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บทน า 

 การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ตามขั้นตอนการพิจารณาตามการประเมินตนเอง  
(Self-Assessment) ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัญหา 
อุปสรรค จุดแข็งจุดอ่อน ผลดีที่เกิดขึ้น เป็นแนวทางการด าเนินงานที่พัฒนาต่อยอด และปรับปรุงพัฒนางานให้สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ “ภาครัฐที่น่าเชื่อถือ” ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 – 2565) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) อีกท้ังเป็นเอกสารประกอบการก าหนดตัวชี้วัดของ
ส านัก กอง กลุ่ม สังกัดของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ตัวชี้วัดระดับกอง) ภายใต้องค์ประกอบด้านการประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential 
Base) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลที่ได้จากการถอดบทเรียนในครั้งนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้เพ่ือพัฒนางาน ระบบงาน ของหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
พฤศจิกายน 2565 
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หมวด 1 การน าองค์การ (ภาพรวม) 
เป้าหมาย : เพ่ือให้ระบบการน าองค์การของส่วนราชการมุ่งเน้นสัมฤทธิผลและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การ โดยส่วนราชการ  ก าหนดวิสัยทัศน์และแผน

ยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่การบรรลุพันธกิจและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลที่มีประสิทธิผลในเรื่องการป้องกันทุจริ ตและการสร้างความโปร่งใส 
สร้างสภาพแวดล้อมภายในที่มุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหาร่วมกับเครือข่าย ติดตามประเมินผลการด าเนินการ
ของส่วนราชการและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องและทันการณ์ (ด้วยกลไกของเทคโนโลยีดิจิทัล) โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและมุ่งเน้น
ให้เกิดผลลัพธ์ที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ 
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1.1 ระบบการน าองค์การที่สร้างความยั่งยืน 
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ถอดบทเรียน หมวดที่ 1 การน าองค์การ  

ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
1.1 ระบบการน าองค์การที่สร้างความยั่งยืน 
1.1.1 ผู้บริหารก าหนดทิศทางในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม) (ระบุอย่างน้อย 2 ด้าน) โดยมีการด าเนินการ 
รายละเอียดดังนี้ 
 - ด้านเศรษฐกิจ เช่น ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินงานภายใต้ประกาศของ สคบ.  
www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf  ได้แก่ 
 1.ปรับปรุงพัฒนากลไกแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
complaint.ocpb.go.th ระบบติดตามเรื่องร้องทุกข์ ocpbconnect.ocpb.go.th ระบบไกลเกลี่ยออนไลน์ 
dmediate.ocpb.go.th เป็นต้น เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ    
2. ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ติดตาม สินค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายผ่านระบบติดตามเรื่องร้องทุกข์ฯ เพ่ือรายงาน
ผลที่รวดเร็วและก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจโดยมิชอบ              
3. มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค Big Dataร่วมกับ 28 หน่วยงาน เพ่ือตรวจสอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจ แจ้งเตือนภัย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      
4. สร้างมาตรฐานสินค้าและบริการของผู้ประกอบธุรกิจไทยให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการธุรกิจ
ต่างประเทศ โดยการจัดท ามาตรการทางกฎหมายฯ ด้านสัญญา ฉลาก โฆษณา ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
5.การวางหลักประกันผู้ยื่นขอการจดทะเบียนขายตรงฯ เพ่ือชดเชยความเสียหายให้กับผู้บริโภคและอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในรูปแบบออนไลน์ ocpbdirect.ocpb.go.th... 

       - ด้านสังคม เช่น ผู้บริหารก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินงานภายใต้ประกาศของ สคบ. 
www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf ได้แก่  
1. พัฒนากฎหมาย ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม โดยมีการรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ ปกป้องสิทธิและลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (แผนพัฒนากฎหมายฯ สคบ.)     

ผ่าน  
 

  

กพบ. 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
2.ปรับปรุงพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก ่ระบบร้อง
ทุกข์ผู้บริโภคcomplaint.ocpb.go.th ระบบติดตามเรื่องร้องทุกข์ฯ ocpbconnect.ocpb.go.th ระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ dmediate.ocpb.go.th เป็นต้น เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และปกป้องสิทธิผู้บริโภค    
3.ตรวจสอบเฝ้าระวัง ติดตามสินค้าหรือบริการที่เป็นอันตราย ผ่านระบบระบบติดตามเรื่องร้องทุกข์ฯ ด้วยการ
รายงานผลที่รวดเร็ว เพื่อลดอัตราการร้องทุกข์และป้องกันการร้องทุกข์ซ้ า     
4. จัดท านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ที่สอดคล้องกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

       - ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ผู้บริหารก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินงานภายใต้ประกาศของ สคบ. 
www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf ได้แก่ 
1 .  กา ร พัฒนาปรั บป รุ ง ร ะบบ เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล ของ  สคบ .  ได้ แก่  ร ะบบร้ อ งทุ ก ข์ ผู้ บ ริ โ ภ ค 
complaint.ocpb.go.th ระบบติดตามเรื่องร้องทุกข์ฯ ocpbconnect.ocpb.go.th ระบบไกลเกลี่ยออนไลน์ 
dmediate.ocpb.go.th เป็นต้น เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าเสียดอกาสและลดอัตราการใช้กระดาษแก่
ผู้บริโภคตามรายงานผลกระทบพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 และ
รายงานการวิ เคราะห์พฤติกรรมผู้ ร้ องทุกข์ เชิ งสถิ ติ จากระบบร้ องทุกข์ผู้ บริ โภค พ.ศ .  2564    
2.การสร้างห้องประชุมไร้กระดาษหรือใช้ QR code แทนการใช้กระดาษท่ีเป็นเอกสารประกอบการประชุม  
3.น าเทคโนโลยีและนวัตกรรม OCPB connect และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 6 มิติ 
28 หน่วยงาน รวมทั้งการใช้ระบบ ChatBot มาด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก
รวดเร็ว เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย 
ทรัพยากรและระยะเวลาในการเดินทาง 

         - ด้านสาธารณสุข เช่น ผู้บริหารก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินงานภายใต้ประกาศของสคบ.
www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf  ได้แก่    
1.การจัดท าและขับเคลื่อนแผนตรวจสอบ เฝ้าระวัง ควบคุม ติดตามพิสูจน์สินค้าและบริการอย่างครอบคลุมใน
ทุกพ้ืนที่ โดยการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจด้านสัญญาโฆษณา สัญญา ฉลาก ขายตรง ซึ่งมีการบูรณาการการ
ท างานร่วมกับ อย. ปคบ. กรมการค้าภายใน เป็นต้น รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามแผนการเชื่อมโยงข้อมูล (Big data) ของ สคบ.และมีการก าหนด
เป้าหมายการเชื่อมโยงรายการข้อมูลในแต่ละปีงบประมาณอย่างชัดเจน เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน    
 2.การจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
2522 เพ่ือพิจารณามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าและบริการ โดยก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติ
ตามหลักการด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือให้ผู้บริโภค ประชาชน
ทั่วไปสามารถเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยและเกิดอันตราย 

1.1.2 ผู้บริหารก าหนดทิศทางองค์การที่รองรับพันธกิจปัจจุบัน โดยทิศทางขององค์การ คือ 
[/] คือ ผู้บริหารก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินงานภายใต้ประกาศส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค https://www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf ดังนี้  
1. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันแนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  
2. พัฒนากลไก มาตรการ แนวทาง กระบวนการ รับค าร้องทุกข์ให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
3. ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามและเฝ้าระวังพิสูจน์สินค้าและบริการที่อันตราย อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.ส่งเสริม สนับสนุน สร้างและพัฒนาเครือข่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเพ่ือ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ  
5.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่อสาธารณะด้วยช่องทางที่หลากหลาย ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
6.พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใส เป็นธรรม โดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ตาม พรบ.  
การอ านวยความสะดวกฯ 7.พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศการสื่อสาร นวัตกรรมและการเชื่อมโยงข้อมูลที่ 
รวดเร็ว ผ่านระบบ e-Service เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
 8.พัฒนาการบริหารราชการให้มีความคล่องตัว รวดเร็วเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
 
 
 

ผ่าน  
 

กพบ. 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
1.1.3 ผู้บริหารก าหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทิศทางคือ 
[/] คือ ผู้บริหารก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้
ประกาศ สคบ. https://www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf  โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย  โดยมี การสร้ า งรู ปแบบการให้ บริ การด้ วย เทคโนโลยี และนวั ตกรรมที่ ตอบสนอง ดั งนี้   
1.  รูปแบบบริการเฉพาะกลุ่ ม ได้ แก่  ระบบจดทะเบียนการประกอบธุ รกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
https://ocpbdirect.ocpb.go.th เพ่ือให้บริการรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ เป็นต้น  
2. รูปแบบบริการในภาพรวม ระบบ Call Center 1166 https://ocpb.go.th/ewtadmin/ewt/department/index.php, 
ระบบChatbot (ocpbconnect.ocpb.go.th) และระบบแจ้งเตือนภัยผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ 
ThaiCas https://thaicas.ocpb.go.th/ เพ่ือให้บริการด้านค าปรึกษา แนะน าด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
รับเรื่องร้องทุกข์ แจ้งเตือนภัยและพยากรณ์แนวโน้มการบริโภค  
3.รูปแบบบริการกลุ่มเป้าหมายหลัก ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค  complaint.ocpb.go.th ระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ dmediate.ocpb.go.th เพ่ือให้บริการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค และมีรูปแบบการ
เจรจาไกล่เกลี่ยแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจได้รับการอ านวยความสะดวกในการไกล่เกลี่ย
มากขึ้น ลดการพบปะและรองรับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
1.1.4 ผู้บริหารได้ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น  
[/] เช่น ผู้บริหารก าหนดให้หน่วยงานต้องจัดท าแผนมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม 
โดยการติดตามและประเมินผลรายยุทธศาสตร์ที่มีโครงการกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ซึ่งมีการ
จัดตั้งคณะท างานจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินงานของ สคบ. 
เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางและมาตรการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม ประจ าปี 2564 ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 4 ด้านของหน่วยงาน พบว่า มีผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ ได้แก่  
1.การพัฒนากฎหมาย หากมีข้อบังคับที่มากเกินความจ าเป็นอาจส่งผลท าให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความ
เสียหาย และจ านวนผู้ประกอบธุรกิจมีการลงทุนน้อยลง  
2.การจัดท าแผนตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจหากไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจบางรายไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ท าให้ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม เกิดความเสียหายด้านทรัพย์สิน 
3.การสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้บริโภคเพียงด้านเดียวอาจไม่สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค ควรสร้างการ
รับรู้เข้าใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจในประชาคมอาเซียนด้วยเพ่ือให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีความเป็นธรรม 
4.การศึกษาแนวทางการก ากับดูแลซื้อขายสินค้าออนไลน์ ไม่ควรมีมาตรการเคร่งครัดมากเกินไปอาจส่งผลให้
เกิดการกีดกันทางการค้าของผู้ขายออนไลน์ได้ 

ผ่าน 
 

กพบ. 

1.1.5 ผู้บริหารก าหนดทิศทาง เพ่ือให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทิศทาง 
[ / ]  คื อ  ผู้ บ ริ ห า ร มี ก า ร ก า หน ดน โ ย บา ยส่ ง เ ส ริ ม ค่ า นิ ย ม  ( Values)  ภ า ย ใ ต้ ป ร ะ ก า ศ  ส ค บ .
(https://www.ocpb.go.th/download/2Declaration.pdf) คือ บุคลากรทุกระดับต้องประพฤติตนอย่าง
เคร่งครัดสม่ าเสมอ ภายใต้ค่านิยม "โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค" โดย สคบ. มีการจัดท าแผนการขับเคลื่อน
ค่านิยมองค์กรเพ่ือก าหนดกิจกรรมส่งเสริมประจ าปี เช่น การส่งเสริมการใช้ข้อความค่านิยมท้ายบันทึก การ
ส่งเสริมการใช้ข้อความค่านิยมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อการสนับสนันใช้ข้อความท้ายสื่อพิมพ์ วารสาร หรือ
สิ่งของที่ระลึก การด าเนินงานภายใต้นโยบาย No Gift Policy และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส เป็นต้น ประกอบกับ สคบ. มีการศึกษา วิจัย วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ ได้แก่ รายงานวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2565 รายงานวิจัย

ไม่ผ่าน  
ไม่ชัดเจนถึงแนวทางในการส่งเสริมค่านิยม

ที่จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของบุคลากร เช่น การ
ด าเนินการเพียงการติดประกาศใช้ข้อความในสื่อจะ
น าไปสู่การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรได้อย่างไร 

กพบ. เป็น
หน่วยงานหลัก 
ส่วนเทคโนฯ 
สนับสนุน 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
มุ่งสู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือวางกรอบการสร้างวัฒนธรรมที่
มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นการศึกษาโดยยึดกลุ่มผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
ศูนย์กลางในการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นต่อกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว  
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1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 

1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
1.2.1 มีการก าหนดนโยบายและสร้างวัฒนธรรมด้านป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
[/] เช่น .ผู้บริหารก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินงานภายใต้ประกาศฯ
(www.ocpb.go.th/download/1Announcement.pdf) โดยให้ความส าคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย 
และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและการก าหนดนโยบายและจัดท าประกาศอื่นๆ ดังนี้ 
 1.ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  
 2.ประกาศเรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตฯ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
 3.ประกาศหรือการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   
4. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต   
5. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนอกจากนี้ผู้บริหารได้ประกาศ
เจตนารมณ์และค ามั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า "จะเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณข้าราชการที่ดีด ารงตนให้เป็นแบบอย่างด้วยความตระหนัก ในเกียรติหน้าที่
และศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมมุ่งสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่าง
เต็มก าลังความสามารถไม่กระท าการทุจริตทุกรูปแบบและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่"
www.ocpb.go.th/download/3Announcement%20of%20Executive%20Intent.pdf 

ผ่าน 
 

กพบ. สลก. 
 

1.2.2 หนว่ยงานมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือมีต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินการได้ 
[/] เช่น สคบ. มีนโยบายมุ่งสู่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ภายใต้วิสัยทัศน์ "ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเป็น
ธรรมและยั่งยืน" ซึ่งเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปี 2564 ของ สคบ. พบว่า แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 
ตัวชี้วัดมีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจ าปี 2564 ในภาพรวม คิดเป็น 89.66 
คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในระดับ A (เต็ม 100 คะแนน) แสดงให้เห็นว่า สคบ. มุง่เน้นการพัฒนางานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ ซึ่งได้มีการถอดบทเรียนการ

ไม่ผ่าน  
             การเป็นต้นแบบ ควรได้ค่าคะแนนการประเมิน 
ITA ระดับ AA 
 

ทุกหน่วยงาน 
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ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสที่ผ่านมาโดยน าไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและมีต้นแบบในด้านความ
โปร่งใสต่อการพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือก้าวสู่ระดับ AA ซึ่งมีการจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรและมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
มาตรการทุกปี 
1.2.3 มีการน าเทคโนโลยี ดจิิทัลมาใช้ในการติดตามรายงานผลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
[/] ได้แก่ 1. การก าหนดช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ สคบ. โดยมีการก าหนดแบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ให้ส าหรับประชาชนดาวน์โหลดและจัดส่งแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์หรือ Email ของหน่วยงาน
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20181213112146.pdf  โดยเป็นไปตาม
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง (SOP) อย่างชัดเจน
https://ocpb.go.th/more_news.php?offset=10&cid=193&startoffset=0  
2. การเผยแพร่รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สคบ.
ผ่านเว็บไซต์ สคบ. นอกจากนี้ยังมี แบบส ารวจความพึงพอใจของระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคภายหลังจากการ
ด า เ นิ น ก า ร ร้ อ ง ทุ ก ข์ ฯ เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่  
(https://complaint.ocpb.go.th/) 

ผ่าน 
 
 

ส่วนเทคโนฯ 
และ สลก. 

1.2.4 มีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
[/] คือ สคบ. มีมาตรการเก่ียวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส ดังนี้  
1.จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท าแผนความเสี่ยงการทุจริต  
2. จัดท าคู่มือประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (SOP) 
ตาม พรบ. อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และคู่มือปฏิบัติ งาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอ่ืนๆ อีกจ านวน 8 คู่มือ และข้อตกลงการให้บริการ SLA เรื่อง การบริหารจัดการ
เรื่องร้องทุกข์ และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา รวมทั้ง
ก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม  

ผ่าน 
 

กพบ. 
กตส.  
สลก. 

https://ocpb.go.th/more_news.php?offset=10&cid=193&startoffset=0
https://complaint.ocpb.go.th/
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3. จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2564 และ 2565 และมีแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 2564 และ 2565 โดยมีการติดตามผลทุกรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน 
1.2.5 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ 
[/] โดยเทคโนโลยี ได้แก่ .สคบ. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการรายงาน ดังนี้  
1. มีการน าระบบบริหารยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค (CSMS) มาปรับใช้ในการรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายในกรม เพ่ือแสดงภาพรวมการด าเนินงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหน่วยงานและมีการด าเนินการผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือเปิดเผยและแสดงความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานต่อสาธารณชน  
2. มีการบริหารงบประมาณและรายงานผลข้อมูลผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS 
gfmis.go.th 
3.การน าเข้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะรับทราบ 
ได้แก่ เว็บไซต์หลักของ สคบ. ocpb.go.th ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สคบ. และศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค ผลการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค /รายงานสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=32  
4.รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=313 /
รายงานผลการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะงานตรวจสอบภายในและการ
น าเสนอข้อมูลผ่าน Youtube เรื่อง ครบเครื่อง เรื่อง สคบ. หนังสั้น สคบ. และ รายการเป็นประเด็น เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน 
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1.2.6 หนว่ยงานได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจากองค์การภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
[/]ได้แก่ สคบ. ได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจากองค์การภายในประเทศ ได้แก่ การเข้ารับรางวัลองค์กร
คุณธรรม ระดับคุณธรรม จากปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับกระทรวง (ส านักนายกรัฐมนตรี) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรมและได้รับรางวัล
ด้านความโปร่งใสจากองค์การภายนอกต่างประเทศ ได้แก่ การเข้ารับรางวัล World No Tobacco Awards 
2020 จากผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดย สคบ.  ได้มี
มุ่งเน้นความโปร่งใสด้านการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อม่ันในการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ซ่ึง
มีการประกาศนโยบายและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมบุหรี่ ไฟฟ้ามีการออกค าสั่ง
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคที่  9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า บารากู่   
บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า และมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษและบูรณาการร่วมกับกรมควบคุมโรค โดยให้
ความส าคญัในการปฏิบัติภารกิจบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน  
การได้รางวัล World No Tobacco award 

ไม่น่าจะเป็นรางวัลด้านความโปร่งใสของหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน 
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1.3 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
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1.3 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
1.3.1 มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมให้เครือข่ายภายนอก (ภาคเอกชน ประชาชน ท้องถิ่น) เข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรม ได้แก่ 
[/] นวัตกรรมการท างานที่ท าร่วมกับเครือข่าย คือ  
1. โครงการเชื่อมโยงฐานเครือข่ายข้อมูล (Big Data) การคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน 28 หน่วยงาน เพ่ือ
สนับสนุนด้านการตรวจสอบใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจ การแจ้งเตือนภัยการตรวจสอบสถานนะเรื่องร้องทุกข์ 
และข้อมูลองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนกลางและภูมิภาค ทั้งภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม สถานศึกษา และต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายทุกภาคส่วน
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน  
3. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.) (ตามรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค)  
4. สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคด าเนินการส่งผู้แทนร่วมให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือผู้บริโภคเบื้องต้น 
ประสานหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเพ่ือดูแลแก้ไข เยียวยาผู้บริโภค ในกรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต   
5. การลงนาม MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(https://www.ocpb.go.th/more_news.php?offset=20&cid=317&startoffset=0) 
 
[/] นวัตกรรมการให้บริการที่ท างานร่วมกับเครือข่าย คือ ระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค 
https://ocpbconnect.ocpb.go.th/ จ านวน 28 หนว่ยงาน เพ่ือสนับสนุนด้านการตรวจสอบใบอนุญาตผู้
ประกอบธุรกิจ การแจ้งเตือนภัย การตรวจสอบสถานะเรื่องร้องทุกข์ และข้อมูลองค์ความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคก่อให้เกิดนวัตกรรม ได้แก่  
1.ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (https://complaint.ocpb.go.th/)  
2. ระบบไกลเกลี่ยออนไลน์ (http://dmediate.ocpb.go.th/)  
3. ระบบฐานข้อมูลผู้กระท าผิดคดีอาญา (http://crds.ocpb.go.th/)  

ผ่าน  
รวบรวมข้อมูล (เน้นนวัตกรรมการท างาน) ที่

แสดงให้ชัดเจนว่า ประเด็นที่จะท างานร่วมกับเครือข่ายมี
เป้าหมายที่ท้าทายร่วมกันอย่างไรและสร้างนวัตกรรมกับ
เครือข่ายเพ่ือน ามาแก้ปัญหาอย่างไร และแสดงให้ชัดเจนว่า 
หน่วยงานทั้ง 28 หน่วยงานเป็นหน่วยงานภาคส่วนใดบ้าง 
และต้องเป็นหน่วยงานภายนอก เช่น ภาคเอกชน ประชาชน 
ท้องถิ่นหรือหน่วยราชการอ่ืนๆ ที่ร่วมกันท างาน 
 
 
 
 
 
 
ผ่าน 

รวบรวมข้อมูล (เน้นนวัตกรรมการให้บริการ) ที่
แสดงให้ชัดเจนว่า ประเด็นที่จะท างานร่วมกับเครือข่ายมี
เป้าหมายที่ท้าทายร่วมกันอย่างไรและสร้างนวัตกรรมกับ
เครือข่ายเพ่ือน ามาแก้ปัญหาอย่างไร และแสดงให้ชัดเจนว่า 
หน่วยงานทั้ง 28 หน่วยงานเป็นหน่วยงานภาคส่วนใดบ้าง 

กผป. สผพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กผป. สผพ. 

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 

และต้องเป็นหน่วยงานภายนอก เช่น ภาคเอกชน ประชาชน 
ท้องถิ่นหรือหน่วยราชการอ่ืนๆ ที่ร่วมกันท างาน 

1.3.2 มีกลไก/แนวทางท่ีเอ้ือให้เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน โดยมีกลไก/แนวทาง 
[/]คือ 
1.การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของ สคบ. (http://thaicas.ocpb.go.th/News)  
2.การก าหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ และสายด่วน 1166 เพื่อ
ปรับปรุงการท างานและแก้ไขปัญหาเชิงรุก  
3.การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเชิงสถิติผ่านระบบร้องทุกข์ฯ เพ่ือน ามารายงานประเด็นปัญหา (Hot issue)  
4.การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยกลไก คือ การให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ
ผู้บริโภคเบื้องต้นในเขตกรุงเทพฯ ผ่านสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค / การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมและการรวมตัวกันของภาคประชาชนผ่านอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.) / การท า MOU ร่วมกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สถานศึกษา เพื่อให้ความรู้และเป็นตัวแทนฯ
(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 ร่วมกับเครือข่ายการคุ้มครอง
ผู้บริโภค จ านวน 28 หน่วยงาน  

เครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมคือ 
- 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) 

ผ่าน 
 

กผป. สผพ. 

http://thaicas.ocpb.go.th/News
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- สมาชิกสมาพันธ์ฯคลินิก สคบ. 
- 28 หน่วยงาน ที่เชื่อมโยงข้อมูล Big data (https://www.ocpb.go.th/images/4.BigData_OCPBLINKAGE.pdf) ได้แก่ 
กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน กรมที่ดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ กรมการท่องเที่ยว ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตรกรมการขนส่งทางบก กรมโยธาธิการและผังเมือง ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรมบังคับคดี ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ด ารงธรรม) เป็นต้น 
 
1.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายโดยมีเครือข่ายภายนอก 

[/]คือ 
สมาพันธ์ชมรมคุ้ มครองผู้บริ โภค และเครื อข่ ายภาคประชาชน อาสาสมัครคุ้ มครองผู้ บริ โภค  
(อสคบ.) 

ร่วมด าเนินการ โดยนโยบาย คือ 
นโยบายการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์เบื้องต้น การสร้างความรู้ความเข้าใจประชาชนและรณรงค์
สิทธิผู้บริโภค เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ได้รับการเยียวยาที่รวดเร็วและได้รับข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทั่วถึง โดยการด าเนินการร่วมกับสมาพันธ์
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค และเครือข่ายภาคประชาชน อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.) เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างทั่วถึง 
 

ผ่าน  
ค ว ร ร ะบุ ใ ห้ ชั ด เ จ น ว่ า ปั ญ ห า ที่ ซั บ ซ้ อ น

ระดับประเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ส าคัญ คือเรื่องใด 
เนื่องจากที่รายงานไม่ชัดเจนว่าเรื่องใดที่ได้รับการแก้ไขโดย
อาศัยเครือข่ายมาร่วมสร้างนวัตกรรมและส่งผลการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร อนุโลมให้ผ่าน 

 
กผป. สผพ. 
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สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในระดับประเทศ เรื่อง 
จ านวนการร้องทุกข์ผู้บริโภคที่เพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด ภายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยปัญหาส่วนใหญ่เป็น
ธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ (ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องทุกข์ ปี 2563 และรายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ดังนั้น คุณภาพของอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.) ด้านการท างาน
เชิงรุกจะช่วยสนับสนุนการท างานของนักสืบสวนสอบสวนของ สคบ. เพ่ิมขึ้น รวมทั้ง การปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data กับหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทั้ง 28 
หน่วยงาน (ตามรายการสรุปการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน และการก าหนดเป้าหมายการเชื่อมโยง)  
เพ่ือสร้างนวัตกรรมระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (https://complaint.ocpb.go.th/) ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(http://dmediate.ocpb.go.th/) ระบบฐานข้อมูลกระท าความผิดคดีอาญา (http://crds.ocpb.go.th/) 
เป็นต้น ให้ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาให้รวดเร็วขึ้น.. 
1.3.4 มีแนวทางสื่อสาร/สร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นในบุคลากรมีส่วนร่วม มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจให้เกิดการท างานอย่างสัมฤทธิ์ผล 
[/] เช่น การสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยีมีทักษะความรู้ความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหา เกิดความรอบรู้ การพัฒนาหรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน โดย สคบ.มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างแนวทางการสื่อสารและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้บุคลากรมีส่วนร่วมเกิดความมุ่งม่ันตั้งใจ ได้แก่ 
1. การส่งเสริม จัดกิจกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  
2.กิจกรรมบริหารจัดการความรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ,กิจกรรมการแข่งขันโต้วาที และการ
ประกวดคลิป VDO 
3. กิจกรรมสร้างองค์ความรู้มุ่งสู่นวัตกรรม 
4. การส ารวจความพึงพอใจภายใต้โครงการบริหารจัดการภาครัฐระบบราชการ 4.0 ของ สคบ. ปี 2564   
https://ocpb.go.th/download/article/article_20220114145420.pdf 

ผ่าน 
          
 
 
 

กพบ. สลก. 
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5.โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะ เสริมความรู้ด้านยุทธศาสตร์ สร้างหัวใจจิตอาสา วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 
ให้ความรู้พัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กร 
6. การจัดประชุมกลุ่มย่อยในการส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
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1.4 การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและการมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ 
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1.4 การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
1.4.1 มีมาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยมาตรการนั้น 
[/]คือ 
1. ด้านเศรษฐกิจ  
1.1 การพัฒนากฎหมายหากมีข้อบังคับที่มากเกินความจ าเป็นอาจส่งผลท าให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความ
เสียหาย ส่งผลให้จ านวนผู้ประกอบธุรกิจมีการลงทุนน้อยลง โดยมีมาตรการในการแก้ไข คือ จัดท าแผนพัฒนา
กฎหมายต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดครอบคลุมรอบด้าน รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
และค านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างประชาชนกับผู้ประกอบธุรกิจ ด าเนินการโดยกองกฎหมายและคดี  
1.2  การจั ดท าแผนตรวจสอบผู้ ป ร ะกอบธุ ร กิ จหาก ไม่ ส ามารถด า เนิ นการ ได้ อย่ า งต่ อ เ นื่ อ ง  
อาจส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจบางรายไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ท าให้ผู้บริโภคไม่ได้รับเป็นธรรม เกิด
ค ว าม เ สี ย ห า ย ด้ า น ทรั พ ย์ สิ น  โ ด ย มี ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข  คื อ  ส ร้ า ง ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง 
ในการก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจระหว่างหน่วยงาน และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบธุรกิจฯ เพ่ือลด
ปัญหาในการบังคับให้กฎหมาย ด าเนินการโดย ส านักแผนฯ  
2.  ด้ านสั งคม การเผยแพร่สื่ อของหน่วยงานอาจไม่ตรงตามความต้องการของกลุ่ มผู้ รับ  เช่น  
กลุ่มผู้พิการ, กลุ่มผู้สูงอายุ , กลุ่มนักศึกษา ฯลฯ เป็นต้น โดยมีมาตรการในการแก้ไข คือ ปรับปรุงรูปแบบสื่อ
ต่างๆ ที่ใช้ในการเผยแพร่ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้รับสื่อ ด าเนินการโดยกองเผยแพร่ฯ 

ผ่าน 
 
 
 

กพบ. 

