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บทนำ 

 การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ตามขั ้นตอนการพิจารณาตามการประเมินตนเอง  
(Self Assessment) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหา 
อุปสรรค จุดแข็งจุดอ่อน ผลดีที่เกิดขึ้น เป็นแนวทางการดำเนินงานที่พัฒนาต่อยอด และปรับปรุงพัฒนางานให้สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ “ภาครัฐที่น่าเชื่อถือ” ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) อีกทั้งเป็นเอกสารประกอบการกำหนดตัวชี้วัดของ
สำนัก กอง กลุ่ม สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ตัวชี้วัดระดับกอง) ภายใต้องค์ประกอบด้านการประเมินศักยภาพในการดำ เนินงาน (Potential 
Base) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลที่ได้จากการถอดบทเรียนในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เพ่ือพัฒนางาน ระบบงาน ของหน่วยงานภายใต้
สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
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หมวด 1 การนำองค์การ (ภาพรวม) 
เป้าหมาย : เพื่อให้ระบบการนำองค์การของส่วนราชการมุ่งเน้นสัมฤทธิผลและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การ โดยส่วนราชการ  กำหนดวิสัยทัศน์และแผน

ยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่การบรรลุพันธกิจและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลในเรื่องการป้องกันทุจริตและการสร้างความโปร่งใส 
สร้างสภาพแวดล้อมภายในที่มุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหาร่วมกับเครือข่าย ติดตามประเมินผลการดำเนินการ
ของส่วนราชการและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องและทันการณ์ (ด้วยกลไกของเทคโนโลยีดิจิทัล) โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและมุ่งเน้น
ให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ 

 

 

  



๓ 
 

1.1 ระบบการนำองค์การที่สร้างความยั่งยืน 
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ถอดบทเรียน หมวดที่ 1 การนำองค์การ  

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
1.1 ระบบการนำองค์การที่สร้างความยั่งยืน 
1.1.1 ผู้บริหารกำหนดทิศทางในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม) (ระบุอย่างน้อย 2 ด้าน) โดยมีการดำเนินการ 
รายละเอียดดังนี้ 
ด้านเศรษฐกิจ  
 - ด้านเศรษฐกิจ เช่น ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินงาน ภายใต้
ประกาศของ สคบ. (www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf) ได้แก่ 1. การ
ปรับปรุงพัฒนากลไกแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ได้แก่ ระบบร้อง
ทุกข์ผู้บริโภค (complaint.ocpb.go.th) ระบบติดตามเรื่องร้องทุกข์ฯ 
(ocpbconnect.ocpb.go.th) ระบบไกลเกลี่ยออนไลน์ (dmediate.ocpb.go.th) เป็นต้น เพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ 2. การตรวจสอบ เฝ้าระวัง ติดตาม สินค้า
หรือบริการที่เป็นอันตราย ผ่านระบบติดตามเรื่องร้องทุกข์ฯ เพ่ือรายงานผล ที่รวดเร็ว และ
กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจโดยมิชอบ 3. มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Big 
Data) ร่วมกับ 28 หน่วยงาน เพ่ือตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ แจ้งเตือนภัย และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 4. สร้างมาตรฐานสินค้าและบริการของผู้ประกอบธุรกิจไทยให้
สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศ โดยการจัดทำมาตรการทางกฎหมายฯ ด้าน
สัญญา ฉลาก โฆษณา ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
5. การวางหลักประกันผู้ยื่นขอการจดทะเบียนขายตรงฯ เพ่ือชดเชยความเสียหายให้กับผู้บริโภค
และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในรูปแบบ
ออนไลน์(https://biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList)/ 
https://ocpbdirect.ocpb.go.th)  

ผ่าน  
 

  

กพบ. 
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ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
ด้านสังคม คือ 
 ผู้บริหารกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินงานภายใต้ประกาศของสคบ. 
www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf ได้แก่ 1.พัฒนากฎหมาย ทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม โดยมีการรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตรวจสอบ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ ปกป้องสิทธิและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม (แผนพัฒนากฎหมายฯ สคบ.) 2.ปรับปรุงพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาการคุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก ่ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค
complaint.ocpb.go.th ระบบติดตามเรื่องร้องทุกข์ฯ ocpbconnect.ocpb.go.th ระบบ 
ไกล่เกลี่ยออนไลน์ dmediate.ocpb.go.th เป็นต้น เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และปกป้องสิทธิ
ผู้บริโภค 3.ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ติดตามสินค้าหรือบริการที่เป็นอันตราย ผ่านระบบระบบ
ติดตามเรื่องร้องทุกข์ฯ ด้วยการรายงานผลที่รวดเร็ว เพื่อลดอัตราการร้องทุกข์และป้องกันการ
ร้องทุกข์ซ้ำ 4.จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ที่สอดคล้องกับพรบ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

   
 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม  คือ 
ผู้บริหารกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินงานภายใต้ประกาศของสคบ. 
www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf ได้แก่ 1.การพัฒนาปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลของ สคบ. ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค complaint.ocpb.go.th ระบบ
ติดตามเรื่องร้องทุกข์ฯ ocpbconnect.ocpb.go.th ระบบไกลเกลี่ยออนไลน์ 
dmediate.ocpb.go.th เป็นต้น เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเสียโอกาสและลดอัตราการ
ใช้กระดาษแก่ผู้บริโภคตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 และรายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ เชิงสถิติจาก
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค พ.ศ. 2564 2.การสร้างห้องประชุมไร้กระดาษหรือใช้ QR code แทน
การใช้กระดาษท่ีเป็นเอกสารประกอบการประชุม 3.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม OCPB 
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ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
connect และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 6 มิต ิ28 หน่วยงาน รวมทั้ง
การใช้ระบบChatBot มาดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว เพ่ือ
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ทรัพยากรและระยะเวลาในการเดินทาง 
ด้านสาธารณสุข คือ 
ผู้บริหารกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินงานภายใต้ประกาศของสคบ. 
www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf ได้แก่  
1.การจัดทำและขับเคลื่อนแผนตรวจสอบ เฝ้าระวัง ควบคุม ติดตามพิสูจน์สินค้าและบริการ
อย่างครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ โดยการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ด้านสัญญาโฆษณา สัญญา ฉลาก 
ขายตรง ซึ่งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับ อย. ปคบ. กรมการค้าภายใน เป็นต้น รวมทั้งการ
เชื่อมโยงข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามแผนการ
เชื่อมโยงข้อมูล (Big data) ของ สคบ. และมีการกำหนดเป้าหมายการเชื่อมโยงรายการข้อมูลใน
แต่ละปีงบประมาณอย่างชัดเจน เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานในการใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
2.การจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ตาม พรบ.คุ้มครอง
ผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 เพื ่อพิจารณามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าและบริการ โดย
กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามหลักการด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ผู ้บริโภค ประชาชนทั่วไปสามารถเลือกบริโภคสินค้าและ
บริการที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเกิดอันตราย 
 
 
 
 
 

 
 



๗ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
1.1.2 ผู้บริหารกำหนดทิศทางองค์การที่รองรับพันธกิจปัจจุบัน โดยทิศทางขององค์การ คือ 
[/] คือ ผู้บริหารกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินงานภายใต้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
คุ ้มครองผู ้บริโภค https://www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf ดังนี้ 1. 
ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  2. พัฒนากลไก 
มาตรการ แนวทาง กระบวนการ รับคำร้องทุกข์ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 3.ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามและเฝ้าระวังพิสูจน์สินค้าและบริการที่อันตราย  อย่างมี
ประสิทธิภาพ 4.ส่งเสริม สนับสนุน สร้างและพัฒนาเครือข่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ 5.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่อสาธารณะด้วยช่องทางที่หลากหลาย ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 6.พัฒนา
และบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใส เป็นธรรม โดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ตาม 
พรบ. การอำนวยความสะดวกฯ 7.พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศการสื่อสาร นวัตกรรมและ
การเชื่อมโยงข้อมูลที่ รวดเร็ว ผ่านระบบ e-Service เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ 8.พัฒนาการบริหารราชการให้มีความคล่องตัว รวดเร็วเหมาะสมกับบริบทการ
พัฒนาประเทศ 

ผ่าน  
 

กพบ. 

1.1.3 ผู้บริหารกำหนดทิศทาง เพ่ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทิศทางคือ 
[/] คือ ผู้บริหารกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคภายใต้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
https://www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการสร้างรูปแบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนอง 
ดังนี้ 1. รูปแบบบริการเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ ระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง https://ocpbdirect.ocpb.go.th เพ่ือให้บริการรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ เป็นต้น 2.รูปแบบบริการในภาพรวม ระบบ Call Center 
1166 https://ocpb.go.th/ewtadmin/ewt/department/index.php, ระบบ Chatbot 

ผ่าน 
 
 

กพบ. 
หน่วยงานหลัก 

และ 
ทุกหน่วยงาน

สนับสนุน 

https://www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf%20โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย%20โดยมีการสร้างรูปแบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนอง%20ดังนี้%201
https://www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf%20โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย%20โดยมีการสร้างรูปแบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนอง%20ดังนี้%201
https://www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf%20โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย%20โดยมีการสร้างรูปแบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนอง%20ดังนี้%201


๘ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
(ocpbconnect.ocpb.go.th) และระบบแจ้งเตือนภัยผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ 
ThaiCas https://thaicas.ocpb.go.th/ เพ่ือให้บริการด้านคำปรึกษา แนะนำด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค รับเรื่องร้องทุกข์ แจ้งเตือนภัยและพยากรณ์แนวโน้มการบริโภค 3.รูปแบบบริการ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค complaint.ocpb.go.th ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
dmediate.ocpb.go.th เพ่ือให้บริการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค และมีรูปแบบ
การเจรจาไกล่เกลี่ยแบบออนไลน์เพ่ือให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจได้รับการอำนวยความ
สะดวกในการไกล่เกลี่ยมากข้ึน ลดการพบปะและรองรับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
1.1.4 ผู้บริหารได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น  
[/] เช่น ผู้บริหารกำหนดให้หน่วยงานต้องจัดทำแผนมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจ
เกิดข้ึนต่อสังคม โดยการติดตามและประเมินผลรายยุทธศาสตร์ที่มีโครงการกิจกรรมที่อาจมี
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ซึ่งมีการจัดตั้งคณะทำงานจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
สังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานของ สคบ. เพ่ือพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการ
จัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม ประจำปี 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 ด้านของหน่วยงาน 
พบว่า มีผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 1.การพัฒนากฎหมาย หากมีข้อบังคับที่มากเกิน
ความจำเป็นอาจส่งผลทำให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความเสียหาย และจำนวนผู้ประกอบธุรกิจมี
การลงทุนน้อยลง 2.การจัดทำแผนตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจหากไม่สามารถดำเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจบางรายไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด ทำให้ผู้บริโภค
ไม่ได้รับความเป็นธรรม เกิดความเสียหายด้านทรัพย์สิน 3.การสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้บริโภค
เพียงด้านเดียวอาจไม่สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค ควรสร้างการรับรู้เข้าใจแก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจในประชาคมอาเซียนด้วยเพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีความเป็นธรรม 4. การศึกษา
แนวทางการกำกับดูแลซื้อขายสินค้าออนไลน์ ไม่ควรมีมาตรการเคร่งครัดมากเกินไปอาจส่งผล
ให้เกิดการกีดกันทางการค้าของผู้ขายออนไลน์ได้ 
 

ผ่าน 
 

กพบ. 



๙ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
1.1.5 ผู้บริหารกำหนดทิศทาง เพ่ือให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทิศทาง 
[/] คือ ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายส่งเสริมค่านิยม (Values) ภายใต้ประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(https://www.ocpb.go.th/download/2Declaration.pdf)  
 

คือ บุคลากรทุกระดับต้องประพฤติตนอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ ภายใต้ค่านิยม "โปร่งใส ทันสมัย 
ใส่ใจผู้บริโภค" ประกอบการให้มีหน่วยงานมีการศึกษา วิจัย วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ ได้แก่ 
รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจำปี 
2564 และปี 2565 รายงานการวิจัยมุ่งสู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของ สคบ. ประจำปี 2565 
เพ่ือวางกรอบการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นการศึกษา
โดยยึดกลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลางในการปรับปรุงและสร้างวัฒนธรรมที่
มุ่งเน้นต่อกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวให้ได้รับการบริการตรงตามความต้องการและความคาดหวัง 
เช่น การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ เพื่อปรับสู่รูปแบบการให้บริการจากการพบปะกัน
ระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถสื่อสารได้อย่างกว้างขวาง สะดวกในทุกพ้ืนที่
เพ่ิมข้ึน ลดการเดินทาง และพัฒนาระบบ Chatbot เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับคำปรึกษา แนะนำ และข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วตลอด 24 ชม. เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน  
หน่วยงานไม่ได้แสดงแนวทางชัดเจนว่าแนวทางในการ

ส่งเสริมพฤติกรรมของบุคลากร ดำเนินการอย่างไร 
ดังนั ้น กพบ. และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องต้องแสดงแนวทาง 

การส่งเสริมพฤติกรรมของบุคลากรต่อการดำเนินงานให้เกิดความชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

กพบ. เป็น
หน่วยงานหลัก 
ส่วนเทคโนฯ 
สนับสนุน 

 
 
 
 

  



๑๐ 
 

1.2 การป้องกนัการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 

 

  

 

 



๑๑ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 

1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
1.2.1 มีการกำหนดนโยบายและสร้างวัฒนธรรมด้านป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
[/] เช่น ผู้บริหารกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินงานภายใต้ประกาศฯ
(www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf) โดยให้ความสำคัญกับการบังคับใช้
กฎหมาย และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และการกำหนดนโยบายและจัดทำประกาศ
อ่ืนๆ ดังนี้ 1.ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 2.ประกาศเรื่องเจตนารมณ์
การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตฯ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 3.ประกาศหรือการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 5. แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ผู้บริหารได้ประกาศเจตนารมณ์และ
คำม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า "จะเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักจรรยาบรรณข้าราชการที่ดี ดำรงตนให้เป็นแบบอย่างด้วยความตระหนัก ในเกียรติ
หน้าที่และศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมมุ่งสร้างประโยชน์
สุขแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่กระทำการทุจริตทุกรูปแบบและไม่แสวงหา
ผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่" 
www.ocpb.go.th/download/3Announcement%20of%20Executive%20Intent.pdf 

ผ่าน 
 

กพบ. สลก. 
 

1.2.2 หนว่ยงานมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือมีต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินการได้ 
[/] เช่น สคบ. มีนโยบายมุ่งสู่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ภายใต้วิสัยทัศน์ "ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้
มีความเป็นธรรมและยั่งยืน" และจากเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ของ สคบ. พบว่า แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วดั มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสประจำปี 2564 ในภาพรวม คิดเป็น 89.66 คะแนน ระดับ A (เต็ม 100 
คะแนน) นอกจากนี้ สคบ. ยังมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีต้นแบบในด้านความโปร่งใสโดย สคบ. 

ม่ผ่าน  
             การเป็นต้นแบบ ควรได้ค่าคะแนนการประเมิน ITA ระดับ AA 

 

ทุกหน่วยงาน 

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


๑๒ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 

ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรม จากการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง 
(สำนักนายกรัฐมนตรี) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 จากสำนักปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัล ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=194) 
1.2.3 มีการนำเทคโนโลยี ดจิิทัลมาใช้ในการติดตามรายงานผลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
[/] ได้แก่ 1. การกำหนดช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ สคบ. โดยมีการกำหนดแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ให้สำหรับประชาชนดาวน์โหลดและจัดส่งแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์หรือ 
Email ของหน่วยงาน
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20181213112146.pdf โดย
เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานสอบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง (SOP) อย่างชัดเจน 
https://ocpb.go.th/more_news.php?offset=10&cid=193&startoffset=0  
2. การเผยแพร่รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ สคบ.ผ่านเว็บไซต์ สคบ. นอกจากนี้ยังมี แบบสำรวจความพึงพอใจของระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภคภายหลังจากการดำเนินการร้องทุกข์ฯเพ่ือปรับปรุงและตอบสนองต่อการดำเนินการ
ของเจ้าหน้าที่ (https://complaint.ocpb.go.th/) 

ผ่าน 
 
 

ส่วนเทคโนฯ 
และ สลก. 

1.2.4 มีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
[/] คือ 
สคบ. มีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส ดังนี้  
1.จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำแผนความ
เสี่ยงการทุจริต  
2. จัดทำคู่มือประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบ
ตรง (SOP) ตาม พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 และคู่มือปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอ่ืนๆ อีกจำนวน 8 คู่มือ และข้อตกลงการ

ผ่าน 
กพบ. แนบเอกสารหลักฐาน (PDF file) เกี่ยวกับมาตรการ

เกี ่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส ที่ใช้บังคับการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรใน สคบ.  

กตส. แนบเอกสาร รายงาน หรือแผนการตรวจสอบ 
สลก. เอกสาร รายงาน หรือแผนการป้องกันการทุจริตและ

สร้างความโปร่งใส บทบาท บทลงโทษ รายบุคคล 

กพบ. 
กตส.  
สลก. 

http://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=194
https://ocpb.go.th/more_news.php?offset=10&cid=193&startoffset=0
https://complaint.ocpb.go.th/


๑๓ 
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ให้บริการ SLA เรื่อง การบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค 
เพ่ือเป็นการกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม  
3. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2564 และ 2565 และมีแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในประจำปี 2564 และ 2565 โดยมีการติดตามผลทุกรอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน 
1.2.5 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ 
[/] โดยเทคโนโลยี ได้แก่ สคบ. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรายงาน ดังนี้  
1.มีการนำระบบบริหารยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค (CSMS) มาปรับใช้ในการรายงานผล
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายในกรม เพ่ือแสดงภาพรวมการดำเนินงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน และมีการดำเนินการผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือเปิดเผยและ
แสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานต่อสาธารณชน https://csms.ocpb.go.th/  
2.มีการบริหารงบประมาณและรายงานผลข้อมูลผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
GFMIS  
3.การนำเข้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลสู่
สาธารณะรับทราบ ได้แก่ เว็บไซต์หลักของ สคบ. https://www.ocpb.go.th /ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร สคบ. และศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค ผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค /รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=32  
4.รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=313 /รายงานผลการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะงานตรวจสอบภายใน (ทั้งภายในและภายนอก) และ
การใช้ช่องทาง Youtube ในการนำเสนอข้อมูล หรือเตือนภัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ 

ผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน 

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


๑๔ 
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รายการเป็นประเด็น หนังสั้น สคบ. และ shop online เป็นต้น 
(https://www.youtube.com/channel/UCltnN1gGYwBzd1X0Vgt1T0A/ 
1.2.6 หนว่ยงานได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจากองค์การภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
[/]ได้แก่ สคบ. ได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจากองค์การภายนอกในประเทศ ได้แก่ การเข้ารับ
รางวัลองค์กรคุณธรรม ระดับคุณธรรม จากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (สำนักนายกรัฐมนตรี) เมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2564 เพ่ือแสดงให้เห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานที่
ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม และได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจากองค์การ
ภายนอกต่างประเทศ ได้แก่ การเข้ารับรางวัล World No Tobacco Awards 2020 จาก
ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดย สคบ. ได้มี
การมีการประกาศนโยบายและมาตรการทางกฎหมายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุมบุหรี่
ไฟฟ้า โดยออกคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้าม
ให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้ง ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติ
ภารกิจบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใส่เป็นธรรม ในการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ บูรณาการ
ร่วมกับกรมควบคุมโรค การดำเนินคดี ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เป็นผลทำให้ปริมาณการสูบบุหรี่
ไฟฟ้าลดลงและเป็นการป้องกันภัยคุกคามต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
 

ไม่ผ่าน  
จากรางวัลองค์กรคุณธรรม แต่รางวัล No Tobacco award 

น่าจะไม่เข้าข่ายต้องเป็นรางวัลด้านความโปร่งใส 

สลก. กพบ. 
 

  

https://www.youtube.com/channel/UCltnN1gGYwBzd1X0Vgt1T0A/


๑๕ 
 

1.3 การมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิผา่นการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

 

  

 

 



๑๖ 
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1.3 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
1.3.1 มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมให้เครือข่ายภายนอก (ภาคเอกชน ประชาชน ท้องถิ่น) เข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรม ได้แก่ 
[/] นวัตกรรมการทำงานที่ทำร่วมกับเครือข่าย คือ 1.โครงการเชื่อมโยงฐานเครือข่ายข้อมูล (Big 
data) การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 28 หน่วยงานเพื่อสนับสนุนด้านการตรวจสอบใบอนุญาตผู้
ประกอบธุรกิจ การแจ้งเตือนภัย การตรวจสอบสถานะเรื่องร้องทุกข์ และข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค 2.ส่งเสริม สนับสนุนสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ส่วนกลางและภูมิภาค ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม สถานศึกษา และต่างประเทศ ภายใต้
โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายภาคทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน 3.การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อส
คบ.) ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำ อสคบ. (ตามรายงายโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค) 4.สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ดำเนินการส่งผู้แทน
ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือผู้บริโภคเบื้องต้น ประสานหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 
ดูแลแก้ไข เยียวยาผู้บริโภค ในกรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต 5. การลงนาม MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้อ (https://www.ocpb.go.th/more_news.php?offset=20&cid=317&startoffset=0) 
 
 
[/] นวัตกรรมการให้บริการที่ทำงานร่วมกับเครือข่าย คือ ระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการ
คุ้มครองผู้บริโภค https://ocpbconnect.ocpb.go.th/ จำนวน 28 หน่วยงาน เพ่ือสนับสนุน
ด้านการตรวจสอบใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจ การแจ้งเตือนภัย การตรวจสอบสถานะเรื่องร้อง
ทุกข์ และข้อมูลองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคก่อให้เกิดนวัตกรรม ได้แก่  
1.ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (https://complaint.ocpb.go.th/)  
2. ระบบไกลเกลี่ยออนไลน์ (http://dmediate.ocpb.go.th/)  
3. ระบบฐานข้อมูลผู้กระทำผิดคดีอาญา (http://crds.ocpb.go.th/)  

ผ่าน  
รวบรวมข้อมูล (เน้นนวัตกรรมการทำงาน) ที่แสดงให้ชัดเจน

ว่า ประเด็นที ่จะทำงานร่วมกับเครือข่ายมีเป้าหมายที่ท้าทายร่วมกัน
อย่างไรและสร้างนวัตกรรมกับเครือข่ายเพื่อนำมาแก้ปัญหาอย่างไร  และ
แสดงให้ชัดเจนว่า หน่วยงานทั้ง 28 หน่วยงานเป็นหน่วยงานภาคส่วน
ใดบ้าง และต้องเป็นหน่วยงานภายนอก เช่น ภาคเอกชน ประชาชน 
ท้องถิ่นหรือหน่วยราชการอ่ืนๆ ที่ร่วมกันทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
ผ่าน 

รวบรวมข้อมูล (เน้นนวัตกรรมการให้บริการ) ที ่แสดงให้
ชัดเจนว่า ประเด็นที ่จะทำงานร่วมกับเครือข่ายมีเป้าหมายที่ท้าทาย
ร่วมกันอย่างไรและสร้างนวัตกรรมกับเครือข่ายเพื ่อนำมาแก้ปัญหา
อย่างไร และแสดงให้ชัดเจนว่า หน่วยงานทั้ง 28 หนว่ยงานเป็นหน่วยงาน
ภาคส่วนใดบ้าง และต้องเป็นหน่วยงานภายนอก  เช ่น ภาคเอกชน 
ประชาชน ท้องถิ่นหรือหน่วยราชการอ่ืนๆ ที่ร่วมกันทำงาน 

กผป. สผพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กผป. สผพ. 

https://www.ocpb.go.th/more_news.php?offset=20&cid=317&startoffset=0
https://ocpbconnect.ocpb.go.th/
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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 
1.3.2 มีกลไก/แนวทางท่ีเอ้ือให้เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน โดยมีกลไก/แนวทาง 
[/]คือ 
1.การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของ สคบ. (http://thaicas.ocpb.go.th/News)  
2.การกำหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ และสายด่วน 
1166 เพื่อปรับปรุงการทำงานและแก้ไขปัญหาเชิงรุก  
3.การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเชิงสถิติผ่านระบบร้องทุกข์ฯ เพ่ือนำมารายงานประเด็นปัญหา 
(Hot issue)  
4.การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยกลไก คือ การให้คำปรึกษา แนะนำ 
ช่วยเหลือผู้บริโภคเบื้องต้นในเขตกรุงเทพฯ ผ่านสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค / การส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรวมตัวกันของภาคประชาชนผ่านอาสาสมัครคุ้มครอง
ผู้บริโภค (อสคบ.) / การทำ MOU ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สถานศึกษา เพ่ือให้
ความรู้และเป็นตัวแทนฯ
(https://www.ocpb.go.th/more_news.php?offset=20&cid=317&startoffset=0)  
- วิทยากรตัวคูณการถ่ายทอดความรู้ การจัดอบรมให้กับสมาชิกสมาพันธ์ฯ ผ่านคลินิก สคบ.  
5.การสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูล (Big data) ใน 6 มิติ ร่วมกับเครือข่ายการ
คุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 28 หน่วยงาน  
 
 

ผ่าน 
 

กผป. สผพ. 

http://thaicas.ocpb.go.th/News
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เครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมคือ 
- ภาคประชาชน ผ่านผู้ร้องทุกข์ฯ หรือผู้ถูกร้องทุกข์ฯ - สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค 
(1166)  
- ภาครัฐ ภาคเอกชน 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 กรมการคา้ภายใน กรมที่ดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ 
กรมการท่องเที่ยว สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตรกรมการขนส่ง
ทางบก กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี กรมบังคับคดี 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานอัยการสูงสุด 
สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ดำรงธรรม) เป็นต้น 
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1.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายที่ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

[/] โดยมีเครือข่ายภายนอก คือ 
การทำงานและสร้างนวัตกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริม สนับสนุนสร้างและพัฒนา
เครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยใช้กลไกภาคีเครือข่ายจากทุก
ภาคส่วนประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมสถานศึกษาและต่างประเทศ 
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้เครือข่ายทั้งภายในภายนอก  
โดยนโยบายนั้น คือ  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีนโยบายในการให้ความรู้กับ
ประชาชนในเรื่องของ สคบ.กับเครือข่ายเพื่อเป็นตัวแทนของ สคบ. และได้จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค(อสคบ.) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายอาสามัครของ 
สคบ. ให้มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ(ตามรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค  
(อสคบ.) 
ผลจากความร่วมมือ สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในระดับประเทศ เรื่อง   
จำนวนการร้องทุกข์ผู้บริโภคที่เพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด ภายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยปัญหา
ส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมด้านอิเล็คทรอนิกส์ (ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค
ดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 และรายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์
ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ดังนั้นคุณภาพของ
อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.) ด้านการทำงานเชิงรุกเพ่ือลดภาระการทำงานเชิงรุกของ
นักสืบสวนสอบสวนของ สคบ. นอกจากนี้การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการ
เชื่อมโยงข้อมูล Big data กับหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท้ัง 28 หน่วยงาน  
(ตามรายการสรุปการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน และการกำหนดเป้าหมายการเชื่อมโยง) เพ่ือ
สร้างนวัตกรรมระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (https://complaint.ocpb.go.th/) ระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ 

ไม่ผ่าน  
หัวข้อนี้ ควรมุ่งเน้นความสำคัญโดยการกำหนดเครือข่ายที่

ชัดเจนว่าหมายถึงเครือข่ายใด มีความร่วมมืออย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาที่มี
ความซับซ้อน ซึ่งควรระบุปัญหาความซับซ้อนขององค์กรคืออะไร ที่ต้อง
อาศัยเครือข่ายดังกล่าวมาร่วมงาน ควรแสดงเรื่องที่มีความโดดเด่นจาก
หัวข้อ 1.3.1 

 
กผป. สผพ. 
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(http://dmediate.ocpb.go.th/) ระบบฐานข้อมูลกระทำความผิดคดีอาญา 
(http://crds.ocpb.go.th/) เป็นต้น ให้ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาให้รวดเร็วขึ้น 
1.3.4 มีแนวทางสื่อสาร/สร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นในบุคลากรมีส่วนร่วม มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจให้เกิดการทำงานอย่างสัมฤทธิ์ผล 
[/] เช่น การสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยีมีทักษะความรู้
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา เกิดความรอบรู้ การพัฒนาหรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน โดย สคบ.มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
แนวทางการสื่อสารและสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรมีส่วนร่วมเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจ ได้แก่  
1. การส่งเสริม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  
2.กิจกรรมบริหารจัดการความรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ,กิจกรรมการแข่งขันโต้วาที 
และการประกวดคลิป VDO  
3. กิจกรรมสร้างองค์ความรู้มุ่งสู่นวัตกรรม  
4. การสำรวจความพึงพอใจภายใต้โครงการบริหารจัดการภาครัฐระบบราชการ 4.0 ของ สคบ. 
ปี 2564  https://ocpb.go.th/download/article/article_20220114145420.pdf 
5.โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะ เสริมความรู้ด้านยุทธศาสตร์ สร้างหัวใจจิตอาสา วิทยากรหลักสูตร
จิตอาสา 904 ให้ความรู้พัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
         ควรรายงานแนวทางการสื่อสารภายในองค์กรมีอะไรบ้างเพิ่มเติม 
 
