
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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คำนำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์ภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารงานมีการพัฒนา
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้
เกิดความชัดเจนมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่ประชาชนยิ่งขึ้น  ซึ่งมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
สคบ. ในฐานะหน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมินฯ ได้ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการฯ พร้อมทั้งกำหนดแนวทาง/วิธีการ
ในการดำเนินงานต่างๆ ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องในการพัฒนางานด้านความโปร่งใส และจริยธรรม   
ตามภารกิจงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้บริโภค      
และการให้บริการแก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน เช่น การรับจดทะเบียนผู ้ประกอบธุรกิจขายตรง       
และตลาดแบบตรง , การสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ฯ เป็นต้น 

สำนักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค ในฐานะหน่วยงานที ่มีความมุ ่งมั ่นในการ
ดำเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานด้านคุณธรรม/ความโปร่งใส และให้ความสำคัญในการ แสดง
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความมุ่งมั่นใน
ยกระดับการบริหารงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่น
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการของ สคบ. ไดส้ะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
จึงได้นำผลการประเมิน ITA มาวิเคราะห์และกำหนดเป็นมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

๑.ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน ITA  
 

 1.๑ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภ าคร ั ฐ  ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ ำป ี ง บปร ะม า ณ  พ . ศ .  ๒๕๖ ๕ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้ทราบสถานะปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสของหน่วยงาน ซึ ่งช่วยให้หน่วยงานพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จะต้อง
มีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565  ซึ่งมีวิธีการเก็บข้อมูล ๓ ส่วน จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่  
   1) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
    1.1) การปฏิบัติหน้าที่ 

1.2) การใช้งบประมาณ 
1.3) การใช้อำนาจ 
1.4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
1.5) การแก้ปัญหาการทุจริต 

   2) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
    2.1) คุณภาพการดำเนินงาน 

2.2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
2.3) การปรับปรุงการทำงาน 

   3) แบบตรวจการเป ิดเผยข ้อม ูล (Open data integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
    3.1) การเปิดเผยข้อมูล 

3.2) การป้องกันการทุจริต 
   ๔) เกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น ๗ ระดับ กำหนดเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินไม่
ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ ดังนี้ 
    

คะแนนการประเมิน ระดับ 
๙๕.๐๐ - ๑๐๐ AA 

๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙ A 
๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙ B 
๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙ C 
๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙ D 
๕๐.๐๐ - ๕๔.๙๙ E 

๐ -  ๔๙.๙๙ F 
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๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
  ๒.๑ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ พบว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีผลคะแนนอยู่ที่
ร้อยละ ๙๐.๑๔ คะแนนได้ระดับผลการประเมิน ระดับ A โดยมีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้  

 

ประเภทแบบวัด น้ำหนัก ตัวช้ีวัด 
ผลคะแนนการ
ประเมิน(ร้อยละ) 

1. แบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal 
Integrity and 
Transparency 
Assessment : IIT 

๓๐ 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ 
1.2 การใช้งบประมาณ 
1.3 การใช้อำนาจ 
1.4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
1.5 การแก้ปัญหาการทุจริต  

91.99 
82.๒๑ 
8๖.๘๕ 
8๒.๖๓ 
86.๓๗ 

รวม 86.๐๐ 
 

๒. แบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External 
Integrity and 
Transparency 
Assessment : EIT) 

๓๐ 2.1 คุณภาพการดำเนินงาน 
2.2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
2.3 การปรับปรุงการทำงาน 

86.02 
76.75 
80.55 

รวม 80.11 

3. แบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูล 
(Open data 
integrity and 
Transparency 
Assessment: OIT) 

๔๐ 3.1 การเปิดเผยข้อมูล 
3.2 การป้องกันการทุจริต 
 

100.00 
100.00 

รวม 100.00 
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๒.๒ สถิติผลการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ผ่าน ๓ ปี 
ย้อนหลัง มีผลคะแนน ดังนี้  

 

ปีงบประมาณ 
ผลคะแนน
ประเมินฯ 

ระดับ 
แบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) 

แบบวัดการรับรู้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) 

แบบตรวจ
การเปิดเผย
ข้อมูล (OIT) 

หมายเหตุ 

2563 79.35 B ๘๑.๙๐ ๕๙.๑๗ ๙๒.๖๕ - 
2564 89.66 A ๘๖.๖๔ ๗๙.๐๘ 100.00 - 
2565 90.14 A 86.๐๐ 80.11 100.00 - 

 