1.4.2 มีการรายงานผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันการณ์ โดย 
[/] การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลท่ีทันสมัย ได้แก่  
1.การศึกษาแผนพัฒนากฎหมายโดยการศึกษาข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบ
ด้านผ่านระบบผระชุมออนไลน์ Video Conference เช่น Zoom Meeting และระบบ Cisco Wedex เป็นต้น เพ่ือ
เป็นการสื่อสารร่วมกัน และรวบรวมร่วมกันจัดท ากฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์และตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย 

ไม่ผ่าน 
 ไม่ตรงเกณฑ์ค าถาม ซึ่งหมายถึงระบบรายงาน
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน (รวมถึงระบบการ
เฝ้าระวัง การติดตามผลกระทบท าอย่างไร) เมื่อมีผลกระทบ
เชิงลบที่เกิดข้ึนจากการท างานของหน่วยงานแล้ว มีระบบ

กพบ. 
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2.การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจมีการบูรณาการและประสานงานในการรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของผู้
ประกอบธุรกิจผ่านช่องทาง Line Official สคบ. อปท. และสายด่วน 1166 เพ่ือแจ้งเบาะแส และเร่ง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาและสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจให้ปฏิบัติถูกต้องตามก าหมาย 
3.การใช้โปรแกรมหรือระบบ เช่น Youtube Facebook Line Official และระบบ Ocpb connect ในการ
สร้างช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ตรงต่อ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น 

[/] การใช้เครือข่าย คือ 1. การพัฒนากฎหมาย มีการใช้เครือข่าย คือ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน เพ่ือรับฟังความเห็นและร่วมกันพัฒนาก าหมายที่ทันสมัย 
2.การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ มีการใช้เครือข่าย คือ สร้างความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค เช่น สมาคม มูลนิธิ และอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.) และสภาองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจกระท าผิดกฎหมาย 
3. การสื่อสารลัเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีการใช้เครือข่าย คือส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชน 
เครือข่ายสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างทั่วถึง 

ในการเฝ้าระวัง เรื่อง 1. ด้านการพัฒนากฎหมาย เครือข่ายจะช่วยในการเฝ้าระวัง เรื่อง การศึกษึงขอบเขต
บริบทการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบันด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของกลุ่มเป้าหมายที่มีสถานะการ
ด าเนินงานที่แตกต่างกันซึ่งจ านะไปสู่การพัฒนากฎหมายจ าเป็นต้องได้รับความเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อให้มี
ข้อก าหนดหรือข้อบังคับที่เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย   2.การตรวจสอบผู้ประกอยบธุรกิจเครือข่ายจะช่วย
ในการเฝ้าระวัง เรื่อง การติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคและให้ข้อเสนอแนะในเบื้องต้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต้องรายงานหรือแจ้งเบาะแส
มายัง สคบ. เพื่อด าเนินการ 3. การสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เครือข่ายจะช่วยในการเฝ้าระวังเรื่อง
หากมีการให้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายต้องส่งเสริม 

การายงานอย่างรวดเร็วได้อย่างไร เพ่ือให้สามารถแก้ไขได้
อย่างทันกาล ไม่เกิดผลในวงกว้าง 
 
 
 
 
 
ไม่ผ่าน  
ค าตอบไม่ตรงเกณฑ์ ในที่นี้หมายถึงการเฝ้าระวังผลกระทบ
เชิงลบที่เกิดข้ึนจากการท างานของหน่วยงานที่แสดงไว้ใน
ข้อ 1.4.1 เช่น ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ  
  

 
 
 
 
 
 
 

กผป.  
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สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง หากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องควรแนะน าให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนหรือ
ผู้บริโภคให้รับรู้ลัเข้าใจ  
1.4.3 มีการก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการด้านการจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 
[/] เช่น  
1. ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไกมาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค แก่ ประชาชน,ผู้บริโภค
,ผู้ประกอบธุรกิจ สคบ. ได้ก าหนดประเด็นและรวบรวมข้อมูลปัญหาที่ผ่านมาเพ่ือน าไปวิเคราะห์หาแนว
ทางแก้ไขปัญหา การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รอบการด าเนินงานภายใน 1 
ปีงบประมาณ) (ตามโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีเร่งด่วน (Hot 
Issue) และตามนโยบายกรณีการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์)  
2. ร้อยละเรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติและร้อยละเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้าง
อยู่ที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ โดยมีการติดตามอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาศเพ่ือให้เรื่องร้องทุกข์ได้
ด าเนินการจนได้ข้อยุติ (การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) ผ่านระบบงานสู่การบริหาร
ภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัล (ATM) (http://atm.ocpb.go.th/Login/Index) และมีการติดตามผลด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือนต่อปี 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน 
ตอบตัววัดไม่ตรงข้อค าถาม ซึ่งหมายถึงตัววัดผลกระทบเชิง
ลบของการด าเนินงานคืออะไร ติดตามบ่อยเพียงใด 
           

กพบ. 

http://atm.ocpb.go.th/Login/Index
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1.4.4 มีการใช้เทคโนโลยีติดตาม คาดการณ์ผลการด าเนินการตามมาตรการจัดการผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม (ตอบอย่างน้อย 2 ด้าน) 
[/] มาตรการจัดการด้านเศรษฐกิจ คือ  
1.ปรับปรุง พัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศสร้าง
นวัตกรรมด้านการร้องทุกข์ฯ ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (https://complaint.ocpb.go.th/) ติดตามเรื่อง
ร้องทุกข์ฯ ผ่านระบบ OCPB connect  (https://ocpbconnect.ocpb.go.th/) ระบบไกลเกลี่ยออนไลน์ 
(http://dmediate.ocpb.go.th/) เป็นต้น เพ่ือก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจด าเนินธุรกิจโดยมิชอบ  
2.ตรวจสอบเฝ้าระวัง ติดตาม สินค้าหรือบริการที่อันตราย ผ่านระบบ OCPB connect ด้วยการรายงานผล ที่
รวดเร็วเพ่ือก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจด าเนินธุรกิจโดยมิชอบ  
3.การวางหลักประกันผู้ยื่นขอการจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงเพ่ือชดเชยความเสียหายให้กับ
ผู้บริโภค (พรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง)และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาจดทะเบียนด้วย
ระบบจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ (https://ocpbdirect.ocpb.go.th/) 

ผลการติดตาม คือ  
1. แสดงผลการติดตามผลของระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคผ่าน Dashboard (https://portal.ocpb.go.th/) ต่อ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือการด าเนินการให้ทันการณ์  
2. แสดงผลการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ติดตามสินค้าหรือบริการที่อันตราย ผ่านระบบ OCPB connect 
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/) ด้วยการรายงานผลที่รวดเร็ว เพื่อก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจด าเนิน
ธุรกิจโดยมิชอบ  
3. แสดงผลการติดตามผลของผู้ยื่นขอการจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงผ่าน Dashboard ต่อ
ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อการด าเนินการให้ทันการณ์ 

 

ผ่าน 
กพบ. และ สผพ. ติดตาม ปรับปรุงพัฒนาและ

รายงานจัดการผลกระทบทางลบ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
การพัฒนาปรับปรุงระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค และการอัพเดต
ผลการติดตามระบบงานอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 

 
กพบ. สผพ. 

https://complaint.ocpb.go.th/
https://portal.ocpb.go.th/
https://ocpbconnect.ocpb.go.th/


  หมวดที่ 1 การน าองค์การ         ๒๖ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 

มาตรการจัดการด้านสังคม คือ  
1.พัฒนากฎหมาย ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม โดยมีการรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ ปกป้องสิทธิและลดความเหลี่อมล้ าทาง
สังคม (https://portal.ocpb.go.th/) 
2.ปรับปรุงพัฒนากลไกลการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ (ระบบร้อง
ทุกข์ผู้บริโภค (https://complaint.ocpb.go.th/) ระบบ OCPB connect 
(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/) และระบบไกลเกลี่ยออนไลน์ (http://dmediate.ocpb.go.th/) เป็น
ต้น) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ปกป้องสิทธิและลดความเหลี่อมล้ าทางสังคม  
3.ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ติดตาม สินค้าหรือบริการที่อันตราย ผ่านระบบ OCPB connect ด้วยการรายงานผล 
ที่รวดเร็ว เพื่อลดอัตราการร้องทุกข์และป้องกันการร้องทุกข์ซ้ า   

ผลการติดตาม คือ 
1.ด าเนินการให้แผนพัฒนากฎหมายเป็นตัวชี้วัดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 – 2565 
และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการรายปี  
2.แผนการปรับปรุงพัฒนากลไกลการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ  
3.ประเมินผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ปี 2564-2565 (รายงาน
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และ 2565)  
4.การส่งเรื่องให้ส านัก กอง กลุ่ม ที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดตั้ง 
คณะท างานฯ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

https://ocpbconnect.ocpb.go.th/


  หมวดที่ 1 การน าองค์การ         ๒๗ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 

มาตรการจัดการด้านสาธารณสุข คือ 
1. จัดท าและขับเคลื่อนแผนตรวจสอบ ควบคุม ติดตามเฝ้าระวังพิสูจน์สินค้าและบริการอย่างครอบคลุมในทุก
พ้ืนที่ โดยการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ด้านสัญญา โฆษณา สัญญา ฉลาก ขายตรง และบูรณาการข้อมูลกับ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตามรายการสรุปการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานและการก าหนด
เป้าหมายการเชื่อมโยง (28 หน่วยงาน) 
2.จัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
เพ่ือพิจารณามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าและบริการ โดยก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตาม
หลักการด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้บริโภค ประชาชน
ทั่วไปสามารถเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเกิดอันตราย 

ผลการติดตาม คือ 
1. การเชื่อมโยงข้อมูล Big Data การคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน 28 หน่วยงานเป็นตัวชีว้ดัการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ถึง 
2565 ของ สคบ. (ตามรายการสรุปการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานและการก าหนดเป้าหมายการเชื่อมโยง 
(28 หน่วยงาน) 
2.มีคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาทิ 
ลงพื้นที่ตรวจสอบบุหรี่ไฟฟ้าบารากู่ หม้อก๋วยเตี๋ยวที่มีตะกั่วประสานรอยเชื่อม เป็นต้น 3. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านเตือนภัยผู้บริโภค (http://thaicas.ocpb.go.th/News) อาทิ อันตรายจากการสัมผัสรังสี 
UVC, ของเล่นอันตรายและเครื่องใช้ไฟฟ้าอันตราย เป็นต้น 

 

 



  หมวดที่ 1 การน าองค์การ         ๒๘ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/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/) เป็น
ต้น) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเสียโอกาสและลดอัตราการใช้กระดาษแก่ผู้บริโภค (ตามรายงาน
ผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 และรายงานการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 
2565) 
 2.การสร้างห้องประชุมไร้กระดาษ หรือใช้ QR code แทนการใช้กระดาษที่เป็นเอกสารประกอบการประชุม
ตามแผนนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของ สคบ. 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191108134352.pdf)  
3. น าเทคโนโลยีและนวัตกรรม OCPB connect และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 6 มิต ิ
28 หน่วยงาน รวมทั้งใช้ ChatBot มาด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล สะดวก รวดเร็ว เป็นการ
ประหยัด ทรัพยากรและเวลาในการเดินทาง  

ผลการติดตาม คือ 
1.ประเมินกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 ประเมินผล
กระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ปี 2564-2565 (ตามรายงานผลกระทบ
ของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 และรายงานการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565) 
2.แผนการปรับปรุง พัฒนากลไก การแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สคบ. 
 



  หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์         ๒๙ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

 

 

 
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

 

  



  หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์         ๓๐ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (ภาพรวม) 
เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล รองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างขีดความสามารถ  ในการแข่งขัน ก าหนด

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ มีแผนงานที่ขับเค ลื่อนลงไปทุกภาคส่วนมีการ
ติดตามผลของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และการรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงท ี
 
 

  

 

 



  หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์         ๓๑ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

2.1 แผนยุทธศาสตร์ท่ีตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 

 

 

  

 

 



  หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์         ๓๒ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน  
2.1.1 หนว่ยงานของท่านมีแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อ 
[/]ความท้าทาย คือ 
สคบ. ได้วางกรอบทิศทางของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภค ในประเด็นด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นความท้าทายของหน่วยงานที่ต้ องพัฒนากลไกด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคสู่มาตรฐานสากล พัฒนากฎหมายที่ทันสมัย และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้ง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคในทุกมิติ ตลอดจนวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในเชิงรุก ส่งเสริมการ
น าระบบหรือพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน 

โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไก มาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

ผ่าน 
 ยุ ทธศาสตร์ ที่ ร ะบุ  ยั ง ไม่ แสดงชั ด เ จน ถึ ง
เป้าประสงค์ที่จะตองสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ เช่น 
การพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคสู่มาตรฐานสากล 
ควรแสดงแผนยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจนตอบแก้ไขความ
ท้าทาย อลุโลมผ่าน 

 
 
 

สผพ. 
 

[/]การเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ 
ด้านเศรษฐกิจ Economic การเปิดการค้าเสรี ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการผลิตสินค้า บริการที่อาจไม่ได้
มาตรฐาน เช่น สินค้าประเภทยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ อาหารเสริม หรือศัลยกรรม เป็น
ต้น โดยอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง ก่อให้เกิดเรื่องร้องทุกข์เพ่ิมข้ึน 

ผ่าน  
 
 
 

สผพ.  



  หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์         ๓๓ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
ด้านเทคโนโลยี (Internet of thing) ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน รวมถึงพฤติกรรมการบริโภค
เป็นอย่างมาก โดยมีการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น ท าให้ปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
ท าได้ง่ายและมีวิธีการที่ซับซ้อน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ   
และรูปแบบการใช้ชีวิต New normal ภายใต้สถานการณ์โควิด ประชาชนต้องดูแลสุขภาพเพ่ิมขึ้น ท าให้
พฤติกรรมการบริโภค การใช้อุปกรณ์หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน มีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่ง
ปริมาณการผลิตมีจ านวนสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หน่วยงานต้องมี
มาตรการกลไกในการควบคุมสินค้าและบริการเหล่านี้เพิ่มขึ้น 

โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และรองรับการขับเคลื่อนสู่องค์การดิจิทัล ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไกมาตรการหรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนา
กระบวนการ แนวทางการตรวจสอบ ก ากับดูแลสินค้าและบริการให้ถูกต้องปลอดภัย พัฒนามาตรการหรือแนว
ทางการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาผู้บริโภค พัฒนากลไกการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย และการ
ขับเคลื่อนนโยบายเชิงบูรณาการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศกรสื่อสาร และนวัตกรรม โดยมีกล
ยุทธ์มุ่งเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ ยุทธศาสตร์
ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรและบุคลากร โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
กระบวนการ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย (Smart Office) 

 
 
 

[/]ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ 
ความรับผิดชอบเชิงสาธารณะประโยชน์ โดยการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาด (Smart 
consumer) และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้บริโภค รวมทั้ง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความรับผิดชอบ
ในสินค้าหรือบริการที่น าเข้าหรือจ าหน่ายต่อผู้บริโภค ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปรับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน มีมาตรการลดส าเนา ใช้ห้องประชุมไร้กระดาษ เพ่ือลดกระดาษ และประหยัดทรัพยากร การเปิด
ไฟเฉพาะบริเวณที่มีความจ าเป็นเพ่ือลดพลังงาน ด้านสาธารณสุข โดยการก าหนดแนวทาง หรือมาตรการ 

ผ่าน  
ยุทธศาสตร์ที่ตอบมา ยังไม่ครอบคลุมด้าน

สิ่งแวดล้อมท่ีจะตอบความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่ระบุ
ไว้ อลุโลมผ่าน 
 

สผพ.  



  หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์         ๓๔ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
กลไกก ากับดูแลสินค้าและบริการที่เป็นอันตราย เพ่ือป้องกันสินค้าและบริการที่เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค โดยมี
ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ สคบ.ระยะ 5 ปี 

โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไก มาตรการหรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค การลงพ้ืนที่ตรวจสอบผู้
ประกอบธุรกิจ เพ่ือก ากับดูแลสินค้าและบริการที่ถูกต้องและปลอดภัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและ
หน้าที่ของผู้บริโภคแก่เครือข่ายสถานศึกษา การจัดกิจกรรมคลินิก สคบ. การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค เช่น การพัฒนาเครือข่ายผู้น าอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.) การอบรมกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนร่วมในการ
คุ้มครองผู้บริโภค เช่น การปฏิญญาความร่วมมือในการก าหนดมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่ง
อาหารและพัสดุ, การมอบตราสัญลักษณ์ผู้ผลิตที่มีมาตรฐานปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณที่ 96.5%, 
การจัดท าความร่วมมือ (MOU) แนวทางการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อเพ่ือช าระ
ค่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
2.1.2 มีแผนยุทธศาสตร์และแผนงานที่ 
[/] สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น 
1) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สคบ. (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2564 – 2565 มีแนวทางการพัฒนางานด้าน
ดิจิทัลของ สคบ. ในการให้บริการเพ่ือตอบสนองให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก และทั่วถึง 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนและบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคของ
ประเทศต่อไป   2) แผนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของ สคบ. ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2564-
2565) มีแนวทางในการยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และ
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและหลากหลาย เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย มีความสะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง รวมถึงเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจ ความตะหนักในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคเพ่ือก้วเข้าสู่การเป็น Smart Consumer อย่างสมบูรณ ์

ผ่าน 
  

สผพ. 
และ 

ทุกหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง
สนับสนุน  



  หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์         ๓๕ 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
3) แผนงานพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ สคบ. ระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง) 
พ.ศ. 2564 – 2565 มีแนวทางเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในแต่ละสายงาน รวมถึงการบริหารจัดการ
บุคลากรภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
[/] สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ เช่น 
มีการพัฒนาฐานข้อมูลประวัติผู้กระท าความผิดคดีอาญา (CRDS) http://crds.ocpb.go.th/ โดยเป็นต้นแบบ
ระบบฐานข้อมูลผู้กระท าผิดคดีอาญาตามกฎหมายของหน่วยงานการสร้างช่องทางและการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค http://ocpbconnect.ocpb.go.th และแอปพลิเคชั่น OCPB Connect รวมถึง
การพัฒนา Chatbot (พ่ีปกป้อง) โดยเป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารตอบสนองกับผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รวมทั้งผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงบริหารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ของภาครัฐทุกมิติได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

ผ่าน 
 
 

สผพ. 

2.1.3 กระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ มีการค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ อย่างไร  
[/]การมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่าย โดย  
สคบ. ได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นและการปฏิบัติงานจากบุคลากร
ในองค์กรและเครือข่ายภายนอกองค์กร ซึ่งที่ผ่านมาในปี 2564 หน่วยงานได้มีการด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของ สคบ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 
โดยก าหนดให้มีการจัดประชุมคณะท างานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ที่ผู้บริหารหน่วยงาน
แต่งตั้ง และร่วมกับบุคลากรในองค์กร เพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการวางแผน ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ของ สคบ. ในระยะ 5 ปีข้างหน้า เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัด
โครงการ กิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่หน่วยงานในสังกัดก าหนดไว้ เช่น แผนงานยกระดับกลไก
การคุ้มครองผู้บริโภค แผนงานพัฒนากฎหมาย แผนงานพัฒนาบุคลากร เป็นต้น รวมทั้ง หน่วยงานได้จัดท า
ร่างแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภคระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) โดยผ่านการรับฟังและระดมความ
คิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น สปน. กสทช. อย. และผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองผู้บริโภคภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นต้น 

ผ่าน 
 

สผพ. และ 
ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
สนับสนุน 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
[/]ประโยชน์/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย 
จากการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ได้มีการวิเคราะห์กลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแล้ว พบว่า จะส่งผลประโยชน์ที่ตอบสนองควมต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการเพ่ิมมากขึ้น ได้รับการบริการที่เป็นไปตามขั้นตอนการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ และบริการด้านอ่ืน ๆ รวมทั้ง ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้บริโภค และข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผ่าน 
  

 สผพ. และ 
ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

[/]สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เช่น  
สคบ. ได้มีการวิเคราะห์ SWOT Analysis พบว่า สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง 1. มีกฎหมายพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติขายตรงตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ที่มีการก าหนดบทบาท 
อ านาจหน้าที่อย่างชัดเจนตามกฎหมาย 2. มีวางแผนยุทธศาสตร์ ก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 
เช่น แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (2563 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นต้น 3.มีบุคลากรที่มี
ศักยภาพ มีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูง 
จุดอ่อน การก ากับดูแล ควบคุม ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ยังต้องได้รับการพัฒนา
เพ่ิมประสิทธิภาพอย่างครอบคุลมทั่วถึง เนื่องจากยังประสบปัญหาการปฏิบัติงานและประสานงานในพ้ืนที่
สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส: รัฐบาลให้ความส าคัญด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนโยบายการขับเคลื่อนที่ชัดเจน และมีโอกาสที่
จะได้รับการสนับสนุนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น 
อุปสรรค: การเปิดการค้าเสรีท าให้สินค้าที่ไม่มีมาตรฐานไม่ปลอดภัยผ่านเข้าสู่ตลาดได้ง่ายผู้ประกอบธุรกิจ มี
รูปแบบเทคนิคช่องทางในการเสนอขายสินค้ากับบริการเพ่ิมขึ้นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายและออกกฎหมาย
ใหม่ตลอดเวลา 

ผ่าน 
 

สผพ. 
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2.2 การก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและยาว ที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการและเชื่อมโยงกับยุทธสาสตร์ชาติ 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 
2.2.1 มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงานต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ 
[/] เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ 
"ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรม และยั่งยืน" 

ผลกระทบ คือ 
พัฒนางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย ประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึง และ
เป็นธรรม รวมถึงมีองค์ความรู้ ตระหนักในสิทธิผู้บริโภค  
สู่การเป็นผู้บริโภคท่ีชาญฉลาด (Smart Consumer) โดยจะท าให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคท่ียั่งยืนได้ 

กระทบต่อยุทธศาสตร์  
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นที่ 17) 
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
เป้าหมาย: คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน ตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการของ สคบ. ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
1. ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน ค่าเป้าหมาย:  
ร้อยละ 70  
2. ร้อยละความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค ค่าเป้าหมาย:  
ร้อยละ 70  
3. ร้อยละของเรื่องแจ้งเตือนภัยที่ได้รับการด าเนินการ ค่าเป้าหมาย:  
ร้อยละ 60 
 
 
 

ผ่าน 
 
  
 

 

สผพ. 
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[/] ตัวช้ีวัด คือ 
ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการ หรือแนวทางการตรวจสอบ ก ากับดูแลสินค้าและบริการให้ถูกต้องและ
ปลอดภัย (ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1) ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค โดย สคบ. 
ก าหนดตัวชี้วัดนี้ขึ้นเพ่ือผลในเชิงป้องกัน ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบมิให้ผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิผู้บริโภค
ตั้งแต่ต้นทาง 

ผลกระทบ คือ 
ผู้ประกอบธุรกิจมีการผลิต น าเข้าสินค้าหรือให้บริการที่มีมาตรฐาน เป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อบังคับ 
รวมถึงผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการเพ่ิมมากขึ้นและผู้ประกอบธุรกิจจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือกระบวนการที่เพ่ิมขึ้นตามกฎหมาย 

กระทบต่อยุทธศาสตร์ ด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยเป็นการพัฒนากลไก
มาตรการหรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงป้องกัน 

ผ่าน 
 

สผพ. 

2.2.2 มีการก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระยะสั้นและระยะยาว โดย 
[/] เป้าหมายระยะสั้น คือ 
 มีการก าหนดเป้าหมายระยะสั้นภายใต้แผนปฎิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ 1) การพัฒนากลไก
มาตรการหรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 
2) พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสารและนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค  
3) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  
4) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่ 
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี ได้แก่  

ไม่ผ่าน 
        ตอบไม่ตรงค าถาม หัวข้อนี้ถามถึงเป้าหมายระยะสั้น 
แต่ตอบเป็นเป้าหมาย 5 ปี 

สผพ. 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
1.จ านวนกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับการพัฒนา จ านวน 5 ฉบับ 
2.จ านวนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับการพัฒนา จ านวน 8 มาตรการ 
3.ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะ จ านวน 120 เรื่อง 
4.จ านวนนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 1 นวัตกรรม 5.จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของเครือข่ายและองค์กรของ
ผู้บริโภค 
15 เครือข่าย 6.จ านวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการพัฒนา บุคลากรจาก 76 
จังหวัด,บุคลากรจาก อปท. 150 แห่ง 7.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการองค์กร 
ร้อยละ 75 
[/] เป้าหมายระยะยาว คือ  
มีการก าหนดเป้าหมายระยะยาวภายใต้แผนปฎิบัติราชการ สคบ. ระยะ 5 ปี ได้แก่  
1.พัฒนามาตรฐานมาตรการกฎหมายตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน  
2.พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือป้องกันควบคุม/ก ากับดูแลสินค้าและบริการให้มีความ
ปลอดภัยรวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.พัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ  
4.เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง  
5.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย  
6.ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการท างานแบบบูรณาการ 

มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่ ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
สคบ. ระยะ 5 ปี ได้แก่  
1.ระดับความส าเร็จของการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภครายปี เป้าหมาย ระดับ 5 
2.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่ ก าหนด 
เป้าหมาย ร้อยละ 80  

ผ่าน 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามที่ระบุ อาจไม่สะท้อน

การบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในด้านการ 'ยกระดับการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรม และยั่งยืน ' และน าสู่
การเป็นองค์กร 4.0 และมีมาตรฐานสากล 

สผพ. 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
3.ระดับความส าเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย 31 
รายการบัญชีข้อมูล  
4.ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เป้าหมาย ร้อยละ 80 
5.ร้อยละความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค เป้าหมาย ร้อยละ 80 
6.ร้อยละขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เป้าหมาย 
ร้อยละ 15 
7.ร้อยละขององค์กรของผู้บริโภคท่ีได้รับการพัฒนา เป้าหมาย ร้อยละ 50 . 
2.2.3 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และมีแผน/แนวทางท่ีรองรับความเสี่ยง/ผลกระทบ 
[/] ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อแผนงานและเป้าประสงค์ต่อหน่วยงานโดยความเสี่ยงส าคัญ เช่น  
สคบ. ได้ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจาก 3 ด้าน ดังนี้  
1. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการร้องทุกข์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สูงขึ้นใน
ขณะที่กรอบอัตราก าลังของนักสืบยังคงเท่าเดิม  
2. ด้านการเมืองและภัยพิบัติ ได้แก่ การชุมนุมการก่อความไม่สงบ อัคคีภัย รวมไปถึงการแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคต่างๆ  
3. ด้านบุคคลการขาดความรู้ความช านาญในงานที่รับผิดชอบเนื่องจากการโยกย้ายต าแหน่ง 

แผนงาน/แนวทางท่ีรองรับความเสี่ยงคือ  
1. ด้านเทคโนโลยี มีการเตรียมความพร้อม โดยการพัฒนาระบบเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคพร้อมทั้งมุ่งสู่ระบบ
ไกล่เกลี่ยออนไลน์ พัฒนาระบบจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง - สร้างเครือข่าย (อส
คบ.) ที่เข้มแข็งเพ่ือท างานเชิงรุกเพ่ือลดอัตราการร้องทุกข์และป้องกันการร้องทุกข์ซ้ า - เชื่อมโยงข้อมูลฯ 
และแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้ร้องทุกข์ฯ ตั้งแต่ต้นทาง โดยเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคบ. 

