรวดเร็ว เช่น Line, 
Youtube, Facebook ของ สคบ. รวมทั้ง ระบบห้องประชุมไร้กระดาษเพ่ือลด
ปริมาณกระดาษ การจัดประชุมรูปแบบ Video Conference เพ่ือความสะดวก
และรวดเร็วในการท างาน 

ผ่ำน 
ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการท างานที่

คล่องตัวสามารถท างานได้สะดวกและเกิดประสิทธิภาพสูงระดับองค์การ 
สทศ. สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่คล่องตัว ผ่านระบบ OCPB 

connect portal ด้วยการรายงานผลด้วย Data Virtualization เชื่อมโยง
ข้อมูลด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น  

(1) ระบบรายงานจ านวนเรื่องร้องทุกข์ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือ
เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของผู้บริโภค  

(2) ระบบรายงานเรื่องร้องทุกข์เขตปกครองพิเศษเมืองพัทยา เพ่ือเฝ้า
สังเกตการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น โดยใช้เมืองพัทยาเป็นโมเดล 

(3) ระบบรับ-ส่งเรื่องร้องทุกข์ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือลดการร้องทุกข์
ซ้ าซ้อนของผู้บริโภค ผ่านการเชื่อมโยง API ระหว่างหน่วยงานในการก ากับดูแล
ผู้บริโภค เช่น ศูนย์ด ารงธรรม สพธอ. กสทช. อย. เป็นต้น 

(4)................... (ยกตัวอย่างเพ่ิมเติม) 
ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและก าลังใจในการ

ท างาน สลก. มีการดูแลบุคลากร เพ่ือก่อให้เกิดความผูกพันกับองค์กร โดยการ
อ านวยความสะดวกในด้านสวัสดิการต่างๆ ได้แก่  

(1) การจักการเงินกู ้
(2) การจัดการการเลื่อนต าแหน่ง โยกย้าย 
(3) การลดความขัดแย้งในองค์กร ระดับชั้น  
(4) การก าจัดการว่างงานแฝง 
(5)....................... (ยกตัวอย่างเพ่ิมเติม) 

ทุกหน่วยงาน 



๑๑๒ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
(ภายใต้ภายใต้แผนปฏิบัติราชการการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล รวมถึงแผนสวัสดิการ สคบ.)   
5.2.3 มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก 
คือ 
ประกอบด้วยการสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ คือ 
1. ด้านการรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภคและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น จึงต้อง
ร่วมมือในการใช้ข้อมูล (Big data) ร่วมกันระหว่าง 28 หน่วยงาน เพ่ือใช้ในการ
สืบค้นข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลการจดทะเบียน ฯลฯ เพ่ือใช้
ประกอบการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงผ่านระบบฐานข้อมูลผู้กระท าผิดทาง
อาญา (http://crds.ocpb.go.th/)  
2. ด้านการติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือแจ้งเตือน
สินค้าที่เป็นอันตรายให้แก่ผู้บริโภคไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ดังนั้น การใช้ข้อมูล (Big data) เพ่ือแจ้งเตือนสินค้า รวมไป
ถึงสนธิก าลังลงพืน้ที่ตรวจสอบ อาทิ ตรวจสอบบุหรี่ไฟฟ้าบารากู่ เป็นต้น 
3. ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร
คุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.) ให้มีคุณภาพเพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน 
เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผลคือ 
โดยส านักงานเลขานุการกรมได้มีการส่งเสริมให้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคท าหน้าที่
รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือไม่ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ตรวจสอบการประกอบธุรกิจการขายสินค้าหรือการ

ไม่ผ่ำน 
ภาพจะชัดเจนขึ้นเมื่อหน่วยงานท าการวิเคราะห์ Business Ecosystem 
นิยาม เครือข่าย คือ หน่วยงานที่มีเป้าหมายร่วมกัน มาร่วมกัน

ด าเนินงานด้วยความสมัครใจ เพ่ือท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / 
วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ มีความเสมอ
ภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

นิยาม หน่วยงานภายนอก คือ หน่วยงานที่ไม่มีเป้าหมายร่วมกัน แต่
ผลของการด าเนินงานก่อให้เกิดส่วนได้ส่วนเสียกันทั้งทางตรงและทางอ้อม 

สคบ. มีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 
(1) สร้างเครือข่ายเพ่ิมขึ้น โดยท าการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภายนอก

ให้เป็นเครือข่าย โดยให้มีเป้าหมายร่วมกันโดยมีความสัมพันธ์แนวราบ มีการตั้ง
ตัวชี้วัดร่วมกัน ก่อให้เกิดการร่วมมือที่มองถึงผลลัพธ์เชิงประจักษ์ 

(2) การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น สคบ.ได้ขอความร่วมมือไปยังกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เพ่ือสร้างตัวชี้วัดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการก ากับดูแลผู้บริโภคในจังหวัดของตน  เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผลคือผลการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจะ
ถูกใช้เป็นภาระงานของท้องถิ่น 

(3)  เชื่อมโยงข้อมูลด้านการด าเนินคดีกับ ศาลยุติธรรม เ พ่ือ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาที่

สลก.  
และ 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99


๑๑๓ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
ให้บริการ ติดตามสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามี
การกระท าผิดกฎหมายเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย โดยร่วมกับหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และส านักงานเลขานุการกรมได้จัดอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร
เพ่ือที่จะสามารถท างานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ได้ ทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรในส านัก/กอง ต่าง ๆ สามารถท่ีจะมาปฏิบัติงานในศูนย์นี้ได้ 
 

ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผลคือ ผู้ร้องทุกข์ฯ ไม่จ าเป็นต้องเขียนค าร้อง 
รวบรวมหลักฐานเพ่ิมเติม สคบ. ส่งหลักฐานและค าร้องต่างๆ ไปยังศาลโดยตรง 

(4) เชื่อมโยงข้อมูลด้านการร้องทุกข์ผู้บริโภค กับ ศูนย์ด ารงธรรม 
สพธอ. กสทช. อย. เป็นต้น เนื่องจากปัญหาด้านกฎหมายหลายฉบับของไทย 
ท าให้ผู้ร้องไม่ทราบได้ว่าจะต้องร้องเรียนหน่วยงานไหนที่มีอ านาจทางกฎหมาย
โดยตรง ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผู้ร้องไม่จ าเป็นต้องร้องทุกข์ซ้ าซ้อน สคบ. 
สามารถส่งหรือรับข้อมูลผ่าน API เพ่ือใช้ในการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

(5)................ (ยกตัวอย่างเพ่ิมเติม) 
5.2.4 มีการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือให้บุคลากร 
มีความรับผิดชอบ/กล้าตัดสินใจ โดย 
ผู้บริหารองค์กรมีการมอบอ านาจหรือกระจายอ านาจการตัดสินใจให้กับรอง
เลขาธิการฯ หรือ ผอ. ส านัก/กอง ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้
กระบวนการท างานมีความรวดเร็วและสนับสนุนการตัดสินใจของกระบวนการ
แก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ความคิด การออกแบบ การเลือกแนวทาง การน าไปใช้
และติดตามผลโดยสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนการตัดสินใจ
ในการท างาน ได้แก่ ระบบบริหารยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค (CSMS) 
(csms.ocpb.go.th/) เ พ่ือรายงานผลการด าเนินงานและงบประมาณ และ
ระบบงานสู่การบริหารภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัล (ATM) เพ่ือติดตามและประเมิน
ตัวชี้วัดฯ (atm.ocpb.go.th/Login/Index) 
การเข้าถึงข้อมูล เพ่ือใช้สนับสนุนการท างานและการแก้ปัญหา โดย 
1. ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูล การรายงานผลการด าเนินงานและงบประมาณ 
หรือติดตามและประเมินตัวชี้วัดฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (CSMS และ 
ATM) 

ผ่ำน 
การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงานและ

ความส าราญของคน Working Environment ประกอบด้วย 
(1) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(2) ด้านสมรรถนะของบุคลากร 
(3) ด้านสุขภาพของบุคลากร 
(4) ความมีชีวิตชีวาหรือบรรยากาศในหน่วยงาน 
(5) ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
(6).................... (ยกตัวอย่างเพ่ิมเติม) 
ดังนั้น สลก. ควรมีนโยบายการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี 

ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเอ้ือให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ/กล้าตัดสินใจ เพ่ือใช้
สนับสนุนการท างานและการแก้ปัญหา ซึ่งหลักฐานควรปรากฏในแผนความ
ผาสุก แผนปฏิบัติราชการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนการ
สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 

สลก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
2. ใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพ่ือตรวจสอบผู้ถูกร้องทุกข์ฯ สินค้าหรือ
บริการที่อันตราย 
3. ใช้ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (portal.ocpb.go.th/) โดยเจ้าหน้าที่ สามารถ
ติดตามสถานะงาน ส่งต่อไปยังส านัก กองกลุ่ม ต่าง รวมไปถึงแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่
ตาม SLA ของ สคบ. 
4. เจ้าหน้าที่ต าแหน่งนักสืบสามารถใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(dmediate.ocpb.go.th/) เพ่ือป้องกันการติดเชื้อจากผู้ร้องทุกข์ฯ หรือผู้ถูกร้อง
ทุกข์ฯ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 
5. นักสืบสวนสอบสวนสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลผู้กระท าผิด
ทางอาญา (crds.ocpb.go.th/) เพ่ือให้แก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๑๕ 
 

5.3 การสร้างวฒันธรรมการท างานท่ีเป็นมืออาชีพ การสร้างความผกูพนัและความเป็นเจา้ของใหแ้ก่บุคลากร 
 

 

  

 

 



๑๑๖ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
5.3 กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่เป็นมืออำชีพ กำรสร้ำงควำมผูกพันและควำมเป็นเจ้ำของให้แก่บุคลำกร 
5.3.1 มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน 
โดย 
มีกระบวนการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยการส ารวจ
ความพึงพอใจการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการท างานใน
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_202011261127
19.pdf) ได้แก่ ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการองค์กร ความพึงพอใจต่อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Service) รวมถึ งปัญหา อุปสรรค์  และ
ข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแบบ Work from home และ Smart office ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย ส่วนข้อเสนอแนะพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
วัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย ต่อการปฏิบัติงาน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ภายในหน่วยงานมีความเร็วต่ า รวมไปถึงเครือข่ายระบบสารสนเทศที่ขาด
เสถียรภาพ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับไปปรับปรุงเพ่ือการปฏิบัติงานแบบ 
Work from home ที่อาจเกิดข้ึนได้อีกในอนาคต 

ผ่ำน 
สลก. อาจจะต้องท าการวิจัยหรือส ารวจ “ความผูกพันของบุคลากร 

(Workforce Engagement)” โดยค้นคว้าหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน 
ได้แก่ อัตราการย้ายเข้า-ออก ทั้งภายในและภายนอก อัตราการลาป่วย อัตรา
การลาออก อัตราการเข้า-ออกงาน และออกแบบส ารวจ โดยมรหัวข้อ ได้แก่   

(1) คะแนนความพึงพอใจในการท างานที่องค์กรนี้ 
(2) ปัจจัยที่ท าให้ท่านรักและผูกพันในองค์กร 
(3) สิ่งที่ต้องการน าเสนอเพ่ือสร้างการพัฒนาให้ดีขึ้น 
(4) ........... (ยกตัวอย่างเพ่ิมเติม) 
โดยมีตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ต าแหน่ง สังกัด เป็นต้น เพ่ือ

จัดท าเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ในอนาคต 
นอกจากนี้ควรมีแผนระยะสั้นที่ท าได้ทันที และระยะยาวที่ยั่งยืน เพ่ือ

ส่งเสริมให้บุคคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร ได้แก่ 
(1) สร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วม 
(2) สร้างภาวะผู้น าและส่งเสริมการพัฒนา 
(3) สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
(4) สร้างการท างานระบบทีมและสร้างสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดี 
(5) สร้างความยุติธรรมในทุกมิติ 
(6) ............ (ยกตัวอย่างเพ่ิมเติม) 

สลก. 



๑๑๗ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
โดยการส่งเสริมให้บุคคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กรนั้นต้อง

สัมพันธ์กันกับโครงการหรือกิจกรรมที่ สลก. ได้จัดไป ซึ่งแสดงรายละเอียดและ
ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน   

5.3.2 ปลูกฝังค่านิยมในการท างานที่เป็นมืออาชีพ 
โดยวิธีการ 
1. ภายใต้นโยบายส่งเสริมค่านิยม (Values) ของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (www.ocpb.go.th/download/2Declaration.pdf) ผู้บริหาร
จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนอย่างเคร่งครัดสม่ าเสมอ ภายใต้
ค่านิยมองค์กร “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค”  
2. ภายใต้ประกาศเจตนารมณ์และค ามั่นในการปฏิบัติหน้าที่ 
(www.ocpb.go.th/download/3Announcement%20of%20Executive%
20Intent.pdf) ผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี จะเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณข้าราชการที่ดี ฯลฯ 
3. การจัดหลักสูตรสืบสวนสอบสวนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือปลูกฝังค่านิยม
และพัฒนานักสืบสวนสอบสวนให้เป็นผู้ที่สามารถท างานได้อย่างเป็นมืออาชีพ ไม่
ว่าจะเป็นด้านการรับเรื่องร้องทุกข์ การเจรจาไกล่เกลี่ย การยุติเรื่อง การจัดท า
ส านวนคดี เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม รวดเร็วอย่างมือ
อาชีพ 
4.การใช้คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) และใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) 
แทนประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
(www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=193) 

ผ่ำน 
ส ารวจโครงการ กิจกรรมต่างๆ ใน สคบ. ที่ส่งผลให้เกิดการปลูกฝัง

ค่านิยมในการท างานที่เป็นมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

สลก. กพบ 
หลัก  

ทุกหน่วยงาน 
สนับสนุน 



๑๑๘ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
5.3.3 มีการปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) ของข้าราชการในทุกระดับ เพ่ือให้มุ่งเน้นการท างานในเชิงรุกและสร้างมูลค่าเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน หน่วยงาน และ
ส่วนรวม 
โดย 
เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่และ
พัฒนาให้เกิดวินัยและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
สคบ. จึงได้จัดโครงการปลุกจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ
บุคลากร โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรเป็นส าคัญ
และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อย่างจริงจัง เพ่ือให้ภาคราชการ
เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ พนักงาน
ราชการของ สคบ. และมีเป้าหมายส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจด้านวินัย เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ และหลักคุณธรรมและจริยธรรม ปลุก
จิตส านึกแห่งคุณธรรม จริยธรรม และสามารถน าหลักคุณธรรมจริยธรรม มาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

ไม่ผ่ำน 
ภาพรวมหน่วยงานใดๆ ที่ใช้นวัตกรรม ควรวิจัยหรือส ารวจ  เพ่ือ

ปรับปรุงและติดตามผลเพ่ือให้มุ่งเน้นการท างานในเชิงรุกและสร้างมูลค่าเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน ตามวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ยกตัวอย่าง
เช่น 

ภายใต้รายงานการวิจัยหรือส ารวจ “ความผูกพันของบุคลากร 
(Workforce Engagement)” ของ สลก. ควรแสดงรายละเอียดชัดเจนในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีแนวคิดในการแก้ปัญหาเชิงรุก การวิเคราะห์เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหา การปรับปรุงบวนการทางความคิด เพ่ือให้มุ่งเน้นการท างาน
เชิงรุกและสร้างมูลค่าเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

ภายใต้รายงานการวิจัย  “รายงานวิจัยการมุ่งสู่ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2564” 
กพบ. ได้ส ารวจและแสดงการปรับปรุงบวนการทางความคิด (mindset) และ
ข้อจ ากัด (fixed mindset) ที่ต้องปรับปรุงของบุคลากร และสร้างบุคลากร
ต้นแบบ เพ่ือแก้ปัญหาเชิงรุกในการใช้ระบบดังกล่าว เพ่ือก้าวไปสู่องค์กรด้าน
นวัตกรรมดิจิทัลอย่างยั่งยืน  

 
 
 
 
 

สลก. 