 
 

กพบ. สลก. 
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1.4 การคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
1.4.1 มีมาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมาตรการนั้น 
[/]คือ 
จากการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบที่เกิดข้ึนหน่วยงานคาดว่า จะเกิดผลกระทบทางลบดังนี้ 1. 
ด้านเศรษฐกิจ 1.1 การพัฒนากฎหมายหากมีข้อบังคับที่มากเกินความจำเป็นอาจส่งผลทำให้ผู้
ประกอบธุรกิจได้รับความเสียหาย ส่งผลให้จำนวนผู้ประกอบธุรกิจมีการลงทุนน้อยลง โดยมี
มาตรการในการแก้ไข คือ จัดทำแผนพัฒนากฎหมายต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดครอบคลุม
รอบด้าน รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และคำนึงถึงความเป็นธรรมระหว่าง
ประชาชนกับผู้ประกอบธุรกิจ ดำเนินการโดยกองกฎหมายและคดี 1.2 การจัดทำแผน
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจหากไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจบางรายไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับเป็นธรรม เกิดความ
เสียหายด้านทรัพย์สิน โดยมีมาตรการในการแก้ไข คือ สร้างความเชื่อมโยงในการกำกับดูแลผู้
ประกอบธุรกิจระหว่างหน่วยงาน และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบธุรกิจฯ เพื่อลด
ปัญหาในการบังคับให้กฎหมาย ดำเนินการโดย สำนักแผนฯ 2. ด้านสังคม การเผยแพร่สื่อของ
หน่วยงานอาจไม่ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้รับ เช่น กลุ่มผู้พิการ, กลุ่มผู้สูงอายุ , กลุ่ม
นักศึกษา ฯลฯ เป็นต้น โดยมีมาตรการในการแก้ไข คือ ปรับปรุงรูปแบบสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการ
เผยแพร่ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้รับสื่อ ดำเนินการโดยกองเผยแพร่ฯ 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน 
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1.4.2 มีการรายงานผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันการณ์ โดย 
[/] การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลที่ทันสมัย ได้แก่ 1.การสร้างชุดข้อมูลผ่านระบบวิเคราะห์และ
ติดตามตัวชี้วัดองค์กร https://atm.ocpb.go.th/Login/Index เพ่ือให้หน่วยงานภายในที่กำกับ
ดูแลมาตรการจัดการผลกระทบทางลบ สามารถรายงานข้อมูลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม
จากการดำเนินงาน ผ่านระบบดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำมารวบรวมข้อมูลและนำไปสู่
การศึกษาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่ทันต่อสถานการณ์ของหน่วยงาน และตอบสนองต่อประชาชน 
2.อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค อสคบ. มีการประสานงานและรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ให้กับ สคบ. ได้ผ่านทาง Line Official เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและเร่งแก้ไขปัญหาในชุมชน
3.เครือข่ายในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สามารถรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นผ่านช่องทาง 
Line สคบ.-อปท. และ email เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างรวดเร็ว 4.การประชุม
ออนไลน์ Video Conference ร่วมกับเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อศึกษา วิเคราะห์
หรือให้คำปรึกษา แนะนำ และรับทราบผลการรายงานผลกระทบที่สะดวก รวดเร็วรองรับกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
 
[/] การใช้เครือข่าย คือ ภาคประชาชน ภาคสถานศึกษา ภาคเอกชน ในการเฝ้าระวัง เรื่องการ
ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคการแจ้งเตือนภัยสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยและ
การตั้งศูนย์ประสานงาน และเชื่อมโยงข้อมูล (Big data) กับหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ในการเฝ้าระวัง เรื่อง การรับเรื่องและแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ที่มีปริมาณ
เรื่องร้องทุกข์ฯ เพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดด การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก การสร้างและพัฒนา
เครือข่ายผ่านเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.) เพ่ือลดอัตราการร้องทุกข์และ
ป้องกันการร้องทุกข์ซ้ำ ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ดีที่สุด 
 
 

ไม่ผ่าน 
 ควรระบุแนวทางในการรายงานผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการ
ดำเนินงานตามที่ตอบในหัวข้อ 1.4.1 หากเกิดขึ้นจะมีระบบรายงาน
อย่างไร เพ่ือนำไปสู่การแก้ไขผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ผ่าน  
 ควรระบุว่าในเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้น มีการใช้เครือข่ายช่วย
อย่างไรบ้างเพ่ือป้องกัน ช่วยเฝ้าระวังในเรื่องใดบ้าง 
  

ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กผป.  
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1.4.3 มีการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการด้านการจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 
[/] เช่น  
1. ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไกมาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค แก่ 
ประชาชน,ผู้บริโภค,ผู้ประกอบธุรกิจ สคบ. ได้กำหนดประเด็นและรวบรวมข้อมูลปัญหาที่ผ่านมา
เพ่ือนำไปวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหา การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(รอบการดำเนินงานภายใน 1 ปีงบประมาณ) (ตามโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือหาแนวทางและ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือหาแนวทางและมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีเร่งด่วน (Hot Issue) และตามนโยบายกรณีการซื้อสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์)  
2. ร้อยละเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติและร้อยละเรื่องร้องเรียน
ในอดีตที่ค้างอยู่ที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ โดยมีการติดตามอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาศ
เพ่ือให้เรื่องร้องทุกข์ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติ (การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) ผ่านระบบงานสู่การบริหารภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัล (ATM) 
(http://atm.ocpb.go.th/Login/Index) 
และมีการติดตามผลดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือนต่อปี 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
           

กพบ. 
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1.4.4 มีการใช้เทคโนโลยีติดตาม คาดการณ์ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม (ตอบอย่างน้อย 2 ด้าน) 
[/] มาตรการจัดการด้านเศรษฐกิจ คือ  
1.ปรับปรุง พัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสาระ
สนเทศสร้างนวัตกรรมด้านการร้องทุกข์ฯ ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
(https://complaint.ocpb.go.th/) ติดตามเรื่องร้องทุกข์ฯ ผ่านระบบ OCPB connect  
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/) ระบบไกลเกลี่ยออนไลน์ 
(http://dmediate.ocpb.go.th/) เป็นต้น เพ่ือกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจดำเนินธุรกิจโดยมิชอบ  
2.ตรวจสอบเฝ้าระวัง ติดตาม สินค้าหรือบริการที่อันตราย ผ่านระบบ OCPB connect ด้วย
การรายงานผล ที่รวดเร็วเพ่ือกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจดำเนินธุรกิจโดยมิชอบ  
3.การวางหลักประกันผู้ยื่นขอการจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงเพ่ือชดเชยความ
เสียหายให้กับผู้บริโภค (พรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง)และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ที่เข้ามาจดทะเบียนด้วยระบบจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ 
(https://ocpbdirect.ocpb.go.th/) 
ผลการติดตาม คือ  
1. แสดงผลการติดตามผลของระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคผ่าน Dashboard 
(https://portal.ocpb.go.th/) ต่อผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือการดำเนินการให้ทันการณ ์ 
2. แสดงผลการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ติดตามสินค้าหรือบริการที่อันตราย ผ่านระบบ OCPB 
connect (https://ocpbconnect.ocpb.go.th/) ด้วยการรายงานผลที่รวดเร็ว เพ่ือกำกับดูแล
ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินธุรกิจโดยมิชอบ 3. แสดงผลการติดตามผลของผู้ยื่นขอการจดทะเบียน
ขายตรงและตลาดแบบตรงผ่าน Dashboard ต่อผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือการ
ดำเนินการให้ทันการณ์ 
 
 

ผ่าน 
กพบ. และ สผพ. ติดตาม ปรับปรุงพัฒนาและรายงานจัดการ

ผลกระทบทางลบ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม การพัฒนาปรับปรุงระบบ
ร้องทุกข์ผู้บริโภค และการอัพเดตผลการติดตามระบบงานอย่างสม่ำเสมอ 
 
 
 
 

 
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
และลดความเหลี่อมล้ำทางสังคม (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
เหลี่อมล้ำทางสังคม  
3.ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ติดตาม สินค้าหรือบริการที่อันตราย ผ่านระบบ OCPB connect ด้วย
การรายงานผล ที่รวดเร็ว เพ่ือลดอัตราการร้องทุกข์และป้องกันการร้องทุกข์ซ้ำ   
ผลการติดตาม คือ 
1.ดำเนินการให้แผนพัฒนากฎหมายเป็นตัวชี้วัดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 
– 2565 และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการรายปี  
2.แผนการปรับปรุงพัฒนากลไกลการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สาระสนเทศ  
3.ประเมินผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ปี 2564-
2565 
(รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565)  
4.การส่งเรื่องให้สำนัก กอง กลุ่ม ที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ จัดตั้ง คณะทำงานฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

https://ocpbconnect.ocpb.go.th/
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มาตรการจัดการด้านสาธารณสุข คือ 
1. จัดทำและขับเคลื่อนแผนตรวจสอบ ควบคุม ติดตามเฝ้าระวังพิสูจน์สินค้าและบริการอย่าง
ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ โดยการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ด้านสัญญา โฆษณา สัญญา ฉลาก 
ขายตรง และบูรณาการข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตามรายการสรุปการ
เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานและการกำหนดเป้าหมายการเชื่อมโยง (28 หน่วยงาน) 
2.จัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 เพื่อพิจารณามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าและบริการ โดยกำหนดให้ผู้
ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามหลักการด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย เพ่ือให้ผู้บริโภค ประชาชนทั่วไปสามารถเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่มี
มาตรฐาน ปลอดภัย และเกิดอันตราย 
ผลการติดตาม คือ 
1. การเชื่อมโยงข้อมูล Big Data การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 28 หน่วยงานเป็นตัวชีว้ดัการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2563 ถึง 2565 ของ สคบ. (ตามรายการสรุปการเชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงานและการกำหนดเป้าหมายการเชื่อมโยง (28 หน่วยงาน) 
2.มีคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาท ิ
ลงพื้นที่ตรวจสอบบุหรี่ไฟฟ้าบารากู่ หม้อก๋วยเตี๋ยวที่มีตะกั่วประสานรอยเชื่อม เป็นต้น 3. การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเตือนภัยผู้บริโภค (http://thaicas.ocpb.go.th/News) อาท ิ
อันตรายจากการสัมผัสรังสี UVC, ของเล่นอันตรายและเครื่องใช้ไฟฟ้าอันตราย เป็นต้น 
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ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 

มาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คือ 
1. การพัฒนาปรับปรุงระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคของ สคบ. (ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
(https://complaint.ocpb.go.th/) ระบบ OCPB connect 
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/) เป็นต้น) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเสียโอกาส
และลดอัตราการใช้กระดาษแก่ผู้บริโภค (ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค
ดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 และรายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์
ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565) 
 2.การสร้างห้องประชุมไร้กระดาษ หรือใช้ QR code แทนการใช้กระดาษที่เป็นเอกสาร
ประกอบการประชุมตามแผนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สคบ. 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191108134352.pdf)  
3. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม OCPB connect และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 6 มิต ิ28 หนว่ยงาน รวมทั้งใช้ ChatBot มาดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล 
สะดวก รวดเร็ว เป็นการประหยัด ทรัพยากรและเวลาในการเดินทาง  
ผลการติดตาม คือ 
1.ประเมินกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 
2563 ประเมินผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ปี 
2564-2565 (ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 และรายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้อง
ทุกข์ผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565) 
2.แผนการปรับปรุง พัฒนากลไก การแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สคบ. 

 



๒๙ 
 

 

 
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (ภาพรวม) 
เป้าหมาย : เพื่อให้ส่วนราชการมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล  รองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน กำหนด

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ มีแผนงานที่ขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส่วนมีการ
ติดตามผลของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และการรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
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2.1 แผนยทุธศาสตร์ท่ีตอบสนองความทา้ทาย สร้างนวตักรรม การเปล่ียนแปลง และมุ่งเนน้ประโยชน์สุขประชาชน 
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ถอดบทเรียน หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน  
2.1.1 หนว่ยงานของท่านมีแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อ 
[/]ความท้าทาย คือ 
สคบ. ได้วางกรอบทิศทางของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ในประเด็นด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นความท้าทายของหน่วยงานที่ต้องพัฒนากลไก
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่มาตรฐานสากล พัฒนากฎหมายที่ทันสมัย และการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้ง การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้บริโภคในทุกมิติ ตลอดจนวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในเชิงรุก ส่งเสริม
การนำระบบหรือพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน เพื ่อยกระดับการ
ให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังต่อ
กลุม่เป้าหมายอย่างชัดเจน 
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไก มาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่น 

ผ่าน 
 ยุทธศาสตร์ที่ระบุ ยังไม่แสดงชัดเจนถึงเป้าประสงค์ที่จะตองสนองความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ เช่น การพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคสู่มาตรฐานสากล หากผ่านการ
ประเมินเบื้องต้น ควรแสดงแผนยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจน 

 
 
 

สผพ. 
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ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 
[/]การเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ 
ด้านเศรษฐกิจ Economic การเปิดการค้าเสรี ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการผลิต
สินค้า บริการที่อาจไม่ได้มาตรฐาน เช่น สินค้าประเภทยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
อสังหาริมทรัพย์ อาหารเสริม หรือศัลยกรรม เป็นต้น โดยอาจส่งผลกระทบต่อ
ผู้บริโภคในวงกว้าง ก่อให้เกิดเรื่องร้องทุกข์เพ่ิมขึ้น 
ด้านเทคโนโลยี (Internet of thing) ซึ ่งมีผลกระทบต่อการใช้ชีว ิตประจำวัน 
รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคเป็นอย่างมาก โดยมีการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่อ
ออนไลน์มากขึ้น ทำให้ปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคทำได้ง่ายและมีวิธีการที่ซับซ้อน 
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ   
และรูปแบบการใช้ชีวิต New normal ภายใต้สถานการณ์โควิด ประชาชนต้องดูแล
สุขภาพเพิ่มขึ้น ทำให้พฤติกรรมการบริโภค การใช้อุปกรณ์หน้ากากอนามัย เจลล้าง
มือ หรือผลิตภัณฑ์อื่น มีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งปริมาณการผลิตมีจำนวนสูงขึ้น อาจส่งผล
กระทบต่อผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หน่วยงานต้องมีมาตรการกลไกในการ
ควบคุมสินค้าและบริการเหล่านี้เพิ่มขึ้น 
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และรองรับการขับเคลื่อนสู่
องค์การดิจิทัล ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไกมาตรการหรือแนวทางการ
คุ้มครองผู้บริโภค โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการ แนวทางการตรวจสอบ 
กำกับดูแลสินค้าและบริการให้ถูกต้องปลอดภัย พัฒนามาตรการหรือแนวทางการ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาผู้บริโภค พัฒนากลไกการเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนภัย และการขับเคลื่อนนโยบายเชิงบูรณาการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศกรสื่อสาร และนวัตกรรม โดยมีกลยุทธ์มุ่งเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ผ่าน  
 
 
 
 
 
 

สผพ.  
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ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
และเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร โดยมีกลยุทธ์ในการ
พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย (Smart Office) 
[/]ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ 
ความรับผิดชอบเชิงสาธารณะประโยชน์ โดยการพัฒนาศักยภาพผู ้บริโภคเป็น
ผู ้บริโภคที่ชาญฉลาด (Smart consumer) และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ ่มของ
ผู้บริโภค รวมทั้ง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความรับผิดชอบในสินค้าหรือบริการที่
นำเข้าหรือจำหน่ายต่อผู้บริโภค ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปรับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน มีมาตรการลดสำเนา ใช้ห้องประชุมไร้กระดาษ เพื่อลดกระดาษ และ
ประหยัดทรัพยากร การเปิดไฟเฉพาะบริเวณที่มีความจำเป็นเพื่อลดพลังงาน ด้าน
สาธารณสุข โดยการกำหนดแนวทาง หรือมาตรการ กลไกกำกับดูแลสินค้าและบริการ
ที่เป็นอันตราย เพื่อป้องกันสินค้าและบริการที่เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค โดยมีความ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ สคบ.ระยะ 5 ปี 
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไก มาตรการหรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค การลง
พื ้นที ่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ เพื ่อกำกับดูแลสินค้าและบริการที ่ถูกต้องและ
ปลอดภัย ยุทธศาสตร์ที ่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้บริโภคแก่เครือข่ายสถานศึกษา การจัดกิจกรรมคลินิก สคบ. การส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การพัฒนาเครือข่ายผู้นำอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค 

ผ่าน  
ยุทธศาสตร์ที่ตอบมา ยังไม่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อมที่จะตอบความ

รับผิดชอบต่อสังคมตามที่ระบุไว้ 
 

สผพ.  



๓๕ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
(อสคบ.) การอบรมกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้ง
มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การปฏิญญา
ความร่วมมือในการกำหนดมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและ
พัสดุ , การมอบตราส ัญลักษณ์ผ ู ้ผล ิตที ่ม ีมาตรฐานปริมาณความบริส ุทธ ิ ์ของ
ทองรูปพรรณที่ 96.5%, การจัดทำความร่วมมือ (MOU) แนวทางการช่วยเหลือ
ผู้บริโภคกรณีสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อเพ่ือชำระค่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
2.1.2 มีแผนยุทธศาสตร์และแผนงานที่ 
[/]เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ เช่น  
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการปี 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไก มาตรการ
แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค กลยุทธ์การพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อ
สภาพปัญหา ได้มีกฎหมายและแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น ทบทวนพระราชบัญญัติ
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย  จัดทำ 
(ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการสำรองอะไหล่ และสินค้าเพื่อผู้บริโภค จัดทำแนวทางการ
กำกับดูแลการซื้อขายออนไลน์ และจัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาลด
ราคาโดยการเปรียบเทียบกับราคาก่อนหน้า เป็นต้น รวมทั้ง การดำเนินโครงการ
จัดทำแผนการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
2564 – 2565 ทำให้เกิดนโยบายในการขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับ
ภูมิภาคและท้องถิ่นท่ีเกิดการบูรณาการที่เป็นรูปธรรมเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 

ผ่าน 
 คำตอบยังไม่ได้แสดงชัดเจนว่า มีแผนยุทธศาสตร์ใดที่จะเพิ่มขีดความสามารถ
ขององค์กรในการปฏิบัติราชการ เช่น แผนการนำระบบดิจิทัลมาใช้ การสร้างนวัตกรรม
การให้บริการที่ส่งผลมอบคุณค่าแก่ผู ้รับบริการอย่างก้าวกระโดด แผนด้านเพิ่มขีด
ความสามารถหรือสมรรถนะบุคลากร 

สผพ. 
และ 

ทุกหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง
สนับสนุน  



๓๖ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
[/] รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น มีการพัฒนาฐานข้อมูลประวัติ
ผู้กระทำความผิดคดีอาญา (CRDS) http://crds.ocpb.go.th/ โดยเป็นต้นแบบระบบ
ฐานข้อมูลผู ้กระทำผิดคดีอาญาตามกฎหมายของหน่วยงาน การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค  https://ocpbconnect.ocpb.go.th และแอปพลิเคชั่น 
OCPB Connect รวมถึงการพัฒนา Chatbot(พี ่ปกป้อง) ให้สามารถสื ่อสารกับ
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร รวมถึง
บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของภาครัฐทุกมิติได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ผ่าน 
 
 

สผพ. 

2.1.3 กระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ มีการคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ อย่างไร  
[/]การมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่าย โดย  
สคบ. ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นและการ
ปฏิบัติงานจากบุคลากรในองค์กรและเครือข่ายภายนอกองค์กร ซึ่งที่ผ่านมาในปี 
2564 หน่วยงานได้มีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ สคบ. ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 โดยกำหนดให้มี
การจัดประชุมคณะทำงานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ที่ผู้บริหาร
หน่วยงานแต่งตั้ง และร่วมกับบุคลากรในองค์กร เพื ่อรับฟังความคิดเห็นในการ
วางแผน กำหนดทิศทางการดำเนินงานของ สคบ. ในระยะ 5 ปีข้ างหน้า เพ่ือ
ขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดโครงการ 
กิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่หน่วยงานในสังกัดกำหนดไว้ เช่น แผนงาน
ยกระดับกลไกการคุ ้มครองผู ้บริโภค แผนงานพัฒนากฎหมาย แผนงานพัฒนา
บุคลากร เป็นต้น รวมทั้ง หน่วยงานได้จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์คุ ้มครองผู้บริโภค
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) โดยผ่านการรับฟังและระดมความคิดเห็นจากภาค
ส่วนต่าง ๆ เช่น สปน. กสทช. อย. และผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองผู้บริโภคภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นต้น 

ผ่าน 
 

สผพ. และ 
ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
สนับสนุน 



๓๗ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
[/]ประโยชน์/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย 
จากการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ได้มีการวิเคราะห์
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว พบว่า จะส่งผลประโยชน์ที่ตอบสนองควม
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้รับความปลอดภัยจากการใช้
สินค้าหรือบริการเพิ่มมากขึ้น ได้รับการบริการที่เป็นไปตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องทุกข์ และบริการด้านอื่น ๆ รวมทั้ง ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและ
หน้าที่ของผู้บริโภค และข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผ่าน 
 ให้ผ่านจากคำตอบข้อแรกที่มีการนำเสียงของผู้รับบริการมาใช้จัดทำแผน
ตอบสนองความต้องของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 สผพ. และ 
ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

[/]สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เช่น  
สคบ. ได้มีการวิเคราะห์ SWOT Analysis พบว่า สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง 1. มี
กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติขายตรง
ตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ที่มีการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนตาม
กฎหมาย 2. มีวางแผนยุทธศาสตร์ กำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดอย่างชัดเจน เช่น 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (2563 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็น
ต้น 3.มีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูง 
จุดอ่อน การกำกับดูแล ควบคุม ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
ยังต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพอย่างครอบคุลมทั่วถึง เนื่องจากยังประสบ
ปัญหาการปฏิบัติงานและประสานงานในพ้ืนที่สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส: รัฐบาลให้ความสำคัญด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนโยบายการขับ
เคลื่อนที่ชัดเจน และมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น 
อุปสรรค: การเปิดการค้าเสรีทำให้สินค้าที่ไม่มีมาตรฐานไม่ปลอดภัยผ่านเข้าสู่ตลาดได้
ง่ายผู้ประกอบธุรกิจ มีรูปแบบเทคนิคช่องทางในการเสนอขายสินค้ากับบริการเพ่ิมขึ้น
ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายและออกกฎหมายใหม่ตลอดเวลา 

ผ่าน 
อนุโลมผ่าน แต่คำตอบยังไม่ชัดเจนว่าการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก

ดำเนินการอย่างไร 

สผพ. 

  



๓๘ 
 

 

 

  

 

 

 



๓๙ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 
2.2.1 มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงานต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ 
[/] เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ 
"ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรม และยั่งยืน" 
ผลกระทบ คือ 
พัฒนางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม รวมถึงมีองค์ความรู้ ตระหนักในสิทธิผู้บริโภค  
สู่การเป็นผู้บริโภคท่ีชาญฉลาด (Smart Consumer) โดยจะทำให้เกิดการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ียั่งยืนได้ 
กระทบต่อยุทธศาสตร์  
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในประเด็นที ่17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
เป้าหมาย: คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ สคบ. ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
1. ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน ค่าเป้าหมาย:  
ร้อยละ 70  
2. ร้อยละความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค ค่าเป้าหมาย:  
ร้อยละ 70  
3. ร้อยละของเรื่องแจ้งเตือนภัยที่ได้รับการดำเนินการ ค่าเป้าหมาย:  
ร้อยละ 60 
 
 
 

ผ่าน 
 
  
 

 

สผพ. 



๔๐ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
[/] ตัวชี้วัด คือ 
ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์
ที่กำหนด สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการ หรือแนวทางการตรวจสอบ 
กำกับดูแลสินค้าและบริการให้ถูกต้องและปลอดภัย (ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1) ซึ่งมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค โดย สคบ. กำหนดตัวชี้วัดนี้ขึ้น
เพ่ือผลในเชิงป้องกัน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบมิให้ผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภคตั้งแต่ต้นทาง 
ผลกระทบ คือ 
ผู้ประกอบธุรกิจมีการผลิต นำเข้าสินค้าหรือให้บริการที่มีมาตรฐาน เป็นไปตาม
กฎหมาย หรือข้อบังคับ รวมถึงผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือ
บริการเพิ่มมากขึ้นและผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือกระบวนการ
ที่เพ่ิมขึ้นตามกฎหมาย 
กระทบต่อยุทธศาสตร์ ด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยเป็น
การพัฒนากลไกมาตรการหรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงป้องกัน 

ผ่าน 
 

สผพ. 

2.2.2 มีการกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระยะสั้นและระยะยาว โดย 
[/] เป้าหมายระยะสั้น คือ 
1.พัฒนามาตรฐาน มาตรการกฎหมายตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  
2.พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือป้องกันควบคุม/กำกับดูแลสินค้า
และบริการให้มีความปลอดภัยรวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3.พัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มี
ประสิทธิภาพ  

ไม่ผ่าน 
        ตอบไม่ตรงคำถาม หัวข้อนี้ถามถึงเป้าหมายระยะสั้น แต่ตอบเป็นเป้าหมาย 5 ปี 

สผพ. 



๔๑ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
4.เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง  
5.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย  
6.ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการทำงานแบบบูรณาการ 
มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่ 
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สคบ. 5 ปี ได้แก่  
1.จำนวนของกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับการพัฒนา 5 ฉบับ  
2.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 70 
3.จำนวนนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 1 นวัตกรรม 
4.ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 31 รายการบัญชีข้อมูล 
5.ร้อยละขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ร้อยละ 15 
6.ร้อยละขององค์กรของผู้บริโภคท่ีได้รับการพัฒนา  ร้อยละ 50 
[/] เป้าหมายระยะยาว คือ  
1.ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
2.ผู้ประกอบธุรกิจมีธรรมาภิบาล  
3.กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถบังคับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน  
4.ผู้บริโภคมีภูมิคุ้มกันด้านการคุ้มครองสิทธิผุ้บริโภค  
5.เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
6.ระบบบริหารจัดการองค์กรสามารถตอบสนองภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.บุคลากรมศีักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่แสดงยังไม่ชัดเจนที่จะสะท้อนผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายระยะยาวของ

องค์กรที่จะนำไปสู่การบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร ควรระบุตัวชี้วัดของพันธ
กิจที่จะบรรลุ ร้อยละ 100 ที่สำคัญ มีอะไรบ้าง ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ คืออะไร  

อนุโลมผ่านตามคำตอบในข้อเป้าหมายระยะสั้น 

สผพ. 



๔๒ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคระยะ 20 ปี (2560-2579) ตัวชีว้ัดย่อย 
เช่น 1.ร้อยละของผู้บริโภคได้รับการชดเชย เยียวยา ร้อยละ 85 2.ร้อยละความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ร้อยละ 85 3.ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามพันธกิจ ร้อยละ 100 4.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ร้อยละ 75 
2.2.3 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และมีแผน/แนวทางท่ีรองรับความเสี่ยง/ผลกระทบ 
[/] ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อแผนงานและเป้าประสงค์ต่อหน่วยงานโดย
ความเสี่ยงสำคัญ เช่น  
สคบ. ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจาก 3 ด้าน ดังนี้  
1. ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการร้องทุกข์ด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่สูงขึ้น ในขณะที่กรอบอัตรากำลังของนักสืบยังคงเท่าเดิม  
2. ด้านการเมืองและภัยพิบัติ ได้แก่ การชุมนุม การก่อความไม่สงบ อัคคีภัย รวมไป
ถึงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ  
3. ด้านบุคคล การขาดความรู้ความชำนาญในงานที่รับผิดชอบเนื่องจากการโยกย้าย
ตำแหน่ง 
แผนงาน/แนวทางท่ีรองรับความเสี่ยงคือ  
1. ด้านเทคโนโลยี มีการเตรียมความพร้อม โดยการพัฒนาระบบเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภคพร้อมทั้งมุ่งสู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ พัฒนาระบบจดทะเบียนผู้ประกอบ
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง - สร้างเครือข่าย (อสคบ.) ที่เข้มแข็งเพ่ือทำงานเชิง
รุกเพ่ือลดอัตราการร้องทุกข์และป้องกันการร้องทุกข์ซ้ำ - เชื่อมโยงข้อมูลฯ และแจ้ง
เตือนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันมิให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้ร้องทุกข์ฯ ตั้งแต่ต้นทาง 
โดยเป็นไปตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สคบ. 