ผ่าน 
.การวิเคราะห์ความเสี่ยงยังไม่ตอบชัดเจนว่าได้มี

การวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงในระดับองค์กรว่ามีความเสี่ยง
อะไรบ้างทีจะส่งผลต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ให้บรรลุเป้าหมาย เช่น ด้าน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีผลกระทบต่อแผน
ยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างไรเพ่ือน าไปสู่การ
วางแผนป้องกัน อนุโลมผ่าน 

สผพ. 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
2. ด้านการเมืองและภัยพิบัติ โดยมีการจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต (BCP) เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมรองรับต่อสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ที่จะ
เกิดข้ึน 
3. ด้านบุคคล มีการวางกรอบอัตราก าลัง การอบรมเพ่ือสร้างความผูกพัน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
(SOP) และ ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) เพ่ือใช้แทนประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ส่วนความเสี่ยง
ด้านอื่นๆ ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการลดผลกระทบเชิงลบ ประจ าปี ส่วนการทบทวน
แผนงานยุทธศาสตร์ ก าหนดให้มีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี หรือระยะครึ่งแผน (ส าหรับแผนระยะ 5 ปี) 
และทุก ๆ 5 ปี (ส าหรับแผนยุทธศาสตร์ สคบ. 20 ปี) 
[/]ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลต่อประเทศด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อมโดยผลกระทบ
ที่ส าคัญ เช่น  
 1) ด้านเศรษฐกิจ คือเกิดการแข่งขันทางธุรกิจกันสูงที่อาจก่อให้เกิดความไม่ธรรมแก่ผู้บริโภคโดยอาศัยช่อง
โหว่ทางกฎหมายรวมถึงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไม่เท่าทันต่อสถานการณ์ท าให้ผู้บริโภคเกิดความไม่เชื่อมั่น
ต่อผู้ประกอบธุรกิจรวมถึงการคุ้มครองเมื่อถูกละเมิดสิทธิและอาจท าให้การซื้อขายขาดสภาพคล่องได้  
2) ด้านสังคม คือเกิดการละเมิดสิทธิผู้บริโภคจากรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากข้ึนและมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่ไม่มีประสิทธิภาพ  
3) ด้านสาธารณสุข คือการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกรวดเร็วรวมถึงการแข่งขันของผู้ประกอบ
ธุรกิจอาจท าให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้รับมาตรฐานและอาจก่อให้เกิดความ
ปลอดภัยได้  
4) ด้านสิ่งแวดล้อม 

แผนงาน/แนวทางท่ีรองรับผลกระทบคือ  
.การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2564 
– 2565 https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210618221141.pdf 

ไม่ผ่าน 
ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ชัดเจนมากขึ้นว่า

ความเสี่ยงต่างๆที่วิ เคราะห์จะส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานอย่างไร เช่น ด้านเศรษฐกิจควรวิเคราะห์เป็นมูล
ค่าที่อาจได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ และแผนที่
แสดงไว้โดยการจัดท าแผนดิจิทัลจะส่งผลต่อการลดความ
เสี่ยงอย่างไร 

สผพ.  
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวางแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลของ สคบ. ให้มีความทันสมัย เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ผู้บริโภครวมถึงมีการวางแผนพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับการพัฒนาระบบต่าง ๆ อีกด้วย 
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2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 
2.3.1 แผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกด้าน และมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
[/] คือ .การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และรายปี พ.ศ. 2566 ของ สคบ.
ได้ด าเนินการผ่านคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของ 
สคบ. โดยฝ่ายเลขาฯ ได้มีการรวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ ทั้งนี้เมื่อผู้บริหารเห็นชอบแผนฉบับดังกล่าวแล้วได้มี
การประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร รวมถึงได้จัดท ารูปเล่มแผนฉบับสมบูรณ์และฉบับ
ย่อแจกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สคบ. และได้มีการจัดกิจกรรมคลินิกยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็น
การชี้แจง และสร้างความเข้าใจต่อแผนฯ รวมถึงเป็นการติดตามผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัดตามแผนฯ 
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ร่วมกับผู้รับผิดชอบ 
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20211006092523.pdf... 

ไม่ผ่าน 
ไม่ ไ ได้ แสดงแผนปฏิบัติ การหรื อแผนงานที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ตามหัวข้อ 2.2.1 และการ
ถ่ายทอดแผนดังกล่าวสู่การปฏิบัติด าเนินการอย่างไร  
แต่ละแผนก าหนดหรือถ่ายทอดให้หน่วยงานใดหรือใครเป็น
ผู้รับผิดชอบน าไปปฏิบัติ 

  สผพ. 

2.3.2 แผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ มีการค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ท าน้อยได้มาก) การลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อประชาชน โดยใช้วิธีการ เช่น 
[/] โดยใช้วิธีการ เช่น  
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ ได้แก่  
เนื่องจากจ านวนผู้ร้องทุกข์ฯ ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ที่เพ่ิมมากขึ้น และปัญหาจากการเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social distancing) และประกาศ พรก.ฉุกเฉิน (Lockdown) จากการระบาดของโรค Covid-19 
ส่งผลให้การด าเนินการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค สะดุดหยุดลง ดังนั้นเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้บริโภค สคบ. จึงใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคและการพัฒนาระบบไกล่
เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) เพ่ือปรับกระบวนการไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ร้องฯ ผู้ประกอบการ และนักสืบสวน
สอบสวนฯ ที่ส านักงานฯ โดยไกล่เกลี่ยผ่านระบบ VDO conference และพัฒนาระบบจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (OCPB-Direct) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจยื่น

ไม่ผ่าน 
ไม่ได้แสดงชัดเจนถึงการปรับปรุงกระบวนการที่มีผลต่อการ
ลดการท าซ้ าการลดความผิดพลาดของการท างานอย่างไร 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
จดทะเบียนออนไลน์ โดยสามารถลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายการเดินทาง และอ านวยความสะดวกรวดเร็วแก่
ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ 

- การปรับปรุงกระบวนการ ลดการท าซ้ าและความผิดพลาด ได้แก่ 
นอกจากการอ านวยความสะดวกในด้านรับเรื่องร้องทุกข์ ด้านไกล่เกลี่ย ด้านจดทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์ 
ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการเชิงรับแล้ว สคบ. ยังได้มีการปรับปรุงกระบวนการ ลดการท าซ้ า และความผิดพลาด 
โดยพัฒนามาตรการเชิงรุกเพ่ือป้องกันมิให้มีผู้ร้องทุกข์เพ่ิม ด้วยระบบ Chat bot (พ่ีปกป้อง) ระบบแจ้งเตือน
ผู้บริโภค และระบบเครือข่าย เช่น อสคบ. เป็นต้น เพ่ือเป็นการให้บริการข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ทันต่อสถานการณ ์

- การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่  
1. การใช้งานฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Big data) https://ocpbconnect.ocpb.go.th/ ที่มี
การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันจ านวน 28 หน่วยงาน เพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูลใน 6 
มิติ ได้แก่ ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลบุคคล ข้อมูลการร้องทุกข์ ข้อมูลอนุญาตประกอบธุรกิจ ข้อมูลแจ้งเตือนภัย 
และข้อมูลด าเนินคดี เพ่ือใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงผ่านระบบฐานข้อมูลผู้กระท าผิดทาง
อาญา (http://crds.ocpb.go.th/)  2. ใช้ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (https://portal.ocpb.go.th/) ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ เพ่ือติดตามสถานะงาน ส่งต่อไปยังส านัก กอง กลุ่ม ต่างๆ รวมไปถึงแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ตาม SLA 
ของ สคบ. 
 
2.3.3 แผนด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ สนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
[/] แผนฯ มีการบูรณาการร่วมกับแผนการพัฒนาขีดความสามารถและอัตราก าลัง โดย 
.แผนฯ มีการบูรณาการร่วมกับแผนการพัฒนาขีดความสามารถและอัตราก าลัง  โดยมีการจัดท าแผนงาน
พัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายปี และระยะ 5 ปี ของ  สคบ. โดย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

ผ่าน 
 
 
 

สลก. หลัก 
สผพ. 

สนับสนุน 

http://crds.ocpb.go.th/)
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทั้งสายงานหลักและสายงานสนับสนุน เช่น การจัดอบรมหลักสูตร
นักสืบสวนสอบสวนการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐเพ่ือการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของ สคบ.  
การพัฒนาทักษะด้านการจัดท าสื่อออนไลน์ให้แก่บุคลากร การอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ให้แก่ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม รวมถึงการอบรมหลักสูตรภายนอก เพ่ือให้บุคลากร
สามารถด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรและขับเคลื่อนการแผนปฎิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

 

[/] แผนฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดย 
มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน โดยสอดคล้องมีแผนปฏิบัติราชการของสคบ. รายปี
และ ระยะ 5 ปี ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยให้มีการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ แอปพลิเคชั่น OCPB Connect เป็นต้น รวมถึงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และได้ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อโซเชียล (Line Facebook และ Youtube) ในการสื่อสาร
กับผู้บริโภคให้มากขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญต่อการปรับกระบวนงาน Digital transformation โดยมีการผลักดัน
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการจัดอบรมโดยส่วนเทคโนฯ 
ของ สคบ. 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน 
ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าแผนดังกล่าวจะด าเนินการในระยะเวลา
เท่าใด . 

สผพ. 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
[/] แผนฯมีการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
โดย มีแผนการเชื่อมโยงรายการบัญชีข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน
จ านวน 28 หน่วยงาน ข้อมูล 6 มิติ ประกอบด้วย  1) ข้อมูลบุคคล 2) ข้อมูลนิติบุคคล 3) ข้อมูลร้องทุกข์
ผู้บริโภค 4) ข้อมูลอนุญาตประกอบธุรกิจ 5) ข้อมูลแจ้งเตือนภัย/ข่าวสาร/องค์ความรู้ และ 6) ข้อมูลการ
ด าเนินคดี ทั้งนี้ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเบื้องต้นได้ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ 
https://ocpbconnect.ocpb.go.th และแอปพลิเคชั่น OCPB Connect ซึ่งเข้าใช้งานได้เจ้าหน้าที่ สคบ., 
ประชาชนทั่วไป, หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกนั้นๆ และการพัฒนาระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภคของ สคบ. ซึ่งเป็นระบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่กระบวนรับเรื่อง คัดกรอง แก้ไขปัญหา การติดตามสถานะ 
รวมถึงการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นโดยใช้งานจากฐานข้อมูลเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
ควรมีการระบุระยะเวลาความส าเร็จของแผน 
 

สผพ. หลัก 
ทุกหน่วยงาน

สนับสนุน 
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2.4 การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
2.4 การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล 
2.4.1 หนว่ยงานมีแผนในการเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุกท่ีเกิดจากการน าผลการวิเคราะห์ คาดการณ์ ไปออกแบบและก าหนดนโยบาย เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการ
แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง (Big Impact) ได้แก่ 
[/] สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อแผน คือ จากรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อ
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 และรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบ
ร้องทุกข์ผู้บริโภค ปี 2564 ประกอบกับ รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้อง
ทุกข์ผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ พบว่าการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีด้านพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคและวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็น
ตัวเร่ง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง (Big Impact) ได้แก่ เรื่องร้องทุกข์ฯ คงค้าง 
ไม่สามารถด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยได้ทันเวลา ไม่สามารถลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบสินค้าและบริการได้ตามแผน
ที่ก าหนดไว้ และอัตราการยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

- การเตรียมความพร้อม ได้แก่ การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาดังกล่าวและทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรใน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ สคบ. เพ่ือให้ผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้ามาใช้ในการ
บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

- แผนการจัดการเชิงรุก ได้แก่ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ สคบ. ให้มีประสิทธิภาพ เช่น  
๑) การพัฒนาปรับปรุงระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคให้สามารถติดตามสถานะได้แบบทันทีผ่าน application OCPB 
connect 
๒) การพัฒนาระบบเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์ เพ่ือลดต้นทุนการด าเนินงานขององค์กรและเพ่ิมความสะดวกลด
ภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ  
3) การพัฒนา Chat bot (พ่ีปกป้อง) เพ่ือรองรับการถาม-ตอบ ปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคตลอด 24 
ชม. รวมถึงการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่และผู้บริโภคมีการใช้งานระบบบริการต่าง ๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ 
สคบ. 
 

ไม่ผ่าน  
 ค าตอบที่ตอบมา ไม่ชัดเจนว่าเป็นปัญหาที่
ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้างอย่างไรเนื่องจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ไม่
สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจใด 

สผพ. หลัก 
ทุกหน่วยงาน

สนับสนุน 



  หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์         ๕๑ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
2.4.2 มีระบบในการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ 
[/] หน่วยงานมีระบบในการติดตามผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ 
สคบ. มีการติดตามเร่งรัดผลการด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค แผนปฏิบัติราชการ
ของ สคบ. ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ดังนี้ ๑. แผนปฏิบัติ
ราชการรายปี - การติดตามและประเมินผล รอบที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) - การติดตามและประเมินผล รอบที่ ๒ 
(รอบ ๑๒ เดือน) ๒. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี มีการติดตามผลและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาสผ่านคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ๓. แผนปฏิบัติราชการของ สคบ. 
ระยะ 5 ปี มีการติดตามประเมินผลรายปี/ ประเมินผลระยะครึ่งแผน/ประเมินผลสัมฤทธิ์ของของแผน (เมื่อ
สิ้นสุดแผน) 

ผ่าน 
ควรแสดงระบบการติดตามผลการด าเนินงานว่า

มีแนวทางในการติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละระดับ
อย่างไร  

สผพ. 

[/]หน่วยงานมีระบบรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ ได้แก่ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่  
1. เว็บไซต์ Home page ของ สคบ. (www.ocpb.co.th)  
2. รายงานสถิติการร้องทุกข์ผู้บริโภค และการติดตามสถานะเรื่องร้องทุกข์ การแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค และ
ข้อมูลการอนุญาตประกอบธุรกิจ (www.ocpbconnect.co.th)  
3. Mobile application OCPB connects  
4. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ YouTube Facebook Pantip tiktok และ Line Official   
5. รายงานประจ าปี (Annual Report) 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

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


  หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์         ๕๒ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. หมายเหตุ 
2.4.3 หนว่ยงานมีการคาดการณ์ผลการด าเนินงานตามแผน และทบทวนแผน  
[/] เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
สคบ. มีการรวบรวมและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภครายเดือน รายไตรมาส  
รายปีงบประมาณ รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องทุกข์ของ
ผู้บริโภคในมิติต่าง  ๆที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบ Real time ผ่านทางhttps://ocpbconnect.ocpb.go.th/Report 
ประกอบกับการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน 

- การคาดการณ์ ได้แก่ .การคาดการณ์จากการวิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านข้อมูล
เชิงสถิติเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค และการลงพ้ืนที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ พบว่า มีเรื่องร้องทุกข์ของ
ผู้บริโภคคงค้างโดยไม่สามารถด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยได้ทันเวลาและไม่สามารถลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบสินค้า
และบริการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

- การปรับแผนให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ ได้แก่  การปรับรูปแบบการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคและรองรับต่อสถานการณ์ Mega Trend และรูปแบบ
การใช้ชีวิต New Normal เช่น พัฒนาระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคและพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาช่องทางแจ้งเบาะแสในการตรวจสอบสินค้าและบริการ และการ
ส่งเสริมให้ผู้บริโภค ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ มีความเชื่อม่ันและเข้าใช้งานระบบมากขึ้น 
  
 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน 
ยังไม่ได้แสดงงความชัดเจนของแนวทางในการ

วิเคราะห์และคาดการณ์ผลการด าเนินงานของแผน
ยุทธศาสตร์ว่าใช้วิธีการหรือเครื่องมือใด และวิเคราะห์
ปัจจัยใดบ้างในการคาดการณ์ผลในอนาคต 

ยกตัวอย่าง ผลจากการคาดการณ์ของตัวชี้วัด
ของแผนส าคัญเป็นอย่างไร และแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนแผนตามค่าคาดการณ์ดังกล่าวมีแนวทางใน
การด าเนินการอย่างไร  

ค าตอบไม่ชัดเจนว่าจะมีการปรับแผนที่วางไว้
อย่างไร เพราะรายงานที่ตอบมาคือแผนที่วางไว้แล้วจะมี
การปรับแผนเพ่ือรองรับค่าคาดการณ์อย่างไร 

สผพ. 
 



  หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         ๕๓ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

 

 

 

หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

  



  หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         ๕๔ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาพรวม) 
เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการประชาชนที่ทันสมัยรวดเร็วและเข้าถึงในทุกระดับ เพ่ือน ามาใช้ ประโยชน์ในการ

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

 

 

  

 

 



  หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         ๕๕ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง 
 

  
 

 

 



  หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         ๕๖ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง 
3.1.1 มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 
โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนั้น คือ จากรายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้อง
ทุกข์ผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และระบบบริการข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค OCPB Connect 
พบว่า ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ผู้บริโภคมีรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิม
มากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ มีการใช้ชีวิตอยู่บ้านมากกว่าออกนอกพ้ืนที่สาธารณะ ประกอบกับผู้ประกอบ
ธุรกิจมีกระบวนการและช่องทางที่หลากหลายในการน าเสนอสินค้า   

เพ่ือน าไปสู่การวางนโยบายเชิงรุก คือ  
1. นโยบายระเบียบ/ข้อบังคับ เช่น การพัฒนา ปรับปรุงนโยบายระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพ่ือ
ประชาชนของ สคบ. พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
2.นโยบายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พัฒนาระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ให้
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ  
เป็นต้น  
3.นโยบายการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เช่น การออกแบบสื่อหรือการน าเสนอข้อมูลด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีน่าสนใจ  
4. นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ขับเคลื่อนผลักดันเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพ้ืนที่และผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือวางนโยบายเชิงรุกที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
 
 

ผ่าน 
 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
3.1.2 มีการค้นหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ 
[/] ได้แก่ 
สถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์ที่เพ่ิมขึ้นแบ่งตามชนิดสินค้าหรือบริการ แบ่งตามสาเหตุเรื่องราวร้องทุกข์ และแยก
ตามรายจังหวัด ได้รายงานผลไว้ใน  website ของ สคบ. (ocpbconnect.ocpb.go.th/Report) และ 
Application OCPB connect โดยข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ที่เป็น Hot issue จะถูกรายงานผ่านระบบเตือนภัยฯ 
เ พ่ือป้องกันและน ามาออกเป็นประกาศ ได้แก่ ประกาศรถยนต์มือสองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20171129115011.pdf) ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบา
รากู (https://www.ocpb.go.th/download/pdf/9_2558.pdf) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่าน Smile box และ google form โดยมีผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
https://www.ocpb.go.th/ewtadmin/ewt/department/download/article/article_20211005123652.pdf และ
วิจัยการให้บริการของ สคบ. (รายงานการวิจัยการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการฯ) 

น ามาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ  
มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ต้นระบบไกล่
เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) (http://dmediate.ocpb.go.th/) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคและ 
ผู้ประกอบธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายและทรัพยากรการเดินทาง 2. พัฒนาระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบตรง (OCPB Direct) https://ocpbdirect.ocpb.go.th/ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ประกอบธุรกิจยื่นจดทะเบียนขายตรงฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้สะดวกมากข้ึน เป็นต้น 
 
 
 
 

ผ่าน 
 

 
 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

http://www.ocpb.go.th/download/article/article_20171129115011.pdf)
file:///D:/งานฟ้า%20กพบ/PMQA/PMQA%20ปี%2066/(https:/www.ocpb.go.th/download/pdf/9_2558.pdf)
https://www.ocpb.go.th/ewtadmin/ewt/department/download/article/article_20211005123652.pdf
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3.1.3 มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
[/] คือ 1.ระบบบริการคุ้มครองผู้บริโภค OCPB connect (https://ocpbconnect.ocpb.go.th/)  
2. เว็บไซต์รายงานผลของ สคบ. https://ocpbconnect.ocpb.go.th/Report  
3.ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ให้บริการประชาชนของ สคบ. ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ซึ่งมีแบบ
ส ารวจความพึงพอใจการใช้งานผ่านระบบ https://complaint.ocpb.go.th/ รวมทั้ง การส่งแบบส ารวจผ่าน 
Smile box และ Google Form เพ่ือลดปริมาณกระดาษที่ต้องใช้ในการกรอกแบบส ารวจ (ตามรายงานการ
วิจัยการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สวนเสียจากการรับบริการของ 
สคบ. ประจ าปีงบประมาณ 2562) 

มาใช้ในการค้นหา รวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย คือ น าไปสู่การพัฒนาและออกแบบระบบเพ่ือตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น  
1. การออกแบบพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) (http://dmediate.ocpb.go.th/)  
2.การพัฒนาระบบยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ (OCPB 
Direct) https://ocpbdirect.ocpb.go.th/  
3.ระบบ Chatbot โดยเป็นระบบ AI ที่ช่วยในการตอบค าถามแทนเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วเพ่ิมข้ึน   
 

ผ่าน 
 
 

ทุกหน่วยงาน
ที่มีระบบ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลบริการ
ประชาชน  
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3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน ามาใช้ประโยชน 
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3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 
3.2.1 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันและมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากฐานข้อมูลแหล่งอ่ืนๆ 
[/] ฐานข้อมูลนั้น ได้แก่  
สคบ. ได้มีการน าฐานข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ เรื่องรายงานสถานการณ์ความยากจนและความ
เหลื่อมล้ าด้านรายได้ในระดับของประเทศ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องผลการส ารวจ
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทยและฐานข้อมูลของศูนย์ด ารงธรรมเกี่ยวกับสถิติผลการด าเนินงาน
ด้ านการคุ้ มครองผู้ บริ โภค เป็นต้น  น ามาศึกษาวิ เคราะห์จั ดท า เป็นงานเชิ งวิ จั ยและส ารวจ 
https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=412 จากการด าเนินงานดังกล่าว น าไปสู่การวิเคราะห์
ข้อมูลและออกแบบพัฒนาเป็นระบบ OCPB Connect เพ่ือเชื่อมโยงฐานข้อมูล 6 ประเภท เช่น ข้อมูลบุคคล 
ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลอนุญาตประกอบธุรกิจ เป็นต้น ร่วมกับ28 หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดย
ให้บริการประชาชนด้านคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งสามารถเรียกดูเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการ การข้ึน
ทะเบียนจดแจ้งประกอบธุรกิจ ประกอบอาชีพเข้าถึงข้อมูลการเตือนภัยสินค้าและบริการ องค์ความรู้ 
ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และยังมี
การตรวจสอบสถานะเรื่องร้องทุกข์ เช่น การรับเรื่องร้องทุกข์และเจรจาไกล่เกลี่ย เป็นต้น.. 
 

ผ่าน 
  

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

[/] มาใช้เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การให้บริการ หรือ สร้างนวัตกรรมการให้บริการ คือ 
1.สร้างนวัตกรรมการให้บริการ คือ chatbot (พ่ีปกป้อง) (https://ocpbconnect.ocpb.go.th/#our-chatbot)  
2.พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยหรือตรวจสอบสถานะผู้ประกอบธุรกิจและระบบติดตามสถานะเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภค (https://ocpbconnect.ocpb.go.th/)  
3.พัฒนาระบบการจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง (OCPB Direct) https://ocpbdirect.ocpb.go.th/ ทั้งนี้ 
รายงานการวิจัยการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สวนเสียจากการ
รับบริการของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ 2562 พบว่า ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการ

ผ่าน 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโนฯ) 
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ให้ สคบ. ด าเนินการฟ้องคดีแทนผู้ร้องทุกข์เป็นอันดับแรก และการให้บริการแก้ปัญหาและให้ค าปรึกษา
เรื่องราวร้องทุกข์เป็นอันดับรองลงมา 
3.2.2 มีการน าผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาวิเคราะห์ เพ่ือ 
[/] หาแนวทางมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยปัญหา คือ 
จากข้อมูลรายงานการวิจัยการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สวนเสีย
จากการรับบริการของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ 2562 ท าให้ สคบ. ต้องแจ้งเตือนผู้บริโภคในเรื่อง Hot 
issue เพ่ือป้องกันมิให้กลายเป็นผู้ร้องทุกข์ในอนาคต ซึ่งน าไปสู่การด าเนินการฟ้องร้องในชั้นศาล และ
ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคจากผู้ประกอบการ  

วิธีการแก้ไขเชิงรุกคือ  
1. พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค(https://ocpbconnect.ocpb.go.th/Content) 
 2. พัฒนาระบบร้องทุกข์ออนไลน์ (https://complaint.ocpb.go.th/Manage) ที่มีการเชื่อมโยงกับระบบ
ไกล่เกลี่ยออนไลน์ (http://dmediate.ocpb.go.th/)  
3. พัฒนาระบบการยื่นค าขอจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ และมีระบบการประเมิน
ความพึงพอใจ (OCPB Direct) https://ocpbdirect.ocpb.go.th เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นค าขอผ่าน
ระบบออนไลน์ และผู้บริโภคสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงได้ 
4.พัฒนาช่องทางการแผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพ่ิมขึ้น เช่น  Tiktok, twitter, Instragram  
เป็นต้น รวมทั้งการจัดท าสื่อ Infographic Infomotion 

ผ่าน 
 

กพบ.  
สผพ. 

(ส่วนเทคโนฯ) 

[/] หาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้รับบริการที่มีความส าคัญ 2 ล าดับแรก คือ 
จากรายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (Business Ecosystem) พบว่า ผู้รับบริการที่มี
ความส าคัญล าดับที่ 1 คือ กลุ่มผู้บริโภคหรือผู้ร้องทุกข์  ล าดับที่ 2 คือ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ถูกร้อง
ทุกข ์

ผ่าน 
 

 
 

กพบ. 

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


  หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         ๖๒ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 

มีความต้องการ คือ ผู้บริโภค ต้องการได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และได้รับการชดเชย
เยีวยาที่เป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการ ผู้ประกอบธุรกิจ ต้องได้รับความเป็นธรรมและปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมายที่ก าหนด 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญ 2 ล าดับแรก คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญล าดับที่ 1 คือ 
ภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญล าดับที่ 2 คือ ภาครัฐและเอกชน 

มีความต้องการ คือ ภาคประชาชน ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ทันสมัย ถูกต้อง และ
รวดเร็วทันต่อสถานการณ์เพ่ือให้รู้จักสิทธิผู้บริโภค 2. ภาครัฐและเอกชน ต้องได้รับการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันเพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ยั่งยืน ตอบสนองต่อประชาชนให้ได้รับสินค้าและ
บริการที่ปลอดภัย 
[/] หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างาน คือ การจัดให้มีการอบรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพการให้ค าปรึกษา แนะน าด้านกฎหมายต่อ ผู้ร้องทุกข์และผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
 

กพบ. 
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3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 

 

 

 

  

 

 



  หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         ๖๔ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 

3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 
3.3.1 มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เฉพาะกลุ่ม 
[/] คือ 1.ระบบยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง (OCPB Direct) 
https://ocpbdirect.ocpb.go.th ออกแบบการรับบริการได้เฉพาะกลุ่ม ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ จากเดิมต้อง
เดินทางมายังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจ
ตลาดแบบตรง, การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจดทะเบียน, การการวางหลักประกัน ซึ่งเมื่อมีระบบดังกล่าว
ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการยื่นขอจดทะเบียนได้มากข้ึน  
2.ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (http://dmediate.ocpb.go.th/) ออกแบบมาเพ่ือรองรับความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยช่วยลดข้อจ ากัดในการเดินทางมาเพ่ือเจรจาไกล่เกลี่ย และสนับสนุน
ขั้นตอนการท างานผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบมีการเชื่อมโยงกับระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค สามารถติดตาม
สถานะ ผลการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนได้ 

ผ่าน 
 
 
 
 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

3.3.2 มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ภาพรวม 
[/] คือ สคบ. มีการสร้างนวัตกรรม ได้แก่  
1. ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ (https://complaint.ocpb.go.th/Manage) เชื่อมโยงกับต้นแบบระบบ
ไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) (http://dmediate.ocpb.go.th/)  
2. ระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค https://ocpbconnect.ocpb.go.th/ อาทิ ข้อมูลบุคคล ข้อมูล
ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต ข้อมูลเตือนภัยและข้อมูลการด าเนินคดี เป็นต้น  
3. ระบบยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ (OCPB Direct) 
https://ocpbdirect.ocpb.go.th โดย สคบ. ด าเนินการตอบสนองความต้องการของผู้ร้องทุกข์โดย
ภาพรวมเป็นหลัก 
 
 
 

ผ่าน 
 
 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

https://ocpbdirect.ocpb.go.th/
http://dmediate.ocpb.go.th/)
http://dmediate.ocpb.go.th/)
https://ocpbdirect.ocpb.go.th/
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 

3.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมที่ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถออกแบบการรับบริการได้เฉพาะบุคคล 
[/] คือ 
แอพพลิเคชั่นบริการข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค OCPB Connect เป็นระบบที่ออกแบบให้บริการเฉพาะ
รายบุคคล โดยระบบจ าเป็นต้องมีการลงทะเบียนสร้าง Username และ Password ประจ าตัว 1 คนต่อ 1 
ID และต้องมีการได้รับรหัสยืนยันตัวตนผ่าน OTP ผ่านเบอร์โทรศัพท์หรือ E-mail ซึ่งภายในระบบมีการ
ให้บริการ ได้แก ่ร้องทุกข์และตรวจสอบสถานะ, ยื่นขอจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง, ไกล่เกลี่ย
ออนไลน์, ตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการ, ข้อมูลเตือนภัยผู้บริโภค, สถิติร้องทุกข์ และแชทกับพี่ปกป้อง 
(Chatbot) ทั้งนี้ผู้รับบริการหรือประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดหรือเข้าไปใช้บริการสามารถเลือกหัวข้อ
ตามท่ี สคบ. ก าหนดได้ และในอนาคตทาง สคบ. จะมีการพัฒนา OCPB Connect ผ่านเว็บไซต์ที่สามารถ
ล็อกอิน 1 ID เข้าใช้บริการได้ทุกระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 



  หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         ๖๖ 
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3.4 กระบวนการการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

 

ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
3.4 กระบวนการการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ 
3.4.1 มีวธิีการตอบสนองกลับและแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างเชิงรุก รวดเร็ว ทันกาล 
[/] โดย 
ระบบ Chat Bot หรือ พ่ีปกป้อง ของ สคบ. เป็นระบบการให้บริการรายบุคคลที่ตอบสนองกลับและแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว โดยเชื่อมต่อ Messenger Facebook ซึ่งให้บริการผ่านเว็บไซต์และเว็บเพจ 
Facebook (พ่ีปกป้อง - Chatbot สคบ.) จะท าหน้าที่ตอบค าถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และ
เรื่องร้องเรียน ตลอด 24 ชม. ระบบ chatbot ที ่สคบ. ได้พัฒนาขึ้นมาเพ่ือเป็นผู้ช่วยให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริโภค
และประชาชนทั่วไปสามารถพูดคุยสอบถามเรื่องการร้องทุกข์ ร้องเรียน เบอร์ติดต่อหน่วยงาน และบริการด้าน
ธุรกิจออกก าลังกาย, ด้านธุรกิจสายการบิน, ด้านธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่, ด้านธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์, ธุรกิจ
การให้กู้ยืมเงิน,ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน, ด้านฉลาก, ด้านโฆษณา, ด้านหมู่บ้านจัดสรร, ด้านธุรกิจประกันภัย, 
ด้านธุรกิจบัตรเครดิต, ด้านธุรกิจขายอาคารชุด, ด้านธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัย เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้พัฒนา
รวบรวมไว้นั้นมาจากระบบ Call center และได้จากการประสานงานภายในหน่วยงานและข้อมูลจาก
หน่วยงานภายนอกที่ด าเนินการหารือและประสานงานด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันปัญหา เพ่ือสร้างความ
มั่นใจในการแก้ไขข้อร้องเรียน และเกิดความพึงพอใจ 

ไม่ผ่าน 
ไม่ได้แสดงหลักฐานว่าระบบ Chat Bot แก้ไขเรื่อง

ร้องเรียนได้ทันกาลอย่างไรโดยเฉพาะกรณีเรื่องร้องเรียนที่
ต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานต่างๆ เรื่องที่รับ
จาก Chat Botจะถูกส่งไปแก้ไขได้อย่างไร  ค าอธิบายแสดง
เพียงสามารถสอบถาม ตอบค าถาม แต่ไม่ได้แสดงการแก้ไข
ปัญหาจาก Chat Bot ท าอย่างไร 

สลก.  
 