๑๑๙ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
5.3.4 มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรน าเสนอความคิดริเริ่ม 
โดย 
การส่งเสริมให้มีการเสวนา แบ่งปันความรู้ สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และประชาชนในการ
ร่วมกิจกรรม หรือเสนอแนวคิดนวัตกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ การจัดการอบรม แบบส ารวจความพึงพอใจ กล่องรับความคิดเห็น  
เป็นต้น 
และมีการสนับสนุนความคิดริเริ่มดังกล่าว โดย 
1. แผนพัฒนาบุคลากรได้ด าเนินการให้เป็นไปตามแบบส ารวจความต้องการการ
ฝึกอบรม  
2. การด าเนินงานเป็นไปตามประกาศ เรื่อง นโยบายทิศทางการด าเนินงานของ 
สคบ. ในการบริหารทรัพยากรความรู้ที่มีอยู่ของบุคลากรในองค์กร ที่จะน าไป
พัฒนาส่งเสริมการท างานเชิงรุก ในการจัดกิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่ สคบ.  
3. กิจกรรมชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น กิจกรรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม 
สร้างองค์ความรู้ และกรอบความคิดในหลากหลายมิติด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่ำน 
หน่วยงานใดๆ ที่มีการจัดกิจกรรม สัมมนา การอบรม ควรแนบข้อมูล 

หรือ List ของข้อคิดเห็นจากบุคลากรต่างๆ ที่ได้เสนอแนวคิดริเริ่ม ผ่านการ
ประชุม สัมมนา การตั้งโจทย์ปัญหา หรือมีตัวอย่างการรับฟังข้อคิดเห็น 
(ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่ได้จากการประชุม ไม่เฉพาะแค่แสดงภาพการประชุม
หรือบรรยากาศ) ยกตัวอย่างเช่น 

(1) โดย การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนการทาง
ความคิด (mindset) สู่ยุค Digital Transformation (จัดโดย สทศ.) และมีการ
สนับสนุนความคิดริเริ่มดังกล่าว โดย การน าเอา Program Design Thinking 
Online มาระดมความคิดระหว่างการจัดการประชุมท าให้ได้เกิดความคิดริเริ่ม
ในการสร้างกระบวนการ จัดการปรับปรุงการท างานด้านดิจิทัลขององค์กร รวม
ไปถึงการมองภายอนาคต (Scenario) ของ สคบ. (แนบ file ผลการจัดการ
อบรม)   

(2) .................... (ยกตัวอย่างเพ่ิมเติม) 
 

 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๒๐ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
5.3.5 มีกำรน ำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกร มำสร้ำงให้เกิดแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
คือ 
การน าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรมาสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ผ่านแนวทางการด าเนินงานประกอบด้วย 3 แนวทางได้แก่  
1. สร้างเอกลักษณ์และความภูมิใจใน สคบ. เช่น เสื้อออกตรวจ เสื้อคอปกเสื้อ
คลุมหรือเสื้อสูตรของ สคบ. เพ่ือให้เกิดความเป็นพรรคพวก เพ่ือนฝูง พ่ีน้อง ของ
ชาว สคบ. 
2. แนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
บรรยากาศในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ สคบ. และเสริมสร้างความพึงพอใจ
และขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีในการช่วยการท างาน 
ได้แก่ ระบบงานสู่การบริหารภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัล (ATM) 
(atm.ocpb.go.th/Login/Index) ระบบบริหารยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 
(CSMS) (csms.ocpb.go.th/) เป็นต้น. 
3. กระบวนการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยการส ารวจ 
ความพึงพอใจการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการท างานใน
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือส ารวจและประเมินความพึงพอใจ
ของบุคคลากรต่อการท างานภายใต้ การท างานแบบ Work from home, Smart 
Office และระบบ e-Service 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_202011261127
19.pdf) 
 
 

ไม่ผ่ำน 
ภายใต้รายงานการวิจัยหรือส ารวจ “ความผูกพันของบุคลากร 

(Workforce Engagement)” ของ สลก. ในส่วนของบทสรุปหรือข้อเสนอแนะ
จากงานวิจัย ต้องมีส่วนของ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร” ซึ่ง
ก่อให้เกิดแผนการปฏิบัติราชการหรือ Action plan ต่างๆ ผ่านการจัดโครงการ
กิจกรรม อบรมสัมมนา โดยโครงการเหล่านี้ได้สร้างขึ้นเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ตามปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร (ที่ได้ส ารวจมา) 
ยกตัวอย่างแนวทางในการตอบเช่น  

(1)  จากการส ารวจ “ความผูกพันของบุคลากร (Workforce 
Engagement) ของ สลก.” พบว่า ปัจจัยล าดับที่ 1 ที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากรของ สคบ. คือ ปัญหาด้านความก้าวหน้าในสายงาน (ต าแหน่งไม่
เพียงพอ) (ผู้เขียนสมมุติขึ้น) น าไปสู่การปรับโครงสร้างและขอต าแหน่งระดับสูง
ขึ้น ในต าแหน่งเชี่ยวชาญ ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับเชี่ยวชาญ 

 นักสืบสวนสอบสวนระดับเชี่ยวชาญ ทั้งหมด 5 ต าแหน่ง  
(2).......................... (ยกตัวอยา่งเพ่ิมเติม) 
 
 
 
 
 
 

สลก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๒๑ 
 

5.4 ระบบการพฒันาบุคลากร 

 

 

 

  

 

 



๑๒๒ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
5.4 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 
5.4.1 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย 
คือ 
จากปริมาณงานในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นแบบก้าว
กระโดดถึง 4.7 เท่าในรอบสิบปีที่ผ่านมา (จาก 3,947 เรื่อง (พ.ศ. 2551) เป็น 
22,576 เรื่อง (พ.ศ. 2562)) จึงจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงาน
หลัก “ต าแหน่งนักสืบสวนสอบสวน” ตามสมรรถนะขององค์กร ในการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาจากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
จากผู้ประกอบธุรกิจ, การตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ การทดสอบหรือ
พิสูจน์สินค้า/บริการ และแจ้งเตือนภัยสินค้าอันตรายที่ไม่ปลอดภัย และการบูรณา
การงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
โดยจัดการอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือพัฒนา
ทักษะและความสามารถที่หลากหลาย ได้แก่ เทคนิคการไกล่เกลี่ย ทักษะการ
บริการ ทักษะการสืบสวน ทักษะการท าส านวน ทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะการ
ท างานเป็นทีม ทักษะการน าเสนอที่ประชุมในการพิจารณาคดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทักษะการลงพ้ืนที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เป็นต้น   

ไม่ผ่ำน 
สลก. ต้องแนบรายละเอียดการจัดกิจกรรม และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่

ได้จากการจัดโครงการต่างๆ (ไม่แสดงเฉพาะรูปภาพการแสดงกิจกรรม) 
ยกตัวอย่างเช่น 

(1) โครงการหลักสูตรสืบสวนสอบสวนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ การเจรจาไกล่เกลี่ย การจับเท็จ การตรวจสอบ
ข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล เป็นต้น  

(2) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนการทาง
ความคิด (mindset) สู่ยุค Digital Transformation (จัดโดย สทศ.) เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะกระบวนการทางความคิด (mindset) เชิงบวก Growth 
mindset สู่ยุค Digital 

(3)...............(ยกตัวอย่างเพ่ิมเติม) 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่ แผนการด าเนินการที่ ตัวชี้วัดที่ 
(แผนการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติมให้บุคลากรในแต่ละกลุ่ม)  

สลก. 

5.4.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักขององค์การ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไก มาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพ่ือการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ผ่ำน 
สลก.  ต้ องมีแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( Individual 

Development Plan : IDP) หรือแผนปฏิบัติราชการการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ สคบ. เพ่ือ

สลก. 



๑๒๓ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้ มี
ประสิทธิภาพ 
(https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=9749) 
แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ คือ 
โครงการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ เช่น 
1. หลักสูตรสืบสวนสอบสวนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
2. การเสริมสร้างวินัยร่วมกัน มุ่งป้องกันการทุจริต ปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม 
เพ่ิมพลังคิดบวก 
3. โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการบรรจุ
ใหม่และพนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างใหม่ของ สคบ. 
4. โครงการอบรมบุคลากรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก โดยส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 

ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ที่จะ
ช่วยให้บุคลากรในหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสาย
อาชีพของตน  

การตอบต้องเชื่องโยง ยุทธศาสตร์ข้อต่างๆ ของ สคบ. และยุทธศาสตร์
ข้อต่างๆ ของแผนการพัฒนาบุคลากร เข้าด้วยกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะหลัก ได้แก่ 
สมรรถนะหลัก ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 
1.สมรรถนะด้านการแก้ไขปัญหาจากผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
จากผู้ประกอบธุรกิจ 
2.สมรรถนะด้านการออกกฎหมายให้ทันสมัยและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างยุติธรรม  
3.สมรรถนะด้านการเผยแพร่ความรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถ่ายทอดความรู้
ไปยังเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 

ผ่ำน 
สลก.  ต้ องมีแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( Individual 

Development Plan : IDP) หรือแผนปฏิบัติราชการการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยต้องระบุสมรรถนะหลักขององค์กร เพ่ือที่จะช่วยให้
บุคลากรในหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพ
ของตน  

การตอบต้องเชื่องโยง สมรรถนะหลักของ สคบ. และยุทธศาสตร์ข้อ
ต่างๆ ของแผนการพัฒนาบุคลากร เข้าด้วยกัน 

 

สลก. 



๑๒๔ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.สมรรถนะด้านการรับจดทะเบียนและการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรง 
5.สมรรถนะด้านการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ การทดสอบหรือพิสูจน์
สินค้า/บริการ และแจ้งเตือนภัยสินค้าอันตรายที่ไม่ปลอดภัย 
6.สมรรถนะด้านบูรณาการงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองสมรรถนะหลัก คือ 
1. หลักสูตร Digital Transformation for Management ซึ่ ง เป็นการพัฒนา
บุคลากรด้าน IT เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัล (Digital Disruption) การ
ก้าวให้ทันและเตรียมความพร้อมในการปรับบทบาทภาครัฐให้สอดคล้องตาม
นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 
การสื่อสาร และนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
2. หลักสูตรเพ่ิมผลิตภาพภาครัฐ ซึ่งจัดโดยสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ เพ่ือ
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเพ่ิมประสิทธิภาพ การลดต้นทุนในการด าเนินงานให้
เกิดความคุ้มค่า การปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
5.4.3 มีการพัฒนาของบุคลากร ในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมเรื่อง 
ความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ 
1. กลุ่มต าแหน่งนักสืบสวนสอบสวน หลักสูตรสืบสวนสอบสวนด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ได้แก่ เทคนิคการไกล่เกลี่ย ทักษะการบริการ เป็นต้น เพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์และสมรรถนะหลักขององค์กร และการบูรณาการหน่วยงานภายใน
และภายนอก  

ผ่ำน 
ภ า ย ใ ต้ แ ผ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ร า ย บุ ค ค ล  ( Individual 

Development Plan : IDP) หรือแผนปฏิบัติราชการการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องระบุการพัฒนาของบุคลากร ในด้านต่างๆ ที่
ครอบคลุมเรื่องความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 

 

สลก. 



๑๒๕ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
2. กลุ่มบุคลากรจากส านัก/กอง ต่าง ๆ โดยจัดหลักสูตร การเสริมสร้างวินัย
ร่วมกัน มุ่งป้องกันการทุจริต ปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม เพ่ิมพลังคิดบวก ซึ่งเป็น
หลักสูตรพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างวินัย ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสมรรถนะขององค์กร 
3. กลุ่มข้าราชการและพนักงานราชการใหม่ (ไม่เกิน 2 ปี) ได้แก่ ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานของสคบ. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ บทบาทภารกิจขององค์กร 
และความรู้ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องความรู้ใน พ.ร.บ. และทักษะการเขียน
หนังสือราชการ เป็นต้น 
4. กลุ่มบุคลากรที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนารายคน โดยการส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมกับหน่วยงานภายนอก โดยมีหลักสูตร เช่น หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (AOCC) กฎหมายมหาชน เป็น
ต้น 

 
 

ความรู้และทักษะดิจิทัล ได้แก่ 
1. หลักสูตร Digital Transformation for Management กลุ่มเป้าหมายหลัก 
เจ้าหน้าที่ด้านการสืบสวนสอบสวน ที่จ าเป็นต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ
ในการแก้ปัญหาด้านการร้องทุกข์ฯ 
2. หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certicate in Public Procurement : e-CPP) 
กลุ่มเป้าหมายหลัก เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการประจ าส านัก กอง กลุ่ม ใน สคบ.  
3. หลักสูตรการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center 
and Cloud service : GDCC) กลุ่มเป้าหมายหลัก เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงานใน
แต่ละ ส านัก กอง กลุ่ม เพื่อใช้ระบบจากส่วนเทคโนฯ 

ผ่ำน 
ภ า ย ใ ต้ แ ผ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ร า ย บุ ค ค ล  ( Individual 

Development Plan : IDP) หรือแผนปฏิบัติราชการการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องระบุการพัฒนาของบุคลากร ในด้านต่างๆ ที่
ครอบคลุมเรื่องความรู้และทักษะดิจิทัล (เพราะดิจิทัลคือแนวโน้มในการปฏิบัติ
ราชการของไทย) 

 

สลก. 



๑๒๖ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4. หลักสูตรการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือ
การวิเคราะห์เชิงนโยบาย กลุ่มเป้าหมายหลัก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เชิงนโยบายและ
แผนประจ าส านัก กอง กลุ่ม ใน สคบ. 
5. หลักสูตรการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายหลัก เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในและ
เจ้าหน้าที่ประจ าส านัก กอง กลุ่มที่เก่ียวข้อง 
5.4.4 มีการพัฒนาบุคลากร และผู้น าให้มีความรอบรู้ เป็นนักคิด มีความสามารถในการตัดสินใจมีความคิดเชิงวิกฤตท่ีจะพร้อมรับกับปัญหาที่มีความซับซ้อน 
คือ 
การพัฒนาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรฯ เช่น หลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ซึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนา
ผู้น า – ผู้บริหารของภาคราชการ เพ่ือให้เป็นกลไกส าคัญการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือให้เกิดผล  
1. เพ่ือเสริมสร้างความเป็นผู้น าให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ โดยเน้น
สมรรถนะ ๔ ด้าน คือ รอบรู้ในการบริหาร สามารถบริหารอย่างมืออาชีพ บริหาร
คนได้อย่างมีประสิทธิผล และบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ 
2. เพ่ือสร้างนักบริหารและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้น าที่มุ่งสู่การพัฒนาสังคม 
ได้แก่ -ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ พร้อมที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ -นัก
บริหารให้ร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศชาติสู่เป้าหมาย -การสร้างความสามัคคี
อย่างเป็นเอกภาพในการบริหารและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและทัน
สถานการณ์ เป็นต้น 
การวิเคราะห์หลักสูตรฯ นี้ เกี่ยวข้องกับการด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จึงได้
พิจารณาส่งบุคลากรผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี เข้ารับ
การอบรมฯ 

ไม่ผ่ำน 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ซึ่งก่อให้เกิดแผนการปฏิบัติราชการหรือ Action plan ต่างๆ ผ่านการจัด
โครงการกิจกรรม อบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ เป็นนักคิด 
มีความสามารถในการตัดสินใจมีความคิดเชิงวิกฤตที่จะพร้อมรับกับปัญหาที่ มี
ความซับซ้อน  ภายหลังจากโครงการด าเนินแล้วเสร็จ สลก. ต้องแนบ
รายละเอียดการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรดังกล่าว (รายงานผลการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ) ซึ่งแสดงผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่ได้จากการจัด
โครงการต่างๆ (ไม่แสดงเฉพาะรูปภาพการแสดงกิจกรรม) โดยเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้แนวคิด หนทางที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้น (Worst 
case scenario) เพ่ือพร้อมรับกับปัญหา   

สลก. 



๑๒๗ 
 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร 
การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ตามข้ันตอนการพิจารณาตามการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

 

  



๑๒๘ 
 

หมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร (ภำพรวม) 
เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีการบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบและน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการสร้าง

นวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการให้บริการ มีการลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน าเทคโนโลยี มาใช้เพ่ือให้มีขีดสมรรถนะ
สูงขึ้น บูรณาการกระบวนการเพื่อสร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

 

 

  

 

 



๑๒๙ 
 

6.1 กระบวนการท างานท่ีเช่ือมโยงตั้งแต่ตน้จนจบสู่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 

 
 

 



๑๓๐ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
6.1 กระบวนกำรท ำงำนที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
6.1.1 หน่วยงานมีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการท างานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยกระบวนการนั้น 
คือ 
1. ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ (complaint.ocpb.go.th/)  
2. ระบบการเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB 
portal) (portal.ocpb.go.th/) 
3. ระบบฐานข้อมูลผู้กระท าผิดทางคดีอาญา (crds.ocpb.go.th/) 
4. ระบบการยื่นค าขอจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ 
(biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList) 
5. ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) (dmediate.ocpb.go.th/) 
6. ระบบรายงานผลและขั้นตอนการร้องทุกข์ผู้บริโภค ผ่าน Website 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/) และ Mobile app. OCPB connect 
7. ระบบแจ้งเตือนและระบบเตือนภัยผู้บริโภค 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/Content/) (thaicas.ocpb.go.th/) 
8. ระบบ Chat bot พ่ีปกป้อง (ocpbconnect.ocpb.go.th/#our-chatbot) 
และ Mobile app. OCPB connect 
9. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ร้องฯ ผ่านแบบส ารวจออนไลน์ 
(complaint.ocpb.go.th/) (www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=386) 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเรื่อง 
เนื่องจากสถิติเรื่องร้องทุกข์ฯ เพ่ิมขึ้นเนื่องจากกิจกรรม online สูงขึ้น (การท า
ธุรกรรมออนไลน์) ท าให้ผู้ร้องทุกข์กับ สคบ. มากขึ้น (13,158 รายในปี  2561 

ผ่ำน 
ต้อง Update ระบบปฏิบัติงาน หรือกระบวนการท างานที่มุ่งสู่ความ

เป็นเลิศ (ส่วนที่ไม่ใช้เทคโนโลยี) และ สผพ. (ส่วนเทคโน) ต้อง Update ระบบ
ปฏิบัติงาน หรือกระบวนการท างานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (ส่วนที่ใช้เทคโนโลยี) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

โดยอธิบายถึงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเรื่องของระบบปฏิบัติงาน หรือ
กระบวนการท างานนั้นๆ 

กพบ. 