๓. ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน 

   ๓.๑ แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) ควรพัฒนา/ปรับปรุง ได้แก ่

- ควรมีการวิเคราะห์วิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งบประมาณ พร้อมทั้ง
ดำเนินการให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั ่วถึงผ่านรูปแบบการสื ่อสารต่างๆเช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก และช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน เป็นต้น  

- ควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พร้อมทั้งกำกับติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ ให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุด  

 
- ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ ่าย

งบประมาณ 
- ควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ – สอบถาม เกี่ยวกับขั้นตอนการ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก  
เพ่ือความสะดวกต่อการทักทวงและร้องเรียน 
   ๓.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ควรพัฒนาแลปรับปรุง ได้แก ่

- ควรพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทาง
หลากหลายมากขึ้น และสร้างความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเพ่ิมขึ้น 

- หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง รวมทั้งควรจัดทำช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น
Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น และ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถ
สังเกตเห็นได้โดยง่าย 
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- หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ และควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งควรเผยแพร่ช่องทางการ
ร้องเรียนเจ้าหน้าทีใ่นจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย  
   ๓.๓  แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
 

๔. วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อพกพร่องหรือจุดอ่อน และประเด็นที ่ต้องพัฒนาให้ดีขึ ้นของสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 จากการเปรียบเทียบผลการประเมินฯ ITA ๓ ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. 
๒๕๖๕ ) ปรากกฏผล ดังนี้  

 

  ๔.๑ พบว่า ผลการประเมิน ITA ที ่ สคบ. ได้ร ับ มีคะแนนเพิ ่มขึ ้นตามลำดับ  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานมีผลการประเมินรวม 79.35 คะแนน อยู่ในระดับ B ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ หน่วยงานมีผลการประเมินรวม 89.66 คะแนน อยู่ในระดับ A ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงาน
มีผลการประเมินรวม 90.14 คะแนน อยู่ในระดับ A แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส ของ สคบ. ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลมาจากการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร
และบุคลากรของ สคบ. ที่มีความตระหนักและมุ่งมั่นในการนำแนวทาง/มาตรการดำเนินงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสที่เป็นจุดอ่อนมาร่วมกันพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและความเชื่อมั่น
แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในอนาคต สคบ. จะต้องรักษาคุณภาพการดำเนินงานและพัฒนาแนวทางการ
บริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อจะสามารถทำให้ผลการดำเนินงาน
ของ สคบ. มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม และเกิดความเชื ่อมโยงสอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA  ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับการ
บริการในการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีคุณภาพอย่างยั่งยืน ต่อไป  
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  ๔.๒  แบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานมีผลการประเมินรวม 
๘๑.๙๐ คะแนน ป ีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน ่วยงานม ีผลการประเม ินรวม ๘๖.๖๔  คะแนน                     
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานมีผลการประเมินรวม ๘๖.๐๐ คะแนน แสดงให้เห็นว่า                
การดำเนินงาน ในส่วนของ ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ           
4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และ 5) การแก้ปัญหาการทุจริต มีการพัฒนาดีขึ ้น อย่างชัดเจน             
แต่อย่างไรก็ดี สคบ. จะดำเนินการพัฒนาต่อยอดในประเด็นต่างๆ ให้เกิดความชัดเจน และมีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น 

        ประเด็นที่ควรจะพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน ได้แก่ 

- การพัฒนาช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในส่วนที ่เก ี ่ยวข้องกับ
งบประมาณให้เกิดความน่าสนใจ ตั้งแต่ ขั้นตอนการขอรับการจัดสรรงบประมาณ การ
จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ 
สคบ. ให้สามารถเข้าถึงและเกิดการรับรู้ เข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ สคบ. 

- การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ สคบ. เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น โดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการในกระบวนการขั้นตอน
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ จนถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อให้เจ้าหน้าที ่เกิดความตระหนักและใส่ใจที ่จะรับรู้
รับทราบอย่างทั่วถึง ยิ่งขึ้น 

- การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้มี
ความชัดเจน ให้สามารถติดต่อสอบถามและเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนฯ ได้อย่าง
สะดวก เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน รวมทั้งสามารถติดตามผลการดำเนินการได้อย่างชัดเจน 