3.4.2 มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน 
[/] มีช่องทางหลักการรับเรื่องร้องเรียน ผ่าน 

 
สลก. 

[/] ระบุข้ันตอนและผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน 
 

ผ่าน 
 

 

[/] ก าหนดระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียน ตามลักษณะความส าคัญของข้อร้องเรียน ผ่าน 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
[/] การติดตาม และประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน 
 

ผ่าน  

3.4.3 มีการรวบรวมข้อมูล สถิติข้อร้องเรียนมาเรียนรู้ และวิเคราะห์หาทางแก้ไขเพ่ือลดอัตราข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้ า ตอบสนองข้อร้องเรียน โดยข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้ า 
[/] คือ มีการรวบรวมข้อมูลสถิติข้อร้องเรียนมาเผยแพร่ลงในระบบโดยสามารถ download รายงานข้อมูลผู้
ร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ที่ ข้อมูลสถิติรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563-2564 (https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=347) 

และมีแนวทางในการแก้ไข คือ  
1. มาตรการเชิงรับ สคบ. รับเรื่องร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 
 (https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20181213112146.pdf) และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ส านักงาน ปปช. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการตามงานสืบสวน
ข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
สคบ. (https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20180509145914.pdf)  
2. มาตรการเชิงรุก มีการก าหนดยุทธศาสตร์ (สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต) กลยุทธ์ (ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต) โดยด าเนินการผ่านการอบรมโครงการและกิจกรรมต่างๆ  
3. มีการรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน/ รอบ 12 เดือน) ประจ าทุกๆ ปี 

ไม่ผ่าน 
ค าตอบไม่ชัดเจนว่า เรื่องร้องเรียนที่พบบ่อย คือเรื่อง

อะไร การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ หมายถึงอะไร แก้ไขช้า 
แก้ไขไม่ตรงจุด หรืออะไร และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนนี้อย่างไร ไม่ให้เกิดซ้ า . 

สลก. หลัก  
สผพ.  

(ส่วนเทคโน) 
สนับสนุน 

3.4.4 มีช่องทางการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
[/] โดยวิธ ี
สคบ. จะด าเนินการตาม SOP และ SLA ที่ได้ก าหนดไว้ในเรื่อง งานสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สคบ. โดยเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20180509145914.pdf 
 
 

ไม่ผ่าน 
ควรแสดงว่าการตอบกลับข้อร้องเรียนด าเนินการ

อย่างไร เรื่องอะไรจะตอบกลับภายในเวลาเท่าใด 

สลก. หลัก  
สผพ.  

(ส่วนเทคโน) 
สนับสนุน 

https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=347
file:///C:/Users/Acer/Desktop/PMQA%20ถอดบทเรียน%20%202564/(https:/www.ocpb.go.th/download/article/article_20181213112146.pdf)
file:///D:/งานฟ้า%20กพบ/PMQA/PMQA%20ปี%2066/สคบ.%20(https:/www.ocpb.go.th/download/article/article_20180509145914.pdf)
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ.  หมายเหตุ 
3.4.5 มีการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกา 
[/] คือ  สคบ. ได้เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการเข้ามาใช้ในการสื่อสารและสนับสนุนการจัดการข้อร้องเรียนผ่าน
ระบบการสื่อสารสายด่วน 1166 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับข้อเรียนจากผู้รับบริการซึ่งมีการตอบกลับรวดเร็ว
และมีการประสานงานทันทีเพ่ือสร้างความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ทั้งนี้ หลังจากเข้ ารับบริการดังกล่าวทาง 
สคบ. ได้ขอความร่วมมือผู้รับบริการร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จากรายงานสถิติ สคบ. ได้ด าเนินการรวบรวม
ผล(https://www.ocpb.go.th/ewtadmin/ewt/department/index.php) พบว่าผู้ รับบริการมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับด้านขั้นตอนการให้บริการและด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 97.52 
แสดงให้เห็นว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้ สคบ ได้มีการพัฒนาระบบร้องเรียนเจ้าหน้าที่โดยผ่าน
ช่องทาง Inbox-Email (Sanaban@ocpb.mail.go.th) ในเว็บเพจ OCPB ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการเก็บข้อมูล
ผ่านตัวอักษรพร้อมสามารถแนบเอกสารได้และประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถ Inbox ข้อร้องเรียน ตลอด 
24 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน 
       ไม่ ได้แสดงหลักฐานการใช้ เทคโนโลยีมาใช้ ใน
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน เช่น การมีระบบ Tracking 
ติดตามข้อร้องเรียน สถานะของการด าเนินงาน หรือการ
ตอบกลับเป็นระยะ เพ่ือให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงความก้าวหน้า
โดยไม่ต้องร้องขอ 

สลก. หลัก  
สผพ.  

(ส่วนเทคโน) 
สนับสนุน 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (ภาพรวม) 
เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ มาก าหนดตัววัดที่สามารถใช้ติดตามงานทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมี

ประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ รวมทั้งการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสู่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกมีการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัด เพ่ือการแก้ปัญหาและตอบสนองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเชิงรุก มีการใช้ความรู้ และองค์ความรู้ของส่วนราชการในการแก้ปัญหา เรียนรู้และมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม มีการบริหารจัดการข้อมูล 
สารสนเทศ และระบบการท างานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ 
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4.1 การใช้ข้อมูลในการก าหนดตัววัดเพื่อตดิตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
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ถอดบทเรียน หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.1 การใช้ข้อมูลในการก าหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
4.1.1 มีการก าหนดสารสนเทศท่ีส าคัญเพ่ือ 
[/] ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยสารสนเทศนั้น คือ ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ สคบ. 
2564 – 2565 (ฉบับปรับปรุง) 
(https://drive.google.com/file/d/1eOv1iXRr0htCGyUFFYi5cSu14Bo6Yat9/view?usp=sharing) 
มีระบบสารสนเทศท่ีส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 2 ด้าน คือ  
      1.ข้อมูลสถิติ น าไปสู่การวางแผน นโยบายและประเมินการท างาน ได้แก่ รายงานสถิติจากระบบร้องทุกข์ 
(ocpbconnect.ocpb.gp.th/Report) ท าให้ทราบถึงสถิติเรื่องร้องทุกข์ฯ รายงานสถิติความพึงพอใจในการใช้
บริการด้านต่างๆ (ตามผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค) 
       2. การพัฒนาระบบวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดองค์กร ได้แก่ ระบบงานสู่การบริหารภายใต้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (ATM) (atm.ocpb.go.th/) โดยระบบสามารถวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดองค์กร โดยช่วยลดระยะเวลา
การรายงานจาก 54 คงเหลือ 36 วัน ซึ่งผู้บริหารสามารถดูผลการด าเนินการและความก้าวหน้าเพ่ือปรับปรุงได้
อย่างทันการณ์ และการปรับปรุงกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนโดยการน าระบบ
บริหารงานยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (CSMS) ดูภาพรวมการบริหารงานงบประมาณและ
ความก้าวหน้าของภารกิจด้านต่าง ๆ ได้. 

ผ่าน  
 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

[/] การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยสารสนเทศนั้น คือ  
1. ด้านภารกิจหลัก  
       1 .1 งานการแก้ ไขปัญหาเรื่ องร้องทุกข์ฯ คือ ระบบร้องทุกข์ผู้ บริ โภคส าหรับ เจ้ าหน้าที่  
(complaint.ocpb.go.th/) มีการรับ-ส่ง ติดตาม แก้ไข รายงานโดยมีคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) /ข้อตกลงการ
ให้บริการ (SLA) ที่ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาไว้ชัดเจน และมีการแจ้งเตือนสถานะไปยังผู้ร้องฯ ผ่าน  
E-mail และ Application OCPB connect  

ผ่าน  
 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

https://drive.google.com/file/d/1eOv1iXRr0htCGyUFFYi5cSu14Bo6Yat9/view?usp=sharing
https://complaint.ocpb.go.th/
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
      1.2 งานสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบข้อมูลบุคคล-นิติบุคคล โดยเจ้าหน้าที่สามารถ
ใช้ระบบสารสนเทศ คือ ระบบฐานข้อมูลผู้กระท าความผิดทางอาญา (crds.ocpb.go.th/)  
      1.3 งานตรวจสอบสถานะผู้ประกอบธุรกิจ สถิติผลการด าเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ข้อมูลข่าวสารองค์
ความรู้ของ สคบ. การแจ้งเตือนภัย โดยเจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการผ่านช่องสืบค้นข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์ 
(ocpbconnect.ocpb.go.th)  
2. ด้านภารกิจสนับสนุน  
       2.1 เจ้าหน้าที่สามารถรายงานผลการด าเนินการและความก้าวหน้าของภารกิจตามตัวชี้วัดมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการได้ผ่านระบบวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดองค์กร (ATM)  
      2.2 เจ้าหน้าที่สามารถรายงานผลการด าเนินการงบประมาณที่ใช้ ความก้าวหน้าของภารกิจผ่านระบบ
บริหารงานยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค CSMS) 
[/] การใช้ประโยชน์/สร้างการรับรู้ต่อประชาชน โดยสารสนเทศ คือ  
สคบ. ได้มีการพัฒนาและสร้างระบบบริการคุ้มครองผู้บริโภค ocpbconnect.ocpb.go.th ที่มีข้อมูล
สารสนเทศเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจ านวน 28 หน่วยงาน 6 มิติข้อมูล ได้แก่ ข้อมูล
บุคคล ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลแจ้งเตือนภัย ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ ข้อมูลด าเนินคดี และข้อมูลอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจ โดยมีการให้บริการและสร้างการรับรู้ต่อประชาชนประกอบด้วยบริการด้านสารสนเทศ 4 
ด้าน ได้แก่ 1. ด้านร้องทุกข์และตรวจสอบสถานะเรื่องร้องทุกข์ รวมทั้ง สถิติร้องทุกข์ของหน่วยงาน 2. การ
แจ้งเตือนภัยสินค้าและบริการที่เป็นอันตราย 3. การตรวจสอบสถานะผู้ประกอบธุรกิจ  และ 4. ข่าวสาร 
องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการให้บริการและข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุม 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และบริการต่าง ๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีระบบ Chatbot พ่ีปกป้อง (AI) เพ่ือช่วยในการถาม-ตอบ ข้อสงสัยให้กับ
ประชาชนกรณีท่ีมีข้อสงสัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในมิติต่าง ๆ 
 
 

ผ่าน 
 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.1.2 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเป็น ดังนี้ 
[/] มีความน่าเชื่อถือ ผ่าน 

 
 

[/]  มีความพร้อมใช้งานและข้อมูลทันสมัย ผ่าน 
 

 

[/] สะดวกต่อผู้ใช้งาน ผ่าน 
 

 

4.1.3 ข้อมูลสารสนเทศถูกน ามาวิเคราะห์ ประมวลผลและสามารถน าไปเผยแพร่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพ่ือการใช้ประโยชน์ของสาธารณะ โดยข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ 
1.ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ (complaint.ocpb.go.th/) การตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการ การเตือนภัย
ผู้บริโภค ผ่านเว็บไซต์ ocpbconnect.ocpb.go.th และ Mobile application OCPB    
2.ให้บริการสอบถามผ่านระบบ chat bot (พ่ีปกป้อง)(ocpbconnect.ocpb.go.th/#our-chatbot)   
3.วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลในมิติด้านต่างๆ ส าหรับบริการประชาชน และเจ้าหน้าที่ ได้แก่ สถิติเรื่องร้อง
ทุกข์ของ สคบ. รายปีแยกตามหน่วยงานการรับและส่งต่อเรื่องร้องทุกข์ฯ ทางช่องทางเว็บไซต์ Mobile application 
4.จัดท าชุดบัญชีข้อมูลฯ รูปแบบ API เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลฯ ผ่าน Data warehouse (portal.ocpb.go.th) 
และจัดท า OPEN DATA ในรูปแบบ API พร้อมมีคู่มือเพ่ือใช้ประโยชน์   
5. มีการเผยแพร่ฯ ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ocpb.go.th) จากกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ฯ ได้
วิเคราะห์และประเมินผลด้านความคุ้มทุน การเปรียบเทียบกับคู่เทียบการคาดการณ์อนาคต และความพึง
พอใจของการใช้ระบบฯ (ผ่านรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องทุกข์ ปี 2563 และรายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565) 

ผ่าน 
 ค าตอบยั ง ไม่ชั ด เจนว่ า  มี รายงานข้อมูลและ
สารสนเทศใดที่ เผยแพร่แก่สาธารณะด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้สามารถติดตามหรือเข้าใจได้ง่าย 

สผพ.  
(ส่วนเทคโน) 

และ 
ทุกหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง
สนับสนุน 
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4.2 การวิเคราะหผ์ลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อน าไปการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

 

 

  

 

 



  หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้        ๗๗ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
4.2.1 หน่วยงานมีการรวบรวมและจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการท างาน 
[/] โดยข้อมูล คือ ภายใต้โครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) มีแหล่งที่มาของ
ข้อมูล 2 ส่วน คือ  
1. ข้อมูลที่ได้จากภายใน สคบ. ได้แก่. 
   - ข้อมูลที่ได้จากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (complaint.ocpb.go.th/) ได้แก่ ข้อมูลผู้ร้องฯ (บุคคลหรือนิติ
บุคคล) ข้อมูลผู้ถูกร้องฯ หรือผู้ประกอบการ (บุคคลหรือนิติบุคคล) ช่องทางเรื่องร้องทุกข์ ประเภทร้องทุกข์ 
และสาเหตุเรื่องร้องทุกข์ เป็นต้น  
    - ข้อมูลจากระบบจดทะเบียนธุรกิจขายตรงฯ (biz.govchannel.go.th/) และน าไปสู่การพัฒนา 
(ocpbdirect.ocpb.go.th)  
2.ข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลด้านต่างๆ 6 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติ
บุคคล ข้อมูลร้องทุกข์ผู้บริโภค ข้อมูลอนุญาตประกอบธุรกิจ ข้อมูลเตือนภัย/ข่าวสาร/องค์ความรู้ และข้อมูล
การด าเนินคดี ร่วมกับหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจ านวน 28 หน่วยงาน (99 รายการบัญชีข้อมูล) 
เพ่ือน าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไปพัฒนาบริการให้กับประชาชนสร้างคุณค่าในอนาคต วิเคราะห์แนวโน้ม
ทิศทางปัญหาการร้องทุกข์ในมิติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือวางแผน ก ากับ ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการ
คุม้ครองผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม 

ผ่าน 
  

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

4.2.2 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือน าไปใช้ค้นหาสาเหตุของปัญหา 
[/] คือ  
การใช้ระบบวิเคราะห์ Business Intelligence, Tableau (analytics.ocpb.go.th/#/signin) โดยน ามาวิเคราะห์ฯ 
โดยการวิเคราะห์ข้อมูล 6 ประเภท จาก 28 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น Data Warehouse ในการแบ่งกลุ่ม
ข้อมูล Big Data มีการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผ่าน Dashboardส าหรับผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์และวางแผน 
ตัดสินใจ และวางนโยบายเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ (ocpbconnect.ocpb.go.th/Report) ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูล
ที่ได้จากข้อมูลขนาดใหญ่ น าไปสู่การศึกษาวิจัยผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพ่ือค้นหาสาเหตุของปัญหาของเรื่อง

ไม่ผ่าน 
ไม่ได้แสดงชัดเจนถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 

Big data ว่าผลกระทบต่อผู้บริโภคจากพฤติกรรมของ
ผู้บริ โภคที่ ใช้  internet สู งขึ้น  เกิดผลกระทบอะไร 
ผลกระทบนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร น าไปสู่การวางนโยบาย
เพ่ือแก้ปัญหาอย่างไรเช่น เรื่องที่ร้องทุกข์เกิดจากสาเหตุ

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

และ 
ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง
สนับสนุน 
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ร้องทุกข์ที่เข้ามาเป็นจ านวนมาก และประเภทของเรื่องร้องทุกข์ที่มีเข้ามามากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ สินค้า
และบริการ อาคารชุด/คอนโดนิเนียนและรถยนต์ ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้นในช่วง
การระบาด Coivd-19 ส่งผลให้ประชาชนเลือกวิธีการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์และท าธุรกรรม
ทางการเงินเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง มีการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ร้องทุกข์ฯ (รายงานผลกระทบของ
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ปี 2563) (รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติ ปี2564-
2565) เพ่ือก าหนดนโยบาย 

และแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายโดย 
ผู้บริหารก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินงานของ สคบ.(https://www.ocpb.go.th/downlond/1Announcement.pdf) 
โดยให้มีการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศการสื่อสาร นวัตกรรมและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค ที่ทันสมัย รวดเร็ว เข้าถึงง่าย สอดคล้องตามสถานการ์ในปัจจุบัน ผ่านระบบ e-Service เพ่ือ
ลดขั้นตอนอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ รวมไปถึงสร้าง
องค์ความรู้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลให้เป็นสาธารณะ สร้างช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้ง การพัฒนาระบบคลังความรู้ผู้บริโภคให้ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้บริโภคเพ่ิมขึ้นซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 (พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค)  โดย
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือยกระดับ
การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ 4 (พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ) 
 
 
 
 

อะไร น าไปสู่การก าหนดนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไร 
ค าตอบที่ตอบมาเป็นหลักการกว้างๆ ไม่มีความชัดเจนของ
นโยบายการแก้ปัญหาที่ตรงประเด็น 



  หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้        ๗๙ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.2.3 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เชื่อมโยงผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์ สนับสนุนการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกระดับ โดยเทคโนโลยีที่น ามาใช้ 
[/] คือ สคบ. มีการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยี Data Visualization ด้วยซอฟต์แวร์ Tableau (ข้อมูลเชื่อมโยง 
6 ประเภทจาก 28 หน่วยงาน) Business Intelligence (Tableau) โดยน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้ง ได้พัฒนารูปแบบการรายงาน Dashboard ส าหรับผู้บริหารเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์
และวางแผนในการตัดสินใจต่อการก าหนดแผนงานและสร้างการด าเนินงานเชิงนโยบายสู่การท างานเชิงกล
ยุทธ์ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น (ocpbconnect.ocpb.go.th/Report) เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data 
Analytics) จากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค เกี่ยวกับรายงานเรื่องร้องทุกข์รายปีทั่วประเทศผ่าน Dashboard แบบ 
Real-time บนหน้าเว็บไซต์ของ สคบ. จากรายงานวิเคราะห์ความต้องการในการแก้ไขปัญหาเรื่องสินค้าและ
บริการเชิงพ้ืนที่ ปี 2565 พบว่า ผู้บริโภคตามต่างจังหวัดหรือท้องถิ่นมีความต้องการให้แก้ไขปัญหาด้านสินค้า
และบริการเป็นจ านวนมากส่งผลให้ผู้บริหารต้องวางแผนและตัดสินใจการจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภ ค อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ ง ล ด ค ว า ม เ ห ลื่ อ ม ล้ า แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค เ ชิ ง พ้ื น ที่  
https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=412) 

สามารถตอบสนอง สคบ. ทราบถึงความต้องการในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น 
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะถึงจุดวิกฤตในไม่ช้า ดังนั้น ต้องมีการปรับปรุง
โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง หรือนโยบายแก้ไขอ่ืนๆ เพ่ือรับมือเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้ง การพัฒนาระบบร้อง
ทุกข์ผู้บริโภค(complaint.ocpb.go.th/) น าไปสู่การเชื่อมโยงพัฒนาต้นแบบระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(dmediate.ocpb.go.th/)การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้กระท าความผิดทางอาญาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
(crds.ocpb.go.th/) และการพัฒนาระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
(ออนไลน์) ให้รองรับต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ โดย
ยกตัวอย่างสถานการณ์และผลลัพธ์  

ไม่ผ่าน 
 ไม่ได้แสดงชัดเจนว่า ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ
ติ ดตามผลการด า เนิ นงานสามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น การรายงาน Dashboard 
สามารถส่งผลรายงานไปยังผู้บริหารในแต่ละระดับให้
สามารถติดสินใจสั่งการเพ่ือตอบสนองได้ทันกาลหรือ
สามารถคาดการณ์ผลการด าเนินงานต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที 

  
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

และ 
ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง
สนับสนุน 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.2.4 มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่ส าคัญ 
[/] เช่น การเปรียบเทียบข้อมูล 
1.ภารกิจการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ผู้บริโภค โดยข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ คือ ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา 
จ านวนเรื่องยุติส าเร็จ จ านวนเรื่องยุติส าเร็จต่อจ านวนผู้ปฏิบัติงาน จ านวนเรื่องยุติส าเร็จต่องบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  
2.ภารกิจการรับจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง โดยข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ คือ ระยะเวลาในการจด
ทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ   
3.ภารกิจการตรวจสอบสินค้าและบริการ ข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบ คือ แผนการออกตรวจ ผลการ
ตรวจสอบฯ  

กับคู่เทียบ คือ 
1.ภารกิจการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ผู้บริโภค  สามารถเปรียบเทียบได้กับ ศาลยุติธรรม (ฟ้องศาลเองผ่านทนาย) 
สภาองค์กรของผู้บริโภค  
2.ภารกิจการรับจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง สามารถเปรียบเทียบได้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
3. ภารกิจการตรวจสอบสินค้าและบริการ สามารถเทียบได้กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ศูนย์ด ารงธรรม 
(กระทรวงมหาดไทย) 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
ไม่ได้แสดงผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบ

กับคู่เทียบว่าผลเป็นอย่างไรอีกทั้งการก าหนดคู่เทียบอาจ
ไม่สอดคล้องกับภารกิจหรือกระบวนการด าเนินงาน เช่น 
การก าหนดคู่ เทียบกับศาลยุติธรรม หรือ DSI ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับที่ระบุในโครงร่างองค์กร อนุโลม 

สผพ. กพบ. 
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4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปญัหา และสรา้งนวตักรรม 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม 
4.3.1 หน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 
[/] โดยวิธี  .มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความรู้ของ สคบ. (Knowledge Management Team) 
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20211118175403.pdf เพ่ือท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายทิศทางการด าเนินงาน คัดเลือกองค์ความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบโดยได้มีการด าเนินการจัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือจัดท าแผนงานการจัดการความรู้ ปี 2564 ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้มุ่งสู่นวัตกรรม  2.กิจกรรมการโต้วาที   
3.กิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอการเผยแพร่กิจกรรมความรู้ (แข่งขันท าสื่อท่ีน่าสนใจทั้ง Motion Graphics 
และคนแสดง) ซึ่งถือเป็นการการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) โดยมีการด าเนินงานตามขั้นตอน
กระบวนการจัดการความรู้และมีการรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการความรู้ของ สคบ. ประจ าปี 
2564 (www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=187) และมีการใช้ประสบการณ์ของบุคลากร โดยใช้
การด าเนินการด้วย 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/ ที่เกิดจาการพัฒนา
และเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน 28 หน่วยงาน ประกอบด้วย 6 มิติ
ข้อมูล ได้แก่ ได้แก่ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลแจ้งเตือนภัย ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ ข้อมูล
ด าเนินคดี และข้อมูลอนุญาตการประกอบธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น 1.การเชื่อมโยงข้อมูลบุคคล (บัตรประชาชน) 
ร่วมกับกรมการปกครองและข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2.การเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ผู้บริโภคร่วมกับ ศูนย์ด ารงธรรม, กรมการค้าภายใน, คปภ., อย. เป็นต้น 

เพ่ือน าไปใช้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม/แก้ปัญหา คือ 
น าไปสู่การสร้างระบบฐานข้อมูลผู้กระท าความผิดทางอาญาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือตรวจสอบ 
วิเคราะห์ ประมวลผลและบันทึกความผิดอาญาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน (crds.ocpb.go.th/) 

ผ่าน 
 
 
 

กพบ. 
สผพ. 

(ส่วนเทคโน) 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
และ การสร้างระบบการรับ-ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภคระหว่างหน่วยงาน โดยผู้ร้องทุกข์ ไม่จ าเป็นต้องร้อง
ทุกข์ให้เกิดความซ้ าซ้อน (complaint.ocpb.go.th/) 
4.3.3 หน่วยงานมีกระบวนการจัดการความรู้ (รวบรวม วิเคราะห์) 
[/] คือ มีการจัดท าแผนกิจกรรมการบริหารจัดการความรู้ KM ของ สคบ. ประจ าปี 2564 โดยกิจกรรมมุ่งเน้น
การน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างนวัตกรรม เช่น  
1.กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้มุ่งสู่นวัตกรรม โดยเป็นการออกแบบแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในการพัฒนา
กระบวนการท างานของ สคบ.  
2.กิจกรรมการโต้วาที มีจ านวน 2 ทีม โดยการน าองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมาสื่อสาร ตอบโต้กัน
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน   
3.กิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอการเผยแพร่กิจกรรมความรู้ มีจ านวน 6 ทีม แข่งขันท าสื่อที่น่าสนใจทั้ง 
Motion Graphics และคนแสดง ซึ่งถือเป็นการการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning)  (ตามแผนกิจ
กรรมการบริหารจัดการความรู้ KM ของ สคบ. ประจ าปี 2564) - แผนปฏิบัติราชการด้านประชาสัมพันธ์ที่ได้
จากการสะท้อนของแบบสอบถามของผู้บริโภค 
- นโยบายทิศทางการด าเนินงานของ สคบ. จากการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล 
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20201222165901.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
ที่ตอบมาเป็นเพียงกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้  แต่ไม่ได้แสดงระบบการจัดการความรู้  เช่น  
การค้นหาองค์ความรู้ ในบุคลากรหรือในหน่วยงานมี
แนวทางอย่างไร การถอดองค์ความรู้เพ่ือน าไปแลกเปลี่ยน
ด าเนินการอย่างไร อนุโลมผ่าน 

กพบ. 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.3.4 หน่วยงานมีการน าองค์ความรู้ 
[/] ด้าน 
ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านโปรแกรมตัดต่อ/ออกแบบ เช่น Inkacaps 
Powtoo Piktochat ฯลฯ และโปรแกรมการท างานออฟฟิศออนไลน์ Google Apps เช่น Google Docs 
Sheet Slide Form ฯลฯ รวมถึง การจัดประชุมทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Google Classroom 
Webex ฯลฯ ซึ่งทาง สคบ. ได้มีถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
Action Learning สามารถน ามาปรับใช้ในการการท างานภายในหน่วยงานเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและ
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้ดีขึ้น ส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรมการท างานรูปแบบใหม่ (Smart Office) 

ไปใช้ในการปรับปรุงการท างาน/แก้ปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)/มาตรฐานใหม่ คือ 
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
น าไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมที่สามารถปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพในด้านการตัดต่อ/ออกแบบ
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Information หรือ Infographic ได้ด้วยตัวเอง
และน าไปประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนเกิดการรับรู้และเข้าใจจดจ าง่าย  รวมถึงด้านการท างาน
ออฟฟิศออนไลน์ น าองค์ความรู้จากโปรแกรม Google Apps น าไปต่อยอดการท างานรูปแบบออนไลน์ การ
แชร์ไฟล์งานร่วมกันและสามารถจัดท ารายงานหรือวิจัยแบบประเมิน/ส ารวจ ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานเกิดความ
รวดเร็ว แม่นย ามีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและข้ันตอน จึงส่งผลให้เกิดมาตรฐานการท างานแบบใหม่. 