๑๓๑ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
เพ่ิมเป็น 21,576 รายในปี 2562) และปรับสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
ดังนั้น 
1. การขับเคลื่อนให้ร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ (ร้อยละ 80 % ของเรื่องร้อง
ทุกข์ท้ังหมด ปีงบฯ 2563) 
2. ระบบการเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB 
portal) อาทิ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลผู้ประกอบการที่ ได้รับใบอนุญาต ระบบ
ฐานข้อมูลผู้กระท าผิดทางคดีอาญา เป็นต้น 
3. ระบบการยื่นค าขอจดทะเบียนธุรกิจขายตรงฯ ออนไลน์ เพ่ือให้ธุรกิจดังกล่าว
เข้าสู่ระบบและตรวจสอบได้  
4. ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) ลดระยะเวลาการไกล่เกลี่ย 
5.รายงานผลและขั้นตอนการร้องทุกข์ผู้บริโภค ผ่าน Website หรือ Mobile 
appl. (Chat bot พ่ีปกป้อง) นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เรื่องร้องทุกข์ที่
เป็น Hot issue 
6. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ร้องฯ ผ่านแบบส ารวจออนไลน์ทั้งหน้า Website 
และผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ 
6.1.2 หน่วยงานมีการติดตามควบคุมกระบวนการ โดย 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น  
1. ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ (complaint.ocpb.go.th/Manage) มีการ
จัดเก็บข้อมูลด้านสถิติเพ่ือรายงานและเตือนภัยผู้บริโภคผ่านระบบ OCPB 
connect (Chat bot พ่ีปกป้อง) ป้องกันมิให้กลายเป็นผู้ร้องทุกข์ 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/Report) 
2. ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคอ านวยความสะดวกแก่นักสืบในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
การรับ-ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ระหว่างกันตาม End to end process ตามคู่มือการ

ผ่ำน 
สผพ. (ส่วนเทคโน) ต้อง Update ระบบปฏิบัติงาน หรือกระบวนการ

ท างาน(จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัล) ในการควบคุมการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 และการท าสารสนเทศดังกล่าวใช้ข้อมูลจากส่วนใด 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

หลัก 
กพบ. 

สนับสนุน 



๑๓๒ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
ใช้งานระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค โดยการตรวจสอบสถานะการด าเนินการ เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ฯลฯ (portal.ocpb.go.th/) 
3. ระบบการเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB 
connect) อาทิ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลผู้ประกอบการที่ ได้รับใบอนุญาต เพ่ือ
ตรวจสอบ เตือนภัยข้อมูลด้านการด าเนินคดี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีระบบ
ฐานข้อมูลผู้กระท าผิดทางคดีอาญา (crds.ocpb.go.th/)  
4. รายงานผลและขั้นตอนการร้องทุกข์ผู้บริโภค ผ่าน Mobile application 
OCPB connect นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เรื่องร้องทุกข์ที่เป็น Hot issue 
ณ ปัจจุบัน ผ่าน Website (thaicas.ocpb.go.th/) เพ่ือป้องกันมิให้ผู้บริ โภค
กลายเป็นผู้ร้องทุกข ์
 
ใช้ตัวชี้วัด เช่น 
1.เรื่องร้องทุกข์ฯ ที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ (ทั้งปีปัจจุบันและอดีต) โดย
ร้องร้องทุกข์ฯ ต้องได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยเป้าหมาย
สูงสุด 3 ปีย้อนหลัง (ตามรายงานตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ 2564 (KPI 64) 
และ รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)  
2.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใน
การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผลส าเร็จการเชื่อมโยงและการบริหาร
จัดการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลผู้ประกอบการที่
ได้รับใบอนุญาต ข้อมูลเตือนภัยและข้อมูลการด าเนินคดี เป็นต้น (ตามรายการ
สรุปการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน และการก าหนดเป้าหมายการเชื่อมโยง 
(28 หน่วยงาน 99 รายการข้อมูล) (สิ้นสุดแผนปี 2565))  

ผ่ำน 
ต้อง Update ระบบปฏิบัติงาน หรือกระบวนการท างาน (จ าเป็นต้อง

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล) ในการควบคุมการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ผ่านตัวชี้วัดระดับใด แบบใดบ้าง เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายของการปฏิบัติงาน 

 



๑๓๓ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานผลตามตัวชี้วัดทุก 3 เดือนต่อผู้บริหาร ผ่านระบบงานสู่
การบริหารภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัล (ATM) (atm.ocpb.go.th/Login/Index) 
ส่วนผลการด าเนินงานและการใช้งบประมาณ ได้รายงานผ่านระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค (CSMS) (csms.ocpb.go.th/)  
ใช้ข้อมูล คือ 
1.ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล และข้อมูลการร้องทุกข์ เป็นต้น 
(portal.ocpb.go.th/) โดยร่วมมือเรื่องราวร้องทุกข์ กับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ 
กรมการปกครอง ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)  
ศูนย์บริการประชาชน 1111  และ กสทช. เป็นต้น  
2.ข้อมูลผู้กระท าผิดทางคดีอาญา (crds.ocpb.go.th/) โดยร่วมมือกับกรมการ
ปกครอง โดยใช้ข้อมูลในบัตรประชาชน 
3.ข้อมูลเตือนภัยผู้บริโภค (ocpbconnect.ocpb.go.th/Content) จาก สคบ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการค้าภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นต้น ป้องกันมิ
ให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้ร้องทุกข์ 
 
ภายใต้การเชื่อมโยงข้อมูล Big Data การคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง 28 
หน่วยงาน ประเภทข้อมูลทั้ง 6 ประเภท ประกอบด้วย 1) ข้อมูลบุคคล 2) ข้อมูล
นิติบุคคล 3) ข้อมูลร้องทุกข์ผู้บริโภค 4) ข้อมูลอนุญาตประกอบธุรกิจ 5) ข้อมูล
แจ้งเตือนภัย/ข่าวสาร/องค์ความรู้ และ 6) ข้อมูลการด าเนินคดี ตามรายการสรุป
การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน และการก าหนดเป้าหมายการเชื่อมโยง (28 
หน่วยงาน 99 รายการข้อมูล) (สิ้นสุดแผนปี 2565) 
ร่วมกับเครือข่าย คือ 

ผ่ำน 
ต้อง Update ระบบปฏิบัติงาน หรือกระบวนการท างานที่มุ่งสู่ความ

เป็นเลิศ (ส่วนที่ไม่ใช้เทคโนโลยี) และ สทศ. ต้อง Update ระบบปฏิบัติงาน 
หรือกระบวนการท างานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (ส่วนที่ใช้เทคโนโลยี) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 โดยต้องอธิบายเชื่อมโยงการท างาน หรือการบูรณาการ
ข้อมูลกับหน่วยงานเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่การติดตามควบคุมกระบวนการ จน
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้วางเอาไว้ 

 

 



๑๓๔ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
28 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการ
ค้าภายใน กรมท่ีดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ กรมการท่องเที่ยว ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมการขนส่งทางบก กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กรมบังคับคดี ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานศาลยุติธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ด ารงธรรม) เป็นต้น 
6.1.3 หน่วยงานออกแบบกระบวนการโดยค านึงถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ แบบ end to end Process 
คิดเป็นร้อยละ 
ร้อยละ 64.25 (ตามรายงานกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วย งานอ่ืน 
เอกสารประกอบรายงานวัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture)) 
ของกระบวนการทั้งหมดที่ต้องเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน ระบุ (รายชื่อกระบวน
การที่มีความเชื่อมโยงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง) 
1) กระบวนการ  
กระบวนงานด าเนินคดีปกครอง ตามรายชื่อกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงและ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ได้ แสดงไว้ตาม “กระบวนการหลักของ สคบ.” 
(http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENE
RAL/DATA0000/00000378.PDF) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ผ่ำน 
ต้อง Update และรายงานกระบวนการทั้งหมดของ สคบ. ว่า

ประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง การแบ่งภารกิจหน้าที่ ระยะเวลา ซึ่งต้องแสดง
ให้อยู่ในรูป end to end Process ของกระบวนการต่างๆ  

กพบ. 



๑๓๕ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
พนักงานอัยการ (รับเรื่อง/จัดท าค าฟ้อง) และศาลปกครอง (ยื่นฟ้องคด)ี 
2) กระบวนการ 
กระบวนงานด าเนินคดีแพ่ง     ตามรายชื่อกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงและ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ได้ แสดงไว้ตาม “กระบวนการหลักของ สคบ.” 
( http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENE
RAL/DATA0000/00000378.PDF) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ศาลอุทธรณ์ (ค าพิพากษา) และศาลศาลฎีกา (ค าพิพากษา) 
3) กระบวนการ 
กระบวนงานสืบทรัพย์      ตามรายชื่อกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงและ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ได้ แสดงไว้ตาม “กระบวนการหลักของ สคบ.” 
(http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENE
RAL/DATA0000/00000378.PDF) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานที่ดิน/ กรมการขนส่ง/อ่ืนๆ (ด าเนินการ) และกรมบังคับคดี (ด าเนินการ
ขายทอดตลาด สั่งจ่ายเช็ค ท าหนังสือแจ้งผู้บริโภค ท าบันทึกถ้อยค าประกอบการ
รับเช็ค 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
6.1.4 หน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่นที่เกิดจากการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการ 
ได้แก่ 
เทคโนโลยีที่น ามาใช้ คือ 
1. ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ (complaint.ocpb.go.th/Manage) มุ่งสู่
ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) (dmediate.ocpb.go.th/) โดย
เชื่อมโยงเรื่องร้องทุกข์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมการปกครอง ศูนย์ด ารง
ธรรม กสทช. และ สปน. เป็นต้น ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล นิติบุคคลกับ กรมการ
ปกครอง เป็นต้น (ตามรายการสรุปการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน และการ
ก าหนดเป้าหมายการเชื่อมโยง (28 หน่วยงาน 99 รายการข้อมูล) (สิ้นสุดแผนปี 
2565))   
2. ระบบเตือนภัยผู้บริโภค (thaicas.ocpb.go.th/) และระบบแจ้งเตือนภัยผ่าน 
Mobile application OCPB connect (Chat bot พ่ีปกป้อง) เพ่ือรายงานผล
และข้ันตอนการร้องทุกข์ผู้บริโภค ผ่าน นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เรื่องร้อง
ทุกข์ท่ีเป็น Hot issue ผ่าน Website (ocpbconnect.ocpb.go.th/Content) 
กระบวนการที่ถูกยกระดับ คือ 
ก ร ะ บ ว น ก า ร ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย ถู ก ย ก ร ะ ดั บ ใ ห้ เ ป็ น ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย อ อ น ไ ล น์  
(dmediate.ocpb.go.th/) เพ่ือตอบสนองต่อผู้ร้องทุกข์ที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้น และ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) นอกจากนี้ มีระบบเตือน
ภัยผู้บริโภค (ocpbconnect.ocpb.go.th/Content) ที่รายงานข้อมูลจาก สคบ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการค้าภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นต้น (ตาม
รายการสรุปการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน และการก าหนดเป้าหมายการ
เชื่อมโยง (28 หน่วยงาน 99 รายการข้อมูล) (สิ้นสุดแผนปี 2565)) ผ่านช่องทาง 

ผ่ำน 
1. ต้อง Update ระบบปฏิบัติงาน หรือกระบวนการท างานที่โดดเด่น

ที่เกิดจากการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ (ส่วนที่ ไม่ใช้
เทคโนโลยี) และ สผพ. (ส่วนเทคโน) ต้อง Update ระบบปฏิบัติงาน หรือ
กระบวนการท างานที่ที่โดดเด่นที่เกิดจากการบูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ (เทคโนโลยีที่น ามาใช้ คืออะไร) ประจ าปีงบประมาณ 2564  
โดยอธิบายถึงกระบวนการที่ถูกยกระดับนั้น แสดงผลลัพธ์เชิงประจักษ์อย่างไร 
รวมไปถึงผลงานที่โดดเด่นในรอบปี  
 2. สผพ. ควรมีรูปแบบ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคที่เกิดจากการบูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สผพ. กพบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
Mobile application OCPB connect และ ocpbconnect.ocpb.go.th/ เ พ่ือ
ป้องกันมิให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้ร้องทุกข์ในอนาคต 
ผลงานที่โดดเด่น คือ 
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ complaint.ocpb.go.th/Manage (ได้รับรางวัล
เลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริการ ระดับชมเชย) 
สคบ. ได้ขับเคลื่อนการร้องทุกข์ของผู้บริโภคผ่านออนไลน์ พบว่า ปี 2562 มีผู้
ร้องทุกข์ ถึง 80 % ของจ านวนเรื่องท้ังหมด ซึ่งถือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ร้องทุกข์ (จาก ปี 2560 มีผู้ร้องทุกข์เพียง 35 %) ท าให้ผู้ร้องทุกข์สะดวก 
ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ชีวิตวิถี
ใหม่ (New Normal) ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
ต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



๑๓๘ 
 

6.2 การสร้างนวตักรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ 

 

   

 



๑๓๙ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
6.2 กำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรปรับปรุงผลผลิต กระบวนกำร และบริกำร 
6.2.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้พัฒนานวัตกรรม/น าดิจิทัล เข้ามาใช้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
กระบวนการหลัก คือ 
กระบวนการหลัก คือ กระบวนงานการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค  
(http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENE
RAL/DATA0000/00000378.PDF) คือ ปรับปรุงระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค
ออนไลน์ (complaint.ocpb.go.th/Manage) มุ่งสู่ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ (D-Mediate) (dmediate.ocpb.go.th/) 
นวัตกรรม/ดิจิทัลที่น ามาใช้ คือ 
น าเทคโนโลยี VDO conference (Cisco Webex) มาใช้ในขั้นตอนเจรจาไกล่
เกลี่ย เพื่ออ านวยความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แก่ผู้
ร้องทุกข์และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
(dmediate.ocpb.go.th/)  

ผ่ำน 
ต้อง Update ระบบปฏิบัติงาน หรือกระบวนการท างานที่ น า

นวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 โดยแยกเป็น กระบวนการหลัก  

 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

และ 
ทุกหน่วยงาน 

กระบวนการสนับสนุน คือ 
กระบวนการจัดท าตัวชี้วัด ตามการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการปรับปรุง
กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ระบบงานสู่การบริหารภายใต้
เทคโนโลยีดิจิทัล (ATM) (atm.ocpb.go.th/Login/Index)     
นวัตกรรม/ดิจิทัลที่น ามาใช้ คือ 
น าระบบดังกล่าวมาวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดองค์กรโดยลดระยะเวลาจาก 54 
วันเหลือ 36 วัน โดยผู้บริหารสามารถเรียกดูผลการด าเนินการและความก้าวหน้า
ของภารกิจได้แบบ real time (ตามคู่มือระบบงานสู่การบริหารภายใต้เทคโนโลยี

ผ่ำน 
ต้อง Update ระบบปฏิบัติงาน หรือกระบวนการท างานที่น า

นวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริ การ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 โดยแยกเป็น กระบวนการสนับสนุน  

 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

และ 
ทุกหน่วยงาน 



๑๔๐ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
ดิจิทัล (ATM) และการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
6.2.2 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีการปรับปรุงกระบวนหลักและกระบวนการสนับสนุน 
คือ 
1) กระบวนการหลัก คือ 
- ปรับปรุงระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์มุ่งสู่ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(D-Mediate) (dmediate.ocpb.go.th/) เพ่ือปรับเปลี่ยนตามวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 
(New normal) 
- ระบบจดทะเบียนขายตรงและคลาดแบบตรงออนไลน์ 
(biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList) เพ่ือรองรับและจัดการกับ
ธุรกิจ E-commerce ให้อยู่ในระบบมากข้ึน 
2) กระบวนการสนับสนุน คือ  
- การปรับปรุงกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนโดยการน าระบบ
บริหารงานยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (CSMS) (csms.ocpb.go.th/) 
มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
- ระบบงานสู่การบริหารภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัล (ATM) 
(atm.ocpb.go.th/Login/Index) 

ผ่ำน 
1. ต้อง Update ระบบปฏิบัติงาน หรือกระบวนการท างานที่น า

นวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 
โดยเฉพาะเจาะจงในรอบปีที่ผ่านมา 
 2. ส่วนต่างประเทศ สผพ. ใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ เป็นหลักใน
การเจรจาการเยียวยาข้ามแดน และใช้ระบบ VDO conference ในการ
ประชุมระหว่างประเทศค่ะ และเร็วๆ นี้ จะมีการจัดฝึกอบรมเรื่ อง 
Blockchain โดย UNCTAD ซึ่งเน้นการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบ
จัดการเรื่องร้องเรียน อบรมผ่านทางออนไลน์ค่ะ 

สผพ. กพบ. 