ผ่าน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงยังไม่ตอบชัดเจนว่าได้มีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยง

ระดับองค์กรว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ให้บรรลุเป้าหมาย เช่น ด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วมีผลกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร เพื่อนำไปสู่
การวางแผนป้องกัน 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 
 



๔๓ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
2. ด้านการเมืองและภัยพิบัติ โดยมีการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับ
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความ
พร้อมรองรับต่อสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน 
3. ด้านบุคคล มีการวางกรอบอัตรากำลัง การอบรมเพ่ือสร้างความผูกพัน และการ
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) และ ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) เพ่ือใช้แทน
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ส่วนความเสี่ยงด้านอื่นๆ ได้จัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการลดผลกระทบเชิงลบ ประจำปี ส่วนการทบทวนแผนงานยุทธศาสตร์ 
กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี หรือระยะครึ่งแผน (สำหรับแผนระยะ 5 ปี) 
และทุก ๆ 5 ปี (สำหรับแผนยุทธศาสตร์ สคบ. 20 ปี) 
[/]ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลต่อประเทศด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/
สิ่งแวดล้อมโดยผลกระทบที่สำคัญ เช่น  
1. ด้านเศรษฐกิจ คือ ผู้ประกอบการเกิดการฉวยโอกาส เนื่องจากสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ สคบ. ต้องเร่งพัฒนาการดำเนินการแก้ปัญหาร้อง
ทุกข์ฯ และการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  
2.ด้านสังคม คือ เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เนื่องจาก สคบ. ไม่อาจทำหน้าที่แทน
ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ไม่สามารถดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย หรือดำเนินคดีแทน
ผู้บริโภคได้  
3.ด้านสาธารณสุข คือ มีการขายสินค้าและบริการที่อันตรายต่อผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น 
สคบ.ต้องเร่งกำหนดแนวทาง มาตรการ กลไกเพ่ือให้สามารถดำเนินการควบคุม 
กำกับดูแล หรือจับกุมดำเนินคดีได้  
4.ด้านสิ่งแวดล้อม –  
 
 

ไม่ผ่าน 
คำตอบไม่ชัดเจนว่า แผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น ระยะยาวพร้อมค่าเป้าหมาย ได้

มีการวิเคราะห์ผลกระทบหรือความเสี่ยงที ่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข หรือสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติอย่างไร เช่น ความเสี่ยง
ด้านการเกิดโรคระบาดตามที่วิเคราะห์ไว้ จะส่งผลต่อความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์
อย่างไร และนำไปสู่ผลกระทบต่อประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้านอย่างไร 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 



๔๔ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
แผนงาน/แนวทางท่ีรองรับผลกระทบคือ  
1. ด้านเศรษฐกิจ มีการเตรียมความพร้อม โดยการพัฒนาระบบจดทะเบียน 
ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง เพ่ือผลักดันผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบให้
มากขึ้น  
2. ด้านสังคม มีการเตรียมความพร้อม โดยการพัฒนาระบบเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค 
พร้อมทั้งมุ่งสู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ - สร้างและพัฒนาเครือข่าย (อสคบ.) ที่เข้มแข็ง
เพ่ือทำงานเชิงรุกเพ่ือลดอัตราการร้องทุกข์และป้องกันการร้องทุกข์ซ้ำ - เชื่อมโยง
ข้อมูลฯ และแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริโภคกลายเป็น 
ผู้ร้องทุกข์ฯ ตั้งแต่ต้นทาง  
3. ด้านสาธารณสุข ได้แก่ การเชื่อมโยงข้อมูลฯ และแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพเรื่อง
สินค้าและบริการที่อันตราย ส่วนแผนการลดผลกระทบเชิงลบด้านอื่นๆ ได้จัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการลดผลกระทบเชิงลบ ประจำปี มีการทบทวนแผนงาน
ยุทธศาสตร์กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี หรือระยะครึ่งแผน (สำหรับแผน
ระยะ 5 ป)ี และทุก ๆ 5 ปี (สำหรับแผนยุทธศาสตร์ สคบ. 20 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 

  



๔๕ 
 

2.3 แผนขบัเคล่ือนในทุกระดบัและทุกภาคส่วน 

 

  

 

 



๔๖ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 
2.3.1 แผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกด้าน และมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
[/] คือ สคบ. มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2563-2565 
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210630195613.pdf และ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20211006092523.pdf แผน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 1 (2563 - 2565)  บูรณาการร่วมกับ 13 
กระทรวง 31 หน่วยงาน 
https://drive.google.com/file/d/1FwXEeDesZiTJIFtghtiBbui9ZtqVX3In/view?usp=sharing 
ซึ่งตามแผนดังกล่าวมีการกำหนดเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 

ไม่ผ่าน 
ไม่ผ่าน ไม่ได้อธิบายขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ตามข้อ 2.2 และแนวทางในการถ่ายทอด
ลงสู่การปฏิบัติในทุกส่วนงานว่าดำเนินการอย่างไร 

  สผพ. 

2.3.2 แผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการ มีการคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ทำน้อยได้มาก) การลดต้นทุน เพ่ิมความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อประชาชน โดยใช้วิธีการ เช่น 
[/] โดยใช้วิธีการ เช่น  
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ ได้แก่ เนื่องจากจำนวนผู้ร้อง
ทุกข์ฯ ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ที่เพ่ิมมากขึ้น และปัญหาจากการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
distancing) และประกาศ พรก.ฉุกเฉิน (Lockdown) จากการระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลให้
การดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค สะดุดหยุดลง ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ผู้บริโภค สคบ. จงึใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคและการพัฒนาระบบ
ไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) เพ่ือปรับกระบวนการไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ร้องฯ ผู้ประกอบการ และ
นักสืบสวนสอบสวนฯ ที่สำนักงานฯ โดยไกล่เกลี่ยผ่านระบบ VDO conference และพัฒนาระบบจด
ทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (OCPB-Direct) เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบธุรกิจยื่นจดทะเบียนออนไลน์ โดยสามารถลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายการเดินทาง และอำนวยความ
สะดวกรวดเร็วแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ 

ผ่าน 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน 



๔๗ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
- การปรับปรุงกระบวนการ ลดการทำซ้ำและความผิดพลาด ได้แก่ 
นอกจากการอำนวยความสะดวกในด้านรับเรื่องร้องทุกข์ ด้านไกล่เกลี่ย ด้านจดทะเบียน ผ่านระบบ
ออนไลน์ ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการเชิงรับแล้ว สคบ. ยังได้มีการปรับปรุงกระบวนการ ลดการทำซ้ำ และ
ความผิดพลาด โดยพัฒนามาตรการเชิงรุกเพ่ือป้องกันมิให้มีผู้ร้องทุกข์เพ่ิม ด้วยระบบ Chat bot (พ่ี
ปกป้อง) ระบบแจ้งเตือนผู้บริโภค และระบบเครือข่าย เช่น อสคบ. เป็นต้น เพ่ือเป็นการให้บริการ
ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีทันต่อสถานการณ์ 
- การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่  
1. การใช้งานฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Big data) https://ocpbconnect.ocpb.go.th/ 
ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันจำนวน 28 หน่วยงาน เพ่ือใช้ในการสืบค้น
ข้อมูลใน 6 มิติ ได้แก่ ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลบุคคล ข้อมูลการร้องทุกข์ ข้อมูลอนุญาตประกอบธุรกิจ 
ข้อมูลแจ้งเตือนภัย และข้อมูลดำเนินคดี เพ่ือใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงผ่านระบบ
ฐานข้อมูลผู้กระทำผิดทางอาญา (http://crds.ocpb.go.th/)  2. ใช้ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
(https://portal.ocpb.go.th/) สำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามสถานะงาน ส่งต่อไปยังสำนัก กอง กลุ่ม 
ต่างๆ รวมไปถึงแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ตาม SLA ของ สคบ. 
2.3.3 แผนดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการ สนับสนุนความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
[/] แผนฯ มีการบูรณาการร่วมกับแผนการพัฒนาขีดความสามารถและอัตรากำลัง โดย 
สำนักแผนฯ และสำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานและบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป็นแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี และระยะ 5 ปี ของ สคบ. ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 
4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายของ
แผนงานคือ บุคลากรของ สคบ. เก่ง ดี มีความสุข และอุทิศตนทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งได้มีการ
วิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังคนตามภารกิจการดำเนินงานของ สคบ. และคุณสมบัติ ก.พ. 
รวมทั้งการวิเคราะห์ความรู้และทักษะของบุคลากรที่ต้องเพ่ิมพูดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านแบบ
สำรวจเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร ควบคู่กับ

ไม่ผ่าน 
ไม่ได้แสดงชัดเจนถึงแผนบุคลากรที่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่จะส่งผลไปสู่
ความสำเร็จตามเป้าประสงค์ 

 
 
 
 

สลก. หลัก 
สผพ. 

สนับสนุน 

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


๔๘ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
การวิเคราะห์ทักษะความรู้เฉพาะรายบุคคล ความก้าวหน้าในสายอาชีพซึ่งได้ให้ความสำคัญในการ
พัฒนาขีดความสามารถของตำแหน่งในสายงานหลักและสนับสนุน เพ่ือให้ดำเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

[/] แผนฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดย 
มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน โดยสอดคล้องมีแผนปฏิบัติราชการของสคบ. 
รายปีและ ระยะ 5 ปี ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพ่ือ
การคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้มีการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ระบบร้อง
ทุกข์ผู้บริโภค ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ แอปพลิเคชั่น OCPB Connect เป็นต้น รวมถึงการบำรุงรักษา
อุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และได้ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อโซเชียล (Line Facebook และ 
Youtube) ในการสื่อสารกับผู้บริโภคให้มากข้ึน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและ
เพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญต่อการปรับกระบวนงาน Digital 
transformation โดยมีการผลักดันส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาก
ยิ่งขึ้น โดยได้มีการจัดอบรมโดยส่วนเทคโนฯ ของ สคบ. 

ผ่าน 
 

สผพ. 
 



๔๙ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
[/] แผนฯมีการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
โดย มีแผนการเชื่อมโยงรายการบัญชีข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ 
ภาคเอกชนจำนวน 28 หน่วยงาน ข้อมูล 6 มิติ ประกอบด้วย  1) ข้อมูลบุคคล 2) ข้อมูลนิติบุคคล 3) 
ข้อมูลร้องทุกข์ผู้บริโภค 4) ข้อมูลอนุญาตประกอบธุรกิจ 5) ข้อมูลแจ้งเตือนภัย/ข่าวสาร/องค์ความรู้ 
และ 6) ข้อมูลการดำเนินคดี ทั้งนี้ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเบื้องต้นได้ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ 
https://ocpbconnect.ocpb.go.th และแอปพลิเคชั่น OCPB Connect ซึ่งเข้าใช้งานได้เจ้าหน้าที่ 
สคบ., ประชาชนทั่วไป, หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกนั้นๆ และการพัฒนา
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคของ สคบ. ซึ่งเป็นระบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่กระบวนรับเรื่อง คัดกรอง แก้ไขปัญหา 
การติดตามสถานะ รวมถึงการส่งต่อไปยังหน่วยงานอ่ืนโดยใช้งานจากฐานข้อมูลเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
 
 

สผพ. หลัก 
ทุกหน่วยงาน

สนับสนุน 



๕๐ 
 

2.4 การติดตามผลการบรรลเุป้าหมาย การแกไ้ขปัญหา และการรายงานผล 

 

  

 

 

 



๕๑ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
2.4 การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล 
2.4.1 หนว่ยงานมีแผนในการเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุกท่ีเกิดจากการนำผลการวิเคราะห์ คาดการณ์ ไปออกแบบและกำหนดนโยบาย เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการแก้ไข
ปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง (Big Impact) ได้แก่ 
[/] สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อแผน คือ จากรายงานผลกระทบของพฤติกรรม
ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 และรายงาน
ผลกระทบของพฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ปี 2564 
ประกอบกับ รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ พบว่าการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคและวิกฤติ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นตัวเร่ง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนและ
เกิดผลกระทบในวงกว้าง (Big Impact) ได้แก่ เรื่องร้องทุกข์ฯ คงค้าง ไม่สามารถ
ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยได้ทันเวลา ไม่สามารถลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบสินค้าและ
บริการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และอัตราการยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
- การเตรียมความพร้อม ได้แก่ การกำหนดมาตรการเชิงรุกและเชิงรับที่ใช้ในการ
รองรับต่อผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนจนกลายเป็นผู้ร้องทุกข์ 1.พัฒนาการ
เชื่อมโยงข้อมูล Big data ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ 28 หน่วยงาน ข้อมูล 6 
ประเภท เพื่อเป็นฐานให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาการ
คุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น 2.พัฒนาปรับปรุงระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคร่วมกับการพัฒนา
ระบบเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์มุ่งสู่สถานการณ์ชีวิตวิถีปกติใหม่ 3.พัฒนาระบบ
รายงานขั้นตอน ติดตามสถานะเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคหรือ 
Mobile application เพ่ือให้ผู้ร้องฯ ทราบวันเวลาที่แน่นอน  
4.พัฒนาระบบ Mobile application OCPB connect รวมไปถึงระบบ Chat bot 

ไม่ผ่าน  
 ไม่ได้แสดงว่า ระบบการติดตามผลการดำเนินงานมีการเตรียมความพร้อม
รองรับการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับผลการวิเคราะห์การคาดการณ์ผลการดำเนินงานจาก
ข้อ 2.4.3 โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือเกิดผลลัพธ์ที่มีผลกระทบ
ในวงกว้าง จะมีการเตรียมแผนปรับเปลี่ยนเชิงรุกอย่างไร ซึ่งอาจนำไปสู่การกำหนดเป็น
นโยบาย 

สผพ. หลัก 
ทุกหน่วยงาน

สนับสนุน 



๕๒ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
(พ่ีปกป้อง) เพ่ือรองรับการถาม-ตอบ ปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคตลอด 24 ชม 
ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดังกล่าว 
(Digital transformation) สคบ. ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านเชิงนโยบายภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัมนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์
ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้วยการฝึกอบรม 
เพ่ือให้เกิดความชำนาญ 
- แผนการจัดการเชิงรุก ได้แก่ แผนมาตรการเชิงรุก ได้แก่ การป้องกันมิให้ผู้บริโภคท่ี
ได้รับความเดือดร้อนจนกลายเป็นผู้ร้องทุกข์ โดยดำเนินการ 1. ลงพื้นที่ตรวจสอบ
สินค้าหรือบริการที่ไม่ปลอดภัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่๑ ของ สคบ. 2. พัฒนาระบบ
แจ้งเตือนภัยผู้บริโภคจากการเชื่อมโยงข้อมูล Big data ข้างต้น รวมไปถึงการแจ้ง
เตือนสินค้าที่เป็นอันตราย 3. พัฒนาระบบจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบ
ตรงออนไลน์ (OCPB Direct) เพ่ือผลักดันผู้ประกอบธุรกิจเข้าสู่ระบบมากข้ึน 4.
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประเด็นร้อน (Hot issue) ผ่าน clip VDO ใน Youtube 
Facebook หรือ Line ของ สคบ. 5. เร่งพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร
คุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายอาสามัครของ สคบ. ให้มีคุณภาพ 
เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน 
2.4.2 มีระบบในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการ 
[/] หน่วยงานมีระบบในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว ได้แก่ 
สคบ. มีการติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภค แผนปฏิบัติราชการของ สคบ. ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดังนี้ ๑. แผนปฏิบัติราชการรายปี - การติดตาม
และประเมินผล รอบท่ี ๑ (รอบ ๖ เดือน) - การติดตามและประเมินผล รอบท่ี ๒ 

ผ่าน 
ควรแสดงระบบการติดตามผลการดำเนินงานว่ามีแนวทางในการติดตามผล

การดำเนินงานในแต่ละระดับอย่างไร  

สผพ. 



๕๓ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
(รอบ ๑๒ เดือน) ๒. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีการติดตามผลและเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสผ่านคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ๓. แผนปฏิบัติราชการของ สคบ. ระยะ 5 ปี มีการติดตามประเมินผล
รายปี/ ประเมินผลระยะครึ่งแผน/ประเมินผลสัมฤทธิ์ของของแผน (เมื่อสิ้นสุดแผน) 
[/]หน่วยงานมีระบบรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ ได้แก่ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่  
1. เว็บไซต์ Home page ของ สคบ. (www.ocpb.co.th)  
2. รายงานสถิติการร้องทุกข์ผู้บริโภค และการติดตามสถานะเรื่องร้องทุกข์ การแจ้ง
เตือนภัยผู้บริโภค และข้อมูลการอนุญาตประกอบธุรกิจ 
(www.ocpbconnect.co.th)  
3. Mobile application OCPB connects  
4. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ YouTube Facebook Pantip tiktok และ 
Line Official   
5. รายงานประจำปี (Annual Report) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

http://www.ocpb.co.th/
http://www.ocpbconnect.co.th/


๕๔ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
2.4.3 หนว่ยงานมีการคาดการณ์ผลการดำเนินงานตามแผน และทบทวนแผน  
[/] เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
สคบ. มีการวางแผนการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) และ 
SWOT Analysis ในด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย Mega Trend และรูปแบบการใช้ชีวิต 
New Normal รวมทั้ง การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสภาวะการณ์ เพื่อรองรับการปรับ
บริบทการวางแผน การกำหนดเป้าหมายที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งได้มีการนำมา
จัดทำแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที ่2 (พ.ศ. 2566-2570) และแผน
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคระยะ 20 ปี (256๑-25๘๐) พร้อมทั้งกำหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
- การคาดการณ์ ได้แก่ การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดรอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน ตามแผนปฏิบัติราชการ เช่น ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถาน
ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด หากมีการติดตามและ
ประเมินผล รอบท่ี ๑ (รอบ ๖ เดือน) แล้ว และมีการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์
ความสำเร็จของตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเสี่ยงไม่
บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หรือดำเนินการไม่ถึง ๕๐ % จากการดำเนินการ ต้อง
ดำเนินการ ดังนี้ 1) หารือร่วมกับผู้รับผิดชอบตัวตัวชี้วัดเพ่ือรับทราบสภาพปัญหา 
และแนวทางแก้ไข ๒) ปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม/วิธีการ/การเก็บผลผลิตให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับการติดตามและประเมินผล รอบที ่
๒ (๑๒ เดือน) จะมีการติดตามผลการดำเนินงานตามที่มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน

ไม่ผ่าน 
ยังไม่ได้แสดงงความชัดเจนของแนวทางในการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลการ

ดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ว่าใช้วิธีการหรือเครื่องมือใด และวิเคราะห์ปัจจัยใดบ้าง
ในการคาดการณ์ผลในอนาคต 

ยกตัวอย่าง ผลจากการคาดการณ์ของตัวชี้วัดของแผนสำคัญเป็นอย่างไร และ
แนวทางในการปรับเปลี่ยนแผนตามค่าคาดการณ์ดังกล่าวมีแนวทางในการดำเนินการ
อย่างไร  

คำตอบขององค์กรเป็นกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ แต่หัวข้อนี้ถามถึง
ระบบติดตามผลกรดำเนินงาน การคาดการณ์ การวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนเพ่ือรองรับ
ค่าคาดการณ์ 

สผพ. 
 



๕๕ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน และนำมาผลมาพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อพิจารณาทบทวนแผนรายปีต่อไป 
- การปรับแผนให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ ได้แก่ 1.การปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยการจัดทำโครงการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีตอบสนองต่อ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ในด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการ
ปรับสมดลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนในระดับต่าง ๆที่มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
2.การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สนับสนุนการทำงานร่วมกันในการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีสามารถเข้าถึงประชาชนได้
อย่างคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของผู้บริโภค 
เป็นต้น 
3.การส่งเสริมให้บุคลากรมีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสเทศเพ่ิมข้ึน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการรับบริการของ
ประชาชน 
4.การปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การจัด
ประชุมออนไลน์ การรับฟังความคิดเห็นผ่าน Google Form เป็นต้น เพ่ือลดขั้นตอน 
ระยะเวลา และใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า 
 
 
 
 

 

  



๕๖ 
 

 
หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 

  



๕๗ 
 

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาพรวม) 
เป้าหมาย : เพื่อให้ส่วนราชการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการประชาชนที่ทันสมัยรวดเร็วและเข้าถึงในทุกระดับ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการ

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

 

 

  

 

 



๕๘ 
 

3.1 ระบบขอ้มูลและสารสนเทศท่ีทนัสมยัเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการใหบ้ริการและการเขา้ถึง 

 

  

 

 

 



๕๙ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง 
3.1.1 มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 
โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนั้น คือ จากรายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ 
เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และระบบ
บริการข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค OCPB Connect พบว่า ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 
ผู้บริโภคมีรูปแบบการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากข้ึนทั้งใน
และต่างประเทศ มีการใช้ชีวิตอยู่บ้านมากกว่าออกนอกพ้ืนที่สาธารณะ ประกอบกับผู้
ประกอบธุรกิจมีกระบวนการและช่องทางที่หลากหลายในการนำเสนอสินค้า   

เพ่ือนำไปสู่การวางนโยบายเชิงรุก คือ  
1. นโยบายระเบียบ/ข้อบังคับ เช่น การพัฒนา ปรับปรุงนโยบายระเบียบว่าด้วยการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของ สคบ. พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
2.นโยบายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พัฒนาระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ  
เป็นต้น  
3.นโยบายการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เช่น การออกแบบสื่อหรือการนำเสนอข้อมูล
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีน่าสนใจ  
4. นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ขับเคลื่อนผลักดัน
เครือข่ายทุกภาคส่วน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
และผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อวางนโยบายเชิง
รุกที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 

ผ่าน 
 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 



๖๐ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
3.1.2 มีการค้นหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ 
[/] ได้แก่ 
สถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่เพ่ิมข้ึนแบ่งตามชนิดสินค้าหรือบริการ แบ่งตามสาเหตุ
เรื่องราวร้องทุกข์ และแยกตามรายจังหวัด ได้รายงานผลไว้ใน website ของ สคบ. 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/Report) และ Application OCPB connect โดยข้อมูล
เรื่องร้องทุกข์ท่ีเป็น Hot issue จะถูกรายงานผ่านระบบเตือนภัยฯ เพื่อป้องกันและ
นำมาออกเป็นประกาศ ได้แก่ ประกาศรถยนต์มือสองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20171129115011.p
df) ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากู 
(https://www.ocpb.go.th/download/pdf/9_2558.pdf) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่าน Smile box และ 
google form โดยมีผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
https://www.ocpb.go.th/ewtadmin/ewt/department/download/article/arti
cle_20211005123652.pdf และวิจัยการให้บริการของ สคบ. (รายงานการวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการฯ) 

นำมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ  
มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ิมข้ึน ได้แก่ ต้นระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) 
(http://dmediate.ocpb.go.th/) เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคและ 
ผู้ประกอบธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายและทรัพยากรการเดินทาง 2. พัฒนาระบบจดทะเบียน
การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (OCPB Direct) 

ผ่าน 
 

 
 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

http://www.ocpb.go.th/download/article/article_20171129115011.pdf)
http://www.ocpb.go.th/download/article/article_20171129115011.pdf)
(https:/www.ocpb.go.th/download/pdf/9_2558.pdf)
https://www.ocpb.go.th/ewtadmin/ewt/department/download/article/article_20211005123652.pdf
https://www.ocpb.go.th/ewtadmin/ewt/department/download/article/article_20211005123652.pdf


๖๑ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
https://ocpbdirect.ocpb.go.th/ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจยื่น
จดทะเบียนขายตรงฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้สะดวกมากข้ึน เป็นต้น 
3.1.3 มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
[/] คือ 1.ระบบบริการคุ้มครองผู้บริโภค OCPB connect 
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/) 2. เว็บไซต์รายงานผลของ สคบ. 
https://ocpbconnect.ocpb.go.th/Report 3.ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ให้บริการ
ประชาชนของ สคบ. ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ซึ่งมีแบบสำรวจความพึง
พอใจการใช้งานผ่านระบบ https://complaint.ocpb.go.th/ รวมทั้ง การส่งแบบ
สำรวจผ่าน Smile box และ Google Form เพ่ือลดปริมาณกระดาษท่ีต้องใช้ในการ
กรอกแบบสำรวจ (ตามรายงานการวิจัยการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สวนเสียจากการรับบริการของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ 
2562) 
มาใช้ในการค้นหา รวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ นำไปสู่การพัฒนาและออกแบบระบบเพ่ือ
ตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น 1. การออกแบบพัฒนาระบบไกล่
เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) (http://dmediate.ocpb.go.th/) 2.การพัฒนาระบบยื่น
คำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ (OCPB 
Direct) https://ocpbdirect.ocpb.go.th/ 3.ระบบ Chatbot โดยเป็นระบบ AI ที่
ช่วยในการตอบคำถามแทนเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็วเพ่ิมข้ึน   
 

ผ่าน 
 
 

ทุกหน่วยงาน
ที่มีระบบ
เทคโนโลยี

ดิจิทัลบริการ
ประชาชน  

  



๖๒ 
 

3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผกูพนัของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพื่อน ามาใชป้ระโยชน 

   

 



๖๓ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 

3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 
3.2.1 มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันและมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากฐานข้อมูลแหล่งอ่ืนๆ 
[/] ฐานข้อมูลนั้น ได้แก่  
1. การสำรวจความพึงพอใจ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6 ด้าน คือ (ด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้คำปรึกษา ด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง
ทุกข์ ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
เป็นต้น)  
2.ความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความต้องการ/ความ
คาดหวังในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานการบริการในอนาคต  
3. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของ ผู้บริโภค  
ผู้ร้องทุกข์ ผู้ประกอบการ (กลุ่มผู้รับบริการ) รวมไปถึงบุคลากรของ สคบ. มีการ
รวบรวมข้อมูลไว้ในงานพัฒนาระบบราชการ/งานวิจัย และสำรวจฯ 
(https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=412)  
4. การประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (รายงานผลกระทบของ
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 / รายงาน
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 / รายงานการวิจัยมุ่งสู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน 
 ไม่ได้แสดงว่ามีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากฐานข้อมูลแหล่งอื่น ๆ เช่น จากฐานข้อมูลของคู่ความร่วมมือหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์หรือวางแผน
สร้างนวัตกรรมการให้บริการเพ่ิมข้ึน 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

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


๖๔ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 

[/] มาใช้เพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์การให้บริการ หรือ สร้างนวัตกรรมการให้บริการ คือ 
1.สร้างนวัตกรรมการให้บริการ คือ chatbot (พ่ีปกป้อง) 
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/#our-chatbot)  
2.พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยหรือตรวจสอบสถานะผู้ประกอบธุรกิจและระบบติดตาม
สถานะเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค (https://ocpbconnect.ocpb.go.th/)  
3.พัฒนาระบบการจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง (OCPB Direct) 
https://ocpbdirect.ocpb.go.th/ทั้งนี้ รายงานการวิจัยการสำรวจความพึงพอใจและ
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สวนเสียจากการรับบริการของ สคบ. 
ประจำปีงบประมาณ 2562 พบว่า ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการ
ให้ สคบ. ดำเนินการฟ้องคดีแทนผู้ร้องทุกข์เป็นอันดับแรก และการให้บริการแก้ปัญหา
และให้คำปรึกษาเรื่องราวร้องทุกข์เป็นอันดับรองลงมา 

ผ่าน 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโนฯ) 

3.2.2 มีการนำผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาวิเคราะห์ เพ่ือ 
[/] หาแนวทางมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยปัญหา คือ 
จากข้อมูลรายงานการวิจัยการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้สวนเสียจากการรับบริการของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ทำให้ 
สคบ. ต้องแจ้งเตือนผู้บริโภคในเรื่อง Hot issue เพ่ือป้องกันมิให้กลายเป็นผู้ร้องทุกข์ใน
อนาคต ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาล และป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภคจากผู้ประกอบการ  
วิธีการแก้ไขเชิงรุกคือ  
1. พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค 
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/Content)  
2. พัฒนาระบบร้องทุกข์ออนไลน์ (https://complaint.ocpb.go.th/Manage) ที่มี
การเชื่อมโยงกับระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (http://dmediate.ocpb.go.th/)  

ผ่าน 
 

กพบ.  
สผพ. 