 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน 
ไม่ได้แสดงว่ามีการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการ

สร้างมาตรฐานการท างานใหม่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
ตัวอย่างที่แสดงเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ให้สามารถปรับปรุงการท างานแต่ไม่ได้แสดงชัดเจนว่า
มาตรฐานใหม่หรือ Best Practice คืออะไร 

กพบ.  
ทุกหน่วยงาน 

สนับสนุน 
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4.4 การบริหารจัดการข้อมลู สารสนเทศ และระบบการท างานที่ปรับเป็นดิจิทลัเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ และใช้งานได ้
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล 
4.4.1 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยความเสี่ยง 
[/] คือ 
ได้จัดท าหลักเฏณฑ์นโยบายการก ากับดูแล ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technoloogy Risk) และน าไปสู่การปฏิบัติในการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สคบ. ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ตามแนวทาง
การควบคุมความเสี่ยงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งพบว่า มีความเสี่ยงได้แก่  
1.ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  
2.ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและซับซ้อนมาก  
3.ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ IT ที่รองรับการด าเนินธุรกิจ  
4.ความเสียงของการบริหารจัดการโครงการด้าน IT ซึ่ง สคบ. ได้มีการจัดการความเสี่ยง โดยมีการรองรับด้วย
แผนการบริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ ( IT Contingency Plan)  แผนป้องกันข้อมูลบนไซ
เบอร์ เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปัญหาภัยคุกคามหรือความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้ง มีนโยบายแนว
ทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล PDPA และมีระบบส ารองและกู้คืนระบบสารสนเทศ 
 

ผ่าน 
  

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

4.4.2 หน่วยงานมีแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการท างานเพ่ือจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ตามมาตรฐานก ากับข้อมูล และรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
[/] โดยสาระส าคัญของแผน คือ 
สคบ. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ปี 2564 – 2565 (ฉบับปรับปรุง)  ที่ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพ่ือ
รองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบใหม่ๆ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์
สถานภาพองค์กรและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และยุทธศาสตร์ แผนงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210618221141.pdf) และพันธกิจที่ 3 พัฒนานวัตกรรม
และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ประชาชน

ผ่าน 
 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมุลในการคุ้มครองผู้บริโภค 
ซึ่งมีแนวทางพัฒนาระบบและเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกภารกิจ และส่งเสริม
การใช้นวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือยกระดับการให้บริการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 2565) 
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20210826095608.pdf 
4.4.3 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน ใช้ในการตัดสินใจ และใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิผล (อย่างน้อย 2 ข้อ) เช่น 
[/]  การลดต้นทุน ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่ 
1. ด้านภารกิจหลัก  
    - ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคสามารถลดต้นทุนด้านการเดินทางและต้นทุนค่าเสียโอกาสโดยใช้ระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) ภายใน 2 ปี 3 เดือน รวมไปถึงการลดปริมาณกระดาษของผู้ร้องฯ เฉลี่ย 92 รีมต่อปี 
(ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563) 
    - ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ http://dmediate.ocpb.go.th/ 
    - กระบวนการท างานจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง (https://ocpbdirect.ocpb.go.th/) 
    - กระบวนการให้ความรู้กับประชาชนและบริการตรวจสอบค้นหา แจ้งเตือน ผ่านระบบ OCPB Connect  
    - กระบวนการสอบถามให้ความรู้  ผ่าน chat bot (พ่ีปกป้อง) (ocpbconnect.ocpb.go.th/#our-
chatbot) 
2 .  ด้ า น ภ า ร กิ จ ส นั บ ส นุ น  -  ร ะ บ บ ส า ร บ ร ร ณ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ เ พ่ื อ จั ด ก า ร ง า น ส า ร บ ร ร ณ 
(https://saraban.ocpb.go.th/) 
     - ระบบห้องประชุมไร้กระดาษเพ่ือไม่ใช้เอกสารในการประชุม (meeting.ocpb.go.th)  
     - ระบบวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดองค์กร (ATM) เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของ 
ก.พ.ร. (atm.ocpb.go.th) 
     - ระบบบริหารงานยุทธศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภค (CSMS) 

 

ผ่าน 
 
 
 

สผพ. กพบ. 
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- ติดตามการท างานอย่างรวดเร็ว ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่  
1. ภารกิจหลัก  
    – กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค ด้วยระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
(ocpbconnect.ocpb.go.th/) ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ติดตาม ตรวจสอบ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน 
website และ Mobile application OCPB connect และเป็นระบบในการรายงานผลการปฏิบัติการของ
เจ้าหน้าที่อีกด้วย 
    - กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค ในขั้นตอนไกล่เกลี่ยของคู่กรณี โดยการเจรจาออนไลน์ได้ 
(dmediate.ocpb.go.th/) เพ่ือลดการเดินทาง 
    - กระบวนการท างานจดทะเบียนขายตรงฯ ออนไลน์ (https://ocpbdirect.ocpb.go.th/) เพ่ือให้ผู้บริการ
สามารถยื่นขอจด ติดตาม รายงานผลและจัดเก็บข้อมูล สืบค้น และรับรอง 
    - กระบวนการให้ความรู้และบริการตรวจสอบค้นหา แจ้งเตือนภัยผ่านระบบ OCPB Connect  
     - กระบวนการสอบถาม ให้ความรู้ผ่าน Chat bot (พ่ีปกป้อง) (ocpbconnect.ocpb.go.th/#our-
chatbot)  
2. ภารกิจสนับสนุน - ระบบรายงานผลตัวชี้วัด (ATM) เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของ 
ก.พ.ร. (atm.ocpb.go.th) 
      - ระบบบริหารงานยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (CSMS) 

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



  หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้        ๘๙ 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
- การเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูลระหว่าง/ข้ามหน่วยงาน ระบุ กระบวนงาน ข้อมูล และระบบงานที่
ด าเนินการเชื่อมโยง ได้แก่  
ระบบฐานข้อมูลบริการคุ้มครองผู้บริโภค OCPB Connect โดยการเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับ 28 หน่วยงาน 6 มิติข้อมูล  ได้แก่ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลแจ้งเตือนภัย ข้อมูล
ข่าวสารองค์ความรู้ ข้อมูลด าเนินคดี และข้อมูลอนุญาตการประกอบธุรกิจ ยกตัวอย่าง เช่น ข้อมูลบุคคล (บัตร
ประชาชน) เชื่อมโยงกับกรมการปกครอง ข้อมูลนิติบุคคลเชื่อมโยงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า น าไปสู่การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกระท าความผิดทางอาญาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือตรวจสอบ วิเคราะห์
ประมวลผลและบันทึกความผิดทางอาญาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน (crds.ocpb.go.th/) 
 
4.4.4 แผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ 
[/] ให้สรุปสาระส าคัญของแผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ พอสังเขป 
1. สคบ. มีแผนป้องกันข้อมูลบนไซเบอร์ โดยร่วมกับ ThaiCERT เฝ้าระวังและวิเคราะห์ภัยคุกคามส าหรับ
ป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปัญหาภัยคุกคามไซ
เบอร์ เช่น ภัยจากแฮกเกอร์ในการใช้เผยแพร่หน้าเว็บไซต์หลอกลวง เพ่ือขโมยข้อมูลส าคัญ ซึ่งหากพบการ
โจมตีหรือมีความผิดปกติ ThaiCERT จะท าการแจ้งเตือนมายัง สคบ. และร่วมมือการป้องกันและแก้ไขได้
ทันท่วงที (การเข้าร่วมกับ ThaiCERT และหน้าจอ Email การแจ้งเตือนระบบจาก ThaiCERT) 
2. สคบ. มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ในการควบคุมการโจมกรรมข้อมูล (ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)  
3. สคบ. มีระบบส ารองและกู้คืนระบบสารสนเทศทุกวัน โดยส ารองไว้หลากหลายแหล่งพร้อมกับมีการทดสอบ
การกู้คืนด้วย (ตามการส ารองกู้ค้นระบบ) 
 
 

ผ่าน 
 
 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 



  หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้        ๙๐ 
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ข้อมูลที่ สคบ. ด าเนินการ/สง่ ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และ กพบ. ผู้รับผิดชอบ 
4.4.5 หน่วยงานมีตัววัดเพ่ือใช้ติดตามแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการท างาน 
[/] โดยมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานก ากับข้อมูล เพ่ือรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น 
1. ตัวชีว้ัด คือ ความส าเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 28 
หน่วยงาน จ านวน 32 รายการบัญชีข้อมูล (ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 2564-2565 (ฉบับปรับปรุง)  
2. ตัวชีว้ัด คือ ระดับความส าเร็จของการบริการจัดการข้อมูลดิจิทัลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Open data) 
จัดท าบัญชีข้อมูล Data Catalog จ านวน  
1 กระบวนงาน/ภารกิจ และมีชุดข้อมูล Open Data จ านวน 1 ชุดข้อมูล ได้แก่ ภารกิจก ากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ชุดข้อมูลการยื่นจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (ตาม
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 2564-2565 (ฉบับปรับปรุง) 

ผ่าน 
 

สผพ. กพบ. 
 

4.4.6. แผนรองรับต่อภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน 
[/] ให้ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ/ ภาวะฉุกเฉิน พอสังเขป 
สคบ. ได้มีการด าเนินการดังนี้  
1.จัดท าแผนการบริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (IT Contingency Plan) พร้อมได้มีการ
ทดสอบแผน และทบทวนแผนประจ าปี ประกอบด้วย การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และการจัดองค์กรปฏิบัติการฉุกเฉินหรือสายการบังคับบัญชา (Lines of 
Authority) เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (ตามแผนการบริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (IT Contingency Plan))  
2.จัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) 
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20200630164028.pdf โดยมีการวิเคราะห์ 
Strategy Map https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20200630164212.pdf ของ
หน่วยงาน และก าหนดขอบเขตการด าเนินงานตามแผนในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย ชุมนุมประท้วง 
ก่อการร้าย แผ่นดินไหว และโรคระบาด เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของ สคบ. เมื่อเกิดภัย
พิบัติหรือภาวะฉุกเฉินขึ้น 

ผ่าน 
ไม่ได้แสดงตัวอย่างแนวปฏิบัติหากเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน เช่น แนวปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ด าเนินการมี
ขั้นตอนอะไรบ้าง อนุโลมผ่าน  

สผพ. กพบ. 
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หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (ภาพรวม) 
เป้าหมาย : เพื่อให้ส่วนราชการมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ มีความคล่องตัวและ

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี ก่อเกิดความร่วมมือ มีระบบการพัฒนาบุคลากรทันสมัย พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการให้ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะ
ในการแก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้ และความมีจริยธรรมมีความคิดริเริ่มที่น า_ไปสู่นวัตกรรม มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง 
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5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
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ถอดบทเรียน หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

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

5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
5.1.1 มีการประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร โดย (ระบุอย่างน้อย 2 ภารกิจ) 
[/] ภารกิจที่ 1 คือ ภารกิจรับเรื่องและแก้ไขปัญหาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ 
การบริหารและเพ่ิมอัตราก าลังการคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต าแหน่งนักสืบสวนสอบสวน 
(ปก./ชก.) จ านวน 3 อัตรา เพ่ือให้รองรับกับบทบาทภารกิจด้านพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต 
โดยสามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อแผนปฏิบัติราชการ สคบ. ปี 2563 -2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
กลไกมาตรการ หรือ แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะต้องปฏิบัติงานในการรับเรื่องและ
แก้ไขปัญหาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้บริโภค โดยจะต้องมีขีดความสามารถในด้าน ความรู้  ทักษะ 
สมรรถนะ ดังนี้ ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่  1.ความรู้ความสามารถในการจัดท าส านวน
คดี  2.ความรู้ความสามารถในการสืบเสาะหาและรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานอ้างอิง  3.ความรู้
ความสามารถในเรื่องหลักการในการเจรจาไกล่เกลี่ยความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ได้แก่       
1.พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  2.พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 3.พ.ร.บ.ขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545   และมีทักษะ 1.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  2.ทักษะการจัดการข้อมูล มี
สมรรถนะ 1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.บริการที่ดี    3.การท างานเป็นทีม 4.การสืบเสาะหาข้อมูล 

[/] ภารกิจที่ 2  คือ ภารกิจการด าเนินคดีแทนผู้บริโภค  

และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ 
การบริหารและเพ่ิมอัตราก าลังด้านการด าเนินคดีแทนผู้บริโภค ต าแหน่งนิติกร (ปก./ชก.) จ านวน 3 อัตรา 
เพ่ือให้รองรับการด าเนินคดีแทนผู้บริโภคที่เพ่ิมขึ้น โดยสามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อแผนปฏิบัติราชการ 
สคบ. ปี 2563 -2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไก มาตรการ หรือ แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค 

ไม่ผ่าน 
การประเมินอัตราก าลังหมายถึงการประเมิน

อัตราก าลังในแต่ละภารกิจที่ระบุมาว่าจะต้องมีจ านวนแต่
ละภารกิจเท่าใด และวิธีการประเมินขีดความสามารถของ
บุคลากรที่มีอยู่ตามขีดความสามารถที่ควรมีตามที่ระบุมา
มีการประเมินบุคลากรที่มีอยู่อย่างไรว่ามีท้ังจ านวนและขีด
ความสามารถพอเหมาะหรือเพียงพอในการปฏิบัติงานให้
ลุล่วงตามเป้าประสงค์ 

สลก. 
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ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะต้องปฏิบัติงานในการด าเนินคดีแทนผู้บริโภค โดยจะต้องมีขีดความสามารถในด้าน 
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ดังนี้ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1.ความรู้เรื่องการปรับใช้
กฎหมาย 2.ความรู้ความสามารถในการจัดท าส านวนคดี การฟ้องคดี ด้านกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 
ได้แก่ 1.พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 2.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง 3.พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551  4.พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 
2545ด้านทักษะ ได้แก่  1.การร่างค าฟ้องและรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 2.การต่อสู้คดี การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและด้านสมรรถนะ ได้แก่ 1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.บริการที่ดี 3.การยึดมั่นในความ
ถูกต้องเป็นธรรม 4.การคิดวิเคราะห์  5.การสืบเสาะหาข้อมูล 

 [/] ภารกิจที่ 3 คือ ภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ  

และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ 
การบริหารและเพ่ิมอัตราก าลังการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัย ต าแหน่งนักสืบสวนสอบสวน (ปก./
ชก.) จ านวน 3 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานตามบทบาทที่เพ่ิมขึ้นด้านความปลอดภัย  โดยสามารถปฏิบัติงาน
ตอบสนองต่อแผนปฏิบัติราชการ สคบ. ปี 2563 -2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไกมาตรการ หรือ 
แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะต้องปฏิบัติงานในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความ
ปลอดภัยของสินค้าและบริการ โดยจะต้องมีขีดความสามารถในด้าน ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ดังนี้ ความรู้
ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ - ความรู้ความสามารถในการสืบเสาะหา และรวบรวมข้อมูล
พยานหลักฐานอ้างอิง - ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ได้แก่ 1.พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
2522   2.พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มีทักษะ  
ได้แก่ 1.การใช้คอมพิวเตอร์ 2.การใช้ภาษาอังกฤษ 3.ทักษะการจัดการข้อมูล และมีสมรรถนะ ได้แก่ 1.การ
มุ่งผลสัมฤทธิ์  2.บริการที่ดี 3.การท างานเป็นทีม 4.การสืบเสาะหาข้อมูล 
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[/] ภารกิจที่ 4 คือ  

และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ 
 
5.1.2 มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายการส่งเสริมด้านต่างๆ ดังนี้ 
[/] แนวทางที่เสริมสร้างความคล่องตัวในการท างานและตัดสินใจ โดยแนวทางนั้น  คือ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการการบริหารทรัพยากรบุคคลมีการก าหนดนโยบายแนวทางที่เสริมสร้างความคล่องตัวในการท างานและ
ตัดสินใจ ได้แก่ 
1.ส่งเสริมการมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างผลงานชั้นเลิศท่ีจะสร้างผลงานที่ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆ 
ผ่านการอบรมหลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถในการท างาน 
2.ส่งเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการสู่องค์กรแบบราบมากข้ึน ไม่ยึดติดกับผังองค์กรล าดับชั้นของ
การบังคับบัญชา หรืออ านาจในการอนุมัติสั่งการมากจนเกินไปผ่านการอบรมการละลายพฤติกรรมการท างาน 
3.ส่งเสริมการท างานแบบร่วมมือกัน การร่วมมือระหว่างแผนก กองหน่วยงาน ผ่านการอบรมกิจกรรมกลุ่มใน
การแก้ปัญหา 4.ส่งเสริมให้ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วการอบรม Data visualization 
 แก่ผู้บริหาร  
๕.กรณีเจ้าหน้าที่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติสามารถขอค าแนะน าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้
โดยตรง  
6.การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ภายใน ให้เข้ามามีส่วนร่วม 
7.มีระบบการสอนงานแบบพ่ีสอนน้อง  
8. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  
9. จัดประชุมผู้บริหารเป็นประจ าเพื่อรับทราบปัญหา  
10. เน้นบูรณาการและประสานงานร่วมกัน 

ไม่ผ่าน 
ยังไม่ได้แสดงชัดเจนถึงแนวทางในการปฏิบัติที่

ท าให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน การจัดการองค์กร
แบบราบท าอย่างไร การตั้งคณะกรรมการต่างๆ มีการ
มอบอ านาจให้สามารถตัดสินใจได้โดยไม่ต้องรอการอนุมัติ
ตามล าดับชั้นหรือไม 

สลก. 
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[/] ส่งเสริมให้บุคลากรริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการท างาน เกิดผลงานที่มีสมรรถนะสูง 
(high performer) โดยวิธีการ 
1.การใช้กระบวนการส่งเสริมค่านิยมองค์กร “โปร่งใส่ ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค” ผ่านโครงการการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) ด้วยจัดกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที, จัดประกวด VDO clip เพ่ือให้ได้เกิดการ
กระตุ้นและน าไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ สคบ.  
2.การจัดอบรม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้นเพ่ือการปรับ
กระบวนงานสู่ Digital transformation ตามคู่มือการใช้งานระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค และระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
3.ออกแบบสอบถามความพ่ึงพอใจ (แบบสอบถามออนไลน์) ในระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค 
(https://complaint.ocpb.go.th/) หน้าเว็บไซต์ 
(https://www.ocpb.go.th/formgenerator_view.php?id=16) เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง อาทิ ระบบ Auto Save ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ เป็นต้น 
4.การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านหลักสูตรการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic และ 
Infomotion โดยมีการประยุกต์ใช้โปรแกรมเพ่ือน ามาออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ 

ผ่าน 
.     อนุโลมผ่าน 

สลก. หลัก 
ทุกหน่วยงาน 

สนับสนุน 

5.1.3 มีการจัดการด้านบุคลากร รองรับความก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลง ทักษะ หน้าที่ และลักษณะงาน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา 
[/] โดย  
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจของ สคบ. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้ตระหนักรู้วัฒนธรรมองค์กร มีวินัย และคุณธรรม จริยธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความผูกพันกับองค์กร ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เช่น ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามสมรรถนะหลัก (Core 

ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 

สลก. 
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Competency) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) สมรรถนะทางการ
บริหาร (Management Competency) และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในแต่ละสาย
งาน รวมตลอดจนการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรประเมิน
แผนพัฒนารายบุคคลด้วยตนเอง เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual 
Development Plan) ของ สคบ. 

 
 

 

5.1.4 มีการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจรองรับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพสูง 
[/] โดย  
1.การก าหนดตัวชี้วัดระดับส านัก กอง กลุ่ม และเป้าหมายรายบุคคล ภาระงานที่ต้องปฏิบัติ โดยการถ่ายทอด
ตามสายบังคับบัญชา ตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตามต าแหน่ง) รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร  
2.การแข่งขันผู้ที่มีผลปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ที่ตั้งใจท างานเพ่ือหน่วยงาน 
(เกียรติบัตร/เข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น) 
3.การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพ่ือการบริหาร ของ สคบ. ซึ่งได้ก าหนดไว้เพ่ือให้
ผู้บริหารของ สคบ. พิจารณาและประเมินผลให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานตรงตามหลักเกณฑ์มีสิทธิได้รับ
การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้นจากกรณีปกติ อาทิ ก าหนดให้ต้องมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น 
เสียสละ และอุทิศเวลาให้กับหน่วยงานหรือช่วยปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายส าคัญๆ จนบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ เป็นต้น ทั้งนี้ประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นการสร้างขวัญ/ก าลังใจให้แก่ข้าราชการ พนักงาน
ราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดมีแรงจูงใจกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดีขึ้น 

ผ่าน 
 
 
 
 
 

 

สลก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1.5 มีการวางแผนก าลังคน และมีการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ 

[/] คือ จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ท าให้มีการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต มีเรื่องร้องทุกข์ด้านพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์สูงขึ้น (ซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการออนไลน์) และปัญหา
จากการเว้นระยะห่างทางสังคม และ พรก.ฉุกเฉิน (Lockdown) ท าให้การด าเนินการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ฯ 
สะดุดหยุดลง (ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 

ไม่ผ่าน 
ไม่ได้แสดงชัดเจนว่าจากการวิเคราะห์ก าลังคน 

มีการเตรียมบุคลากรที่มีอยู่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงขีด
ความสามารถในอนาคตที่จะต้องมีอย่างไร เช่น บุคลากรที่

สลก. 
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2563) ประกอบกับผู้ประกอบการขาดจริยธรรม ท าให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ เกิดความเดือดร้อนก้าว
กระโดด และมีการแก้ไข พรบ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เพิ่มภาระหน้าที่ให้ สคบ. เช่น 1. ตามมาตรา 29/1 - 
29/17 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ และได้วางหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้า 
เช่น กระบวนการผลิตสินค้า การบรรจุภัณฑ์การน าเสนอขายสินค้า และกลุ่มผู้บริโภคที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับ
อันตรายจากสินค้า เป็นต้น 2. มาตรา 39/1 โดยก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมี
อ านาจด าเนินคดีผู้บริโภคแทนผู้บริโภค เป็นต้น 

มีการวางแผนก าลังคน โดย 
การจัดท าแผนอัตราก าลังของ สคบ. (พ.ศ.2564-2566) (Manpower Planning) เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สคบ. โดยได้มีการวิเคราะห์ภาระงานที่จะต้องด าเนินการตามภาระกิจที่
เพ่ิมขึ้นใหม่ และค านวณอัตราก าลังโดยใช้วิธีการวิเคราะห์จากขั้นตอนการท างาน (Work Flow) โดยก าหนด
เป็นต าแหน่งนักสืบสวนสอบสวน ซึ่งจะท าให้มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภค และจะต้องมี
ความสามารถในด้าน ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ในการสืบเสาะหา และรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานอ้างอิง 
ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มีทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์การใช้ภาษาอังกฤษ การจัดการข้อมูล มีสมรรถนะในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การท างานเป็น
ทีมการสืบเสาะหาข้อมูล เป็นต้น ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวง ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2564 มีมติอนุมัติอัตราก าลังข้าราชการให้กับ สคบ. จ านวน 2 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 
 
 
 
 

มีอยู่ภายหลังการวิเคราะห์แล้ว มีขีดความสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลง อาทิ ความสามารถด้านเทคโนโลยี
รองรับการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่จะเปลี่ยนเป็น
ออนไลน์มากขึ้น รองรับกฏหมายกฏระเบียบด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ที่องค์กรรายงานเป็นเพียง
การเพ่ิมคนใหม่ แต่ไม่ได้แสดงการเตรียมบุคลากรที่มีอยู่
ทั้งหมดเพ่ือรองรับอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร    ๑๐๐ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

5.2 ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสมัฤทธิ์ 
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5.2 ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
5.2.1 มีการท างานเป็นทีมท่ีข้ามกลุ่ม/กอง/ส านัก เพ่ือผลส าเร็จของงานที่มีสมรรถนะสูงร่วมกัน 
[/] โดย สคบ. ได้มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ/ทีมเฉพาะกิจ โดยมีการประสานงานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภายในด้านฉลาก ด้านสัญญา ด้านโฆษณา ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และบูรณาการ
การท างานร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือแก้ไขปัญหา
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ตอบสนองภารกิจด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ และมีการติดตาม รายงาน
ผล และชี้แจงประเด็นโดยคณะท างาน/ทีมโฆษก สคบ. 

และมีผลส าเร็จของงาน คือ  
1. การตรวจจับบุหรี่ไฟฟ้า จ านวน 48 ตัว น้ ายาส าหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า จ านวน 1,703 ขวด คอยล์และ
อะตอม จ านวน 1,338 ชิ้น อุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า จ านวน 493 ชิ้น รวมมูลค่าของกลางกว่า 
1 ล้านบาท 
2. การพัฒนากฎหมาย โดยต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านฉลาก ด้านสัญญา ด้านโฆษณา ด้านธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรง และเพ่ือให้กฎหมายที่ได้ทันสมัยรองรับต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
3. การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือยกระดับการเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญข้ามกลุ่ม/
กอง/ส านัก เพ่ือผลส าเร็จของงานร่วมกันของ สคบ. 
 

ผ่าน 
 
 
  

ทุกหน่วยงาน 

5.2.2 มีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการท างานที่คล่องตัว สามารถท างานได้สะดวกและเกิดประสิทธิภาพสูงระดับองค์การ 
[/]  โดยวิธีการ 
หน่วยงานมีการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่เอ้ือให้บุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดีและสนับสนุนให้เกิด
แรงจูงใจในการท างาน ดังนี้  
1. ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ Covid - 19 ในส านัก/กอง เป็นประจ า  

ไม่ผ่าน 
การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่จะส่งผลต่อ

สุขภาวะและความปลอดภัยของบุคลากรที่ท างาน เช่น ด้าน
อาชีวอนามัย และบรรยากาศที่เอ้ือหรือสร้างแรงจูงใจต่อ
การท างาน ค าตอบที่ตอบมามีเฉพาะการป้องกันโรคระบาด 

สลก. 
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2. สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน Covid – 19 ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ส าหรับฉีด
พ่น ชุดตรวจ ATK ยารักษาและป้องกันโรค Covid - 19  
3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ Covid - 19 ค่าเยี่ยมไข้ 
 4.สนับสนุนค่าเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นรายเดื อน อีกทั้งยังได้น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
e-Service มาใช้ในหน่วยงานเพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการท างานที่คล่องตัวเอ้ือให้
บุคลากรมีแรงจูงใจที่ดีในการท างาน ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ออนไลน์ https://complaint.ocpb.go.th/ 
ระบบเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์ http://dmediate.ocpb.go.th/ เพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ และภารกิจการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในการใช้ช่องทางการสื่อสารที่
มีความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่าย ผ่าน Line, Youtube, Facebook ของ สคบ. รวมทั้ง ระบบห้องประชุมไร้
กระดาษเพ่ือลดปริมาณกระดาษการจัดประชุมรูปแบบ Video Conference 

แต่ไม่ได้แสดงด้านสุขภาวะอ่ืนที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์อาชีวอนามัย 

5.2.3 มีการพัฒนาครอบคลุมทุกมิติไปสู่องค์การดิจิทัล (บุคลากร ระบบ ข้อมูล กระบวนงาน และเทคโนโลยี) 
[/]  คือ - ภาคประชาชน ผ่านผู้ร้องทุกข์ฯ หรือผู้ถูกร้องทุกข์ฯ - สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค - ภาครัฐ 
ภาคเอกชนประชาชน สถานศึกษา ผ่าน MOU - สมาชิกสมาพันธ์ฯคลินิก สคบ. – 28 หน่วยงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคผ่านฐานเชื่อมโยงข้อมูล Big data ได้แก่ กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการ
ค้าภายใน กรมท่ีดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ กรมการท่องเที่ยว ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร
กรมการขนส่งทางบก กรมโยธาธิการและผังเมือง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี กรมบังคับคดี ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ด ารงธรรม) เป็นต้น 

เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผล คือ 
.1.การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของ สคบ. (http://thaicas.ocpb.go.th/News)  

ไม่ผ่าน 
ค าตอบยังไม่ครอบคลุมทุกมิติ เช่น การพัฒนา

ระบบงาน/กระบวนการท างาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ดิจิทัลที่น ามาใช้ในระบบงาน 

สลก.  
และ 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
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2.การก าหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ และสายด่วน 1166 เพ่ือ
ปรับปรุงการท างานและแก้ไขปัญหาเชิงรุก  
3.การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเชิงสถิติผ่านระบบร้องทุกข์ฯ เพ่ือน ามารายงานประเด็นปัญหา (Hot issue)  
4.การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยกลไก คือ การให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ
ผู้บริโภคเบื้องต้นในเขตกรุงเทพฯ ผ่านสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค /การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและ
การรวมตัวกันของภาคประชาชนผ่านอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.) / การท า MOU ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน สถานศึกษา เพ่ือให้ความรู้และเป็นตัวแทนฯ 
(https://www.ocpb.go.th/more_news.php?offset=20&cid=317&startoffset=0) - วิทยากรตัวคูณการ
ถ่ายทอดความรู้ การจัดอบรมให้กับสมาชิกสมาพันธ์ฯ ผ่านคลินิก สคบ.  
5.การสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูล (Big data) ใน 6 มิติ ร่วมกับเครือข่ายการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจ านวน 28 หน่วยงาน 
5.2.4 มีการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือให้บุคลากร 
[/] มีความรับผิดชอบ/กล้าตัดสินใจ โดย 
ผู้บริหารองค์กรมีการมอบอ านาจหรือกระจายอ านาจการตัดสินใจให้กับรองเลขาธิการฯ หรือ ผอ. ส านัก/
กอง ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กระบวนการท างานมีความรวดเร็วและสนับสนุนการ
ตัดสินใจของกระบวนการแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ความคิด การออกแบบ การเลือกแนวทาง การน าไปใช้และ
ติดตามผลโดยสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนการตัดสินใจในการท างาน ได้แก่ ระบบ
บริหารยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค (CSMS) เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและงบประมาณ และระบบ
วิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดองค์กร (ATM) เพ่ือติดตามและประเมินตัวชี้วัดฯ (atm.ocpb.go.th/Login) 

ผ่าน 
 
 
 
 
 
 

 

สลก. 
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[/] การเข้าถึงข้อมูล เพ่ือใช้สนับสนุนการท างานและการแก้ปัญหา โดย 
1. ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูล การรายงานผลการด าเนินงานและงบประมาณ หรือติดตามและประเมิน
ตัวชี้วัดฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (CSMS และ ATM) 
2. ใช้ระบบบริการข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค (Big data) เพ่ือตรวจสอบ ติดตามสถานะเรื่องร้องทุกข์ และการ
แจ้งเตือนภัยสินค้าและบริการที่รวดเร็ว 
3. ใช้ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค https://complaint.ocpb.go.th/ โดยเจ้าหน้าที่ สามารถติดตามสถานะเรื่อง
ร้องทุกข์และ ส่งต่อไปยังส านัก กองกลุ่ม ต่าง รวมไปถึงแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ตาม SLA ของ สคบ. 
4. เจ้าหน้าที่นักสืบสวนสอบสวน สามารถใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (dmediate.ocpb.go.th/) เพ่ือแก้ไขปัญหา
การพบปะระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ โดยเป็นการป้องกันการติดเชื้อและเป็นไปตามมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม 
5. นักสืบสวนสอบสวน สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่ านระบบฐานข้ อมูลผู้ กระท าผิดทางอาญา 
(crds.ocpb.go.th/) เพ่ือสืบค้นข้อมูลและแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
 

สลก. 
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5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีเป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร 
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5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่เป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร 
5.3.1 มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน  
[/] โดย สคบ. ได้จัดท าแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สคบ.โดยค้นคว้า
ส ารวจหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน ซึ่งพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพัน ได้แก่ 1.อายุ พบว่า
บุคลากรกลุ่มที่มีอายุราชการมากกว่า 20 ปี – 25 ปี จะมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่ากลุ่มที่มีอายุราชการ
มากว่า 10 ปี – 15 ปี  
2.สถานภาพการท างาน พบว่า บุคลากรประเภทลูกจ้างประจ าจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าพนักงาน
ราชการ  
3.เพศ พบว่า เพศชายจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากว่าเพศหญิง  
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพัน ได้แก่  
1. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ พบว่า ข้อค าถาม “งานของข้าพเจ้ามีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งและมีความท้าทาย” 
และ “ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ” มีคะแนนต่อความผูกพันสูง 
2. ด้านภาวะผู้น าและผู้บังคับบัญชา พบว่า ข้อค าถาม “ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่และมีส่วนร่วม ตลอดจนให้
ค าแนะน าวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับข้าพเจ้า” และ “ข้าพเจ้าเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บังคับบัญชามีความโปร่งใสและเป็นธรรม” มีคะแนนต่อความผูกพันสูง 

ผ่าน 
อนุโลมผ่าน ไม่ได้แสดงว่าน าปัจจัยความผูกพัน

ดังกล่าวไปด าเนินการต่ออย่างไร เพ่ือสร้างแรงจูงในในการ
ท างาน 

สลก. 