6.2.3 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูงต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นวัตกรรม คือ 
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ (complaint.ocpb.go.th/Manage) มุ่งสู่
ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) (dmediate.ocpb.go.th/) เพ่ือ
อ านวยความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แก่ผู้ร้องทุกข์ 
(ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่อง

ผ่ำน 
ต้อง Update ระบบปฏิบัติงาน หรือกระบวนการท างานที่น า

นวัตกรรมที่โดดเด่น ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูงต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีงบประมาณ 2564 (part ของ
การสร้างนวัตกรรม) 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

และ 
ทุกหน่วยงาน

สนับสนุน 



๑๔๑ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
ร้องทุกข์ ปี 2563) และระบบเตือนภัยผู้บริโภค 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/Content), (thaicas.ocpb.go.th/) ที่รายงาน
ข้อมูลการจาก สคบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการปกครอง กรมการค้า
ภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) เป็นต้น ผ่านช่องทาง Mobile application OCPB connect 
และ https://ocpbconnect.ocpb.go.th/ เพ่ือป้องกันมิให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้
ร้องทุกข์ในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
ปัญหาที่ซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูง คือ 
จากพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการซื้อ ขาย และท ากิจกรรมทางออนไลน์ (E-
commerce) มากขึ้น ท าให้มีกรณีร้องเรียนด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สูงขึ้นตาม
ไปด้วย ดังนั้น จึงต้องมีการรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ 
(complaint.ocpb.go.th/Manage) ระบบไกลเกลี่ยออนไลน์ 
(dmediate.ocpb.go.th/) และในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาระบบการจด
ทะเบียนออนไลน์ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ 
(biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList) เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้จดทะเบียนและผลักดันผู้ประกอบการเข้ามาในระบบมากข้ึน 
อย่างไรก็ตาม ทาง สคบ. ยังต้องแก้ปัญหาด้านกฎหมายที่เป็นข้อก าหนดให้ผู้จด
ทะเบียนต้องเดินทางมายัง สคบ.ด้วยตนเอง (มาตรา 41 พ.ร.บ. ขายตรงและ
ตลาดแบบตรง (www.ocpb.go.th/download/article/article_ 
20180223105034.pdf)) 
 

ผ่ำน 
ต้อง Update ระบบปฏิบัติงาน หรือกระบวนการท างานที่น า

นวัตกรรมที่โดดเด่น ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูงต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งแสดงการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูง โดยมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์อย่างไร 
(part แสดงผลลัพธ์เชิงประจักษ์ หรือความพึงพอใจในการใช้บริการ) 

 

 

  



๑๔๒ 
 

6.3 การลดตน้ทุนและการใชท้รัพยากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั 

 

 

  

 

 



๑๔๓ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
6.3 กำรลดต้นทุนและกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
6.3.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการ ดังนี้ 
กระบวนการหลักท่ีส าคัญ 2 ล าดับแรก 
กระบวนการหลักท่ีส าคัญล าดับแรก คือ 
กระบวนงานการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค (ระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภค) (complaint.ocpb.go.th/Manage) 
ต้นทุน คือ 
ลดขั้นตอนการเดินทางร้องทุกข์ที่ สคบ. ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางจาก 
4.19 ล้านบาท ลดลงเป็น 0.69 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2562 เนื่องจากมีผู้ร้องฯ 
ใช้ระบบฯ กว่าร้อย 80 ในปี พ.ศ.2562 (ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรม
ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563)    
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ 
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ร้องทุกข์ ลดระยะเวลา ลดต้นทุนการเดินทาง เพ่ือให้เรื่อง
ร้องทุกข์ยุติรวดเร็วขึ้น 
ระยะยาว ได้แก่ 
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคเป็นระบบหลักในรับเรื่องร้องทุกข์เพ่ือมุ่งสู่วิถีชีวิตรูปแบบ
ใหม่ (New normal) 
กระบวนการหลักท่ีส าคัญล าดับที่สอง คือ 
กระบวนงานการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค (การแนบเอกสาร
หลักฐานในระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) (complaint.ocpb.go.th/Manage) 
ต้นทุน คือ 

ผ่ำน 
แสดงการลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากร ภายหลังจากการด าเนินงาน

ผ่านการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของ
หน่วยงาน หรือการลดต้นทุนและการเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการ ทั้งแสดงผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวและระยะสั้น 
ในกระบวนการหลัก (เลือกมา 2 อันดับแรก) 

  
 

กพบ. หลัก 
ทุกหน่วยงาน 

สนับสนุน 



๑๔๔ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
ลดปริมาณเอกสารหลักฐานในการร้องทุกข์ผู้บริโภคจาก 253 รีม ลดลงเป็น 164 
รีม ในปี พ.ศ.2562 เนื่องจากผู้ร้องสามารถแนบเอกสาร หลักฐานฯ ผ่านระบบ 
(เฉลี่ยผู้ร้อง 1 คนต้องเตรียมเอกสาร 10 แผ่น) (ตามรายงานผลกระทบของ
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563)   
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ 
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ร้องไม่ต้องเตรียมเอกสารมาร้องด้วยตนเอง และไม่ต้อง
เดินทางกลับไปเตรียมเอกสาร กรณี เอกสารไม่ครบ 
ระยะยาว ได้แก่ 
สคบ. มุ่งสู่องค์กรไร้กระดาษ 
กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ 2 ล าดับแรก 
กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญล าดับแรก คือ 
การรายงานผลตัวชี้วัดฯ ต่อผู้บริหารผ่านระบบงานสู่การบริหารภายใต้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (ATM) atm.ocpb.go.th/Login/Index 
ต้นทุน คือ 
ขั้นตอนการการรายงานผลตัวชี้วัด จาก 54 วัน และจ านวนกระดาษที่ต้องใช้ใน
การรายงานผู้ปริหาร 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ 
ลดขั้นตอนการการรายงานผลตัวชี้วัด เหลือ 36 วัน ลดจ านวนกระดาษที่ต้องใช้ 
และผู้บริหารสามารถติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดได้แบบ Real time 
ระยะยาว ได้แก่ 
สคบ. มุ่งสู่องค์กรไร้กระดาษ 
กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญล าดับที่สอง คือ 
ระบบเอกสารไร้กระดาษ (QR code) 

ผ่ำน 
แสดงการลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากร ภายหลังจากการด าเนินงาน

ผ่านการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของ
หน่วยงาน หรือการลดต้นทุนและการเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการ ทั้งแสดงผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวและระยะสั้น 
ในกระบวนการสนับสนุน (เลือกมา 2 อันดับแรก) 

 
 

กพบ. หลัก 
ทุกหน่วยงาน 

สนับสนุน 



๑๔๕ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
ต้นทุน คือ 
จ านวนกระดาษท่ีต้องใช้ในประชุมใน สคบ. 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ 
จ านวนกระดาษที่ต้องใช้ในประชุมใน สคบ. โดยสร้าง QR code แทนการแจก
เอกสารในการประชุม 
ระยะยาว ได้แก่ 
ทุกส านัก กอง กลุ่ม ใน สคบ. ที่ใช้เทคโนโลยี QR code เพ่ือลดการใช้กระดาษ 
และสคบ. มุ่งสู่องค์กรไร้กระดาษ 
6.3.2 หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการลดต้นทุน 
โดยนวัตกรรมนั้น คือ 
1. ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ (complaint.ocpb.go.th/Manage) มุ่งสู่
ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) (dmediate.ocpb.go.th/) 
2. ระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ 
(biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList) 
โดยสามารถลดต้นทุน ได้อย่างไรระบุ 
สามารถลดการเดินทางมาร้องทุกข์ด้วยตนเองที่ส านักงานฯ ท าให้ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมไปถึงค่าเสียโอกาสที่ต้องหยุดงานเพ่ือเดินทางมา
ร้องทุกข์ด้วยตนเองและการประหยัดกระดาษ (ตามรายงานผลกระทบของ
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563) 
 
 
 
 

ผ่ำน 
แสดงการลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากร ภายหลังจากการด าเนินงาน

ผ่านนวัตกรรมต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยแสดงให้เห็นถึงการลดต้นทุน
ของหน่วยงาน หรือการลดต้นทุน อัตราการใช้กระดาษ และการเพ่ิมการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งแสดงผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่จะเกิดขึ้น
ในระยะยาวและระยะสั้น ในกระบวนการหลัก (เลือกมา 2 อันดับแรก) 

 
 

กพบ. หลัก 
ทุกหน่วยงาน 

สนับสนุน 



๑๔๖ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
6.3.3 น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดย (ระบุ) 
การก าหนดนโยบาย/มาตรการ คือ 
ผู้บริหารมีการร่างทิศทางการด าเนินงานของ สคบ. โดยเน้น การพัฒนา
กระบวนการท างานเดิมที่น าไปสู่รูปแบบกระบวนการท างานใหม่ Digital 
Transformation ที่มีฐานนโยบายมาจากรายงานการประเมินคุณภาพ ได้แก่ 
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค
ดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563) หรือผลผลิตของต้นแบบระบบ
ต่างๆ อาทิ  
1.ข้อมูลด้านสถิติเพ่ือรายงานและเตือนภัยผู้บริโภค 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/Report) 
2.รายงานตัวชี้วัดระดับกรม มาตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(www.ocpb.go.th/download/article/article_20200402091937.pdf)  
3.รายงานการประเมินคุณภาพหรือผลผลิตของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมี
โครงการใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงและต่อยอดงานด้านดิจิทัล อาทิ มุ่งสู่ต้นแบบระบบ
ไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) (dmediate.ocpb.go.th/) และระบบจด
ทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ 
(biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList) เป็นต้น 

ผ่ำน 
ภายหลังจาก กพบ. และ สผพ. แสดงรายงาน (ส ารวจหรือวิจัย) การ

ลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากร ภายหลังจากการด าเนินงานผ่านนวัตกรรม
ต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยแสดงให้เห็นถึงการลดต้นทุนของหน่วยงาน 
หรือการลดต้นทุนและการเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ทั้ง
แสดงผลลัพธ์เชิงประจักษ์ท่ีจะเกิดขึ้นในระยะยาวและระยะสั้น  

สผพ. ก าหนดนโยบาย/มาตรการ ซึ่งได้น าเอาผลการวิเคราะห์ที่ได้จาก
การแสดงการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ  

กพบ. สผพ. 

การใช้เทคโนโลยี คือ 
1.ข้อมูลด้านสถิติเพ่ือรายงานและเตือนภัยผู้บริโภคป้องกันมิให้กลายเป็นผู้ร้อง
ทุกข์ (ocpbconnect.ocpb.go.th/Report) 
2.ระบบงานสู่การบริหารภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัล (ATM) ขั้นตอนการการรายงาน
ผลตัวชี้วัด จาก 54 วัน เหลือ 36 วัน และลดจ านวนกระดาษท่ีต้องใช้ 

ผ่ำน 
ภายหลังจาก กพบ. และ สผพ. (ส่วนเทคโน) แสดงรายงาน (ส ารวจ

หรือวิจัย) การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากร ภายหลังจากการด าเนินงานผ่าน
นวัตกรรมต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยแสดงให้เห็นถึงการลดต้นทุนของ

 



๑๔๗ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน หรือการลดต้นทุนและการเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการ ทั้งแสดงผลลัพธ์เชิงประจักษ์ท่ีจะเกิดขึ้นในระยะยาวและระยะสั้น  

โดยรายงานดังกล่าวต้องระบุการใช้เทคโนโลยี พร้อมทั้งแสดงผลลัพธ์
เชิงประจักษ์ที่ได้ ได้แก่ ขั้นตอนการท างานที่ลดลง ปริมาณกระดาษที่ลดลง 
รวมไปถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

แบ่งปันทรัพยากร คือ 
1.แบ่งบันข้อมูลด้านสถิติเพ่ือรายงานและเตือนภัยผู้บริโภคระหว่าง 10 หน่วยงาน
ราชการ อาทิ กรมการค้าภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
2.แบ่งบันข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล และข้อมูลการร้องทุกข์ โดยร่วมมือ
เรื่องราวร้องทุกข์ กับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการปกครอง ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)  ศูนย์บริการประชาชน 1111  และ กสทช. 
(ตามรายการสรุปการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน และการก าหนดเป้าหมายการ
เชื่อมโยง (24 หน่วยงาน 99 รายการข้อมูล) (สิ้นสุดแผนปี 2565)) 
3.แบ่งปันห้องประชุม VDO conference ระหว่าง การเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(D-Mediate) กับ ระบบห้องประชุมไร้กระดาษ (Meeting) 

ผ่ำน 
ภายหลังจาก กพบ. และ สผพ. (ส่วนเทคโน) (ส ารวจหรือวิจัย) การลด

ต้นทุนและการใช้ทรัพยากร ภายหลังจากการด าเนินงานผ่านนวัตกรรมต่างๆ ที่
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยแสดงให้เห็นถึงการลดต้นทุนของหน่วยงาน หรือการ
ลดต้นทุนและการเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งแสดง
ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ท่ีจะเกิดขึ้นในระยะยาวและระยะสั้น  

โดยรายงานดังกล่าวต้องระบุการแบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น 
ข้อมูล สนธิก าลัง MOU ฯลฯ พร้อมทั้งแสดงผลลัพธ์เชิงประจักษ์ท่ีได้  

 

6.3.4 หน่วยงานมีการใช้ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยข้อมูลเทียบเคียงที่น ามาใช้ 
คือ 
เทียบเคียง (Benchmarks) ระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (ส านักนายกรัฐมนตรี) ศูนย์ด ารงธรรม (กระทรวงมหาดไทย) 
กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI (กระทรวงยุติธรรม) และคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (กระทรวงยุติธรรม) (ตามรายงานผลกระทบของ
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563) 

ไม่ผ่ำน 
ภายหลังจาก กพบ. และ สผพ. (ส่วนเทคโน) แสดงรายงาน (ส ารวจ

หรือวิจัย) การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากร ภายหลังจากการด าเนินงานผ่าน
นวัตกรรมต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยแสดงให้เห็นถึงการลดต้นทุนของ
หน่วยงาน หรือการลดต้นทุนและการเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการ ทั้งแสดงผลลัพธ์เชิงประจักษ์ท่ีจะเกิดขึ้นในระยะยาวและระยะสั้น  

กพบ. สผพ. 



๑๔๘ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรระบ ุ
การจัดการปรับแต่ง Home page และ link แนบไปยังระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
รวมไปถึงรายงานสถิติเรื่องร้องทุกข์และผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
(ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องทุกข์ ปี 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยรายงานดังกล่าวต้องระบุการใช้ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งแสดงผลลัพธ์เชิงประจักษ์ 
ที่ได้จากการแข่งขันดังกล่าว รวมทั้ง ต้องศึกษาเพ่ิมเติมว่าหน่วยงานที่ใช้เป็น 
คู่เทียบ มีการจัดเก็บ และแสดงข้อมูลอย่างไร เพ่ือเอามาพัฒนาต่อไป 



๑๔๙ 
 

6.4 การมุ่งเนน้ประสิทธิผลทัว่ทั้งองคก์าร และผลกระทบต่อยทุธศาสตร์ชาติ 

  

 



๑๕๐ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
6.4 กำรมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กำร และผลกระทบต่อยุทธศำสตร์ชำติ 
6.4.1 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดในการติดตาม ควบคุมกระบวนการ (Leading Indicator) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณเพื่อการคาดการณ์ความส าเร็จของกระบวนการ ระบุ 
กระบวนการ คือ 
1. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค (กระบวนการหลัก) 
(www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENERAL/D
ATA0000/00000378.PDF) เพ่ือตอบสนองต่อการร้องเรียนของผู้ร้องทุกข์ที่
เพ่ิมมากข้ึน จึงต้องมีการพัฒนาการเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(dmediate.ocpb.go.th/) นอกจากนี้ยังใช้ระบบร้องทุกข์ของผู้บริโภค (ส าหรับ
เจ้าหน้าที่) ได้แก่ จ าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เวลาของเรื่องฯ ในระบบ ปฏิทินการ
ด าเนินงาน เป็นต้น (portal.ocpb.go.th/) ในการควบคุมกระบวนการให้เป็นไป
ตาม SLA และ SOP ของ สคบ. (www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=
193) 
2. กระบวนงานการพิจารณาค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง 
(กระบวนการหลัก) เพ่ือให้ผู้ต้องการจดทะเบียนเพื่อลดเวลา ค่าใช้จ่าย เพ่ือ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการ (ขายสินค้าออนไลน์) จดทะเบียนเข้าสู่ระบบมากข้ึน  
จึงต้องมีการพัฒนาระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงออนไลน์ 
(biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList) 

ผ่ำน 
ต้องแสดงตัวชี้วัดในการติดตาม ควบคุมกระบวนการ (Leading 

Indicator) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณเพ่ือการคาดการณ์ความส าเร็จของ
กระบวนการ ของ สคบ. (ตัวชี้วัดของภารกิจเชิงรุกและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
หรือภารกิจเชิงรับ) 

  

กพบ. 

ตัวชี้วัด คือ 
1. ตัวชีว้ัดกระบวนการหลัก (การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค) คือ ร้อย
ละของจ านวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ ด าเนินการจนได้ข้อยุติ และตัวชี้วัดของ
การพัฒนาการเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์ คือ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ 2563 คือ จ านวนนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครอง

ไม่ผ่ำน 
ต้องแสดงตัวชี้วัดในการติดตาม ควบคุมกระบวนการ (Leading 

Indicator) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณเพ่ือการคาดการณ์ความส าเร็จของ
กระบวนการ ของ สคบ. (ตัวชี้วัดของภารกิจเชิงรุกและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
หรือภารกิจเชิงรับ) ยกตัวอย่างเช่น  

 

http://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=193
http://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=193


๑๕๑ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
ผู้บริโภค จ านวน ๑ นวัตกรรม 
(www.ocpb.go.th/download/article/article_20200402091937.pdf) 
2. ตัวชีว้ัดกระบวนการหลัก (กระบวนงานการพิจารณาค าขอจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรง) คือ - และตัวชี้วัดของระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ขายตรงออนไลน์ คือ ระดับความส าเร็จของการยกระดับงานบริการจดทะเบียน
การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 (ตามร่างการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) 

(1) กระบวนการ (เชิงรุก) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ประจ าปี
งบประมาณ กผป. ได้เน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง............. ...... ซึ่ง
ส่งผลให้การร้องทุกข์ด้านดังกล่าว ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 (ซึ่งเป็น
ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของโครงการนี้) 

(2) กระบวนการ (เชิงรุก) การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของ กกค. 
ในปีงบประมาณ 2563 ได้ออกระเบียบ ข้อบังคับ ในเรื่อง......................  ซึ่ง
ส่งผลให้การร้องทุกข์ด้านดังกล่าว ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 (ซึ่งเป็น
ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของโครงการนี้) 

เป็นต้น....... 
6.4.2 หน่วยงานก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จของการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศในด้านต่างๆ เช่น 
ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ คือ 
1. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ตัวชี้วัดระดับกรม 
มาตรการปรับปรุงประสิทธาภาพในการปฏิบัติราชการของ สคบ. ประจ าปีงบฯ 
2563 
(www.ocpb.go.th/download/article/article_20200402091937.pdf)) 
เพ่ือป้องกัน ควบคุม/ก ากับดูแลสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และ
สามารถปกป้องสิทธิของตนได้ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
(www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=9749) 
2. การตรวจสอบสินค้าหรือบริการหรือสถาน ประกอบการ (ตัวชี้วัดระดับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ประจ าปีงบฯ 2563) เพ่ือป้องกัน ควบคุม/ก ากับดูแล

ผ่ำน 
ต้อง Update การก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จของการ

จัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งผลกระทบต่อ
ยุทธศาสตร์ประเทศในด้านต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

กพบ. สผพ. 