(ส่วนเทคโนฯ) 

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


๖๕ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 

3. พัฒนาระบบการยื่นคำขอจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ และ
มีระบบการประเมินความพึงพอใจ (OCPB Direct) https://ocpbdirect.ocpb.go.th 
เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ และผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ
รายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงได้ 
4.พัฒนาช่องทางการแผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพ่ิมข้ึน เช่น Tiktok, 
twitter, Instragram เป็นต้น รวมทั้งการจัดทำสื่อ Infographic Infomotion 
[/] หาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้รับบริการที่มี
ความสำคัญ 2 ลำดับแรก คือ จากรายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์เชิงสถิติ
จากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งได้มีการวิเคราะห์
ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (Business Ecosystem) พบว่า  
ผู้รับบริการที่มีความสำคัญลำดับที่ 1 คือ กลุ่มผู้บริโภคหรือผู้ร้องทุกข์  ลำดับที่ 2 คือ 
กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ถูกร้องทุกข์ 
มีความต้องการ คือ ผู้บริโภค ต้องการได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
และได้รับการชดเชยเยีวยาที่เป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการ ผู้ประกอบธุรกิจ 
ต้องได้รับความเป็นธรรมและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญ 2 ลำดับแรก คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ความสำคัญลำดับที่ 1 คือ ภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญลำดับที่ 2 
คือ ภาครัฐและเอกชน 
มีความต้องการ คือ ภาคประชาชน ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี
ทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็วทันต่อสถานการณ์เพ่ือให้รู้จักสิทธิผู้บริโภค 2. ภาครัฐและ
เอกชน ต้องได้รับการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคท่ียั่งยืน ตอบสนองต่อประชาชนให้ได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัย 

ผ่าน 
 

 
 

กพบ. 

https://ocpbdirect.ocpb.go.th/


๖๖ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 

[/] หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงาน คือ การจัดให้มีการอบรมกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์เพื่อเพ่ิมศักยภาพการให้คำปรึกษา แนะนำด้านกฎหมายต่อ ผู้ร้องทุกข์และ
ผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
 

กพบ. กกค. 

  



๖๗ 
 

3.3 การสร้างนวตักรรมการบริการท่ีสร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความตอ้งการเฉพาะ 

 

 

 

  

 

 



๖๘ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 

3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 
3.3.1 มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เฉพาะกลุ่ม 
[/] คือ 1.ระบบยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบ
ตรง (OCPB Direct) https://ocpbdirect.ocpb.go.th ออกแบบการรับบริการได้
เฉพาะกลุ่ม ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ จากเดิมต้องเดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง, 
การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจดทะเบียน, การการวางหลักประกัน ซึ่งเมื่อมีระบบ
ดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการยื่นขอจดทะเบียน
ได้มากข้ึน 2.ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (http://dmediate.ocpb.go.th/)  
ออกแบบมาเพ่ือรองรับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยช่วยลด
ข้อจำกัดในการเดินทางมาเพ่ือเจรจาไกล่เกลี่ย และสนับสนุนขั้นตอนการทำงานผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยระบบมีการเชื่อมโยงกับระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค สามารถติดตาม
สถานะ ผลการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน และลด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ 

ผ่าน 
 
 
 
 
 

กพบ. 
สผพ. 

(ส่วนเทคโน) 

3.3.2 มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ภาพรวม 
[/] คือ สคบ. มีการสร้างนวัตกรรม ได้แก ่1. ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ 
(https://complaint.ocpb.go.th/Manage) เชื่อมโยงกับต้นแบบระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ (D-Mediate) (http://dmediate.ocpb.go.th/)  
2. ระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค https://ocpbconnect.ocpb.go.th/ อาทิ 
ข้อมูลบุคคล ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต ข้อมูลเตือนภัยและข้อมูลการ
ดำเนินคดี เป็นต้น  
3. ระบบยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ 

ผ่าน 
 
 
 

กพบ. 
สผพ. 

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


๖๙ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 

(OCPB Direct) https://ocpbdirect.ocpb.go.th โดย สคบ. ดำเนินการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ร้องทุกข์โดยภาพรวมเป็นหลัก 
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 จะทำหน้าที่นำข้อมูล องค์
ความรู้ ของ สคบ. ส่งต่อไปยังผู้รับบริการ โดย Chat Bot สามารถตอบคำถามเฉพาะ
เรื่อง ไปยังผู้ที่ถามคำถามนั้น เป็นรายบุคคล, สำหรับข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลไว้แล้วได้มา
จาก Call center ซ่ึงได้จากการประสานงานภายใน, ส่วนข้อมูลที่จะได้จากหน่วยงาน
ภายนอก ได้ดำเนินการหารือและประสานงานดำเนินการร่วมกันกับ คปภ. ซึ่งมีความ
ยินดีให้ สคบ. เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ
ในเชิงเทคนิค 
 
 
 

ไม่ผ่าน 
ไม่ชัดเจนว่านวัตกรรมอะไรที่แสดงถึงการให้บริการที่ออกแบบได้เฉพาะบุคคล 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

  

https://ocpbdirect.ocpb.go.th/


๗๐ 
 

3.4 กระบวนการการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนท่ีรวดเร็วและสร้างสรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 



๗๑ 
 

 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
3.4 กระบวนการการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ 
3.4.1 มีวธิีการตอบสนองกลับและแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างเชิงรุก รวดเร็ว ทันกาล 
[/] โดย 
เมื่อมีผู้ร้องเรียนส่งคำร้องเรียนเจ้าหน้าที่ผ่านแบบฟอร์มการร้องเรียนทางเว็บไซต์หรือ 
Email ทาง สคบ. จะเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกระบวนการประสานตอบกลับผ่านช่อง
ทางการสื่อสารทางโทรศัพท์, Email ในเบื้องต้นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและสอบถาม
ปัญหา เพ่ือสร้างความมั่นใจในการแก้ไขข้อร้องเรียน และเกิดความพึงพอใจ 

ไม่ผ่าน 
ไม่ได้แสดงชัดเจนว่าระบบดังกล่าวจะสามารถตอบสนองในการแก้ไขปัญหา

เบื้องต้นให้แก่ผู้บริโภคท่ีร้องเรียนเข้ามาได้ 

สลก.  
 

3.4.2 มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน 
[/] มีช่องทางหลักการรับเรื่องร้องเรียน ผ่าน 

 
สลก. 

[/] ระบุข้ันตอนและผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน 
 

ผ่าน 
 

 

[/] กำหนดระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียน ตามลักษณะความสำคัญของข้อร้องเรียน ผ่าน 
 

 

[/] การติดตาม และประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน 
 

ผ่าน  

3.4.3 มีการรวบรวมข้อมูล สถิติข้อร้องเรียนมาเรียนรู้ และวิเคราะห์หาทางแก้ไขเพ่ือลดอัตราข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้ำ ตอบสนองข้อร้องเรียน โดยข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้ำ 
[/] คือ มีการรวบรวมข้อมูลสถิติข้อร้องเรียนมาเผยแพร่ลงในระบบโดยสามารถ 
download รายงานข้อมูลผู้ร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ที่ ข้อมูลสถิติรายงานเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 
(https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=347) 

ไม่ผ่าน 
ไม่ชัดเจนว่าเรื่องร้องเรียนที่พบบ่อย ๆ คืออะไร และมาตรการเชิงรุกที่ตอบไว้

ไม่ชัดเจนว่ากลยุทธ์ที่ระบุมาสำหรับอบรมผู้ใด 

สลก. หลัก  
สผพ.  

(ส่วนเทคโน) 
สนับสนุน 

https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=347


๗๒ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
และมีแนวทางในการแก้ไข คือ  
1. มาตรการเชิงรับ สคบ. รับเรื่องร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20181213112146 
.pdf) และจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สำนักงาน ปปช. สำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน โดยผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการตามงานสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สคบ. 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20180509145914.p
df)  
2. มาตรการเชิงรุก มีการกำหนดยุทธศาสตร์ (สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต)  
กลยุทธ์ (ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต)  
โดยดำเนินการผ่านการอบรมโครงการและกิจกรรมต่างๆ  
3. มีการรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน/ 
รอบ 12 เดือน) ประจำทุกๆ ปี 
3.4.4 มีช่องทางการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด 
[/] โดยวิธ ี
สคบ. จะดำเนินการตาม SOP และ SLA ที่ได้กำหนดไว้ในเรื่อง งานสืบสวนข้อเท็จจริง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สคบ. โดยเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20180509145914 
.pdf 
 
 

ผ่าน 
 

สลก. หลัก  
สผพ.  

(ส่วนเทคโน) 
สนับสนุน 

file:///C:/Users/Acer/Desktop/PMQA%20ถอดบทเรียน%20%202564/(https:/www.ocpb.go.th/download/article/article_20181213112146.pdf)
file:///C:/Users/Acer/Desktop/PMQA%20ถอดบทเรียน%20%202564/(https:/www.ocpb.go.th/download/article/article_20181213112146.pdf)
สคบ.%20(https:/www.ocpb.go.th/download/article/article_20180509145914.pdf)
สคบ.%20(https:/www.ocpb.go.th/download/article/article_20180509145914.pdf)
สคบ.%20(https:/www.ocpb.go.th/download/article/article_20180509145914.pdf)


๗๓ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
3.4.5 มีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและสนับสนุนระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิผล จนก่อให้เกิดความผูกพันของผู้รับบริการต่อหน่วยงาน 
[/] ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นความผูกพันของผู้รับบริการที่เกิดจากการนำระบบ
ดังกล่าวมาใช้ในการจัดการและสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน คือ   

1.นำระบบการสื่อสารผ่านสายด่วน 1166 มาใช้ในการสื่อสารและสนับสนุนการ
จัดการข้อร้องเรียน เพ่ือให้เกิดความสะดวก และตอบกลับได้รวดเร็ว รวมทั้งเป็นช่อง
ทางการสื่อสารที่สร้างความผูกพันแก่ผู้รับบริการได้ง่าย 
2.ระบบ Chatbot AI มาสนับสนุนการจัดการข้อร้องเรียนโดยให้ข้อมูลและตอบคำถาม
ในเบื้องต้นเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วทันกาล และมีการสื่อสารสร้างความผูกพัน
แก่ผู้รับบริการที่เข้าใจง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน 
ไม่ได้แสดงตัวอย่างที่ชัดเจนที่สะท้อนความผูกพันของผู้รับบริการ 
 

 

สลก. หลัก  
สผพ.  

(ส่วนเทคโน) 
สนับสนุน 

  



๗๔ 
 

 
หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

  



๗๕ 
 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (ภาพรวม) 
เป้าหมาย : เพื่อให้ส่วนราชการมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ มากำหนดตัววัดที่สามารถใช้ติดตามงานทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมี

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

 

 



๗๖ 
 

4.1 การใชข้อ้มูลในการก าหนดตวัวดัเพ่ือติดตามงาน และการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ 

 

   

 



๗๗ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.1 การใช้ข้อมูลในการกำหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
4.1.1 มีการกำหนดสารสนเทศท่ีสำคัญเพ่ือ 
[/] ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยสารสนเทศนั้น คือ  
ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ สคบ. 2564 – 2565 (ฉบับปรับปรุง)
(https://drive.google.com/file/d/1eOv1iXRr0htCGyUFFYi5cSu14Bo6Yat9/view
?usp=sharing) มีระบบสารสนเทศท่ีสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 2 ด้าน คือ  
      1.ข้อมูลสถิติ นำไปสู่การวางแผน นโยบายและประเมินการทำงาน ได้แก่ รายงานสถิติ
จากระบบร้องทุกข์ (ocpbconnect.ocpb.gp.th/Report) ทำให้ทราบถึงสถิติเรื ่องร้องทุกข์ฯ 
รายงานสถิติความพึงพอใจในการใช้บริการด้านต่างๆ (ตามผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ร้องทุกข์ผู้บริโภค) 
       2. การพัฒนาระบบวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดองค์กร ได้แก่ ระบบงานสู่การบริหาร
ภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัล (ATM) (atm.ocpb.go.th/) โดยระบบสามารถวิเคราะห์และติดตาม
ตัวชี้วัดองค์กร โดยช่วยลดระยะเวลาการรายงานจาก 54 คงเหลือ 36 วัน ซึ่งผู้บริหารสามารถดู
ผลการดำเนินการและความก้าวหน้าเพ่ือปรับปรุงได้อย่างทันการณ์ และการปรับปรุง
กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนโดยการนำระบบบริหารงานยุทธศาสตร์
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (CSMS) ดูภาพรวมการบริหารงานงบประมาณและความก้าวหน้า
ของภารกิจด้านต่าง ๆ ได.้ 

ผ่าน  
 

สผพ. 
กพบ. 

[/] การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยสารสนเทศนั้น คือ  
1. ด้านภารกิจหลัก  
       1.1 งานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ฯ คือ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคสำหรับเจ้าหน้าที่ 
(complaint.ocpb.go.th/) มีการรับ-ส่ง ติดตาม แก้ไข รายงานโดยมีคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) 

ผ่าน  
 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

https://drive.google.com/file/d/1eOv1iXRr0htCGyUFFYi5cSu14Bo6Yat9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eOv1iXRr0htCGyUFFYi5cSu14Bo6Yat9/view?usp=sharing
https://complaint.ocpb.go.th/


๗๘ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
/ข้อตกลงการให้บริการ (SLA) ที่กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาไว้ชัดเจน และมีการแจ้งเตือน
สถานะไปยังผู้ร้องฯ ผ่าน E-mail และ Application OCPB connect  
      1.2 งานสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบข้อมูลบุคคล-นิติบุคคล โดย
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ระบบสารสนเทศ คือ ระบบฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดทางอาญา 
(crds.ocpb.go.th/)  
      1.3 งานตรวจสอบสถานะผู้ประกอบธุรกิจ สถิติผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ข้อมูล
ข่าวสารองค์ความรู้ของ สคบ. การแจ้งเตือนภัย โดยเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการผ่านช่อง
สืบค้นข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์ (ocpbconnect.ocpb.go.th)  
2. ด้านภารกิจสนับสนุน  
       2.1 เจ้าหน้าที่สามารถรายงานผลการดำเนินการและความก้าวหน้าของภารกิจตาม
ตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการได้ผ่านระบบวิเคราะห์และ
ติดตามตัวชี้วัดองค์กร (ATM)  
      2.2 เจ้าหน้าที่สามารถรายงานผลการดำเนินการงบประมาณที่ใช้ ความก้าวหน้าของ
ภารกิจผ่านระบบบริหารงานยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค CSMS) 
[/] การใช้ประโยชน์/สร้างการรับรู้ต่อประชาชน โดยสารสนเทศ คือ  
สคบ. ได้มีการพัฒนาและสร้างระบบบริการคุ้มครองผู้บริโภค ocpbconnect.ocpb.go.th ที่มี
ข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 28 หน่วยงาน 6 
มิติข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลแจ้งเตือนภัย ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ 
ข้อมูลดำเนินคดี และข้อมูลอนุญาตการประกอบธุรกิจ โดยมีการให้บริการและสร้างการรับรู้
ต่อประชาชนประกอบด้วยบริการด้านสารสนเทศ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านร้องทุกข์และ
ตรวจสอบสถานะเรื่องร้องทุกข์ รวมทั้ง สถิติร้องทุกข์ของหน่วยงาน 2. การแจ้งเตือนภัย
สินค้าและบริการที่เป็นอันตราย 3. การตรวจสอบสถานะผู้ประกอบธุรกิจ  และ 4. ข่าวสาร 
องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการให้บริการและข้อมูลข่าวสาร

ผ่าน 
 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 



๗๙ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
ที่ครอบคลุม เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และบริการต่าง ๆ ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีระบบ Chatbot พ่ีปกป้อง (AI) 
เพื ่อช่วยในการถาม-ตอบ ข้อสงสัยให้กับประชาชนกรณีที ่มีข้อสงสัยด้านการคุ ้มครอง
ผู้บริโภคในมิติต่าง ๆ 
4.1.2 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเป็น ดังนี้ 
[/] มีความน่าเชื่อถือ ผ่าน 

ข้อมูลในการนำเสนอผลการดำเนินงานต้องปรากฏในรายงาน 
งานวิจัย หรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การอ้างอิงมีความน่าเชื่อถือ 

 

[/]  มีความพร้อมใช้งานและข้อมูลทันสมัย ผ่าน 
การจัดการข้อมูลและสารสนเทศต้องสามารถใช้ได้จริง และสร้าง

ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ได้ 

 

[/] สะดวกต่อผู้ใช้งาน ผ่าน 
การจัดการข้อมูลและสารสนเทศต้องผ่านการ สำรวจความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งาน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้งานจริง 

 

4.1.3 ข้อมูลสารสนเทศถูกนำมาวิเคราะห์ ประมวลผลและสามารถนำไปเผยแพร่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพ่ือการใช้ประโยชน์ของสาธารณะ โดยข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ 
1.ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ (complaint.ocpb.go.th/) การตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการ 
การเตือนภัยผู้บริโภค ผ่านเว็บไซต์ ocpbconnect.ocpb.go.th และ Mobile application 
OCPB    
2.ให้บริการสอบถามผ่านระบบ chat bot (พ่ีปกป้อง)(ocpbconnect.ocpb.go.th/#our-
chatbot)   
3.วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลในมิติด้านต่างๆ สำหรับบริการประชาชน และเจ้าหน้าที่ 
ได้แก่ สถิติเรื่องร้องทุกข์ของ สคบ. รายปีแยกตามหน่วยงานการรับและส่งต่อเรื่องร้องทุกข์ฯ 
ทางช่องทางเว็บไซต์ Mobile application 

ผ่าน 
 คำตอบยังไม่ชัดเจนว่า มีรายงานข้อมูลและสารสนเทศใดที่เผยแพร่แก่
สาธารณะด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถติดตามหรือเข้าใจได้ง่าย 

 
 
 
 
 

สผพ.  
(ส่วนเทคโน) 

และ 
ทุกหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง
สนับสนุน 

 
 



๘๐ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.จัดทำชุดบัญชีข้อมูลฯ รูปแบบ API เพื ่อเชื ่อมโยงข้อมูลฯ ผ่าน Data warehouse 
(portal.ocpb.go.th) และจัดทำ OPEN DATA ในรูปแบบ API พร้อมมีคู่มือเพ่ือใช้ประโยชน์   
5. มีการเผยแพร่ฯ ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ocpb.go.th) จากกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง
ทุกข์ฯ ได้วิเคราะห์และประเมินผลด้านความคุ้มทุน การเปรียบเทียบกับคู่เทียบการ
คาดการณ์อนาคต และความพึงพอใจของการใช้ระบบฯ (ผ่านรายงานผลกระทบของ
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 และรายงานการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ  
เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



๘๑ 
 

4.2 การวิเคราะห์ผลจากขอ้มลู และตวัวดั เพื่อน าไปการพฒันาและแกไ้ขปัญหา 
 

 

  

 

 



๘๒ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
4.2.1 หน่วยงานมีการรวบรวมและจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพ่ือนำมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการทำงาน 
[/] โดยข้อมูล คือ ภายใต้โครงการพัฒนาการให้บริการผู ้บร ิโภค ข้อมูลขนาดใหญ่  
(big data) มีแหล่งที่มาของข้อมูล 2 ส่วน คือ  
1. ข้อมูลที่ได้จากภายใน สคบ. ได้แก่. 
   - ข้อมูลที่ได้จากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (complaint.ocpb.go.th/) ได้แก่ ข้อมูลผู้ร้องฯ 
(บุคคลหรือนิติบุคคล) ข้อมูลผู้ถูกร้องฯ หรือผู้ประกอบการ (บุคคลหรือนิติบุคคล) ช่องทาง
เรื่องร้องทุกข์ ประเภทร้องทุกข์ และสาเหตุเรื่องร้องทุกข์ เป็นต้น  
    - ข้อมูลจากระบบจดทะเบียนธุรกิจขายตรงฯ (biz.govchannel.go.th/) และนำไปสู่
การพัฒนา (ocpbdirect.ocpb.go.th)  
2.ข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลด้านต่างๆ 6 ประเภท ได้แก่ ข้อมูล
บุคคล ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลร้องทุกข์ผู้บริโภค ข้อมูลอนุญาตประกอบธุรกิจ ข้อมูลเตือน
ภัย/ข่าวสาร/องค์ความรู้ และข้อมูลการดำเนินคดี ร่วมกับหน่วยงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจำนวน 28 หนว่ยงาน (99 รายการบัญชีข้อมูล) เพ่ือนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) ไปพัฒนาบริการให้กับประชาชนสร้างคุณค่าในอนาคต วิเคราะห์แนวโน้มทิศทาง
ปัญหาการร้องทุกข์ในมิติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือวางแผน กำกับ ติดตามการแก้ไขปัญหา
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม 

ผ่าน 
  

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

4.2.2 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือนำไปใช้ค้นหาสาเหตุของปัญหา 
[/] คือ โดยใช้ทั้งระบบวิเคราะห์ (Business Intelligence, Tableau 
(analytics.ocpb.go.th/#/signin)) และนักวิเคราะห์ฯดังนี้  
1.ข้อมูลทั้ง 6 ประเภทจาก 28 หน่วยงาน จัดทำโดยใช้ Data Warehouse ในการ
แบ่งกลุ่มข้อมูลเพ่ือรองรับ Big Data ในอนาคต การวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผ่าน 
Dashboard สำหรับผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์และวางแผน ตัดสินใจ และวางนโยบายเชิงกล

ไม่ผ่าน 
ไม่ได้แสดงชัดเจนถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Big data ว่า

ผลกระทบต่อผู้บริโภคจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีใช้ internet สูงขึ้น เกิดผล
กระทบจากสาเหตุอะไร นำไปสู่การวางนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไร เช่น 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

และ 
ทุกหน่วยงาน



๘๓ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธ์ใหม่ๆ (poral.ocpb.go.th/) เช่น สถิติเรื่องร้องทุกข์ท่ัวประเทศของ สคบ. ต่อปี เป็น
ต้น (ocpbconnect.ocpb.go.th/Report)   
2.นักวิเคราะห์ฯ ของ สคบ. ได้รวบรวมข้อมูลจากข้อมูลขนาดใหญ่ และแบบสำรวจความ
พึงพอใจ เพ่ือค้นหาสาเหตุของปัญหา เช่น ผลกระทบจากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่
สูงขึ้นของคนไทยผลจากการระบาดของโรค Coivd-19 เป็นต้น (รายงานผลกระทบของ
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 และ รายงาน
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ. 
2564-2565) รวมไปถึงการพัฒนาระบบรายงานผลการร้องทุกข์ที่ได้จากการสะท้อน
ระดับความพึงพอใจของ (รายงานผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ของ 
สคบ.ปี 2563-2564) 

และแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายโดย 
   1. ผู้บริหารกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินงานของ สคบ. 
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20201222165901.pdf 
พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ การสื่อสาร นวัตกรรมและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค ที่ทันสมัย รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ผ่านระบบ e-Service ต่างๆ เพื่อ ลด
ขั้นตอน อำนวยการความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ รวมไปถึงเผยแพร่และประชาชนสัมพันธ์ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใน
รูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเปิดเผยข้อมูลให้เป็นสาธารณะ สร้างช่องทางที่หลากหลาย 
รวมทั้งการพัฒนาระบบคลังความรู้ผู้บริโภคให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
    2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 (พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพ่ือการ
คุม้ครองผู้บริโภค) โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
และพัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

เรื่องท่ีร้องทุกข์ส่วนใหญ่คืออะไร มีสาเหตุจากอะไร นำไปสู่การวางนโยบายใน
การคุ้มครองอย่างไร 

 

ที่เก่ียวข้อง
สนับสนุน 



๘๔ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 (พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ) โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การที่ทันสมัย (Smart Office) 
4.2.3 หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เชื่อมโยงผลการวิเคราะห์เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์ สนั บสนุนการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกระดับ โดยเทคโนโลยีที่นำมาใช้ 
[/] คือ สคบ. มีการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี Data Visualization ดว้ยซอฟต์แวร์ 
Tableau (ข้อมูลทั้ง 6 ประเภทจาก 28 หน่วยงาน) อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้ระบบ Business Intelligence (Tableau) 
(analytics.ocpb.go.th/#/signin) สำหรับนำมาวิเคราะห์ข้อมูล 6 ประเภทจาก 28 
หน่วยงาน (portal.ocpb.go.th/) รวมทั้ง สคบ.ได้พัฒนารูปแบบการรายงาน Dashboard 
สำหรับผู้บริหาร เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์และวางแผนในการตัดสินใจถึงการกำหนด
แผนงานและสร้างการดำเนินงานเชิงนโยบายสู่การทำงานเชิงกลยุทธ์ใหม่  ๆเพ่ิมขึ้น 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/Report) 

สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ โดยยกตัวอย่างสถานการณ์
และผลลัพธ์ จากการวิเคราะห์ที่ได้จากระบบ Business Intelligence (Tableau) 
(analytics.ocpb.go.th/#/signin)  
ทำให้ สคบ. ทราบถึงความต้องการในอนาคต เช่น การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จะถึงจุดวิกฤตในไม่ช้า ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงโครงสร้าง กรอบ
อัตรากำลัง หรือนโยบายแก้ไขอ่ืนๆ เพ่ือรับมือเหตุการณ์ดังกล่าว ได้แก่ 1. ระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภค (complaint.ocpb.go.th/) นำไปสู่ต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(dmediate.ocpb.go.th/) ระบบฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดทางอาญาด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (crds.ocpb.go.th/)   
2.ระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (ออนไลน์) 

ไม่ผ่าน 
 ไม่ได้แสดงชัดเจนว่า ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการติดตามผลการ
ดำเนินงานสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น การรายงาน 
Dashboard สามารถส่งผลรายงานไปยังผู้บริหารในแต่ละระดับให้สามารถติด
สินใจสั่งการเพื่อตอบสนองได้ทันกาลหรือสามารถคาดการณ์ผลการดำเนินงาน
ต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที 

  
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

และ 
ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง
สนับสนุน 



๘๕ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
ocpbdirect.ocpb.go.th รวมทั้ง สามารถนำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์วิจัยจนเกิดผลผ่าน 
รายงานผลการวิจัยผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องทุกข์ปี 2563 และรายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้อง
ทุกข์ผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
4.2.4 มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่สำคัญ 
[/] เช่น การเปรียบเทียบข้อมูล 
1.ภารกิจการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ผู้บริโภค โดยข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ คือ ระยะเวลาใน
การแก้ไขปัญหา จำนวนเรื่องยุติสำเร็จ จำนวนเรื่องยุติสำเร็จต่อจำนวนผู้ปฏิบัติงาน จำนวน
เรื่องยุติสำเร็จต่องบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  
2.ภารกิจการรับจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง โดยข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ คือ 
ระยะเวลาในการจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ   
3.ภารกิจการตรวจสอบสินค้าและบริการ ข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบ คือ แผนการออก
ตรวจ ผลการตรวจสอบฯ  
กับคู่เทียบ คือ 
1.ภารกิจการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ผู้บริโภค  สามารถเปรียบเทียบได้กับ ศาลยุติธรรม (ฟ้อง
ศาลเองผ่านทนาย) สภาองค์กรของผู้บริโภค  
2.ภารกิจการรับจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง สามารถเปรียบเทียบได้กับ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า  
3. ภารกิจการตรวจสอบสินค้าและบริการ สามารถเทียบได้กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(DSI) ศูนย์ดำรงธรรม (กระทรวงมหาดไทย) 

ผ่าน 
 

สผพ. กพบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3 การจดัการความรู้ และใชอ้งคค์วามรู้เพื่อเรียนรู้ พฒันา แกปั้ญหา และสร้างนวตักรรม 

 



๘๖ 
 

  
 

 



๘๗ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม 
4.3.1 หน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 
[/] โดยวิธี  มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ของ สคบ. (Knowledge 
Management Team) 
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20211118175403.pdf 
เพ่ือทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน คัดเลือกองค์ความรู้ ส่งเสริมสนับสนุน
เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยได้มีการดำเนินการจัดประชุมคณะทำงาน
ฯ เพื่อจัดทำแผนงานการจัดการความรู้ ปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.
กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้มุ่งสู่นวัตกรรม 2.กิจกรรมการโต้วาที 3.กิจกรรมการประกวด
คลิปวีดีโอการเผยแพร่กิจกรรมความรู้ (แข่งขันทำสื่อท่ีน่าสนใจทั้ง Motion Graphics และ
คนแสดง)  
ซึ่งถือเป็นการการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) โดยมีการดำเนินงานตาม
ขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้และมีการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ
ความรู้ของ สคบ. ประจำปี 2564  (www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=187) 
และมีการใช้ประสบการณ์ของบุคลากร โดยใช้การดำเนินการด้วย SLA และ SOP 
(www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=193) 

ผ่าน 
 

กพบ. หลัก 
ทุกหน่วยงาน 

สนับสนุน 

4.3.2 หนว่ยงานมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับองค์กรภายนอก 
[/] เช่น หน่วยงานมีระบบบริการคุ้มครองผู้บริโภค https://ocpbconnect.ocpb.go.th/ ที่
เกิดจาการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 28 
หน่วยงาน ประกอบด้วย 6 มิติข้อมูล ได้แก่ ได้แก่ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลแจ้ง
เตือนภัย ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ ข้อมูลดำเนินคดี และข้อมูลอนุญาตการประกอบธุรกิจ 
ยกตัวอย่างเช่น  

ผ่าน 
 
 
 

กพบ. 
สผพ. 