5.3.2 ปลูกฝังค่านิยมในการท างานที่เป็นมืออาชีพ 
[/] โดยวิธีการ 
1.  ภายใต้น โยบายส่ ง เสริมค่ านิ ยม (Values)  ของส านั กงานคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บ ริ โ ภค 
(www.ocpb.go.th/download/2Declaration.pdf) ผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตน
อย่างเคร่งครัดสม่ าเสมอ ภายใต้ค่านิยมองค์กร “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค”  
2. ภายใต้ประกาศเจตนารมณ์และค ามั่นในการปฏิบัติหน้าที่ 

ผ่าน 
 

สลก. กพบ 
หลัก  

ทุกหน่วยงาน 
สนับสนุน 
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(www.ocpb.go.th/download/3Announcement%20of%20Executive%20Intent.pdf) ผู้บริหาร
จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี จะเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
จรรยาบรรณข้าราชการที่ดี ฯลฯ 
3. การจัดหลักสูตรสืบสวนสอบสวนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนานักสืบสวน
สอบสวนให้เป็นผู้ที่สามารถท างานได้อย่างเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับเรื่องร้องทุกข์ การเจรจาไกล่เกลี่ย 
การยุติเรื่อง การจัดท าส านวนคดี เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม รวดเร็วอย่างมืออาชีพ 
4.การใช้คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) และใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) แทนประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล (www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=193) 
5.3.3 มีการปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) และสร้างสรรสู่การสร้างนวัตกรรมของข้าราชการในทุกระดับ เพ่ือให้มุ่งเน้นการท างานในเชิงรุกและสร้างมูลค่าเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน หน่วยงาน และส่วนรวม 
[/] โดย 
การจัดท าแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร โดยค้นคว้าส ารวจหาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความผูกพันและปัจจัยที่ควรปรับปรุง พบว่า ควรปรับปรุง ส่งเสริมความส าคัญของปัจจัยแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าของบุคลากรให้มากขึ้น โดยก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานและน าความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน 
ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการปรับกระบวนการทางความคิด เกิดการแก้ปัญหาเชิงรุก การวิเคราะห์เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหา มุ่งเน้นการท างานเชิงรุก สร้างมูลค่าเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีวิธีการด าเนินการ
ผ่านโครงการ/กิจกรรม ยกตัวอย่างเช่น 
1.โครงการปลุกจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร สคบ. 
2.โครงการอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
3. .โครงการอบรมหลักสูตรการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยทีมประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานบริการ  

ไม่ผ่าน 
แสดงเพียงมีการจัดกิจกรรมต่างๆแต่ไม่ได้แสดง

ถึงการติดตามความส าเร็จของโครงการเหล่านั้นที่จะส่งผล
ต่อการปรับ mindsetของบุคลากรให้เกิดการสร้างสรร
นวัตกรรม โดยเฉพาะมุ่งเน้นผู้รับบริการ มีความเป็นมือ
อาชีพและมีความเป็นเจ้าขององค์กร 

 
 
 

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

4.หลักสูตร "DeepLearning for Image Application"  และ5.หลักสูตร New Toolkit พิชิตองค์การ
สมรรถนะสูง เป็นต้น อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มมากขึ้น 
 
5.3.4 มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรน าเสนอความคิดริเริ่ม  
[/] โดย 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรต้นแบบในการจัดท าสื่อ
ดิจิทัลผ่านการออกแบบในรูปแบบ Infographic และ Infomotion เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการน าเสนอ
ความคิดริเริ่มเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใน
องค์กร ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้ง การประยุกต์ใช้โปรแกรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือถ่ายทอดงาน
ประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ของ สคบ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึงมากข้ึน 

และมีการสนับสนุนความคิดริเริ่มดังกล่าว โดย 
..บุคลากรได้มีการออกแบบผลงาน Infographic และ Infomotion เพ่ือน าเสนองานภายใต้บทบาทภารกิจที่
อยู่ในความรับผิดชอบด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปจัดท าสื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้อย่างอิสระ รวมทั้ง น าเสนอผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลายของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น Facebook Youtube line Office เป็นต้น 

ไม่ผ่าน 
ไม่ได้แสดงแนวทางในการให้บุคลากรสามารถ

น าเสนอความคิดริเริ่มในการท างานต่างๆ เช่น บุคลากร
แต่ละระดับสามารถเสนอความคิดริเริ่มผ่านช่องทางใดได้
บ้างและผู้บริหารได้น าแนวคิดดังกล่าวมาพิจารณาอย่างไร 
และน าไปสู่การปรับปรุงหรือการสร้างนวัตกรรมการ
ท างานอย่างไร  
           ตัวอย่างที่ตอบเป็นเพียงตัวอย่างกิจกรรม... 

ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.3.5 มีการน าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร มาสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบ 
[/] โดย  
ส านักงานเลขานุการกรม ได้จัดท าแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สคบ. 
โดยจากบทสรุปผลการวิเคราะห์  
1.ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดย 1) จัดให้มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจนจัดให้มีการแบ่งงานในหน้าที่
ของบุคลากร 2) จัดให้บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล 

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

2.ปัจจัยด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า โดยจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ใน
หน่วยงานภายนอก 
3.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน โดย 1) มีการส ารวจความต้องการและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ
ในการท างาน ตลอดจนส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดเพ่ือส่งซ่อมเป็นประจ า 2) มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning 
Day  3) การประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
4.ปัจจัยด้านภาวะผู้น าและผู้บังคับบัญชา โดยมีการเผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน 
โครงสร้างสายบังคับบัญชา อย่างชัดเจน 
5.ปัจจัยด้านการส่งเสริมและก่อให้เกิดแรงจูงใจ โดย 1) กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจ าปี 2) 
กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม 
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5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
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5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
5.4.1 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย 
[/] โดย 
สคบ.ได้จัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลายรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการรายปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประจ าปี พ.ศ.2564 ยกตัวอย่าง เช่น 
 1.โครงการปลุกจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร สคบ. มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็น ขรก.ระดับปฏิบัติการ และ พรก. ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมในโครงการดังกล่าวทั้งต าแหน่งในสายงาน
หลักและสายงานสนับสนุน รวมจ านวน 42 คน 
 2. โครงการอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมายเป็น ขรก.ระดับ
ช านาญการ และ พรก. ซึ่งส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นนักสืบสวนสอบสวน และต าแหน่งในสายงานสนับสนุน 
รวมจ านวน 35 คน  
3.โครงการอบรมหลักสูตรการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยทีมประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานบริการ กลุ่มเป้าหมาย
เป็นขรก.ระดับปฏิบัติการ และ พรก. ทั้งต าแหน่งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน ซึ่งส านัก/กองเป็นผู้
คัดเลือกตามความจ าเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนา รวมจ านวน 37 คน 
 

ไม่ผ่าน 
ไม่ได้แสดงว่าโครงการอบรมบุคลากรที่ระบุจะ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านใดเพ่ือให้สามารถมีทักษะใน
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ได้ลุล่วงและสามารถท าให้
บุคลากรมีทักษะที่สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย 

สลก. 

5.4.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักขององค์การ 
[/] ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
แผนปฏิบัติราชการรายปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไก มาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสารและนวัตกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  

ไม่ผ่าน 
ค าตอบไม่ชัดเจน โดยไม่ได้แสดงว่าแต่ละแผน

ยุทธศาสตร์ (แผนงาน) จะมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนอง
แต่ละยุทธศาสตร์อย่างไร 

เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 
การสื่อสาร และนวัตกรรมฯ มีแผนพัฒนาบุคลากร ด้าน

สลก. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
ซึ่งตามแผนดังกล่าวได้ก าหนดให้ส านักงานเลขานุการกรมด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการของ สคบ. เพ่ือขับเคลื่อนสมรรถนะหลักขององค์กร ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจของ สคบ.  โดยใน
ยุทธศาตร์นี้จะมุ่งพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรและพัฒนาระบบการจัดการความรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมือ
อาชีพ โดยในยุทธศาสตร์นี้จะมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้ตระหนักรู้วัฒนธรรมองค์กร มีวินัย และคุณธรรม จริยธรรม โดยใน
ยุทธศาสตร์นี้จะมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ สร้างบรรยากาศเพ่ือการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ ให้แก่บุคลากร พัฒนาบุคลากรให้มีวินัย มีจิตส านึกต้านทุจริตและมีคุณธรรม
และจริยธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผาสุกและมีความผูกพันต่อองค์กร โดยใน
ยุทธศาสตร์นี้จะมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่บุคลากร
และเสริมสร้างความผาสุกและส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 

ความสามารถในการพัฒนาข้อมูลสานสนเทศอย่างไร 
พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไร ซึ่งแผนคนควรตอบสนอง
แผนงานตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

[/] สมรรถนะหลัก ได้แก่ สมรรถนะหลัก ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 
1.สมรรถนะด้านการแก้ไขปัญหาจากผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจ 
2.สมรรถนะด้านการออกกฎหมายให้ทันสมัยและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างยุติธรรม  
3.สมรรถนะด้านการเผยแพร่ความรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถ่ายทอดความรู้ไปยังเครือข่ายคุ้มค รอง
ผู้บริโภค 

ผ่าน 
 

สลก. 



  หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร    ๑๑๓ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

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

4.สมรรถนะด้านการรับจดทะเบียนและการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
5.สมรรถนะด้านการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจ การทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า/บริการ และแจ้ง
เตือนภัยสินค้าอันตรายที่ไม่ปลอดภัย 
6.สมรรถนะด้านบูรณการงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองสมรรถนะหลัก คือ 
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
1.โครงการอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีทั กษะการ
สืบสวนสอบสวน การเจรจาไกล่เกลี่ย การจัดท าส านวนคดี เป็นต้น 
2.โครงการอบรมหลักสูตรการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยทีมประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานบริการ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการท างานเป็นทีมให้แก่บุคลากร สคบ. 
3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรต้นแบบในการจัดท าสื่อดิจิทัล หัวข้อ การประชาสัมพันธ์องค์กรด้วย 
Infographic และ Infomotion เบื้องต้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ศักยภาพและทักษะด้านการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารในองค์กร และประยุกต์ใช้เพ่ืองานประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายต่างๆ ของ สคบ.  
4.โครงการพัฒนาศักยภาพสืบค้น วิเคราะห์ อาชญากรรมดิจิทัล กับการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะการสืบข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจที่กระท าการละเมิดสิทธิผู้บริโภคซึ่งเป็นอาชญากรรม
ดิจิทัล เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค 
5.4.3 มีการพัฒนาของบุคลากร ในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมเรื่อง 
[/] ความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ 
1. กลุ่มต าแหน่งนักสืบสวนสอบสวน หลักสูตรสืบสวนสอบสวนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ เทคนิคการ
ไกล่เกลี่ย ทักษะการบริการ เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์และสมรรถนะหลักขององค์กร และการบูรณา
การหน่วยงานภายในและภายนอก  

ผ่าน 
 
 
 

สลก. 



  หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร    ๑๑๔ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

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

2. กลุ่มบุคลากรจากส านัก/กอง ต่าง ๆ โดยจัดหลักสูตร การเสริมสร้างวินัยร่วมกัน มุ่งป้องกันการทุจริต 
ปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม เพ่ิมพลังคิดบวก ซึ่งเป็นหลักสูตรพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างวินัย ความรู้ ความเข้าใจการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสมรรถนะขององค์กร 
3. กลุ่มข้าราชการและพนักงานราชการใหม่ (ไม่เกิน 2 ปี) ได้แก่ ความรู้ในการปฏิบัติงานของสคบ. นโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ บทบาทภารกิจขององค์กร และความรู้ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องความรู้ใน พ.ร.บ. 
และทักษะการเขียนหนังสือราชการ เป็นต้น 
4. กลุ่มบุคลากรที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนารายคน โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก โดยมีหลักสูตร เช่น หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (AOCC) กฎหมายมหาชน 
เป็นต้น 
[/] ความรู้และทักษะดิจิทัล พร้อมตอบสนองต่อปัญหาที่ซับซ้อน และรองรับอนาคต ได้แก ่
1. หลักสูตร Digital Transformation for Management กลุ่มเป้าหมายหลัก เจ้าหน้าที่ด้านการสืบสวน
สอบสวน ที่จ าเป็นต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศในการแก้ปัญหาด้านการร้องทุกข์ฯ 
2. หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Certicate in Public Procurement : e-CPP) กลุ่มเป้าหมายหลัก เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ
ประจ าส านัก กอง กลุ่ม ใน สคบ.  
3. หลักสูตรการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : 
GDCC) กลุ่มเป้าหมายหลัก เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงานในแต่ละ ส านัก กอง กลุ่ม เพ่ือใช้ระบบจากส่วนเทคโนฯ 
4. หลักสูตรการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือการวิเคราะห์เชิงนโยบาย 
กลุ่มเป้าหมายหลัก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เชิงนโยบายและแผนประจ าส านัก กอง กลุ่ม ใน สคบ. 
5. หลักสูตรการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายหลัก เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ประจ าส านัก กอง กลุ่มที่เก่ียวข้อง 
 

ผ่าน 
 

สลก. 



  หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร    ๑๑๕ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

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

5.4.4 มีการพัฒนาบุคลากร และผู้น าให้มีความรอบรู้ เป็นนักคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความคิดเชิงวิกฤตท่ีจะพร้อมรับกับปัญหาที่มีความซับซ้อน 
[/] โดย สคบ. มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรผ่านแผนการบริหารจัดการความรู้และแผนส่งเสริมค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการก าหนดกิจกรรม ก าหนดกลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งเน้นการน าไปสู่การเป็นผู้น า 
เป็นนักคิด กล้าตัดสินใจและสามารถน าความรู้ไปสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ ยกตัวอย่างเช่น 
กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ โดยถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันหรือเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีความซับซ้อน เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับการ
แก้ไขปัญหาและได้รับการเยียวยาที่รวดเร็วขึ้น เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน 
ไม่ได้แสดงว่า KM จะสามารถพัฒนาบุคลากรให้มี

ความสามารถในการตัดสินใจมีความคิดเชิงวิกฤตที่จะพร้อม
รับกับปัญหาที่มีความซับซ้อนได้และไม่ได้แสดงแนวทางใน
การติดตามผลถึงความสามารถดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มผู้น า
ในแต่ละระดับ กลุ่มผู้ให้บริการที่ท างานตามภารกิจให้มี
ความสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 

สลก. 



  หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติราชการ    ๑๑๖ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
  



  หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติราชการ    ๑๑๗ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (ภาพรวม) 
เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีการบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบและน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการสร้าง

นวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการให้บริการ มีการลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน าเทคโนโลยี มาใช้เพ่ือให้มีขีดสมรรถนะ
สูงขึ้น บูรณาการกระบวนการเพ่ือสร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

 

  

 

 



  หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติราชการ    ๑๑๘ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

6.1 กระบวนการท างานที่เช่ือมโยงตัง้แตต่้นจนจบสูผ่ลลพัธ์ที่ต้องการ 

 
 

 



  หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติราชการ    ๑๑๙ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

ถอดบทเรียน หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

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

6.1 กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
6.1.1 หน่วยงานมีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการท างานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยกระบวนการนั้น 
[/] คือ  
1.กระบวนงานรบัเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค โดยพัฒนา สู่ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน ์(complaint.ocpb.go.th/)  
2.กระบวนงานจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พัฒนาสู่ระบบยื่นค าขอจดทะเบียน
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ (https://ocpbdirect.ocpb.go.th/) 
3.กระบวนงานพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาสู่ระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค
ร่วมกับ 28 หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และมีการให้บริการติดตามสถานะเรื่องร้องทุกข์ ข้อมูลแจ้ง
เตือนภัย ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ ตรวจสอบสถานะผู้ประกอบธุรกิจ และระบบ Chatbot ในการถาม-ตอบ 
เบื้องต้น https://ocpbconnect.ocpb.go.th/ 
4.กระบวนงานสืบค้นข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจ พัฒนาสู่ระบบฐานข้อมูลผู้กระท าผิดทางคดีอาญา (crds.ocpb.go.th/) 
5.กระบวนงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ พัฒนาสู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) (dmediate.ocpb.go.th/) 
6.การส ารวจความพึงพอใจของผู้ร้องทุกข ์ผ่านแบบส ารวจออนไลน์ (complaint.ocpb.go.th/) 
(www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=386) 
https://www.ocpb.go.th/ewtadmin/ewt/department/index.php 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเรื่อง 
ด้านการให้บริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีมาตรฐานสากลหรือตอบสนองให้เหนือกว่าความ
คาดหมาย ท าให้ สคบ. มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้ 
1.การขับเคลื่อนการร้องทุกข์ผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (ร้อยละ 80 % ของเรื่องร้องทุกข์ท้ังหมด ปีงบฯ 
2563-2564) 2.การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบบริการข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect) ร่วมกับ 
28 หน่วยงาน ในมิติข้อมูล เช่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลด าเนินคดี เป็นต้น และการประชาสัมพันธ์ 

ผ่าน 
 

กพบ. 

http://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=386
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การให้ข้อมูลผ่านระบบ Chat bot 
3.การขับเคลื่อนการยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงโดยให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ยื่นค าขอในรูปแบบออนไลน์เพิ่มขึ้นเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส 
4.การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (D-Mediate) เพ่ือลดขั้นตอน
ระยะเวลาการไกล่เกลี่ยฯ 5.การส ารวจความพึงพอใจของผู้ร้องฯ ผ่านแบบส ารวจออนไลน์ทั้งหน้า Website 
และผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ 
 
6.1.2 หน่วยงานมีการติดตามควบคุมกระบวนการ โดย 
[/] ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น  
1.ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ (complaint.ocpb.go.th/) มีการจัดเก็บข้อมูลด้านสถิติฯ เพ่ือรายงานและ
เตือนภัยผู้บริโภคผ่านระบบ OCPB connect (Chat bot พ่ีปกป้อง) ป้องกันมิให้กลายเป็นผู้ร้องทุกข์ 
(ocpbconnect.ocpb.go.th) 
2.ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่นักสืบฯ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การรับ-ส่ง
เรื่องราวร้องทุกข์ระหว่างกันตาม End to end process ตามคู่มือการใช้งานระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค โดยการ
ตรวจสอบ ติดตามสถานะ และเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ฯลฯ 
(portal.ocpb.go.th/) 
3.ระบบบริการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB connect) ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต โดยสามารถตรวจสอบสถานะ
ผู้ประกอบการ และข้อมูลแจ้งเตือนภัยได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีระบบฐานข้อมูลผู้กระท าผิดทางคดีอาญา 
(crds.ocpb.go.th/) เพ่ือตรวจสอบข้อมูลการด าเนินคดี  
4.การติดตามรายงานผล/ขั้นตอนการร้องทุกข์ผู้บริโภค ผ่าน Mobile application OCPB connect 
 
 

ผ่าน 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

หลัก 
กพบ. 

สนับสนุน 
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[/] ใช้ตัวชี้วัด เช่น 
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ภายใต้แผนเชื่อมโยงรายการบัญชีข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวกับกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้ง น ามาใช้ในการพัฒนา
ระบบการให้บริการของหน่วยงาน e-Service เช่น ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ระบบเตือนภัยผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 มิติข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลร้องทุกข์ผู้บริโภค ข้อมูลอนุญาตประกอบ
ธุรกิจ ข้อมูลเตือนภัย และข้อมูลด าเนินคดี เช่น กรมการปกครองเชื่อมโยงด้านมิติข้อมูลบุคคล ในรายการ
ข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชื่อมโยงด้านมิติข้อมูลนิติบุคคล 
ในรายการข้อมูลทะเบียนหนังสือรับรอง และข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น 

ไม่ผ่าน 
.ไม่ได้แสดงตัววัดที่ใช้ในการติดตามกระบวนการ

ท างานตาม 6.1.1 ที่มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพประสิทธิผล จะมีการติดตามตัวชี้ วัด
อะไรบ้างของแต่ละกระบวนการ ที่จะแสดงถึงผลการ
ติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการ 

 

[/] ใช้ข้อมูล คือ  
1.ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล และข้อมูลการร้องทุกข์ เป็นต้น (https://ocpbconnect.ocpb.go.th/) โดย
ร่วมมือบริหารเรื่องราวร้องทุกข์กับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการปกครอง ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)  ศูนย์บริการประชาชน 1111  และ กสทช. เป็นต้น  
2.ข้อมูลผู้กระท าผิดทางคดีอาญา (crds.ocpb.go.th/) โดยร่วมมือกับกรมการปกครอง โดยใช้ข้อมูลจากบัตร
ประชาชน 
3.ข้อมูลเตือนภัยผู้บริโภค (ocpbconnect.ocpb.go.th/Content) จาก สคบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
กรมการค้าภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
เป็นต้น ป้องกันมิให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้ร้องทุกข์ ภายใต้การเชื่อมโยงข้อมูล Big Data การคุ้มครองผู้บริโภค 
ระหว่าง 28 หน่วยงาน ประเภทข้อมูลทั้ง 6 ประเภท ประกอบด้วย 1) ข้อมูลบุคคล 2) ข้อมูลนิติบุคคล 3) 
ข้อมูลร้องทุกข์ผู้บริโภค 4) ข้อมูลอนุญาตประกอบธุรกิจ 5) ข้อมูลแจ้งเตือนภัย/ข่าวสาร/องค์ความรู้ และ 6) 
ข้อมูลการด าเนินคดี ตามรายการสรุปการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน และการก าหนดเป้าหมายการเชื่อมโยง 
(28 หน่วยงาน 99 รายการข้อมูล) (สิ้นสุดแผนปี 2565-2566) 

ผ่าน 
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 ร่วมกับเครือข่าย คือ 28 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย กรมการปกครอง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน กรมที่ดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมการท่องเที่ยว ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรม
วิชาการเกษตร กรมการขนส่งทางบก กรมโยธาธิการและผังเมือง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรมบังคับคดี ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
(ศูนย์ด ารงธรรม) เป็นต้น 
6.1.3 หน่วยงานออกแบบกระบวนการโดยค านึงถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ แบบ end to end Process 
[/] คิดเป็นร้อยละ 64.25 (ตามรายงานกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วย งานอ่ืน เอกสารประกอบ
รายงานวัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture)) 
ของกระบวนการทั้งหมด ที่ต้องเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน ระบุ (รายชื่อกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
1) กระบวนการด าเนินคดีปกครอง ตามรายชื่อกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้
แสดงไว้ตาม “กระบวนการหลักของ สคบ.” 
(http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENERAL/DATA0000/00000
378.PDF) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พนักงานอัยการ (รับเรื่อง/จัดท าค าฟ้อง) และศาลปกครอง (ยื่นฟ้องคดี) 

2) กระบวนการด าเนินคดีแพ่ง ตามรายชื่อกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้แสดงไว้
ตาม “กระบวนการหลักของ สคบ.” 