๑๕๒ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
สินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ  
3. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องแจ้งเตือนภัย (ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ประจ าปีงบฯ 2563) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้ 
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ตัวชี้วัดด้านสังคม คือ 
1. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค (ตัวชี้วัดระดับกรม มาตรกร
ปรับปรุงประสิทธาภาพในการปฏิบัติราชการของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
(www.ocpb.go.th/download/article/article_20200402091937.pdf)) 
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องทุกข์ให้มีความเป็นธรรมและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ (www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=9749) 
2. ระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงออนไลน์ (ร่างการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ) เพื่อให้ผู้ต้องการจดทะเบียนเพ่ือลดเวลา ค่าใช้จ่าย เพ่ือ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการ (ขายสินค้าออนไลน์) จดทะเบียนเข้าสู่ระบบมากข้ึน จึง
ต้องมีการพัฒนาระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงออนไลน์ 
ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม คือ 
............................................................. 
ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข คือ 
............................................................. 



๑๕๓ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
6.4.3 ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่น ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติที่ส าคัญ โดยผลงานที่โดดเด่นนั้น 
คือ 
1. ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ (complaint.ocpb.go.th/Manage) มีผลงาน
ที่โดดเด่นที่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ผู้ร้องทุกข์ใช้ช่องทางการร้องทุกข์ของผู้บริโภค
ออนไลน์ จากร้อยละ 74.4 ในปีงบประมาณ 2562 เป็นร้อยละ 83.4 ใน
ปีงบประมาณ 2563 (ocpbconnect.ocpb.go.th/Report)   
2. คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับรางวัล World No Tobacco Day 
Awards 2020 จากองค์การอนามัยโลก เนื่องจากจากการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า
และบารากู่อย่างจริงจังมาตลอด 6 ปี ตามภาพข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ 
(thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200527072048677) ตาม
ค าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี ๙/๒๕๕๘ 
(www.ocpb.go.th/download/pdf/9_2558.pdf) 
ส่งผลอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ชาติ อธิบายโดยสรุป 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ท าให้ผู้ร้อง
ทุกข์เข้าถึงสิทธิที่ตนพึงได้ ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ท าให้ผู้บริโภคมีสุขภาวะและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 
 
 
 
 
 

ผ่ำน 
ต้อง Update ผลงานที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมาหน่วยงาน (ประจ าปี

งบประมาณ 2564) และเชื่อมโยงไปยังการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติ ว่าตรงกับ
ข้อใด (ถ้ามีการเทียบเคียง (Benchmarks) จะแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของ 
สคบ.) 

 
 

ทุกหน่วยงาน 



๑๕๔ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
6.4.4 หน่วยงานมีการเตรียมการเชิงรุกเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน โดย 
มีการจัดการความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นคือ 
1.ความเสี่ยงเรื่องข้อมูลในระบบสารสนเทศของ สคบ. ไม่เป็นปัจจุบัน (ได้แก่ 
ระบบเว็บไซต์ สคบ. ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคและระบบ OCPB Intranet เป็นต้น) 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(www.ocpb.go.th/download/article/article_20181106141949.pdf) 
2.ความเสี่ยงเรื่องผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องทุกข์ได้ เนื่องจากมีผู้
ร้องทุกข์ผ่านระบบเป็นจ านวนมาก อันเนื่องมาจากการเติบโตของธุรกิจ e-
commerce ตามแผนบริหารความเสี่ยง  
3.ความเสี่ยงเรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนงานจากเดิม (Offline) สู่กระบวนงานที่
ปรับปรุงใหม่ ด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(www.ocpb.go.th/download/article/article_20191108134111.pdf) 
และจัดการโดยวิธีการ 
1. ปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้น
ข้อมูล และใช้ประโยชน์ได้ (ตามรายงานแผนบริหารความเสี่ยงฯ พ.ศ. 2562) 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดฯ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภคตาม
ตัวชี้วัดระดับกรม มาตรกรปรับปรุงประสิทธาภาพในการปฏิบัติราชการ พ.ศ.
2563 
(www.ocpb.go.th/download/article/article_20200402091937.pdf) 
2. เรียงล าดับความส าคัญของความเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหา-ก่อนหลัง  

ไม่ผ่ำน 
ต้องมีการวิจัยเพ่ือหา ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประสิทธิผลของการ

ด าเนินงานในอนาคต ซึ่งอาจจะเกิดจากความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ การเติบโด
ของธุรกิจพาณิชอิเลคทรอนิคส์ การเข้าสู่สังคมสูงวัย ปัญหาด้านการใช้
เทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมของผู้บริโภค การเปลี่ยนขั้วอ านาจของโลก สภาวะโลก
ร้อน การกีดกันทางการค้า เป็นต้น   

 

กพบ. 



๑๕๕ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
3. นโยบายน าเทคโนโลยีมาใช้กับการท างานและบริการ สื่อสารให้ทุกฝ่ายรับรู้
และมีส่วนร่วม ตั้งแต่เริ่มต้นปรับปรุงกระบวนการและควบคุมการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะๆ ให้เป็นไปตามกรอบตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ พ.ศ. 2563 
(www.ocpb.go.th/download/article/article_20191108134111.pdf) 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นวัตกรรมและระดับความส าเร็จของการยกระดับงานบริการจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงฯ ออนไลน์ ตามร่างการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564  
เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยภัยพิบัติ/ภาวะ
ฉุกเฉิน คือ 
ปฏิบัติงานตามแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี 
(www.ocpb.go.th/download/article/article_20200630164028.pdf) 
และ แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีโรคระบาด (covid-19) และบริหารความ
ต่อเนื่อง ของ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (เพ่ิมเติม) 
(www.ocpb.go.th/download/article/article_20200317102912.pdf) 
ได้แก่ 
1)การปฏิบัติตามแผนรองรับกรณีชุมนุมประท้วง/จลาจล  
2)การปฏิบัติตามแผนรองรับกรณีการก่อการร้าย/ก่อวินาศกรรม 
3)ภัยพิบัติ (ไฟไหม้ กรณีแผ่นไหว กรณีน้ าท่วมและโรคระบาด) 

ผ่ำน 
ต้อง Update แผนปฏิบัติงานตามแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : 
BCP) เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยภัย
พิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน 

 



๑๕๖ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด ำเนินกำร/สง่ ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน สคบ. เข้าใจง่ายในรูปแบบสื่อ 
Infographic 
(www.ocpb.go.th/download/article/article_20201019170448.pdf) 
มีการเตรียมความพร้อม คือ 
1)ประเมินสถานการณ์เพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินที่เผชิญ 
2)ปรับรูปแบบการท างาน เป็น Work from home ร่วมกับ เทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่ 
อาทิ ระบบร้องทุกข์ออนไลน์ ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ และระบบจด
ทะเบียนออนไลน์ เป็นต้น 
3)ใช้เทคโนโลยีช่วยในทุกช่องทางลดความเสี่ยง ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เช่น การประชุมด้วยโปรกรม Zoom, Webex หรือติดต่องานด้วย Line /Email 
4)หลังเหตุการณ์สงบประเมินความพร้อมเพ่ือเดินหน้าต่อไปพร้อมทั้งประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการองค์กรด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการท างาน 
(www.ocpb.go.th/download/article/article_20200427135525.pdf) 
เพ่ือน ามาปรับปรุงแผน BCP ในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๗ 
 

 
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 

การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ตามข้ันตอนการพิจารณาตามการประเมินตนเอง (Self Assessment) 

 

 

  



๑๕๘ 
 

หมวด 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร (ภำพรวม) 
เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการก าหนดตัววัดที่ส าคัญซึ่งสอดคล้องการปฏิบัติการในหมวดกระบวนการทั้ง  6 หมวด สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการ

กระบวนการ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนา มีการตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทาย มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกับกระบวนการเพ่ือค้นหาหนทางสร้าง
นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงองค์การทั้งในระดับปฏิบัติการและในระดับองค์การ ที่ส่งผลให้ผลลัพธ์มีโอกาสบรรลุเป้าหมายดีขึ้น 

 
 

 



๑๕๙ 
 

ผลกำรประเมินสถำนะ กำรเป็นระบบรำชกำร PMQA 4.0 (หมวดที่ 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร)

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 
ค่ำเป้ำหมำย

ปี 63 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัดที่ใช้ ควำมเห็นของ กพบ. 
2561 2562 2563 

7.1 กำรบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตำมพันธกิจ 
1. ตัววัดตำมภำรกิจหลัก* 10211 3,522 12,018 9,709 จ านวนเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับ

การด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
ผ่ำน/ไม่ผ่ำน (ได้คะแนน 200/500 คะแนน)  
เลือกตัวชี้วัดตรงตามภารกิจหลัก แต่ถ้าอยากได้คะแนน
เต็ม (500 คะแนน) จะต้องมีผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 110 ซึ้งต้องยุติจ านวนเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันให้
ได้ประมาณ 11,500 เรื่อง  

2. ตัววัดตำมนโยบำยและแผน
รัฐบำล 

60 - - 69 ร้อยละความรู้ความเข้าใจในสิทธิและ
หน้าที่ของผู้บริโภค 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 
เลือกตัวชี้วัดตรงตามนโยบายและแผนรัฐบาล แต่เป็น
ตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่มีข้อมูลย้อนหลังสองปีเพ่ือใช้เป็นฐาน
ในการตั้งเป้าหมาย อย่างไรก็ตามการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถน าเอาผล
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มาเป็นฐานในการค านวณ ถ้าอยากได้คะแนนเต็ม 
(500 คะแนน) ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ต้องมีร้อยละความรู้ความเข้าใจในสิทธิ
และหน้าที่ของผู้บริโภคให้ได้ประมาณร้อยละ 76.0  

3. กำรด ำเนินกำรดำ้นกฎหมำย 5 8 24 5 จ านวนของกฎหมายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีได้รับการพัฒนา 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 
เลือกตัวชี้วัดตรงตามหัวข้อการด าเนินการด้านกฎหมาย 
แต่ค่าเป้าหมายไม่ได้คิดตามหลักของผลการด าเนินการ
ย้อนหลัง เนื่องจาก กพร. สนใจแค่ค่าทางสถิติไม่ได้



๑๖๐ 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 
ค่ำเป้ำหมำย

ปี 63 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัดที่ใช้ ควำมเห็นของ กพบ. 
2561 2562 2563 

สนใจค่าความเป็นจริงของการท างาน ดังนั้น ถ้ายังคงจะ
เลือกตัวชี้วัดนี้ ค่าเป้าหมายควรตั้งเป็น 15 ฉบับ 
(ประจ าปีงบ 64) และถ้าอยากได้คะแนนเต็ม (500 
คะแนน) ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ต้องมีจ านวนของกฎหมายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีได้รับการพัฒนาทั้งสิ้น 17 ฉบับ 

4. ตัววัดของกำรบรรลุตำมแผน
ยุทธศำสตร์* 

80 100 91.67 89.06 ร้อยละความส าเร็จของโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 
เลือกตัวชี้วัดตรงตามหัวข้อการบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ แต่ค่าเป้าหมายไม่ได้คิดตามหลักของผล
การด าเนินการย้อนหลัง เนื่องจาก กพร. สนใจแค่ค่า
ทางสถิติไม่ได้สนใจค่าความเป็นจริงของการท างาน 
ดังนั้น ถ้ายังคงจะเลือกตัวชี้วัดนี้ ค่าเป้าหมายควรตั้ง
เป็นร้อยละ 96 (ประจ าปีงบ 64) และถ้าอยากได้
คะแนนเต็ม (500 คะแนน) ผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้องได้ร้อยละ 100 

5. กำรบรรลุตำมยุทธศำสตร์อ่ืน ๆ 
เช่นกำรบรรลุตัววัดร่วม กำรจัด
อันดับ เป็นต้น 

1 - - 2 จ านวนนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี
มีการบูรณาการ 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน (ได้คะแนน 500/500 คะแนน) 
เลือกตัวชี้วัดตรงตามการบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ 
เช่นการบรรลุตัววัดร่วม การจัดอันดับ ดังนั้น เพ่ือให้
ตัวชี้วัดนี้ผ่านในปีถัดไป ค่าเป้าหมายควรตั้งเป็น 2 
นโยบาย (ประจ าปีงบ 64) และถ้าอยากได้คะแนนเต็ม 
(500 คะแนน) ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ต้องได้ 3 นโยบาย 



๑๖๑ 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 
ค่ำเป้ำหมำย

ปี 63 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัดที่ใช้ ควำมเห็นของ กพบ. 
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7.2 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดด้ำนผู้รับบริกำร และประชำชน 
1. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* 

80 
 

99.70 98.84 98.43 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่าน
ทางศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สคบ. (ชั้น 1) 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 
เลือกตัวชี้วัดตรงตามหัวข้อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ค่าเป้าหมายไม่ได้
คิดตามหลักของผลการด าเนินการย้อนหลัง เนื่องจาก 
กพร. สนใจแค่ค่าทางสถิติไม่ได้สนใจค่าความเป็นจริง
ของการท างาน ดังนั้น ถ้ายังคงจะเลือกตัวชี้วัดนี้ ค่า
เป้าหมายควรตั้งเป็นร้อยละ 98.64 (ประจ าปีงบ 64) 
และถ้าอยากได้คะแนนเต็ม (500 คะแนน) ผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้องได้
ร้อยละ 100 

2. ผลของควำมผูกพันและกำรให้
ควำมร่วมมือ* 

85.81 
 

82.50 82.30 83.12 ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของประชาชน 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน  
เลือกตัวชี้วัดไม่ตรงประเด็น ดังนั้นประจ าปีงบ 64 ต้อง
เลือกตัวขี้วัดด้านนี้ใหม่ ซึ่งเป็นการด าเนินการเชิง
ประจักษ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและร่วมมือ
ของผู้รับบริการ เช่นร้อยละความส าเร็จของการใช้
ระบบจดทะเบียนตลาดแบบตรงออนไลน์ (ตัวชี้วัดใหม่) 
ร้อยละการบูรณาการด้านการกระจายอ านาจไปยัง
ท้องถิ่น (ตัวชี้วัดใหม่) หรืออ่ืน ๆ 

3. ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนโครงกำร 
ประชำรัฐ 

50 - - 377 จ านวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการพัฒนา 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน  
เลือกตัวชี้วัดตรงตามหัวข้อการด าเนินการด้านโครงการ
ประชารัฐ (การขับเคลื่อนการพัฒนาตั้งแต่จากระดับ
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ท้องถิน่) แต่เป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่มีข้อมูลย้อนหลังสอง
ปีเพื่อใช้เป็นฐานในการตั้งเป้าหมาย อย่างไรก็ตามการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถ
น าเอาผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มาเป็นฐานในการค านวณ  
ถ้าอยากได้คะแนนเต็ม (500 คะแนน) ผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้องมี
จ านวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 415 แห่ง 

4. ผลจำกกำรปรับเปลี่ยนด้ำนกำร
บริกำรที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร
ที่สำมำรถวัดผลได้ 

80 - - 81.93 ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
จากการใช้งานระบบฐานข้อมูลการติดตาม
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ 
(ออนไลน์) 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน  
เลือกตัวชี้วัดตรงตามหัวข้อการปรับเปลี่ยนด้านการ
บริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 
แต่เป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่มีข้อมูลย้อนหลังสองปีเพ่ือใช้
เป็นฐานในการตั้งเป้าหมาย อย่างไรก็ตามการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถ
น าเอาผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มาเป็นฐานในการค านวณ ถ้าอยากได้คะแนน
เต็ม (500 คะแนน) ผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้องมีร้อยละความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายจากการใช้งานระบบฐานข้อมูลการ
ติดตามข้ันตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ (ออนไลน์) 
อย่างน้อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.10 
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5. กำรแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 

85 - 81.35 79.35 การก ากับดูแลการทุจริต ใช้ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน การ
ด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน  
ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องและไม่สะท้อนถึงการจัดการข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเกิดผล 
ดังนั้นประจ าปีงบ 64 ต้องเลือกตัวขี้วัดด้านนี้ใหม่ ซึ่ง
เป็นการด าเนินการการแก้ไขเรื่องร้องเรียน (ประชาชน
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่) เช่นร้อยละความส าเร็จของแก้ไข
เรื่องร้องเรียน (สลก. เป็นผู้ด าเนินการ) ร้อยละความพึง
พอใจต่อการแก้ไขเรื่องร้องเรียน หรืออ่ืน ๆ 

7.3 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
1. จ ำนวนนวัตกรรมต่อบุคลำกร* 75   75.11 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการท างาน (Smart office) 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน  
เลือกตัวชี้วัดไม่ตรงประเด็น ดังนั้นประจ าปีงบ 64 ต้อง
เลือกตัวขี้วัดด้านนี้ใหม่ ซึ่งเป็นการด าเนินการเชิง
ประจักษ์ ที่แสดงให้เห็นถึงจ านวนนวัตกรรมต่อบุคลากร 
เช่น จ านวนนวัตกรรมของ สคบ. จ านวนนวัตกรรมของ 
สคบ.ต่อบุคลากร หรืออ่ืน ๆ 