(ส่วนเทคโน) 



๘๘ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
1.การเชื่อมโยงข้อมูลบุคคล (บัตรประชาชน) ร่วมกับกรมการปกครองและข้อมูลนิติบุคคล
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
2.การเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรม , กรมการค้าภายใน, 
คปภ., อย. เป็นต้น  

เพ่ือนำไปใช้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม/แก้ปัญหา คือ 
นำไปสู่การสร้างระบบฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดทางอาญาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผลและบันทึกความผิดอาญาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ
ประชาชน (crds.ocpb.go.th/) และ การสร้างระบบการรับ-ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภค
ระหว่างหน่วยงาน โดยผู้ร้องทุกข์ ไม่จำเป็นต้องร้องทุกข์ให้เกิดความซ้ำซ้อน 
(complaint.ocpb.go.th/) 
4.3.3 หน่วยงานมีกระบวนการจัดการความรู้ (รวบรวม วิเคราะห์) 
[/] คือ มีการจัดทำแผนกิจกรรมการบริหารจัดการความรู้ KM ของ สคบ. ประจำปี 2564 
โดยกิจกรรมมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้ไปใช้สร้างนวัตกรรม เช่น  
1.กิจกรรมการสร้างองค์ความรู ้มุ ่งสู ่นวัตกรรม โดยเป็นการออกแบบแนวคิดเกี ่ยวกับ
นวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการทำงานของ สคบ.  
2.กิจกรรมการโต้วาที มีจำนวน 2 ทีม โดยการนำองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมา
สื่อสาร ตอบโต้กันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน   
3.กิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอการเผยแพร่กิจกรรมความรู้ มีจำนวน 6 ทีม แข่งขันทำสื่อ
ที่น่าสนใจทั้ง Motion Graphics และคนแสดง ซึ่งถือเป็นการการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(Action Learning)  (ตามแผนกิจกรรมการบริหารจัดการความรู้ KM ของ สคบ. ประจำปี 
2564) - แผนปฏิบัติราชการด้านประชาสัมพันธ์ที่ได้จากการสะท้อนของแบบสอบถามของ
ผู้บริโภค 

ผ่าน 
 

กพบ. 



๘๙ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
-  นโยบายท ิศทางการดำเน ินงานของ สคบ.  จากการเปล ี ่ ยนแปลงด ้านด ิจ ิทัล 
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20201222165901.pdf 
4.3.4 หน่วยงานมีการนำองค์ความรู้ 
[/] ด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านโปรแกรมตัดต่อ ออกแบบ เช่น inkscape 
Powtoon Piktochart เป็นต้น ซึ่งได้มีการถ่ายทอดไปยังบุคลากรสามารถศึกษาดูงาน 
(Study tour) สอนงาน (Coaching) และเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) ภายใต้
หลักสูตรการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้ไปใช้สร้าง
นวัตกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ไปใช้ในการปรับปรุงการทำงาน/แก้ปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบตัิที่ดี (Best Practices)/มาตรฐาน
ใหม่ คือ 

บุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดสื่อประชาชนสัมพันธ์และ Information และ
กิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้สร้างนวัตกรรม สามารถปรับปรุงการทำงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีมีมาตรฐาน โดย
สามารถออกแบบ Infographic และ Information ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Animaker 
Canva และ TTS Demo เป็นต้น และสามารถสื่อสารองค์ความรู้ในรูปแบบ One Page ให้
ประชาชนรับรู้เข้าใจสามารถจดจำได้ง่าย 

 
 
 
 

ไม่ผ่าน 
ไม่ได้แสดงว่ามีการนำองค์ความรู ้ไปใช้ในการสร้างมาตรฐานการ

ทำงานใหม่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
ตัวอย่างที่แสดงเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้สามารถปรับปรุง

การทำงานแต่ไม่ได้แสดงชัดเจนว่ามาตรฐานใหม่หรือ Best Practice คืออะไร 

กพบ.  
ทุกหน่วยงาน 

สนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 

 

 

  

 

 



๙๑ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัล 
4.4.1 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยความเสี่ยง 
[/] คือ 
ได้จ ัดทำหลักเฏณฑ์นโยบายการกำกับดูแล ความเสี ่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technoloogy Risk) และนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดทำแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. ประกอบด้วย การประเมินความ
เสี ่ยงและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี ่ยง ตามแนวทางการควบคุมความเสี ่ยงกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งพบว่า มีความเสี่ยงได้แก่  
1.ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว  
2.ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและซับซ้อนมาก  
3.ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ IT ที่รองรับการดำเนินธุรกิจ  
4.ความเสียงของการบริหารจัดการโครงการด้าน IT ซึ่ง สคบ. ได้มีการจัดการความเสี่ยง 
โดยมีการรองรับด้วยแผนการบริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัต ิ ( IT 
Contingency Plan)  แผนป้องกันข้อมูลบนไซเบอร์ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิด
จากปัญหาภัยคุกคามหรือความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้ง มีนโยบายแนวทางการป้องกันข้อมูล
ส่วนบุคคล PDPA และมีระบบสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
  

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 



๙๒ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.4.2 หน่วยงานมีแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพ่ือจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ตามมาตรฐานกำกับข้อมูล และรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
[/] โดยสาระสำคัญของแผน คือ 
สคบ. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ปี 2564 – 2565 (ฉบับปรับปรุง)  ที ่ได้มีการ
วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพ่ือรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบใหม่ๆ โดยมีการวิเคราะห์
ข้อมูลผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์สถานภาพองค์กรและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210618221141.pdf) และพันธกิจที่ 
3 พัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ
เพื ่อให้มีประสิทธิภาพเพื ่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมุลในการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีแนวทางพัฒนาระบบ
และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกภารกิจ และส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองผู้บริโภคระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 2565) 
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210826095608.pdf 

ผ่าน 
 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

4.4.3 หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ใช้ในการตัดสินใจ และใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิผล (อย่างน้อย 2 ข้อ) เช่น 
[/]  การลดต้นทุน ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาใช้ ได้แก่ 
1. ด้านภารกิจหลัก  
    - ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคสามารถลดต้นทุนด้านการเดินทางและต้นทุนค่าเสียโอกาสโดย
ใช้ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ภายใน 2 ปี 3 เดือน รวมไปถึงการลดปริมาณ
กระดาษของผู้ร้องฯ เฉลี่ย 92 รีมต่อปี (ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคใน
ยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563) 
    - ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ http://dmediate.ocpb.go.th/ 

ผ่าน 
 
 
 

สผพ. กพบ. 



๙๓ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
    - กระบวนการทำงานจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง 
(https://ocpbdirect.ocpb.go.th/) 
    - กระบวนการให้ความรู้กับประชาชนและบริการตรวจสอบค้นหา แจ้งเตือน ผ่านระบบ 
OCPB Connect  
    - กระบวนการสอบถามให้ความรู้ ผ่าน chat bot (พ่ีปกป้อง) 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/#our-chatbot) 
2. ด้านภารกิจสนับสนุน - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจัดการงานสารบรรณ 
(https://saraban.ocpb.go.th/) 
     - ระบบห้องประชุมไร้กระดาษเพื่อไม่ใช้เอกสารในการประชุม (meeting.ocpb.go.th)  
     - ระบบวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดองค์กร (ATM) เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. (atm.ocpb.go.th) 
     - ระบบบริหารงานยุทธศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภค (CSMS) 

- ติดตามการทำงานอย่างรวดเร็ว ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาใช้ ได้แก่  
1. ภารกิจหลัก  
    – กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค ด้วยระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/) ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ติดตาม ตรวจสอบ ตลอด 24 
ชั่วโมง ผ่าน website และ Mobile application OCPB connect และเป็นระบบในการ
รายงานผลการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อีกด้วย 
    - กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค ในขั้นตอนไกล่เกลี่ยของคู่กรณี โดย
การเจรจาออนไลน์ได้ (dmediate.ocpb.go.th/) เพ่ือลดการเดินทาง 
    - กระบวนการทำงานจดทะเบียนขายตรงฯ ออนไลน์ 
(https://ocpbdirect.ocpb.go.th/) เพ่ือให้ผู้บริการสามารถยื่นขอจด ติดตาม รายงานผล
และจัดเก็บข้อมูล สืบค้น และรับรอง 



๙๔ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
    - กระบวนการให้ความรู้และบริการตรวจสอบค้นหา แจ้งเตือนภัยผ่านระบบ OCPB Connect  
     - กระบวนการสอบถาม ให้ความรู้ผ่าน Chat bot (พ่ีปกป้อง) 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/#our-chatbot)  
2. ภารกิจสนับสนุน - ระบบรายงานผลตัวชี้วัด (ATM) เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. (atm.ocpb.go.th) 
      - ระบบบริหารงานยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (CSMS) 

- สร้างนวัตกรรมการให้บริการ ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาใช้ ได้แก่  
นวัตกรรมที่เด่นๆ ได้แก่  
1. Chat bot (พ่ีปกป้อง) (ocpbconnect.ocpb.go.th/#our-chatbot) 
2. ระบบจดทะเบียนขายตรงฯ ออนไลน์ (https://ocpbdirect.ocpb.go.th/) 
3. ระบบฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดคดีอาญา (crds.ocpb.go.th/) 

- การเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูลระหว่าง/ข้ามหน่วยงาน ระบุ กระบวนงาน ข้อมูล และ
ระบบงานที่ดำเนินการเชื่อมโยง ได้แก่  
ระบบฐานข้อมูลบริการคุ้มครองผู้บริโภค OCPB Connect โดยการเชื่อมโยงข้อมูลองค์
ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ 28 หน่วยงาน 6 มิติข้อมูล  ได้แก่ ข้อมูลบุคคล 
ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลแจ้งเตือนภัย ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ ข้อมูลดำเนินคดี และข้อมูล
อนุญาตการประกอบธุรกิจ ยกตัวอย่าง เช่น ข้อมูลบุคคล (บัตรประชาชน) เชื่อมโยงกับ
กรมการปกครอง ข้อมูลนิติบุคคลเชื่อมโยงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำไปสู่การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลกระทำความผิดทางอาญาด้านการคุ ้มครองผู ้บริโภค เพื ่อตรวจสอบ 
วิเคราะห์ประมวลผลและบันทึกความผิดทางอาญาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน 
(crds.ocpb.go.th/) 
 



๙๕ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.4.4 แผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ 
[/] ให้สรุปสาระสำคัญของแผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ พอ
สังเขป 
1. สคบ. มีแผนป้องกันข้อมูลบนไซเบอร์ โดยร่วมกับ ThaiCERT เฝ้าระวังและวิเคราะห์ภัย
คุกคามสำหรับป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่
อาจเกิดจากปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ เช่น ภัยจากแฮกเกอร์ในการใช้เผยแพร่หน้าเว็บไซต์
หลอกลวง เพื่อขโมยข้อมูลสำคัญ ซึ่งหากพบการโจมตีหรือมีความผิดปกติ ThaiCERT จะ
ทำการแจ้งเตือนมายัง สคบ. และร่วมมือการป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงที (การเข้าร่วมกับ 
ThaiCERT และหน้าจอ Email การแจ้งเตือนระบบจาก ThaiCERT) 
2. สคบ. มีแผนการบริหารจัดการความเสี ่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการควบคุมการโจมกรรมข้อมูล (ตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)  
3. สคบ. มีระบบสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศทุกวัน โดยสำรองไว้หลากหลายแหล่ง
พร้อมกับมีการทดสอบการกู้คืนด้วย (ตามการสำรองกู้ค้นระบบ) 

ผ่าน 
 
 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

4.4.5 หน่วยงานมีตัววัดเพ่ือใช้ติดตามแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน 
[/] โดยมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานกำกับข้อมูล เพ่ือรองรับระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น 
1. ตัวชีว้ัด คือ ความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 28 หน่วยงาน จำนวน 32 รายการบัญชีข้อมูล (ตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 2564-2565 (ฉบับปรับปรุง)  
2. ตัวชีว้ัด คือ ระดับความสำเร็จของการบริการจัดการข้อมูลดิจิทัลด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (Open data) จัดทำบัญชีข้อมูล Data Catalog จำนวน  

ผ่าน 
 

สผพ. กพบ. 
 



๙๖ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
1 กระบวนงาน/ภารกิจ และมีชุดข้อมูล Open Data จำนวน 1 ชุดข้อมูล ได้แก่ ภารกิจ
กำกับดูแลการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ชุดข้อมูลการยื่นจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 2564-2565 (ฉบับปรับปรุง) 
4.4.6. แผนรองรับต่อภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน 
[/] ให้ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ/ ภาวะฉุกเฉิน พอสังเขป 
สคบ. ได้มีการดำเนินการดังนี้  
1.จัดทำแผนการบริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (IT Contingency Plan) 
พร้อมได้มีการทดสอบแผน และทบทวนแผนประจำปี ประกอบด้วย การวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และ
การจัดองค์กรปฏิบัติการฉุกเฉินหรือสายการบังคับบัญชา (Lines of Authority) เมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน (ตามแผนการบริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (IT Contingency 
Plan))  

2.จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) 
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20200630164028.pdf 
โดยมีการวิเคราะห์ Strategy Map 
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20200630164212.pdf 
ของหน่วยงาน และกำหนดขอบเขตการดำเนินงานตามแผนในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ อัคคีภัย 
อุทกภัย ชุมนุมประท้วง ก่อการร้าย แผ่นดินไหว และโรคระบาด เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารความต่อเนื่องของ สคบ. เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินขึ้น 

ผ่าน 
  

สผพ. กพบ. 

 



๙๗ 
 

 
หมวดที่ 5 การมุ่งเนน้บุคลากร 

  



๙๘ 
 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (ภาพรวม) 
เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ มีความคล่องตัวและ

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการสร้างวัฒนธรรมการทำงานท่ีดี ก่อเกิดความร่วมมือ มีระบบการพัฒนาบุคลากรทันสมัย พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการให้ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะ
ในการแก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้ และความมีจริยธรรมมีความคิดริเริ่มที่นำ_ไปสู่นวัตกรรม มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง 
 

 

 

  

 

 



๙๙ 
 

5.1 ระบบการจดัการบุคลากรท่ีตอบสนองต่อยทุธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 

 

 

  

 

 



๑๐๐ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
5.1.1 มีการประเมินขีดความสามารถและอัตรากำลังด้านบุคลากร โดย (ระบุอย่างน้อย 2 ภารกิจ) 
[/] ภารกิจที่ 1 คือ ภารกิจรับเรื่องและแก้ไขปัญหาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ 
การบริหารและเพิ่มอัตรากำลังการคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่ง
นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.) จำนวน 3 อัตรา เพื่อให้รองรับกับบทบาทภารกิจด้าน
พาณิชอิเล็กทรอนิกส์ที ่จะเพิ ่มขึ ้นในอนาคต โดยสามารถปฏิบัต ิงานตอบสนองต่อ
แผนปฏิบัติราชการ สคบ. ปี 2563 -2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไก มาตรการ 
หรือ แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 
[/] ภารกิจที่ 2  คือ ภารกิจการดำเนินคดีแทนผู้บริโภค  
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ 
การบริหารและเพิ่มอัตรากำลังด้านการดำเนินคดีแทนผู้บริโภค ตำแหน่งนิติกร (ปก./ชก.) 
จำนวน 3 อัตรา เพื ่อให้รอบรับการดำเนินคดีแทนผู ้บริโภคที ่เพิ ่มขึ ้น โดยสามารถ
ปฏิบัติงานงานตอบสนองต่อแผนปฏิบัติราชการ สคบ. ปี 2563 -2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนากลไก มาตรการ หรือ แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 
[/] ภารกิจที่ 3 คือ ภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ  
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ 
การบริหารและเพิ ่มอัตรากำลังการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัย ตำแหน่งนัก
สืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.) จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามบทบาทที่เพิ่มขึ้นด้าน
ความปลอดภัย โดยสามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อแผนปฏิบัติราชการ สคบ. ปี 2563 -
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไก มาตรการ หรือ แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 

ไม่ผ่าน 
ควรแสดงขีดความสามารถของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจแต่

ละด้านที ่ชัดเจน เช ่น ข ีดความสามารถเพื ่อแก้ไขปัญหาด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ บุคลากรที ่ปฏิบัติหน้าที ่จะต้องมีความรู ้ ทักษะ สมรรถนะ
อะไรบ้าง 

 

สลก. 
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[/] ภารกิจที่ 4 คือ กระบวนงานตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจ (กระบวนงานหลัก , 
www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENERAL/DATA000
0/00000378.PDF) เพ่ือตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ และทดสอบหรือพิสูจน์
สินค้า/บริการ รวมทั้งแจ้งเตือนภัยสินค้าอันตรายที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งการป้องกันให้ผู้บริโภค
ไม่กลายเป็นผู้ร้องทุกข์ฯ ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ 
จำนวน 60 อัตรา (ปัจจุบันมีจำนวน 42 อัตรา) 
5.1.2 มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายการส่งเสริมด้านต่างๆ ดังนี้ 
[/] แนวทางท่ีเสริมสร้างความคล่องตัวในการทำงานและตัดสินใจ โดยแนวทางนั้น คือ 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้มีการกำหนด
นโยบายที่ให้เห็นถึงแนวทางที่เสริมสร้างความคล่องตัวในการทำงานและตัดสินใจ ได้แก่ 1.
ส่งเสริมการมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างผลงานชั้นเลิศและความพยายามที่จะสร้าง
ผลงานที่ดีข้ึนต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ผ่านการอบรมหลักสูตรเพ่ิมขีดความสามารถใน
การทำงาน 2.ส่งเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการสู่องค์กรแบบราบมากข้ึน 
(Flat organization) ต้องไม่ยึดติดกับผังองค์กร ลำดับชั้นของการบังคับบัญชา หรืออำนาจ
ในการอนุมัติสั่งการมากจนเกินไป ผ่านการอบรมการละลายพฤติกรรมการทำงาน 3.
ส่งเสริมการทำงานแบบร่วมมือกัน (Collaboration) การร่วมมือระหว่างแผนก กอง 
หน่วยงาน ผ่านการอบรมกิจกรรมกลุ่มในการแก้ปัญหา และ 4.ส่งเสริมให้ผู้บริหารจะต้อง
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว การอบรม Data visualization แก่ผู้บริหาร 

ไม่ผ่าน 
ยังไม่ได้แสดงชัดเจนถึงแนวทางในการปฏิบัติที ่นอกเหนือจากการ

อบรมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง เช่น การจัดองค์กรแบบราบดำเนินการ
อย่างไร ปรับโครงสร้างการบริหารบุคคลอย่างไร การส่งเสริมการทำงานกลุ่มมี
การจัดตั้งกลุ่ม Cross functional team หรือไม่ การดำเนินการเพียงอบรม
การทำกิจกรรมกลุ่มจะนำไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานได้อย่างไร 

สลก. 

[/] ส่งเสริมให้บุคลากรริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการทำงาน เกิด
ผลงานที่มีสมรรถนะสูง (high performer) โดยวิธีการ 
1.การใช้กระบวนการส่งเสริมค่านิยมองค์กร “โปร่งใส่ ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค” ผ่าน
โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้วยจัดกิจกรรมการแข่งขัน

ผ่าน 
 

สลก. หลัก 
ทุกหน่วยงาน 

สนับสนุน 
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โต้วาที, จัดประกวด VDO clip เพ่ือให้ได้เกิดการกระตุ้นและนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคของ สคบ.  
2.การจัดอบรม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้นเพ่ือ
การปรับกระบวนงานสู่ Digital transformation ตามคู่มือการใช้งานระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภค และระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (สำหรับเจ้าหน้าที่) 
3.ออกแบบสอบถามความพ่ึงพอใจ (แบบสอบถามออนไลน์) ในระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
(https://complaint.ocpb.go.th/) หน้าเว็บไซต์ 
(https://www.ocpb.go.th/formgenerator_view.php?id=16) เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่
ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง อาทิ ระบบ Auto Save ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ เป็น
ต้น 
4.การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านหลักสูตรการจัดทำสื ่อประชาสัมพันธ์ 
Infographic และ Infomotion โดยมีการประยุกต์ใช้โปรแกรมเพ่ือนำมาออกแบบสื่ออย่าง
สร้างสรรค ์
5.1.3 มีการจัดการด้านบุคลากร รองรับความก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลง ทักษะ หน้าที่ และลักษณะงาน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา 
[/] โดย  
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ง
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และภารกิจของ สคบ. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะ
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้ตระหนัก
รู้วัฒนธรรมองค์กร มีวินัย และคุณธรรม จริยธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความผูกพันกับองค์กร ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พร้อมรับการเปลี ่ยนแปลง เช่น ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ

ผ่าน 
อนุโลมผ่านจาการมีการทำแผน IDP  
 
 
 
 
 
 
 

สลก. 
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ตำแหน่ง ตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่
ปฏ ิบ ั ต ิ  (Functional Competency) สมรรถนะทางการบร ิหาร  (Management 
Competency) และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในแต่ละสายงาน รวม
ตลอดจนการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรประเมินแผนพัฒนารายบุคคลด้วยตนเอง เพื ่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ของ สคบ. 

 
 

 

5.1.4 มีการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจรองรับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
[/] โดย  
1. การกำหนดตัวชี้วัดระดับสำนัก กอง กลุ่ม และเป้าหมายรายบุคคล ภาระงานที่ต้อง
ปฏิบัติ โดยการถ่ายทอดตามสายบังคับบัญชา ตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (ตามตำแหน่ง) รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development 
Plan : IDP) ที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร 
2. การแข่งขันผู้ที่มีผลปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ตั้งใจ
ทำงานเพ่ือหน่วยงาน (เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น) 
3. การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร ของ สคบ. 
ซึ่งได้กำหนดไว้เพ่ือให้ผู้บริหารของ สคบ. พิจารณาและประเมินผลให้ข้าราชการที่มีผลการ
ปฏิบัติงานตรงตามหลักเกณฑ์มีสิทธิได้รับการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นจาก
กรณีปกติ อาทิ กำหนดให้ต้องมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น เสียสละ และอุทิศเวลาให้กับ
หน่วยงาน หรือช่วยปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายสำคัญๆ จนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
เป็นต้น   
ทั้งนี้ ประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ รวมถึง
พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดมีแรงจูงใจ กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานที่มี

ผ่าน 
 
 
 
 
 

 

สลก. 
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ผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีโอกาสการได้รับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนที่เพ่ิมข้ึนจากกรณีปกติ 
5.1.5 มีการวางแผนกำลังคน และมีการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ 

[/] คือ จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทำให้มีการซื้อสินค้าและบริการ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีเรื่องร้องทุกข์ด้านพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์สูงขึ้น (ซื้อ -ขายสินค้า
หรือบริการออนไลน์) และปัญหาจากการเว้นระยะห่างทางสังคม และ พรก.ฉุกเฉิน 
(Lockdown) ทำให้การดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ฯ สะดุดหยุดลง (ตามรายงาน
ผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563) 
ประกอบกับผู้ประกอบการขาดจริยธรรม ทำให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ เกิดความ
เดือดร้อนก้าวกระโดด และมีการแก้ไข พรบ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เพิ่มภาระหน้าที่ให้ 
สคบ. เช่น  
1. ตามมาตรา 29/1 – 29/17 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของสินค้าและ
บริการ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 
และได้วางหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้า เช่น กระบวนการผลิตสินค้า 
การบรรจุภัณฑ์ การนำเสนอขายสินค้า และกลุ่มผู้บริโภคที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตราย
จากสินค้า เป็นต้น 
2. มาตรา 39/1 โดยกำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคมีอำนาจ
ดำเนินคดีผู้บริโภคแทนผู้บริโภค เป็นต้น 
มีการวางแผนกำลังคน โดย 
การจัดทำแผนอัตรากำลังของ สคบ. (พ.ศ.2564-2566) (Manpower Planning) เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สคบ. โดยได้มีการขออัตรากำลัง
เพื่อให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวง ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2564 

ไม่ผ่าน 
ไม่ได้แสดงแนวทางในการวิเคราะห์อัตรากำลังและขีดความสามารถ

ของบุคลากรในอนาคตที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง เช่น อัตรากำลังที่ต้องการ
เพิ่ม 2 อัตรามีที่มาอย่างไร และจะต้องมีขีดความสามารถอะไรบ้างเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สลก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๕ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติอัตรากำลังข้าราชการให้กับ สคบ. จำนวน 2 
อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

5.2 ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ คล่องตวั มุ่งผลสมัฤทธิ 

 

   

 



๑๐๗ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

5.2 ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
5.2.1 มีการทำงานเป็นทีมท่ีข้ามกลุ่ม/กอง/สำนัก เพ่ือผลสำเร็จของงานที่มีสมรรถนะสูงร่วมกัน 
[/] โดย สคบ. ได้มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ/ทีมเฉพาะกิจ โดยมีการประสานงานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภายในด้านฉลาก ด้านสัญญา ด้านโฆษณา ด้านธุรกิจขายตรงและตลาด
แบบตรง และบูรณาการการทำงานร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา และเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ตอบสนองภารกิจด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ และมีการติดตาม รายงานผล และ
ชี้แจงประเด็นโดยคณะทำงาน/ทีมโฆษก สคบ. 
และมีผลสำเร็จของงาน คือ  
1. การตรวจจับบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 48 ตัว น้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 1,703 
ขวด คอยล์และอะตอม จำนวน 1,338 ชิ้น อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 
493 ชิ้น รวมมูลค่าของกลางกว่า 1 ล้านบาท 
2. การพัฒนากฎหมาย โดยต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านฉลาก ด้านสัญญา ด้านโฆษณา 
ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และเพื ่อให้กฎหมายที ่ได้ทันสมัยรองร ับต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
3. การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับการเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญข้ามกลุ่ม/กอง/สำนัก เพ่ือผลสำเร็จของงานร่วมกันของ สคบ. 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
 
 
  

ทุกหน่วยงาน 



๑๐๘ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

5.2.2 มีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการทำงานที่คล่องตัว สามารถทำงานได้สะดวกและเกิดประสิทธิภาพสูงระดับองค์การ 
[/]  โดยวิธีการ 
สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และประกาศทิศทางการดำเนินงานตาม
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มุ่งเน้นการตอบสนองการ
ให้บริการประชาชน ตามภารกิจรับเรื่องและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค โดยใช้
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล e-Service ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ออนไลน์ 
https://complaint.ocpb.go.th/ ระบบเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
http://dmediate.ocpb.go.th/ เพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริโภค
และผู้ประกอบธุรกิจ และภารกิจการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในการใช้ช่องทางการ
สื่อสารที่มีความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่าย ผ่าน Line, Youtube, Facebook ของ สคบ. 
รวมทั้ง ระบบห้องประชุมไร้กระดาษเพ่ือลดปริมาณกระดาษ การจัดประชุมรูปแบบ Video 
Conference เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน 

ไม่ผ่าน 
คำตอบยังไม่ตรงประเด็นคำถาม ซึ่งหมายถึง การสร้างสภาพแวดล้อม

การทำงานที่จะส่งผลต่อสุขภาวะและความปลอดภัยของบุคลากรที่ทำงาน เช่น 
ด้านอาชีวอนามัย และบรรยากาศที่เอ้ือหรือสร้างแรงจูงใจต่อการทำงาน  

ทุกหน่วยงาน 

5.2.3 มีการพัฒนาครอบคลุมทุกมิติไปสู่องค์การดิจิทัล (บุคลากร ระบบ ข้อมูล กระบวนงาน และเทคโนโลยี) 
[/]  คือ มีการพัฒนาบุคลากรไปสู่องค์การดิจิทัล ได้แก่ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรต้นแบบในการจัดทำสื่อดิจิทัล หัวข้อ การ
ประชาสัมพันธ์องค์กรด้วย Infographic และ Infomotion เบื้องต้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และศักยภาพด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในองค์กร และประยุกต์ใช้
เพ่ืองานประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายต่างๆ ของ สคบ. ส่งผลให้บุคลากรมีการคิดวิเคราะห์ 
นำข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่การออกแบบผ่านโปรแกรม Canva, Animaker, 
Piktochart เป็นต้น และนำไปสู่ขั้นตอนกระบวนงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่
ประชาชน 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพสืบค้น วิเคราะห์ อาชญากรรมดิจิทัล กับการคุ้มครองผู้บริโภค 
เพื่อสืบค้นข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจที่กระทำการละเมิดสิทธิผู้บริโภค เพื่อแก้ไขปัญหา

ไม่ผ่าน 
คำตอบยังไม่ครอบคลุมทุกมิติ เช่น การพัฒนาระบบงาน/กระบวนการ

ทำงาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่นำมาใช้ในระบบงาน 

สลก.  
และ 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 



๑๐๙ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

ความเดือดร้อนของผู้บริโภค ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรสามารถสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วและ
นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว 
5.2.4 มีการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือให้บุคลากร 
[/] มีความรับผิดชอบ/กล้าตัดสินใจ โดย 
ผู้บริหารองค์กรมีการมอบอำนาจหรือกระจายอำนาจการตัดสินใจให้กับรองเลขาธิการฯ 
หรือ ผอ. สำนัก/กอง ในการกำกับดูแลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กระบวนการทำงานมี
ความรวดเร็วและสนับสนุนการตัดสินใจของกระบวนการแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ความคิด 
การออกแบบ การเลือกแนวทาง การนำไปใช้และติดตามผลโดยสนับสนุนเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนการตัดสินใจในการทำงาน ได้แก่ ระบบบริหารยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองผู้บริโภค (CSMS) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและงบประมาณ และระบบ
วิเคราะห์และติดตามตัวช ี ้ว ัดองค ์กร (ATM) เพื ่อต ิดตามและประเมินต ัวช ี ้ว ัดฯ 
(atm.ocpb.go.th/Login) 

ผ่าน 
 
 
 
 
 
 

 

สลก. 
 
