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1. ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารราชการ (พบร.) 
1.1  งานด้านค ารับรองการปฏิบัติราชการ การจัดท าตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สคบ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจ านวนทั้งสิ้น ๔ ตัวชี้วัด สามารถสรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 
๑ 

Function 
Base 

๑ 
ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้ข้อยตุิ 
๑.๑ เรื่องร้องเรียนในปีปัจจุบันที่ได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้ข้อยุต ิ
 

เป้ำหมำยขั้นต่ ำ 
(๕๐) 

เป้ำหมำยมำตรฐำน 
(๗๕) 

เป้ำหมำยขั้นสูง 
(๑๐๐) 

63.70  71.02  78.34 

 
ส านัก 
กอง 

รับเรื่อง ยุติ คงค้าง คิดเป็น 

กคฉ. 1,301 1,223 78 94.00 
กคต. 1,848 1,696 152 91.77 
สปจ. 1678 1,336 342 79.62 
กคส. 1,964 1,436 528 73.12 
ศคพ. 3,643 2,263 1,380 62.12 
กคฆ. 5,597 1,755 3,842 31.36 
รวม 16,031 9,709 6,322 60.56 

 
เง่ือนไข นับเรื่องเข้ำตั้งแต่วันท่ี 1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63 
          นับเรื่องเสร็จ ถึงวันท่ี  30 ก.ย. 63 

กคฉ. ร้อยละ 91.62 
กคต. ร้อยละ 87.39 
สปจ. ร้อยละ 77.12 
กคส. ร้อยละ 69.76 
ศคพ. ร้อยละ 56.44 
กคฆ. ร้อยละ 30.61 
 
คิดเป็นร้อยละ 60.56 
ณ วันท่ี 1 ต.ค 2563 

กคส.  
กคต. 
สปจ.  
กคฆ.  
กคฉ.  
ศคพ. 

๑.๒ เรื่องร้องเรียนในอดตีที่ค้ำงอยู่ท่ีได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้ข้อยตุิ 
 

เป้ำหมำยขั้นต่ ำ 
(๕๐) 

เป้ำหมำยมำตรฐำน 
(๗๕) 

เป้ำหมำยขั้นสูง 
(๑๐๐) 

80  92  ๑๐๐  
 

ส านัก 
กอง 

ฐาน 
ก.พ.ร. 

ยุติ คงค้าง 
คิดเป็น
ร้อยละ 

กคต. 28 28 - 100 
กคฉ. 229 227 2 99.13 
สปจ. 187 161 26 86.10 
กคส. 1,246 864 382 69.34 
ศคพ. 579 212 367 36.61 
กคฆ. 1,333 127 1,206 9.53 
รวม 3,602 1,619 1,983 44.95 

 
เง่ือนไข นับเรื่องเสร็จ ถึงวันท่ี  30 ก.ย. 63 

กคต. ร้อยละ 100 
กคฉ. ร้อยละ 84.72 
สปจ. ร้อยละ 77.01 
กคส. ร้อยละ 64.13 
ศคพ. ร้อยละ 36.61 
กคฆ. ร้อยละ 9.53 
 
คิดเป็นร้อยละ 44.95 
ณ วันท่ี 1 ต.ค 2563 

กคส.  
กคต. 
สปจ.  
กคฆ.  
กคฉ.  
ศคพ. 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 
๒ 

Agenda Base 

๓ 
ตัวช้ีวัด 

 

๑. ควำมส ำเรจ็ในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมใน
กำให้บริกำรดำ้นกำรคุม้ครองผู้บรโิภค โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลและกำร
บริหำรจดักำรข้อมลูกำรคุ้มครองผูบ้ริโภค ๖ ประเภท ได้แก่ ข้อมูลบคุคล 
ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลกำรร้องทุกข์ผู้บริโภค ข้อมูลกำรอนุญำตประกอบ
ธุรกิจ (ใบอนุญำต) ข้อมูลกำรเตือนภัย/ข้อมลูข่ำวสำร/องค์ควำมรู้ และ
ข้อมูลกำรด ำเนินคดี โดยด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนเป้ำหมำย จ ำนวน 
๒๘ หน่วยงำน มจี ำนวนทั้งสิ้น ๙9 รำยกำรบัญชีข้อมลู โดยมีแผน
ด ำเนินกำรระยะ ๓ ปี (ปี 2563 ถึง 2565) และมีเป้ำหมำยด ำเนนิกำร
ในปี 2563 จ ำนวน 25 รำยกำรบัญชีข้อมูล 
 