2. กำรเรียนรู้และผลกำรพัฒนำ* 75 
 

- 76.22 80.11 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
บริหารจัดการองค์กร 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน  
เลือกตัวชี้วัดไม่ตรงประเด็น ดังนั้นประจ าปีงบ 64 ต้อง
เลือกตัวขี้วัดด้านนี้ใหม่ ซึ่งเป็นการการเรียนรู้และผล
การพัฒนาที่มีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เรียนรู้และผลการพัฒนาของบุคลากร เช่น ร้อยละ
จ านวนการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร ร้อยละ
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จ านวนการบุคลากรที่ผ่านการอบรมด้านเทคโนโลยี 
หรืออ่ืน ๆ 
สามารถเพ่ิมข้อมูลกรณีท่ีหน่วยงานอื่น / องค์กร
ต่างประเทศฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่เราได้ไหมคะ ถ้าเพ่ิม
ได้ สามารถเพ่ิมข้อมูลส่วน ตปท. ได้ เพราะ มีหลักสูตร
ที่องค์กรรหว่างประเทศจัดฝึกอบรมให้เราหลาย
หลักสูตร 

3. ควำมก้ำวหน้ำและกำรก้ำวขึ้นสู่
ต ำแหน่งตำมแผน 

70 100 - 90.95 ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากร 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน  
เลือกตัวชี้วัดไม่ตรงประเด็น ควรก าหนดตัววัดที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของบุคลากรและความก้าวขึ้นสู่ต าแหน่ง
ตามแผน เช่น ร้อยละของต าแหน่งที่สามารถจัดท า
เส้นทางความก้าวหน้า ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับเลื่อน
ขั้นให้ด ารงต าแหน่งตามแผนในเวลาที่ก าหนด ร้อยละ
ของบุคลากรที่ได้รับวุฒิบัตรด้านความรู้จากภายนอก 
เป็นต้น 

4. จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำร
แต่งตั้งให้ไปร่วมในภำคีเครือข่ำย
ภำยนอกทั้งระดับชำติและนำนำชำติ 

100 - 100 100 ร้อยละความส าเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายในการเป็นประธาน
อาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน (ได้คะแนน 500/500 คะแนน) 
เลือกตัวชี้วัดได้ตรงประเด็น ดังนั้น ถ้ายังคงจะเลือก
ตัวชี้วัดนี้ ค่าเป้าหมายควรตั้งเป็นร้อยละ 100 
(ประจ าปีงบ 64) และถ้าอยากได้คะแนนเต็ม (500 
คะแนน) ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ต้องได้ร้อยละ 100 
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5. จ ำนวนบุคลำกรที่อำสำสมัครใน
โครงกำรที่ตอบสนองนโยบำย
หน่วยงำน 

30 - - 86 จ านวนผู้น าในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นท่ี
ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน  
เลือกตัวชี้วัดไม่ตรงประเด็น ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากร
ของส่วนราชการไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่
ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน เช่น ร้อยละความส าเร็จ
ของข้าราชการของ สปจ. ในการท าหน้าที่ดูแล 
เครือข่าย อปท. ร้อยละการด าเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างผู้น าในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
หรืออ่ืน ๆ 

7.4 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดด้ำนกำรเป็นต้นแบบ 
1. จ ำนวนรำงวัลที่ได้รับจำก
ภำยนอก* 

300 311  275 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน  
เลือกตัวชี้วัดไม่ตรงประเด็น นับจ านวนรางวัลที่ สคบ. 
ได้จากภายนอก เพ่ือใช้เป็นฐานตัวชี้วัดประจ า
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. จ ำนวน Best practice* 60  62.13 69.77 ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน  
เลือกตัวชี้วัดไม่ตรงประเด็น ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของ
การเป็นต้นแบบของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการ
ต้นแบบการจัดท า data catalog หรือโครงการต้นแบบ
ด้านเทคโนโลยี หรืออ่ืน ๆ 

3. จ ำนวนรำงวัลที่ได้รับจำก
หน่วยงำนระดับกรม/ระดับ
กระทรวง 

3 0 1 0 รางวัลเลิศรัฐทั้ง 3 สาขา คือ รางวัล
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม รางวัล

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน (ได้คะแนน 200/500 คะแนน) 
เลือกตัวชี้วัดได้ตรงประเด็น ดังนั้น ถ้ายังคงจะเลือก
ตัวชี้วัดนี้ ค่าเป้าหมายควรตั้งเท่าเดิม 3 รางวัล 
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พัฒนาการบริการ และรางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

(ประจ าปีงบ 64) และถ้าอยากได้คะแนนเต็ม (500 
คะแนน) ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ต้องได้ 3 รางวัล 

4. กำรจัดอันดับในระดับนำนำชำติ 1 0 0 1 รางวัล World No Tobacco Day 
Awards 2020 จากองค์การอนามัยโลก 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน (ได้คะแนน 200/500 คะแนน) 
เลือกตัวชี้วัดได้ตรงประเด็น ดังนั้น ถ้ายังคงจะเลือก
ตัวชี้วัดนี้ ค่าเป้าหมายควรตั้งเพ่ิมข้ึนเป็น 2 รางวัล 
(ประจ าปีงบ 64) และถ้าอยากได้คะแนนเต็ม (500 
คะแนน) ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ต้องได้ 3 รางวัล 

5. จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรยก
ย่องจำกภำยนอก 
 
 

1 - 1 1 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น นายกิตติ 
อ้ึงมณีภรณ์ 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน (ได้คะแนน 300/500 คะแนน) 
เลือกตัวชี้วัดได้ตรงประเด็น ดังนั้น ถ้ายังคงจะเลือก
ตัวชี้วัดนี้ ค่าเป้าหมายควรตั้งควรตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 2 คน 
(ประจ าปีงบ 64) และถ้าอยากได้คะแนนเต็ม (500 
คะแนน) ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ต้องได้ 3 คน 

7.5 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดด้ำนผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม 
1. กำรบรรลุผลของตัววัดร่วม 
(กระบวนกำรที่ด ำเนินกำรข้ำมหลำย
หน่วยงำน)* 

10 - 6 26 จ านวนรายการบัญชีข้อมูล (6 ประเภท
ข้อมูล เช่น ข้อมูลบุคคล  ข้อมูลนิติบุคคล 
ข้อมูลใบอนุญาต ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค เป็นต้น) ของการเชื่อมโยงข้อมูล
ของหน่วยงานเป้าหมาย (24 หน่วยงาน 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน (ได้คะแนน 500/500 คะแนน) 
เลือกตัวชี้วัดได้ตรงประเด็น ดังนั้น ถ้ายังคงจะเลือก
ตัวชี้วัดนี้ ค่าเป้าหมายควรตั้งควรตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 21 
จ านวนรายการบัญชีข้อมูล (ประจ าปีงบ 64) และถ้า
อยากได้คะแนนเต็ม (500 คะแนน) ผลการด าเนินงาน



๑๖๗ 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 
ค่ำเป้ำหมำย

ปี 63 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัดที่ใช้ ควำมเห็นของ กพบ. 
2561 2562 2563 

เช่น กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากรมการค้าภายใน เป็นต้น) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้องได้ 24 จ านวน
รายการบัญชีข้อมูล 

2. ตัววัดผลกระทบจำกกำร
ด ำเนินกำรที่มีต่อด้ำนเศรษฐกิจ 

30   205 จ านวนผู้ประกอบธุรกิจที่ท ากิจกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคกับ สคบ. 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน (ได้คะแนน 500/500 คะแนน) 
เลือกตัวชี้วัดได้ตรงประเด็น ดังนั้น ถ้ายังคงจะเลือก
ตัวชี้วัดนี้ ค่าเป้าหมายจ านวนผู้ประกอบธุรกิจที่ท า
กิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับ สคบ. ควรตั้งควรตั้ง
เพ่ิมข้ึนเป็น 205 ราย (ประจ าปีงบ 64) และถ้าอยาก
ได้คะแนนเต็ม (500 คะแนน) ผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้องได้ 226 ราย 

3. ตัววัดผลกระทบจำกกำร
ด ำเนินกำรที่มีต่อด้ำนสังคม 

5   51 จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของเครือข่ายและองค์กร
ของผู้บริโภค 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน (ได้คะแนน 500/500 คะแนน) 
เลือกตัวชี้วัดได้ตรงประเด็น ดังนั้น ถ้ายังคงจะเลือก
ตัวชี้วัดนี้ ค่าเป้าหมายจ านวนที่เพ่ิมขึ้นของเครือข่าย
และองค์กรของผู้บริโภค ควรตั้งควรตั้งเพิ่มข้ึนเป็น 51 
ราย (ประจ าปีงบ 64) และถ้าอยากได้คะแนนเต็ม 
(500 คะแนน) ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ต้องได้ 57 ราย 

4. ตัววัดผลกระทบจำกกำร
ด ำเนินกำรที่มีต่อด้ำนสำธำรณสุข 

10   67.97 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงาน ภาครัฐ (ลดขยะมูลฝอย) 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน (ได้คะแนน 500/500 คะแนน) 
เลือกตัวชี้วัดได้ตรงประเด็น ดังนั้น ถ้ายังคงจะเลือก
ตัวชี้วัดร้อยละมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงาน ภาครัฐ (ลดขยะมูลฝอย) ควรตั้งควรตั้ง
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 67.97 (ประจ าปีงบ 64) และถ้า
อยากได้คะแนนเต็ม (500 คะแนน) ผลการด าเนินงาน



๑๖๘ 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 
ค่ำเป้ำหมำย

ปี 63 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัดที่ใช้ ควำมเห็นของ กพบ. 
2561 2562 2563 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้องได้ร้อยละ 
74.77 

5. ตัววัดผลกระทบจำกกำร
ด ำเนินกำรที่มีต่อด้ำนสิ่งแวดล้อม 

10 63.30 70.87 73.05 ร้อยละการลดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 
(ลดน้ ามันและเชื้อเพลิง) 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน  
เลือกตัวชี้วัดได้ตรงประเด็น แต่ตั้งค่าเป้าหมายไม่
สอดคล้องกับผลการด าเนินการย้อนหลัง ดังนั้น ถ้า
ยังคงจะเลือกตัวชี้วัดนี้ ค่าเป้าหมายร้อยละการลด
พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (ลดน้ ามันและเชื้อเพลิง) 
ควรตั้งควรตั้งเป็นร้อยละ 71.96 (ประจ าปีงบ 64) 
และถ้าอยากได้คะแนนเต็ม (500 คะแนน) ผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้องได้
รอ้ยละ 79.16 

7.6 ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรและกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน 
1. กำรลดต้นทุน (ทั้งในระดับ
กระบวนกำรที่เกิดจำกกำรปรับปรุง
งำน และกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำ
ใช้) * 

3   5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน  
เลือกตัวชี้วัดไม่ตรงประเด็น ควรเลือกตัวชี้วัดของการ
ลดต้นทุนทั้งในระดับกระบวนการอันเกิดจากการ
ปรับปรุงงาน และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อลด
ต้นทุนในการท างาน เช่น  ปริมาณกระดาษท่ีลดลง
ภายหลังจากการใช้ระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาด
แบบตรง การประหยัดค่าโทรศัพท์จากนวัตกรรม chat 
bot กับพ่ีปกป้อง หรืออ่ืน ๆ 

2. จ ำนวนนวัตกรรมของกำร
ปรับปรุงกระบวนกำร 

1 1 1 1 จ านวนนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค ผ่ำน/ไม่ผ่ำน (ได้คะแนน 300/500 คะแนน) 



๑๖๙ 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 
ค่ำเป้ำหมำย

ปี 63 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัดที่ใช้ ควำมเห็นของ กพบ. 
2561 2562 2563 

เลือกตัวชี้วัดได้ตรงประเด็น ดังนั้น ถ้ายังคงจะเลือก
ตัวชี้วัดนี้ ค่าเป้าหมายควรตั้งควรไว้ที่ 1 นวัตกรรม 
(ประจ าปีงบ 64) และถ้าอยากได้คะแนนเต็ม (500 
คะแนน) ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ต้องได้ 2 นวัตกรรม 

3. ผลกำรปรับปรุงจำกกำรใช้ดิจิทัล
เทคโนโลยี* 

10   67.85 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของข้อมูลข่าวสารด้นการ
คุ้มครองผู้บริโภคท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน (ได้คะแนน 500/500 คะแนน) 
เลือกตัวชี้วัดได้ตรงประเด็น ดังนั้น ถ้ายังคงจะเลือก
ตัวชี้วัดนี้ ค่าเป้าหมายร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของข้อมูล
ข่าวสารด้นการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ควรตั้งควรไว้ที่ร้อยละ 67.85 (ประจ าปี
งบ 64) และถ้าอยากได้คะแนนเต็ม (500 คะแนน) ผล
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้อง
ได้ร้อยละ 74.64 

4. ประสิทธิผลของกำรบรรเทำ
ผลกระทบด้ำนภัยพิบัติต่ำงๆ 
 

50 - - 61.44 ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ
การด าเนินการจนได้ข้อยุติในส่วนภูมิภาค 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน  
เลือกตัวชี้วัดไม่ตรงประเด็น ตัวชี้วัดที่แสดงถึง
ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง 
ๆ ยกตัวอย่างด้านภัยพิบัติ ได้แก่ จ านวนมาตราการ
แก้ปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากการระบาดของ
โควิด 19 การคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโควิด 19 หรืออ่ืน ๆ 



๑๗๐ 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 
ค่ำเป้ำหมำย

ปี 63 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัดที่ใช้ ควำมเห็นของ กพบ. 
2561 2562 2563 

5. นวัตกรรมกำรปรับปรุงด้ำน
นโยบำย กฏระเบียบ และกฎหมำย 
จ ำนวนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจำก
บุคลำกรของกรม (.ใช้ระบบ QR code 

แทนกำรใช้กระดำษ หรือ e-Book) 

 

8   11 จ านวนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน (ได้คะแนน 500/500 คะแนน) 
เลือกตัวชี้วัดได้ตรงประเด็น ดังนั้น ถ้ายังคงจะเลือก
ตัวชี้วัดนี้ ค่าเป้าหมายของจ านวนมาตรการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีได้รับการพัฒนาต้องตั้งไว้ที่ 11 มาตรการ 
(ประจ าปีงบ 64) และถ้าอยากได้คะแนนเต็ม (500 
คะแนน) ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ต้องได้จ านวน 13 มาตรการ 

 

  



๑๗๑ 
 

 
Application Report หมวด 1–7 

รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) 
  



๑๗๒ 
 

รำยงำนป้อนกลับ (Feedback Report) รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 ประจ ำปี พ.ศ 2564 
รอบท่ี 2 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำองค์กำรสู่ระบบรำชกำร 4.0 (Application Report) 

ผลกำรพิจำรณำโดยภำพรวม  
 จำกกำรพิจำรณำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร (Application Report) โดยคณะท ำงำนตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ปรำกฏว่ำ มีผลกำร
พิจำรณำ ไม่ผ่ำน เกณฑ์กำรสมัครรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 ซึ่งมีผลคะแนนรวม เท่ำกับ 382 คะแนน จำกคะแนนผ่ำนกำรประเมินเท่ำกับ 400 คะแนน 
โดยประเด็นที่เป็นจุดเด่น และโอกำสในกำรปรับปรุงเพื่อกำรพัฒนำ มีรำยละเอียด ดังนี้ 

หมวด จุดแข็งที่แสดงถึงกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
จุดที่ยังต้องปรับปรุง 

เพื่อน ำไปสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. 

หมวด 1 กำรน ำ
องค์กำร 

ผู้น ำก ำหนดวิสัยทัศน์ “กำรยกระดับกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้มีควำมเป็นธรรมและยั่งยืน” 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม และด้ำน
กำรปรับสมดุลและบริหำรจัดกำรภำครัฐ มุ่ง
ประโยชน์ของประชำชนเป็นหลักมีกำรเชื่อมโยง
กับข้อมูลของผู้รับบริกำรรำยบุคคลร่วมกับ
หน่วยงำนอื่นโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
หน่วยงำนมีระบบกำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยทั้ง
ภำครัฐ เอกชน และอำสำสมัครและกำรแชร์
ข้อมูลร่วมกันกับ 24 เครือข่ำย รวมไปถึงข้อมูล
ระดับรำยบุคคล 

1.1 ระบบกำรน ำองค์กำรที่สร้ำงควำมยั่งยืน  
- กำรก ำหนดสมรรถนะหลักที่ชัดเจน  เ พ่ือให้
สอดคล้องกับกำรพัฒนำบุคลำกร และน ำสมรรถนะ
หลักที่องค์กรมีอยู่ช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุพันธ
กิจมุ่งสู่วิสัยทัศน์อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
- กำรทบทวนกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรมุ่ ง เน้น
ผู้รับบริกำรและกำรสร้ำงนวัตกรรมที่มีผลกระทบ
สูงต่อประชำชน  
 

1.1 ระบบกำรน ำองค์กำรที่สร้ำงควำมยั่งยืน  
- สลก. ต้องก ำหนดสมรรถนะที่จ ำเป็นต่อควำมต้องกำรด้ำน
บุคลำกรหลักให้ชัดเจน  ซึ่ งต้องปรำกฏในแผนพัฒนำ
บุคลำกรรำยบุคคล เพ่ือให้บุคลำกรพัฒนำตนเองให้ถูกทำง 
เพ่ือช่วยผลักดันองค์กรบรรลุพันธกิจมุ่งสู่วิสัยทัศน์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
- กพบ. ต้องกำรทบทวนกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรมุ่งเน้น
ผู้รับบริกำรและกำรสร้ำงนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงต่อ
ประชำชน ซึ่งอำจจะท ำเป็นรำยงำน แบบส ำรวจ หรือ
งำนวิจัย ยกตัวอย่ำงเช่น กำรทบทวนกระบวนงำนของ
ระบบร้องทุกข์ออนไลน์ ผลกระทบต่อประชำชนต่อกำรเปิด
ระบบจดทะเบียนขำยตรงและตลำดแบบตรงออนไลน์ หรือ
รำยงำนวิจัยของผู้รับบริกำรด้ำนต่ำงๆ ของ สคบ. ในอนำคต 
เป็นต้น 
 



๑๗๓ 
 

หมวด จุดแข็งที่แสดงถึงกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
จุดที่ยังต้องปรับปรุง 

เพื่อน ำไปสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. 