 
 
 
 

 

[/] การเข้าถึงข้อมูล เพ่ือใช้สนับสนุนการทำงานและการแก้ปัญหา โดย 
1. ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูล การรายงานผลการดำเนินงานและงบประมาณ หรือ
ติดตามและประเมินตัวชี้วัดฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (CSMS และ ATM) 
2. ใช้ระบบบริการข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค (Big data) เพื่อตรวจสอบ ติดตามสถานะเรื่อง
ร้องทุกข์ และการแจ้งเตือนภัยสินค้าและบริการที่รวดเร็ว 
3. ใช้ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค https://complaint.ocpb.go.th/ โดยเจ้าหน้าที่ สามารถ
ติดตามสถานะเรื่องร้องทุกข์และ ส่งต่อไปยังสำนัก กองกลุ่ม ต่าง รวมไปถึงแจ้งเตือน
เจ้าหน้าที่ตาม SLA ของ สคบ. 
4. เจ้าหน้าที่นักสืบสวนสอบสวน สามารถใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (dmediate.ocpb.go.th/) 
เพื่อแก้ไขปัญหาการพบปะระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ โดยเป็นการป้องกันการ
ติดเชื้อและเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 

ผ่าน 
 

สลก. 



๑๑๐ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

5. นักสืบสวนสอบสวน สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลผู้กระทำผิดทาง
อาญา (crds.ocpb.go.th/) เพ่ือสืบค้นข้อมูลและแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๑๑ 
 

5.3 การสร้างวฒันธรรมการท างานท่ีเป็นมืออาชีพ การสร้างความผกูพนัและความเป็นเจา้ของใหแ้ก่บุคลากร 
 

 

  

 

 



๑๑๒ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

5.3 การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร 
5.3.1 มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน  
[/] โดย สคบ. ได้จัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
สคบ.โดยค้นคว้าสำรวจหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน ซึ่งพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผล
ต่อความผูกพัน ได้แก่ 1.อายุ พบว่าบุคลากรกลุ่มที่มีอายุราชการมากกว่า 20 ปี – 25 ปี 
จะมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่ากลุ ่มที ่มีอายุราชการมากว่า 10 ปี – 15 ปี 2.
สถานภาพการทำงาน พบว่า บุคลากรประเภทลูกจ้างประจำจะมีความผูกพันต่อองค์กร
มากกว่าพนักงานราชการ 3.เพศ พบว่า เพศชายจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากว่าเพศ
หญิง  
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพัน ได้แก่  
1. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ พบว่า ข้อคำถาม “งานของข้าพเจ้ามีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งและ
มีความท้าทาย” และ “ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ” มีคะแนนต่อ
ความผูกพันสูง 
2. ด้านภาวะผู้นำและผู้บังคับบัญชา พบว่า ข้อคำถาม “ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่และมีส่วน
ร่วม ตลอดจนให้คำแนะนำวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับข้าพเจ้า” และ “ข้าพเจ้าเห็นว่า
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชามีความโปร่งใสและเป็นธรรม” มีคะแนน
ต่อความผูกพันสูง 

ผ่าน 
 

สลก. 

5.3.2 ปลูกฝังค่านิยมในการทำงานที่เป็นมืออาชีพ 
[/] โดยวิธีการ 
1. ภายใต้นโยบายส่งเสริมค่านิยม (Values) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(www.ocpb.go.th/download/2Declaration.pdf) ผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการประพฤติตนอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ ภายใต้ค่านิยมองค์กร “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจ
ผู้บริโภค”  

ผ่าน 
 

สลก. กพบ 
หลัก  

ทุกหน่วยงาน 
สนับสนุน 



๑๑๓ 
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2. ภายใต้ประกาศเจตนารมณ์และคำมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ 
(www.ocpb.go.th/download/3Announcement%20of%20Executive%20Inte
nt.pdf) ผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี จะเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณข้าราชการที่ดี ฯลฯ 
3. การจัดหลักสูตรสืบสวนสอบสวนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือปลูกฝังค่านิยมและ
พัฒนานักสืบสวนสอบสวนให้เป็นผู้ที่สามารถทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การรับเรื่องร้องทุกข์ การเจรจาไกล่เกลี่ย การยุติเรื่อง การจัดทำสำนวนคดี เป็นต้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้
อย่างถูกต้อง เป็นธรรม รวดเร็วอย่างมืออาชีพ 
4.การใช้คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) และใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)  
แทนประสบการณ์ของแต่ละบุคคล (www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=193) 
5.3.3 มีการปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) และสร้างสรรสู่การสร้างนวัตกรรมของข้าราชการในทุกระดับ เพ่ือให้มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุกและสร้างมูลค่าเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน หน่วยงาน และส่วนรวม 
[/] โดย 
1. สคบ. มีการจัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
สคบ. โดยค้นคว้าสำรวจหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน และปัจจัยที่ควรปรับปรุง พบว่า 
ควรปรับปรุงและส่งเสริมความสำคัญของปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
และความก้าวหน้าของบุคลากรให้มากข้ึน โดยกำหนดวัตถุประสงค์หนึ่งเพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน และนำความรู้
ความสามารถมาใช้ในการพัฒนางาน อันจะเป็นเส้นทางเบื้องต้นของการส่งเสริมให้
บุคลากรเกิดการปรับกระบวนการทางความคิด มีแนวคิดในการแก้ปัญหาเชิงรุก หรือการ
วิเคราะห์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา เพ่ือมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก และสร้างมูลค่าเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน 

ไม่ผ่าน 
ไม่ได้แสดงแนวทางในการดำเนินงาน เช่น การปรับ mindset ของ

บุคลากรตามผลการวิจัย มีวิธีการอย่างไร มีโครงการหรือกิจกรรมอะไรบ้าง 
และผลของการดำเนินงานเป็นอย่างไรโดยเฉพาะที่จะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่
มุ่งเน้นผู้รับบริการเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 

สลก. 



๑๑๔ 
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2.สคบ. มีการศึกษา วิเคราะห์ และจัดำรายงานการวิจัย เรื่อง รายงานวิจัยการมุ่งสู่ต้นแบบ
ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของ สคบ. ปีงบประมาณ 2564” โดยได้มีการสำรวจและแสดง
การปรับปรุงบวนการทางความคิด (mindset) และข้อจำกัด (fixed mindset) ที่ต้อง
ปรับปรุงของบุคลากร และสร้างบุคลากรต้นแบบ เพื่อแก้ปัญหาเชิงรุกในการใช้ระบบ
ดังกล่าว เพื่อก้าวไปสู่องค์กรด้านนวัตกรรมดิจิทัลอย่างยั่งยืน 
5.3.4 มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรนำเสนอความคิดริเริ่ม  
[/] โดย 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรต้นแบบในการจัดทำสื่อดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ การประชาสัมพันธ์องค์กร
ด้วย Infographic และ Infomotion เบื้องต้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพด้าน
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในองค์กร รวมทั้งประยุกต์ใช้โปรแกรมและข้อมูล
ต่าง ๆ เพ่ือถ่ายทอดงานประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ของ สคบ.. 
และมีการสนับสนุนความคิดริเริ่มดังกล่าว โดย 
ให้บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมออกแบบผลงาน Infographic และ Infomotion นำเสนอ
งานในความรับผิดชอบหรือข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสามารถนำ
ความรู้ที ่ได้รับจากการอบรมการจัดทำสื่อไปออกแบบ สร้างความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ 
ออกแบบผลงานของตนเองได ้อย ่างอิสระ และให้จ ัดส ่งผลงาน Infographic และ 
Infomotion ประเภทละ 1 ชิ้น ก่อนเสร็จสิ้นการอบรม และภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ได้
มีการติดตามและประเมินผลโดยให้จัดทำผลงาน Infographic และ Infomotion อีก
ประเภทละ 1 ชิ้น ส่งให้ สลก.ทุกเดือนเป็นเวลา 3 เดือน 
 
 
 

ไม่ผ่าน 
ไม่ได้แสดงชัดเจนถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรนำเสนอความคิดริเริ่ม

ในกระบวนการทำงานต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์เพ่ือนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่ดี 
และเกิดการสร้างนวัตกรรมการทำงาน แต่ตัวอย่างที่ตอบเป็นการสั่งการให้ต้อง
ไปดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย เพียงแต่จะทำแบบใดก็ได้ซึ่งความหมาย
แตกต่างกัน 
 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๑๕ 
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5.3.5 มีการนำปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร มาสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบ 
[/] โดย  
สำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากร สคบ. โดยจากบทสรุปผลการวิเคราะห์  
1.ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดย 1) จัดให้มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจนจัดให้มี
การแบ่งงานในหน้าที่ของบุคลากร 2) จัดให้บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล 
2.ปัจจัยด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า โดยจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน ในหน่วยงานภายนอก 
3.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดย 1) มีการสำรวจความต้องการและจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอในการทำงาน ตลอดจนสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเพื่อส่งซ่อมเป็น
ประจำ 2) มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  3) การประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมเมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
4.ปัจจัยด้านภาวะผู้นำและผู้บังคับบัญชา โดยมีการเผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
นโยบาย แผนงาน โครงสร้างสายบังคับบัญชา อย่างชัดเจน 
5.ปัจจัยด้านการส่งเสริมและก่อให้เกิดแรงจูงใจ โดย 1) กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการดเีด่น 
ประจำปี 2) กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม 
 
 
 

ผ่าน  

  



๑๑๖ 
 

5.4 ระบบการพฒันาบุคลากร 

 

 

 

  

 

 



๑๑๗ 
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5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
5.4.1 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย 
[/] โดย 
สคบ.ได้จัดโครงการต่าง ๆ เพื ่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที ่หลากหลายรองรับการ
ปฏิบัติงานในอนาคต สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
ดังนี้ 
1. โครงการอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ให้มีทักษะการสืบสวนสอบสวน การเจรจาไกล่เกลี่ย การจัดทำสำนวนคดี เป็นต้น 
2. โครงการอบรมหลักสูตรการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยทีมประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐาน
บริการ เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้แก่บุคลากร สคบ. 
3. โครงการบริหารจัดการภาครัฐระบบราชการ ๔.๐  
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรต้นแบบในการจ ัดทำส ื ่อด ิจ ิท ัล ห ัวข ้อ การ
ประชาสัมพันธ์องค์กรด้วย Infographic และ Infomotion เบื้องต้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ศักยภาพและทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในองค์กร และประยุกต์ใช้เพ่ือ
งานประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายต่างๆ ของ สคบ.  
5. โครงการพัฒนาศักยภาพสืบค้น วิเคราะห์ อาชญากรรมดิจิทัล กับการคุ้มครองผู้บริโภค 
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการสืบข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจที่กระทำการละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภคซึ่งเป็นอาชญากรรมดิจิทัล เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค 
 
 
  
 
 

ไม่ผ่าน 
ไม่ได้แสดงชัดเจนว่าโครงการพัฒนาข้างต้น แต่ละโครงการรองรับ

บุคลากรกลุ่มใด เพ่ือให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ใด  

สลก. 



๑๑๘ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

5.4.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักขององค์การ 
[/] ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไก มาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 
(https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=9749) 
แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ คือ 
สคบ. ได้จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan) ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพื่อให้บุคลากรของ สคบ. สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายในสายอาชีพของ
ตน และขับเคลื่อนโครงการ ได้แก่ 1. โครงการอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการสืบสวนสอบสวน การเจรจาไกล่เกลี่ย 
การจัดทำสำนวนคดี เป็นต้น 2. โครงการอบรมหลักสูตรการมุ ่งผลสัมฤทธิ ์ด้วยทีม
ประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานบริการ เพ่ือพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้แก่บุคลากร 
สคบ. 3. โครงการบริหารจัดการภาครัฐระบบราชการ ๔.๐  4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรต้นแบบในการจัดทำสื่อดิจิทัล หัวข้อ การประชาสัมพันธ์องค์กรด้วย Infographic 
และ Infomotion เบื้องต้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ศักยภาพและทักษะด้านการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารในองค์กร และประยุกต์ใช้เพื่องานประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายต่างๆ ของ 
สคบ.  5. โครงการพัฒนาศักยภาพสืบค้น วิเคราะห์ อาชญากรรมดิจิทัล กับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการสืบข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจที่กระทำการ

ไม่ผ่าน 
ควรแสดงแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแต่ละยุทธศาสตร์ โดย

แต่ละแผนมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรกลุ่มใด 
 
 
 
 
 
 
 

สลก. 

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


๑๑๙ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

ละเมิดสิทธิผู ้บริโภคซึ ่งเป็นอาชญากรรมดิจิทัล เพื ่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ผู้บริโภค 
[/] สมรรถนะหลัก ได้แก่ สมรรถนะหลัก ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 
1.สมรรถนะด้านการแก้ไขปัญหาจากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากผู้
ประกอบธุรกิจ 
2.สมรรถนะด้านการออกกฎหมายให้ทันสมัยและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่าง
ยุติธรรม  
3.สมรรถนะด้านการเผยแพร่ความรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถ่ายทอดความรู้ไปยัง
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
4.สมรรถนะด้านการรับจดทะเบียนและการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง 
5.สมรรถนะด้านการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ การทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า/
บริการ และแจ้งเตือนภัยสินค้าอันตรายที่ไม่ปลอดภัย 
6.สมรรถนะด้านบูรณการงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองสมรรถนะหลัก คือ 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
1.โครงการอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีทักษะการสืบสวนสอบสวน การเจรจาไกล่เกลี่ย การจัดทำสำนวนคดี เป็นต้น 
2.โครงการอบรมหลักสูตรการมุ่งผลสัมฤทธิ ์ด้วยทีมประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐาน
บริการ เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้แก่บุคลากร สคบ. 
3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรต ้นแบบในการจ ัดทำส ื ่อด ิจ ิท ัล ห ัวข ้อ การ
ประชาสัมพันธ์องค์กรด้วย Infographic และ Infomotion เบื้องต้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้

ผ่าน 
 

สลก. 



๑๒๐ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

ศักยภาพและทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในองค์กร และประยุกต์ใช้เพ่ือ
งานประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายต่างๆ ของ สคบ.  
4.โครงการพัฒนาศักยภาพสืบค้น วิเคราะห์ อาชญากรรมดิจิทัล กับการคุ้มครองผู้บริโภค 
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการสืบข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจที่กระทำการละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภคซึ่งเป็นอาชญากรรมดิจิทัล เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค 
5.4.3 มีการพัฒนาของบุคลากร ในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมเรื่อง 
[/] ความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ 
1. กลุ่มตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน หลักสูตรสืบสวนสอบสวนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ได้แก่ เทคนิคการไกล่เกลี ่ย ทักษะการบริการ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และ
สมรรถนะหลักขององค์กร และการบูรณาการหน่วยงานภายในและภายนอก  
2. กลุ่มบุคลากรจากสำนัก/กอง ต่าง ๆ โดยจัดหลักสูตร การเสริมสร้างวินัยร่วมกัน มุ่ง
ป้องกันการทุจริต ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม เพิ่มพลังคิดบวก ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐาน 
เพื่อสร้างวินัย ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และสมรรถนะขององค์กร 
3. กลุ่มข้าราชการและพนักงานราชการใหม่ (ไม่เกิน 2 ปี) ได้แก่ ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ของสคบ. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ บทบาทภารกิจขององค์กร และความรู้ในด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องความรู้ใน พ.ร.บ. และทักษะการเขียนหนังสือราชการ เป็นต้น 
4. กลุ่มบุคลากรที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนารายคน โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
กับหน่วยงานภายนอก โดยมีหลักสูตร เช่น หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ 
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระหว่างประเทศชั้นสูง (AOCC) กฎหมายมหาชน เป็นต้น 
 
 

ผ่าน 
 
 
 

สลก. 



๑๒๑ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

[/] ความรู้และทักษะดิจิทัล พร้อมตอบสนองต่อปัญหาที่ซับซ้อน และรองรับอนาคต ได้แก ่
1. หลักสูตร Digital Transformation for Management กลุ่มเป้าหมายหลัก เจ้าหน้าที่
ด้านการสืบสวนสอบสวน ที่จำเป็นต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศในการแก้ปัญหา
ด้านการร้องทุกข์ฯ 
2. หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certicate in Public Procurement : e-CPP) กลุ่มเป้าหมาย
หลัก เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการประจำสำนัก กอง กลุ่ม ใน สคบ.  
3. หลักสูตรการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and 
Cloud service : GDCC) กลุ่มเป้าหมายหลัก เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงานในแต่ละ สำนัก 
กอง กลุ่ม เพื่อใช้ระบบจากส่วนเทคโนฯ 
4. หลักสูตรการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื ่อการ
วิเคราะห์เชิงนโยบาย กลุ่มเป้าหมายหลัก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เชิงนโยบายและแผนประจำ
สำนัก กอง กลุ่ม ใน สคบ. 
5. หลักสูตรการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายหลัก เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ประจำสำนัก 
กอง กลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง 

ผ่าน 
 

สลก. 

5.4.4 มีการพัฒนาบุคลากร และผู้นำให้มีความรอบรู้ เป็นนักคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความคิดเชิงวิกฤตท่ีจะพร้อมรับกับปัญหาที่มีความซับซ้อน 
[/] โดย สคบ. มีระบบการพัฒนาบุคลากรภายใต้แผนพัฒนาบุคลากรผ่านโครงการ กิจกรรม 
และหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี แก้ไขปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนได้รวดเร็วทันการณ์ เช่น 1.หลักสูตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู ้นำที ่มี
วิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ซึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนาผู้นำ – ผู้บริหารของภาค
ราชการ เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดผล  
โดยผู้บริหารสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่าง

ไม่ผ่าน 
แผนพัฒนาบุคลากร ที่ยกตัวอย่างกิจกรรมการบริหาร KM ยังไม่มี

ความชัดเจนว่าจะสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการตัดสินใจ มี
ความคิดเชิงวิกฤตที่จะพร้อมรับกับปัญหาที่มีความซับซ้อนได้และไม่ได้แสดง
แนวทางในการติดตามผลถึงความสามารถดังกล่าว 

สลก. 



๑๒๒ 
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ชัดเจน และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี ่ยวข้องจนเกิดผลสัมฤทธิ ์ 2.
โครงการกิจกรรมการบริหารจัดการความรู้ KM ได้แก่ กิจกรรมโต้วาที เรื่อง สคบ. กับการ
คุ้มครองผู้บริโภค โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีความกล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำและนักคิด 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในองค์กรผ่านการโต้วาทีสองฝ่าย อันจะนำองค์
ความรู้ไปพัฒนาและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๒๓ 
 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
  



๑๒๔ 
 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (ภาพรวม) 
เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีการบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการสร้าง

นวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการให้บริการ มีการลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำเทคโนโลยี มาใช้เพ่ือให้มีขีดสมรรถนะ
สูงขึ้น บูรณาการกระบวนการเพื่อสร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

 

 

  

 

 



๑๒๕ 
 

6.1 กระบวนการท างานท่ีเช่ือมโยงตั้งแต่ตน้จนจบสู่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 

 
 

 



๑๒๖ 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 กระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
6.1.1 หน่วยงานมีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยกระบวนการนั้น 
[/] คือ  
1.กระบวนงานรับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค โดยพัฒนา สู่ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ 
(complaint.ocpb.go.th/)  
2.กระบวนงานจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พัฒนาสู่ระบบยื่น
คำขอจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ 
(https://ocpbdirect.ocpb.go.th/) 
3.กระบวนงานพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาสู่ระบบฐานข้อมูลการ
คุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ 28 หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และมีการให้บริการ
ติดตามสถานะเรื่องร้องทุกข์ ข้อมูลแจ้งเตือนภัย ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ ตรวจสอบ
สถานะผู้ประกอบธุรกิจ และระบบ Chatbot ในการถาม-ตอบ เบื้องต้น 
https://ocpbconnect.ocpb.go.th/ 
4.กระบวนงานสืบค้นข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจ พัฒนาสู่ระบบฐานข้อมูลผู้กระทำผิดทาง
คดีอาญา (crds.ocpb.go.th/) 
5.กระบวนงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ พัฒนาสู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์  
(D-Mediate) (dmediate.ocpb.go.th/) 
6.การสำรวจความพึงพอใจของผู้ร้องทุกข ์ผ่านแบบสำรวจออนไลน์ 
(complaint.ocpb.go.th/) (www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=386) 
https://www.ocpb.go.th/ewtadmin/ewt/department/index.php 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเรื่อง 

ผ่าน 
ควรระบุให้ชัดเจนว่าการปรับปรุงกระบวนการทำงานที ่สำคัญมี

ว ัตถุประสงค์เพื ่อมุ ่งส ู ่ความเป็นเลิศในเร ื ่องใด เช่น ด้านการให้บร ิการ
ผู้รับบริการให้มีมาตรฐานสากล หรือตอบสนองให้เหนือกว่าความคาดหมาย 

กพบ. 

http://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=386


๑๒๗ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

เนื่องจากสถิติเรื่องร้องทุกข์มีจำนวนเพิ่มขึ้น ประกอบการทำธุรกรรมในรูปแบบออนไลน์
สูงขึ ้น ทำให้เกิดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดผู ้ร ้องทุกข์มาร้องทุกข์กับ สคบ. มากขึ้น 
(21,953 รายในปี 2562 เพิ่มเป็น 22,023 รายในปี 2563) และปรับสู่ชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) ทำให้ สคบ. มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้ 
1.การขับเคลื่อนการร้องทุกข์ผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (ร้อยละ 80 % ของเรื่องร้อง
ทุกข์ท้ังหมด ปีงบฯ 2563-2564) 
2.การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบบริการข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect) ร่วมกับ 
28 หน่วยงาน ในมิติข้อมูล เช่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลดำเนินคดี เป็นต้น 
และการประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลผ่านระบบ Chat bot 
3.การขับเคลื่อนการยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงโดย
ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นคำขอในรูปแบบออนไลน์เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่าง
โปร่งใส 
4.การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) 
เพ่ือลดขั้นตอน ระยะเวลาการไกล่เกลี่ยฯ 
5.การสำรวจความพึงพอใจของผู้ร้องฯ ผ่านแบบสำรวจออนไลน์ทั้งหน้า Website และ
ผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

6.1.2 หน่วยงานมีการติดตามควบคุมกระบวนการ โดย 
[/] ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น  
1.ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ (complaint.ocpb.go.th/) มีการจัดเก็บข้อมูลด้าน
สถิติฯ เพ่ือรายงานและเตือนภัยผู้บริโภคผ่านระบบ OCPB connect (Chat bot พ่ี
ปกป้อง) ป้องกันมิให้กลายเป็นผู้ร้องทุกข์ (ocpbconnect.ocpb.go.th) 
2.ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักสืบฯ ในการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ การรับ-ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ระหว่างกันตาม End to end process ตามคู่มือการใช้
งานระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค โดยการตรวจสอบ ติดตามสถานะ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ฯลฯ (portal.ocpb.go.th/) 
3.ระบบบริการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB connect) ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต 
โดยสามารถตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการ และข้อมูลแจ้งเตือนภัยได้ เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีระบบฐานข้อมูลผู้กระทำผิดทางคดีอาญา (crds.ocpb.go.th/) เพ่ือตรวจสอบข้อมูล
การดำเนินคด ี 
4.การติดตามรายงานผล/ขั้นตอนการร้องทุกข์ผู้บริโภค ผ่าน Mobile application OCPB 
connect 

ผ่าน 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

หลัก 
กพบ. 

สนับสนุน 

[/] ใช้ตัวชี้วัด เช่น 
1.ร้อยละจำนวนเรื ่องร้องทุกข์ในปัจจุบันและอดีตที ่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 
เป้าหมาย ปีปัจจุบัน ร้อยละ 68.27 และอดีต ร้อยละ 38.36 (รายงานการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สคบ. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4)  
2.ความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการให้บริการด้าน
การคุ ้มครองผู ้บริโภค ร่วมกับ 28 หน่วยงาน 6 มิติข้อมูล เช่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูล

ไม่ผ่าน 
ไม่แสดงตัววัดที่ชัดเจน เช่น ตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีฯ ควรแสดงตัวชี้วัดประสิทธิผลที่หน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาร่วมกันเพื่อประโยชน์แก่ผู้รับบริการ 

 



๑๒๙ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต ข้อมูลเตือนภัยและข้อมูลการดำเนินคดี เป็นต้น จำนวน 
31 รายการบัญชีข้อมูล (รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) และตาม
แผนเชื่อมโยงรายการบัญชีข้อมูลของ สคบ. ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานผลตามตัวชี้วัดทุก 3 
เด ื อนต ่อผ ู ้ บร ิหาร  ผ ่ าน ระบบว ิ เคราะห ์และต ิดตามต ั วช ี ้ ว ั ดองค ์กร  (ATM) 
(atm.ocpb.go.th/) ส่วนผลการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ ได้รายงานผ่าน
ระบบบริหารยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค (CSMS) 
[/] ใช้ข้อมูล คือ  
1.ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล และข้อมูลการร้องทุกข์ เป็นต้น 
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/) โดยร่วมมือบริหารเรื่องราวร้องทุกข์กับ 4 
หน่วยงาน ได้แก่ กรมการปกครอง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)  
ศูนย์บริการประชาชน 1111  และ กสทช. เป็นต้น  
2.ข้อมูลผู้กระทำผิดทางคดีอาญา (crds.ocpb.go.th/) โดยร่วมมือกับกรมการปกครอง 
โดยใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชน 
3.ข้อมูลเต ือนภัยผ ู ้บร ิโภค (ocpbconnect.ocpb.go.th/Content) จาก สคบ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการค้าภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นต้น ป้องกันมิให้ผู้บริโภคกลายเป็น
ผู้ร้องทุกข ์
ภายใต้การเชื ่อมโยงข้อมูล Big Data การคุ ้มครองผู ้บริโภค ระหว่าง 28 หน่วยงาน 
ประเภทข้อมูลทั้ง 6 ประเภท ประกอบด้วย 1) ข้อมูลบุคคล 2) ข้อมูลนิติบุคคล 3) ข้อมูล
ร้องทุกข์ผู้บริโภค 4) ข้อมูลอนุญาตประกอบธุรกิจ 5) ข้อมูลแจ้งเตือนภัย/ข่าวสาร/องค์
ความรู้ และ 6) ข้อมูลการดำเนินคดี ตามรายการสรุปการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน 

ผ่าน 
 

 



๑๓๐ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

และการกำหนดเป้าหมายการเชื่อมโยง (28 หน่วยงาน 99 รายการข้อมูล) (สิ้นสุดแผนปี 
2565-2566) 
 ร่วมกับเครือข่าย คือ 28 หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย 
กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน กรมท่ีดิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมการท่องเที่ยว สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมการขนส่งทางบก กรมโยธาธิการและผัง
เมือง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรม
บังคับคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
(ศูนย์ดำรงธรรม) เป็นต้น 
6.1.3 หน่วยงานออกแบบกระบวนการโดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ แบบ end to end Process 
[/] คิดเป็นร้อยละ 64.25 (ตามรายงานกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วย งานอ่ืน 
เอกสารประกอบรายงานวัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture)) 
ของกระบวนการทั้งหมด ที่ต้องเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน ระบุ (รายชื่อกระบวนการที่มี
ความเชื่อมโยงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง) 
1) กระบวนการดำเนินคดีปกครอง ตามรายชื่อกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แสดงไว้ตาม “กระบวนการหลักของ สคบ.” 
(http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENERAL/DA
TA0000/00000378.PDF) 

ผ่าน 
 

กพบ. 