เป้ำหมำยขั้นต่ ำ  
(๕๐) 

เป้ำหมำยมำตรฐำน 
(๗๕) 

เป้ำหมำยขั้นสูง 
(๑๐๐) 

ควำมส ำเร็จของกำร
เชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงำนเป้ำหมำย 
จ ำนวน 19 รำยกำร 

ควำมส ำเร็จของกำร
เชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงำนเป้ำหมำย 
จ ำนวน 25 รำยกำร 

ควำมส ำเร็จของกำร
เชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงำนเป้ำหมำย
จ ำนวนมำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ 26 รำยกำร 

 
เง่ือนไข วิธีกำรนับรำยกำรบัญชีข้อมูล นับจำกควำมส ำเร็จของกำรเช่ือมโยง
ข้อมูลของ สคบ. 

ปัจจุบันเช่ือมโยงข้อมูล
กับหน่วยงำนเป้ำหมำย 
ได้จ ำนวน  26 รำยกำร
ข้อมูล (ขั้นสูง) 

 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

 

๒. กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
(ร้อยละกำรรับรู้ข้อมูลด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคของประชำชน) 

เป้ำหมำยขั้นต่ ำ 
(๕๐) 

เป้ำหมำย
มำตรฐำน (๗๕) 

เป้ำหมำยขั้นสูง 
(๑๐๐) 

ร้อยละ 78  ร้อยละ 80  ร้อยละ 82  
 
เง่ือนไข มีแผนกำรพัฒนำงำนประชำสัมพันธ์เชิงรุกด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค และแผนกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรรับรู้ข้อมลูข่ำวสำร
ของผู้บริโภค เพื่อพัฒนำให้เกิดควำมรวดเร็ว โดยน ำผลข้อมูลจำกผลกำร
ส ำรวจกำรรับรู้ข้อมูลด้ำนกำรคุม้ครองผู้บริโภคของประชำชนท่ีไดม้ำ
ประกอบกำรวิเครำะห์จัดท ำแผนฯ ดังกล่ำว 

ร้อยละ 83.12 
และมีแผนกำรพัฒนำ
งำนประชำสัมพันธ์ฯ 
และแผนกำรปรับปรุง 
กำรด ำเนินงำนฯ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
(ข้ันสูง) 

กผป. 

๓. ผลสัมฤทธ์ิของกำรพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรคุม้ครองผูบ้ริโภค  
(จ ำนวนเครือข่ำยที่ท ำกิจกรรมคุม้ครองผู้บรโิภคตำมบทบำทหน้ำท่ีหลัก
ของ สคบ.) 

เป้ำหมำยขั้นต่ ำ  
(๕๐) 

เป้ำหมำย
มำตรฐำน (๗๕) 

เป้ำหมำยขั้นสูง 
(๑๐๐) 

34 เครือข่ำย  44 เครือข่ำย 53 เครือข่ำย 
 
เง่ือนไข มีแผนพัฒนำเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคประกอบกำรประเมินผลใน
ปลำยปีโดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร แล้วเสร็จภำยใน
ปีงบประมำณ 2563 
 

ส่งเสริมเครือข่ำยท ำ
กิจกรรมเผยแพร่
ประชำสมัพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรดำ้นกำร
คุ้มครองผู้บริโภค
จ ำนวน 39 เครือข่ำย 
และมีแผนพัฒนำ
เครือข่ำยฯ (ข้ันต่ ำ) 

กผป. 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 
๓  

Area Base 

 
- ไม่มีกำรประเมินในองค์ประกอบนี้ - 

องค์ประกอบท่ี 
๔ 

Innovation 
Base 

 มีควำมเช่ือมโยงกับองค์ประกอบท่ี 2 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมในกำรให้บริกำรด้ำนกำรคุ้มครองผู้บรโิภค 

องค์ประกอบท่ี 
๕ 

Potential 
Base 

 