  1.2 กำรป้องกันกำรทุจริตและสร้ำงควำมโปร่งใส  
- กำร พัฒนำตั วชี้ วั ดของควำมโปร่ ง ใส  และ
กระบวนงำนที่ 
เสริมควำมโปร่งใสในกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร และ
ติดตำมผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
mindset ของผู้รับบริกำร และรู้สึกว่ำกำรให้บริกำร
ของหน่วยงำนต่อผู้ รับบริกำรมีควำมโปร่งใส
ตรวจสอบได ้ 
 

1.2 กำรป้องกันกำรทุจริตและสร้ำงควำมโปร่งใส  
- กพบ. เสนอตัวชี้ วัดด้ำนควำมโปร่งใส เ พ่ือส่ง เสริม
กระบวนงำนที่ 
เสริมควำมโปร่งใสในกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร สลก. อำจจะ
ขอควำมร่วมมือกับส่วนเทคโนฯ (สทส.) เพ่ือออกแบบระบบ
กำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ (คล้ำยระบบ
ร้องทุกข์ออนไลน์) เพ่ือติดตำมผลเป็นระยะ พร้อมทั้งสร้ำง
แบบประเมินออนไลน์ เพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนต่อผู้รับบริกำร 

1.3 กำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่ำนกำรมีส่วนร่วมจำก
เครือข่ำยท้ังภำยในและภำยนอก 
- กำรสร้ำงนวัตกรรมที่หน่วยงำนร่วมกันสร้ำงกับ
เครือข่ำยภำยนอกเพ่ือพัฒนำงำนโดยมีจุดประสงค์
ร่วมกัน กำรสร้ำงนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงต่อ
ประชำชน 

1.3 กำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่ำนกำรมีส่วนร่วมจำก
เครือข่ำยท้ังภำยในและภำยนอก 
- หน่วยงำนที่มีกำรด ำเนินกำรสร้ำงนวัตกรรม หรือ
ด ำเนินกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับภำยนอก ต้องมีกำรทบทวน
นวัตกรรมทีร่่วมกันสร้ำงกับเครือข่ำย ซึ่งอำจจะท ำเป็น
รำยงำน แบบส ำรวจ หรืองำนวิจัย ยกตัวอย่ำงเช่น 
รำยงำนกำรทบทวนผลกำรเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ำย
ฐำนข้อมลูขนำดใหญ่ (Big data) ของ สคบ. รำยงำนภำรกิจที่
ได้ด ำเนินกำรจำก MOU ต่ำงๆ ของ สคบ. หรือ รำยงำนกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เป็นต้น) 
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หมวด จุดแข็งที่แสดงถึงกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
จุดที่ยังต้องปรับปรุง 

เพื่อน ำไปสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. 

1.4 กำรค ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะ
สั้น และระยะยำว 
กำรจัดกำรผลกระทบทำงลบที่หน่วยงำนยังไม่
ชัดเจน ว่ำผลกระทบทำงลบหลัก ๆ ที่เกิดแก่ชุมชน 
สังคมควรเป็นอะไร 

1.4 กำรค ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยำว 
กพบ. ต้องออกแบบแบบฟอร์มกำรจัดกำรผลกระทบทำงลบ
ต่อสังคม เพ่ือให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำรออกแบบ
และจัดกำรผลกระทบทำงลบที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชน สังคม 
และผู้รับบริกำร  
รำยโครงกำร หรือรำยกระบวนงำน เป็นต้น 

หมวด 2 กำรวำงแผน
ยุทธศำสตร์  

หน่วยงำนมีกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยำวอย่ำง เป็นระบบ มีกำรวำงแผนรับกำร
เปลี่ยนแปลง กำรเช่ือมโยงข้อมูลด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค 6 ด้ำนร่วมกับ 24 หน่วยงำน หน่วยงำนมีแผน
จัดกำรเชิงรุก คือกำรป้องกันมิให้ผู้บริโภค ที่ได้รับควำม
เดือดร้อนจนกลำยเป็นผู้ร้องทุกข์ โดยกำรลงพื้นที่
ตรวจสอบสินค้ำหรือบริกำรที่ไม่ปลอดภัย มีกำรเตือนภัย 
เป็นต้น 

2.1 แผนยุทธศำสตร์ที่ตอบสนองควำมท้ำทำย 
สร้ำงนวัตกรรม กำรเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้น
ประโยชน์สุขประชำชน  
- กำรวำงแผนยุทธศำสตร์และกำรติดตำมตัววัดใน
พันธกิจเชิงรุก เช่น กำรออกตรวจสินค้ำและบริกำร 
เพ่ือลดจ ำนวนสินค้ำและบริกำรที่อันตรำยและไม่
เป็นธรรม กำรแจ้งเตือนภัยอย่ำงทันท่วงที  
 

2.1 แผนยุทธศำสตร์ที่ตอบสนองควำมท้ำทำย สร้ำง
นวัตกรรม กำรเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุข
ประชำชน  
- สผพ. และหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรออกตรวจสินค้ำ 
ต้องมีกำรแผนกำรออกตรวจสินค้ำและบริกำร ให้
สอดคล้องกับสินค้ำและบริกำรที่อันตรำยและไม่เป็นธรรม 
อย่ำงเป็นปัจจุบันและ ก ำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคม 
- ส่วนเทคโนฯ (สทส.) อำจท ำระบบแจ้งเตือนภัยสินค้ำที่
เป็นอันตรำย  จำกข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ได้แก่  จำก
หน่วยงำนที่รับร้องร้องทุกข์โดยตรง จำกฐำนข้อมูลขนำด
ใหญ่ (Big data) ของ สคบ. หรือกำรเตือนภัยจำกต่ำงประเทศ 
หรือกำรคำดกำรณ์จำกผู้เชี่ยวชำญ เป็นต้น 
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หมวด จุดแข็งที่แสดงถึงกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
จุดที่ยังต้องปรับปรุง 

เพื่อน ำไปสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. 

2.2 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยำวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศำสตร์ชำติ  
- ไม่มีจุดที่ยังต้องปรับปรุงเพื่อน ำไปสู่กำรเป็น
ระบบรำชกำร 4.0 

2.2 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยำว
สอดคล้องพันธกิจและยุทธศำสตร์ชำติ  
- สผพ. ต้องมีกำรรำยงำนและอัพเดต กำรปรับปรุง
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยำว
สอดคล้องพันธกิจและยุทธศำสตร์ชำติ ทั้งรำยปีและรำย 5 
ปี 

2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภำคส่วน  
- ไม่มีจุดที่ยังต้องปรับปรุงเพื่อน ำไปสู่กำรเป็น
ระบบรำชกำร 4.0 

2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภำคส่วน  
- สปจ. ต้องมีกำรรำยงำนและอัพเดตผลกำรด ำเนินงำนของ 
แผนกระจำยอ ำนำจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
แผนงำนที่จะต้องส ำเร็จในอนำคตหำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสำมำรถจัดกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคของตนเองได้ 
- หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องรำยงำนภำรกิจที่ได้ด ำเนินกำร
จำก MOU ต่ำงๆ ของ สคบ. 

  2.4 กำรติดตำมผลกำรบรรลุเป้ำหมำย กำรแก้ไข
ปัญหำ และกำรรำยงำนผล  
- มีระบบกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์ และยังขำดกำรติดตำมผลของกำร
บรรลุเป้ำหมำยในเชิงรุก เน้นกำรคำดกำรณ์
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เพื่อวำงแผนจัดกำรในเชิงรุก 
 

2.4 กำรติดตำมผลกำรบรรลุเป้ำหมำย กำรแก้ไขปัญหำ 
และกำรรำยงำนผล  
- สผพ. มีระบบกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์ที่ดี รวมไปถึงข้ันตอนกำรวำงแผนงำนเพื่อ
ด ำเนินกำรในอนำคต แต่ยังขำดกำรติดตำมผลของกำรบรรลุ
เป้ำหมำยและปรับแผนให้ทันเวลำจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีเป็นไป
ตำมท่ีส่วนรำชกำรต้องกำร (ครบวัฏจักรPDCA) ดังนั้น สผพ. 
อำจต้องมีกำรส ำรวจ หรือวิจัย เน้นกำรคำดกำรณ์
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หมวด จุดแข็งที่แสดงถึงกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
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เพื่อน ำไปสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. 

สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เพื่อวำงแผนจัดกำรในเชิงรุก ได้แก่ กำร
วิจัยสัดส่วนผู้รับบริกำรเมื่อประเทศไทยก้ำวเข้ำสู่ยุคสังคมผู้
สูงวัย รำยงำนกำรวิจัยกำรรับมือต่อรถยนต์ไฟฟ้ำ หรือ
รำยงำนกำรวิจัยผลกระทบด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคในยุค
ดิจิทัล เป็นต้น   

หมวด 3 กำรให้
ควำมส ำคัญกับ
ผู้รับบริกำร และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงำนน ำข้อมูลควำมพึงพอใจ มำวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรและกำรแก้ปัญหำเชิงรุก หน่วยงำนมีนวัตกรรม
ที่สำมำรถตอบสนองเฉพำะบุคคล โดยกำรเช่ือมโยง
ฐำนข้อมูลบุคคลของกรมกำรปกครอง และฐำนข้อมูลนิติ
บุคคล 

3.1 ระบบข้อมูลและสำรสนเทศที่ทันสมัยเพื่อ
น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
และกำรเข้ำถึง 
- กำรค้นหำสำรสนเทศเชิงรุกเพ่ือค้นหำควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังของกลุ่มผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ที่แตกต่ำง เช่น กำรค้นหำข้อมูลจำก Big data มำ
วิเครำะห์ควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกัน อำทิ 
สำรสนเทศด้ำนพฤติกรรมของประชำชนที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิตและบริกำรของส่วนรำชกำร 
 
 
 
 

3.1 ระบบข้อมูลและสำรสนเทศที่ทันสมัยเพื่อน ำมำใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรเข้ำถึง 
- สผพ. และหน่วยงำนที่รับผิดชอบระบบใดๆ ต้องส ำรวจ
หรือวิจัย 
น ำข้อมูลจำก Big data มำวิเครำะห์ควำมต้องกำรที่แตกต่ำง
กัน อำทิ สำรสนเทศด้ำนพฤติกรรมของประชำชนที่
เกี่ยวข้องกับผลผลิตและบริกำรของส่วนรำชกำร ได้แก่ 
ระบบร้องทุกข์ออนไลน์ ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ หรือระบบ
จดทะเบียนตลำดแบบตรงและขำยตรง เป็นต้น 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 
 

หมวด จุดแข็งที่แสดงถึงกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
จุดที่ยังต้องปรับปรุง 

เพื่อน ำไปสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. 

3.2 กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
น ำมำใช้ประโยชน์ 
- ไม่มีจุดที่ยังต้องปรับปรุงเพ่ือน ำไปสู่กำรเป็น
ระบบรำชกำร 4.0 
 
 
3.3 กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรที่สร้ำงควำม
แตกต่ำง และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
เฉพำะ 
- หน่วยงำนมีนวัตกรรมกำรบริกำรที่ดี ลดต้นทุน 
ตอบสนองควำมต้องกำรเฉพำะ แต่หน่วยงำนไม่ได้
แสดงให้เห็นชัดเจนว่ำได้ค ำนึงถึง หรือรำยงำนผล
กำรลดต้นทุนจำกกำรใช้นวัตกรรมนี้อย่ำงไร 
ประกอบกับโยงถึงผลกระทบทำงลบที่เมื่อใช้
นวัตกรรมนี้แล้วเกิดผลกระทบที่เป็นรูปธรรม
อย่ำงไรบ้ำงในกลุ่มประชำชนผู้รับบริกำรทุกส่วน 
3.4 กระบวนกำรกำรแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว
และสร้ำงสรรค์ 
- หน่วยงำนมีระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียนร้องทุกข์ 
แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ำได้จัดกำรข้อร้องเรียนอย่ำง
รวดเร็วมีประสิทธิภำพอย่ำงไร ข้อร้องเรียนของ

3.2 กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ 
- สผพ. และหน่วยงำนที่รับผิดชอบระบบใดๆ น ำข้อมูล
ควำมพึงพอใจ ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำรของระบบนั้นๆ เพื่อ
น ำมำมำวิเครำะห์ควำมต้องกำรและกำรแก้ปัญหำเชิงรุก ให้
สำมำรถตอบสนองเฉพำะบุคคล โดยกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล
บุคคลของกรมกำรปกครอง และฐำนข้อมูลนิติบุคคล 
3.3 กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรที่สร้ำงควำมแตกต่ำง 
และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรเฉพำะ 
- สผพ. และหน่วยงำนที่รับผิดชอบระบบใดๆ ต้องค ำนวณ
กำรลดต้นทุน ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำรของระบบนั้นๆ ได้แก่ 
ระบบร้องทุกข์ออนไลน์ ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ หรือระบบ
จดทะเบียนตลำดแบบตรงและขำยตรง เป็นต้น ประกอบกับ
โยงถึงผลกระทบทำงลบอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยแสดงให้เห็น
ถึงกลุ่มประชำชนที่ได้รับผลกระทบในอนำคตภำยหลังจำก
ใช้นวัตกรรมกำรบริกำรนั้นๆ 
3.4 กระบวนกำรกำรแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและ
สร้ำงสรรค์ 
- สลก. อำจจะขอควำมร่วมมือกับส่วนเทคโนฯ (สนพ.) เพ่ือ
ออกแบบระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ 
(คล้ำยระบบร้องทุกข์ออนไลน์) เพ่ือติดตำมผลเป็นระยะ 
พร้อมทั้งสร้ำงแบบประเมินออนไลน์เพ่ือปรับปรุงกำร



๑๗๘ 
 

หมวด จุดแข็งที่แสดงถึงกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
จุดที่ยังต้องปรับปรุง 

เพื่อน ำไปสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. 

หน่วยงำนน่ำจะตรงประเด็นกับกำรร้องทุกข์ หรือ
คือกำรร้องทุกข์ของผู้บริโภคนั่นเอง หน่วยงำนเก็บ
ข้อมูลเฉพำะกลุ่มผู้ร้องทุกข์เท่ำนั้นทั้งที่ กลุ่ม
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีหลำยกลุ่ม 

ให้บริกำรของหน่วยงำนต่อผู้รับบริกำร เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
เฉพำะกลุ่ม 

หมวด 4 กำรวัด กำร
วิเครำะห์และกำร
จัดกำรควำมรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงำนวิเครำะห์ข้อมูลและตัววัดจำกทั้ง
ภำยใน สคบ.และข้อมูลจำกเครือข่ำยภำยนอก
สำมำรถคำดกำรณ์ผลลัพธ์ หน่วยงำนน ำ
เทคโนโลยีมำจัดกำรลดต้นทุน เช่น กำรร้องทุกข์
ออนไลน์ กำรไกล่เกลี่ยออนไลน์ กำรจดทะเบียน 

4.1 กำรใช้ข้อมูลในกำรก ำหนดตัววัดเพื่อติดตำม
งำน และกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ 
- กำรท ำให้ข้อมูลและสำรสนเทศมีควำมพร้อมใช้
ส ำหรับบุคลำกร ทั้งผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
 
 
 
 
4.2 กำรวิเครำะห์ผลจำกข้อมูล และตัววัด เพื่อ
น ำไปสู่กำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำ 
- กำรใช้ผลกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำรไปใช้
จัดล ำดับควำมส ำคัญเพ่ือน ำไปปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่อง และน ำไปเป็นโอกำสในกำรสร้ำง
นวัตกรรม 
 
 
 

4.1 กำรใช้ข้อมูลในกำรก ำหนดตัววัดเพื่อติดตำมงำน 
และกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ 
- กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ค้นหำข้อมูลจำก Big data 
มำวิเครำะห์ควำมต้องกำร ท ำให้มีน ำเสนอข้อมูลและ
สำรสนเทศมีควำมพร้อมใช้ส ำหรับบุคลำกร ทั้งผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ส่วนเทคโนฯ (สนพ.) มีระบบ Mobile Application ที่
สำมำรถตอบสนองด้ำนข้อมูลและสำรสนเทศมีควำมพร้อม
ใช้ส ำหรับบุคลำกร ทั้งผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4.2 กำรวิเครำะห์ผลจำกข้อมูล และตัววัด เพื่อน ำไปสู่
กำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำ 
- สผพ. และหน่วยงำนที่รับผิดชอบระบบใดๆ มีกำรรวบรวม 
วิเครำะห์ ทบทวนผลกำรด ำเนินกำรไปใช้จัดล ำดับ
ควำมส ำคัญเพ่ือน ำไปปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง น ำไปเป็น
ข้อมูลส ำคัญในกำรร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร และโอกำสใน
กำรสร้ำงนวัตกรรมแก่ผู้รับบริกำรเฉพำะกลุ่มในอนำคต 
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หมวด จุดแข็งที่แสดงถึงกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
จุดที่ยังต้องปรับปรุง 