ผ่าน 
 

กพบ. 
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(http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENERAL/DATA0000/00000
378.PDF) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ (ค าพิพากษา) และศาลศาลฎีกา  
(ค าพิพากษา) 

3) กระบวนการสืบทรัพย์ ตามรายชื่อกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้แสดงไว้ตาม 
“กระบวนการหลักของ สคบ.” 
(http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENERAL/DATA0000/00000
378.PDF) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานที่ดิน/ กรมการขนส่ง/อ่ืนๆ (ด าเนินการ) และกรมบังคับคดี (ด าเนินการ
ขายทอดตลาด สั่งจ่ายเช็ค ท าหนังสือแจ้งผู้บริโภค ท าบันทึกถ้อยค าประกอบการรับเช็ค 
 
6.1.4 หนว่ยงานมีผลงานที่โดดเด่นที่เกิดจากการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการ ได้แก่ 
[/] เทคโนโลยีที่น ามาใช้ คือ 
1.ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ (complaint.ocpb.go.th/) พัฒนาเชื่อมโยงกับระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(D-Mediate) (dmediate.ocpb.go.th/) โดยเชื่อมโยงเรื่องร้องทุกข์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมการ
ปกครอง ศูนย์ด ารงธรรม กสทช. และ สปน. เป็นต้น ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลนิติบุคคลกับ กรมการ
ปกครอง เป็นต้น (ตามรายการสรุปการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน และการก าหนดเป้าหมายการเชื่อมโยง 
(28 หน่วยงาน 99 รายการข้อมูล) (สิ้นสุดแผนปี 2565-2566)) 
2.ระบบเตือนภัยผู้บริโภค (thaicas.ocpb.go.th/) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. ปคบ. กรมการค้า
ภายใน เป็นต้น เพ่ือแจ้งข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคทราบ  
3.ระบบ Chat bot (พ่ีปกป้อง) มีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับ คปภ. เพ่ือสนับสนุนข้อมูลในการถาม-ตอบให้กับ
ประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในเบื้องต้น 

ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สผพ. กพบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติราชการ    ๑๒๔ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

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

4.การประชาสัมพันธ์เรื่องร้องทุกข์ท่ีเป็น Hot issue และการรายงานผล สถิติการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ผ่าน Website (ocpbconnect.ocpb.go.th) 

- กระบวนการที่ถูกยกระดับ คือ 1.กระบวนการไกล่ เกลี่ยถูกยกระดับให้ เป็นไกล่ เกลี่ ยออนไลน์  
(dmediate.ocpb.go.th/) เพ่ือตอบสนองต่อผู้ร้องทุกข์ที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้น และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
2.กระบวนการแจ้งเตือนภัย ถูกยกระดับสู่ระบบเตือนภัยผู้บริโภค (ocpbconnect.ocpb.go.th/Content) ที่
มีการรายงานข้อมูลจาก สคบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการค้าภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย
และส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นต้น (ตามรายการสรุปการเชื่อมโยง
ข้อมูลของหน่วยงาน และการก าหนดเป้าหมายการเชื่อมโยง (28 หน่วยงาน 99 รายการข้อมูล) (สิ้นสุดแผนปี 
2565-2566)) ผ่านช่องทาง Mobile application OCPB connect และocpbconnect.ocpb.go.th/ เพ่ือ
ป้องกันมิให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้ร้องทุกข์ในอนาคต 
3.กระบวนการจดทะเบียนฯ ยกระดับสู่ระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
https: / /ocpbdirect. ocpb. go. th/  แล ะมี ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย งก า รท า ง าน ร่ ว มกั บ ส า นั ก ง าน  ก . พ . ร . 
(https://biz.govchannel.go.th/) 

- ผลงานที่โดดเด่น คือ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ complaint.ocpb.go.th/Manage (ได้รับรางวัลเลิศ
รัฐสาขาบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริการ ระดับชมเชย) สคบ. ได้ขับเคลื่อนการร้องทุกข์
ของผู้บริโภคผ่านออนไลน์ พบว่า ปี 2562 มีผู้ร้องทุกข์ ถึง 80 % ของจ านวนเรื่องทั้งหมด ซึ่งถือเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ร้องทุกข์ (จาก ปี 2560 มีผู้ร้องทุกข์เพียง 35 %) ท าให้ผู้ร้องทุกข์สะดวก 
ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตาม
รายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 และ รายงาน
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2565 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติราชการ    ๑๒๕ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

 

6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ 

 

  
 

 



  หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติราชการ    ๑๒๖ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

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

6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ 
6.2.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้พัฒนานวัตกรรม/น าดิจิทัล 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/ดิจิทัลที่น ามาใช้ คือ น าเทคโนโลยี VDO conference (Cisco Webex) มาใช้
ในขั้นตอนเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่ออ านวยความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง แก่ผู้ร้องทุกข์และผู้ประกอบธุรกิจ โดยสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) (dmediate.ocpb.go.th/)  

ผ่าน 
 
 

กพบ. /สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

และ 
ทุกหน่วยงาน 

[/] กระบวนการสนับสนุน คือ 
กระบวนการจัดท าตัวชี้วัดตามการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระบบวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดองค์กร (ATM) 
(atm.ocpb.go.th/)     

นวัตกรรม/ดิจิทัลที่น ามาใช้ คือ น าระบบดังกล่าวมาวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดองค์กรโดย
ลดระยะเวลาจาก 54 วันเหลือ 36 วัน โดยผู้บริหารสามารถเรียกดูผลการด าเนินการและ
ความก้าวหน้าของภารกิจได้แบบ real time (ตามคู่มือระบบงานสู่การบริหารภายใต้
เทคโนโลยีดิจิทัล (ATM) และการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 

ผ่าน 
 

กพบ./ สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

และ 
ทุกหน่วยงาน 



  หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติราชการ    ๑๒๗ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

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

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

2) กระบวนการสนับสนุน คือ  
- การปรับปรุงกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนโดยการน าระบบบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (CSMS) มาสนับสนุนการปฏิบัติงานรายงานผล
โครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ 
- 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/) เพ่ืออ านวยความ
สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ผู้ร้องทุกข์ (ตามรายงานผลกระทบ
ของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563 รายงานการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ร้องทุกข์ฯ เชิงสถิติจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ 

ผ่าน 
 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

และ 
ทุกหน่วยงาน

สนับสนุน 



  หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติราชการ    ๑๒๘ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

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

พ.ศ. 2564-2565 และรายงานการวิจัยมุ่งสู่ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) รวมทั้ง มีระบบเตือน
ภัยผู้บริโภค (ocpbconnect.ocpb.go.th/Content), (thaicas.ocpb.go.th/) ที่รายงาน
ข้อมูลการจาก สคบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการปกครอง กรมการค้าภายใน 
ธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
เป็นต้น ผ่านช่องทาง Mobile application OCPB connect และ 
https://ocpbconnect.ocpb.go.th/ เพ่ือป้องกันมิให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้ร้องทุกข์ใน
อนาคต ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
[/] ปัญหาที่ซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูง คือ 
จากพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการซื้อ ขาย และท าธุรกิจทางออนไลน์ (E-commerce) 
เพ่ิมขึ้น ท าให้มีกรณเีรื่องร้องทุกขด์้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น จึง
ต้องมีการรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ (complaint.ocpb.go.th) ประกอบกับการ
เจรจาผ่านระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (dmediate.ocpb.go.th/) และในรอบปีที่ผ่านมาได้มี
การพัฒนาระบบยื่นค าขอจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ 
https://ocpbdirect.ocpb.go.th/ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ยื่นจดทะเบียน
และผลักดันใหผู้้ประกอบการเข้ามาสู่ระบบมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทาง สคบ. ยังต้อง
แก้ปัญหาด้านกฎหมายที่เป็นข้อก าหนดให้ผู้จดทะเบียนต้องเดินทางมายัง สคบ.ด้วยตนเอง 
(มาตรา 41 พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง 
(www.ocpb.go.th/download/article/article_ 20180223105034.pdf)) 

ผ่าน 
 

 

  

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


  หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติราชการ    ๑๒๙ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

 

  

 

 



  หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติราชการ    ๑๓๐ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

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

6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
6.3.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการ ดังนี้ 
[/] กระบวนการหลักท่ีส าคัญ 2 ล าดับแรก 
- กระบวนการหลักท่ีส าคัญล าดับแรก คือ กระบวนงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค (ระบบร้องทุกข์
ผู้บริโภค) (complaint.ocpb.go.th) 
ต้นทุน คือ ลดขั้นตอนการเดินทางร้องทุกข์ท่ี สคบ. ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางจาก 4.19 ล้านบาท 
ลดลงเป็น 0.69 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2562 เนื่องจากมีผู้ร้องฯ ใช้ระบบฯ กว่าร้อย 80 ในปี พ.ศ.2562 
(ตามรายงานผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ปี 2563)    
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ อ านวยความสะดวกแก่ผู้ร้องทุกข์ ลดระยะเวลา ลดต้นทุนการ
เดินทาง เพ่ือให้เรื่องร้องทุกข์สามารถยุติไดร้วดเร็วขึ้น 
 ระยะยาว ได้แก่ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์เป็นระบบหลักในรับเรื่องร้องทุกข์เพ่ือสะดวกต่อการ
ติดตามสถานะ และรองรับการปรับเข้าสู่วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New normal) 
 
- กระบวนการหลักที่ส าคัญล าดับที่สอง คือ กระบวนงานการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค 
(ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์) (dmediate.ocpb.go.th/) 
ต้นทุน คือ ลดค่าเดินทางหลังใช้ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ของผู้ร้องทุกข์และผู้ประกอบธุรกิจได้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 
20 และพัฒนาสู่ร้อยละ 60 ตามล าดับ ช่วงปี 2562 – 2572 (ตามรายงานการวิจัยมุ่งสู่ระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)   
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ อ านวยความสะดวกให้กับผู้ร้องทุกข์ และผู้ประกอบธุรกิจโดยไม่
ต้องเดินทางมายังหน่วยงาน และลดขั้นตอน ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ย  
 ระยะยาว ได้แก่ ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์เป็นระบบหลักในการเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้กับผู้ร้องทุกข์
และผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถตกลงกันได้ และรองรับการปรับเข้าสู่วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New normal) 
 

ไม่ผ่าน 
.ไม่ได้แสดงการวิเคราะห์ต้นทุนของการให้บริการ 

เช่น กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ มีต้นทุนอะไรบ้างในการ
ให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบ อาทิ ด้านบุคลากร อุปกรณ์ต่างๆ 
และมีการวางแผนการลดต้นทุนอย่างไร เช่น การน า
เทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือลดคนท างานลง สามารถท างานได้มาก
ขึ้น แต่ต้นทุนที่ต้องใช้ เ พ่ิมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
โปรแกรมต่างๆ ได้มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในระยะสั้น 
ระยะยาวอย่างไร  

ที่องค์กรตอบมาเป็นเพียงการลดต้นทุนของ
ผู้รับบริการ แต่ไม่ได้แสดงการลดต้นทุนฝ่ายผู้ให้บริการครั้ง
ที่แล้วอนุโลมผ่าน แต่เมื่อตอบใหม่ควรพิจารณาเพ่ิมเติม 

สผพ. 



  หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติราชการ    ๑๓๑ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

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

[/] กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ 2 ล าดับแรก 
- กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญล าดับแรก คือ การรายงานผลและติดตามตัวชี้วัดองค์กรผ่านระบบวิเคราะห์
และติดตามตัวชี้วัดองค์กร (OCPB KPI) 
http://atm.ocpb.go.th/. 

ต้นทุน คือ .ลดขั้นตอนการรายงานผลตัวชี้วัดและตัวชี้วัดจาก 45 วัน เหลือประมาณ 36 วันและลดจ านวน
กระดาษของการายงานจากส านัก/ กอง/ กลุ่ม เฉลี่ยต่อปีงบประมาณในการรายงานต่อครั้งในอดีตใช้ทั้งหมด 
600 - 850 แผ่น/กอง เพ่ือส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารรับทราบ และในปีงบประมาณ 2563 – 2565 
น าระบบวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดองค์กร (OCPB KPI) มาใช้เพ่ือให้หน่วยงานภายในรายงานและแนบ
เอกสารประกอบ ซึ่งสามารถลดการใช้กระดาษต่อครั้งประมาณ 45 รีมต่อปีงบประมาณ 

เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ ลดขั้นตอนการการรายงานผลและติดตามตัวชี้วัด คงเหลือ 36 วัน 
ลดปริมาณจ านวนกระดาษที่ต้องใช้ในการรายงาน และผู้บริหารสามารถติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดได้แบบ Real time 

ระยะยาว ได้แก่ สคบ. สามารถปรับตัวสู่องค์กรไร้กระดาษและเป็น Smart Office 
โดยใช้ระบบดังกล่าวในการรายงานผลการด าเนินงานภายในองค์กร 

- กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญล าดับที่สอง คือ ระบบห้องประชุมไร้กระดาษ สคบ. และ จัดท า QR code 
ต้นทุน คือ จ านวนกระดาษท่ีต้องใช้ในประชุมใน สคบ. โดยสร้าง QR code แทนการแจกเอกสารในการ
ประชุม ลดปริมาณเอกสารหลักฐาน 253 รีม ลดลงเป็น 164 รีม และห้องประชุมไร้กระดาษใช้โน๊ตบุ๊
คแทนกระดาษเพ่ือสร้างความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม. 

เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ ลดขั้นตอนการแจกเอกสารประกอบในที่ประชุม โดยสแกน QR 
code และการเก็บรักษาและสืบค้นหาเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา รวมถึงช่วยลดปริมาณ

ไม่ผ่าน 
.ไม่ได้แสดงการวิเคราะห์ต้นทุนทั้งหมดที่ต้องใช้ 

ตั้งแต่บุคลากร อุปกรณ์ที่ใช้ ก่อนและหลังการใช้เทคโนโลยี 
รวมถึงเมื่อน าเทคโนโลยีมาใช้แทนบุคลากรแล้ว มีการลด
ต้นทุนด้านบุคลากรอย่างไร 

สผพ. 



  หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติราชการ    ๑๓๒ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

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

จ านวนกระดาษที่ต้องใช้ในการรายงานและเอกสารประกอบสร้างความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

ระยะยาว ได้แก่ ทุกส านัก กอง กลุ่ม ใน สคบ. ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศผ่าน QR code เพ่ือลดการ
ใช้กระดาษและ สคบ. สามารถปรับตัวสู่องค์กรไร้กระดาษและเป็น Smart Office 
 
6.3.2 หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการลดต้นทุน 
[/] โดยนวัตกรรมนั้น คือ 
1. ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ (complaint.ocpb.go.th) พัฒนาเชื่อมโยงกับระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(D-Mediate) (dmediate.ocpb.go.th/) 
2. ระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์  https://ocpbdirect.ocpb.go.th/ ที่มีการ
พัฒนาและเชื่อมโยงกับส านักงาน ก.พ.ร. (biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList) 

โดยสามารถลดต้นทุน ได้อย่างไรระบุ เมื่อผู้ร้องทุกข์เข้ามาใช้บริการ ณ ส านักงานฯ ระยะทางที่ใช้ในการ
เดินทางตลอด 4 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีการเดินทางเข้ามาถึง 4.22 ล้านกิโลเมตร เฉลี่ย 1.05 ล้านกิโลเมตร
ต่อปี (ค านวณจากการเก็บข้อมูลผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ) ช่วงระยะหลัง สคบ.  ได้มีการผลักดันการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีผู้ร้องทุกข์ผ่านระบบในปีงบประมาณ 2560-2564 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.0 - 
83.4 ที่สามารถลดต้นทุนการเดินทางของผู้ทุกข์ถึง 11.2 ล้านบาท เฉลี่ย 2.8 ล้ านบาทต่อปี ค านวณ
ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางจากจังหวัดต่างๆ จากการผลักดันใช้ระบบเทคโนโลยีสามารถประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการใช้กระดาษที่เป็นเอกสารแนบซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เอกสารประกอบต่อผู้ร้อง
ทุกข์ครั้งละ 10 แผ่น ซึ่ง สคบ. ได้มีการแนบเอกสารผ่านออนไลน์ให้ผู้ร้องทุกข์ได้เปิดอ่านหรือดาว์นโหลด
และใน 4 ปีที่ผ่านมา สามารถลดได้ถึง 367 รีม เฉลี่ย 92 รีมต่อปี แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานสามารถลด
ต้นทุนกระดาษได้เพ่ิมมากขึ้น (รายงานส ารวจวิจัยผลกระทบพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้ร้องทุกข์ในยุคดิจิทัล ปี 
2563 2564 และ 2565) 

ไม่ผ่าน 
ไม่ได้แสดงการลดต้นทุนการให้บริการทั้งต้นทุน

ทางตรง และต้นทุนทางอ้อมที่เกิดขึ้นในการให้บริการ 
(บุคลากร อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ) และเมื่อน าเทคโนโลยี
มาใช้แล้ว สามารถลดต้นทุนการให้บริการได้อย่างไร 

สผพ. 

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


  หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติราชการ    ๑๓๓ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

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

6.3.3 น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดย (ระบุ) 
[/] การก าหนดนโยบาย/มาตรการ คือ .ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินงานของ สคบ. โดย
เน้นการพัฒนากระบวนการท างานเดิมที่น าไปสู่รูปแบบกระบวนการท างานใหม่ Digital Transformation มี
การพัฒนาการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Service พัฒนากระบวนการ ลดขั้นตอน ระยะเวลา เพ่ือ
อ านวยความสะดวก ไม่ต้องเดินทาง ณ จุดบริการของ สคบ. สามารถร้องทุกข์ได้ 24 ชม.  ตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการหรือบุคคลในองค์กร โดยมีฐานนโยบายมาจากรายงานการ
ประเมินคุณภาพ ยกตัวอย่างเช่น ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ และระบบจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง รวมถึงผลผลิตของต้นแบบระบบต่างๆ อาทิ 1.ข้อมูลด้านสถิติเพ่ือ
รายงานและเตือนภัยผู้บริโภค(ocpbconnect.ocpb.go.th/Report) 2.รายงานตัวชี้วัดระดับกรมมาตรกร
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สคบ. ประจ าปีงบประมาณ 2564 3.รายงานการประเมิน
คุณภาพหรือผลผลิตของระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งมีโครงการใหม่ๆ 
เพ่ือปรับปรุงและต่อยอดงานด้านดิจิทัล อาทิ ระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ 
ocpbdirect.ocpb.go.th ที่มีการพัฒนาและเชื่อมโยงกับส านักงาน ก.พ.ร 

ผ่าน 
 

กพบ. สผพ. 

[/] การใช้เทคโนโลยี คือ 
.การใช้ระบบเทคโนโลยีที่เป็นระบบบริการหลักที่ตอบสนองต่อพันธกิจองค์กรในด้านการพัฒนาระบบและ
กลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือป้องกัน ควบคุม/ก ากับดูแลสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่าง เช่น 1. ระบบร้องทุกข์ ผู้บริโภค (OCPB 
Complaint) เป็นระบบที่ให้บริการแก่ผู้บริโภคที่ต้องการร้องทุกข์ กรณีได้รับความเสียหายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและต้องการได้รับการแก้ไขปัญหาให้ได้รับการเยียวยาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
2. ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (OCPB D-Mediate) เป็นระบบการนัดเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์ ระหว่างผู้บริโภค
และผู้ประกอบธุรกิจที่มีข้อพิพาทระหว่างกันด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นบริการหลักในการไกล่เกลี่ย
ปัญหาให้ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสองฝ่าย  
3.ระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (OCPB Direct) 

ผ่าน 
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เป็นระบบยื่นจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงของผู้ประกอบธุรกิจที่มีความประสงค์
จะขอยื่นจดทะเบียน ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร วางหลักประกัน รายงานผลการประกอบธุรกิจ 
 
[/] แบ่งปันทรัพยากร คือ 
1.แบ่งปันข้อมูลด้านสถิติเพ่ือรายงานและเตือนภัยผู้บริโภคร่วมกับ 10 หน่วยงานราชการ อาทิ กรมการค้า
ภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นต้น 
2.แบ่งบันข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล และข้อมูลการร้องทุกข์ โดยร่วมมือบริหารเรื่องราวร้องทุกข์กับ 4 
หน่วยงาน ได้แก่ กรมการปกครอง ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)  ศูนย์บริการ
ประชาชน 1111  และ กสทช. (ตามรายการสรุปการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน และการก าหนด
เป้าหมายการเชื่อมโยง (28 หน่วยงาน 99 รายการข้อมูล) (สิ้นสุดแผนปี 2565-2566)) 
3 . แ บ่ ง ปั น ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม  VDO conference ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เ จ ร จ า ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย อ อ น ไ ล น์   
(D-Mediate) กับ ระบบห้องประชุมไร้กระดาษ (Meeting) 

ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
  

 

6.3.4 หน่วยงานมีการใช้ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยข้อมูลเทียบเคียงที่น ามาใช้ 
[/] คือ หน่วยงานมีการใช้ข้อมูลสถิติการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรม 
(กระทรวงมหาดไทย) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์และพัฒนาระบบร้อง
ทุกข์ผู้บริโภค /ข้อมูลสถิติการด าเนินคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI (กระทรวงยุติธรรม) และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กระทรวงยุติธรรม) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนา
กระบวนการด าเนินคดีและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการด าเนินคดีคุ้มครองผู้บริโภค และข้อมูลข่าวสารองค์
ความรู้ เตือนภัยผู้บริโภคของ อย. กรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การพัฒนาแหล่งข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่ต้องมาร้องทุกข์ด้วยตนเอง 
และสามารถลดกระดาษในการแนบเอกสารทั้งผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการ
ด าเนินงานในด้านบริการสร้างความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น 
 

ไม่ผ่าน 
.ไม่ได้แสดงว่าหน่วยงานที่น ามาเทียบเคียงจะ

เทียบเคียงใดประเด็นใด ทั้งในด้านการลดหรือควบคุม
ต้นทุนหรือการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น 
เทียบเคียงกับศูนย์ด ารงธรรมในเรื่องใด เทียบเคียงกับ DSI
ในเรื่องใด (ไม่ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ใช้เทียบเคียง) เพ่ือน า
ข้อมูลของกระบวนการเทียบเคียง (Benchmark) มาใช้
ประโยชน์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างาน 

กพบ. สผพ. 
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และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรระบุ  
..โดย สคบ. ได้มีการบูรณาการ ประสานงาน และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
ซึ่งท าหน้าที่ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ตั้งแต่ การรับเรื่องร้องทุกข์การเจรจาไกล่เกลี่ยชั้นคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ หรือการเสนอ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติยุติเรื่องหรือฟ้องด าเนินคดีให้กับผู้บริโภค
รวมทั้งการประสานงานด้านข้อมูลหรือรับส่งต่อเรื่องร้องทุกข์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่าง เช่น  
1.ศูนย์ด ารงธรรม (กระทรวงหมาดไทย) ท าหน้าที่การรับ-ส่งเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคโดยผ่านระบบร้อง
ทุกข์ผู้บริโภคให้แก่ สคบ. ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค  
2.กรมสอบสวนคดีพิเศษและสนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กระทรวงยุติธรรม)ท า
หน้าที่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมโดยรับเรื่องร้องทุกขที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่ง
จะรับเรื่องร้องทุกข์ท่ีมีผู้เสียหายจ านวนมากประมาณ 300 คนข้ึนหรือที่มีมูลค่าสูง.. 
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6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาต ิ
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6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
6.4.1 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดในการติดตาม ควบคุมกระบวนการ (Leading Indicator) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณเพื่อการคาดการณ์ความส าเร็จของกระบวนการ ระบุ 
[/] กระบวนการ คือ 
1.กระบวนการแก้ ไขปัญหาเรื่ อ ง ร้ อ งทุ กข์ ของผู้ บ ริ โภค (กระบวนการหลัก ) 
(www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER060/GENERAL/DATA00
00/00000378.PDF) เพ่ือตอบสนองต่อการร้องเรียนของผู้ร้องทุกข์ที่เพ่ิมมากขึ้น  
จึงต้องมีการพัฒนาการเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์ (dmediate.ocpb.go.th/) นอกจากนี้ยัง
ใช้ระบบร้องทุกข์ของผู้บริโภค (ส าหรับเจ้าหน้าที่) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เวลาของ
เรื่องฯ ในระบบ ปฏิทินการด าเนินงาน เป็นต้น (portal.ocpb.go.th/) ในการควบคุม
กระบวนการให้เป็นไปตาม SLA และ SOP ของ สคบ. 
 (www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=193) 
2. กระบวนการพิจารณาค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง (กระบวนการหลัก) 
โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการจดทะเบียนเพ่ือลดเวลา ค่าใช้จ่าย และผลักดันให้
ผู้ประกอบการ (ขายสินค้าออนไลน์) จดทะเบียนเข้าสู่ระบบมากขึ้น จึงต้องมีการพัฒนา
ระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงออนไลน์ เชื่อมโยงกับส านักงาน ก.พ.ร. 
https://ocpbdirect.ocpb.go.th/ (biz.govchannel.go.th/th/Business/PermitList) 
โดยมีคู่มือประชาชนก าหนดขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการภายใน 45 วัน ตามพรบ.อ านวย
ความสะดวก 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
  

กพบ. 

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


  หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติราชการ    ๑๓๘ 
 

การถอดบทเรียน การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) I กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

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

[/] ตัวชี้วัด คือ 
.1.ตัวชี้วัดควบคุมกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และส่งผลกระทบด้านสังคมต้องเร่งแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องทุกข์ให้กับผู้บริโภคให้ได้รับการชดเชยเยียวยาความเสียหาย โดยมีการด าเนินการ
เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงาน SOP และข้อตกลงการให้บริการ SLA ของหน่วยงาน ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 
1.1 ร้อยละจ านวนเรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติในปีปัจจุบัน เป้าหมาย 
ปี 2564 ร้อยละ 68.27  
1.2 ร้อยละจ านวนเรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติในอดีต เป้าหมาย  
ปี 2564 38.36  
2.ตัวชี้วัดควบคุมกระบวนการพิจารณายื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรงส่งผลต่อยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ
ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง
เพ่ิมข้ึน และสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเกิดแรงจูงใจให้เกิดการค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยด าเนินการตามคู่มือประชาชนด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ตัวชี้วัด
ได้แก่ จ านวนผู้ประกอบธุรกิจที่ยื่นจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนฯ เป้าหมายปี64 
400 ราย 

ไม่ผ่าน   
 ตัวชี้วัดที่แสดง ไม่ชัดเจนถึงประสิทธิภาพหรือควบคุมกระบวนการ
ท างานส าคัญ เช่น กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ประกอบด้วย
กระบวนการย่อยอะไรบ้าง แต่ระกระบวนการย่อยเหล่านั้นมีตัววัดที่ใช้ควบคุม
อะไร อาทิ รอบเวลาในการท างานของแต่ละกระบวนการ 

 

6.4.2 หน่วยงานก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จของการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศในด้านต่างๆ เช่น 
[/] ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ คือ  
จ านวนผู้ประกอบธุรกิจที่ยื่นจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงผ่าน
ระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (OCPB Direct) (เป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่แสดง ไม่ชัดเจนว่าจะแสดงถึงประสิทธิผลที่ส่งผลกระทบต่อ

ยุทธศาสตร์ชาตในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ควรแสดงตัวชี้วัดที่เป็นมูลค่า
ทางเศรษฐกิจต่อประเทศที่เกิดขึ้นจากการให้บริการจดทะเบียนได้อย่างมี

กพบ. สผพ. 
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เป็นการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายและเกิดแรงจูงใจให้เกิดการค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ส่งเสริมความสามารถในการซื้อขายของผู้ประกอบการไทยเพ่ิมขึ้น  ซึ่งวัดจาก
จ านวนผู้ประกอบธุรกิจเข้ามายื่นจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบตรงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี) (ปี 2564 ค่าเป้าหมาย จ านวน 400 
ราย) 

[/] ตัวชี้วัดด้านสังคม คือ  
จ านวนผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบต่อการใช้สินค้าและบริการซึ่งต่อมาได้รับการชดเชย
เยียวยาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (จากการด าเนินการผ่านระบบเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์
ในชั้นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติเพ่ิมมากขึ้น  
ทุกปี) (ปี 2564 ค่าเป้าหมาย 15,000 ราย) 

 [/] ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม คือ  
จ านวนการใช้กระดาษท่ีมีจ านวนลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ระบบห้องประชุมไร้กระดาษ 
ระบบจองรถราชการ ระบบจองห้องประชุม (ท าให้เกิดการลดปริมาณเอกสารหลักฐานที่
ประกอบการใช้ประชุมในแต่ละปีมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยภาพรวมของระบบ
ดังกล่าว หน่วยงานสามารถลดกระดาษลงได้ร้อยละ 10 ต่อปี (ปี 2564 ค่าเป้าหมาย 
ใช้กระดาษโดยประมาณ 5,000 รีม ลดลงจากเดิมปี 2563 6,000 รีม) 

[/] ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข คือ  
จ านวนผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจในด้านสุขภาพ 
สินค้าหรือบริการและหน่วยงานได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ เสริมความงาม และ
สินค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยการเจรจาไกล่เกลี่ยชั้นคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ และด าเนินการจนได้ข้อยุติที่เพ่ิมขึ้นทุกปี (ปี 2564 ค่าเป้าหมาย 5,000 
ราย). 