- ไม่มีกำรประเมินในองค์ประกอบนี้ - 

 
 หมายเหตุ : กำรประเมินผลตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไม่ต้องน ำผลกำรด ำเนินงำนใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มำประเมินฯ  
แต่ให้มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน (Monitoring) และให้ส่วนรำชกำรถอดบทเรียนกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ Covid-19 
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1.2  งานด้านตัวช้ีวัดผู้บริหารองค์การ 
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดผู้บริหารองค์การประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ 12 เดือน) 
มีจ านวน 10 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้ 

ประเภท
ตัวชี้วัด 

รายละเอียด ผลการด าเนินงาน (รอบ 12 เดือน) ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด
ผู้บริหำร
องค์กำร 

 

1. กำรลดพลังงำน 
นับตั้งแต่ ก.ย. 62 – ส.ค. 63 
- ลดพลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ ร้อยละ 10  
- ลดพลังงำนด้ำนน้ ำมันเช้ือเพลิง ร้อยละ 10 

รับผลคะแนนจำกส ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน 
ไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 63.33 คิดเป็น 5 คะแนน 
น้ ามันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 82.77 คดิเป็น  
5 คะแนน 

สลก. 

๒. มำตรกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน 
ภำครัฐ 
- พิจำรณำกำรลดขยะ 4 ประเภท ได้แก่  
  1) ลดขยะมูลฝอยร้อยละ 10  
  2) ลดกำรใช้ถุงพลำสติกร้อยละ 30 
  3) ลดแก้วพลำสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ร้อยละ 30 
  4) ลดโฟมบรรจุอำหำร ร้อยละ 100 

1) ลดขยะมูลฝอย ลดลงได้ร้อยละ 67.97 
2) ลดกำรใช้ถุงพลำสติก ลดลงได้ร้อยละ 86.93 
3) ลดแก้วพลำสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดลงได้ร้อยละ 77.21 
4) ลดโฟมบรรจุอำหำร ลดลงได้ร้อยละ 99.86 

สลก. 

๓. กำรก ำกับดูแลกำรทุจริต  
ใช้ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน 
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (ITA) ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

ผลกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสใน 
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (ITA)  
คิดเป็นร้อยละ 79.35 อยู่ในระดบั B 

ทุก
หน่วยงำน 

 
๔. ภำวะผู้น ำ  
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะของผู้บริหำร 
เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจและกำรร่วมแรงร่วมใจของบุคลำกร
ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อน ำองค์กำรให้บรรลุภำรกิจตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้จ ำนวน 10 ประเด็น ด้วยวิธีกำร 
ประเมิน Online Survey โดยผู้ใต้บังคับบัญชำ 

ด ำเนินกำรประเมินครบถ้วน ร้อยละ 100 
 

ทุก
หน่วยงำน 

 
 

๕. ระบบติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนของ 
องค์กำร (Self Assessment) พิจำรณำ 3 ประเด็น  
พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบ  
- ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน 
ขององค์กร 
- ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรรำยงำนและประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
- ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

ด ำเนินตอบครบถ้วนทุกประเด็น 
 

ทุก
หน่วยงำน 

๖. กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดจิิทัลในองค์กำร  
(Digital Transformation) (Self Assessment)  
พิจำรณำ 5 ประเด็น พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
- ใช้อีเมล์กลำงภำครัฐ (@domain.go.th) ใน 
กำรติดต่อสื่อสำรในภำครัฐ  
- มีกำรน ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
- ให้บริกำรแก่ประชำชนและผูร้ับบริกำรผ่ำน Internet 
หรือ Mobile App 
- มีกำรเผยแพร่ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ (Open Data) 

ด ำเนินกำรตอบครบถ้วนทุกประเด็น  
 

ทกุ
หนว่ยงาน 
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ประเภท
ตัวชี้วัด 

รายละเอียด ผลการด าเนินงาน (รอบ 12 เดือน) ผู้รับผิดชอบ 

 ผ่ำนเว็บไซต ์
- มีกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มำประยุกต์ใช้ใน 
กำรปฏิบัติงำน 
๗. กำรสร้ำงคณุธรรม จริยธรรมในองค์กำร  
(Online Survey) โดยผู้ใต้บังคับบัญชำ 

ด ำเนินกำรประเมินครบถ้วน ร้อยละ 100 
 

ทุกหน่วยงำน 

๘. กำรเสรมิสร้ำงขวัญก ำลังใจ/กำรดูแลเอำใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ (Online Survey) โดยผู้ใต้บังคับบัญชำ 