เพื่อน ำไปสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 กำรจัดกำรควำมรู้ และใช้องค์ควำมรู้เพื่อ
เรียนรู้ พัฒนำ แก้ปัญหำ และสร้ำงนวัตกรรม 
- กำรรวบรวมข้อมูลและองค์ควำมรู้จำกภำยนอก 
หรือองค์ควำมรู้จำกภำคธุรกิจ/เอกชน มำใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำร
ประชำชน 
-กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำจนเกิด
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) หรือกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้จนเกิดกำรสร้ำงมำตรฐำนใหม่หรือ
รูปแบบกำรบริกำรที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ประชำชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล สำรสนเทศ และ
ปรับระบบกำรท ำงำนให้เป็นดิจิทัล 
- ไม่มีจุดที่ยังต้องปรับปรุงเพื่อน ำไปสู่กำรเป็น
ระบบรำชกำร 4.0 

4.3 กำรจัดกำรควำมรู้ และใช้องค์ควำมรู้เพื่อเรียนรู้ 
พัฒนำ แก้ปัญหำ และสร้ำงนวัตกรรม 
- สผพ. และหน่วยงำนที่รับผิดชอบระบบใดๆ มีกำรรวบรวม 
วิเครำะห์ ทบทวนผลกำรด ำเนินกำร โดยอ้ำงอิงข้อมูลและ
องค์ควำมรู้จำกภำยนอกองค์กรหรือองค์ควำมรู้จำกภำค
ธุรกิจ/เอกชน มำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำร
ให้บริกำรประชำชน ได้แก่ ข้อมูลโครงสร้ำงหรือขึ้นทะเบียน
อำคำรชุด (คอนโด) ทั่วรำชอำณำจักร เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐำนใน
กำรลงพ้ืนที่ตรวจสอบตำมตำมกิจหลัก ข้อมูลสินค้ำอันตรำย
จำกต่ำงประเทศ หรือข้อมูลกำรร้องเรียนกำรใช้รถยนต์
ไฟฟ้ำของต่ำงประเทศ เป็นต้น 
- ทุกหน่วยงำน ใน สคบ. ต้องมีกำรน ำองค์ควำมรู้ หรือ
ข้อมูลที่ได้จำกอดีต มำคำดกำรณ์หรือวำงแผนปฏิบัติ
รำชกำรในอนำคต จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practices) เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้จนเกิดกำรสร้ำงมำตรฐำน
ใหม่หรือรูปแบบกำรบริกำรที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ประชำชน
เฉพำะกลุ่ม 
4.4 กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล สำรสนเทศ และปรับระบบ
กำรท ำงำนให้เป็นดิจิทัล 
- กพบ. ร่วมมือกับส่วนเทคโนฯ (สผพ.) ค้นหำ ส ำรวจ และ
น ำเสนอ กระบวนงำนทั้งภำรกิจหลักและสนับสนุน ที่ต้องมี
กำรปรับปรุง แก้ไขและเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล 
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หมวด จุดแข็งที่แสดงถึงกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
จุดที่ยังต้องปรับปรุง 

เพื่อน ำไปสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. 

หมวด 5 กำรมุ่งเน้น
บุคลำกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงำนสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมคล่องตัว
ในกำรท ำงำนและสำมำรถปรับเปลี่ยนให้ทันกับ
กำรเปลี่ยนแปลงได้ บุคลำกรในหน่วยงำน
สำมำรถท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

5.1 ระบบกำรจัดกำรบุคลำกรที่ตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์และสร้ำงแรงจูงใจ 
- กำรทบทวนนโยบำยกำรสร้ำงนวัตกรรม และกำร
ประเมินควำมควำมส ำเร็จของนโยบำยดังกล่ำว 
เช่น เกิดนวัตกรรมใหม่ๆจำกกำรสนับสนุนแนวคิด
ของบุคลำกร 
 
 
 
 
 
5.2 ระบบกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ คล่องตัว  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- กำรใช้ประโยชน์จำกปัจจัยควำมผูกพันไปสร้ำง
แผนส่งเสริมควำมผูกพันและสร้ำงแรงจูงใจที่
สอดคล้องกับปัจจัยที่เกิดจำกกำรส ำรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 ระบบกำรจัดกำรบุคลำกรที่ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
และสร้ำงแรงจูงใจ 
- สลก. มีกำรจัดอบรม เพื่อเพ่ิมพูนควำมรู้ และสร้ำงควำม
ผูกพันกับองค์กร โดยเน้นกำรจัดกำรด้ำน Mindset ที่ดีต่อ
กำรใช้หรือกำรปฏิบัติรำชกำรผ่ำนระบบดิจิทัล รวมไปถึง
กำรตั้งเกณฑ์ในกำรรับข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรใหม่ ที่
ตอบสนองหรือมีควำมรู้ที่ดีด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี ควำม
หลำกหลำยทำงภำษำ รวมไปถึง Soft skill ต่ำงๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 
 
5.2 ระบบกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ คล่องตัว มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
- สลก. มีกำรรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมผูกพัน ของ
บุคลำกรใน สคบ. เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้มำสร้ำงแผนส่งเสริม
ควำมผูกพันและสร้ำงแรงจูงใจแก่บุคลำกร  
- สลก. มีโครงกำรที่เป็นรูปธรรมที่เกิดจำกกำรน ำผลส ำรวจ
ควำมผูกพัน ของบุคลำกรใน สคบ. มำตอบสนองต่อ
บุคลำกร โดยตรง เช่น มีกำรจัดฝึกอบรมกำรวำงแผนกำร
ออมเงินของข้ำรำชกำร (ผลจำกกำรส ำรวจพบว่ำข้ำรำชกำร
ของ สคบ. มีปัญญำด้ำนกำรออมและลงทุน) หรือโครงกำร
อบรมด้ำนจิตวิทยำแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ด ำเนินกำรไกล่เกลี่ย (ผล
จำกกำรส ำรวจพบว่ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ด ำเนินกำรไกล่เกลี่ยมี
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5.3 กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่เป็นมืออำชีพ  
กำรสร้ำงควำมผูกพันและควำมเป็นเจ้ำของให้แก่
บุคลำกร 
- หน่วยงำนยังไม่ชัดเจนเรื่องกำรสร้ำงวัฒนธรรม
กำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
5.4 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 
- ควรก ำหนดสมรรถนะหลักให้ชัดเจนเพื่อพัฒนำ
บุคลำกรให้เหมำะสม และจัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกรที่ตอบสนองยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำ
บุคลำกรที่ตอบสนองกำรสร้ำงสมรรถนะหลักของ
องค์กำรทั้งทักษะควำมรู้ และควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำน 

ควำมเครียดควำมกดดันเนื่องจำกต้องท ำหน้ำที่เป็นคนกลำง
ในกำรไกล่เกลี่ย) เป็นต้น 
 
5.3 กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่เป็นมืออำชีพ กำร
สร้ำงควำมผูกพันและควำมเป็นเจ้ำของให้แก่บุคลำกร 
- กพบ. สลก. มีกำรส ำรวจ วิเครำะห์และวิจัยสร้ำง
วัฒนธรรมกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในองค์กร เพื่อ
สร้ำงควำมผูกพันและควำมเป็นเจ้ำของให้แก่บุคลำกร 
 
5.4 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 
- สลก. มีแผนปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ตัวชี้วัดรำยบุคคล โดยแผนดังกล่ำวต้องก ำหนดสมรรถนะให้
ตรงตำมหน้ำที่ เพ่ือให้บุคลำกรได้พัฒนำตนเองได้ถูกทำง 
ส่งผลให้เกิดควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในอนำคต 

หมวด 6 กำรมุ่งเน้น
ระบบกำรปฏิบัติกำร 
 
 
 
 
 

หน่วยงำนมีนวัตกรรมกำรปรับปรุงกระบวนกำร
ทั้งกระบวนงำนหลักและสนับสนุน หน่วยงำน
สำมำรถลดต้นทุนโดยกำรใช้เทคโนโลยี เช่น กำร
ร้องทุกข์ กำรไกล่เกลี่ย กำรจดทะเบียน 

6.1 กระบวนกำรท ำงำนที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจน
จบสู่ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
- กระบวนกำรที่เชื่อมโยง ควรครอบคลุมทั้ง
กระบวนงำนเชิงรุกและเชิงรับ 
 
 
 

6.1 กระบวนกำรท ำงำนที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่
ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
- กพบ. ค้นหำ ส ำรวจ และน ำเสนอ กระบวนงำนทั้งภำรกิจ
หลักและสนับสนุน ที่ต้องมีกำรปรับปรุง เชื่อมโยง 
กระบวนงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกัน 
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6.2 กำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรปรับปรุงผลผลิต 
กระบวนกำร และบริกำร 
- กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือปรับปรุงกำร
บริกำร และผลกำรด ำเนินกำร และลดควำม
ผิดพลำด กำรท ำงำนซ้ ำ และควำมสูญเสียของ
กระบวนกำร 
 
 
 
 
 
6.3 กำรลดต้นทุนและกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
-กำรลดต้นทุนจำกกระบวนกำรท ำงำน เช่น กำร
เปลี่ยนระบบงำนเป็นออนไลน์ ลดค่ำใช้จ่ำยอย่ำงไร 
รำยงำนผลให้เห็นชัดเจน 
 
 
 

-กพบ. ร่วมมือกับส่วนเทคโนฯ (สนพ.) แก้ไขและ
เปลี่ยนแปลงกระบวนงำนทั้งภำรกิจหลักและสนับสนุน สู่
ระบบดิจิทัล 
 
6.2 กำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรปรับปรุงผลผลิต 
กระบวนกำร และบริกำร 
- หน่วยงำนที่รับผิดชอบระบบใดๆ มีกำรปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำนเพ่ือปรับปรุงกำรบริกำร และผลกำร
ด ำเนินกำร และลดควำมผิดพลำด กำรท ำงำนซ้ ำ และควำม
สูญเสียของกระบวนกำร ตำมหลัก PDCA 
- กพบ. อำจมีกำรส ำรวจกำรควำมพึงพอใจต่อระบบกำร
ท ำงำนของ สคบ. เพ่ือปรับปรุงและสร้ำงแรงจูงใจในกำรใช้
ระบบดิจิทัลในกำรด ำเนินงำน 
 
6.3 กำรลดต้นทุนและกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
-หน่วยงำนที่รับผิดชอบระบบใดๆ ต้องมีกำรส ำรวจหรือ
ค ำนวณ กำรเปลี่ยนระบบงำนเป็นออนไลน์ ลดค่ำใช้จ่ำย
อย่ำงไร รำยงำนผลให้เห็นชัดเจน 
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6.4 กำรมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กำร และ
ผลกระทบต่อยุทธศำสตร์ชำติ 
- ประสิทธิผลของหน่วยงำนมีทั้งงำนเชิงรุกและเชิง
รับที่สอดคล้องกัน เชิงรุกท่ีดีจะท ำให้เชิงรับมีงำน
ลดน้อยลง หน่วยงำนควรวำงแผนงำนเชิงรุกและ
ทบทวนผลกำรปฏิบัติงำนในทุกปี เพ่ือน ำมำปรับ
กระบวนงำนเชิงรุกในปีต่อไปและวำงแผนน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดรับกับ
กำรใช้ในเชิงรับ 

6.4 กำรมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กำร และผลกระทบ
ต่อยุทธศำสตร์ชำติ 
- หน่วยงำนที่รับผิดชอบระบบใดๆ ต้องมีกำรรำยงำนกำร
ปฏิบัติงำนในทุกปี เพ่ือน ำมำปรับกระบวนงำนเชิงรุกในปี
ต่อไปและวำงแผนน ำเทคโนโลยีมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และต้องสำมำรถเชื่อมโยงผลกำรด ำเนินกำรของกำรท ำงำน
เชิงรุกของ สคบ. ได้แก่ กำรลงพ้ืนที่ออกตรวจเชิงพ้ืนที่ กำร
ออกกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค กำรจดทะเบียนธุรกิจขำย
ตรงและตลำดแบบตรง เข้ำด้วยกันกับกำรท ำงำนเชิงรับ 
ของ สคบ. ได้แก่ จ ำนวนผู้กระท ำควำมผิดลดลงเนื่องจำก
กำรออกตรวจเชิงพ้ืนที่ กำรลดลงของสินค้ำอันตรำย
เนื่องจำกกำรออกกฎหมำยควบคุม หรือจ ำนวน
ผู้ประกอบกำรถูกด ำเนินกำรร้องทุกข์กับ สคบ. น้อยลง
เนื่องจำกกำรจดทะเบียนธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง 
เป็นต้น 
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 
กำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 

หน่วยงำนมีผลกำรด ำเนินกำรที่ดีหลำยเรื่อง เช่น 
จ ำนวนผู้ประกอบธุรกิจที่ท ำกิจกรรมร่วมกับ 
สคบ .จ ำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับกำรพัฒนำ  จ ำนวนเครือข่ำยที่
เพ่ิมขึ้นอย่ำงชัดเจน ข้อมูลข่ำวสำรอิเลคทรอนิกส์
ที่เพ่ิมขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำมมีข้อมูลหลำยส่วนที่
ขำดหำยไปทั้งพันธกิจเชิงรุก เช่น กำรแจ้งเตือนที่
ทันท่วงท ีกำรออกตรวจสินค้ำและบริกำร กำรลด
ต้นทุน จ ำนวนนวัตกรรมบริกำรที่ยังมีจ ำนวนน้อย 
นวัตกรรมร่วมกับเครือข่ำย เป็นต้น 
 

ข้อเสนอภำพรวม :  
หน่วยงำนก ำลังอยู่ในช่วงพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดด 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมำพัฒนำ แต่หน่วยงำนควร
เริ่มจำกกำรก ำหนดสมรรถนะหลักขององค์กรที่
ถูกต้องชัดเจน เพ่ือทิศทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือ
พัฒนำหน่วยงำนจะได้ตรงประเด็นมุ่ งสร้ ำ ง
นวัตกรรมได้ดีขึ้น ตลอดทั้งหน่วยงำนควรมุ่งเน้น
งำนทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยเป้ำประสงค์หลักคือ
เมืองำนเชิงรุกมีประสิทธิภำพจะลดงำนเชิงรับ ข้อ
ร้องทุกข์ร้องเรียนจะลดลง สินค้ำและบริกำรที่เป็น
อันตรำยจะลดลง ตลอดทั้งติดตำมตัววัดในกำร
ท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยในทุกภำคส่วน เช่น ระดับ
บุคคล  จังหวัด  หน่วยงำนภำยนอก  และระดับ
ต่ำงประเทศ นวัตกรรมที่สร้ำงร่วมกัน นวัตกรรมใน
หน่วยงำนที่บุคลำกรสร้ำงสรรค์ต้องมีเป้ำหมำยที่
ท้ำทำย 
 

ข้อเสนอภำพรวม : 
- สลก. ทบทวนกำรก ำหนดสมรรถนะหลักขององค์กร เพ่ือ
สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำบุคลำกร ให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักดังกล่ำว ซึ่งต้องปรำกฏในแผนปฏิบัติรำชกำร
ส่วนบุคคล (IPP)  
- หน่วยงำนที่รับผิดชอบระบบใดๆ ต้องรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนที่แสดงให้เห็นถึงควำมสอดคล้องระหว่ำงกำร
แผนปฏิบัติรำชกำรเชิงรุกและเชิงรับ โดยเป้ำประสงค์หลัก
คือเมืองำนเชิงรุกมีประสิทธิภำพจะลดงำนเชิงรับ ข้อร้อง
ทุกข์ร้องเรียนจะลดลง สินค้ำและบริกำรที่เป็นอันตรำยจะ
ลดลง 
- กพบ. ปรับปรุง ติดตำมและรำยงำนผล ตัววัดในกำร
ท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยในทุกภำคส่วน เช่น ระดับบุคคล 
(ข้อมูลในส่วนของผู้รับบริกำร) จังหวัด หน่วยงำนภำยนอก 
และระดับต่ำงประเทศ (ขอข้อมูลจำกส่วนต่ำงประเทศ) 
นวัตกรรมที่สร้ำงร่วมกัน นวัตกรรมในหน่วยงำนที่บุคลำกร
สร้ำงสรรค์ต้องมีเป้ำหมำยที่ท้ำทำย 
- สนพ. ปรับปรุง ติดตำมและรำยงำนผล ควำมคุ้มค่ำของ
เงินงบประมำณท่ี แต่ละส ำนัก กอง กลุ่ม ที่ได้รับกำรจัดสรร 
พร้อมทั้งเปรียบเทียบควำมคุ้มค่ำต่องบประมำณ เพ่ือ
จัดล ำดับควำมคุ้มค่ำหรือควำมส ำเร็จ เพื่อพิจำรณำในกำร
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หมวด จุดแข็งที่แสดงถึงกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
จุดที่ยังต้องปรับปรุง 

เพื่อน ำไปสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
ควำมเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. 

เสนอหรือจัดสรรงบประมำณแต่ละส ำนัก กอง กลุ่ม ในปี
ถัดๆ ไป 
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ทีมงานจัดท า 
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ทีมงำนจัดท ำ 
กำรถอดบทเรียน กำรประเมินสถำนะหน่วยงำนภำครัฐในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) 
จรัสศรี ผดุงผล (ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร) 
ปฐมดวง เชวงเดช (นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร) 
วำยุ จินดำพล (นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร) 
ธนำ เน่ืองจ ำนง (นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน) 
พรรณรำย สุขก ำเหนิด (นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน) 
ภัทรีวรรณ จันทร์วัฒนพงษ์ (นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน) 
ภัทร์ชนก อุตพันธ์ (เจ้ำพนักงำนธุรกำร) 
 
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำรรำชกำร  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
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