  ๔.๓ แบบวัดการร ับร ู ้ของผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT)  พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานมีผลการประเมินรวม 
๕๙.๑๗ คะแนน ป ีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ หน ่วยงานม ีผลการประเม ินรวม ๗๙.๐๘  คะแนน                     
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานมีผลการประเมินรวม 80.11 คะแนน แสดงให้เห็นว่า                 
การดำเนินงานในส่วนของ ๓ ตัวชี้ ว ัด ได้แก่ 1) คุณภาพการดำเนินงาน 2) ประสิทธิภาพการสื ่อสาร              
3) การปรับปรุงการทำงาน สามารถดำเนินการได้ในระดับค่อนข้างดี ซึ่งทั้ง ๓ ประเด็น นี้ สคบ. จะต้องเน้น
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ และสร้างความตระหนักในการให้ความสำคัญแก่ผู้รับบริการในฐานะหน่วยงานรับ
เรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค และให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

ทั้งนี้ ประเด็นการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT สคบ. มีความท้าทายในส่วน
การดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภค เนื่องจากการให้ความเป็นธรรมในการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ มีกระบวนการและขั้นตอนดำเนินงานการกฎหมายที่กำหนด 
โดยจะใช้วิธีการรวบรวมพยานหลักฐาน และข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างรอบด้าน เพื่อให้การเกิดความเป็นธรรมทั้ง
สองฝ่าย ในบางกรณีผู้บริโภคอาจไม่ได้รับความพึงพอใจตามที่คาดหวัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตอบแบบ
สำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
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คล่องตัว และสร้างมาตรฐานความประทับใจในการกระบวนการทำงานของหน่วยงานแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น 
สคบ.เห็นควรดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

          ประเด็นที่ควรจะพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน ได้แก่ 

   - การพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลด้านการคุ ้มครองผู ้บริโภคให้มีความ
หลากหลาย เหมาะสม และสามารถกลุ่มผู้รับบริการที่มีความแตกต่างเช่น เพศ ,อายุ, 
อาชีพ, รายได้, และสถานนะทางสังคม ฯ เป็นต้น โดยการให้เกิดความสะดวก ง่าย    
ไม่ซับซ้อน และมีความกระชับ ชัดเจน มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

 - การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถติดต่อ 
สื่อสาร กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้ง
การให้ความสำคัญในการตอบข้อซักถาม จากประชาชน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว   
ทันต่อสถานการณ์  

 - การเปิดเผยช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ให้แก่ประชาชนรับทราบ และเผยแพร่   
แก่สาธารณะชน ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ง่าย ไม่ซับซ้อน และกำหนด
มาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ให้เกิดความชัดเจน และสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ผู ้ร ้องเรียน/ผู ้แจ้งเบาะแส เพื ่อให้ประชาชนเกิดความเชื ่อมั ่นใน
กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 

๔.๔  แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานมีผลการประเมินรวม ๙๒.๖๕ คะแนน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานมีผลการประเมินรวม ๑๐๐ คะแนน และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หน่วยงานมีผลการประเมินรวม ๑๐๐ คะแนน แสดงให้เห็นว่า สคบ. ทั้งในส่วนของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ได้
ดำเนินการให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานแก่สาธารณะชน ได้อย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
การประเมิน ITA ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  

ประเด็นที่ควรจะพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน ได้แก่ 

- สคบ. จะมุ่งมั่นรักษามาตรฐานและพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของ สคบ. ให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้ข้อมูลที่ใช้ในการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน มีความทันสมัย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้เกิดความ
โปร่งใสในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความเชื่อมั่นใน
การให้บริการของหน่วยงานที่มีต่อประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป  
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

ลำดับ มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
แนวทางในการ

กำกับติดตามและ
รายงานผล 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 พัฒนาช่องทางการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ด ้านการใช ้จ ่าย
งบประมาณ 

- เผยแพร่ข้อมูลด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ทั ้งในส่วนของ เอกสารหนังสือแจ้งเวียน,
บอร์ดประชาสัมพันธ์, และช่องทางออนไลน์  
- จัดประชุมเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ของ สคบ.ผ่านทางออนไลน์เพื่อให้บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ของ สคบ. ได้มีโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วมมากข้ึน 

รายงานผลให้ กพบ. 
ทราบ ภายในวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

สลก./สผพ. 