ด ำเนินกำรประเมินครบถ้วน ร้อยละ 100 
 

ทุกหน่วยงำน 

๙. กำรบรูณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน  
(Self Assessment) พิจำรณำ 3 ประเด็น พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
- มีแนวทำง รูปแบบหรือมีกำรออกแบบกำรเช่ือมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงำนอื่น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรเช่ือมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงำนอ่ืนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
- มีกำรประสำน/บูรณำกำรร่วมกบัหน่วยงำนอื่น  
ในกำรป้องกันหรือแก้ไขสถำนกำรณ์กำรระบำดของ  
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่ำ 2019 

ด ำเนินกำรตอบครบถ้วนทุกประเด็น  
 
 

 

สผพ. 
(ส่วนเทคโน) 

10. ประเด็นกำรชี้แจงและกำรตรวจสอบข่ำวปลอม  
1. กำรช้ีแจงประเด็นส ำคัญที่ทันตอ่สถำนกำรณ์ (ถ้ำมี)  
- พิจำรณำควำมสำมำรถของหัวหน้ำ  
ส่วนรำชกำรในกำรชี้แจงประเด็นส ำคัญ   
และสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแก่ประชำชน 
เกี่ยวกับกำรปฏบิัติรำชกำรของหน่วยงำนท่ีอยู่ในควำม 
รับผิดชอบ และชี้แจงทันภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด   
 
2. กำรตรวจสอบข่ำวปลอม (ถ้ำม)ี ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 – 
15 ส.ค. 63  
- พิจำรณำควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข่ำวปลอม 
จำกศูนย์ต่อต้ำนข่ำวปลอม (Anti Fake News) ซึ่งเป็น
นโยบำยส ำคัญของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำกำรรับรู้
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ และตอบกลับ
ทันภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด (2 ช่ัวโมง) หลังจำกไดร้ับ
แจ้งผ่ำนทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส ์

 
 
 

ไม่ม ี 
 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

 
 
 

กผป. 
 
 
 

 
 

กผป. 
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รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 (1) การลดพลังงานด้านไฟฟ้าและด้านน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นกำรวัดควำมสำมำรถของส่วนรำชกำรใน
กำรลดพลังงำน พิจำรณำจำกพลังงำน 2 ชนิด คือ พลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ และพลังงำนด้ำนน้ ำมันเชื้อเพลิง
ต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยเป้ำหมำยประเทศลดได้ร้อยละ 10 ผลการประเมินส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการใช้พลังงานด้านไฟฟ้า ลดลงคิดเป็นร้อยละ 63.33 และพลังงาน 
ด้านเชื้อเพลิง ลดลงคิดเป็นร้อยละ 82.77 เป็นไปตามเป้าหมาย 

 (2) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เป็นกำรวัดควำมสำมำรถของส่วนรำชกำรและ
จังหวัด ในกำรลดและคัดแยกคัดขยะมูลฝอยในหน่วยงำนของรัฐ ประเมินโดยกรมควบคุมมลพิษ พิจำรณำจำก
ควำมสำมำรถในกำรลดปริมำณขยะเฉลี่ยทั้ง 4 ประเภท โดยมีเป้ำหมำยที่ ส ำนักงำน ก.พ.ร ก ำหนดในแต่ละ
ประเภท คือ ขยะมูลฝอยที่ส่งก ำจัด (ร้อยละ 10) ถุงพลำสติกหูหิ้ว (ร้อยละ 30) แก้วพลำสติกหูหิ้ว  
(ร้อยละ 30) และโฟมบรรจุอำหำร (ร้อยละ 100) ผลการประเมินส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
พบว่า ขยะมูลฝอย ลดลงคิดเป็นร้อยละ 67.97 การใช้ถุงพลาสติก ลดลงคิดเป็นร้อยละ 86.93  
แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดลงคิดเป็นร้อยละ 77.21 ลดโฟมบรรจุอาหาร ลดลงคิดเป็นร้อยละ
99.86  