ประสิทธิภาพ ด้านสังคม ควรแสดงเป็นมูลค่าที่ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาหรือ
ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกละเมิดจากการด าเนินงานของส านักงานฯ  
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6.4.3 ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่น ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติที่ส าคัญ โดยผลงานที่โดดเด่นนั้น 
[/] คือ ที่ผ่านมา สคบ. ได้มีการปรับปรุงลดระยะเวลาคู่มือประชาชนตาม พรบ.อ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามแผนงานที่ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด เกี่ยวกับการลดรายการเอกสารประกอบการยื่นค าขอ การ
ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ซึ่งมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30-50 และมีการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งสามารถลดขั้นตอน
และระยะเวลาด าเนินการจากเดิม 68 วัน คงเหลือระยะเวลา 47 วัน ประกอบด้วย 4 
เรื่อง ได้แก่ 1.งานพิจารณายื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง 2.งานพิจารณา
ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 3.งานพิจารณาค าขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงขายตรง 4.งานพิจารณาค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลาดแบบตรง รวมทั้ง การ
น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการแก่ผู้ยื่นค าขอฯ คือ ระบบจดทะเบียนผู้
ประกอบธุรกิจขายตรงฯ (OCPB Direct) เป็นการให้บริการเกี่ยวกับการยื่นค าขอ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง การวางหลักประกัน การส่งรายงานผลประกอบธุรกิจ และตรวจสอบรายชื่อผู้
ประกอบธุรกิจที่ได้รับจดทะเบียน ซึ่งสามารถอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจเพ่ิม
มากขึ้น 

ส่งผลอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ชาติ อธิบายโดยสรุป 
จากการด าเนินงานเกี่ยวกับการลดขั้นตอนและระยะเวลาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบตรง เป็นการด าเนินงานตาม พรบ.การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งส่งผลต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เ พ่ือสนับสนุนมาตราการฟ้ืนฟู
สถานการณ์ในปัจจุบัน และพัฒนาการให้บริการที่ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อการ
ให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ยื่นค าขอจดทะเบียนเพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
เพ่ิมข้ึนในกระบวนการต่าง ๆ 

ไม่ผ่าน 
ไม่ชัดเจนว่าตัวอย่างผลงานที่แสดง แสดงความโดดเด่นที่ส่งผลกระทบ

ต่อยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร การลดขั้นตอนการท างานมีความโดดเด่นอย่างไร 
ส่งผลต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติอย่างไร มูลค่าเท่าใดที่แสดงถึงความโดด
เด่น เมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่น 

สผพ. 
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6.4.4 หน่วยงานมีการเตรียมการเชิงรุกเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน โดย 
[/]  มีการจัดการความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้น คือ สคบ. มีการด าเนินการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สคบ. 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ (Enterprise 
Risk Management: ERM) โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้ง เพ่ือให้มี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีระบบมาตรฐานและมีการติดตามประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2564 มีการจัดการความเสี่ยง ยกตัวอย่าง เช่น 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ได้แก่ 
1.การโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนภูมิภาคอาจได้รับผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณที่ล่าช้า  
2. การพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนประชาสังคมในการเสริมสร้าความรู้
ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอาจได้รับผลกระทบเรื่องของการจัดท าหลักสูตรหรือ
ผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  
3.โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2564 
อาจได้รับผลกระทบในการด าเนินการของกิจกรรมภายใต้แผนไม่เป็นไปตามกรอระยะเวลา
ที่ก าหนด 

และจัดการโดยวิธีการ 
.1.ความเสี่ยงเรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคหน่วยงานมีแนวทางจัดการความเสี่ยง  โดยก าหนด
หลักเกณฑ์/แนวการใช้งบประมาณและระยะเวลาให้สอดคล้องกันและแจ้งให้ทุกจังหวัด
ทราบมีการติดตามแผนการใช้งบประมาณทุกไตรมาส และรายงานผลการใช้เงิน
งบประมาณต่อผู้บังคับบัญชา 

ไม่ผ่าน 
ค าตอบยังไม่ชัดเจนว่าความเสี่ยงทั้งสามเรื่องที่แสดงส่งผลกระทบต่อค่า

เป้าหมายของการปฏิบัติงานโดยเฉพาะกระบวนการหลักอย่างไร ความเสี่ยงคือ
อะไร และมีวิธีการเตรียมการเชิงรุกเพ่ือป้องกันอย่างไร โดยเฉพาะที่จะเกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ในกรณีการท างานด้วยระบบออนไลน์ มีการ
ประเมินความเสี่ยงของระบบอย่างไร ทั้งด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่ส าคัญ
ต่างๆ ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ด้านการปฏิบัติตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ที่อาจ
ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้บริการประชาชนได้ตามปกติ 

กพบ. 
สผพ. 
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2.ความเสี่ยงเรื่องการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคมในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานมีแนวทางจัดการความ
เสี่ยงโดยจัดท าแผนการด าเนินกิจกรรม ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของผู้เข้า
อบรมที่เหมาะสมชัดเจน รวมทั้งมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลผลิตรายกิจกรรม 
3.ความเสี่ยงโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริ โภค ฉบับที่ 1 ประจ าปี 
2564 หน่วยงานมีแนวทางจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดให้มีกิจกรรมที่สามารถยืดหยุ่น
ได้ตามนโยบายของผู้บริหารซึ่งต้องให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์และจัดท า
แผนปฏิบัติการ (Action plan) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ และการก ากับติดตาม ให้มี
ความชัดเจน 
 
[/]  เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน 
คือ 
ปฏิบัติงานตามแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
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 

ผ่าน 
 

 

https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20200630164212.pdf)%20ประกอบด้วย
https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20200630164212.pdf)%20ประกอบด้วย
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6.กรณีโรคระบาด 
และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน สคบ. เข้าใจง่ายในรูปแบบสื่อ 
Infographic 
(www.ocpb.go.th/download/article/article_20201019170448.pdf) 

มีการเตรียมความพร้อม คือ  
1.ประเมินสถานการณ์เพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น 
2.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานเป็นลักษณะ Work from home ประกอบกับการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ อาทิ ระบบร้องทุกข์ออนไลน์ ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ และระบบ
จดทะเบียนออนไลน์ เป็นต้น 
3.ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนนุทุกช่องทางเพ่ือลดความเสี่ยง ได้แก่ การประชุมออนไลน์
ด้วยโปรกรม Zoom, Cisco Webex หรือติดต่องานประสานงานผ่าน Line หรือ Email 
4.หลังเหตุการณ์สงบได้มีการประเมินความพร้อมเพ่ือเดินหน้าต่อไปพร้อมทั้งประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการองค์กรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ท างาน (Smart Office) 
(https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20220114145420.pdf) 
เพ่ือน ามาปรับปรุงแผน BCP ในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 

http://www.ocpb.go.th/download/article/article_20201019170448.pdf
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หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ (ภาพรวม) 
เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการก าหนดตัววัดที่ส าคัญซึ่งสอดคล้องการปฏิบัติการในหมวดกระบวนการทั้ง  6 หมวด สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการ

กระบวนการ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนา มีการตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทาย มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ในเชิงเหตุผลกับกระบวนการเพ่ือค้นหาหนทางสร้าง
นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงองค์การทั้งในระดับปฏิบัติการและในระดับองค์การ ที่ส่งผลให้ผลลัพธ์มีโอกาสบรรลุเป้าหมายดีขึ้น 
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ผลกำรประเมินสถำนะ กำรเป็นระบบรำชกำร PMQA 4.0 (หมวดที่ 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร)

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
ค่าเป้าหมาย

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน 

ความเห็นผู้ตรวจประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ  
1. ตัววัดตามภารกิจหลัก* ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามพันธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการตามที่ระบุไว้ (Function base, Area base) สผพ. 
จ านวนเรื่องร้องทุกข์ในปีจจุบันที่ได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
(จ านวนรับเรื่องเข้าโดยเฉลี่ย 3 ปี 2562-2564 จ านวน 16,012 
เรื่อง) 

10,241 
เรื่อง 

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

2. ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามนโยบายและแผนรัฐบาล (Agenda base) สผพ. 
ความส าเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ในการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ตามแผนรายการ
เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับ 28 หน่วยงาน 99 รายการบัญชี)  
(สิ้นสุดแผนปี 2565-2566) 

31 
รายการบัญชี 

6 26 36 ผ่าน  (ได้คะแนน 500/500 คะแนน)  
 

3. การด าเนินการดา้นกฎหมาย ตัวชี้วัดของการบรรลุผลการด าเนินการด้านกฎหมาย กกค. 
จ านวนภารกิจที่ถูกยกระดับพัฒนาสู่บัญชีข้อมูลภาครัฐตามหลักธรร
มาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (ภารกิจก ากับดูแลการประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง) ปีงบ 2564 เป็นปีแรกที่ สคบ. เป็นหน่วยงานน าร่อง
ด าเนินการตามแนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government 
Data Catalog) ร่วมกับส านักงานสถิติแห่งชาติ ภายใต้โครงการ
ศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ 
(Government Data Service และระบบนามานุกรม (Directory 
Service) 
 

1 ภารกิจ - - 1 ผ่าน  (ได้คะแนน 300/500 คะแนน)  
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4. ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์* ตัวชี้วัดของการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ สผพ. 
ร้อยละการรับรู้ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชนเป็น
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ของ สคบ. ภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศการสื่อสารและนวัตกรรม
เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค และแผนการปฏิรูปประเทศ 
รวมทั้ง 
สอดคล้องตามพันธกิจขององค์กร ด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้ 

ร้อยละ 80 83.12 83.20 104.0 ไม่ผ่าน  
เป้าหมายที่แสดงไม่มีความท้าทาย เนื่องจาก
ต่ ากว่าที่เคยท าได้ตั้งแต่ปี 2563 

5. การบรรลุตามยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ เช่นการบรรลุตัววัดร่วม การจัดอันดับ เป็นต้น 
ตัวชี้วัดของการบรรลุตามยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ตามนโยบายของส่วนราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดร่วม ตัววัดที่แสดงถึงการปรับปรุงระดับในการจัดอันดับโดยองค์กร
ภายนอกประเทศในด้านต่าง ๆ  เป็นต้น 

สผพ. 

ร้อยละการด าเนินงานตามความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ภายใต้ข้อบทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน โดยเป็นการ
ด าเนินงานที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของส่วน
ราชการในการปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค
รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นการคุ้มครองผู้บริโภคข้ามแดน ได้แก่  
ปี 2562 เรื่อง การบูรณาการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในคู่มือ
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคของ
อาเซียน / ปี 2563 เรื่อง กิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการ

ร้อยละ 80 100 100 100 ไม่ผ่าน  
การแสดงตัววัดไม่ชัดเจน ร้อยละของ
ผลลัพธ์หมายถึงอะไร และการตั้งค่า
เป้าหมายไม่ท้าทาย ร้อยละ 80 ต่ ากว่าที่
เคยท าได้ในป ี2562, 2563 
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ฝึกอบรมการสืบสวนสอบสวนด้านกฎหมายผู้บริโภคออนไลน์ /  
ปี 2564 เรื่องขยายขอบเขตของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคของ
อาเซียน (ACAN) 
7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน  
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย*  
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของส่วนราชการ 

ศรท. 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ให้บริการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ผู้บริโภค สคบ. (ผ่านระบบ Smile Box และสายด่วน 1166) 

ร้อยละ 85 98 98.43 99.17 ไม่ผ่าน 
เป้าหมายไม่ท้าทาย ต่ ากว่าที่เคยท าได้ในปี
ก่อนหน้า 

2. ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือ* 
ตัวชี้วัดที่แสดงออกถึงความผูกพันและการให้ความร่วมมือจากประชาชนและผู้เข้ามารับการบริการจากส่วนราชการ สะท้อนการปรับเปลี่ยนด้านกาบริการที่เกิด
ประโยชน์ (การเข้าถึงงานบริการผ่านเครื่องมือ Social Listening) 

ทุกหน่วยงาน 

ร้อยละความผูกพันและการให้ความร่วมมือของประชาชนหรือ
ผู้รับบริการ (มิติด้านคุณภาพการท างาน ของ สคบ.) ที่สะท้อนถึง
การปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์เพ่ิมขึ้น โดยส่งผลให้
องค์กรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และปลอดจากการทุจริต 

ร้อยละ 70 - 71.58 79.21 ไม่ผ่าน  
เป้าหมายไม่ท้าทาย ต่ ากว่าปีก่อนหน้าที่เคย
ท าได้ . 

3. ผลการด าเนินการด้านโครงการประชารัฐ  
ตัวชี้วัดที่แสดงการบรรลุผลหรือความส าเร็จของการด าเนินการด้านโครงการประชารัฐ เช่น ยอดการจ าหน่ายสินค้าภายใต้โครงการประชารัฐ ความผูกพันและความร่วมมือ 

ทุกหน่วยงาน 

จ านวนผู้ประกอบธุรกิจที่ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบตรงผ่านระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบตรง (OCPB-Direct) โดยได้รับการจดทะเบียน
อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นการด าเนินการที่มีความสอดคล้อง

400 ราย 352 400 450 ผ่าน 
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ตามโนบายรัฐบาลในการส่ง เสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยทั้งในภาค
การผลิตและบริการเข้าถึงตลาดและส่งเสริมความสามารถของ
ผู้ประกอบการที่ให้บริการแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์มากยิ่งข้ึน 
4. ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการ และนวัตกรรมการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 

กพบ. 

จ านวนผู้รับบริการที่เพ่ิมขึ้นในการเข้ามาใช้บริการ ซึ่งผลมาจากการ
ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ที่มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ผ่าน
ระบบร้องทุกข์ผู้บริ โภค (OCPB Complaint) ระบบไกล่ เกลี่ ย
ออนไลน์ (OCPB D-Mediate) และระบบจดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (OCPB Direct) ในภาพรวม 

5000 ราย 5500 6000 6500 ไม่ผ่าน  
เป้าหมายไม่ท้าทาย ต่ ากว่าปีก่อนหน้าที่เคย
ท าได้ 

5. การแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว มีมาตรฐาน ทันการณ์ และเกิดผล หรือเครือข่ายความร่วมมือ 

สลก. 

ร้อยละของจ านวนเรื่องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
บุคลากรใน สคบ. (เป็นเรื่องร้องเรียนบุคลากรเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
ซึ่งสามารถจัดการข้อร้องเรียนได้ ดังนี้ (ในปี 2562 รับเรื่องจ านวน 
4 เรื่อง สามารถด าเนินการได้ 3 เรื่อง /ปี 2563 รับเรื่องจ านวน 5 
เรื่อง สามารถด าเนินได้จ านวน 4 เรื่อง และปี 2564 รับเรื่องจ านวน 5 
เรื่อง สามารถด าเนินได้จ านวน 4 เรื่อง โดยด าเนินการเป็นไปตามคู่มือ
ปฏิบัติงาน (SOP) สืบสวนข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  สคบ. และเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามล าดับความส าคัญเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

ร้อยละ 80 75 80 80 ไม่ผ่าน  
จ านวนเรื่องร้องเรียนที่แสดงในรายงานฉบับ
นี้ ไม่ตรงกับที่รายงานในฉบับก่อนหน้า 
ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
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7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรและเครือข่าย   
1. จ านวนนวัตกรรมต่อบุคลากร/จ านวนโครงการที่ส าเรจ็จากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย* ตัวชี้วัดของการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากบุคลากรของส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน 
จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากรของส่วน
ราชการ (ปี 2562 ได้แก่ ระบบวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดองค์กร 
(ATM) และระบบแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค, ปี 2563 ได้แก่ ระบบไกล่
เกลี่ยออนไลน์ (OCPB D-Mediate) ระบบจดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (OCPB Direct) และระบบบริการ
คุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect) ปี 2564 ได้แก่ ระบบจอง
ห้องประชุมออนไลน์ ระบบจองรถราชการออนไลน์ ระบบ Chatbot 
และระบบฐานข้อมูลเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค (CPNs) ซึ่งมีการน า
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กรเพ่ิมมากข้ึนทุกปี) 

3 
นวัตกรรม 

2 3 4 ไม่ผ่าน 
ค่าเป้าหมายจ านวนนวัตกรรมไม่ท้าทาย 
เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากรที่ท างานใน
หน่วยงานระดับชาติ 

2. การเรียนรู้และผลการพัฒนา* ตัวชี้วัดของการเรียนรู้และผลการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ สลก. 
ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (โดย
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงตามแผนปฏิบัติราชการของ สคบ. ซึ่งมี
จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี ดังนี้ ปี  2562 มี
จ านวนบุคลากร 255 ราย และได้รับการพัฒนา 198 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 77.65 / ปี 2563 มีจ านวนบุคลากร 284 ราย และได้รับ
การพัฒนา 221 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.82 และปี 2564 มี
จ านวนบุคลากร 262 ราย และได้รับการพัฒนา 206 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 78.63 ซึ่งผลจากการพัฒนาบุคลากรท าให้มีบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาเพ่ิมจ านวนขึ้นทุกปี) 

ร้อยละ 75 77.65 77.82 78.63 ไม่ผ่าน 
 ค่าเป้าหมายไม่ท้าทาย ต่ ากว่าปีก่อนหน้า 
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3. ความก้าวหน้าและการก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งตามแผน ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความก้าวหน้าของบุคลากรและความก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งตามแผน สลก. 
จ านวนบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนระดับก้าวขึ้นสู่ต าแหน่ง โดยเป็นไป
ตามระเบียบ/กฎ ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด (มีการเลื่อนระดับเพ่ิมขึ้น
ทุกปีท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความก้าวหน้าสู่ ต าแหน่ ง 
เพ่ิมมากขึ้น) 

8 ราย 5 6 9 ไม่ผ่าน 
ผลลัพธ์ที่แสดงในรายงานฉบับนี้ไม่ตรงกับ
รายงานฉบับที่แล้ว ขอให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

4. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

สผพ. กพบ. 

จ านวนบุคลากรของส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคี
เครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ ในแต่ละปีมีจ านวน
อาจไม่เท่ากันประกอบกับสถานการณ์โลกปัจจุบันท าให้มีจ านวน
บุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์เพ่ิมมากขึ้นกว่าทุกปี 
โดยแบ่งออกเป็นระดับประเทศ 4 คน (ข้าราชการ) และระดับ
นานาชาติ 11 คน (ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง) 

4 ราย 4 4 11 ผ่าน 

5. จ านวนบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 

สลก. 

จ านวนบุคลากรของ สคบ. ที่ร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการจิตอาสา  
(ปี 2562 โครงการสร้างหัวใจจิตอาสาโดยน้อมน าพระราชปณิธาน
ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน น าโดยผู้บริหาร สคบ. ร่วมคืนทัศนียภาพสู่
ท้องทะเล ณ หาดชะอ า  / ปี 2563 โครงการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย โดยให้ความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ  ซึ่งบุคลากรใน
หน่วยงานร่วมกันลดใช้พลาสติก โฟม เป็นต้น / ปี 2564 โครงการ
ส านักนายกรัฐมนตรี รวมใจ ฝ่าภัยโควิด น าโดยผู้บริหาร สคบ. และ

50 ราย 50 50 100 ผ่าน  
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บุคลากรเจ้าหน้าที่ร่วมกันบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคและมอบ
ให้แก่เด็กโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม) 
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7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ  
1. จ านวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก* 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงความส าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ 

กพบ. 

ได้รับจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงความส าเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการ คือ รางวัลองค์กรคุณธรรม ประจ าปี 2564 ระดับ
คุณธรรม ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ที่มีการพัฒนาท าให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ยกตัวอย่างเช่น การ
จัดท าแผนงานการประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และก าหนด
เป้าหมายในหน่วยงานร่วมกันในการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่ด ี

1 รางวัล - - 1 ไม่ผ่าน 
รางวัลที่แสดงไม่ชัดเจนว่าจะเป็นต้นแบบ
ของความส าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 

2. จ านวน Best practice* ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการที่เป็น Best practice กพบ. สผพ. 
จ านวนภารกิจ/กระบวนงานที่ สคบ.มีการพัฒนาข้อมูลด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือเข้าสู่ระบบบัญชีกลางข้อมูลภาครัฐ ได้แก่
ภารกิจหลักการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงภายใต้
โครงการน าร่องการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีกลางข้อมูล
ภาครัฐ (Government DataCatalog) และระบบนามานุกรม (Directory 
Service) 

1 ภารกิจ - - 1 ไม่ผ่าน 
ไม่ชัดเจนว่า การเข้าร่วมในโครงการน าร่อง
ของกรมบัญชีกลาง แสดงความเป็นต้นแบบ
ที่เป็น Best practice อย่างไร 
 
 

3. จ านวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ ได้แก่  
- รางวัลระดับกรม เป็นรางวัลที่ส่วนราชการระดับกรมมอบให้หน่วยงานย่อยในสังกัด  
- รางวัลระดับกระทรวง เป็นรางวัลที่มอบให้กับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด 

ทุกหน่วยงาน 
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จ านวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม ได้แก่ ปี 2563  
1.รางวัลกิจกรรมโต้วาที 2. รางวัลกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้โครงการบริหารจัดการความรู้ KM/ปี 
2564 1.รางวลักิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอภารกิจคุ้มครองผู้บริโภค 
2. รางวัลกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้มุ่งสู่นวัตกรรม และจ านวน
รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกระทรวง ได้แก่ 1.รางวัลรัฐบาล
ดิจิทัล ประจ าปี 2562 เป็นรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลภายใต้
โครงการยกเลิกส าเนาเอกสารราชการ 2.รางวัลองค์กรคุณธรรมจาก
ส านักนายกรัฐมนตรี ประจ าปี 2564 

3 
รางวัล 

1 2 3 ผ่าน  

4. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการแข่งขัน โดยได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ สพผ. 
รางวัลที่ได้รับในระดับนานาชาติ (ปี 2563ได้รับรางวัล World No 
Tobacco Day Awards 2020 จากองค์กรอนามัยโลกภารกิจด้าน
ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า ส าหรับในปี 2564 ส านักแผนฯ ส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศไม่ได้มีการแข่งขันหรือจัดล าดับในระดับ
นานาชาติ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอประกอบกับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ 

1 รางวัล - 1 - ผ่าน  

5. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก  
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ โดยมีบุคลากรของตนเองได้รับการยกย่องจากภายนอก 

สลก. 

จ านวนบุคลากรของ สคบ. ที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก (รางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563 ได้แก่ นายกิตติ อึ้งมณีภรณ์ นัก
สืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ เป็นข้าราชการดีเด่นภายใน

1 ราย - 1 1 ผ่าน  
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องค์กร ปี 2564 ได้แก่ นายธนาชัย สาธิตวสธุา นักสืบสวน
สอบสวนช านาญการ เป็นข้าราชการดีเด่นภายในองค์กร 
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7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  
1. การบรรลุผลของตัววัดร่วม (กระบวนการที่ด าเนินการข้ามหลายหน่วยงาน)* การจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์การบรรลุผลของตัววัดร่วม ในการมีกระบวนการที่ด าเนินการข้ามหลายหน่วยงานของส่วนราชการ (Area base) ความส าเร็จในการ
ด าเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint KPI) 

สผพ. 

ความส าเร็จในการพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวกับกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย 6 มิติข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติ
บุคคล ข้อมูลร้องทุกข์ผู้บริโภค ข้อมูลอนุญาตประกอบธุรกิจ ข้อมูล
เตือนภัยและข้อมูลด าเนินคดี เช่น กรมการปกครองเชื่อมโยงด้านมิติ
ข้อมูลบุคคลในรายการข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล / 
กรมพั ฒนาธุ รกิ จการค้ า  เชื่ อมโยงด้ านมิ ติ ข้ อมู ลนิ ติ บุ คคล 
ในรายการข้อมูลทะเบียนหนังสือรับรองและข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น 

31 รายการ
บัญชีข้อมูล 

6 26 36 ไม่ผ่าน 
ควรแสดงเป็นผลลัพธ์ของการบรรลุผลของ
ตัววัดร่วมที่เกิดจากการร่วมกันด าเนินงาน 
แต่ผลลัพธ์ที่แสดงเป็นเพียงจ านวนรายการ
ข้อมูลที่ด าเนินการร่วมกัน 

2. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ  สผพ. 
จ านวนผู้ประกอบธุรกิจที่ยื่นจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรง ผ่านระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบตรง (OCPB Direct) (เป็นการส่งเสริมให้ผู้
ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายเป็นการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายและ
เกิดแรงจู ง ใจให้ เกิดการค้าผ่ านช่องทางออนไลน์  ส่ ง เสริม
ความสามารถในการซื้อขายของผู้ประกอบการไทยเพ่ิมขึ้น ซึ่งวัดจาก
จ านวนผู้ประกอบธุรกิจเข้ามายื่นจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียน

400 ราย 352 440 450 ไม่ผ่าน 
ควรแสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านเศรษฐกิจ 
เช่น มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นที่เป็นผล
จากการด าเนินงาน 
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การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี)  
3. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสังคม และความม่ันคง ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสังคม และความมั่นคง สผพ. 
จ านวนผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบต่อการใช้สินค้าและบริการซึ่ง
ต่อมาได้รับการชดเชยเยียวยาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (จากการ
ด าเนินการผ่านระบบเจรจาไกล่เกลี่ยออนไลน์ในชั้นคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการและได้รับการด าเนินการจนได้ข้อยุติเพ่ิมมากขึ้น
ทุกปี) 

15000 
ราย 

10900 11328 16331 ผ่าน 
 

4. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม สผพ. 
จ านวนผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการของผู้ประกอบ
ธุรกิจในด้านสุขภาพ สินค้าหรือบริการและหน่วยงานได้ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพเสริมความงามและสินค้าหรือบริการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยชั้นคณะกรรมการ/
อนุกรรมการและด าเนินการจนได้ข้อยุติที่เพ่ิมขึ้นทุกปี 

5000 ราย 5450 5664 8165 ไม่ผ่าน 
เป้าหมายไม่ท้าทาย ต่ ากว่าที่เคยท าได้ 

5. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม สผพ. 
จ านวนการใช้กระดาษที่มีจ านวนลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ระบบ
ห้องประชุมไร้กระดาษ ระบบจองรถราชการ ระบบจองห้องประชุม
(ท าให้เกิดการลดปริมาณเอกสารหลักฐานที่ประกอบการใช้ประชุม
ในแต่ละปีมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยภาพรวมของระบบ
ดังกล่าว หน่วยงานสามารถลดกระดาษลงได้ร้อยละ 10 ต่อปี  
 
 

5000 รีม 6500 6000 5500 ไม่ผ่าน 
ค่าเป้าหมายไม่ท้าทาย ต่ ากว่าที่เคยท าได้ 2 
ปีก่อนหน้า 
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
ค่าเป้าหมาย

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน 

ความเห็นผู้ตรวจประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ  
1. การลดต้นทุน (ทั้งในระดับกระบวนการที่เกิดจากการปรับปรุงงาน และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้) ตัวชี้วัดของการลดต้นทุนทั้งในระดับกระบวนการอันเกิด
จากการปรับปรุงงาน และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อลดต้นทุนในการท างาน เช่น ต้นทุนที่ลดลงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

สผพ. 

จ านวนต้นทุนที่ลดลงของการน าระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคและระบบ
ไกล่เกลี่ยออนไลน์มาให้บริการกับผู้ร้องทุกข์และผู้ประกอบธุรกิจ
(เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
กับผู้ร้องทุกข์และผู้ประกอบธุรกิจได้และสามารถช่วยลดต้นทุนการ
เดินทางเพ่ือมาติดต่อกบั สคบ. ได้เพ่ิมมากข้ึน 

2.5  
ล้านบาท  

4  3   2.5 ไม่ผ่าน 
ไม่ได้แสดงผลลัพธ์การลดต้นทุนของการ
ให้บริการด้าน 
ผู้ให้บริการ หรือลดต้นทุนของหน่วยงาน 

2. จ านวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ* ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ กพบ. 
จ านวนนวัตกรรมของหน่วยงานที่ได้รับการปรับปรุงกระบวนการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน (เพ่ือตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์ ระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงฯ ระบบแจ้ง
เตือนภัยผู้บริโภค และระบบ/นวัตกรรมที่มีการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการภายใน ได้แก่ ระบบสารบรรณฯ ระบบห้องประชุมไร้
กระดาษ ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายและระบบวิเคราะห์และติดตาม
ตัวชี้วัดองค์กร 

3 นวัตกรรม 1 3 4 ไม่ผ่าน 
ผลลัพธ์จ านวนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในรายงาน
ฉบับนี้ ไม่ตรงกับในรายงานฉบับก่อนหน้า 
ในปี 2564 เดิมมีเพียง 2 นวัตกรรม แต่
ฉบับนี้เพิ่มเป็น 4 นวัตกรรม ขอให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

3. ผลการปรับปรุงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล* (Open Data, เชื่อมโยงข้อมูล, Digitize Process, e-Services) 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการ และการบริการจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ตัวชี้วัดด้านการเปิดข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล 
การปรับปรุงบริการ การให้บริการด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สผพ. 

ระยะเวลาที่ลดลงของการให้บริการผ่านระบบบริการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (OCPB Connect) โดย สคบ.มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการ

6 วัน 30 15 7 ไม่ผ่าน 



  หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ    ๑๕๙ 
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
ค่าเป้าหมาย

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน 

ความเห็นผู้ตรวจประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

คุ้มครองผู้บริโภคระหว่างหน่วยงานจ านวน 28 หน่วยงาน ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือเรียกใช้ข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในมิติต่าง ๆ เช่น ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ 
สถิติรายงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ข่าวสารองค์ความรู้และแจ้ง
เตือนภัยสินค้าและบริการ โดยก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และลดระยะเวลาการขอข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

เป้าหมายไม่ท้าทาย เคยลดลงได้ 30 วัน ใน
ปี 2563 
 

4. ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ กพบ. 
ระยะเวลาที่ลดลงของการน าระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้และ
ให้บริการภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 (ระบบ e-
Service หลักของหน่วยงาน เช่น ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (OCPB 
Complaint)ระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ (OCPB D-Mediate) ระบบจด
ทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (OCPB 
Diect) โดยด าเนินการตามกระบวนการภายใต้แผนด าเนินธุรกิจ 
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  (Business Continuity Plan :  BCP)  ซึ่ งท า ให้
ระยะเวลาการให้บริการลดลงและท าให้บรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้รับบริการในการร้องทุกข์ได้รวดเร็วเพ่ิมข้ึน 

1 วัน - 7 1 ไม่ผ่าน  
ตัววัดไม่สอดคล้อง และเป้าหมายไม่ท้าทาย 
เคยลดลงได้ 7 วันในปี 2563 

5. นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย กกค. 
จ านวนของกฎหมายที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง แก้ไข เพ่ือการ
ปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งมีการ
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขในด้านพระราชบัญญัติ และกฎหมายล าดับ
รองระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เพ่ือให้ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์
ในปัจจุบัน)  

5 ฉบับ 5 5 6 ผ่าน 



  ทีมงานจัดท า      ค 
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ทีมงานจัดท า 
กำรถอดบทเรียน กำรประเมินสถำนะหน่วยงำนภำครัฐในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) 
จรัสศรี ผดุงผล (ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 
ธนา เน่ืองจ านงค์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
พรรณราย สุขก าเหนิด (เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
ภัทร์ชนก อุตพันธ์ (เจ้าพนักงานธุรการ) 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ  

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี 
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