2 ให ้คำปร ึกษาในการ เสนอขอ
โครงการ/กิจกรรมประจำปี 

- ดำเนินการจัดประชุมให้คำปรึกษาในการ
จัดทำข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้อง
กับแนวทางที่สำนักงบประมาณ ทุกสำนัก/
กอง/กลุ่ม เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ 
สคบ. เกิดความรู้ความเข้าใจตรงกัน รวมทั้ง
สามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ทั ้งใน
ระดับหน่วยงานและระดับประเทศ 

รายงานผลให้ กพบ. 
ทราบ ภายในวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

สผพ. 

๓ การเร ่ งร ัดต ิดตามการใช ้จ ่าย
งบประมาณประจำปี 

- ดำเนินการจัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้
จ ่ า ย ง บ ป ร ะม า ณ ป ร ะจ ำ ป ี  โ ด ย ผ ่ า น
กระบวนการจัดประชุมทั ้ง การจัดในห้อง
ประชุมปกติ และห้องประชุมออนไลน์ เพ่ือให้
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ใน สคบ. มีส่วนร่วม
และร่วมกันเสนอความคิดเห็น/แก้ไขปัญหา 
ในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

รายงานผลให้ กพบ. 
ทราบ ภายในวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

สลก./สผพ. 

๔ ส ่งเสร ิมการเผยแพร ่ช ่องการ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

- ประกาศเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที ่ให้แก่บุคลากรภายใน
และประชาชนภายนอกรับทราบ ผ่านทาง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ. และหน้า
เว็บไซต์หลักของ สคบ. ให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงช่องทางการร้องเรียนฯ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ง่าย ไม่ซับซ้อน  
- จัดทำมาตรฐานในการบริหารจัดการเรื ่อง
ร้องฯ เพ่ือเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน 

รายงานผลให้ กพบ. 
ทราบ ภายในวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

สลก. 



 
- ๑๐ - 

 
 
 

  

 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

ลำดับ มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
แนวทางในการ

กำกับติดตามและ
รายงานผล 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

- จัดนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน และผู้
แจ้งเบาะแส 
 

๕ พัฒนา/ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล
ข ่ า ว ส า ร ด ้ า น ก า ร ค ุ ้ ม ค ร อ ง
ผู ้บร ิโภคใหแก่ประชาชนอย ่าง
ทั่วถึง 

- พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลด้านการ
คุ ้มครองผ ู ้บร ิโภคให้ม ีความหลากหลาย 
เหมาะสม และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการ
ที ่ม ีความแตกต่างเช่น เพศ ,อายุ, อาชีพ, 
รายได,้ และสภาพพ้ืนที ่ฯ เป็นต้น โดยการให้
เกิดความสะดวก ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความ
กระชับ ชัดเจน มากยิ ่งขึ ้น เช่น ช่องทาง 
LINE,  Facebook, youtube, Instagram, 
Twitter ,โทรทัศน์ , วิทยุ เป็นต้น  
 

รายงานผลให้ กพบ. 
ทราบ ภายในวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

กผป. 

๖ พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลในการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

- พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถติดต่อ สื่อสาร 
กับหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องในการคุ ้มครอง
ผู้บริโภคทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อให้การ
ดำเนินงานด้านการคุ ้มครองผู ้บริโภคเกิด
ความรวดเร็วและครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  
 

รายงานผลให้ กพบ. 
ทราบ ภายในวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

สผพ. 
(ส่วน

เทคโนโลยี) 

๗ พัฒนาช ่องทางในการตอบข้อ
ซ ั ก ถ า ม ข ้ อ ป ั ญ ห า ร ะ ห ว ่ า ง
หน่วยงานกับผู้บริโภคให้มีความ
ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น 

- พัฒนาระบบ AI พี่ปกป้อง Chatbot (การ
สื ่อสารแบบสองทาง) ให้สามารถตอบข้อ
ซักถาม จากประชาชน ด้วยความถูกต้อง 
รวดเร ็ว ครอบคลุม  ช ัดเจน และ ทันต่อ
สถานการณ ์

รายงานผลให้ กพบ. 
ทราบ ภายในวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

สผพ. 
(ส่วน

เทคโนโลยี) 

๘ พัฒนา/ปร ับปร ุงข ้อมูลภายใน
หน่วยงานให้มีความทันสมัย 

- พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ที่ ใช้ใน
การเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ของ สคบ. ให้มี
ความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเกิดความ
น่าสนใจ ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และ
สร ้างความเช ื ่อม ั ่นในการให้บร ิการของ
หน่วยงานที่มีต่อประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป 

รายงานผลให้ กพบ. 
ทราบ ภายในวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

สผพ. 
(ส่วน

เทคโนโลยี)
และ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 