 (3) การก ากับดูแลการทุจริต สะท้อนจำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) กำรประเมิน ITA มีวัตถุประสงค์
เ พ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศได้รับทรำบผลกำรประเมินเพ่ือเกิดควำมตระหนักและน ำไปสู่  
กำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ มีคุณธรรม และมีควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น ซึ่งเป็น 
กำรประเมินหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงรอบด้ำน โดยใช้เครื่องมือ 3 เครื่องมือและเก็บข้อมูลจำก 3 แหล่งข้อมูล 
ดังนี้ 1.บุคลำกรภำยในหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี จัดเก็บข้อมูลผ่ำนแบบวัดกำรรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนเสียภำยใน (IIT) 2.ผู้ที่มำติดต่อหรือรับบริกำรในรอบปีงบประมำณที่ท ำกำรประเมิน จัดเก็บข้อมูลผ่ำน
แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) 3.ข้อมูลภำครัฐที่ได้เปิดเผยทำงเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน จัดเก็บข้อมูลผ่ำนแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ผลการประเมินส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คิดเป็น 79.35 คะแนน โดยมีระดับผลการประเมิน อยู่ในระดับ B 

 (4) ภาวะผู้น า หมำยถึง ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะของผู้บริหำร เพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจและ 
กำรร่วมแรงร่วมใจของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือน ำองค์กำรให้บรรลุภำรกิจตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  
มีวิธีกำรประเมินกำรตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชำ (Online Survey) ประกอบด้วย  
10 ประเด็น ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถด าเนินการประเมินได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 
 

 (5) ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ ระบบติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพ่ือ 
กำรบริหำรงำนขององค์กร เป็นกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรติดตำมและบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ  
โดยใช้กระบวนกำรและจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด และเกิดประโยชน์
สูงสุด มีวิธีกำรประเมินกำรโดยกำรประเมินตนเอง (Self Assessment) ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่  
1.ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กร 2.ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรรำยงำนและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 3.ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถด าเนินการประเมินครบถ้วนทุกประเด็น  
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 (6) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ (Digital Transformation) เป็นกำรน ำเอำ
เทคโนโลยีมำปรับใช้เพ่ือพัฒนำและยกระดับขีดควำมสำมำรถขององค์กำรน ำไปสู่กำรรองรับกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล
ในอนำคต เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน กำรบริหำรจัดกำรภำยใน กำรอ ำนวยควำมสะดวกประชำชน  
กำรบริกำรภำครัฐ และกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนที่เป็นประโยชน์ มีวิธีกำรประเมินกำรโดยกำรประเมิน
ตนเอง (Self Assessment) ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 1.ใช้อีเมล์กลำงภำครัฐ (@domain.go.th)  
ในกำรติดต่อสื่อสำรในภำครัฐ 2.มีกำรน ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 3.ให้บริกำรแก่ประชำชน
และผู้รับบริกำรผ่ำน Internet หรือ Mobile App 4.มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data)  
ผ่ำนเว็บไซต์ 5.มีกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคสามารถด าเนินการประเมินครบถ้วนทุกประเด็น 

 (7) การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ เป็นกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน/บริหำรงำนโดยยึดหลัก
คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมถูกต้องชอบธรรม กำรยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน กำรยึดมั่นในสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ กำรไม่เลือกปฏิบัติ และกำรเป็น
แบบอย่ำงที่ดีและรักษำภำพลักษณ์ของรำชกำร มีลักษณะวิธีกำรประเมินกำรตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชำ ผอ. ส ำนัก/กอง/กลุ่ม ทำง Online Survey ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 1.ผู้บริหำรได้ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้ท่ำนได้ยึดถือและปฏิบัติตำม 2.มีกำรแต่งตั้ง/มอบหมำย เจ้ำหน้ำที่ให้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่
เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มีควำมชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม 3.
ผู้บริหำรมีกำรส่งเสริม และพัฒนำบุคลำกรในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 4.หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรคุณธรรม 
จริยธรรมที่พึงประสงค์ ให้เจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กรปฏิบัติตำม 5.หน่วยงำนมีกำรประกำศเกียรติคุณ/ให้รำงวัล/ยก
ย่องเชิดชูเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม หรือมีกำรลงโทษต่อผู้ประพฤติขัดต่ อคุณธรรม ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถด าเนินการประเมินครบถ้วน ร้อยละ 100 