๑๓๑ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พนักงานอัยการ (รับเรื่อง/จัดทำคำฟ้อง) และศาลปกครอง 
(ยื่นฟ้องคด)ี 
 
2) กระบวนการดำเนินคดีแพ่ง ตามรายชื่อกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้แสดงไว้ตาม “กระบวนการหลักของ สคบ.” 
(http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENERAL/DA
TA0000/00000378.PDF) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ (คำพิพากษา) และศาลศาลฎีกา  
(คำพิพากษา) 
 
3) กระบวนการสืบทรัพย์ ตามรายชื่อกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้แสดงไว้ตาม “กระบวนการหลักของ สคบ.” 
(http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENERAL/DA
TA0000/00000378.PDF) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานที่ดิน/ กรมการขนส่ง/อื่นๆ (ดำเนินการ) และกรม
บังคับคดี (ดำเนินการขายทอดตลาด สั่งจ่ายเช็ค ทำหนังสือแจ้งผู้บริโภค ทำบันทึกถ้อยคำ
ประกอบการรับเช็ค 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

6.1.4 หนว่ยงานมีผลงานที่โดดเด่นที่เกิดจากการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการ ได้แก่ 
[/] เทคโนโลยีที่นำมาใช้ คือ 
1.ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ (complaint.ocpb.go.th/) พัฒนาเชื่อมโยงกับระบบ
ไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) (dmediate.ocpb.go.th/) โดยเชื่อมโยงเรื่องร้องทุกข์กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมการปกครอง ศูนย์ดำรงธรรม กสทช. และ สปน. เป็นต้น 
ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลนิติบุคคลกับ กรมการปกครอง เป็นต้น (ตามรายการสรุป
การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน และการกำหนดเป้าหมายการเชื่อมโยง (28 หน่วยงาน 
99 รายการข้อมูล) (สิ้นสุดแผนปี 2565-2566)) 
2.ระบบเตือนภัยผู้บริโภค (thaicas.ocpb.go.th/) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. 
ปคบ. กรมการค้าภายใน เป็นต้น เพื ่อแจ้งข้อมูลสินค้าและบริการที ่เป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภคทราบ  
3.ระบบ Chat bot (พี่ปกป้อง) มีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับ คปภ. เพื่อสนับสนุนข้อมูลใน
การถาม-ตอบให้กับประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในเบื้องต้น 
4.การประชาสัมพันธ์เร ื ่องร้องทุกข์ที ่เป็น Hot issue และการรายงานผล สถิติการ
ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ผ่าน Website (ocpbconnect.ocpb.go.th) 

- กระบวนการที่ถูกยกระดับ คือ 1.กระบวนการไกล่เกลี่ยถูกยกระดับให้เป็นไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ (dmediate.ocpb.go.th/) เพ่ือตอบสนองต่อผู้ร้องทุกข์ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
2.กระบวนการแจ้งเตือนภัย ถูกยกระดับสู่ระบบเตือนภัยผู้บริโภค 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/Content) ทีม่ีการรายงานข้อมูลจาก สคบ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการค้าภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นต้น (ตามรายการสรุปการเชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงาน และการกำหนดเป้าหมายการเชื่อมโยง (28 หน่วยงาน 99 รายการข้อมูล) 

ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สผพ. กพบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

(สิ้นสุดแผนปี 2565-2566)) ผ่านช่องทาง Mobile application OCPB connect และ
ocpbconnect.ocpb.go.th/ เพ่ือป้องกันมิให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้ร้องทุกข์ในอนาคต 
3.กระบวนการจดทะเบียนฯ ยกระดับสู่ระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง https://ocpbdirect.ocpb.go.th/ และมีการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับ
สำนักงาน ก.พ.ร. (https://biz.govchannel.go.th/) 

- ผลงานที่โดดเด่น คือ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ 
complaint.ocpb.go.th/Manage (ได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ ประเภทบูรณา
การข้อมูลเพื่อการบริการ ระดับชมเชย) สคบ. ได้ขับเคลื่อนการร้องทุกข์ของผู้บริโภคผ่าน
ออนไลน์ พบว่า ปี 2562 มีผู้ร้องทุกข์ ถึง 80 % ของจำนวนเรื่องท้ังหมด ซึ่งถือเป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ร้องทุกข์ (จาก ปี 2560 มีผู้ร้องทุกข์เพียง 35 %) ทำให้ผู้ร้อง
ทุกข์สะดวก ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 และ รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิง
สถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๔ 
 

6.2 การสร้างนวตักรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ 

 

  
 

 



๑๓๕ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ 
6.2.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้พัฒนานวัตกรรม/นำดิจิทัล เข้ามาใช้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
[/] กระบวนการหลัก คือ 
กระบวนงานการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค  
(http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENERAL/DA
TA0000/00000378.PDF) คือ ปรับปรุงระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ 
(complaint.ocpb.go.th/Manage) และพัฒนาเชื่อมโยงร่วมกับระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(D-Mediate) (dmediate.ocpb.go.th/) 

นวัตกรรม/ดิจิทัลที่นำมาใช้ คือ นำเทคโนโลยี VDO conference (Cisco Webex) มาใช้
ในขั้นตอนเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง แก่ผู้ร้องทุกข์และผู้ประกอบธุรกิจ โดยสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) (dmediate.ocpb.go.th/)  

ผ่าน 
 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

และ 
ทุกหน่วยงาน 

[/] กระบวนการสนับสนุน คือ 
กระบวนการจัดทำตัวชี้วัดตามการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระบบวิเคราะห์และติดตามตัวชี ้ว ัดองค์กร (ATM) 
(atm.ocpb.go.th/)     

นวัตกรรม/ดิจิทัลที่นำมาใช้ คือ นำระบบดังกล่าวมาวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดองค์กรโดย
ลดระยะเวลาจาก 54 วันเหลือ 36 วัน โดยผู้บริหารสามารถเรียกดูผลการดำเนินการและ
ความก้าวหน้าของภารกิจได้แบบ real time (ตามคู ่มือระบบงานสู ่การบริหารภายใต้
เทคโนโลยีดิจิทัล (ATM) และการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 

ผ่าน 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

และ 
ทุกหน่วยงาน 



๑๓๖ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

6.2.2 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีการปรับปรุงกระบวนหลักและกระบวนการสนับสนุน 
[/] โดย 
1) กระบวนการหลัก คือ 
- การปรับปรุงระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์พัฒนาเชื่อมโยงกับระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(D-Mediate) (dmediate.ocpb.go.th/) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามวิถีชีวิตรูปแบบ
ใหม่ (New normal) 
- การปรับปรุงกระบวนการยื่นคำขอจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ 
https://ocpbdirect.ocpb.go.th/ และมีการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. 
(https://biz.govchannel.go.th/) เพ่ือรองรับและจัดการกับธุรกิจ E-commerce ให้อยู่
ในระบบมากข้ึน 

2) กระบวนการสนับสนุน คือ  
- การปรับปรุงกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนโดยการนำระบบบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการคุ ้มครองผู้บริโภค (CSMS) มาสนับสนุนการปฏิบัติงานรายงานผล
โครงการ/กจิกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ 
- การปรับปรุงกระบวนการรายงานและติดตามตัวชี้วัดองค์กร ผ่านระบบวิเคราะห์และ
ติดตามตัวชี้วัดองค์กร (ATM) (atm.ocpb.go.th/) 

ผ่าน 
 

สผพ. กพบ. 

6.2.3 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูงต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
[/] นวัตกรรม คือ 
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ (complaint.ocpb.go.th/Manage) พัฒนาเชื่อมโยงกับ
ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) (dmediate.ocpb.go.th/) เพ่ืออำนวยความ
สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ผู้ร้องทุกข์ (ตามรายงานผลกระทบ
ของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 รายงานการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 

ผ่าน 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

และ 
ทุกหน่วยงาน

สนับสนุน 



๑๓๗ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2564-2565 และรายงานการวิจัยมุ่งสู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) รวมทั้ง มีระบบเตือน
ภัยผู้บริโภค (ocpbconnect.ocpb.go.th/Content), (thaicas.ocpb.go.th/) ที่รายงาน
ข้อมูลการจาก สคบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการปกครอง กรมการค้าภายใน 
ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
เป็นต้น ผ่านช่องทาง Mobile application OCPB connect และ 
https://ocpbconnect.ocpb.go.th/ เพ่ือป้องกันมิให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้ร้องทุกข์ใน
อนาคต ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
[/] ปัญหาที่ซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูง คือ 
จากพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการซื้อ ขาย และทำธุรกิจทางออนไลน์ (E-commerce) 
เพ่ิมขึ้น ทำให้มีกรณเีรื่องร้องทุกขด์้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น จึง
ต้องมีการรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ (complaint.ocpb.go.th) ประกอบกับการ
เจรจาผ่านระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (dmediate.ocpb.go.th/) และในรอบปีที่ผ่านมาได้มี
การพัฒนาระบบยื่นคำขอจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ 
https://ocpbdirect.ocpb.go.th/ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ยื่นจดทะเบียน
และผลักดันใหผู้้ประกอบการเข้ามาสู่ระบบมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทาง สคบ. ยังต้อง
แก้ปัญหาด้านกฎหมายที่เป็นข้อกำหนดให้ผู้จดทะเบียนต้องเดินทางมายัง สคบ.ด้วยตนเอง 
(มาตรา 41 พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง 
(www.ocpb.go.th/download/article/article_ 20180223105034.pdf)) 

ผ่าน 
 

 

  

https://ocpbdirect.ocpb.go.th/


๑๓๘ 
 

6.3 การลดตน้ทุนและการใชท้รัพยากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั 

 

 

  

 

 



๑๓๙ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
6.3.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการ ดังนี้ 
[/] กระบวนการหลักท่ีสำคัญ 2 ลำดับแรก 
- กระบวนการหลักท่ีสำคัญลำดับแรก คือ กระบวนงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ผู้บริโภค (ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) (complaint.ocpb.go.th) 
ต้นทุน คือ ลดขั้นตอนการเดินทางร้องทุกข์ท่ี สคบ. ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางจาก 
4.19 ล้านบาท ลดลงเป็น 0.69 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2562 เนื่องจากมีผู้ร้องฯ ใช้ระบบฯ 
กว่าร้อย 80 ในปี พ.ศ.2562 (ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
ต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563)    
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ร้องทุกข์ ลดระยะเวลา 
ลดต้นทุนการเดินทาง เพ่ือให้เรื่องร้องทุกข์สามารถยุติไดร้วดเร็วขึ้น 
 ระยะยาว ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์เป็นระบบหลักในรับเรื่องร้องทุกข์เพ่ือ
สะดวกต่อการติดตามสถานะ และรองรับการปรับเข้าสู่วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New normal) 
 
- กระบวนการหลักที่สำคัญลำดับที่สอง คือ กระบวนงานการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
ของผู้บริโภค (ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์) (dmediate.ocpb.go.th/) 
ต้นทุน คือ ลดค่าเดินทางหลังใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของผู้ร้องทุกข์และผู้ประกอบธุรกิจ
ได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 และพัฒนาสู่ร้อยละ 60 ตามลำดับ ช่วงปี 2562 – 2572 (ตาม
รายงานการวิจัยมุ่งสู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)   
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ร้องทุกข์ และผู้
ประกอบธุรกิจโดยไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงาน และลดขั้นตอน ระยะเวลาในการไกล่
เกลี่ย  

ผ่าน 
ควรแสดงต้นทุนของการดำเน ินงานทั ้ งของฝ ่ายผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิและ

ผู้รับบริการ ว่าหากมีการนำระบบออนไลน์มาใช้จะสามารถลดต้นทุนได้มาก
น้อยเพียงใด (ไม่ใช่เฉพาะการลดค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการ แต่ต้นทุนภาครัฐจะ
ลดลงไปอย่างไร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) ไม่เพียงการลดค่าใช้จ่ายด้านการ
เดินทาง แต่ควรวิเคราะห์ต้นทุนทั ้งหมดที ่เกิดขึ ้นในกระบวนการแต่ละ
กระบวนการ (ตั ้งแต่เริ ่มต้นที ่ผู ้ร ับบริการเข้ามาใช้การบริการ จนถึงการ
ให้บริการสิ้นสุด) ซึ่งอาจรวมถึงต้นทุนของระบบเทคโนโลยีบุคลากรและอื่น ๆ 
ที่ใช้ในการให้บริการ 

  
 

กพบ. หลัก 
ทุกหน่วยงาน 

สนับสนุน 



๑๔๐ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

 ระยะยาว ได้แก่ ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์เป็นระบบหลักในการเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง
ทุกข์ให้กับผู้ร้องทุกข์และผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถตกลงกันได้ และรองรับการปรับเข้าสู่
วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New normal) 
[/] กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ 2 ลำดับแรก 
- กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญลำดับแรก คือ การรายงานผลและติดตามตัวชี้วัดองค์กร 
ผ่านระบบวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดองค์กร (ATM) atm.ocpb.go.th 
ต้นทุน คือ ขั้นตอนการการรายงานผลตัวชี้วัดและตัวชี้วัดจาก 54 วัน และจำนวนกระดาษ
ที่ต้องใช้ในการรายงานนำเสนอต่อผู้บริหาร 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ ลดขั้นตอนการการรายงานผลและติดตามตัวชี้วัด 
คงเหลือ 36 วัน ลดปริมาณจำนวนกระดาษที่ต้องใช้ในการรายงาน และผู้บริหารสามารถ
ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้แบบ Real time 
ระยะยาว ได้แก่ สคบ. ปรับตัวสู่องค์กรไร้กระดาษ 
 
- กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญลำดับที่สอง คือ ระบบห้องประชุมไร้กระดาษ สคบ. และ 
จัดทำ QR code 
ต้นทุน คือ จำนวนกระดาษท่ีต้องใช้ในประชุมใน สคบ. 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ จำนวนกระดาษที่ต้องใช้ในประชุมใน สคบ. โดย
สร้าง QR code แทนการแจกเอกสารในการประชุม ลดปริมาณเอกสารหลักฐาน 253 รีม 
ลดลงเป็น 164 รีม  
ระยะยาว ได้แก่ ทุกสำนัก กอง กลุ่ม ใน สคบ. ที่ใช้เทคโนโลยี QR code เพื่อลดการใช้
กระดาษ และสคบ. ปรับตัวสู่องค์กรไร้กระดาษ 
 
 

ไม่ผ่าน 
ทั้ง 2 กระบวนการมีเป้าหมายเดียวกันคือลดการใช้กระดาษ ควร

แสดงการวิเคราะห์ต้นทุนทั ้งหมดของระบบสนับสนุนแต่ละกระบวนการ
เช่นเดียวกับกระบวนการหลัก 

 

กพบ. หลัก 
ทุกหน่วยงาน 

สนับสนุน 



๑๔๑ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

6.3.2 หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการลดต้นทุน 
[/] โดยนวัตกรรมนั้น คือ 
1. ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ (complaint.ocpb.go.th) พัฒนาเชื่อมโยงกับระบบ
ไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) (dmediate.ocpb.go.th/) 
2. ระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์  
https://ocpbdirect.ocpb.go.th/ ที่มีการพัฒนาและเชื่อมโยงกับสำนักงาน ก.พ.ร. 
(biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList) 
โดยสามารถลดต้นทุน ได้อย่างไรระบุ สามารถลดการเดินทางมาร้องทุกข์ด้วยตนเองที่
สำนักงานฯ ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมไปถึงค่าเสียโอกาสที่ต้อง
หยุดงานเพื ่อเดินทางมาร้องทุกข์ด้วยตนเองและการประหยัดกระดาษ (ตามรายงาน
ผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 /
รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 และรายงานการวิจัยมุ่งสู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

ไม่ผ่าน 
ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนในด้านต่าง ๆ ในการบริหารจัดการหรือการ

ดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อนำไปใช้ในการ
ติดตามควบคุม และกำหนดเป็นนโยบายหรือมาตรการในการลดต้นทุนองค์กร
รายงานเพียงการลดต้นทุนด้านผู้รับบริการ แต่ไม่ได้แสดงการวิเคราะห์ต้นทุน
ของผู้ให้บริการ 

 

กพบ. หลัก 
ทุกหน่วยงาน 

สนับสนุน 

6.3.3 นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน โดย (ระบุ) 
[/] การกำหนดนโยบาย/มาตรการ คือ ผู้บริหารมีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ 
สคบ. โดยเน้นการพัฒนากระบวนการทำงานเดิมที่นำไปสู่รูปแบบกระบวนการทำงานใหม่ 
Digital Transformation ที่มีฐานนโยบายมาจากรายงานการประเมินคุณภาพ ได้แก่ 
ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563/รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติ
จากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565) และระบบไกล่
เกลี่ยออนไลน์ ตามรายงานการวิจัยมุ่งสู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของสำนักงาน

ไม่ผ่าน 
 ควรแสดงให้ชัดเจนว่า นโยบายผู้บริหารองค์กร คืออะไร ลดต้นทุน

ของผู้ให้บริการ หรือผู้รับบริการหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น 
ลดระยะเวลาของการให้บริการหรือทั้งหมด และวิเคราะห์อย่างไร ทำให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดอย่างไร ที่เรียกว่า ทำน้อยได้มาก 

กพบ. สผพ. 

https://ocpbdirect.ocpb.go.th/


๑๔๒ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือผลผลิตของ
ต้นแบบระบบต่างๆ อาทิ  
1.ข้อมูลด้านสถิติเพ่ือรายงานและเตือนภัยผู้บริโภค 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/Report) 
2.รายงานตัวชี้วัดระดับกรม มาตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สคบ. 
ประจำปีงบประมาณ 2564  
3.รายงานการประเมินคุณภาพหรือผลผลิตของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีโครงการ
ใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงและต่อยอดงานด้านดิจิทัล อาทิ ระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาด
แบบตรงออนไลน์ https://ocpbdirect.ocpb.go.th/ ที่มีการพัฒนาและเชื่อมโยงกับ
สำนักงาน ก.พ.ร. 
[/] การใช้เทคโนโลยี คือ 
1.ข้อมูลด้านสถิติเพ่ือรายงานและเตือนภัยผู้บริโภคป้องกันมิให้กลายเป็นผู้ร้องทุกข์ 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/Report) 
2.ระบบงานสู่การบริหารภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัล (ATM) ขั ้นตอนการการรายงานผล
ตัวชี้วัด จาก 54 วัน เหลือ 36 วัน และลดจำนวนกระดาษท่ีต้องใช้ 

ไม่ผ่าน 
 ควรแสดงเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการของพันธ
กิจหรือการให้บริการหลักที่ตอบมาเป็นเพียงระบบการรายงานของหน่วยงาน
แก่ผู้บริหาร 

 

 

[/] แบ่งปันทรัพยากร คือ 
1.แบ่งปันข้อมูลด้านสถิติเพื่อรายงานและเตือนภัยผู้บริโภคร่วมกับ 10 หน่วยงานราชการ 
อาทิ กรมการค้าภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นต้น 
2.แบ่งบันข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล และข้อมูลการร้องทุกข์ โดยร่วมมือบริหารเรื่องราว
ร้องทุกข์ก ับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการปกครอง สำนักง านพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)  ศูนย์บริการประชาชน 1111  และ กสทช. (ตามรายการสรุปการ

ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://ocpbdirect.ocpb.go.th/


๑๔๓ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน และการกำหนดเป้าหมายการเชื่อมโยง (28 หน่วยงาน 99 
รายการข้อมูล) (สิ้นสุดแผนปี 2565-2566)) 
3.แบ่งปันห้องประชุม VDO conference ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี ่ยออนไลน์ (D-
Mediate) กับ ระบบห้องประชุมไร้กระดาษ (Meeting) 
6.3.4 หน่วยงานมีการใช้ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยข้อมูลเทียบเคียงที่นำมาใช้ 
[/] คือ หน่วยงานมีการใช้ข้อมูลสถิติการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ของศูนย์
ดำรงธรรม (กระทรวงมหาดไทย) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกระบวนการรับเรื่องร้อง
ทุกข์และพัฒนาระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค / ข้อมูลสถิติการดำเนินคดีของกรมสอบสวนคดี
พิเศษหรือ DSI (กระทรวงยุติธรรม) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(กระทรวงยุติธรรม) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนากระบวนการดำเนินคดีและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการดำเนินคดีคุ ้มครองผู้บริโภค และข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ 
เตือนภัยผู ้บริโภคของ อย. กรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ื อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการพัฒนาแหล่งข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการให้บริการแก่
ประชาชน  
และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรระบุ  
โดย สคบ. ได้มีการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เช่น  
1.ดำเนินการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม (กระทรวงหมาดไทย) เพื่อร่วมกันพัฒนาเชื่อมโยง
ข้อมูลในการรับ-ส่งเร ื ่องร ้องทุกข์ผ ่านระบบร้องทุกข์ผ ู ้บร ิโภคซึ ่งเป็นการเพิ ่มขีด
ความสามารถให้เกดิการบูรณาการการทำงานร่วมกัน  
2.ดำเนินการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสนง.คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (กระทรวงยุติธรรม) เพื่อร่วมกันพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลการดำเนินคดี

ไม่ผ่าน 
ไม่ได้แสดงว่าหน่วยงานที่นำมาเทียบเคียงจะเทียบเคียงในประเด็นใด 

ทั้งในด้านการลดหรือควบคุมต้นทุนและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เช่น เทียบเคียงกับศูนย์ดำรงธรรมในเรื่องใด เทียบเคียงกับ DSI ในเรื ่องใด 
(ไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ใช้เทียบเคียง) 

กพบ. สผพ. 



๑๔๔ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

ผ่านรูปแบบ API โดยอยู่ภายใต้ฐานข้อมูลบริการคุ้มครองผู้บริโภค 
https://ocpbconnect.ocpb.go.th/  
3.ดำเนินการร่วมกับอย. กรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อร่วมกันพัฒนา
เชื่อมโยงข้อมูลเตือนภัย ข่าวสาร องค์ความรู้ โดยเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านข้อมูล
คุ ้มครองผู ้บริโภคในรูปแบบ API โดยอยู ่ภายใต้ฐานข้อมูลบริการคุ ้มครองผู ้บริโภค 
https://ocpbconnect.ocpb.go.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

6.4 การมุ่งเนน้ประสิทธิผลทัว่ทั้งองคก์าร และผลกระทบต่อยทุธศาสตร์ชาติ 

  

 



๑๔๖ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
6.4.1 หน่วยงานมีการกำหนดตัวชี้วัดในการติดตาม ควบคุมกระบวนการ (Leading Indicator) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณเพื่อการคาดการณ์ความสำเร็จของกระบวนการ ระบุ 
[/] กระบวนการ คือ 
1.กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค (กระบวนการหลัก) 
(www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENERAL/DATA00
00/00000378.PDF) เพ่ือตอบสนองต่อการร้องเรียนของผู้ร้องทุกข์ที่เพ่ิมมากขึ้น จึง
ต้องมีการพัฒนาการเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์ (dmediate.ocpb.go.th/) นอกจากนี้ยังใช้
ระบบร้องทุกข์ของผู้บริโภค (สำหรับเจ้าหน้าที่) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เวลาของเรื่อง
ฯ ในระบบ ปฏิทินการดำเนินงาน เป็นต้น (portal.ocpb.go.th/) ในการควบคุม
กระบวนการให้เป็นไปตาม SLA และ SOP ของ สคบ. 
(www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=193) 
2. กระบวนการพิจารณาคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง (กระบวนการหลัก) 
โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการจดทะเบียนเพ่ือลดเวลา ค่าใช้จ่าย และผลักดันให้
ผู้ประกอบการ (ขายสินค้าออนไลน์) จดทะเบียนเข้าสู่ระบบมากขึ้น จึงต้องมีการพัฒนา
ระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงออนไลน์ เชื่อมโยงกับสำนักงาน ก.พ.ร. 
https://ocpbdirect.ocpb.go.th/ (biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList) 
โดยมีคู่มือประชาชนกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการภายใน 45 วัน ตามพรบ.อำนวย
ความสะดวก 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
  

กพบ. 

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


๑๔๗ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

[/] ตัวชี้วัด คือ 
1. ร้อยละจำนวนเรื่องร้องทุกขท์ี่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติในปีปัจจุบัน เป้า มาย 
ร้อยละ 68.27 โดยมีการกำหนดความสำเร็จให้เป็นไปตามกระบวนการจนสำเร็จ โดยเป็น
เรื่องท่ีเจรจาไกล่เกลี่ยระดับเจ้าหน้าที่ /ระดับคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย/ระดับ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ยุติและสำเร็จ  
2. ร้อยละจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติในอดีต เป้าหมาย 
38.36 โดยมีการกำหนดความสำเร็จให้เป็นไปตามกระบวนการจนสำเร็จ โดยเป็นเรื่องที่
เจรจาไกล่เกลี่ยระดับเจ้าหน้าที่ /ระดับคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย/ระดับคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ยุติและสำเร็จ 
3. ความสำเร็จของการยกระดับงานบริการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรงออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เป้าหมาย คือ สามารถยื่นเรื่อง/ยื่น
คำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง (e-form) มีความปลอดภัยรักษาข้อมูลส่วน
บุคคล (ตามกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สคบ.) 

ไม่ผ่าน   
 ไม่ได้แสดงตัวชี ้ว ัดที ่เป็นตัวควบคุมกระบวนการหลักและตัวชี ้วัด
ประสิทธิผลของกระบวนการหลักโดยเฉพาะที่จะส่งผลไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ เช่น 
กระบวนการยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจฯ มีกระบวนการย่อยหรือ
ขั้นตอนอะไรบ้าง ตัวชี้วัดที่ใช้ในการควบคุมแต่ละกระบวนการย่อยคืออะ ไร 
และส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านเศรษฐกิจอย่างไร ตัวชี้วัดที่ใช้ติดตาม
ผลกระทบคืออะไร 

 

6.4.2 หน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสำเร็จของการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศในด้านต่างๆ เช่น 
[/] ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ คือ  
1.ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน (ตัวชี้วัดระดับกรม 
มาตรการปรับปรุงประสิทธาภาพในการปฏิบัติราชการของ สคบ. ประจำปีงบฯ 2564 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20211216163437.pdf)) 
เพ่ือป้องกัน ควบคุม/กำกับดูแลสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้าง 
องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพ่ือสร้างความตระหนักรู้

ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่แสดงยังไม่ชัดเจนว่าจะส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศ

ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนที่เป็นผลจากการ
ปฏิบัติงาน ทั้งด้านการแก้ไขปัญหาแก่ผู้บริโภค การส่งเสริมการบริโภคจากการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น 

 
 
 

กพบ. สผพ. 



๑๔๘ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
(www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=9749) 
2.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการการตรวจสอบ 
(ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ประจำปีงบฯ 2564) เพ่ือป้องกัน ควบคุม/กำกับ
ดูแลสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ  
3.ร้อยละของเรื่องแจ้งเตือนภัยที่ได้รับการดำเนินการ (ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ ประจำปีงบฯ 2563-2564) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 
[/] ตัวชี้วัดด้านสังคม คือ  
1.ร้อยละเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันและอดีตที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ (ตัวชี้วัด
ระดับกรม มาตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สคบ. ประจำปี
งบประมาณ 2564) 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20211216163437.pdf) 
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องทุกข์ให้มีความเป็นธรรมและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
(www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=9749) 
2.ความสำเร็จของการยกระดับงานบริการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง (การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สคบ.ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ) โดยให้ผู้
ประกอบธุรกิจยื่นจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือ 
ลดขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และผลักดันให้ผู้ประกอบการ (ขายสินค้าออนไลน์) จด
ทะเบียนเข้าสู่ระบบเพ่ิมขึ้น 

 
 

https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20211216163437.pdf


๑๔๙ 
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[/] ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม คือ - 
[/] ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม คือ - 
6.4.3 ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่น ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ โดยผลงานที่โดดเด่นนั้น 
[/] คือ 1.ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ (complaint.ocpb.go.th/) มีผลงานที่โดดเด่น
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ผู้ร้องทุกข์ใช้ช่องทางการร้องทุกข์ของผู้บริโภคออนไลน์ จากร้อย
ละ 74.4 ในปีงบประมาณ 2562 เป็นร้อยละ 83.4 ในปีงบประมาณ 2563 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/Report)   
2.คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับรางวัล World No Tobacco Day Awards 
2020 จากองค์การอนามัยโลก เนื่องจากจากการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและบารากู่อย่าง
จริงจังมาตลอด 6 ปี ตามภาพข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ 
(thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200527072048677) ตามคำสั่ง
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี ๙/๒๕๕๘ 
(www.ocpb.go.th/download/pdf/9_2558.pdf) 
3.สคบ. มีผลงานที่โดดเด่นในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งได้เข้ารับรางวัลองค์กร
คุณธรรม ระดับคุณธรรม จากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (สำนักนายกรัฐมนตรี) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
เพื่อแสดงให้เห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงาน
ด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรมส่งผลอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ชาติ อธิบายโดยสรุป ส่งผลต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ทำให้ผู้ร้องทุกข์เข้าถึง
สิทธิที่ตนพึงได้ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความ

ไม่ผ่าน 
ตัวอย่างที่แสดงยังไม่ชัดเจนว่า ระบบร้องทุกข์ออนไลน์จะส่งผลทำให้

เกิดความเสมอภาคทางสังคมอย่างไร เช่น การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง 
และการได้รับการบริการ ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นไม่ได้บ่งชี้ถึงการลดความเหลื่อมล้ำ 
เพราะผู้ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตอาจเข้าไม่ถึงการบริการ ส่วนการได้รับรางวัล World 
No Tobacco Day Awards 2020 ไม่ชัดเจนว่าสอดคล้องหรือเป็นผลจาก
กระบวนการทำงานหลักอย่างไร เนื่องจากไม่ได้แสดงว่ากระบวนการปราบปราม 
เป็นพันธกิจหลักหรือการบริการหลักที่แสดงไว้ในโครงร่างองค์กร 

 

ทุกหน่วยงาน 

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


๑๕๐ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

ต้องการของประชาชน มีกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ และอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

6.4.4 หน่วยงานมีการเตรียมการเชิงรุกเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อประสิทธิผลของการดำเนินงาน โดย 
[/]  มีการจัดการความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้น คือ 
1.ความเสี่ยงของรูปแบบการบริโภค ซึ่งผู้บริโภคมีการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิม
มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับผู้ประกอบธุรกิจมีกระบวนการและ
ช่องทางที่หลากหลายในการนำเสนอสินค้าและบริการอย่างกว้างขวาง  
2.ความเสี่ยงด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น การตรวจสอบ เฝ้า
ระวังสินค้าและบริการที่เป็นอันตราย และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเข้าใจง่าย 
และจัดการโดยวิธีการ 
1.การศึกและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อ
สถานการณ์ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค และมีมาตรการ กลไกให้ผู้
ประกอบธุรกิจสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด 
2.จัดทำแผนการกระจายอำนาจในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นของ สคบ. ร่วมกับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยกำหนดบทบาทภารกิจการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งกำหนด
ตัวชี้วัดและผลลัพธ์ที่ชัดเจน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน 
คำตอบยังไม่ชัดเจนว่าความเสี่ยงสองเรื่องที่แสดงส่งผลกระทบต่อค่า

เป้าหมายของการปฏิบัติงานโดยเฉพาะกระบวนการหลักอย่างไร ความเสี่ยงคือ
อะไร และมีวิธีการเตรียมการเชิงรุกเพื่อป้องกันอย่างไร โดยเฉพาะที่จะเกี่ยวข้อง
กับการคุ ้มครองผู ้บริโภค เช่น ในกรณีการทำงานด้วยระบบออนไลน์ มีการ
ประเมินความเสี่ยงของระบบอย่างไร ทั้งด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญ
ต่าง ๆ ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ด้านการปฏิบัติตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 

กพบ. 



๑๕๑ 
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[/]  เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน 
คือ 
ปฏิบัติงานตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของ สคบ. 
(www.ocpb.go.th/download/article/article_20200630164028.pdf) ประกอบ
กับได้มีการวิเคราะห์ BCP Strategy Map  
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20200630164212.pdf) 
ประกอบด้วย 6 กรณี 
1. กรณีชุมนุมประท้วง/จลาจล  
2. กรณีการก่อการร้าย/ก่อวินาศกรรม 
3. กรณีอุทกภัย  
4. กรณีอัคคีภัย 
5.กรณีแผ่นดินไหว 
6.กรณีโรคระบาด 
และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน สคบ. เข้าใจง่ายในรูปแบบสื่อ 
Infographic 
(www.ocpb.go.th/download/article/article_20201019170448.pdf) 
มีการเตรียมความพร้อม คือ  
1.ประเมินสถานการณ์เพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น 
2.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นลักษณะ Work from home ประกอบกับการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ อาทิ ระบบร้องทุกข์ออนไลน์ ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ และระบบ
จดทะเบียนออนไลน์ เป็นต้น 

ผ่าน 
 

 

https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20200630164212.pdf)%20ประกอบด้วย
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20200630164212.pdf)%20ประกอบด้วย
http://www.ocpb.go.th/download/article/article_20201019170448.pdf


๑๕๒ 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ดำเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 

3.ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนนุทุกช่องทางเพ่ือลดความเสี่ยง ได้แก่ การประชุมออนไลน์
ด้วยโปรกรม Zoom, Cisco Webex หรือติดต่องานประสานงานผ่าน Line หรือ Email 
4.หลังเหตุการณ์สงบได้มีการประเมินความพร้อมเพ่ือเดินหน้าต่อไปพร้อมทั้งประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการองค์กรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ทำงาน (Smart Office) 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20220114145420.pdf) 
เพ่ือนำมาปรับปรุงแผน BCP ในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๓ 
 

 

 
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 

 

 

  



๑๕๔ 
 

หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (ภาพรวม) 
เป้าหมาย : เพื่อให้ส่วนราชการกำหนดตัววัดที่สำคัญซึ่งสอดคล้องการปฏิบัติการในหมวดกระบวนการทั้ง  6 หมวด สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการ

กระบวนการ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนา มีการตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทาย มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกับกระบวนการเพื่อค้นหาหนทางสร้าง
นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงองค์การทั้งในระดับปฏิบัติการและในระดับองค์การ ที่ส่งผลให้ผลลัพธ์มีโอกาสบรรลุเป้าหมายดีขึ้น 

 
 

 



๑๕๕ 
 

ผลการประเมินสถานะ การเป็นระบบราชการ PMQA 4.0 (หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ)

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 
ค่าเป้าหมาย

ปีล่าสุด 
ผลการดำเนินงาน 

ความเห็นผู้ตรวจประเมิน 
2562 2563 2564 

7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 
1. ตัววัดตามภารกิจหลัก* ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามพันธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการตามที่ระบุไว้ (Function base, Area base) 
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปีจจุบันที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ 
(จำนวนรับเรื่องเข้าโดยเฉลี่ย 3 ปี 2562-2564 จำนวน 16,012 
เรื่อง) 

10,241 
เรื่อง 

12,018 9,709 11,386 ผ่าน  (ได้คะแนน 500/500 คะแนน)  
 

2. ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามนโยบายและแผนรัฐบาล (Agenda base) 
ความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ในการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ตามแผนรายการเชื่อมโยง
ข้อมูลร่วมกับ 28 หน่วยงาน 99 รายการบัญชี)  
(สิ้นสุดแผนปี 2565-2566) 

31 
รายการบัญชี 

6 26 36 ผ่าน  (ได้คะแนน 500/500 คะแนน)  
 

3. การดำเนินการดา้นกฎหมาย ตัวชี้วัดของการบรรลุผลการดำเนินการด้านกฎหมาย 
จำนวนภารกิจที่ถูกยกระดับพัฒนาสู่บัญชีข้อมูลภาครัฐตามหลักธรร
มาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (ภารกิจกำกับดูแลการประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง) ปีงบ 2564 เป็นปีแรกที่ สคบ. เป็นหน่วยงานนำร่อง
ดำเนินการตามแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government 
Data Catalog) ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ภายใต้โครงการ
ศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ 
(Government Data Service และระบบนามานุกรม (Directory 
Service) 
 

1 ภารกิจ - - 1 ผ่าน  (ได้คะแนน 300/500 คะแนน)  
 



๑๕๖ 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 
ค่าเป้าหมาย

ปีล่าสุด 
ผลการดำเนินงาน 

ความเห็นผู้ตรวจประเมิน 
2562 2563 2564 

4. ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์* ตัวชี้วัดของการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ 
ร้อยละความสำเร็จของโครงการกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ของ สคบ. ปี 2563 และปี 2564 บางโครงการต้อง
ยกเลิกไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด 19 ทำให้มีการปรับแผนและบริหารงบประมาณไป
ใช้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ร้อยละ 85 91.67 89.06 81.03 ไม่ผ่าน  
ควรระบุเป็น ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ไม่ควรแสดงเพียงจำนวนที่ได้
ดำเนินการตามแผนซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนการดำเนินงานได้
ตามแผน โดยเฉพาะที่แสดงให้เห็นถึงการก้าวสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือตามเป้าหมายพันธกิจสำคัญ 

5. การบรรลุตามยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ เช่นการบรรลุตัววัดร่วม การจัดอันดับ เป็นต้น 
ตัวชี้วัดของการบรรลุตามยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ตามนโยบายของส่วนราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดร่วม ตัววัดที่แสดงถึงการปรับปรุงระดับในการจัดอันดับโดยองค์กรภายนอก
ประเทศในด้านต่าง ๆ  เป็นต้น 
จำนวนนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีการบูรณาการ ได้แก่ ปี 
2563 นโยบายสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค นโยบาย
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ปี 2564 ได้แก่ นโยบายขับเคลื่อนการ
คุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และนโยบายการส่งเสริม
ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยให้จำหน่ายสินค้ามาตรฐาน มอก. เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค ร่วมกับ สมอ. อย. สคบ. (ภายใต้
แผนปฏิบัติราชการ สคบ. ระยะ 5 ปี 2563-2565) 
 
 
 
 
 

1 นโยบาย - 2 2 ไม่ผ่าน  
ควรแสดงเป็นผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่
สำคัญ ที่แสดงถึงการปรับปรุงระดับในการจัดอันดับโดย
องค์กรภายนอกประเทศในด้านต่าง ๆ การมีนโยบายไม่ได้
แสดงถึงผลการดำเนินงานตามนโยบายเหล่านั้น 



๑๕๗ 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 
ค่าเป้าหมาย

ปีล่าสุด 
ผลการดำเนินงาน 

ความเห็นผู้ตรวจประเมิน 
2562 2563 2564 

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน 
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย*  
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของส่วนราชการ 
รอ้ยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภค สคบ. (สำรวจผ่านระบบ Smile Box และ
ผ่านระบบ Callcenter 1166) 

ร้อยละ 80 98 98.43 99.17 ไม่ผ่าน 
เป้าหมายไม่ท้าทาย  

2. ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือ* 
ตัวชี้วัดที่แสดงออกถึงความผูกพันและการให้ความร่วมมือจากประชาชนและผู้เข้ามารับการบริการจากส่วนราชการ สะท้อนการปรับเปลี่ยนด้านกาบริการที่เกิดประโยชน์ (การเข้าถึง
งานบริการผ่านเครื่องมือ Social Listening) 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ร้อยละการรับรู้
ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน (โดยสำรวจการรับรู้
ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชนในเขตพ้ืนที่ กทม และ
ส่วนภูมิภาค จำนวน 400 ราย ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น 
Google Form, เว็บไซต์ เป็นต้น เพ่ือรวบรวมข้อมูลและปรับเปลี่ยน
แนวทางการสร้างการรับรู้ที่ตอบสนองต่อประชาชนอย่างชัดเจน 

ร้อยละ 70 - 83.12 83.20 ไม่ผ่าน  
ผลลัพธ์การรับรู้ข้อมูล ไม่สะท้อนความผูกพันของ
ผู้รับบริการ 

3. ผลการดำเนินการด้านโครงการประชารัฐ  
ตัวชี้วัดที่แสดงการบรรลุผลหรือความสำเร็จของการดำเนินการด้านโครงการประชารัฐ เช่น ยอดการจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการประชารัฐ ความผูกพันและความร่วมมือ 
จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา
เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์ การเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องร้องทุกข์ การ
ประชาสัมพันธ์  โดยมีจำนวนจังหวัดและอปท. จำนวน 7,850 แห่ง
ทั่วประเทศ ปี 2563 ได้ส่งเสริมพัฒนาแนวทางการรับเรื่องและ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์  ปี 2564 ได้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

50 แห่ง - 377 7,774 ไม่ผ่าน 
ผลลัพธ์ไม่สะท้อนความสำเร็จของการดำเนินการด้าน
โครงการประชารัฐ จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา
แล้วเกิดผลการดำเนินงานที่ตอบสนองผู้รับบริการอย่างไร 



๑๕๘ 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 
ค่าเป้าหมาย

ปีล่าสุด 
ผลการดำเนินงาน 

ความเห็นผู้ตรวจประเมิน 
2562 2563 2564 

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาค (E-book) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของจังหวัด อปท. และสถานการณ์ และงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรในแต่ละปี 
4. ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการ และนวัตกรรมการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 
จำนวนนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือยกระดับการให้บริการ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ 1.ระบบบริการคุ้มครองผู้บริโภค 
(OCPB Connect) 2.ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (OCPB D-mediate) 
3.ระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
(OCPB Direct) 4.การบริหารการใช้งานระบบ (OCPB Portal) 

1 นวัตกรรม 1 1 2 ไม่ผ่าน  
ควรแสดงผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงผลจากการปรับเปลี่ยนด้าน
การบริการและนวัตกรรมการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ เช่น จำนวนผู้รับบริการที่
เพ่ิมข้ึนที่เป็นผลจากกรปรับเปลี่ยนการให้บริการ 

5. การแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว มีมาตรฐาน ทันการณ์ และเกิดผล หรือเครือข่ายความร่วมมือ 
รอ้ยละของจำนวนเรื่องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมี
การสั่งการ (ในปี 2562 จำนวน 1 เรื่อง ปี 2563 จำนวน 4 เรื่อง 
ปี 2564 จำนวน  19 เรื่อง โดยดำเนินการเป็นไปตามคู่มือ
ปฏิบัติงาน (SOP) สืบสวนข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สคบ. 

ร้อยละ 80 100 100 100 ไม่ผ่าน  
จำนวนเรื่องร้องเรียนหน่วยงานในปี 2562 จำนวน 1 
เรื่อง ปี 2563 จำนวน 4 เรือ่ง ปี 2564 จำนวน 19 
เรื่อง จากจำนวนที่ร้องเรียนทั้งหมดเท่าใด เนื่องจาก
ผลลัพธ์ที่แสดงไม่แสดงผลถึงความสามารถในการจัดการ
ข้อร้องเรียนโดยเฉพาะในปี 2562 และ 2563 ซึ่งเป็น
หน่วยงานระดับชาติ 
 
 
 



๑๕๙ 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 
ค่าเป้าหมาย

ปีล่าสุด 
ผลการดำเนินงาน 

ความเห็นผู้ตรวจประเมิน 
2562 2563 2564 

7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรและเครือข่าย  
1. จำนวนนวัตกรรมต่อบุคลากร/จำนวนโครงการที่สำเรจ็จากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย* ตัวชี้วัดของการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากบุคลากรของส่วนราชการ 
จำนวนนวัตกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเกิดจากบุคลากร
หน่วยงานและเครือข่ายทุกภาคส่วน (ระบบแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค, 
ระบบวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดองค์กร (ATM), ระบบ Chat bot 
(พ่ีปกป้อง), ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 

1 
นวัตกรรม 

1 1 2 ไม่ผ่าน 
ผลลัพธ์ไม่ท้าทาย โดยเฉพาะมีจำนวนบุคลากร 300 คน
เศษ แต่มีนวัตกรรมเพียงปีละ 1 เรื่อง 

2. การเรียนรู้และผลการพัฒนา* ตัวชี้วัดของการเรียนรู้และผลการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร สคบ. 
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานได้รับการจัดสรร
งบประมาณท่ีจำกัด ประกอบกับสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การจัด
โครงการกิจกรรมบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้ 

ร้อยละ 75 100 90.95 66.67 ไม่ผ่าน 
ควรแสดงเป็นจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

3. ความก้าวหน้าและการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งตามแผน ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความก้าวหน้าของบุคลากรและความก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งตามแผน 
จำนวนบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนระดับก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งโดยเป็นไป
ตามระเบียบ/กฎ ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 

8 ราย 15 6 9 ไม่ผ่าน 
ค่าเป้าหมายไม่ท้าทาย น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ก่อนหน้า 

4. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการ
เป็นคณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ปี 2564 จัด
เรื่องการถ่ายทอดยุทธศาสตร์อาเซียนกับการเผยแพร่ความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค) 
 
 

ร้อยละ 80 100 100 100 ไม่ผ่าน 
ควรแสดงผลลัพธ์จำนวนบุคลากรของส่วนราชการที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกท้ังระดับชาติ
และนานาชาติ 



๑๖๐ 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 
ค่าเป้าหมาย

ปีล่าสุด 
ผลการดำเนินงาน 

ความเห็นผู้ตรวจประเมิน 
2562 2563 2564 

5. จำนวนบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 
จำนวนบุคลากรของ สคบ. ที่ร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการจิตอาสา  
(ปี 2562 โครงการสร้างหัวใจจิตอาสาโดยน้อมนำพระราชปณิธาน
ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน นำโดยผู้บริหาร สคบ. ร่วมคืนทัศนียภาพสู่
ท้องทะเล ณ หาดชะอำ  / ปี 2563 โครงการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอย โดยให้ความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ  ซึ่งบุคลากรใน
หน่วยงานร่วมกันลดใช้พลาสติก โฟม เป็นต้น / ปี 2564 โครงการ
สำนักนายกรัฐมนตรี รวมใจ ฝ่าภัยโควิด นำโดยผู้บริหาร สคบ. และ
บุคลากรเจ้าหน้าที่ร่วมกันบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคและมอบ
ให้แก่เด็กโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 ราย 50 50 100 ผ่าน อนุโลมค่าเป้าหมายไม่ท้าทาย 



๑๖๑ 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 
ค่าเป้าหมาย

ปีล่าสุด 
ผลการดำเนินงาน 

ความเห็นผู้ตรวจประเมิน 
2562 2563 2564 

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 
1. จำนวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก* 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงความสำเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ 
จำนวนรางวัลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับจากหน่วยงาน
ภายนอก ในปี 2564 ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมเป็นหน่วยงาน
นำร่องโครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีกลางข้อมูล
ภาครัฐ (Government Data Catalog) และ 
ระบบนามานุกรมม (Directory Service) 

1 รางวัล - - 1 ไม่ผ่าน 
รางวัลที่แสดง (ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ) 
ไม่ได้สะท้อนความเป็นต้นแบบอาจแสดงผลลัพธ์ที่แสดงถึง
ผลการเข้าร่วมโครงการแล้วนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา
องค์กรนำไปสู่องค์กรที่เป็นต้นแบบหรือรางวัลที่ผู้บริหาร/
บุคลากรได้รับจากการปฏิบัติงาน 

2. จำนวน Best practice* ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการที่เป็น Best practice 
จำนวนเรื่องด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีนำไปจัดทำสื่อ Infographic 
และ Infomotion ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรต้นแบบ
ในการจัดทำสื่อดิจิทัล หัวข้อ การประชาสัมพันธ์องค์กรด้วย 
Infographic และ Infomotion  

20 เรื่อง - 20 30 ไม่ผ่าน 
ผลลัพธ์ที่แสดงไม่สะท้อนความเป็นต้นแบบของส่วน
ราชการที่เป็น Best practice ไม่ใช่ระดับบุคคล อีกท้ังการ
ผลิตสื่อ Infographic และ Infomotion ไม่ชัดเจนว่า
แสดงความเป็นต้นแบบของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ราชการอย่างไร ควรแสดงเป็นรางวัลที่หน่วยงานได้รับที่
แสดงถึงการเป็นต้นแบบ 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 
ค่าเป้าหมาย

ปีล่าสุด 
ผลการดำเนินงาน 

ความเห็นผู้ตรวจประเมิน 
2562 2563 2564 

3. จำนวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ ได้แก่  
- รางวัลระดับกรม เป็นรางวัลที่ส่วนราชการระดับกรมมอบให้หน่วยงานย่อยในสังกัด  
- รางวัลระดับกระทรวง เป็นรางวัลที่มอบให้กับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด 
จำนวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม ได้แก่ ปี 2563  
1.รางวัลกิจกรรมโต้วาที 2. รางวัลกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้โครงการบริหารจัดการความรู้ KM/ปี 
2564 1.รางวลักิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอภารกิจคุ้มครองผู้บริโภค 
2. รางวัลกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้มุ่งสู่นวัตกรรม และจำนวน
รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกระทรวง ได้แก่ 1.รางวัลรัฐบาล
ดิจิทัล ประจำปี 2562 เป็นรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลภายใต้
โครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ 2.รางวัลองค์กรคุณธรรมจาก
สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2564 

1 
รางวัล 

1 2 3 ไม่ผ่าน 
ค่าเป้าหมายไม่ท้าทาย 

4. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสำเร็จของการแข่งขัน โดยได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
รางวัลที่ได้รับในระดับนานาชาติ (รางวัล World No Tobacco Day 
Awards 2020 จากองค์กรอนามัยโลก ภารกิจด้านปราบปรามบุหรี่
ไฟฟ้า) 
 
 
 
 
 

1 รางวัล - 1 - ผ่าน (ได้คะแนน 200/500 คะแนน)  
 



๑๖๓ 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 
ค่าเป้าหมาย

ปีล่าสุด 
ผลการดำเนินงาน 

ความเห็นผู้ตรวจประเมิน 
2562 2563 2564 

5. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก  
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ โดยมีบุคลากรของตนเองได้รับการยกย่องจากภายนอก 
จำนวนบุคลากรของ สคบ. ที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก (รางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563 ได้แก่ นายกิตติ อึ้งมณีภรณ์ นัก
สืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ เป็นข้าราชการดีเด่นภายใน
องค์กร ปี 2564 ได้แก่ นายธนาชัย สาธิตวสธุา นักสืบสวนสอบสวน
ชำนาญการ เป็นข้าราชการดีเด่นภายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ราย - 1 1 ผ่าน (ได้คะแนน 300/500 คะแนน)  
 



๑๖๔ 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 
ค่าเป้าหมาย

ปีล่าสุด 
ผลการดำเนินงาน 

ความเห็นผู้ตรวจประเมิน 
2562 2563 2564 

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
1. การบรรลุผลของตัววัดร่วม (กระบวนการที่ดำเนินการข้ามหลายหน่วยงาน)* การจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์การบรรลุผลของตัววัดร่วม ในการมีกระบวนการที่ดำเนินการข้ามหลายหน่วยงานของส่วนราชการ (Area base) ความสำเร็จในการดำเนินการร่วมกัน
หลายหน่วยงาน (Joint KPI) 
จำนวนหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภคออนไลน์ของ สคบ. ได้แก่ กรมการปกครอง ศูนย์ดำรงธรรม 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กสทช. สำนักนายกรัฐมนตรี 1111 สปน. 
เป็นต้น 

1 หน่วยงาน 1 2 3 ไม่ผ่าน 
เป้าหมายไม่ท้าทาย อีกทั้งตัววัดที่แสดงไม่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของการทำงานร่วมกันข้ามหน่วยงาน 

2. ตัววัดผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ  
จำนวนผู้ประกอบธุรกิจที่ทำกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการสร้าง
จรรยาบรรณท่ีดี 
 

30 ราย - 205 656 ไม่ผ่าน 
เป้าหมายไม่ท้าทาย อีกทั้งไม่ได้แสดงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ด้านเศรษฐกิจ เช่น มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนที่เป็นผล
จากการดำเนินงาน 

3. ตัววัดผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสังคม และความม่ันคง ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสังคม และความมั่นคง 
จำนวนผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร
คุ้มครองผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์ที่ สคบ. กำหนด ผู้นำ หมายถึง 
อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.) โดยทำหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การให้ความรู้แก่
ประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การรับเรื่องและให้คำปรึกษาใน
เบื้องต้น 
 
 

100 ราย - 86 634 ไม่ผ่าน 
ผลลัพธ์ไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลด้านสังคมที่เป็นผล
จากการปฏิบัติงานผ่านการใช้เทคโนโลยี เช่น จำนวน
ผู้บริโภคท่ีได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน อีกท้ัง
เป้าหมายไม่ท้าทาย 



๑๖๕ 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 
ค่าเป้าหมาย

ปีล่าสุด 
ผลการดำเนินงาน 

ความเห็นผู้ตรวจประเมิน 
2562 2563 2564 

4. ตัววัดผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม 
จำนวนเรื่องสินค้าและบริการที่อันตรายนำเข้าระบบฐานข้อมูลแจ้ง
เตือนภัย สคบ. เพ่ือให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลข่าวสารสินค้าและ
บริการที่เป็นอันตราย ก่อนเลือกซ้ือสินค้าและบริการ 

350 เรื่อง 300 400 550 ไม่ผ่าน 
ผลลัพธ์ไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลด้านสาธารณสุขที่เป็น
ผลจากการปฏิบัติงานผ่านการใช้เทคโนโลยี เช่น ผู้บรโิภค
ที่ได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพจากการปฏิบัติงานของ
องค์กร อีกทั้งผลลัพธ์ที่แสดงเป้าหมายไม่ท้าทาย 

5. ตัววัดผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม 
จำนวนมาตรการหรือกลไกท่ี สคบ. ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
(มาตรการลดสำเนาเอกสารทางราชการ มาตรการการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอย มาตรการลดพลังงาน มาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 
แก้วน้ำ  มาตรการลดการใช้โฟม มาตรการใช้ห้องประชุมไร้กระดาษ
เพ่ือลดปริมาณกระดาษ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 มาตรการ 1 2 3 ไม่ผ่าน 
ควรแสดงตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดำเนินการ
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ผล
ของการลดการใช้กระดาษ การลดการใช้พลังงาน 



๑๖๖ 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 
ค่าเป้าหมาย

ปีล่าสุด 
ผลการดำเนินงาน 

ความเห็นผู้ตรวจประเมิน 
2562 2563 2564 

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 
1. การลดต้นทุน (ทั้งในระดับกระบวนการที่เกิดจากการปรับปรุงงาน และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้) ตัวชี้วัดของการลดต้นทุนทั้งในระดับกระบวนการอันเกิดจากการปรับปรุง
งาน และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อลดต้นทุนในการทำงาน เช่น ต้นทุนที่ลดลงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
จำนวนระยะเวลาของปรับปรุงกระบวนการจดทะเบียนขายตรงและ
ตลาดแบบตรงสู่ระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง 

60 วัน - 68 47 ไม่ผ่าน 
ไม่ได้แสดงตัววัดที่สะท้อนต้นทุนที่ลดลงของการดำเนินงาน
จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ 

2. จำนวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ* ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ 
จำนวนนวัตกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2562 ได้แก่ 
กระบวนงานรับเรื่องร้องทุกข์พัฒนาสู่ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ 
ปี2563 ได้แก่ กระบวนงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์พัฒนาสู่ระบบ
ไกล่เกลี่ยออนไลน์ (OCPB D-Mediate) ปี 2564 ได้แก่ 1.พัฒนา
กระบวนการจดทะเบียนสู่ระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบตรง (OCPB Direct) 2.กระบวนการสืบค้นข้อมูล
และใช้งานระบบฐานข้อมูล สู่นวัตกรรมการบริหารจัดการใช้งาน
ระบบ สคบ. (OCPB Portal) 

1 นวัตกรรม 1 1 2 ไม่ผ่าน 
เป้าหมายไม่ท้าทายองค์กรระดับชาติ 

3. ผลการปรับปรุงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล* (Open Data, เชื่อมโยงข้อมูล, Digitize Process, e-Services) 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการ และการบริการจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ตัวชี้วัดด้านการเปิดข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล การปรับปรุง
บริการ การให้บริการด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้แผนเชื่อมโยงรายการบัญชีข้อมูล 
28 หน่วยงาน 
 

31 
รายการบัญชี

ข้อมูล 

6 26 36 ไม่ผ่าน 
ควรแสดงผลลัพธ์ที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการปรับปรุงการ
ให้บริการที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลกับหน่วยงานอื่น 
เช่น ระยะเวลาที่ลดลงของการให้บริการ 



๑๖๗ 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 
ค่าเป้าหมาย

ปีล่าสุด 
ผลการดำเนินงาน 

ความเห็นผู้ตรวจประเมิน 
2562 2563 2564 

4. ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ 

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของกระบวนงานในการ
ปฏิบัติงานตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต โดยหน่วยงานมีแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan : BCP) ซึ่งมีการวิเคราะห์ Strategy 
Map และกระบวนการอย่างชัดเจน 

ร้อยละ 70 - 100 100 ไม่ผ่าน  
ควรแสดงผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของการเตรียมพร้อมเพ่ือ
ลดผลกระทบจากภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินที่จะส่งผลต่อ
ความต่อเนื่องของการให้บริการ เช่น ระยะเวลาลดลงของ
ระบบเทคโนโลยีที่ไม่สามารถให้บริการได้ ผลลัพธ์การ
ให้บริการที่สามารถให้บริการได้ในภาวะโรคระบาดโควิด 
19 ผลลัพธ์ที่ตอบมายังมีค่าเป้าหมายไม่ท้าทาย 

5. นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย 
จำนวนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับการพัฒนา (การพัฒนา 
ปรับปรุง มาตรการหรือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและเยียวยาผู้บริโภค เช่น แนวทางการกำกับดูแลซื้อขาย
ออนไลน์  คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและ
บริการ เป็นต้น) 
 
 
 
 
 
 
 

8 เรื่อง - 11 40 ไม่ผ่าน  
ค่าเป้าหมายไม่ท้าทาย และควรแสดงผลลัพธ์ความสำเร็จ 
(หรือจำนวน) ของการแก้ไขกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค 

 



๑๖๘ 
 

 
ทีมงานจัดท า 

  



๑๖๙ 
 

ทีมงานจัดทำ 
การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
จรัสศรี ผดุงผล (ผูอ้ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 
ธนา เนื่องจำนงค ์(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
พรรณราย สุขกำเหนิด (นักวเิคราะหน์โยบายและแผน) 
ภัทร์ชนก อุตพันธ์ (เจ้าพนักงานธุรการ) 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ  

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี 
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