 (8) การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชำเป็นผู้ประเมิน
ผู้บังคับบัญชำ ซึ่งต้องได้รับผลกำรส ำรวจผ่ำนระบบอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด  
มีวิธีกำรประเมินกำรตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชำ (Online Survey) ประกอบด้วย  
10 ประเด็น ได้แก่ 1.ผู้บังคับบัญชำมีกำรสอนและสนับสนุนกำรท ำงำน 2.ผู้บังคับบัญชำช่วยเหลือ ให้ค ำปรึกษำ 
และแก้ไขปัญหำในกำรท ำงำน 3.ผู้บังคับบัญชำแสดงควำมรับผิดชอบในควำมผิดพลำดของบุคลำกร  
4.ผู้บังคับบัญชำดูแลเอำใจใส่ ดูแลควำมเป็นอยู่ในกำรท ำงำน 5.ผู้บังคับบัญชำให้ควำมยกย่องชมเชยเมื่อมีผล 
กำรปฏิบัติงำนที่ดี 6.ผู้บังคับบัญชำมีนโยบำยในกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 7.ผู้บังคับบัญชำวำงบทบำท 
กำรบริหำรงำนเสมือนเพ่ือนร่วมงำน 8.ผู้บังคับบัญชำเปิดโอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็น และมีอิสระใน 
กำรคิดสร้ำงสรรค์ 9.ผู้บังคับบัญชำมีกำรกระตุ้นให้แสดงควำมคิดเห็น กล้ำเปลี่ยนแปลงวิธีก ำรคิด และ 
วิธีกำรท ำงำนให้ดีขึ้น 10.ผู้บังคับบัญชำจัดให้มีสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้น่ำอยู่และน่ำท ำงำน  
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถด าเนินการประเมินครบถ้วน ร้อยละ 100 

 (9) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน พิจำรณำจำกส่วนรำชกำรสำมำรถประสำนเพ่ือ 
ให้เกิดควำมร่วมมือในกำรเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนต่ำงๆ ของหน่วยงำน โดยค ำนึงถึงหลักประหยัด ควำมคุ้มค่ำ  
มุ่งให้ เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติ ในกำรบูรณำกำรข้อมูลนั้นจะต้องเป็น 
กำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงรำชกำรภำคเอกชน ภำคประชำสังคม รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน สถำบันกำรศึกษำ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนต่ำงประเทศ พร้อมก ำหนดแผนงำนกำรบูรณำกำรข้อมูลร่วมกัน  
ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำน พ.ศ. 2563  มีวิธีกำรประเมินกำรโดยกำรประเมินตนเอง  
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(Self Assessment) ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ 1.มีแนวทำง รูปแบบ หรือมีกำรออกแบบกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงำนอ่ืน ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 2.รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรเชื่อมโยงกับข้อมูลอ่ืน  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 3.มีกำรประสำนงำน/บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืน ในกำรป้องกันหรือ
แก้ไขสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สามารถด าเนินการประเมินครบถ้วนทุกประเด็น 

 (10) ประเด็นการชี้แจงและการตรวจสอบข่าวปลอม   
  10.1 ประเด็นการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ พิจำรณำจำกควำมสำมำรถของ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรในกำรชี้แจงประเด็นส ำคัญ และสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแก่ประชำชนเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนที่อยู่ ในควำมรับผิดชอบตำมมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงประเด็นฯ 
  10.2 ประเด็นการตรวจสอบข่าวปลอม เป็นกำรพิจำรณำควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข่ำว
ปลอมจำกศูนย์ต่อต้ำนข่ำวปลอม (Anti Fake News) ซึ่งเป็นนโยบำยส ำคัญของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำ 
กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ ที่ในปัจจุบันพบว่ำมีควำมคลำดเคลื่อนไปจำกควำมเป็นจริง
ในหลำยกรณีทั้งด้วยควำมตั้งใจของผู้ส่งข่ำวสำรที่หวังผลให้เกิดควำมแตกแยกในสังคมหรือเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนตน หรืออำจด้วยควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ ขำดวิจำรณญำณ ในกำรตรวจสอบกลั่นกรองก่อนส่งต่อข้อมูล
ข่ำวสำรให้ผู้อ่ืน ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข่าวปลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


